
Súťaž o najlepší koláč
Na  súťaž sa netreba prihlasovať. Stačí, ak 
svoje koláče prinesiete na 12:00 do parku. 
Poprosíme dámy, aby ich nakrájali na „jed-
nohubky“, aby ich mohlo ochutnať čo 
najviac ľudí. Hodnotenie bude veľmi jed-
noduché. Každý, kto prispeje na pohoste-
nie komunity, dostane 5 lístočkov, ktoré 
bude môcť rozdeliť medzi jednotlivých 
súťažiacich. Koláč s  najväčším počtom 
lístkov od „ochutnávačov“ získa zaslúženú 
cenu.
Rovnako budeme hodnotiť aj guľáše jed-
notlivých družstiev.
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občasník pre obyvateľov Hviezdoslavova

Starý Indián hovorí svojmu vnukovi: 
„V srdci každého človeka od narodenia 
zápasia dobrý pes a krvilačný vlk. Ten 
prvý vedie človeka k  zodpovednosti, 
ochrane slabších a ten druhý je závisť 
a sebectvo.“ Vnuk sa zamyslí a pýta sa 
starého otca: „A  ktorý z  nich vyhrá?“ 
„Ten, ktorého kŕmiš,“ odpovedá dedko.
Komentáre na sociálnych sieťach často 
vzbudzujú dojem, že sme obklopení 
závistlivými a sebeckými ľuďmi. Potom 
ale prídu momenty, keď si poviem, že 
sme ako komunita schopní vykonať 
veľké veci a  ukázať obrovské srdce, 
nezištnosť a obetavosť.
Zvládnutie testovania na  Covid 19 
bolo brilantnou ukážkou schopnosti 
samosprávy zabezpečiť a koordinovať 
vyriešenie veľmi náročnej úlohy.
Vďaka patrí všetkým, čo veci zabez-
pečili a  zorganizovali, zdravotníkom 
a  dobrovoľníkom, ktorí sa obetova-
li a  testovanie vykonali, a  všetkým 
zúčastneným za ohľaduplnosť.
Silný moment priniesla aj vojna 
na  Ukrajine. Prakticky okamžite sa 
našli dobrovoľníci, ktorí zorganizovali 
zbierku na pomoc utečencom, zabez-
pečili jej odovzdanie a  pokračujúcu 
pomoc potrebným. Skutočnosť, že 
prepravné kapacity sa materiálnou po-
mocou naplnili za  jediný deň, svedčí 
o veľkom srdci našej komunity.
Vrátim sa k  pôvodnému príbehu – 
nekŕmme vlka v našom vnútri.

František Kavecký

Stretneme sa pri stavaní mája

Máj a jeho tradícia
Máj  je  mladý  stromček,  najčastejšie   
smrek, jedľa alebo breza, ktorý má sym-
bolický význam a je výrazom prírodného 
mýtu  o  boji  zimy  s  jarou,  smrti  so 
životom.  Symbolizuje  obnovujúcu  sa 
prírodu,  ktorá  po  zime  ožíva.  Takmer 
u všetkých národov bolo zvykom nosiť 
máje na začiatku jari alebo leta v sláv-
nostnom sprievode po dedine za spevu 
starodávnych obradných piesní. 

Občerstvenie
O  základné občerstvenie sa postará mo-
bilný stánok z pivovaru Hvezdoň. V nede-
ľu pribudne aj súťaž vo varení guľáša 
a spoločne vyhodnotíme aj najlepší koláč 
od našich žien a dievčat.
Rodinný piknik si spravíme v  parku           
P.  O. Hviezdoslava, pripravíme aj prenos-
né ohnisko na  opekanie slaninky 
a špekáčikov, ktoré si môžete priniesť. 

Dúfajme, že pandemická situácia 
nám dovolí stretnúť sa pri tradičnom 
stavaní mája a  následnej zábave. 
Program sme pripravili na  dva dni, 
takže nám ostáva veriť, že počasie 
bude priaznivé.

V  sobotu, ako káže tradícia, privítame 
najkrajší mesiac v  roku postavením má-
ja. Hoci sa spoliehame na  našich chlap-
cov z  údržby a  formujúci sa dobrovoľný 
hasičský zbor, budeme sa tešiť na  každú 
pomocnú ruku, ktorá nám pomôže vztýčiť 
pýchu obce.

30. 4. 2022 (sobota)   
Stavanie mája 2022

16:00 stavanie mája
Občerstvenie, hudba 
a stretnutie komunity

1. 5. 2022 (nedeľa) 
Rodinný piknik v parku 

P. O. Hviezdoslava
12:00 – 16:00 

Súťaž vo varení guľáša 
a súťaž o najlepší koláč



Ťažký rok 2021 je za nami. Prichádza odpočet práce

Čo úspešne prešlo v roku 2021 rukami po-
slankýň a poslancov nášho zastupiteľstva?
Napriek pandémii a  komplikova-
nej situácii bolo odsúhlasených 85 
dôležitých uznesení...

Napríklad aj...
•  rozšírenie MŠ Hviezdoslavov do  CZŠ 

Hviezdoslavov už od  šk. r. 2021/2022 
a  vykonanie všetkých opatrení, aby 
rozšírenie o 3 triedy a vyše 40 detí bolo 
realitou,

•   mimoriadne úzka súčinnosť a  udele-
nie súhlasu so zaradením Cirkevnej ZŠ      
sv. Martina a  výdajnej školskej jedál-
ne pri CZŠ, Cirkevnej ZUŠ sv. Martina 
a  Školského klubu detí  do  siete škôl 
a školských zariadení SR k 1.9.2021,

•  Územný plán obce Hviezdoslavov – 
Zmeny a  doplnky č. 06/2021, čoho 
výsledkom bude na jar 2022 napr. i pre-
kategorizovanie lokality „Šibenička“ 
na plochy športu a rekreácie, zakresle-
nie nových kruhových objazdov v Pod-
háji a  Záhradách, ako i  avizovaných 
cyklotrás a pod.,

•  predloženie žiadosti o  poskytnutie 
príspevku za účelom realizácie projek-
tu „Športový areál Bez bariér Hviezdo-
slavov“, v  rámci výzvy Fondu na  pod-
poru športu, program „Výstavba, re-
konštrukcia a  modernizácia športovej 
infraštruktúry“, kde sme boli úspešní 
a  získali sme 50 % spolufinancovanie 
projektu,

•  nájomná zmluva s Alza.sk, s. r. o., vďaka 
ktorej u nás pribudlo vôbec 1. výdajné 
miesto AlzaBox,

•  zámer výstavby chodníka pre peších 
v časti obce okolo rybníka Podháj, kto-
rý sa realizuje práve v  týchto dňoch 
a týždňoch,

• zmluva o  spolupráci a  urbanistic-
ká štúdia „Pri parku Hviezdoslavov“, 
vďaka ktorej v bezprostrednej blízkosti 
Záhrad v  stanovenom termíne musí 
vyrásť ďalšia nová obecná materská 
škola a ďalšia obchodná zóna s novým 

a významným potravinárom,
• zámer projektu veľkej obnovy Obec-

ného úradu Hviezdoslavov, ktorý bol 
úspešne zrealizovaný na jeseň 2021,

•  Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
č. 1/2021, čím sa schválil Prevádzkový 
poriadok pohrebiska obce,

•  zmluva o dielo so ŠPORTFINAL, s. r. o., 
vďaka čomu sme úspešne zrealizova-
li Športový areál Bez bariér  na  jeseň 
2021, 

• zámer realizácie Voľnočasového areá-
lu Šibenička, ktorého tzv. „nultú“ fá-
zu sme spustili v  lete 2021, toto leto 
pokračujeme,

•  VZN č. 2/2021 o výške finančných pro-
striedkov na  mzdy a  prevádzku škol-
ských zariadení, kde zriaďovateľom nie 

realizovať na jeseň 2021 a skončí na jar 
2022,

• memorandum o vzájomnej spolupráci 
s  M. Markoltom, R. Csomorom a  ďal-
šími, predmetom ktorého je záväzok 
uzatvoriť nájomnú zmluvu, vďaka kto-
rej zrealizujeme obecnú pláž na štrko-
viskách, resp. pozemky o  celkovej vý-
mere min. 4.678 m2,

• predloženie Žiadosti o  nenávratný fi-
nančný príspevok pre projekt „Zlepše-
nie úrovne hygienických štandardov 
a  zvýšenie kvality poskytovaných slu-
žieb v Kultúrnom dome (KD) Hviezdo-
slavov“, v  rámci Integrovaného regio-
nálneho operačného programu (IROP), 
ktorou chceme v  r. 2022 kompletne 
zrekonštruovať interiér nášho KD,

•  zámer dostavby centra obce v lokalite 
„Pažiť“, ktorý musí byť hotový na  jar 
2022, aby sme k  novovybudovaného 
Športovému areálu Bez bariér dobu-
dovali prístup a takisto parkovacie plo-
chy, chodník a  ďalšie súčasti nového 
centra obce,

•  vyrovnaný rozpočet na r. 2022, pričom 
sa 1. raz v histórii obce dostávame nad 
hranicu dvoch miliónov eur.

 
Skutočnosťou sú u  nás za  r. 2021, na-
priek pandémii, naozaj VEĽKÉ veci ako:

•  rozšírená MŠ Hviezdoslavov do  CZŠ    
sv. Martina o ďalšie triedy a o vyše 40 
detí, čím sme sa dostali z  37 detí v  r. 
2018 na takmer 160 detí v r. 2021,

•  nová špičková dlho očakávaná základ-
ná škola a  základná umelecká škola 
v  lokalite „Pažiť“, vďaka intenzívnej 
a mimoriadnej spolupráci a súčinnosti 
s RKC, ktorú v krátkodobom horizonte 
čaká dobudovanie pavilónu B, resp. 
telocvične,

•  spustenie realizácie projektu „Chodník 
pre peších - časť Podháj“, vďaka kto-
rému významne zokruhujeme okolie 
rybníka,

•  hotová nová proj. dokumentácia pre 
územné rozhodnutie na projekt novej 
okružnej križovatky Hviezdoslavov - 
Miloslavov - Štvrtok n. O., ku ktorej mo-
mentálne prebieha inžinierska činnosť,

•  nová, certifikovaná, úspešne zreali-
zovaná „Work-out & fitness zóna“ vo    
Hviezdnom bývaní,

•  zisk a úspešné zavkladovanie 7.453 m2 
pozemkov pre našu avizovanú základ-
nú školu v lokalite „Letorosty“,

•  zmluvná dohoda s  novými majiteľmi 
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Rok 2021 sme prakticky úplne ce-
lý prežili v  mimoriadnej situácii, 
resp. núdzovom stave. Udialo sa 
tak vôbec po prvý raz v novodobej 
histórii našej krajiny - Slovenskej 
republiky. Napriek tomu sme sa vo 
Hviezdoslavove naozaj nenudili, 
a  napriek ťažkým chvíľam sme sa 
snažili našu obec zveľadiť. 

je obec,
• zámer výstavby ďalšej, tentokrát obec-

nej základnej školy, v lokalite Letorosty 
(časť Podháj), čoho výsledkom bola 
projektová dokumentácia pre staveb-
né povolenie, úspešný nákup pozem-
kov a prípravné práce, ktorých cieľom 
je realizácia projektu v r. 2022,

•  zmluva s  Euronet Services Slovakia,       
s. r. o., vďaka ktorej nám pribudol 
vôbec 1. bankomat dostupný 24 hod. 
7 dní v týždni,

•  zmluva o  poskytovaní služieb s  flexi-
ON, s. r. o., predmetom ktorej je pora-
denstvo v oblasti projektového riade-
nia a  monitorovania dotácií  pre našu 
samosprávu,

• zámer opravy ulíc Kríková, Rybničná 
a sanácie výtlkov v obci, ktorý sa začal 
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Hviezdneho bývania, v ktorej je garan-
tované dobudovanie polyfunkcie, ná-
mestia a parku do 24 mesiacov,

•  1. ulica využívajúca čisto solárnu ener-
giu na ver. osvetlenie - Stromová ul.,

• oficiálne otvorenie 1. etapy Areálu Se-
necká  (nový supermarket) a  vydanie 
stavebných povolení pre obchodné 
galérie „U“ a „L“, ktoré budú realizované 
v r. 2022,

•  iniciatíva #1000STROMOV, ktorou sme 
spustili masívnu výsadbu drevín v na-
šej novej lesnej škôlke na  Šibeničke, 
kde už bolo vysadených prvých 600 
líp a  javorov; taktiež výsadba alejí vo     
Hviezdnom bývaní vďaka súkromné-
mu kapitálu, výsadba alejí opäť na Ši-
beničke či výsadba vzrastlých platanov 
pri novom Športovom areáli Bez bariér,

•  „STOP“ pre ďalšiu masívnu výstavbu 
vo Hviezdoslavove, ktorá dnes nemá 
územné rozhodnutie alebo stavebné 
povolenie,

• nová, bezpečná odstavná spevnená 
plocha pre motorové vozidlá pri žel. 
zastávke,

• dlhoočakávané oficiálne spustenie, 
resp. zavedenie uličného systému v na-
šej obci.

 ...ale aj DROBNÉ RADOSTI ako:
•  bezplatná verejná Wi-Fi sieť na všetkých 

ver. priestranstvách v obci,
•  postupne dopĺňaný kamerový systém 

v rôznych častiach našej obce,
•  pripomenutie si 100. výročia úmrtia  

P. O. H. na našej novembrovej slávnosti,
•  posilnenie el. distribučnej sústavy hlav-

ne v starej časti obce (nová trafostanica, 
kabeláž a pod.),

•  pomerne úspešné sčítanie obyva-
teľstva, možnosť asistovaného sčítania, 
stacionárny asistent a pod.,

•  udelenie ocenenia „Otvorená samo-
správa 2021“, čím sme potvrdili svoje 
smerovanie už 3. rok po sebe,

•  možnosť platiť kartou, čím je náš Úrad 
stále jeden z mála v okolí, kde nepotre-
bujete mať pri sebe hotovosť,

•  fungujúca „Zelená linka“ obce, ktorá 
od 11.12.2020 funguje každý deň a kto-
rej cieľom je čistejší Hviezdoslavov,

•  pravidelné nahrávanie zasadnutí zastu-
piteľstva a transparentné zverejňovanie 
ich nezostrihaných verzií na YouTube,

•  pravidelné živé vysielania starostu obce 
na  soc. sieti a  veľká  séria živých disku-
sií s obyvateľmi obce „Starosta v teréne“, 

•  rozvoz vitamínov, respirátorov našim 
seniorom priamo domov, všetkým tes-
tovaným počas plošných testovaní,

•  funkčná, bezpečná, moderná cyklokliet-
ka pri žel. zastávke,

• stretnutia  členov  našej  novozalože-
nej Jednoty dôchodcov, 

•  pokračovanie organizovaných futba-
lových tréningov, v  rámci ARC Sport      
Hviezdoslavov, pod vedením trénera 
Rada Noska,

• mimoriadne úspešné darovania krvi 
pod záštitou nášho miestneho spol-
ku Slovenského Červeného kríža 
Hviezdoslavov,

•  tisícky eur v rámci nášho jednorazového 
príspevku pri narodení dieťaťa, zavede-
ného pre občanov s  trvalým pobytom 
ako benefit, 

•  séria úspešne zorganizovaných ploš-
ných testovaní na Covid-19 a tisícky pre-
testovaných ľudí, 

• nové kontajnery na  elektroodpad či 
batérie, 

•  objednávka proj. dokumentácie na  re-
konštrukciu / odvodnenie a dobudova-
nie krajníc na chodníku na Hlavnej ul.,

•  nová, pestrá kvetinová výsadba v  Par-
ku P.  O. H.  s  mobiliárom a  vyvýšenými 
záhonmi,

... a mnoho, mnoho ďalších...
V roku 2022 začneme opäť na 100 percent 
a postupne budeme pridávať!

Ďakujeme vám 
za vašu spoluprácu a súčinnosť...



o dôležitých 
témach, živote 
v obci, článkoch 
či novinkách 
a obec ich bude 
počúvať.

Appka okrem 
toho ponúka 
prehľad všetkého, 
čo sa v obci deje, 
je plne prepojená 
s webom obce, nájdete v nej prehľad-
ný kalendár udalostí, stránkové hodiny 
nášho Úradu, elektronickú úradnú tabuľu, 
modul počasia, no a časom v nej pribud-
nú aj sprievodcovia obcou či naše TOP 10. 

Po  zisku takmer piatich hektárov pozem-
kov v  už spomínanej lokalite Šibenič-
ka  a  po  zisku takmer hektára pozemkov 
v časti Podháj - Letorosty, na ktorých vyras-
tie nová základná škola, obec kontinuálne 
pokračuje v  intenzívnom získavaní veľ-
kometrážnych pozemkov  buď do  svojho 
vlastníctva (Šibenička, Letorosty), alebo 
dlhodobého nájmu (štrkoviská, lesík).

Lesík Borinka
Po úspešnom vyrokovaní časti štrkovísk má 
obec záujem aj o dlhodobé užívanie lesíka 
Borinka (po ľavej strane smer Štvrtok n/O, 
po  pravej strane smer Miloslavov),  ktorý 
je vďaka svojim cca 65-hektárom najväč-
šou genofondovou lokalitou fauny a flóry 
v širokom okolí. Celý je navyše v platnom 
územnom pláne určený ako „les osobitné-
ho určenia“, čím je, našťastie, nateraz ab-
solútne znemožňované v ňom uskutočniť 
akúkoľvek individuálnu výstavbu.
Obec s vlastníkom lesíka intenzívne roku-

Ďalšie obecné pozemky pre voľnočasové 
aktivity...

je o  dlhodobom 
nájme (užívaní), 
eventuálne kúpe 
a  jednotlivé ná-
vrhy a  výstupy 
z  rokovaní bo-
li prerokované 
na  zasadnutí Ko-
misie územného 
plánovania, vý-
stavby a  rozvoja 
v  mesiaci marec 
2022, s  ohľadom 
na  finančné mož-
nosti obce. Jedno-
značným cieľom 
obce musí byť 
vytvorenie veľkometrážneho lesoparku 
s náučnými tabuľami, mobiliárom a odpo-
činkovými zónami. Lesík Borinka by sa tak 
vďaka svojej veľkorysej rozlohe mohol stať 
najväčším lesoparkom v okolí.

Bezpečne na Šibeničke
Po  rokovaní s  majiteľmi predmetných 
pozemkov už dvojica štrkovísk (umelých 
jazier) v  kat. území Hviezdoslavova, na-
chádzajúcich sa medzi Hviezdoslavovom 
a Štvrtkom na Ostrove  viac nie je tzv. „ban-
ským priestorom“. Ťažba sa skončila v čase 
nástupu nového vedenia obce koncom      
r. 2018, až do r. 2021 bola však lokalita ofi-
ciálne baňou, hoci s ukončenou ťažobnou 
činnosťou.

Obecné zastupiteľstvo na  svojom 
zasadnutí dňa 24.2.2022  schváli-
lo  do  dlhodobého nájmu časť pozem-
kov  (takmer    O,5 ha)  nachádzajúcich 
sa v  bezprostrednej blízkosti Voľnoča-
sového areálu Šibenička, v  lokalite bý-
valých štrkovísk,  za  účelom zriadenia 
a prevádzkovania obecnej verejnej plá-
že, o čom sme vás informovali aj na na-
šej sociálnej sieti.
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Robíme všetko pre to, aby už túto sezónu, 
keď sa uskutoční úspešné preklasifikova-
nie Šibeničky na  plochy športu a  rekreá-
cie,  bolo možné v lokalite bezpečné par-
kovanie motorových vozidiel.

Obecná pláž
Dobrou správou je však informácia, že 
po  dlhej sérii rokovaní bola vyhotovená 
zmluva o  spolupráci, ktorá zadefinuje vy-
členenie časti pozemkov na  vytvorenie 
verejnej (obecnej) pláže – na kúpanie a re-
kreáciu. Zmluva bola predložená a schva-
ľovaná už na riadnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, a to dňa 7. septembra 2021 
a následne bola podpísaná dňa 16. marca 
2022. Úplné znenie tejto zmluvy nájdete aj 
na našom webe...

Nech sa páči, môžete sťahovať...
Štatistika je neúprosná, viac ako 75 % obča-
nov a turistov dáva prednosť mobilu pred 
počítačom. Obec Hviezdoslavov chce tento 
trend zachytiť a prezentovať sa občanom 
a turistom pomocou modernej a intuitívnej 
mobilnej aplikácie tak, ako si to sami želajú 
a ako im to vyhovuje. Buďte s nami modení 
a smart a hlavne – úplne bez starostí...

PUSH NOTIFIKÁCIE
Modernejšia náhrada SMS, ktorá je roz-
hodne efektívnejšia a ktorú môžeme 
využívať oveľa častejšie, no zároveň stojí 
obec ďaleko menej nákladov. Okrem toho 
si občania vedia sami nastaviť, aké notifi-
kácie chcú dostávať a aké nie...

 Obec Hviezdoslavov má novú aplikáciu...
PODNET PRE STAROSTU
Občania môžu priamo v aplikácii zaslať 
podnet pre starostu aj s fotografiou z mo-
bilu a GPS súradnicami, ktoré sa nahrajú 
automaticky, aby mohla samospráva 
ľahko identifikovať lokalitu a podnet vy-
riešiť čo najskôr. Rovnaká funkcia vznikla 
aj na našom webe...

ANKETY A FORMULÁRE
Občania môžu pomocou aplikácií hlaso-
vať v anketách, ktoré obec vytvára, alebo 
vyplniť formuláre, ktoré sa tiež importujú 
z webovej stránky.

OBČIANSKA DISKUSIA
Občania môžu konštruktívne diskutovať 



Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Obmedzenie mobility, ochorenia členov 
realizačného tímu či nevyhnutnosť prijí-
mania rýchlych legislatívnych zmien boli 
len časťou problémov, ktoré museli štáty 
prekonať, aby sčítanie úspešne zrealizova-
li. Niektoré krajiny posunuli sčítanie na ob-
dobie po roku 2021.

Aktuálne výsledky zo SODB 2021 
pre obec Hviezdoslavov...
Výsledky sčítania obyvateľov, domov a by-
tov (SODB), ktoré sa uskutočnilo v r. 2021, 
budú pri prerozdeľovaní výnosu dane 
z  príjmov fyzických osôb (tzv. podielové 
dane, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov 
pre našu obec) podľa informácií z  Minis-
terstva financií SR zohľadnené od r. 2023. 
Hneď na  začiatku je nutné podotknúť, 
že sa aj vďaka našej intenzívnej kampani 
na  sociálnych sieťach či tiež vďaka asis-
tovanému sčítaniu pomocou našich pra-
covníkov sčítalo prakticky 100 % nášho 
obyvateľstva, čo sú tie najlepšie správy pre 
našu obecnú kasu už od  budúceho roku. 
Žiaľ, stále v obci žije obrovské percento ľu-
dí, ktorí v nej trvalý pobyt nemajú (a sčítali 
sa inde).

Tu sú niektoré výsledky sčítania obyva-
teľov v našej obci...
Počet obyvateľov podľa pohlavia v  obci     
Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

• 2.472 (z toho muži 1.242 a ženy 1.230)

Štruktúra obyvateľov podľa najvyššieho do-
siahnutého vzdelania v  obci Hviezdoslavov 
k 1. 1. 2021:

• bez ukončeného vzdelania (osoby vo 
veku 0 - 14 r.) - 510 osôb

•  základné vzdelanie - 259 osôb
•  stredné odborné (učňovské) vzdelanie 

(bez maturity) - 236 osôb
•  úplné stredné vzdelanie (s maturitou) - 

611 osôb
•  vyššie odborné vzdelanie - 86 osôb
•  vysokoškolské vzdelanie - 719 osôb
•  bez školského vzdelania (osoby vo ve-

ku 15 r. a viac) - 1 osoba
•  nezistené - 50 osôb

Sčítanie obyvateľov, domov a  bytov, 
ktoré sa malo konať v referenčnom ro-
ku 2020/2021 súbežne na celom svete, 
poznačila pandémia COVID-19. Všetky 
štáty sa stretli s  komplikáciami, ktoré 
museli riešiť v krátkom čase a efektívne.

Štruktúra obyvateľov podľa národnosti v ob-
ci Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

• slovenská - 2.100 osôb
• maďarská - 181 osôb
• rómska - 1 osoba
• rusínska - 1 osoba
• česká - 15 osôb
• ukrajinská - 12 osôb
• nemecká - 8 osôb
• moravská - 1 osoba

Vedeli ste, že?
Sčítanie obyvateľstva (populačný cenzus, sčítanie obyvateľov, 
súpis obyvateľov, staršie sčítanie ľudu, súpis ľudu, ešte staršie kon-
skripcia (ľudu), nepresne cenzus, makrocenzus) je štatistické zisťo-
vanie osobných, sociálnych a ekonomických údajov osôb k určité-
mu okamihu (v  súčasnosti organizované podľa medzinárodných 
odporúčaní) obyčajne raz za 10 rokov.
Vykonáva sa tradične v Európe, ale aj v iných štátoch sveta. Prvé sčí-
tanie všetkých obyvateľov sa uskutočnilo v roku 1748 vo Švédsku.
Na území dnešného Slovenska sa prvé čiastočné sčítanie uskutoč-
nilo v roku 1715 a prvé sčítanie všetkých obyvateľov sa uskutočnilo 
až niekedy po roku 1784 v Uhorsku. Moderné sčítania začali od ro-
ku 1869, keď sa konalo prvé moderné sčítanie ľudu, od ktorého sa 
ďalšie sčítania ľudu uskutočňovali podľa zásad, ktoré stanovili me-
dzinárodné štatistické kongresy v desaťročných intervaloch. 
Prvé sčítanie samostatného Slovenska sa konalo v roku 2001, ktoré 
zabezpečil v plnom rozsahu Štatistický úrad Slovenskej republiky, 
ktorý všetky ďalšie sčítania od toho roku vykonáva. 
Na Slovensku sa sčítavanie vykonáva každých 10 rokov. Moderná 
doba priniesla v  roku 2011 novinku, a  to, že si obyvatelia po  pr-
výkrát mohli vybrať, či sčítacie formuláre vyplnia v  listinnej ale-
bo elektronickej podobe. Taktiež sa sčítanie v roku 2011 zapísalo 
do histórie tým, že ho museli vykonať všetky členské štáty Európ-
skej únie na základe nariadenia Európskeho parlamentu.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 je prvé elektronic-
ké sčítanie obyvateľstva na Slovensku. 

• poľská - 4 osoby
• ruská - 2 osoby
• bulharská - 1 osoba
• chorvátska - 3 osoby
• srbská - 2 osoby
• židovská - 3 osoby
• rumunská - 7 osôb
• iná - 12 osôb
• nezistené - 119 osôb
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Trojica ocenených 

MUDr. Veronika Kodayová

Si lekárka a matka – to znamená, že by si 
mala byť vyťažená 24/7. Kde si vzala mo-
tiváciu angažovať sa aj v miestnom spolku 
SČK?
Áno, máš pravdu, som zamestnaná na plný 
úväzok, či v  nemocnici aj s  nočnými 
službami, či doma s tromi deťmi, zároveň 
sa pripravujem aj na štátnice a ukončujem 
tak ešte vysokú školu manažmentu, 
poviem ti úprimne, že sama neviem, 
kde mi hlava stojí. Slovenský Červený 
kríž je však moja srdcovka: od  svojich 
gymnaziálnych čias som sa zapájala 
do  aktivít miestneho spolku v  Šamoríne 
a  tou motiváciou je jednoducho skvelý, 
nezaplatiteľný pocit a  radosť z  toho, keď 
viete niekomu pomôcť, a  to dobrovoľne 
s  obetou vlastného času a  k  tomu bez 
nároku na  odmenu, čo v  tejto dobe nie 
je samozrejmosťou. Vzájomná súdržnosť 
a  spolupráca na  jednotlivých projektoch 
či akciách vytvára v našom spolku takmer 
rodinnú atmosféru a  keďže nechcem 
obetovať všetok cenný čas na úkor mojej 
vlastnej rodiny, tak som automaticky 

Bez osobnej angažovanosti jednotliv-
cov by sa niektoré oblasti komunitné-
ho života našej obce rozvíjali pomalšie, 
alebo by vôbec neexistovali. Udelenie 
výročnej Ceny obce Hviezdoslavov je 
poďakovaním za  mimoriadny prínos. 
Predstavíme vám trojicu laureátov z ro-
ku 2021.

vtiahla do tohto života aj môjho manžela 
aj deti. Silnou motiváciou je teda okrem 
intenzívneho vzdelávania v  oblasti 
poskytovania prvej pomoci od  detského 
veku (kurzy prvej pomoci, ktoré tento rok 
začneme aktívne v našej obci poskytovať) 
aj istá psychologicko-filozofická výchova 
zameraná na  budovanie hodnôt 
človeka s  pozitívnym prínosom pre našu 
spoločnosť. 

Čo ťa pri tejto práci najpríjemnejšie 
prekvapilo?
Mňa veľmi prekvapila jedna už terajšia 
členka nášho spolku, ktorej jedným zo 
životných snov bolo stať sa členkou SČK 
a keď sa ňou stala, bola nesmierne vďačná 
a pochválila sa tým aj na našej face-    book-
ovej stránke, s takouto nezištnou radosťou 
z členstva som sa asi ešte nestretla. Okrem 
iného ma po  absolvovaní prednášky 
v našej miestnej základnej škole veľmi mi-
lo prekvapila ochota detí učiť sa prvú po-
moc, nehovoriac o ich už teraz pokročilých 
vedomostiach z tejto oblasti. Toto nás ešte 
viac nakoplo k ďalšiemu projektu: výučbe 
prvej pomoci v  škole a  vytvorenie štu-
dentského tímu s  možnosťou zapojiť sa 
do národných súťaží. 

Členstvo v SČK je otvorené, kde sa ľudia 
môžu prihlásiť do  nášho miestneho 
spolku?
Členstvo v  SČK je otvorené pre každého, 
kto sa dobrovoľne chce stať jeho členom, 
môže sa ním stať každá fyzická (staršia ako 
5 rokov) alebo právnická osoba, ktorá má 
svoje sídlo na území Slovenskej republiky 
a  ktorá súhlasí s  princípmi Medzinárod-
ného hnutia Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca a  spĺňa ďalšie podmienky 
ustanovené v Stanovách SČK. Každý člen si 
musí zakúpiť každoročne členskú známku 
v hodnote 2,00 €, ktorá je vedená v člens-
kom preukaze. Do SČK sa dá prihlásiť vy-
plnením prihlášky, ktorá je zverejnená 
na stránke SČK www.redcross.sk., ak sa ch-
cete stať konkrétne členom nášho miest-      
neho spolku, tak treba túto prihlášku 
poslať mne ako predsedníčke na  mssck-
hviezdoslavov@gmail.com, prípadne ma 
len telefonicky alebo písomne kontaktovať 
a  prihlášku na  vyplnenie môžem poskyt-
núť aj ja. Tento rok máme v pláne uľahčiť 
tento proces pre našich členov centrali- 
záciou na miestnom obecnom úrade, kde 
by boli k dispozícii prihlášky na vyplnenie 
ako aj členské známky a preukazy. Toto si 

Mgr. Robert Masicza

Na  začiatku celej cesty bola snaha 
o postavenie kostola vo Hviezdoslavove. 
Prečo bola postavená najskôr škola?
Ako iste viete, školu potrebujeme všet-
ci, keďže v  našej obci už viac rokov nie 
je žiadna a  deti museli cestovať do  oko-
litých obcí za vzdelaním, čo je v 21. storočí 
neprijateľné. Cirkev bola vždy nositeľkou 
kultúry a  vzdelanosti. Je to najlepšia in-
vestícia do  mladej generácie, formovanie 
v kresťanskom duchu a morálnymi princíp-
mi vštepovanými od detstva, aby sa v tom-
to konzumnom svete nestratili a  vedeli   
nájsť a  obhájiť ľudské a  kresťanské hod-
noty, ktoré pramenia z  dedičstva našich 
predkov. Školu je jednoduchšie postaviť 
ako kostol. Za  ten sa musíme ešte veľa 
modliť, preň pracovať a  v  neposlednom 
rade aj šetriť peniaze. Základný kameň 
požehnal Svätý otec pápež František 
na svojej návšteve v Šaštíne, čo je výborný 
východiskový bod, avšak k samotnej real-
izácii nás čaká ešte veľa práce.

Aby CSZŠ mohla plnohodnotne fungovať, 
musí stáť aj druhý pavilón a  telocvičňa. 
Kde beriete energiu na takúto prácu popri 
svojich pastoračných povinnostiach?
Máte úplnú pravdu. Na to, aby škola plno-
hodnotne fungovala, potrebuje ešte jeden 

však vyžaduje ešte isté organizačné kroky.

*  *  *  *  *
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Poďakovanie zo strany obce jej bolo 
udelené za angažovanie pri založení, roz-
voji a  fungovaní Miestneho spolku Slo-
venského červeného kríža.

Bez jeho osobnej angažovanosti by sa 
presne rok od  poklopania základného 
kameňa neotvárala vo Hviezdoslavove 
Cirkevná spojená základná škola sv. Mar-
tina. Zásluha nášho pána farára o  rozvoj 
školstva vo Hviezdoslavove je nesporná.



pavilón a  telocvičňu. Tieto veci sú už vo 
fáze projektovania a čoskoro začneme po-
voľovacie procesy, aby sme ich mali prip-
ravené, keď príde ten pravý čas. A vieme, 
že čas je neúprosný, ani sa nenazdáme 
a uplynie 5 rokov a potrebujeme ďalší pa-
vilón. A  kde beriem energiu? Veriaci iste 
pochopia, že bez Božieho požehnania by 
to bolo nemožné. Snažím sa byť „online“ 
napojený na Pána, avšak sa mi to nie vždy 
veľmi darí, preto kostol ešte mešká. :-) Sme 
len nehodné nástroje v  Božích rukách. 
Stále treba pýtať silu od Pána a veriť, že on 
ju dá, keď je to pre dobro spoločenstva.  

Pri plnej kapacite koľko detí bude môcť 
navštevovať základnú školu a  koľko 
základnú umeleckú školu?
Ak bude kapacita naplnená na  100 %, je 
Cirkevná spojená škola sv. Martina schop-
ná dať základné vzdelanie 450 žiakom 
1. – 9. ročníka. A  podobne aj v  oblas-
ti umeleckej. Tu však nie je predpoklad 
na taký veľký záujem. Uvidíme, čo prinesie 
čas. Pozývame všetky deti do našej školy, 
veríme, že ich prvé skúsenosti so školou sú 
len pozitívne a pozvú aj svojich rovesníkov 
do nášho spoločenstva.

v  Dunajskej Lužnej, kde sa nám podari-
lo 2x vyhrať 3. futbalovú ligu a  teda byť 
aj súčasťou 2. najvyššej Slovenskej ligy. 
V súčasnosti už 6 sezónu pôsobím v rakús-
kom tíme SK Pama. Popri hraní som sa 
od 19 rokov venoval aj trénerskej činnosti, 
a to v kluboch OFK D. Lužná a FC Petržal-
ka Akadémia. Po  roku od  presťahovania 
sa do  Hviezdoslavova sme sa rozhodli 
začať združovať mládež na  športových 
tréningoch v našej obci.  Začali sme v lete 
2019 všeobecnou pohybovou prípravou, 
nakoniec sa z  toho za  krátky čas vytvoril 
slušne fungujúci klub.

Detský šport nie je o  sláve a  popularite, 
skôr o  sebaobetovaní. Prečo si sa vydal 
touto cestou?
Často sa pýtam sám seba, prečo som sa 
vydal cestou výchovy mládeže. Odpoveď 
bude pravdepodobne priamo v  rodine, 
keďže otec a  aj môj strýko boli úspešní 
tréneri, ktorí vychovali niekoľko ligových 
hráčov a hráčok a množstvo reprezentan-
tiek či už SR alebo ČSR (otec - futbal, strýko 

*  *  *  *  *

Ing. Radovan Nosko, PhD.

Profesijne sa venuješ územnému 
plánovaniu, kde sa vzal v  tvojom živote 
šport?
K  športu som mal odjakživa blízko, na-
koľko už 27 rokov ho aktívne pestujem. 
V  seniorskej kategórii som strávil 7 rokov 

- hádzaná). Dôležití sú ľudia, s ktorými to 
robíme a baví nás to.

Kde vidíš hviezdoslavovský futbal v roku 
2025?
Predstava je stále pokračovať v  nastole- 
nom trende a  filozofii. Tá spočíva v  pod-
pore akéhokoľvek druhu športu, ktorý 
dané dieťa navštevuje aj mimo našich 
tréningov. Samozrejme, vo Hviezdosla-
vove je momentálne najjednoduchšie 
venovať sa predovšetkým futbalu, čo by 
sme do  budúcna chceli zmeniť a  doplniť 
ďalšie športy. 
Najbližším krátkodobým cieľom je prihlásiť 
Hviezdoslavov do niektorej zo súťaží pod 
hlavičkou SFZ už od sezóny 2022/2023. Čo 
by sa nám mohlo podariť aj za  podpory 
spriateleného klubu Štvrtok na Ostrove.
Na  záver by som chcel poďakovať mojim 
spolupracovníkom   Marcele Maliarikovej, 
Markovi Šimončičovi, Dominikovi Tera-
zovi a všetkým rodičom, ktorí nás neustále 
podporujú.

František Kavecký
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Na  zelenej lúke založiť klub ARC Sport 
Hviezdoslavov pre deti a  mládež 
a za necelé 3 roky dosiahnuť viac ako 100 
registrovaných športovcov je naozaj mi-
moriadny prínos pre rozvoj športu v našej 
obci.



Hviezdoslavov očami architekta

V  Hviezdoslavove bývaš už 40 rokov. 
Z  pohľadu väčšiny z  nás si už teda 
„starousadlík“. Prečo si si vybral 
Hviezdoslavov a  ako vnímaš jeho 
dynamické zmeny?
Koncom sedemdesiatych rokov vrcho-
lilo na  Slovensku znečistenie životného 
prostredia najmä vo veľkých mestách. 
V  Bratislave - Ružinove kde sme bývali 
s  našimi malými deťmi, sme nemohli ani 
plienky vyvesiť na dvore, pretože do rána, 
podľa toho, z ktorej strany fúkal vietor, boli 
z jednej strany žlté od „Dimitrovky“ alebo 
z druhej strany sivé od Slovnaftu.  Aby sme 
predišli chronickej astme u detí, zvolili sme 
pre svoje bývanie vidiek, kde bolo síce 
zdravšie prostredie, ale chýbalo prakticky 
všetko ostatné, čo je k príjemnému životu 
nutné. Hviezdoslavov s  280 obyvateľmi 
mal štatút zánikovej obce, bez služieb, bez 
školy, bez potrebnej infraštruktúry, s  mi-
zerným dopravným spojením a s nulovými 
pracovnými príležitosťami.
Tento stav sa nezmenil nasledujúcich 30 
rokov. V  čase spracovania prvej koncep-
cie ďalšieho rozvoja obce v rokoch 2008 – 
2009 dosiahol počet obyvateľov číslo 500.  
Územný plán, ktorý mal riešiť nápravu 
tohto stavu, však paradoxne situáciu ešte 
zhoršil. Plánovaným rozsahom bytovej 
výstavby nastavil totiž výhľadový územný 
rozvoj pre cca 9000 obyvateľov bez toho, 
aby riešil ostatné chýbajúce funkcie. 

Ing.  arch. Rudolf Kraščenič pôsobí 
ako podpredseda Komisie územného 
plánovania, výstavby a  rozvoja. Pro-
fesijne pôsobil predovšetkým ako ur-
banista. Má tiež skúsenosti v  oblasti 
nakladania s odpadmi a pomáha obci aj 
v tejto ťažkej oblasti.

K náprave nedošlo ani nasledujúcich desať 
rokov v ďalších zmenách a doplnkoch ÚPN. 
Žiadna škola alebo škôlka, žiadne služby, 
žiadne možnosti pre šport a  oddych, ne-
riešená kanalizácia a doprava atď.

Aktívnych dobrovoľníkov v  obci nie je 
veľa. Čo ťa viedlo k práci v našej komisii?
Dnes znášame dôsledky tohto „(ne)pláno-
vania“ v minulosti a niet preto divu, že časť 
verejnosti si osvojila v  poslednej dobe 
negatívny vzťah k  rozvojovým zámerom 
v  obci, najmä k  novej bytovej výstavbe. 
Nič na  tom nemení ani skutočnosť, že 
veľká časť týchto skeptických hlasov patrí 
občanom, ktorí sa paradoxne stali oby-
vateľmi obce práve vďaka tejto nekoordi-
novanej výstavbe.   
Ako „starousadlíkovi“ je mi ľúto, že je 
v našej obci takýto stav a takáto atmosféra 
a  ako architekt urbanista chcem prispieť 
k  tomu, aby sa Hviezdoslavov postupne 
zmenil z  nocľahárne na  miesto pre prí-
jemný a plnohodnotný život. 

Priblížiš našim čitateľom význam 
urbanizmu a prácu urbanistu?
Územný plán je kľúčovým nástrojom pre 
manažovanie územia obce.  Po  schválení 
má silu zákona na  jej území. Je 
tiež základným dokumentom, 
prostredníctvom ktorého má verejnosť 
najlepšiu možnosť ovplyvniť kvalitu 
svojho životného prostredia  a výhľadové 
rozvojové zámery. Občania obce a  širšia 
verejnosť sa môžu vyjadriť  k  návrhom 
ÚPN minimálne 5 x v  jednotlivých fázach 
jeho spracovania - k návrhu zadania ÚPN, 
ku konceptu návrhu, k  environmentálnej 
štúdii dosahov na  životné prostredie – 
EIA, k návrhu predkladanému dotknutým 
orgánom a inštitúciám na vyjadrenie a ku 
konečnému návrhu pri jeho schvaľovaní 
zastupiteľstvom obce. 
Ak bude schválený návrh nových záko-
nov o  výstavbe  a  o  územnom plánovaní 
v   znení, ktoré je aktuálne pred prero-
kovaním v  Národnej rade SR, tak obce 
stratia priamy vplyv na stavebné konania. 
Stavebné konanie už nebude prebiehať 
na stavebnom úrade obce a povolenie už 
nebude podpisovať starosta ako štatutár 
obce, ale viac alebo menej vzdialené 
centralizované stavebné úrady. V  tejto 
situácii sa stáva územný plán hlavným 
a  najúčinnejším nástrojom samosprávy 
pre riadenie územného rozvoja obce. 
Výrazný posun vo vnímaní  dôležitosti 

a  dosahu územnoplánovacieho proce-
su nastal po  nástupe nového vedenia 
obce v  r. 2019. Vedenie obce čelí výraz-
nému nárastu bežnej operatívnej agendy 
obecného  a  stavebného úradu, súvisia-
cej so 7-násobným nárastom obyvateľov 
obce na  cca 3500 ľudí(vo výhľade 9000 
obyvateľov) a  s  enormnou stavebnou ak-
tivitou najrýchlejšie rastúcej obce na Slov-
ensku. Zostáva málo priestoru pre dlhodo-
bejšie strategické plánovanie. A  v  tomto 
môže a  musí  pomôcť  stavebná komisia 
ako poradný orgán samosprávy. Nemôže 
ísť len o  formálne ustanovený zbor, ale 
mal by pozostávať z  ľudí so vzdelaním 
a profesijnými skúsenosťami v technickej, 
územnoplánovacej, alebo v  súvisiacej 
právnej oblasti a  súčasne z  ľudí, ktorí 
sú ochotní venovať svoj voľný čas tejto 
činnosti.  
V spolupráci so stavebnou komisiou, ktorá 
má v  súčasnosti 9 členov, boli v  krátkom 
čase odstránené najvážnejšie nedostat-
ky  základného dokumentu pre riade-
nie územného rozvoja obce, ktorým je 
Územný plán. Zmenami a  doplnkami 
ÚPN v  priebehu rokov 2021 až  2022 sa 
aktualizovali všeobecne platné zásady 
a  regulatívy pre výstavbu a  koncepcia 
rozvoja bola doplnená o  chýbajúce funk-
cie občianskej vybavenosti,  technickej 
infraštruktúry a prírodných prvkov zelene 
a priestorov pre oddych a šport.
Na  tento proces je nutné nadviazať aj 
v  ďalšom období a  ešte  detailnejšie for-
movať víziu rozvoja obce (napríklad spra-
covaním územných plánov dôležitých 
vybraných zón na  území obce) a  ešte 
viac posilniť strategické komplexné a  dl-
hodobé plánovanie rozvoja všetkých 
zložiek životného a  obytného prostredia 
Hviezdoslavova. 

Aké najväčšie chyby z pohľadu urbanistu 
nastali pri rozvoji našej obce a  ako 
sa dajú napraviť?
Ako som už spomenul najväčšou chy-
bou bola koncepcia, ktorá umožňovala 
v  krátkom čase neproporčný intenzívny 
nárast bytovej výstavby bez vyriešenia 
všetkých ostatných podporných funkcií. 
Najmä základnej občianskej vybavenos-
ti, vodovodu, kanalizácie a  tiež cestnej, 
pešej a hromadnej dopravy. Tlak na takýto 
prudký rozvoj sa dá pochopiť. Obec leží 
vo vzdialenosti 15 km od hlavného mesta 
a  v  súčasnosti sa centrum mesta dá do-    
siahnuť do 20 minút. Čoraz výraznejšie sa 
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tak ocitá naša obec v  postavení nového 
suburbia, alebo satelitu Bratislavy. Tento 
trend sa pravdepodobne nedá zvrátiť, ale 
dá sa správne riadiť, koordinovať so širším 
okolím a  vytvárať postupne príjemné 
prostredie v  lokálnom systéme územnej 
a ekologickej stability. 

Čo považuješ za najväčší úspech v rozvoji 
našej obce?
Mnohé úspechy sú očividné. V  priebehu 
2-3 rokov sa podarilo zvládnuť hektický 
rast obce, vybudovať školu, chodníky 
popri  najfrekventovanejších cestách, 
získať viac ako 5 ha pozemkov pre ďalšiu 
novú školu a  pre areál voľného času 
na Šibeničke a pod. (podrobne je to uve-
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dené na webovej stránke obce). Projektová 
a  legislatívna príprava ďalších dôležitých 
zámerov, ktorá sa priebežne uskutočňuje, 
nie je tak vidieť, ale vyžaduje to koordino-
vané úsilie všetkých zúčastnených a  je to 
nevyhnutný predpoklad ďalšieho rozvoja. 
Potešujúce je aj to, že na všetky tieto akti- 
vity sú k dispozícii potrebné financie vďa-
ka dobrej ekonomickej kondícii obce. 

Ktoré veci sú podľa teba pre ďalší rozvoj 
obce najdôležitejšie?
Pre ďalší rozvoj obce bude nevyhnutné 
vyriešiť najmä dostatočné kapacity škôl 
a škôlok pre umiestnenie detí. Hviezdosla-
vov je demograficky veľmi mladá obec. Ak 
v  priebehu 2-3 rokov nepostavíme novú 

školu a  ďalšie škôlky, nebudeme vedieť 
umiestniť okolo 300 detí a nepomôžu nám 
v tom ani okolité obce, ktoré zápasia s tým 
istým problémom. Predškolskú starostli-
vosť a základné školské vzdelanie musí zo 
zákona zabezpečovať obec.
Hviezdoslavov leží v pásme ochrany spod-
ných vôd jedného z  najväčších rezer-
voárov pitnej vody v  Európe. Z  hľadiska 
ochrany životného prostredia bude teda 
najdôležitejšie vytvorenie fungujúceho 
systému nakladania s  odpadmi, dobudo-
vanie kanalizačného systému  a  zvýšenie 
kapacít čistiarní odpadových vôd.
Naša obec je obklopená jednotvárnou 
poľnohospodárskou krajinou s  pomerne 
nízkou biodiverzitou a s malým zastúpením 
prírodných prvkov. Chýbajú tak možno-
sti pre voľnočasové aktivity v  prírode,  
a  priestory pre oddych alebo  aktívny 
šport. Zjednodušene povedané, existuje 
len málo možností, kam si môžu vyjsť  
obyvatelia na prechádzku, psíčkari so psa-
mi, alebo matky s  kočíkmi bez ohrozenia 
na životoch.  
Bude teda dôležité iniciovať výsad-
bu vysokej zelene, výstavbu parkov, 
detských ihrísk, letného relaxu pri vode 
a športovísk. Obec má tiež špeciálny zámer 
vytvorenia priestoru so všetkými služba-
mi pre usporiadanie „masových“ podujatí 
ako sú dni obce, majálesy, juniálesy atď. 
a rôzne ďalšie kultúrne podujatia. Podob-
ný zámer neevidujeme ani v širokom okolí 
a  v  tomto ohľade bude naša obec určite 
dobrým príkladom hodným nasledovania 
aj pre ostatné obce v regióne. 

Vizuál našej novej základnej školy
Toto je ona. Takto bude vyzerať naša 
nová škola...
Ako sme naznačili na našich sociálnych 
sieťach, ďalší náš sen sa pomaly, ale is-
to stáva realitou. 

Naša nová základná škola, pracovne na-
zvaná ZŠ P.  O. Hviezdoslava, bude naozaj 
ekologickou, modernou a  vkusnou krá-
savicou s  kapacitou takmer 500 žiakov, 
prírodnou zelenou strechou, špecializova-

nými učebňami, telocvičňou, na 100 % pri-
pravená na klimatické výzvy 21. storočia.
V  krátkodobom horizonte tak Hviezdo-
slavov ponúkne hneď 2 nové, špičko-
vé základné školy s  celkovou kapacitou 
do 1.000 študentov. 

Začať treba čo najskôr
Niet pochýb o  tom, že zabezpečiť vzde-
lávanie pre naše deti by mala byť jedna  
z  priorít každého rodiča. Naša obec sa 
neustále rozširuje a zveľadiť ju aj v smere 
budovania školských zariadení je jedna 
z  našich priorít. A  aj preto sme radi, že 
vám, obyvateľom Hviezdoslavova, môže-
me predstaviť projekt našej novej základ-
nej školy. Veríme, že sa čoskoro začne s vý-
stavbou a naši obyvatelia budú mať ďalší 
dôvod na radosť.

Zelené riešenia
Tak ako všetci, aj my chceme kráčať s do-
bou a  nezabudlo sa na  to ani pri tvorení 
projektu školy. Bude ekologická vďaka 
streche, ktorá bude obrastená zeleňou, 
tým pádom výstavbou urobíme niečo aj 
pre životné prostredie, na čo v  dnešnej 
dobre netreba zabúdať, bude moderná, 
a tak isto pevne veríme, že bude ozdobou 
a pýchou našej obce.
Po schválení projektovej dokumentácie sa 
budeme tešiť na začiatok výstavby, o čom 
vás, samozrejme, budeme informovať 
prostredníctvom našich komunikačných 
kanálov.



Čo nás čaká v odpadovom hospodárstve? 
Zo štatistík vyplýva, že ročne domác-
nosti vyprodukujú  vyše 500–tisíc ton 
odpadu, čo vychádza v priemere 100 kg 
na osobu. Pritom ide o odpad, ktorý je 
možné biologicky rozložiť.

Aj z toho dôvodu prišlo k novelizácii záko-
na o  odpadoch, v  ktorej vzniká obciam 
zákonná povinnosť zabezpečiť zave-
denie a  vykonávanie triedeného zberu 
biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu (ďalej len „BRKO“). 
Zber tohto druhu odpadu sme ako pilotný 
projekt vyskúšali v časti Hviezdne bývanie. 
Máme odtiaľ pozitívne 
ohlasy ohľadom zníženia 
množstva komunálneho 
odpadu. V  súlade s  le-
gislatívou sme násled-
ne rozšírili zber BRKO 
na celú obec.
V  júli sme rozmiestnili 
120 l nádoby spoločnosti 
CMT na  súčasné stojiská 
ako aj do niektorých ulíc 
v obci. Brali sme do úva-
hy pre rozbeh zberu 
BRKO domácnosti, kto-
ré kompostujú a  majú 
aj hnedú BIO nádobu 
(nakoľko všetok zelený 
odpad z  kuchyne vedia 
triediť prostredníctvom 
týchto nádob). Situáciu 
priebežne monitorujeme 
aj v spolupráci so zamestnancami spoloč-
nosti CMT, s ktorými riešime preplnené či 
premiestnené nádoby. 

Muchy nebudú
Začiatok zberu tohto druhu odpadu v júli 
nás okamžite naučil jeden zlepšovák. Teplé 
dni ukázali, že voľne vložený odpad sa veľ-
mi rýchlo zmenil na  výživný materiál pre 
muchy. Odporúčame vám preto vhadzo-
vanie odpadu z kuchyne v zaviazaných 
plastových vreckách (tak ako vyhadzu-
jete napr. komunálny odpad). Môžete 
použiť akékoľvek plastové vrecká, pracov-
níci spoločnosti CMT ich pred spracova-
ním odpadu na  triediacej linke odstránia. 
Predíde sa tak v teplých mesiacoch ne-
žiaducej tvorbe zápachu a hmyzu.
Tento rok nás čaká prehodnotenie nasta-
veného zberu BRKO, čo znamená, že bude-
me nastavovať podmienky Verejného ob-
starávania na ďalšie roky, a podľa výstupov 
pristúpime k požadovaným úpravám.

Nekŕmte tukovce
Viete, čo je tukovec? Tento novotvar vzni-
kol, podobne ako ľadovec, zo základu slo-
va tuk. Tuky, vosky a oleje sa v kanalizácii 
zhlukujú a  vytvárajú hrudy. Tie znižujú   
prietok potrubia a  dokážu kanalizáciu aj 
celkom upchať. Svetovú senzáciu spôsobi-
li obrie tukovce v Londýne. V auguste 2013 
bol v obvode Kingston objavený tukovec 
s hmotnosťou 15 ton a v septembri 2017 
v  štvrti Whitechapel obrie 130–tonové 
tukové monštrum. Ako sa s  nimi dokážu 
pracovníci údržby kanalizačnej siete vy-
rovnať? Rozbíjajú ich ručne.

Tvorbe tukovcov sa dá zabrániť iba tým, 
že sa tuky do  kanalizácie nedostanú. 
Olej sa musí separovať a tuhý tuk môže-
te pred umytím nádob vytrieť papiero-
vou utierkou a tú vhodiť do biologicky 
rozložiteľného odpadu. O  zbere oleja si 
povedzme viac.

Zber oleja
V  niektorých domácnostiach na  Sloven-
sku sa použitý jedlý olej ešte stále vylieva 
do kanalizácie, čo je však zakázané a hrozí 
za to pokuta. Preto sme posilnili zber oleja 
v  obci a  odovzdávame ho pre následnú 
recykláciu 16 novými nádobami oranžovej 
farby spoločnosti CMT ku stojiskám s  ná-
dobami na zber kuchynského odpadu (tiež 
od spoločnosti CMT). 
Ako môžete zbierať doma použité jedlé 
kuchynské oleje? Stačí naplniť akúkoľvek 
plastovú fľašu, ktorá sa dá dobre zavrieť. 
Nádobku stačí vhodiť do  príslušného 
oranžového kontajnera, o  všetko ostatné 

sa postará spoločnosť CMT. Nie je to žiad-
na veda. 

Prečo sú preplnené nádoby na separo-
vaný odpad?
Toto je veľmi obšírny problém, a  vskutku 
zacyklený, nakoľko do  reťazca vstupujú 
štát, OZV, Zberová spoločnosť a  samotná 
obec. No v  podstate pre nás to znamená 
jednoduchú rovnicu, a  to, akú mieru vy-
triedenia separovaných odpadov dosia- 
hneme, toľko zberných nádob a  zvozov 
dostaneme. 
Najväčší problém preplnených nádob 

máme pravidelne v časti 
Hviezdne bývanie, ide  
o  1100–litrové zberné 
nádoby. Tu sa nám ko-
nečne podarilo vyjednať 
na rok 2022 viac vývozov 
nad rámec vytriedenia.  

Práve papier je najpro-
blematickejšia komodi-
ta, nakoľko nedosahuje 
požadovanú hmotnosť 
a vyváža sa veľa vzduchu. 
To znamená, keď obyva-
telia vhadzujú do nádob 
len ľahké kartóny, tobôž 
neposkladané a  často-
krát bohužiaľ aj odpady, 
ktoré do  papiera nepa-
tria, nie je šanca splniť 
percentuálnu mieru trie- 

denia tak, aby aj požadovaný počet ná-
dob či zvozov bol postačujúci. To sa týka 
aj separácie ďalších komodít, ako je plast, 
tetrapaky či kovy.

Pozor, ak je v  separovanom odpade viac 
ako 35 % nečistôt (t.j. odpad, ktorý do da-
ného kontajnera či vreca nepatrí), odpad 
sa už nepovažuje za vytriedený a naklada-
nie s ním musí zaplatiť obec. 

Hľadáme preto riešenie v  podobe mož-
nosti navýšenia kapacity zberu papiera 
inými prostriedkami, ako klasickým vývo-
zom papiera. Budeme určite informovať.  
Možno by bolo ale vhodné zdôrazniť, že 
v  našej obci sa nachádza aj výkupňa pa-
piera, a to v časti Podháj.  

Čo teda zahŕňa poplatok za komunálny 
odpad a prečo tak narástol?
V súlade so zákonmi Slovenskej republiky 
sú poplatky za  komunálny odpad účelo-
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vým príjmom obce viazané na náklady de-
finované zákonom a  zároveň obec by zo 
zákona nemala platiť tieto služby na odpa-
dové hospodárstvo z  iných prostriedkov. 
Z tohto dôvodu všetky náklady obce súvi-
siace s odvozom, úpravou  a skládkovaním 
odpadov (okrem odpadov triedeného zbe-
ru) je obec povinná preniesť na  pôvodcu 
odpadu, t.j. domácnosti a firmy na území 
obce. Ide o komunálny odpad v čiernych 
nádobách, BIO a  BRKO odpad, ktorý 
zberáme u nás vo veľkých množstvách, 
taktiež zber nebezpečného odpadu, 
či zber veľkoobjemného odpadu, od-
pad z  cintorína...  ako aj príslušné po-
platky za  skládkovné či manipulačné 
poplatky...

Zvýšenie poplatkov za  odvoz odpadu 
o 41 % na 0,049 eur za liter je zapríčinené 
najmä nárastom výdavkov na  odvoz BIO 
odpadu a kuchynského odpadu. Ohlásené 

je zvyšovanie cien skládkovania BIO odpa-
du o 30 % a zvýšenie cien za jednu nádobu 
o 2,5 %. Projekcia na rok 2022 na základe 
rozhodnutí stavebného úradu a  trendu 
minulých rokov uvažuje s  10 % navýše-
ním množstva vyprodukovaných ton BIO 
odpadu. Náklady na  vývoz kuchynského 
odpadu medziročne rastú výhradne preto, 
že v roku 2021 fungoval jeho vývoz od za-
čiatku roka iba v  Hviezdnom bývaní (15 
nádob) a zvyšok obce (60 nádob) sa spustil 
až od júla 2021. V roku 2022 bude fungo-
vať vývoz po celý rok v celej obci. 

V  projekcii na  rok 2022 bolo zohľadnené 
aj aktuálne rozloženie výmerov za  odvoz 
odpadu v  roku 2021. Z  environmentál-
neho hľadiska aj z  hľadiska budúcich po-
platkov je pozitívnym trendom, že oproti 
roku 2020 došlo k výraznému zamieňaniu 
nádob s objemom 240 litrov za 120-litrové 
nádoby.

 Zmiernenie tvrdosti zákona
Obec výrazne poukazuje na  to, že vo 
VZN  nestanovuje rozdielny meter na  po-
platníkov. Obec však aj naďalej môže po-
platníkovi z dôvodu zmiernenia alebo od-
stránenia tvrdosti zákona poplatok znížiť 
rozhodnutím. Viac info sa dozvedia obča-
nia priamo na obecnom úrade. 
Keďže momentálne nám zmluva so zbe-
rovou spoločnosťou neumožňuje pou-
žívať menšie nádoby ako 120-litrové a  je 
zmluvne stanovená aj frekvencia zvozov, 
plánujeme tento rok v rámci nastavovania 
nového Verejného obstarávania zberovej 
spoločnosti zadefinovať nové podmien-
ky, ktoré by zohľadňovali aj spravodlivejší 
systém zberu odpadu. Máme teda pred 
sebou výzvu zhodnotiť všetky možnosti 
pre zber odpadu, ale aj zber údajov o vy-
zbieranom odpade a nastaviť tak na ďalšie 
roky systém zberu, ktorý by efektívnejšie 
kopíroval požiadavky našej obce. 
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S  Hviezdoslavovom je späté aj 
obľúbené miesto vodáckej rekreácie 
v obci Nový Život – Eliášovce. Už tri roky 
sa tu čapujú výhradne pivá Hvezdoň 
a pre bufet na Táborisku pod Krížom sa 
varí pivo, ktoré sa nepodáva nikde inde. 
Vodácky šport je pre Hviezdoslavčanov 
teraz ešte dostupnejší.

„Niekto rád zbiera na huby, niekto miluje 
jazdu na koni alebo na bicykli,“ hovorí Ka-
mil Zeman, jeden z ideových otcov projek-
tu Lodičkáreň.sk. „My radi splavujeme. Vi-
deli sme svet okolo riek v Česku, Rakúsku, 

7. mája sa stretneme na brehu Malého Dunaja

Maďarsku, Nemecku, Francúzsku, Poľsku 
či Slovinsku. Prispôsobili sme náš koncept 
tak, aby si mohli splav užiť začiatočníci aj 
ostrieľaní vodáci. Preto sme na  Malom 
Dunaji postavili flotilu viac ako sto plavi-
diel na  prenájom. Asi sa nestane, že vám 
nebudeme mať čo požičať. Snažili sme sa 
ponúknuť hosťom plné vodácke pohod-
lie a komfort. Môžu sa osprchovať teplou 
vodou, navštíviť toalety, najesť sa, ochut-
nať endemické remeselné pivo, ktoré sa 
nečapuje nikde inde na svete.“

Otvorenie sezóny 7. 5. 2022 
(nedeľa)

12:00

Narazenie suda

13:00 
Komentovaná prehliadka areálu

15:00 - 18:00 
Koncert country skupiny

Zľava platí na ubytovanie na táborisku a v požičovni lodí lodickaren.sk . Zľavy nie je možne sčítať. Zľavu je možné uplatniť do 31. 12. 2022

Plavidlá
Možnosti prenájmu sú široké. Od  kajaku, 
cez kanoe až po nafukovací raft si môžete 
spolu s  vestami a  pádlami prenajať pria-
mo na  stránke www.lodickaren.sk. Pre  
občanov s  trvalým pobytom v  Hviezdo-
slavove je pripravená zľava vo výške 10 % 
z bežných cien.



PAPIER:   len 1100 l kontajnery
PAPIER:   nádoby a 1100 l kontajnery. Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky

PLASTY:   Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov

Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...

SKLO:       Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla
Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...
Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...

KOVY:      Určené pre odpady z obalov z kovov
Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ... 
Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY: Určené pre tetrapaky
Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...
Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

PNEUMATIKY

Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, 
katalógy, ... 
Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové 
súčasti papierových výrobkov, tapety,

Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín 
“tégliky“, polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...

Patrí napríklad: zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia a zeleniny, tráva, lístie, konáre, orezy zo 
stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety, ... 

Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, 
nebezpečný odpad, ...

Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík 
alebo pneuservisu

Nepatrí napríklad: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, 
uhynuté zvieratá, ... Vychádza v náklade 1 700 ks
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KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2021

Obec Hviezdoslavov

Informácie pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu
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- v deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 05:00 hod., prípadne deň vopred

Vrecia pri vývozoch papiera musia byť modré a akékoľvek priehľadné, pri vývoze plastov musia byť žlté a akékoľvek priehľadné.
Vriecia, cez ktoré sa nedá identifikovať obsah neprevezmeme (čierne, nepriehľadné) 

Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu
PAPIER: len 1100 l kontajnery  30.3, 25.5, 20.7, 28.9, 23.11
PAPIER: nádoby a 1100 l kontajnery. Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky

Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ...
Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska,
kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety,

PLASTY: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov
Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“,
polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...
Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...

SKLO: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla
Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne, ...
Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...

KOVY: Určené pre odpady z obalov z kovov
Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...
Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY: Určené pre tetrapaky
Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...
Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patrí napríklad: zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia a zeleniny, tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety, ...
Nepatrí napríklad: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, ...

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad
Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

PNEUMATIKY
Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu

P S NS N P U S ŠPP U S Š P S N P U S Š
Október November December

P S N P U SS N P
Júl August September

P U S Š P U S Š Š P S N

ŠP U S Š P S N P U Š P S N

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2022

Obec Hviezdoslavov
Január Február Marec

P U SP S NS

Apríl Máj Jún
P U S Š P S N P U S Š P S P S NN P U S Š

Hviezdoslavov — dobré miesto pre život  Apríl    2022                                                121212 Hviezdoslavčan


