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Rok 2012 v Semerove v znamení významných výročí

Najväčšími akciami v roku 2011: Revitalizácia centra 
obce, projekt ASFU a rekonštrukcia strechy ZŠ

Prvý rok 6. volebného obdobia 
miestnej samosprávy obce Seme-
rovo bol úspešný aj vďaka úsiliu 
v predošlom období. A hoci si už 
nový rok ukrojuje zo svojich dní, 
treba sa vrátiť k vlaňajšiemu a 
trocha zrekapitulovať dosiahnuté 
výsledky spojené s úspechmi a zá-
roveň poďakovať všetkým, ktorí sa 
o rozvoj obce a svojim spôsobom 
aktívne zúčastnili.

Ako povedal starosta obce Im-
rich Hrabovský, tamojší občania 
pracovali a žili pre napĺňanie spo-
ločného predsavzatia a programu 
prijatého 1. apríla 1990 pod názvom 
Spoločne za krajšie Semerovo,  

so srdcom, ktoré bije pre Seme-
rovo. Podľa jeho slov, vlaňajší rok 
prebehol akosi rýchlejšie ako tie 
predošlé. Možno je to zapríčine-
né aj mnohými úspešnými akti-
vitami, ktoré obec opäť posunuli 
kúsok dopredu. A tých je nemálo. 
Napríklad, revitalizovali centrum 
obce, čo bolo najväčšou investič-
nou akciou financovanou fondom 
EÚ ROP s investičným nákladom 
za vyše 457-tisíc eur. S prácami za-
čali v októbri v roku 2010 a ukon-
čili ich v novembri v roku 2011. 
Možno povedať, že toto centrum je 
pýchou obce. Okrem toho základ-
ná škola zrealizovala dva projekty  

z prostriedkov EÚ. Bola to prípra-
va nového školského vzdelávacieho 
programu zameraného na školský 
program IKT v hodnote za takmer 
157 tisíc eur, ďalej SAAIC– COME-
NIUS - Partnerstvo škôl 2009/2011 

s podporou ďalších 25-tisíc eur. 
Vďaka tomu škola získala význam-
né kontakty na ďalších zahranič-
ných priateľov a nové skúsenos-
ti. Z prostriedkov Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 
škola splnila podmienky projek-
tu - Modernizácia vzdelávania  
na základných školách. Vďaka fi-
nančnej pomoci Krajského škol-
ského úradu sa odstránila havária 
plochej strechy školskej budovy a 
jej zrekonštruovania na sedlovú s 
nákladom za vyše 64-tisíc eur. Obec  
zo štátnych prostriedkov zreali-
zovala protipovodňové opatre-
nia v sume takmer 30-tisíc eur.  

Spol. RAB s. r.o  obnovuje areál, 
prevádza rekonštrukciu bývalého 
Ciranovho domu, halu na porážka-
reň a spracovanie hydiny z vlastnej 

produkcie. Agrospole, družstvo 
obnovuje svoje objekty. Najväčšou 
investičnou akciou je zahájenie sta-
vebných prác na Skleníkovom hos-
podárstve spoločnosti Galapagosky 
s.r.o. v spolupráci nielen s domáci-
mi, ale i zahraničnými investormi z 
Kanady, Ruska a Číny. 

Rodina Jaroslava Košána začala 
v obci stavbu jaskyne sv. Lurdskej 
Panny Márie. V spolupráci obce 
s občanmi sa Semerovčanom po-
darilo zrekonštruovať sociálne 
zariadenia v rímsko-katolíckom 
farskom kostole, v dome smútku 
a v nájomnom dome. V ZŠ sa od-
stránila zložitá haváriu vonkajšieho 

rozvodu vody. Obnovilo sa futba-
lové ihrisko, zničené povodňami. 
Obec svojimi výsledkami dá o sebe 
vedieť nielen doma, ale aj mimo 
obce, ba i v zahraničí.

Z kultúrno-spoločenských ak-
tivít treba spomenúť športový deň 
Občianskeho združenia Semerčatá, 
na ktorom sa zúčastnila aj známa 
slovenská herečka Zuzka Krónero-
vá, a ako krstná mama 

(pokračovanie na str. 2)

300 rokov - RKFK

Revitalizované centrum obce

Spevokol LEATITIA na pred-
vianočných slávnostiach

Divadelné predstavenie KUBO



Chýrnik2

(dokončenie zo str. 1)
divadelného súboru Úsmev si ne-
nechala ujsť premiéru divadelnej 
hry Kubo. Počas fašiangových 
slávností sa prezentoval občanom 
súbor Semerovčan a na hodových 
slávnostiach koncertovala známa 
hudobná skupina Horkýže Slíže, 
školy nám pripravili slávnostné 
akadémie, úspešný X. Európsky 
deň rodičov v základnej a mater-
skej škole, spoločenské akcie Vitaj 
leto, súťaž vo varení guláša, nočný 
turnaj plážového futbalu a podob-

ne. Občana čílskeho pôvodu, ži-
júceho v obci Manuela Serána na-
vštívil štáb televíznej relácie Hádaj, 
kto nás pozval, Sviatosť birmovania 
udelil obci J. E. Mons. ThDr. Mari-
án Chovanec, nitriansky pomocný 
biskup a generálny vikár. Spevokol 
Laetitia vystúpil v Nových Zám-
koch.

V obci vyrastajú aj mno-
hé talenty, napr. výtvarníč-
ka Betka Havranová repre-
zentuje obec v zahraničí, 
keď od začiatku decembra 
vlaňajšieho roka jej výtvar-
no-šperkový obraz vysta-
vujú priamo v izraelskom 

Betleheme. Mladej fotografke Mo-
nike Bagalovej zverejnili množstvo 
fotografií v renomovaných domá-
cich i zahraničných periodikách. 
Nemožno vynechať ani účasť zá-
chranára Róbeta Kasáka na Dakar 

série Africa Eco Race 2012.
Okrem už spomínaných úspe-

chov a aktivít treba spomenúť aj 
úspešné separovanie odpadu v obci 
(plastové fľaše, papier, sklo, textil, 
železo, batérie, monočlánky, fólie).

Avšak tak ako nie všetko je čier-
no-biele, tak aj v ich obci zazname-
nali počas roka niekoľko prípadov 
vandalizmu, čo je nie dobrý spo-
ločenský jav, ktorému sa nevyhla 
ani obec Semerovo. Sú to nelegálne 
skládky odpadu, ničenie doprav-
ných značiek, detských preliezok 
ako i drobné krádeže. Našťastie, 
tých pozitívnych, ktoré prevládajú, 
je oveľa viac.            spracoval (kup)

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti
Obec Kolta získala koncom roka 

aj grant z „Nadácie ALLIANZ“ na 
zakúpenie merača rýchlosti. Na-
dácia ALLIANZ, ktorá aktívne 
podporuje bezpečnosť cestnej pre-
mávky všetkých jej účastníkov a 
prispieva k zníženiu nehodovosti 
na cestách. Cieľom projektu „Me-
rač rýchlosti“ bolo zakúpenie jed-
ného merača a jeho umiestnenie  
v obci Kolta pri štátnej ceste I/75  
v smere jazdy do centra obce zo 
smeru od Levíc. V tejto lokalite 
nám Slovenská správa ciest Nové 
Zámky osadila merač vlhkosti cesty 
a zakúpila merač rýchlosti, ktorý je 
osadený v obci Kolta pri štátnej ces-
te I/75 v smere jazdy do centra obce 
od Nových Zámkov. Účinky týchto 
opatrení sú významné, nakoľko 

vodiči viditeľne znižujú rýchlosť 
pri ich vjazde do intravilánu obce. 
Ako nám povedala starostka obce 
Ida Krčnarová verejnosť vníma 
tieto opatrenia pozitívne. Meranie 
rýchlosti vozidla 
a jej zobrazenie 
má silný psycho-
logický účinok, 
vodič automa-
ticky spomaľuje. 
Vďaka tomuto 
efektu zaria-
denie funguje ako bezbariéro-
vý spomaľovač. Prekračovanie 
rýchlosti jazdy patrilo doteraz k 
najčastejším príčinám vzniku a 
zavineniam dopravných nehôd  
v obci s najtragickejšími následka-
mi.                                              (kup)

Semerovskí hasiči príkladom

Hasičský zbor v Semerove oslávil 
vlani 105. výročie svojho založenia. 
Obec sa snažila vytvoriť k výročiu 
aj dôstojné prostredie Obnovením 
Hasičskej zbrojnice, starostlivosťou 
o výstroj A výzbroj, veď semerov-
skí hasiči a hasičky za zaradili me-
dzi „záchranárov“ počas povodní  
v roku 2010 a na to sa nesmie za-
budnúť!

Vzácne výročie oslávili ak sa 
patrí: víťazstvom oboch družstiev 
na okresnej súťaži a úspechom na 
krajskej súťaži hasičských zborov, 
kde ženské družstvo získalo 3. a 
muži 5. miesto. Potešujúce, že tieto 
výsledky a snaženia nezostali bez 
povšimnutia ani u poslancoch OZ 
ani u miestnych sponzorov, ktorí 
im spoločne na prelome rokov do-

pomohli k zakúpeniu novej výkon-
nejšej hasičskej striekačky. Okrem 
toho družstvo žiačok - mladých 
hasičiek, úspešne reprezentovalo 
školu a obec na celoslovenskej súťa-
ži hasičských družstiev vo Svite na 
pohári prezidenta DPO SR JUDr. 
Jozefa Minárika, „ fanúšika“ našich 
hasičov.

Výročné rokovanie DHZ zvolilo 
nový výbor na čele s novým pred-
sedom Dašanom Ivaničom.     -int-Naši hasiči na krajskej súťaži

Najväčšími akciami v roku 2011...

Zľava 20 %

Robo Kasák so svojou Tatrou  
na Africa Eco RAce 2012 

A mužstvo FC bilancovalo

Priateľstvo



Chýrnik 3

Penzión Oravská horáreň vám ponúka vynikajúci prázdninový pobyt v termíne od 20.2 - 25.2.2012 v cene 110.-EUR  
1 dospelá osoba a 80.- EUR dieťa do 12 rokov. Šesť dní plných zábavy na snehu, výborného jedla a zdravého spánku  
v CHKO Horná Orava. Bonus: Karta Orava pas len za 1.- EUR so zľavami 5 - 50 percent na lyžiarske ski pasy, vstup  

do akvaparkov a množstvo ďalších služieb v okolí. Rezervácie na: 0918 494 494, alebo na www.oravskahoraren.sk.



Chýrnik4

Tradičný novozámocký ples
Už plesali aj deti

Január je už tradične zasvätený 
plesovej sezóne. Výnimkou ne-
bol ani tento rok. Na rôzne plesy 
pre dospelých sme si už zvykli, no 
tento sa líšil od predošlých. Plesali  
na ňom aj deti. Presnejšie deti  
s rodičmi. Športová hala Milé-
nium v Nových Zámkoch sa v ten 
deň zaplnila malými i dospelákmi, 
aby sa spoločne zabavili na Prin-
cezničkovom plese, ktorý s veľkým 
úspechom organizuje každý rok 
novozámocké Mestské kultúrne 
stredisko. Tento bol v poradí už 
štvrtý. Pôvodne, predchádzajúca 
komornejšie organizovaná akcia, 
ktorá sa predtým konala v priesto-

roch kina alias „Zámkova“ sa roz-
rástla, a tento rok ju navštívilo 
približne 700 ľudí, pričom rôznych 
princezien, super hrdinov a iných 
masiek bolo viac ako 250. Pôvod-
ný zámer sa organizátorom síce 
ešte nepodarilo splniť - aby prišli 
rodičia spolu s deťmi v maskách a 
tak sa spoločne zabavili, no z roka  
na rok pribúda čoraz viac odváž-
nych rodičov, ktorí prichádzajú  
v maskách a neboja sa prezentovať 
tak svoje detské ja.

Ples bol slávnostne otvorený, o 
čo sa aj tento rok postarali kráľ s 
kráľovnou, v civilnom živote pri-
mátor mesta Gejza Pischinger s 
manželkou Zuzanou. Obaja sa 
svojich úloh zhostili výborne, keď  
na svojich trónoch vítali všetky 
rozprávkové aj komiksové posta-
vičky a každá z nich dostala malú, 
sladkú pozornosť. Avšak deti, zdá 
sa, že najviac pobavil šašo Roman 
v kráľovskej maske, ktorý svojim 

úprimným a veselým prístupom  
v rámci zábavy rozosmial aj  
dospelých. Na Princezničkovom 
plese nechýbal ani pestrý sprievod-
ný program, o ktorý sa postarali 
tanečníci z novozámockej taneč-
nej školy Viva, a tiež šikovné žiač-
ky zo Základnej školy na Mostnej 
ulici v Nových Zámkoch. Všetci, 
malí i veľkí vystupujúci si domov 
odniesli malý honorár v podobe 
plyšovej hračky. Šašovi Romanovi 
podali pomocnú ruku aj ochotní-
ci z divadla Paradox, ktorí udržali 
deti v napätí a správne naladené. Po 
celý plesový čas sme boli svedkami 
ako na parkete tancovali princez-
né, rôzne zvieratká, „Spidermani“ 
či bojovníci bojového umenia, a 
okolo nich „paparazzovia“, čo so 
záujmom sledovali ich pyšní rodi-
čia, ktorí sa snažili upretým pohľa-
dom a so záujmom nepremeškať 
ani jeden „dobrý záber“. Nie je čo 
sa čudovať, keďže aj šikovné ruky 
maskérok dokázali vykúzliť na tvá-
rach tých najmenších sťaby malé 
umelecké dielka.

Na záver sa konala „diskotreska“ 
a šašova kolobežka, no vyvrchole-
ním bola tzv. čokoládová fontána, 
ktorá sa spustila ako tekutá slad-
kosť na troch poschodiach, ktorú 
deti stihli sotva ochutnať. Deti aj 
rodičia odchádzali z plesu plní doj-
mov, príjemne unavení, a bohatí  
o množstvo zážitkov, pričom mož-
no zároveň rozmýšľali, akú masku 
si ich dieťa vyberie na budúci rok.

Dominika Zvozilová,  
ilustračné snímky Peter Paška

Spomienka na nedávnu udalosť

Každoročne, a i v tomto roku si 
pripomenieme pohnuté dni decem-
bra 1944, keď sa odohrávala jedna -  
z pohľadu našinca - najdramatic-
kejších epizód 2. svetovej vojny. Ne-

mecké velenie sa pokúšalo zastaviť 
mohutnú presilu sovietskych vojsk 
na línii riek Ipeľ a Hron. Bojov sa 

aktívne zúčastňovala aj maďarská 
divízia Sv. Ladislava (Szent László 
hadosztály), ktorá bola pôvodne 
sformovaná regentom Horthym 
pre vojenské zabezpečenie jeho 
pokusu o vystúpenie z vojny. Po-
tom však, ako sa v Maďarsku po 20. 
októbri 1944 zmocnili vlády Šípo-
vé kríže, bola jednotka nasadená a 
z väčšej časti zničená v urputných 
bojoch na pravom brehu Dunaja 
medzi obcami Letkés, Salka, Malá 
nad Hronom. K tejto udalosti sa 
vraciame každý rok v rámci spo-
mienkovej slávnosti a pietnej spo-
mienke, ktoré organizujú v obciach 
Letkés a Salka.                           

-híd-

Divízia Svätého Ladislava
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Blížia sa kresťanské sviatky, ktoré majú hlbokú tradíciu
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

Fašiangy patria k zvykom spoje-
ným v prelome zimy a jari. Pôvod-
ne ide o lúčenie sa so zimou. Naši 
predkovia spevom a tancom odpre-
vádzali studené obdobie a tešili sa 
na príchod teplejších dní. Obdobie 
fašiangov je časovo vymedzené odo 
dňa Troch kráľov - po Popolcovú 
stredu (nazývanú tiež Krivá alebo 
Škaredá streda). Popolcovou stre-
dou sa pre kresťanov začína obdo-
bie štyridsaťdňového pôstu, ktorý 
trvá až do Veľkonočnej nedele. Je to 
čas pokánia a prípravy na najstar-
šie a najvýznamnejšie sviatky kres-

ťanského cirkevného roka - Veľkú 
noc. Dodnes si staršia generácia 
uchováva v pamäti, že vo Veľkom 
pôste sa nekonali tanečné zábavy, 
ani svadobné hostiny či iné podu-
jatia, ako znamenie vážnosti týchto 
sviatkov, pripomínajúcich utrpenie 
a smrť Ježiša Krista. A keďže Veľ-
ká noc je pohyblivým sviatkom, 

každý rok ju máme v inom termí-
ne. Určenie dátumu veľkonočných 
sviatkov závisí od výpočtu začiatku 
astronomickej jari a následného 
splnu Mesiaca. Preto je Veľká noc 
niekedy už koncom marca, inoke-
dy začiatkom apríla a v niektorých 
rokoch v polovici alebo až koncom 
apríla. Magicko-prosperitné úkony, 
charakteristické pre fašiangové ob-
dobie majú blahodarne pôsobiť na 
očakávanú dobrú úrodu. Fašiangy 
boli vždy aj časom priadok, zakáľa-
čiek, svadieb, ktoré sprevádzali zá-
bavy i fašiangové sprievody masiek. 
Maskovanie v obradoch a hrách už 
od najstarších čias spĺňalo magic-
ko-rituálne a neskôr aj spoločensky 
zábavné funkcie. Známe sú najmä 
zoomorfné masky, ktoré súvisia  
s prvkami agrárnej mágie a pripisu-
je sa im predovšetkým plodonosná 
funkcia. Dominovala maska turoňa 
(štylizácia býčej hlavy s rohmi) a 
maska medveďa (v kožušinovom 
odeve alebo vyrobená zo slamy či 
hrachoviny). V menšej miere sa 
objavovali aj maska koňa, barana 
a kozy. Časté boli i ľudské - antro-
pomorfné masky. Slamené masky 
naznačovali ukončenie niektorých 
poľnohospodárskych prác. K naj-
častejšiemu spôsobu maskovania 
vo fašiangových obchôdzkach pat-
rilo prezliekanie sa mužov za ženy, 
ale aj maska predstavujúca súčasne 
ženu i muža - pouchlap - použe-
na. Rozšírené boli masky žobráka, 
starca či stareny. V sprievodoch 
dominovali masky svadobného 
páru, k rozšíreným patrili masky 

predstavujúce najrozličnejšie po-
volania či zamestnania - hájnik, 
lekár, vojak. Spravidla parodovali 
zobrazované profesie v žartovných 
improvizovaných scénkach. Masky 
veľmi často zosmiešňovali i určité 

ľudské vlastnosti, ale často pred-
stavovali i ľudí iných národností a 
náboženských vyznaní. Na stoloch 
nechýbali nápoje ako pálenka, 
víno, pivo a obľúbená medovina. 
V domoch piekli gazdinky mäso, 
varili bravčovú huspeninu, klo-
básku i slaninku, vyprážali šišky či 
fánky - tradičné fašiangové pečivo. 
Bolo zvykom sa riadne najesť pred 
obdobím pôstu. Veselosť a hodo-
vanie malo napomôcť skorému 
príchodu jari a zaistiť bohatú úro-
du, plodnosť ľudského pokolenia i 
hospodárskych zvierat. Nechýbali 
ani rituály, ako markantné obdobie 
zásnub, svadieb, rôznych koleda-
čiek, zábav, plesov a vyvrcholenie 
ochotníckej činnosti miestnych 
divadelníkov. Spev sa ozýval v širo-
kom okolí. Mladí sa tešili na zábavy 
a plesy, starí zasa, že sa pominula 
zima. Vari najveselšie sa oslavovali 
končiny - posledné tri fašiangové 
dni: nedeľa, pondelok a utorok.  
Na fašiangovú nedeľu gazdiná vy-
prážala šišky alebo fánky. Zvykom  

v rodinách boli aj zakáľačky, kedy 
sa zišla celá rodina. Zábava vy-
vrcholila v utorok, fašiangovým 
plesom. Po odbití polnoci sa po-
chovávala basa. Pri tomto symbo-
lickom pohrebe miestni občania 
uskutočnili obrad, pri ktorom bolo 
veľa plaču, smiechu a zábavy všet-
kých prítomných. V súčasnosti ešte  
v niektorých vidieckych lokalitách 
si záver fašiangov dodnes zacho-
váva svoju špecifickú atmosféru. 
Napríklad aj pochovávanie basy 
zostáva stále živou a obľúbenou 
tradíciou, niekde sa vykonávajú aj 
obchôdzky po dedine, s maskami 
i bez nich. Na väčšine územia zo-
stali spojené iba s obdobím zábav  
na vidieku, plesov v mestách a 
početných svadieb. Zároveň sú 
príležitosťou pre tradičné kultúr-
no - spoločenské stretnutia a deti  
v tomto období obľubujú karneva-
ly. Fašiangové obchôdzky mali vý-
znam aj v tom, že sa domu prialo 

dobroprianie. “Dajže Bože, dobrý 
deň, aby vás nestihla povodeň.” 
“Bodaj by vám zdravie slúžilo a nie 
sucho, ale dážď pole rosilo.” “Lás-
ka a zmierlivosť, nech je váš stály 
hosť.” Hoci sú už fašiangové sprie-
vody a záverečné oslavy fašiangov 
len spomienkou, poprajme si aspoň 
medzi sebou dobro, lásku a svor-
nosť v rodinnom kruhu i komunite.

Mgr. Dominika Strigáčová

Fašiangový pochod

inzerujte u nás!
Naše novinové stránky môžete využívať aj na os-
lovenie svojich potencionálnych klientov! 
Firmy, podnikatelia, organizácie, občania, odteraz sú 
Vám k dispozícii naše noviny na plošnú reklamu, drobnú 
riadkovú inzerciu, formou platenej reportáže, rozhovoru 
a podobne. Svoje objednávky zasielajte buď telefonicky  
na čísla, mob.: 0907 905 537, 0905 405 312 alebo na e-
mail: alfienko@gmail.com, stark.janko@gmail.com.

(kolektív redakcie)

Tradičné fašiangové šišky

Huspenina pred pôstomMaska turoňa
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Byť pod tlakom nemusí byť na škodu!
Viete si predstaviť, pocit, keď ste 

pod hladinou mora a zostanete pri-
tom suchý? A ešte si pri tom dokáže-
te zlepšiť aj zdravie. Aj toto všetko je 
možné a nemusíte ani chodiť ďaleko. 
V Nových Zámkoch totiž nájdete 
špeciálnu súkromnú hyperbarickú 
komoru, ktorá nielen vo svete, ale 
aj u nás pomáha mnohým ľuďom  
v liečbe rôznych ochorení. Na Slo-
vensku patrí tá novozámocká k jed-
nej z troch takýchto komôr. Nielen 
o jej účinkoch sme sa pozhovárali  
s doktorkou Elenou Leichenbergo-
vou.

Čo si vlastne máme predstaviť pod 
liečbou v hyperbarickej komore?  
V čom človeku pomáha?

- Ide o oxygenoterapiu, inak 
povedané je to liečba kyslíkom. 
Nie je to však liečba kyslíkom  
v bežných podmienkach teda pri 
atmosférickom tlaku, aká sa použí-
va v nemocniciach, ale je to liečba 
kyslíkom pod tlakom. Tento tlak 
dosahujeme tak, že ponárame pa-
cientov špeciálnym prístrojom do 
určitej hĺbky. U nás používame hĺb-
ku 15 metrov a podľa fyzikálnych 
zákonov vieme, že plyny sa pri 
určitom tlaku rozpúšťajú v tekuti-
nách. Ak totiž dýchame kyslík pri 
atmosférickom tlaku, ten sa musí 
naviazať na hemoglobín respektíve 
na červenú krvinku a tá ho potom 
zanesie k jednotlivých tkanivám. 
Naproti tomu, keď pacienti dý-
chajú tento 100 percentný kyslík 
pod tlakom, kyslík sa rozpúšťa  
v telesných tekutinách a vlastne aj 
bez červených krviniek sa dostane  
k jednotlivým bunkám a orgánom. 
To znamená, že sa kyslík dostane aj 
na miesta, kde napríklad nedosiah-
ne cieva, preto to má veľké využitie 
v prípadoch, kde sú cievy upchaté. 

Či už sú to cievy srdcové, mozgové 
a veľmi často práve cievy dolných 
končatín.
S akými problémami prichádza-
jú najčastejšie pacienti k vám,  
do „komory“?

- V komore riešime dve skupiny 
indikácií: akútne a chronické. Tých 
prvých je samozrejme menej, ide 
napríklad o otravy rôznymi plynmi 
(oxidom uhoľnatým), alebo náhle 
ohluchnutie, alebo plynová gangré-
na a často je to aj dekompresná cho-
roba, ktorá sa môže objaviť u potá-
pačov pri nesprávnom vyplávaní  

na hladinu vody. Ale častejšia je 
druhá skupina, kam patrí aj spome-
nuté nedokrvenie rôznych orgánov, 
Parkinsonova choroba, skleróza 
multiplex, pacienti s náhlou moz-
govou príhodou, ale aj nedokrvenia 
nôh u diabetikov. A práve táto lieč-
ba je vhodná alternatíva na preven-
ciu a liečbu rôznych diabetických 
komplikácií. Preto nie je na škodu, 
ak diabetik aspoň raz ročne navští-
vi komoru aj z tých preventívnych 
dôvodov, napríklad môže prísť aj 
športovec, alebo aj iný zdravý člo-
vek, ale častejšie sú to chorí ľudia a 
hlavne diabetici, ktorí ešte nemusia 
mať komplikácie, ale majú na ne 
predpoklad.
Môže napríklad stopercentný kys-
lík zlepšiť kondíciu u fajčiara, res-
pektíve bývalého fajčiara?

-Táto liečba ich fajčiť neodna-
učí, ale pomôcť im môže, pretože 
cigarety oberajú človeka o kyslík a 
komora im prekysličí organizmus, 
ale ja by som odporúčala zanechať 
fajčenie úplne.
Kedy môže pacient vašu hyperba-
rickú komoru navštíviť?

- Najskôr pacient príde a povie, 
aké má ochorenie a ak tam nie je 

kontraindikácia, ktorých je veľmi 
málo, po vyšetrení môže nasledo-
vať liečba. Tá nie je jednorazová, 
ide minimálne o desať sedení na-
raz. To znamená, že pacient príde 
10 dní po sebe. Pacienti si často 
myslia, že je to len raz týždenne, či 
mesačne, ale nie, musí prísť mini-
málne desaťkrát po sebe. Mali sme 
tu aj pacientov, ktorí prišli 40 krát. 
Jedno sedenie, ktoré nazývame aj 
ponorom alebo expozíciou trvá 2 
hodiny. Prvých 15 minút sa pacient 
pomaly ponára do hĺbky 15 metrov 
pod hladinu mora, potom 90 mi-
nút dýcha kyslík pomocou špeci-
álnej masky a posledných 15 minút 
sa opäť pomaly vynára na hladinu. 
Pacienti liečbu znášajú veľmi dob-
re, mali sme tu aj 5 ročné deti, ale 
aj 90 ročného pána. Počas liečby si 
môžu pacienti čítať, počúvať hud-
bu, prípadne spať. Je dobré ak prídu 
najedení, nie príliš, ale nie hladní, 
pretože pod tlakom klesá hladina 
cukru.
Spomenuli ste kontraindikácie. 
Má komora aj vedľajšie, nežiaduce 
účinky?

- Tých je veľmi málo, ale ak 
človek má napríklad epilepsiu 
alebo iné ochorenie, nemôže ísť  
do komory. Samozrejme aj pobyt 
v komore môžu sprevádzať nejaké 
vedľajšie účinky. Nie sú časté, ale 

pacientom môže zaľahnúť v ušiach, 
niektorých pacientov z toho bolia 
uši a vtedy nemôžu v liečbe pokra-
čovať. Ale toto je zriedkavé. Koniec 
koncov zaliehanie v ušiach pociťujú 
ľudia aj keď letia v lietadle a znášajú 
to dobre.
Má stopercentný kyslík iné vlast-
nosti, ako ten čo bežne dýchame?

- Nie, je to na pocit to isté ako 

bežný kyslík, nemá žiadnu vôňu, 
nijak nechutí, v dýchaní rozdiel 
nepocítite. Ale pacientom to zlep-
šuje náladu, pretože sú okysličení. 
Mnohí pacienti hovoria, že po se-
dení majú viac energie. Mali sme 
pacientov, ktorí boli depresívni, 
nezaujímalo ich dianie okolo seba, 
nečítali noviny a po takých 15 se-
deniach si začali kupovať noviny, 
časopisy, pozerali televíziu, počú-
vali rádio… Ten kyslík aktivizuje. 
Dokonca podľa štúdií liečba zlep-
šuje stav pleti.
Ako je to v operačných prípa-
doch? Môže to pomôcť po operácii  
k urýchleniu hojenia rán?

- Áno, je to dobré a ja by som 
odporúčala aj pred závažnejšími 
operáciami ísť na dve, tri sedenia a 
v tom pooperačnom období takisto 
absolvovať dva, tri ponory. Tie rany 
sa hoja lepšie. Napríklad pri operá-
cii umelého bedrového kĺbu, alebo 
aj pri operácii šliach. Pod vplyvom 
kyslíka ustupuje opuch tkanív, 
zmierňuje sa bolesť a urýchľuje sa 
hojenie.
Kto zabezpečuje chod komory po 
technickej stránke?

-Nestačí ak to sleduje iba dozo-
rujúci lekár. Musí tam byť aj tech-
nik. Riadi to technik a ostro sleduje 
tlak, teplotu, všetky tie parametre 
musia byť v poriadku.

Vy ste súkromné zdravotnícke stre-
disko. Ako je to s úhradami nákla-
dov na liečbu?

- Áno sme súkromné zariadenie, 
ale máme zmluvu s dvoma najväč-
šími poisťovňami. Tieto nám hra-
dia časť liečby, viac ako polovicu.

Zhovárala sa:  
Dominika Zvozilová

Súčasný vzhľad hyperbarickej komory

Komora zvnútra
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Zlé vládne sociálne rozhodnutia, vrátane dôchodkov

Bieda sa prehĺbi u tých najchudobnejších

Vláda začiatkom decembra mi-
nulého roku stanovila nové me-
sačné minimálne mzdové náklady.  
Z výšky uvedených súm minimál-
nej mzdy vyplývajú neuveriteľ-
ne nízke sumy. Napríklad pri 40 
hodinovom úväzku je to iba 1,88 
eura. Navyše v porovnaní mzdy, 
napríklad zamestnaných žien  
s mesačnými dávkami dlhodobo 
nezamestnaných a neprispôsobi-
vých občanov so štyrmi deťmi, je 
to veľmi skrivodlivé! Inými slovami 
dlhodobo nezamestnaná rodina  
v prirátaní príspevkov na bývanie, 
aktivačný príspevok a na obed pre 
školopovinné deti kvôli plneniu 
školskej dochádzky je to až 676,48 
eura, bez toho aby títo občania čo i 
len prstom pohli. Na druhej strane, 
ak to porovnáme napríklad s me-
sačnou výplatou zamestnanej ženy 
vo štvrtej kategórii, po prirátaní 
a zohľadnení jej pracovných po-

vinností a zodpovednosti, navyše  
v trojsmennej prevádzke, je to 
630,04 eura. Čiže takmer žiadny 
rozdiel. Pritom sa veľa vraví o dis-
kriminácii menšiny. Aj tieto sku-
točnosti nasvedčujú tomu, že sme 
sa stali nádenníkmi vo vlastnej 
krajine.

Podobná skrivodlivosť je aj  
v prípade dôchodkov. Vláda schvá-
lila od začiatku tohto roku ploš-
né zvýšenie všetkých dôchodkov  
o 3, 3 percenta, čo ani zhruba ne-
zodpovedá inflácii, vzhľadom  
na zvýšenie cien energie, potra-
vín a v neposlednom rade i lie-

kov, čím sa postupne títo občania 
prepadajú pod hranicu chudoby. 
Nebudeme sa oháňať číslami, hoci 
sú veľavravné, no pre čitateľa nie 
veľmi zaujímavé, ale na porovnanie 
uveďme konkrétny príklad. Pobe-
ratelia starobných dôchodkov, kto-
rých dôchodok bol pred zvýšením 
nižší ako 420 eur sú na tom oveľa 
horšie ako pred ich úpravou. Čiže 
ich životná úroveň zákonite klesá. 
Rapídne poklesne životná úroveň 
pod hranicu biedy aj tým, ktorých 
dôchodky pred úpravou boli 320 
eur a teraz sa zvýšili iba na úroveň 
333, 62 eur. A dôchodcovia ešte  
s nižšími dôchodkami sa prepadnú 
do sociálnej siete ešte nižšie, doslo-
va pod hranicu biedy. A tak zákoni-
te pribúda počet najchudobnejších 
a na sociálnu pomoc odkázaných 
občanov.

Podľa odborníkov na túto prob-
lematiku, prípadne pri jednodu-
chom rátaní by oveľa spravod-
livejšie bolo, ak by sa dôchodky 
zvyšovali jednotnou absolútnou 
sumou pre všetkých rovnako. Čiže 

pri zvýšení o 3,3 percenta by sa re-
latívne zachovala aspoň aká-taká 
spravodlivosť a primeraná životná 
úroveň. Čiže pomohlo by to čias-
točne aj tým najchudobnejším, pri 
zachovaní princípu zásluhovosti. 
Reálne by tak mohla byť priemerná 
výška starobného dôchodku 351,31 
eur, plus 11,66 eur, čo predstavuje 
zvýšenie o 0,3 percenta.

Na záver sa natíska otázka, či 
pri vládnych rozhodnutiach, pri 
prijímaní týchto zákonov išlo o ne-
kompetentosť, alebo je to zámerné 
zbedačovanie skupiny tých najchu-
dobnejších poberateľov starobných 
dôchodkov.

Našťastie, blížia sa nové voľby a 
tak treba veriť, že všetky tieto uve-
dené skutočnosti nová vláda pre-
hodnotí a urobí nápravu, tak ako to 
deklaruje v predvolebných sľuboch 
v snahe zlepšiť súčasné sociálne 
postavenie občanov,. Najmä tých, 
ktorí veľa rokov počas aktívnej 
činnosti statočne pracovali a teraz 
na starobu sú odkázaní doslova na 
žobrotu.            Ing. Edmond Kováč
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Úspešný novozámocký športovec, silák Ondrej Döme
Je tak trocha v zabudnutí a v tieni iných športov

Medzi úspešných športovcov 
nášho regiónu, ktorý je tak trocha 
v zabudnutí, respektíve v závetrí 
svojich významných športových 
úspechov a v tieni iných športov 
je Novozámčan vzpierač v silovom 
športe Ondrej Döme. A hoci sa už 
blíži k šesťdesiatke, stále sa ma-
ximálne s veľkou zanietenosťou a 
entuziazmom venuje tomuto svoj-
mu športu, ktorý je jeho koníčkom. 
Venuje sa mu už bezmála dvadsať 
rokov. Je to najmä kulturistický a 
silový trojboj, v tlaku na lavičke.

Lásku k tomuto športu získal ako 
bývalý zamestnanec niekdajšieho 
Elektrosvitu, keď si iba tak z dlhej 
chvíle s viacerými spolupracovník-
mi skúšal svoje silové schopnosti. 
Najskôr to bolo pretekanie v dví-
haní rôznych ťažkých predmetov, 
neskôr si, ako „partia“ založili  
v bývalej Sokolovni samostatný at-
letický klub. Živo si spomína, ako 
kedysi súperili s priateľom Jankom 
Pollákom, ktorý bol tiež veľmi sil-
ný a zdatný, keď sa neraz stavili kto 
viac zdvihne, kto je silnejší.

Za ten čas Ondrej Döme v ka-
tegórii Masters získal v rôznych 
súťažiach nespočetné množstvo 
ocenení. Či už na domácich prete-
koch, alebo v zahraničí. Iba v roku 
2008 získal 5 prvých miest v tlaku 
na lavičke a v silovom trojboji, kon-
krétne na pretekoch v Jaslovských 
Bohuniciach, v Austrálii, v Trnave 
a v Nemecku , vrátane druhého a 
tretieho miesta. Jeho najlepší výkon 
160 kg, dosiahol vtedy vo váhe nad 
100 kg.

Medzi úspešné patril aj na-
sledujúci rok, keď získal viacero 
umiestnení od prvého až do tre-
tieho miesta. Bolo to na pretekoch  
v Bratislava-Vajnoroch, v Trnave, 
Šali, v Žarnovici, ba dokonca i v za-
hraničí, v Olomouci a vo francúz-
skom Saint-Avold. Vo váhe nad sto 
kilogramov bol jeho najlepší výkon 
160 kg.

Vo svojom úspešnom ťažení po-
kračoval aj v roku 2010, kedy, po-

pri mnohých iných mestách a na 
pravidelných súťažiach štartoval aj  
v Komárne a v Hrnčiarovciach nad 
Parnou.

Výnimkou nebol ani uplynulý 
rok, keď na majstrovstvách Slo-
venska v silovom trojboji v Šahách 
utvoril nový slovenský rekord. 
Zúčastnil sa súťaže aj v tzv. mŕt-
vom ťahu, kde na medzinárod-
ných majstrovstvách v Jaslovských 
Bohuniciach získal 4. miesto vý-
konom 165 kg. V tom istom roku 
absolvoval dva razy aj medziná-
rodné preteky v susednom Poľsku,  
v meste Leszcyny, svojou účasťou 
pokračoval aj na domácich pre-
tekoch v Bardejove (RAW-MO-
TORS), kde obsadil pekné druhé 
miesto. Dovedna to bolo 12 vý-
znamných súťaží.

Momentálne sa pripravuje  
na svetový šampionát, ktorý sa 
uskutoční v Poľsku. Zimnú prípra-
vu absolvuje pravidelným trénin-
gom až päť dní v týždni, v pivnici 
istého činžiaka spolu s niekoľkými 
priateľmi, ktorí sa tiež venujú to-
muto športu.

Samozrejme, tento šport si vyža-
duje aj príjem zvýšených kalórií, čo 
je zabezpečiť si najmä dnes veľmi 
náročné, podobne ako na cestovné 
a iné náklady. A tak sa snaží osloviť 
viacerých sponzorov, čo nie je vždy 
ľahké. Naráža skôr na neochotu a 
neporozumenie. Najčerstvejšiu fi-
nančnú výpomoc, ktorá postačila 
aspoň na cestovné, dostal naposle-
dy od sponzora Pavla Kuzmu a po-
chvaľuje si aj nezriedkavú pomoc 
od Juraja Orémusa, majiteľa novo-
zámockej pekárne.

A dokedy bude športovať a zú-
častňovať sa na pretekoch? Ako 
povedal, dokedy mu budú sily sta-
čiť, pretože tento šport je pre neho 
nielen koníčkom, prestížou, ale aj 
dobrým relaxom, ktorý ho udržuje 
v dobrej psychickej i fyzickej kon-
dícii a dobre pôsobí aj na zdravie.

Milan Kupecký

Trocha recesie nezaškodí...

Z agentúry SITKO
Podľa najnovšieho prieskumu predvolebných výsledkov agentúry 

KUBO, na ktorej sa zúčastnilo približne tisíc respondentov, najviac hla-
sov by v tohoročných voľbách získala politická strana Most-Híd, pričom 
SNS by sa do parlamentu nedostala. Prieskum sa robil v okrese Dunajská 
Streda.

Na ostatnej (škoda, že nie poslednej) tlačovej besede SDK-ú ústami svoj-
ho predsedu konštatovala, že európske banky musíme zachrániť pred ko-
lapsom, čím uchránime vklady našich občanov. Zabudol spomenúť tých, čo 
žijú od výplaty k výplate, dôchodcov, bezdomovcov a žobrákov.

Náš neochvejný spojenec USA, spolu so štátmi EÚ nám počas celosve-
tovej krízy má pomôcť potravinovými balíčkami. Inými slovami, vytiah-
nuť nás z kaluže, do ktorej sme sa práve jeho zásluhou dostali.

Už aj podaktorí politológovia vyštudovaní od Západu našich hraníc 
priznávajú, že nemali sme všetko zbúrať a zničiť čo bolo vybudované za 
socializmu. Napríklad také Izby revolučných tradícií by sa dnes dali využiť 
pre bezdomovcov.

V ostatných dňoch sa ozývajú hlasy proti záchrane euromeny a vôbec 
Európskej únie ako takej. Mnohí majú obavy, aby sa z nej nestal podob-
ný štátny útvar ako niekdajšie Rakúsko –Uhorsko, ktoré bolo žalárom 
národov.

V našom hlavnom meste sa čoraz viac konajú rôzne demonštrácie pro-
testujúcich proti súčasnej vláde. Je ich však početne málo, čo viacerí pozo-
rovatelia odôvodňujú tým, že ľudia z vidieka nemajú už peniaze ani na 
cestovné do Bratislavy.

Najhoršie, že popri ostatných politických stranách neveštia v novom 
volebnom roku nič dobré ani členovia KDH. Vraj budeme kľačať na ko-
lenách podľa pokynov EÚ a nepomôže nám už ani svätená voda a mod-
lenie  sa.

(spravodajca E-plus Jožo Koleno)

Myšlienky do prievanu
Nič netrvá večne! Ani privatizácia slovenských strategických podnikov!
Viem čo je to statočnosť predaja, ibaže ťažko dnes nájsť taký obchodný 
reťazec.
Mnohí naši prozápadní potentáti zistili, že hrbiť sa od poklonkovania je 
výhodnejšie, ako od práce.
Zahraničiu naklonení politológovia vedia, že vzbudiť u občana nádej je 
potrebné. Pretože nádej zomiera posledná.
Každé médium na Slovensku je závislé. Na peniazoch.
Všimol som si, že mediálne klamstvo si vyžaduje veľmi dobrú výrečnosť.
Toľko sa podkladáme, že sú obavy, aby o nás EÚ nezakopla.              -kup-


