
Sme majstri !
Naposledy som takúto hrdosť na našich 

športovcov pocítil, keď sme porazili Rusov 
a stali sa majstrami sveta v hokeji.

Ako „vlažného fanúšika“ dubovského 
futbalu ma v tomto roku naplnilo neuve-
riteľnou eufóriou a hrdosťou víťazstvo 
OBOCH NAŠICH DRUŽSTIEV vo futba-
lovej lige v ročníku 2013-2014.

Nie je to len hrdosť, ale je to aj obdiv 
a úcta voči celej futbalovej partii – mra-
venčej práci výboru a trénerov, vytrvalosti 
rodičov našich malých futbalistov a drine 

hráčov. Vo výsledkoch sa zúročovala nie-
koľkoročná tvrdá práca a tréningy. Zúročil 
sa obetovaný čas a nemalé financie, ktoré 
investovala nielen obec, ale najmä sponzo-
ri, fanúšikovia, rodičia, rodinný príslušníci, 
sami hráči a výbor, ktorý neúnavne zháňa 
financie aj organizovaním podujatí.

Všetkým patrí naše veľké poďakovanie, 
za reprezentáciu obce – nás všetkých, za 
šírenie dobrého mena našej malej dedinky, 
za udržiavanie športového ducha a spolu-
patričnosti a v neposlednom rade aj za udr-
žiavanie a rozvoj športového areálu. Teraz 
by som si mal trochu „prihriať“ predvoleb-
nú polievočku, ale neurobím to. Obec musí 

podporovať životaschopné združenia a ži-
votaschopné aktivity svojich občanov. 

No okrem poďakovania by sme všetci 
mali prejaviť ich snahe aj patričnú úctu! 
Mali by sme ich nielen podporiť , ale najmä 
s úctou pristupovať k ich snaženiu, nemariť 
ho ľahostajnosťou a zlým slovom, a už vô-
bec nie ničením areálu, ktorý s takým kolo-
sálnym úsilím vybudovali a budujú. (teraz 
napríklad v pote tváre Vlado, Libo, Igor...)

Ďakujeme chalani – sme na Vás veľmi 
veľmi hrdí.

starosta obce Dubová
v mene všetkých našich spoluobčanov
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Štyri roky života – dar pre nás

V čase uzávierky Dubovských novín ma zaskočila informácia o tom, že vdp. farár 
Flajžík na svojej životnej púti opúšťa našu obec a svoje pastierske poslanie bude vy-
konávať inde. Cieľavedomý, obetavý a vedomosťami prekypujúci duchovný otec nás 
opúšťa a na pokyn matky cirkvi nás zanecháva s darmi, ktoré nám dokázal za tie krátke 
štyri roky odovzdať. Na rozlúčku mi dovoľte vážený pán farár poďakovať sa v mene 
farníkov za všetky vyprosené milosti, za všetky udelené sviatosti a za kus Vášho živo-
ta, ktorý Ste nám darovali. Odpustite nám našu tvrdosť a tvrdohlavosť. Prajem Vám 
úprimne z celého srdca mnoho Božích darov a Božieho požehnania na Vašej ďalšej 
ceste s Kristom.

starosta obce

Oznamy obecného 
úradu

V tejto časti informujeme priebežne 
o tom, čo robí obecný úrad, zastupi-
teľstvo, starosta, región,... Tentokrát, 
aby som neuberal na slávnostnosti úvod-
níku venovanému úspechom našich fut-
balistov, napíšem tu, čo robia občania, 
čo som aj na popud viacerých občanov 
potreboval napísať. Pravdepodobne tým 
naštvem kopec ľudí, ale každý rozumne 
uvažujúci človek mi dá za pravdu. 

● Venčenie psov po parku.
 Večná téma porušovania základnej hy-
gieny. Jediného človeka – Sama Toma-
šoviča, som videl, ako po svojom psovi 
odpratal kôpku na verejnom priestran- 
stve. Ostatné prala Igora Vranka pani 
manželka, lebo pri kosení bol celý od 
nich. A behajú tam naše dubovské deti!
● Spaľovanie odpadkov.
 Veľakrát bolo uverejnené v Dubov-
ských novinách a mnohokrát sa na ve-
rejnosti a v médiách hovorilo o tom, že 
spaľovanie šiat, topánok, nábytku – jed-
noducho vecí a odpadkov, v ktorých sú 
plasty, moridlá a oleje, je nielenže za-
kázané, ale je to prudko nebezpečné pre 
naše zdravie. Naozaj nie sme normálni, 
keď cez komín púšťame sebe a susedom 
do záhrady čistú rakovinu. Zbytočne si 
pestujeme „zdravú“ zeleninu a ovocie vo 
vlastných záhradách, keď si tam z týchto 
dechtových ohňov navalíme jedovaté lát-
ky, ktoré ostávajú v ovzduší, pôde, vode 
a následne v potravinách. Veď platy zbie-
rajú zadarmo, nadrozmerné odpady tiež, 
šaty sa dajú dať do kontajnerov na šat-
stvo,... Je zdravšie, ak to bude uložené na 
skládke, ako v podobe otravy vo vlastnej 
záhrade.

● Parkovanie v zeleni a na chodníkoch.
 Najmä večer a v noci vyzerá Dubová 
ako autosalón. Je prekliatím a požehna-

ním, že v každom dome sú aj dve-tri autá. 
Keď sa však stavala dedina pred x-rokmi, 
nikto takýto boom nepredpokladal ani 
v najdivočejších snoch. Na jednej strane 
poteší srdce ohľaduplnosť vodičov, ktorí 
na úzkych cestách zaparkujú tak, aby bol 
možný vjazd do domu, dávajú si pred-
nosť,... Na druhej strane autá by mali stáť 
vo dvoroch namiesto altánkov a grilov, 
pod „úkolmi“ namiesto harabúrd a nábyt-
ku a na vjazdoch do domu. Nie na ulici 
a už vôbec nie na chodníkoch a v parkovej 
zeleni. Bezohľadnosť niektorých vodičov 
volá po zriadení obecnej polície, ale to si 
tu sami sebe budeme robiť zle? 

● Verejné priestranstvá.
 Keď potrebujem zložiť drevo, štrk, sta-
vebný materiál,... je najľahšie zabrať ve-
rejné priestranstvo – veď deň dva nikto 
nerieši – a naozaj nerieši, veď tu chceme 
žiť a drevo, oprava fasády, nejaký mate-
riál patrí k dedinskému životu. Obzrite 
sa však okolo seba. Keď by bolo treba 
trošku verejný priestor zveľadiť, možno 
poliať, možno pokosiť, možno trochu 
pozametať, to už je verejný priestor, nie 
môj, ale obecný, veď platím dane! (veľmi 
nízke – podotýkam, dosahujú asi ¼ daní 
v okolitých krajinách – Poľsko, Maďar-
sko a Čechy). Pamätám si, že ako deti 
sme v sobotu po práci vo vinohrade, 
v záhrade a doma po uprataní, popolie-
vali ulicu a pozametali ju. Svet je iný? 
Možno. A možno sme iní my?

● Kontajnery na druhotné suroviny.
 Sme už zúfalí z toho, čo sa v kontajne-
roch nájde. V kovoch kovy? V plastoch 
plasty? V kompostovisku zelené? Omyl. 
Všade všetko. Takto znečistené separo-
vané zložky potom končia na smetisku 
a platíme za ne ako za netriedený odpad. 
Všetci by sme chceli platiť za odpady 
menej – veď tu máme smetisko. Tu však 
nejde o výšku poplatku (máme na obyva-
teľa najnižší široko – ďaleko), ale o kul-

túru a aj zmysel toho, čo robíme. Ide však 
najmä o našu vlastnú pohodlnosť. Polovi-
ca odpadov v kontajneroch tam nemá čo 
robiť. Papier, plasty, kovy, burina, haluzi-
na, tráva,...

● Prechádzka v chotári.
 Mnohí a mnohí poukazujú na smetisko 
– kazí výhľad, smrdí, lietajú z neho pa-
piere a plastové obaly. Všetko je pravda. 
Pravda je aj to, že robíme, čo sa dá, aby 
sme tak, ako sme sľúbili – minimalizova-
li nepriaznivé vplyvy skládky. Ale prestal 
som sa chodiť prechádzať po terasách, 
poza humná, popri potokoch. Nie kvô-
li skládke. Doma vykosený trávnik a za 
plotom... A je jedno, či pôjdem nad hum-
ny, pod humny, do vinohradov,... Kam 
pozrieme, tam kopa, kôpka, skladisko,... 
A nerobia nám to cudzí – sami sebe to ro-
bíme. 

Na záver musím povedať: Česť tým, 
ktorí sa v tomto texte nenašli. Hlboko sa 
im klaniam, že sú normálnymi susedmi, 
občanmi, ľuďmi – Dubovanmi. Je Vás 
väčšina. Veľká väčšina. Len tú väčšinu 
nie je vidieť a nie je ju počuť. Musíme 
mať sebavedomie povedať susedovi, 
kamarátovi a aj vlastnej rodine, že takto 
to nemá byť. Nie v zlom, ale hľadajme 
slová, ktorými sa navzájom povzbudíme 
v dobrom, láskavo sa navzájom upozor-
níme ako susedia a kamaráti. Pomôžme 
si navzájom možno aj odpratať haraburdy 
a tie „kôpky“. Verím, že nikto z nás ne-
chce, aby poslanci a starosta, či nebodaj 
obecná alebo štátna polícia behali po 
dedine a ako psi naháňali vlastných spo-
luobčanov, susedov a kamarátov. Koľko 
máme času na tomto svete a ako ho chce-
me prežiť? Zatvoriť oči nič nevyrieši. 

Nech Vám obdobie dovoleniek poskyt-
ne dostatok oddychu pre načerpanie no-
vých síl. Prajem Vám krásne leto s ľuď-
mi, ktorých máte radi.

starosta 

Poďakovanie

Školská jedáleň MŠ a ZŠ Dubová 
sa chce poďakovať pánu Rudolfovi 
Oškerovi za debničky jabĺk, ktoré 
priniesol pre deti. Jabĺčka sme de-
ťom každý deň nakrájali a tak moh-
li počas celého dňa konzumovať 
vitamíny.
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Opäť sme pristupovali k volebným urnám. 24. 5. 2014 sa 
v obci Dubová zúčastnilo 115 občanov z 836 voličov – čo je 
13,75 % (okres Pezinok 14,29 %, celkom SR 13,05 %).

Komentáre o nízkej účasti, nezáujme, o tom, že sme na Slo-
vensku mali najnižšiu účasť z celej Európy sme si už medzitým 
vypočuli. Uvediem sumarizáciu za našu obec.

NOVA, konzervatívny demokrati 13 11,3%
KDH  11 9,6 %
SMER  31 26,9 %
Národ a spravodlivosť  3 2,6 %
Strana TIP  4 3,4 %
ĽS Naše Slovensko  1 0,8 %
Európska demokratická strana 1 0,8 %
MOST-HÍD  1 0,8 %
Kresťanská SNS  1 0,8 %
Strana zelených  1 0,8 %

OĽANO  14 12,1 %
SaS  17 14,7 %
Úsvit  1 0,8 %
SNS  11 9,6 %
SDKÚ-DS  5 4,3 %

Pomyselnú 5 % hranicu (akoby parlamentnú) prekročili v po-
radí Smer, SaS, OĽANO, NOVA, KDH a SNS.

Možno sa Vám zdá, že sa stále opakujem, keď po každých 
voľbách ďakujem predsedovi a členom volebnej komisie za ich 
prácu, ale je potrebné po každej takejto akcii vyzdvihnúť profe-
sionalitu, nadhľad a kultúru s akou komisia zvládne svoje úlohy. 
Takže aj tentokrát úprimne ďakujem všetkým zainteresovaným 
za bezproblémový priebeh volieb.

starosta obce Dubová

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

DOP na Sv. Urbana
Deň otvorených pivníc na sv. Urbana® sa stal plnohodnotnou sú-

časťou kalendára podujatí nielen Malokarpatskej vínnej cesty, ale 
aj života našich obcí.

Tešíme sa vždy na predstavenie mladých vín predchádzajúcej úro-
dy, na stretnutia s pravidelnými návštevníkmi a kamarátmi z blízke-
ho aj vzdialeného okolia. Je to deň oslavy na počesť tvrdej práce vi-
nohradníka a vinára, kde sa ich pot a trápenie pri piplaní vinohradu 
a vínka pretaví v slnkom prežiarený pohár iskrivého moku. Na Du-
bovej sa vždy tešíme aj na sprievodné dobroty v Hoštáckej vieche 
– koláče, kozľacinku, kozí syr, a iné dobroty, ktoré si Marek vymyslí. 
Pán Pretzelmayer zasa prezentuje vína aj z nášho chotára v honosnom 
prostredí Hradu Červený Kameň a v tomto roku pripravil nádherné 
červené cuvé s názvom Frantz ako pripomienku nedožitých 100 rokov 
otca Janka Pretzelmayera – nášho čestného občana.

Opäť bol 25. máj 2014 dňom, kedy krásnym spôsobom ožívala 
a sprítomňovala sa história a tradícia v súčasnosti. Vyzývala nás na-
chádzať v bežných dňoch dôvod oslavovať život a tešiť sa z neho.

–rrr–

Sv. Florián, Sv. Urban
Ako každý rok v máji, sme si aj v tomto roku pripomenuli sláv-

nostnými svätými omšami našich patrónov. Sv. Floriána 4. mája 
a sv. Urbana 25. mája.

Náš pán farár bol ochotný rezervovať tieto termíny a odslúžil veľmi 
pekné obrady na požehnanie v práci pre žijúcich a na spásu pre zos-
nulých hasičov a záchranárov a tiež vinohradníkov a vinárov. Minulý 
rok som navrhol, či by sa nedal niekto na spísanie našich bývalých 
hasičov a tiež vinohradníkov a vinárov, aby sme si bližšie zosobnili 
tých zomrelých, za ktorých sú tieto omše odslúžené. Zatiaľ sa nena-
šiel dobrovoľník, ktorý by sa na takúto záslužnú vec podujal, preto 
prosím čitateľov, aby sa zamysleli a skúsili sa prihlásiť.

Ďakujem vdp. farárovi a všetkým zainteresovaným a verím, že sa 
táto pekná tradícia zachová aj pre budúce roky.

starosta

Koláč hodný Olympu

Cesto:
6 vajec
6 lyžíc kryštálového cukru
6 lyžíc polohrubej múky

Plnka 1:
250g hera, alebo palmarín, maslo čo máš
5 lyžíc kakaa (nie granko) vymiešať

Plnka 2:
250g mleté orechy
200g mletý cukor
1vajce, rum, alebo trošku mlieka, aby sme masu 
spojili

Postup:
Zo šiestich vajec urobíme piškotu – pre mladé gaz-
dinky to napíšem:
6 bielkov vyšľaháme, postupne pridáme 6 lyžíc cuk-
ru, 6 žĺtkov a nakoniec vmiešame 6-7 lyžíc polohru-
bej múky.
Toto dáme upiecť (plech vyložíme papierom).
Na vychladnutý plát natrieme najprv prvú plnku 
a potom druhú a vrch polejeme čokoládovou pole-
vou.

Tento koláč bol asi pred 40. rokmi v Živote 
a odvtedy ho doma robievame. Vyskúšajte ho aj vy, 
prajem Vám dorú chuť.

Mária Polčicová

Veľa hovoriť a veľa
povedať nie je to isté.

(Homér)
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Rozlúčka,
alebo len ukončenie činnosti 

v školských službách?

Celý život som prežil v škole. Po dovŕ-
šení šiestich rokov som chodil 5 rokov 
do školy v Doľanoch, 4 roky aj so spolu- 
žiakmi z Dubovej do Častej, ďalšie 
3 roky do Modry a posledné 4 roky štú- 
dií som strávil v Trnave.

Keďže som sa stal mladým pedagó-
gom, pokračoval som v škole, ale už tvá-
rou k deťom – žiakom. Bolo to v Mojtí-
ne, vysoko v horách a moji žiaci mali len 
o 7 rokov menej ako ja. Ba v 2. roku mojej 
pedagogickej činnosti som učil starších 
odo mňa – vojakov na Vojenskej vysokej 
technickej škole v Liptovskom Mikuláši. 
Po roku som sa vrátil do Mojtína a v roku 
1982 po náhlom úmrtí mamičky mojej 
manželky som sa vrátil do rodného kra-
ja a 18. februára som prvýkrát prišiel do 
práce do našej školy v Dubovej.

V tej dobe sa lúčil so školou pán Fran-
tišek Valentovič po dlhých 31 rokoch pre 
vážnu chorobu a zaumienil si, že práve ja 
som ten, kto prevezme od neho „žezlo“ 
riaditeľa tunajšej školy. Od 1. 9. 1982 
som sa stal najmladším riaditeľom školy 
v okrese. Bola to veľká odvaha pokračo-
vať v šľapajách pána Valentoviča, ale za-
čiatok sa podaril. Keďže som mal v trie- 
de 29 žiakov, ani som sa nenazdal a prvý 
školský rok preletel veľmi rýchlo. A tak 
to šlo rok za rokom a sú tu terajšie letá.

Popri práci učiteľa som si musel plniť 
aj povinnosti riaditeľa. Najprv sa nám 
podarilo opraviť strechu (1984) a potom 
o rok hneď od januára sa začala veľká 
rekonštrukcia a prístavba budovy školy. 
Veľmi mi pomohli pani Marta Lániková, 
Editka Heldová a na okrese pani Smolo-
vá a Múčková. Podarilo sa získať takmer 
2 milióny korún slovenských. Dostali 
sme sa však do veľmi ťažkej situácie, 
bolo treba odovzdať do 2 týždňov pro-
jektovú prípravu do OSP Pezinok. Bez 
našich spomínaných M. Lánikovej a E. 
Heldovej a obrovskej pomoci pána Vir-
gila Polčiča (vtedajšieho podpredsedu 
ONV Bratislava – vidiek) by to bolo všet-
ko zišlo navnivoč.

Ale podarilo sa a 1. septembra 1985 
sme začali akoby v novej škole. Vybudo-
valo sa ústredné kúrenie, zrekonštruovala 
sa elektroinštalácia, vodoinštalácia, su-

ché WC zostali minulosťou a v prístavbe 
školy vznikli splachovacie WC, šatňa pre 
žiakov, 2 kabinety, nová zborovňa a na 
prízemí kotolňa ÚK a uhoľňa. Bez veľ-
kej pomoci rodičov vtedajších žiakov, by 
sme to neboli za pol roka stihli. Museli 
sme presťahovať celú školu do osvetovej 
besedy a na konci augusta naspäť do vy-
novenej školy. Vyučovalo sa v provizór-
nych náhradných priestoroch v obci.

Druhým míľnikom modernizácie bu-
dovy školy bola po 15 rokoch činnosti 
kotolne na pevné palivo plynofikova-
ná kotolňa. Po mojej argumentácii, že 
obec je už splynofikovaná a naša škola 
je najväčším znečisťovateľom životného 
prostredia spaľovaním uhlia sa podarilo 
zohnať peniaze. Stihli sme to len-len do 
15. októbra, lebo 18. už udreli silné mra-
zy.

Tretia veľká rekonštrukcia sa podarila 
v roku 2009 – výmena okien takmer úplne 
nefunkčných (po 60 rokoch prevádzky) 
za plastové. Podarilo sa to vďaka veľké-
mu úsiliu pána starostu Ružičku. Podarilo 
sa získať peniaze a pán Stanislav Kyrino-
vič a jeho partia pracovníkov dokázala za 
4 týždne nielen vymeniť okná a dvere, ale 
aj vybudovať plávajúce podlahy v trie-
dach, vymeniť staré radiátory, vymaľovať 
a zrekonštruovať WC. Pri príprave školy 
na stihnutie začiatku školského roka nám 
veľmi pomohli rodičia a aj priateľ školy 
Mirko Bacigál. Nemôžem nespomenúť 
aj ďalších majstrov: Marka Hutteru, Pe-
tra Zajíčka, Jara Hajdina a Mirka Ben-
kovského. Aj v súčasnosti by bolo treba 
ďalšie dôležité práce: Vymeniť žľaby 
a zvody zo strechy, zatepliť prístavbu 
školy, vybudovať fasádu celej budovy 
školy a aj strecha budovy si už pýta svo-
je. Ale v dnešnej ťažkej finančnej dobe sa 
nedá urobiť všetko naraz.

To všetko bolo treba povedať – čo sa 
podarilo za dobu 32 rokov zvládnuť. Vy-
konalo sa to pre deti. Lebo školu máme 
na Dubovej pre žiakov. Žiaci v škole 
získavajú základné vedomosti pre ďalšie 
pokračovanie na plno organizovaných 
školách. Našou úlohou je pripraviť ich 
čo najlepšie. Dosiahli a dosahujú veľa 
pekných úspechov, či už pri rôznych 
súťažiach matematických, recitačných, 
výtvarných a športových, alebo v úrovni 
dosiahnutého vzdelania a uplatnenia sa 
v profesionálnom živote, alebo v umelec-

kej činnosti. Nechcem menovať aj preto, 
aby som na niekoho nezabudol, ale mnohí 
sa stali absolventmi vysokých škôl. Mno-
hí sa uplatnili v spoločnosti a sú platní 
v rôznych profesiách a tým reprezentujú 
svoju obec, svoju rodinu a taktiež našu 
školu, kde ako 6-roční prvýkrát prekro-
čili ten pomyslený prah do budúcnosti 
prostredníctvom svojich učiteľov, ktorí 
ich začali zaúčať do tajov vzdelávania, 
nadobúdania vedomostí a zručností. Po 
ich odchode prichádzali ďalší a ďalší, 
spravidla každý rok šikovnejší a šikov-
nejší a my sme si ani nestihli uvedomiť, 
že prišiel čas lúčenia a že aj nás nahra-
dia noví, možno úspešnejší pedagógovia 
v súlade s dobou. V tom je tá práca uči-
teľa prekrásna. Pod mojimi rukami každý 
rok rástli vedomosti detí, ich sebavedo-
mie a chuť pobiť sa s ostatnými z iných 
obcí o lukratívne možnosti uplatnenia sa 
v živote a presadiť sa v konkurencii ostat-
ných. 

Vždy, keď sa s deťmi – štvrtákmi pri 
odchode zo školy lúčim, som im nezabu-
dol pripomenúť kedy je učiteľ najšťast-
nejší. Keď sa lúči so žiakmi, ktorí sú od 
neho múdrejší a ktorí ešte ak nepoľavia 
v úsilí, v živote veľa dokážu a budú robiť 
radosť sebe a aj nám, ktorí sme boli pri 
ich raste a získavaní ich základných zna-
lostí a zručností. Na začiatku môjho prí-
hovoru som vás oslovil, že či rozlúčka so 
školou, ktorá sa stala aj mojim domovom, 
adresou trvalého pobytu, kde som prežil 
32 rokov svojho života spolu s mojou ro-
dinou, alebo len rozlúčka so školskými 
službami po 41 rokoch aj v iných pôso-
biskách. Uvedomujem si, že raz sa moje 
krásne roky medzi deťmi skončiť museli, 
ale hovorí sa, že čas nezastavíš.

Po toľkých rokoch života medzi vami 
mi prirástla Vaša rodná obec k srdcu, sta-
la sa aj mojou Dubovou, v krásnom pro-
stredí pod Malými Karpatmi. Mojou jedi-
nou túžbou je zostať s Vami až do konca 
života, prežiť jeho jeseň s potešením a hr-
dosťou na Vaše a aj moje deti, teda naše 
deti, čo sa im v živote podarí, čím nás vo 
svete preslávia.

Za tie roky spolužitia s Vami všetkým 
srdečne a s láskou ďakujem.

Mgr. Juraj Schwarz

Ak nevieš, do akého prístavu plávaš, nijaký vietor nebude správny.
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Pán učiteľ,
pán učiteľ, od kriedy celý biely... 

Ako sa mení svet, ako rastú deti, ako 
sa stretávame a rozchádzame. Ako sa 
míňa čas.

Už viackrát som bol postavený pred 
úlohu (a nie ľahkú) urobiť bodku za dlho-
ročnou spoluprácou, urobiť bodku za 
úsekom života svojho i niekoho iného. 
Ťažko sa hľadajú slová, ktoré by ocenili 
v skratke roky a roky práce. 

Pred vyše tridsiatimi dvoma rokmi pri-
šiel ako mladý učiteľ – odchádza ako pán 
riaditeľ. Prežil s našou školou, s našimi 
deťmi a s nami obdobie prerodu spolo-
čenského zriadenia, od direktívy v ria-
dení po súčasné voľnejšie „trhové“ časy, 
prežíval s obcou rekonštrukcie nielen bu-

dovy školy, ale zmeny inštitucionálne – 
delimitáciu do majetku obce, iný prístup 
k správe školy, prežil s obcou aj návr-
hy na likvidáciu školy, zažil plné triedy 
žiakov aj minimálne stavy, ktoré sa te- 
raz pomaličky zvyšujú. Za 32 rokov si 
s nami zažil svoje. Zobral si do patronátu 
dvor školy, kde z haldy stavebného od-
padu po latrínach vybudoval ukážkový 
vinohrad, sad a záhradu, vychoval tu deti 
nielen naše, ale aj svoje, dlhé roky žil na-
šim dubovským futbalom, ktorému tiež 
obetoval množstvo času. Prišiel o mla-
dosť, sad, zdravie, nervy a energiu, mož-
no príde o vinohrad, záhradu, byt...

Samozrejme, že pred dôchodkom ub-
údajú sily. Nechcel som mu byť dravým 
šéfom, ktorý ho privedie k infarktu, ale 
starostom, ktorý umožní človeku po 32 

rokoch službe našej obci so cťou odísť na 
naozaj zaslúžený odpočinok. Pedagogic-
ký proces a vzdelávanie dubovských detí 
je pre školstvo v obci prvoradé, jeho kva-
lita však pôsobením pána riaditeľa nikdy 
neutrpela.

Je čas rozlúčky? Zatiaľ nie. Keďže 
zatiaľ nemáme požiadavku na služobný 
byt od pedagógov a ani od záujemcov na  
riadiaci post v škole, pán riaditeľ s man-
želkou ostane zatiaľ bývať v školskom 
služobnom byte, možno aj ako pomoc 
a záskok novému vedeniu.

Je čas na poďakovanie? Veru áno. Ako 
poďakovať za 32 rokov života? ĎAKU-
JEME VÁM, PÁN RIADITEĽ, aj keď 
poďakovať sa v tejto chvíli zdá veľmi 
málo.

starosta obce

Zo školského
prostredia...

Končí sa školský rok a my sme toho 
prežili tak veľa. Popri základných úlo-
hách školy, naučiť deti základom po-
trebných pre ďalšie napredovanie, sme 
prežili v škole veľa zaujímavého...

Najprv sme sa dobre držali v matema-
tickej súťaži ,,pytagoriáda“. Do obvodné-
ho kola do Pezinka postúpili v obidvoch 
kategóriách po traja žiaci. Vynikajúci 
výsledok dosiahla tretiačka Laura Polči-
čová, keď sa stala úspešnou riešiteľkou 
neľahkých matematických rébusov a po-
razila veľa súperov aj z plno organizova-
ných škôl.

Už tradične si vedieme úspešne aj 
v športových súťažiach. V súperení s os- 
tatnými školami s nami porovnateľnými 
sme v súťaži v minifutbale skončili druhí 
a vo vybíjanej dievčat sme zvíťazili.

Naši chlapci sa podieľali aj na víťaz- 
stve v žiackej lige okresu Pezinok vo fut-
bale; a musíme pochváliť aj bratov Hr-
dlovičovcov za skvelú reprezentáciu obce 
a dosiahnuté výborné výsledky v karate 
v rámci Slovenska.

Všetky naše deti si zodpovedne naštu-
dovali program pre naše mamičky a staré 
mamy a aj ho úspešne predviedli z príle-
žitosti ,,Dňa matiek“.

Rodičia našich detí môžu spokojnejšie 
spávať aj po poslednom májovom dni, 
kedy naši žiaci ukončili plavecký výcvik 
v krytej plavárni v Aqua Parku Senec. 25 
metrovú vzdialenosť zaplávali, po piatich 
dňoch driny, dvomi plaveckými spôsob-
mi – kraul a znak v pozoruhodnej rých-
losti. Ich plavecká zdatnosť sa z roka na 
rok pravidelne zlepšuje.

Vďaka patrí aj nášmu zriaďovateľo-
vi za poskytovanie autobusu bezplatne 
a starostovi za príspevok na vstupenky. 
Ďakujeme aj nášmu šoférovi Róbertovi 
Kolekovi za bezpečnú jazdu na toto po-
dujatie (v rámci svojej dovolenky).

V tretí júnový deň sme absolvovali his-
torický školský výlet. Odcestovali sme 
v sprievode rodičov detí do Budapešti. 
Tentoraz to bolo za väčšie peniaze, ale 
ohlasy všetkých sú pozitívne. Navštívili 
sme najstaršiu a najväčšiu ZOO v stred-
nej Európe. Každý si mohol nájsť počas 
trojhodinovej prehliadky niečo neoby-
čajné; pozoruhodná bola 11 členná levia 
rodina, ale aj iné druhy z čeľade cicav-
cov, vtákov, rýb a obojživelníkov. Po 
ďalšej ceste cez maďarské hlavné mesto 
sme sa ocitli v niečom nevídanom. Boli 
sme na morskom dne, okolo nás plávali 
obrovské žraloky, raje a veľa iných dru-
hov rýb. Zaujímavá bola ryba – muréna, 
zalezená v korálovom útese. Po opustení 

preskleného kanála sme sa mohli usadiť 
do nevšedného kina a vidieť ten úžasný 
svet akoby v kine alebo televízii s obrov-
skou obrazovkou. Veľmi ťažko sa nám 
odchádzalo z tohto neobvyklého divadla, 
ale bolo treba ešte absolvovať 3 hodinovú 
cestu v klimatizovanom autobuse cestov-
nej kancelárie AZAD Bratislava.

Chcem sa poďakovať našim kuchár-
kam Anke Nemčekovej a Gabike Hrdlo-
vičovej za chutný obed a osobitne Mar-
celke Šuplatovej za nezištnú pomoc pri 
organizácii zájazdu a zvládnutie dôležitej 
úlohy vedúcej zájazdu (ako jednej z ma-
mičiek).

Ešte v závere školského roka prídu 
k nám so zaujímavou prezentáciou 
príslušníci hasičského a záchranného 
zboru; a taktiež príslušníci policajného 
zboru s ukážkami techniky a taktiež zása-
hov pri činnosti tejto zložky pri ochrane 
nás a našich detí.

Potom 27. júna už len odovzdáme de-
ťom vysvedčenia a pochvalné uznania 
za celoročnú snahu a na dlhé 2 mesiace 
sa brána našej školy zatvorí, aby si deti 
užili zaslúžený oddych, nabrali veľa síl 
a úspešne mohli pokračovať od septem- 
bra v školskej práci.  

Mgr. Juraj Schwarz

Potrebujeme takých svätcov, ktorí žijú v tomto svete a vedia
si vychutnať dobré a čisté veci tohoto sveta,

ale predsa sa nestanú svetskými...
(Sv. Otec František)
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Buďte voči
nečakaným návštevám 

ostražití

Praktiky podomových obchodníkov 
známe z amerických filmov opäť ožíva-
jú. Česť výnimkám, no vymyslené zámi-
enky a sladké reči sú metódy, za ktoré by 
sa mnohí mali hanbiť a v prípade po-
stranných úmyslov aj pykať. Nenechajte 
sa opantať naučenými frázami a neverte 
rečiam rôznych indivíduí, ktoré vám za-
zvonia pri dverách!

Noha vo dverách

Poznáte to. Začnú vám mazať medové 
motúzy pod fúzy lebo vedia, že pochvále-
ný človek sám seba vníma ako krajšieho 
a štedrejšieho, no zároveň je otvorenejší 
prijímať nerozumné návrhy a ponuky. Ide 
o známu frázu „noha vo dverách“, ktoré 
sa tým pádom nezatvoria, ba naopak sa 
neskôr otvoria celé. Podvodníci všemož-
ne vyvolávajú pocit dôvery a oslabujú 
vašu ostražitosť.

To všetko sa deje aj v dnešnej dobe, 
keď existujú panoramatické kukátka, 
bzučiaky a čipy na dverách, telefóny zob-
razujúce čísla, ktoré sa dajú uložiť s vý-
razným „Nezdvíhať“ alebo „Pozor“. Deje 
sa to v dobe, keď si na internete overíte 
vlastne kohokoľvek. Povedali by ste si, 
že podvodníci nemajú na ružiach ustlané. 
Napriek tomu sa im darí úspešne oba-
lamutiť tých najcitlivejších, ktorí sa len 
s modernými technológiami učia žiť a nie 
sú finančne gramotní – seniorov a handi-
capovaných. Nedajte sa nachytať na ich 
klamstvá a manipulatívne hry. Predstaví-
me vám tie najrozšírenejšie:

Hra na známeho

Obľúbenou metódou je hra na známeho 
ich syna alebo vnuka, pre ktorého prišli 

vyzdvihnúť hotovosť, lebo je v takých 
alebo onakých problémoch (známy je prí-
pad s pokazeným vozidlom). Je vysoko 
pravdepodobné, že ak sa páchateľ odvolá 
na syna (pričom seniori často prezradia 
i meno: „Myslíte Petríka?“ – páchateľ re-
aguje „Áno, Vášho Peťa“). Dokonca sú 
tak drzí, že Peťa zavolajú mobilným tele-
fónom a ten svojej mame potvrdí pácha-
teľovu požiadavku. Samozrejme volajú-
cim nie je Peter, ale páchateľov komplic. 
Starostlivá mama potom neznámej osobe 
vydá požadovanú sumu, ktorú však už ni-
kdy neuvidí ani ona, ani syn. Obmenou 
nekalej hry je odvolanie sa na susedov, 
čo je pre páchateľa ešte jednoduchšie, na-
koľko si zistí meno a priezvisko zo schrá-
nok či zvončekov, čím vyvolá dojem, že 
susedov dobre pozná. Nikdy nedávajte 
peniaze cudzej osobe a svojim príbuzným 
zavolajte, či danú osobu poznajú.

Hra na zástupcu inštitúcie či firmy

Elektrikári, plynári, pracovníci štatis-
tického úradu, poisťovní a iných finanč-
ných inštitúcií a pracovníci mestského 
úradu. Tieto všetky funkcie môžu byť 
a sú napodobované podvodníkmi. Sta-
čí im rovnošata, montérky alebo saká 
a kravaty a falošná identita je na svete. 
Pod rôznymi zámienkami sa snažia do-
stať nohu do vašich dverí a následne sa 
nanútiť do vášho obydlia. Spomeňte si, 
akým spôsobom vám chodia preplatky 
a nedoplatky za elektrinu, plyn alebo 
vodné/stočné. Sú zasielané poštovou po-
ukážkou! Osobne odovzdávať často nie-
koľkocentové preplatky je neštandardné 
a pre dodávateľov energií (elektrina, 
plyn) veľmi nákladné. Nehanbite sa ta-
kýchto špekulantov nechať stáť za za-
tvorenými dverami a všetko si overiť te-
lefonicky. Určite nikomu nerozmieňajte 
peniaze, lebo to znamená, že musíte ísť 
pre peňaženku (málokto chodí otvárať 
vchodové dvere s peňaženkou v ruke), čo 
využívajú páchatelia na to, aby vnikli do 
vášho domu a odcudzili hotovosť alebo 
hodnotné predmety.

Sčítanie ľudu a iné štatistické priesku-
my sa robia takisto z ekonomických 
i praktických dôvodov telefonicky alebo 
elektronicky. Osobná návšteva je avizo-
vaná v médiách a poverené osoby len roz-
nášajú dotazníky, nečakajú vo dverách na 
ich vyplnenie. Na výskumníkov narazíte 
v nákupných centrách alebo na rušných 
uliciach, sú riadne označení a zväčšia ich 
je na danom mieste viac. Pred dverami 
vašich dverí je ich prítomnosť prinajmen-

šom podozrivá. Určite nikdy nechoďte 
s cudzími ľuďmi vyberať peniaze z ban-
komatu nech je to na akýkoľvek účel (ne-
hoda, pomoc chorému, na operáciu).

Osobitnou kapitolou sú pracovníci do-
dávateľov energií. Jednak sú to tí, ktorí 
s prístrojom odčítavajú stav plynomeru, 
elektromeru alebo zbierajú údaje z digi-
tálnych meračov na radiátoroch. Iný prí-
pad sú tí, ktorí sa snažia získať zákazní-
kov konkurencie ponukou výhodnejších 
podmienok. Tí nekorektní pýtajú výpisy 
od pôvodného dodávateľa, narýchlo uro-
bia rôzne prepočty a oháňajú sa neprav-
divými percentami, ktoré ušetríte. Až na 
výnimky, nie je cieľom týchto ľudí vaša 
spokojnosť a ušetrené eurá, ale finančné 
provízie za získanie nových zákazníkov.

Hra na smetiarov

Zaželať príjemné prežitie sviatkov 
a všetko dobré do nového roka. Týmto 
začínajú svoju hru tzv. „vaši smetiari“. 
Aby si prilepšili pálenkou, cukrovinkami 
a najmä peniazmi, vydávajú sa rôzne indi-
víduá za pracovníkov firmy, ktorá vyváža 
a likviduje komunálny odpad. Situácia je 
natoľko kritická, že viaceré spoločnosti 
už zverejnili fotografie všetkých svojich 
zamestnancov na stránke, aby si ich ob-
čania – klienti nemohli zmýliť s tými, 
ktorí sa na smetiarov iba hrajú. Falošným 
smetiarom zásadne neotvárajte.

Hra na predajcu

V tomto prípade žiaľ ide naštrbenie 
dobrého mena serióznych a kultivova-
ných predajcov. V honbe za ziskom sa 
taktika a metódy presviedčania predajcov 
často pohybujú na hrane slušnosti a mani-
pulácie a viacerí skĺznu až k podvodom. 
Napríklad tí, ktorí „merajú prietok vody“. 
Oblečení v sakách, so širokým úsmevom 
a s kartičkou reprezentanta v klope saka 
sa votrú do obydlí s cieľom merať prie-
tok vody v kúpeľni a kuchyni. Napokon 
argumentujú pekne vytlačenou farebnou 
tabuľkou spotreby vody a ponúknu tzv. 
perlátor. Na počkanie ho dokážu aj na-
montovať, lebo v nohaviciach saka bežne 
nosia sika kliešte alebo hasák! Odporúča-
me zvýšiť opatrnosť jednak z toho titulu, 
že za ponukou sa môže skrývať prieskum 
toho, čo máte v domácnosti a koľko vás 
v nej žije a jednak preto, že ponuka býva 
predražená. Argument, že ide o „novin-
ku, ktorá ešte nie je na trhu“ stojí na hli-
nených nohách. Bežne sa cena perlátora 
pohybuje od 1 do 6 eur.
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Hra na pomocníka

Mimoriadne podlé sú manipulatívne hry na 
pomocníkov, ktorí sa ponúknu, že vám nalo-
žia a vynesú tašky do bytu, čo je však len zá-
mienka pre krádeže a prepadnutia. Odmietni-
te ich a odmietnite aj „výhru“, ktorú vám iní 
podvodníci prišli vyplatiť až domov a „len“ 
potrebujú rozmeniť peniaze aj pre iných vý-
hercov. Obdobne zvyšovanie dôchodkov sa 
deje prostredníctvom inštitúcií (pošta, ban-
ka), nie osobnou návštevou s bankovkami 
v ruke.

Ako predísť podvodom?

1. Overte si totožnosť návštevníkov a v prí-
pade nejasností zavolajte na infolinku. Se-
riózna spoločnosť má prehľad o svojich za-
mestnancoch a brigádnikoch a ich totožnosť 
vám potvrdí.
2. Nikdy nepúšťajte do obydlia cudzie oso-
by, najmä, ak ste sami. Snažte sa ich návšte-
vu presunúť na čas, keď bude prítomná ešte 
ďalšia osoba, či už rodinný príslušní alebo 
susedia.
3. Nič nepodpisujte a nikomu nedajte hoto-
vosť ihneď. Seriózne firmy Vám ponechajú 
dostatok času na rozmyslenie a preštudova-
nie zmlúv a seriózni predajcovia sa s ponu-
kou vrátia.
4. Dôkladne si overte, aké skúsenosti mali 
s produktom a predávajúcim vaši známi 
alebo iní zákazníci. Ak máte podozrenie, že 
ste boli oklamaní, podajte podnet na Slo-
vensku obchodnú inšpekciu pre porušenie 
§ 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa (Zákon 
č. 250/2007 Z. z.).
5. Žiadajte všetky doklady, ktoré Vám zo 
zákona musí predávajúci poskytnúť písom-
ne, t.j. nárok na reklamáciu, záruky a servis, 
nárok na vrátenie tovaru a samozrejme da-
ňový doklad o kúpe (faktúra, pokladničný 
blok,...).
6. Ak už ste aj podpísali zmluvu, zo zákona 
máte právo od nej odstúpiť do 14 pracovných 
dní a to aj bez uvedenia dôvodu. (Nebojte sa 
v tomto prípade citovať Občiansky Zákon-
ník § 48, § 49, ako aj zákon č. 108/2000 Z.z 
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom pre-
daji a zásielkovom predaji.)
7. Dokázať neférové praktiky, manipuláciu 
a slovný podvod je veľmi náročné. Mnohých 
podvodníkov odradí to, ak jasne preukážete 
úmysel si rozhovor nahrávať (do mobilu, na 
kameru).
8. Seniori majú v prípade pochybností k dis-
pozícii bezplatnú senior linku 0800 172 500

Zdroj: Združenie slovenských spotrebiteľov
Vaši Špecialisti na bezpečnosť

www.specialistinabezpecnost.sk

Nezverejnený príspevok v predošlom čísle DN z technických dôvodov.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,

...a máme ich za sebou. Fašiangové veselice ustály, basa stíchla a Veľko-
nočné sviatky sú predodvermi.

Ale prečo si nezaspomínať?! Viete, kam viedli mnohé maličké detské nôž-
ky 22. februára 2014 o16:00 hod? Áno, viedli na detský karneval, ktorý sa 
konal vo viacúčelovej sále na ihrisku v Dubovej. Ani daždivé a nie veľmi 
prívetivé počasie nepokazilo úprimnú detskú radosť a smiech. Aj keď v poči-
atkoch bol tento karneval organizovaný pre talenťáčikov, nakoniec bol určený 
pre blízku i širšiu verejnosť. Od malinkej mušky, či zajačika a lienky až po 
rozprávkové postavy princezien a spidermanov, ste mohli na karnevale vidieť 
mnohé nádherné masky.

Celý program konferovala pani Cibuľová, ktorá je aj autorkou celej tejto 
akcie, za čo jej patrí veľká vďaka. Zastrešila svojou aktivitou časť výzdoby, 
občerstvenia i samotný scenár karnevalu, taktiež mala na svojich pleciach 
veľa mravenčej práce spojenej s prípravou karnevalu. Je super, keď sa ob-
čania, kamaráti a hlavne detičky stretávajú pri takýchto spoločných akciách, 
lebo dnešná doba prináša so sebou práve opačný efekt. Ľudia sa dnes stá-
le niekam ponáhľajú, stále nemajú čas na spoločné stretnutia, izolujú sa od 
ostatných a tak verím, že tí, ktorí v tento deň "karnevalovali" práve túto mož-
nosť ocenili. Detičky sa mohli vyšantiť dosýta za doprovodu živej hudby, ale 
aj DJ majstra.

Priestor dostali i deti z Talentária, ktoré predviedli svoje nacvičené čísla. Aj 
keď teraz v očiach dospelých môže výkon tých najmenších vyznieť rozpačito, 
v skutočnosti to boli veľké výkony z titulu ich veku a času ako dlho sa svojím 
záľubám venujú. Nedá mi sa im touto cestou poďakovať a popriať im do ďal-
šej práce veľa trpezlivosti, odhodlania a úspechov.

Priestor dostala i tombola a mnoho pekných výhier v nej. K dobrej a prí-
jemnej atmosfére prispelo chutné občerstvenie, ku ktorému dopomohli svo-
jími dobrotami mnohé maminky z vlastnej kuchyne. Dobrôtky ste si mohli 
zakúpiť i v bufete, ktorému šéfovali dve švárne dievčatá Majka a Pavlínka.

Všetkým zainteresovaným, vrátane pomoci zo strany obecného úradu Du-
bová a hlavne pani Cibuľovej, by som rada poďakovala za všetko, čím prispe-
li k tejto krásnej akcii a verím, že nie je posledná.

Monika Tomášková

1.3 Akákoľvek forma
osobnej pomoci...

Žiadna charitatívna práca nie je Spolku cudzia. To zahŕňa akúkoľvek formu 
pomoci, ktorá zmierňuje utrpenie alebo stratu a podporuje ľudskú dôstojnosť 
a osobnú celistvosť vo všetkých jej rozmeroch. 

Komentár
Toto je tiež jednou zo základných odlišujúcich čŕt konferencií: akákoľvek for-
ma pomoci. Spolok od svojich začiatkov deklaroval slobodu v konaní každej 
konferencie, aby sa mohla prispôsobiť špecifickým potrebám tých, ktorých na-
vštevuje, slúžiac cez osobný kontakt. 

„podporuje... osobnú celistvosť“

„Správny rozvoj zahŕňa celého človeka. Je zahrnutý so vzrastajúcou schop-
nosťou každej osoby odpovedať na jej povolanie, teda na Božie volanie“ 
(cf. CA29) (CCC2461).

Núdznym je ten, kto nemá žiadnu voľbu. 
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Dňa 3. 6. 1994 nás navždy opustila 
naša drahá mama, svokra, teta, 

krstná, sestra, babka a prababka

Jozefína Jakubcová.

Pri 20 výročí smrti si na ňu s láskou
spomínajú synovia

Rudolf, Vincent, Peter
s rodinami a ostatná rodina a známi.

Za všetkých ju bozkávajú
pravnuci Kristián, Karinka a Julka.

Nezabúdame!!!

František Duban

Pripomienka zosnulých
júl – september 2014

80 rokov:

Ján Valentovič  + 13. 8. 1934
syn Vojtecha a Márie rod. Tarabovej (24 r.)

Michal Gavorník  + 31. 8. 1934
vdovec po Márii rod. Huňavej (56 r.)

Augustín Maderič  + 10. 9. 1934
syn Štefana a Sidónie rod. Horváthovej (2 r.)

70 rokov:

Katarína Drefková  + 10. 7. 1944
vdova po Františkovi, rod. Tajcnárová (75 r.)

Cyril Kosec  + 26. 8. 1944
syn Pavla a Heleny rod. Gašparovičovej (22 r.)

30 rokov:

Imrich Polák  + 11. 7. 1984
manžel Apolónie rod. Hrdličkovej (79 r.)

Michal Hrdlovič  + 20. 7. 1984
manžel Márie rod. Balachovej (76 r.)

Štefánia Gavorníková  + 25. 9. 1984
vdova (77 r.)

Štefánia Gavorníková

50 rokov:

Vladimír Moravčík  + 13. 8. 1964
manžel Etely rod. Tomanovej (28 r.)

40 rokov:

Vilma Baroková  + 30. 7. 1974
manželka Štefana, rod. Heldová (64 r.)

František Duban  + 4. 8. 1974
manžel Gabriely rod. Pokojnej (51 r.)

Alojz Polčič  + 12. 9. 1974
manžel Márie rod. Valentovičovej (67 r.)

10 rokov:

Alojz Zajíček  + 19. 7. 2004
manžel Márie rod. Šajdovej (79 r.)

Karol Švorc  + 7. 8. 2004
manžel Márie (50 r.)

Serafína Palkovičová  + 16. 8. 2004
vdova po Justínovi, rod Zacharová (78 r.)

Ľubomír Valenta  + 25. 8. 2004
manžel Ireny rod. Tomašovičovej (46 r.)

Ľubomír Valenta

Imrich Polák

100 rokov:

Ján Palkovič  + 10. 7. 1914
syn Jána a Márie rod. Pokojnej (20 r.)

Katarína Valentovičová  + 23. 7. 1914
manželka Ignáca, rod. Schellerová (73 r.)

Alojz Polčič

90 rokov:

Mária Šajdová  + 1. 7. 1924
dcéra Jána a Márie rod. Sečkárovej (1,5 mes.)

Ján Hrdlovič  + 18. 7. 1924
syn Serafíny (6 mes.)

Mária Špačková  + 30. 7. 1924
vdova po Štefanovi, rod. Valentovičová (57 r.)

Ján Gašparovič  + 14. 8. 1924
manžel Terézie rod. Peškovej (76 r.)

Michal Hrdlovič

20 rokov:

Jozefína Jakubcová  + 3. 7. 1994
manželka Vincenta, rod. Valentovičová (67 r.)

Vilma Zacharová  + 11. 8. 1994
manželka Jána, rod. Huňová (79 r.)

Jozefína Jakubcová Vilma Zacharová

Serafína Palkovičová

Alojz Zajíček Karol Švorc

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne pod-

porili tvorbu Dubovských novín:
Anton Suchovský, Jaroslav Hrdlovič, sestry 

Betka, Ilka a Grétka Šikulové, Štefan Peško, 
rod. Pavla Koníka, Evka Pišová, Rudolf 
Hrdlovič a Alojz Jakubec.

ĎAKUJEME!
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Keby som mal
ešte čas

Keby mi Boh daroval ešte odrobinku 
života, využil by som ten čas najlepšie 
ako len dokážem. Pravdepodobne by som 
nepovedal všetko, nad čím premýšľam, 
ale určite by som si premyslel všetko, čo 
poviem. Hodnotil by som veci nie podľa 
ceny, ale podľa významu. Spal by som 
málo a viac sníval, pretože viem, že kaž-
dú minútu so zatvorenými očami stráca-
me šesťdesiat sekúnd svetla. Vstával by 
som, keď iní idú spať, kráčal by som ďa-
lej, keď sa iní zastavujú, pokračoval by 
som tam, kde to druhí vzdávajú.

Keby mi Boh ešte daroval odrobinku 
života, jednoducho by som sa obliekol 
a kráčal k slnku a objavoval by som nie-
len svoje telo, ale aj svoju dušu. Presvied-
čal by som ľudí, ako veľmi sa mýlia, ak si 
myslia, že je nevhodné zamilovať sa, keď 
je už človek starý. Nevedia totiž, že star-
nú práve preto, lebo utekajú pred láskou.

Dieťaťu by som pripravil krídla, ale dal 
by som mu ich, až keď sa naučí lietať. 
Rodičom by som pripomenul, že honba 
za úspechom a peniaze nenaplnia ich ži-

vot. Ľuďom vo vyššom veku by som pri-
pomenul, že smrť neprichádza so staro-
bou, ale so zabudnutím a opustenosťou. 

Toľko vecí som sa naučil... Naučil som 
sa, že všetci chcú žiť na vrchole hory, 
avšak zabúdajú, že naozajstné šťastie sa 
skrýva v spôsobe, akým naň vystupuje-
me. Naučil som sa, že keď novorodenec 
po prvý raz chytí rúčkou prst svojho otca, 
drží ho už navždy. Naučil som sa, že lep-
šie je dávať ako brať. Naučil som sa, že 
človek sa môže pozerať na druhého zhora 
iba vtedy, keď mu chce pomôcť vstať...

Keby som vedel, že ťa dnes posledný 
raz uvidím spať, silno by som ťa objal 
a povedal by som: „Mám ťa rád!“ A ne-
predpokladal by som hlúpo, že to pred-
sa vieš. Vždy je nejaké ráno a život nám 
vždy dáva možnosť urobiť niečo dobré. 
Ale pokiaľ sa mýlim a dnešok je všet-
kým, čo mi ostáva, chcel by som Ti pove-
dať ako veľmi mi na Tebe záleží. 

Ráno nie je zaručené nikomu, ani mla-
dému ani starému. Možno, že dnes sa 
posledný raz pozeráš na tých, ktorých 
miluješ. Preto sa nezdržuj a urob dnes to, 
čo môžeš. Lebo ak sa ukáže, že sa nedo-
čkáš rána, budeš ľutovať deň, v ktorom 

si nemal čas na jeden úsmev, či na jeden 
bozk. Budeš ľutovať, že si bol príliš za-
ujatý iným a nemyslel si na to, čo práve 
potrebujú. Neodkladaj to!

Buď vždy nablízku tým, ktorých milu-
ješ. Buď na nich láskavý a nájdi si čas, 
aby si im taktiež povedal: „Je mi ťažko. 
Pomôž mi. Prepáč. Prosím. Ďakujem...“ 
a všetky tie láskavé slová, ktoré poznáš 
a predsa tak málo používaš. Nikto si ťa 
nebude pamätať pre Tvoje utajené my- 
šlienky a nikomu nepomôžeš svojou lás-
kou, ak ju nedokážeš a neprejavíš. Dokáž 
svojim priateľom a blízkym ako veľmi 
ich potrebuješ a miluješ. 

Tieto slová adresuj komu len chceš. Po-
kiaľ to neurobíš dnes, tvoje ráno a nový 
deň budú také isté ako tie včerajšie. 

Krásny deň

Tento nádherný a múdry text som čí-
tala viackrát, myslím, že je od spisova-
teľa Marquéza, a určite je aktuálny každý 
deň.

Mária Polčicová

Vznik I. ČSR
V minulom čísle Dubovských novín 

som písala, že tento rok uplynie sto ro-
kov od vypuknutia 1. svetovej vojny. 
V tomto čísle by som sa vrátila k tejto 
téme z pohľadu historikov a vplyv tejto 
udalosti na našu obec a na našich pred-
kov. 

Za Uhorska sa v našej obci vybudovalo 
v priebehu stáročí veľmi málo. Naopak 
slovenský ľud pod nadvládou Maďarov 
bol neraz k smrti zotročení a brali mu aj 
to najdrahšie, materinskú reč.

V roku 1914 začalo Rakúsko – Uhorsko 
a Nemecko vojnu proti Srbsku. Na obra-
nu Srbska sa postavilo Rusko, podporo-
valo ho Francúzko a Anglicko. Postupne 
sa na obidve strany pridávali ostatné štáty 
a tak sa do vojnového konfliktu prvý raz 
v histórii ľudstva zapojila väčšina krajín 
sveta. Hovoríme, že to bola 1. svetová 
vojna. Trvala štyri roky a Rakúsko – 
Uhorsko vojnu prehralo. Za jeho záujmy 
museli bojovať Slováci a Česi, hoci sa im 
to nepáčilo. Nechceli bojovať za záujmy 
štátu, ktorý ich utláča a preto sa neraz 
búrili a odopierali poslušnosť. Mnohí vo-
jaci prebehli na druhú stranu frontu. Dňa 
30. októbra 1918 nastal prevrat. Rakúsko 
– Uhorsko zaniklo a na jeho území vynik-

li nové štáty, medzi nimi aj Českosloven-
ská republika. V tejto republike získali 
naše národy národnú slobodu. Radosť 
z víťazstva bola vykúpená krvou tisícov 
až sto tisícov Slovenských chlapcov.

Z Dubovej odišlo do vojny vyše 80 
chlapov-vojakov. Mnohí vo vojne padli. 
V obci nebola ani jedna rodina, kde by v boji 
nebol padol otec, či syn, ba boli rodiny kde 
padli vo vojne dvaja až traja muži. Celkom 
z Dubovej padlo v 1. sv. vojne 41 vojakov 
a niekoľko ich bolo trvale zmrzačených. 
V deň prevratu nemenovaní občania 
Dubovej prišli ku škole, strhli plechovú 
tabuľu označenia školy, ktorá bola napí-
saná v maďarskom jazyku, kameňmi ju 
dotĺkli a zahodili do blata. (O školstve 
v našej obci napíšem v niektorom pokra-
čovaní.) Ľudia sa slobode veľmi tešili, ba 
niektorí aj nevhodným spôsobom. Niek-
torí vojaci si priniesli z frontu zbrane 
a verejne poľovali v lesoch a iní zase 
rabovali v obchodoch, majeroch a u ma-
jetnejších ľudí. Nastal akýsi stav rozpus-
tilosti až neporiadku. Onedlho prišla do 
obce Dubová jedna čata Českých soko-
lov, ktorá urobila poriadok. V obci bolo 
vyhlásené stanné právo. Všetkých ob-
čanov, ktorí rušili poriadok pochytali, 
dohnali k starostovi Jozefovi Hutterovi 

a podľa previnenia mu vymerali od 25 
do 50 palíc takých, že bol z nich čierny 
každý, kto takto potrestaný bol. Po tomto 
sa stav v obci normalizoval.

Radosť z dosiahnutia národnej slobody 
však netrvala dlho. Vedenie štátu prevzali 
českí a slovenskí továrnici a veľkostatká-
ri. Drobným roľníkom boli predpisované 
vysoké dane a robotníci neraz nemali prá-
cu. Z tohto dôvodu opúšťali svoju vlasť 
a odchádzali za prácou do cudziny, naj- 
mä do USA a Kanady. Najviac ľudí 
z Dubovej odišlo v rokoch 1926 a 1927 
a potom v roku 1935 až 1937.

Pretože hospodárska situácia bola za 
I. ČSR u nás neutešená, podľa toho vy-
zerala aj výstavba a rozvoj obce. Obec 
len pomaly rástla a takmer nijako sa ne-
zlepšovala občianska vybavenosť. Za 20 
rokov trvania I. ČSR sa v obci vybudo-
valo len niekoľko domov v súkromnom 
vlastníctve a niekoľko sa ich opravilo. 
Pre účely obecné sa za 20 rokov postavila 
len požiarna zbrojnica. Za richtára Len-
harta Fandla bola v roku 1933 vybudova-
ná vodná nádrž „RIZIKO“. Bol to jeden 
z mála prameňov na Dubovej, kde bola 
zdravá pitná voda.

(Pokračovanie na str. 10)
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(Pokračovanie zo str. 9)

Dobytok ľudia napájali zo štyroch ne-
krytých obecných studní v obci. Jedna zo 
studní bola váhová, jedna válcova, ťahalo 
sa kľukou na hriadeli a dve boli kladko-
vé, po dubovsky na škrípec. Piata studňa 
bola v treťom poli, pod terajším cintorí-
nom, tá bola hulova. (O prameňoch, stud-
niach a studničkách sa pokúsim napísať 
v niektorom z ďalších pokračovaní.)

Cez obec pretekal potok, ktorý mal po-
merne široké koryto, plné bahna. Okolo 
potoka rástla burina. Cez leto potok oby-
čajne vyschol a koryto potoka sa stalo 
rojom hmyzu. Keďže vždy po daždi sa 
do koryta dostalo trochu vody, bahno 
a močovka, čo do neho z hospodárskych 
domov pritekala značne zapáchali a zne-
príjemňovali život obyvateľov. Na dolnej 
strane Hlavnej ulice bola pred každým 
domom veľká hruška. Obec bola neu-
pravená, domy boli chatrné a obyvatelia 
okolitých dedín ju nazývali „OTRHANÁ 
DUBOVÁ“. Neupravenosť a nevyba-
venosť obce azda nemožno pripisovať  
nezáujmu a neschopnosti funkcionárov 
v obci, ale príčina zaostalosti spočívala 
v tom, že obec politicky patrila pod no-
tariat v Častej a bola i rozpočtom naň 
napojená. Prostriedky rozpočtu sa čas-
to nedostali po zaúradovaní notára tam, 
kam patrili a to bola jedna z hlavných 

príčin zaostávania našej obce v rozvoji 
a vybavenosti. Ako ďalšia príčina zao-
stávania bola nemajetnosť obyvateľstva 
a nedostatok vlastnej inteligencie. Do ro- 
ku 1935 mala obec len troch obyvateľov 
s dokončeným stredoškolským vzdela-
ním a aj tí žili mimo obce Dubová. 

Počas I. ČSR boli v obci tri pohos-
tinstvá, vlastnili ich Augustín Pokojný, 
Agneša Jakubcová (predtým Martin Ja-
kubec) a Samuel Gross. Obchody s roz-
ličným tovarom boli tiež tri a vlastnili 
ich Anastázia Kučerová, Tomáš Čierny 
a Kern. Mäsiarstvo bolo jedno, mal ho 
Tomáš Čierny. Dňa 5. októbra v roku 
1935 na žiadosť mnohých občanov bolo 
v obci založené Potravné družstvo v Du-
bovej. Prvým predsedom družstva bol 
Rudolf Polčic. V predstavenstve družstva 
sa vystriedali títo predsedovia: Flórian 
Ružička, Peter Jurkovič, František Oške-
ra, Pavel Jakubec, Ján Svrček, František 
Jelemenský a Ferdinand Koník. Potravné 
družstvo svoju vlastnú budovu nemalo. 
Obchod s rozličným tovarom si zriadili 
v nájme, v dome Alexína Valentoviča. 
Malo silnú členskú základňu a preto hneď 
od prvopočiatku dobre prosperovalo. 
V obci bolo aj úverové družstvo, založil 
ho Lenhard Fandel.

V roku 1940 boli do obce dovezené 
elektrické stĺpy. Zložené boli na dolnej 
strane Hlavnej ulice pred Krchnákom 

a Valentovičom. Ľudia už v tomto čase 
mali v domoch urobenú elektrickú inšta-
láciu. Richtárom bol Libor Koník. Prvé 
ihrisko na Dubovej bolo vybudované pri 
háji na Polčicových roliach, asi 200 met-
rov od Hlavnej cesty.

Dubová ako vinohradnícka obec mala 
založený spolok vinohradníkov, kto-
rý umožňoval svojím členom odpredať 
vlastné vína vo svojom dome. To zna-
menalo, že jednotlivo si členovia spolku 
otvárali tzv. VIECHY. Na dome, v kto-
rom bola viecha bol vyvesený veniec. 
Tento predaj bol určený na 14 dní. Ok-
rem vinohradníctva a poľnohospodárstva 
sa muži, hlavne tí, čo mali kone, alebo 
voly zaoberali furmárčením. Títo vozili 
z hôr gulatinu, prechodne ju skladovali 
na priestranstve pri Sv. Jánovi a potom 
ju prevážali do Šenkvíc na železničnú 
stanicu. V tomto čase bolo na Dubovej 
42 furmanov. Ženy zasa chodili po okolí 
predávať víno, ktoré mali v demižónoch 
a tieto nosili v noškách na chrbátoch. Iné 
ženy zasa chodili predávať do Bratislavy 
a okolia perie z husí, ktoré doma chovali. 
Tieto ženy z pravidla odchádzali z domu 
aj na niekoľko dní.

Takto a podobne sa ľudia v tom čase 
živili.

Mária Polčicová

Dňa 28. 6. 2014 sa dožíva 50 rokov života náš syn

Juraj Koník,
žijúci v USA.

K jubileu mu vyprosujú rodičia veľa zdravia, ktoré veľmi potrebuje,
šťastia a Božieho požehnania, aby ho aj naďalej naša patrónka

Sedembolestná Panna Mária ochraňovala a sprevádzala.
K jubileu sa pripája manželka Zelma, sestra Hanka,

netere Anička, Monika a ostatná rodina.

S pozdravom rodina Pavla Koníka.

60 rokov:
Lýdia Schwarzová

(* 4. 8. 1954)
Ladislav Mezeš
(* 20. 8. 1954)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Naši jubilanti
júl – september 2014

Fotenie detí MŠ

Dňa 13. 6. 2014 sa v MŠ konalo fo-
tenie detí. Pán Voštinár s manželkou 
priniesli krásny outfit v námorníckom 
štýle. Deti sa fotili jednotlivo i na spo-
ločnú fotku triedy. Naši predškoláci sa 
fotili na tablo, ktoré si môžeme poz-
rieť vo vitríne na Obecnom úrade.
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Richtárska varecha 2014

Je už tradíciou, že pred prvým májom, teda stavania mája sa usku-
točňuje súťaž pod názvom „Richtárska varecha“. 

Posledný deň aprílový sa znovu prikladali polienka pod kotlíky 
s guľášom na našom malom námestníčku pred sv. Jánom. Veľa súťa-
žiacich prišlo s veselou náladou ponúknuť svoj recept pre dobrú chuť 
všetkým návštevníkom. Svojim dielom sa pridružilo i pekné počasie, 
ktoré prilákalo na túto gastronomickú slávnosť i mnohých susedov 
z okolitých obcí. Prišli i Kráľovania, Častovania a všetko príbuzenstvo 
našich Dubovanov.

Dňa 7. júna 2014 sa dožil
krásneho jubilea 60 rokov

Peter Zajíček

Vieme, že sa vďačnosti sotva dosť nájde,
za dni radosti vo chvíli každej,

za šťastie dopriate, za tie dni lásky,
za ruky zodraté, za všetky vrásky.

Pre teba oci, dnes máme kyticu vďaky.
Poďakovanie za všetko krásne,

vložili sme do tejto básne.

Pri tejto príležitosti Ti prajú veľa zdravia, lásky
a neustálu pomoc Panny Márie vyprosujú

manželka Mária,
deti Kristína, Monika s Tomášom,

vnúčatá Laurika, Jakubko, Tamarka
a babka Helenka.

Tento rok tu bolo 9 družstiev a varili guľášik až rozvoniaval do širo-
kého okolia. Vábil svojou vôňou všetkých okoloidúcich a nevedeli sa 
dočkať, kedy už budú môcť ochutnávať. Guľáše boli vynikajúcej chuti 
a už o 21:00 hod. sa všetky minuli. Tí, ktorí prišli neskoro už len bano-
vali, že sa im ušlo len posledné sústo.

Pripravený program s hudobnou skupinou lákal návštevníkov do tan-
ca až do polnoci. Každý si mohol prísť na svoje. Bolo čo jesť, pitný 
režim bol zachovaný, veď pri nápojovom stánku boli dlhé rady. Tešili 
sa i detičky, ktoré spolu s rodičmi tancovali až do dlhej noci a nechcelo 
sa im do postieľok.

Náš richtár, teda pán starosta, Ľudovít Ružička, na záver vyhodnotil 
najlepší guľáš, ktorý lahodil jeho chuti, keďže je to „Richtárova vare-
cha“ a tú udelil družstvu Švec, Kapko a Lampáš.

Magdaléna Grellnethová

Foto: Petra Dubanová

Foto: Marián Zemko

Foto: Marián Zemko

Foto: Petra DubanováFoto: Petra Dubanová

Foto: Petra Dubanová
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Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli opäť krásnym vy-
stúpením detí z našej materskej a základnej školy 11. mája. 
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich 
máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďač-
nosť za všetko, čo pre nás urobili. Slová "ľúbim ťa, mama" 
boli povedané v nejednej básničke a pesničke od našch detí. 
MAMIČKY, ešte raz za všetko Ďakujeme.

Kerestešová Eva

MDD

Tak ako po iné roky, tak aj tento sa deti MŠ tešili na svoj veľký sviatok – MDD. 
Ale tentokrát sme z jedného dňa osláv urobili sviatok dva dni. Prvý deň od rána 
deti ukázali svoje tanečné kreácie na diskotéke a potom si vonku opekali nad oh-
ňom špekáčiky, ktoré im veľmi chutili. Druhý deň osláv patril súťažiam, hrám 
a športovému zápoleniu. Deti súťažili v rôznych disciplínach – skoky vo vreci, 
skoky na fit lopte, hádzanie loptov do kruhu, hádzanie krúžkom na cieľ, zbieranie 
kvietkov podľa farby, navliekanie valčekov na tyč na čas, nosenie loptičky na ly-
žičke, lezenie v tuneli a iné hry a súťaže. Deti mali stanovištia označené namaľo-
vanými obrázkami krtka, zajka a žabky, ktorými boli motivované k šikovnosti. 
Nezabudli sme ani na odmeny súťažiacim za dobrý výkon – sladká odmena. Deti 
boli síce unavené, ale tešili sa z príjemne stráveného dopoludnia.

Poďakovanie patrí Zuzane Aranyošiovej z Kocky, ktorá priniesla deťom k sviat- 
ku malinovky a sladkosti.
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Návšteva hasičov v MŠ

Dňa 19. 5. 2014 do MŠ zavítalo veľké červené hasičské auto s posádkou.
Bol to dobrovoľný hasičský zbor Modra pod vedením Miroslava Galáža a dobrovoľným členom Jakubom Kučerom. Deti celé 

netrpezlivé čakali, čo všetko uvidia a nové sa dozvedia. Najskôr im hasiči ukázali vybavenie auta – hadice, rôzne prístroje a pomôc-
ky k haseniu ohňa či pri záchranných prácach. Deti si aj samé vyskúšali striekanie vody hasičskou prúdnicou, mobilný hasičský vak 
i dýchací hasičský prístroj. Uvideli aj priamu ukážku práce hasičov s motorovou pílou pri odstraňovaní drevín. Najviac sa deťom 
páčilo, keď si posadali do hasičského auta a cítíli sa ako praví záchranári. Návšteva sa deťom veľmi zapáčila, veľa sa dozvedeli 
o ich práci a na chvíľu sa aj oni stali hasičmi. Za to veľmi pekne ďakujeme p. Miroslavovi Galážovi a Jakubovi Kučerovi za ich 
čas a záujímavú ukážku.
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Letecký deň

Určite si všetci občania Dubovej – 
a nepochybne aj obyvatelia okolitých 
obcí – všimli nezvyklý ruch v našom 
„vzdušnom priestore“ 31. mája od ran-
ných hodín do večera.

Na Dubovú sa totiž „zletelo“ skoro 
celé Slovensko. Letecký deň Dubová, 
spojený s programom pre deti pri príle-
žitosti MDD, zviditeľnil našu malú obec 
v očiach širokého okolia a Slovenska 
usporiadaním leteckého sviatku, ktorý 
nám môže závidieť aj hlavné mesto. 

Prelet vládneho špeciálu ponad letisko 
ukončil príhovory starostu obce Dubová 
Ľuda Ružičku a podpredsedu Bratislav-
ského samosprávneho kraja Ing. Mar-
tina Bertu a otvoril strhujúci program, 
v ktorom sa predstavilo vyše dvadsať lie-
tadiel nielen staticky, ale aj ukážkami le-
teckých súbojov z druhej svetovej vojny 
spojených s „bombardovaním“ letiska, 
zásahu zložiek ministerstva vnútra, pre-
letmi a na záver rešpekt a obdiv vzbu- 
dzujúcou akrobaciou.
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Deti sa mohli zasa tešiť z ukážok 
zbraní, programu v stredovekej de-
dinke v podaní našich kamarátov 
z OZ Schatmansdorf, previesť sa 
v prekrásnom drevenom kolotoči, 
povoziť sa na koňoch, či vyskúšať 
si požiarnu húkačku a „popolievať“ 
letisko požiarnou prúdnicou.

Približne 3000 návštevníkov od-
chádzalo nadšených a spokojných 
s programom aj s organizáciou, na-
priek malým nedostatkom. Odnášali 
si povedomie o tom, že v malebnom 
kúte Malých Karpát leží dedinka Du-
bová, ktorá má letisko a tým aj ďalší 
impulz rozvoja služieb, zamestna-
nosti a cestovného ruchu. Ako vo 
svojom príhovore zdôraznil starosta 
obce: „Obyvatelia oprávnene oča-
kávajú benefity a pridanú hodnotu 
z existencie letiska najmä v oblasti 
rozvoja cestovného ruchu a služieb 
s nimi spojených a tiež pri dobudo-
vávaní infraštruktúry – ciest v re- 
gióne.“

Veľké poďakovanie patrí organizá-
torom podujatia – spoločnosti Goset, 
ktorá prevádzkuje Letisko Dubová 
a najmä pánovi Veselskému zo spo-
ločnosti FLY Service, ktorí za pod-
pory obce, pod patronátom župana 
a s pomocou reklamných partnerov 
pripravili také v našej oblasti nezvy-
čajné a napriek tomu krásne poduja-
tie. 

–rrr–
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Termín
 23. 8.
 september
 september

Podujatie
 Festival scískaníc
 Vinobranie Modra
 Vinobranie Pezinok

Kalendár podujatí august – september 2014

Organizátor
 KRKVAŠ
 KRKVAŠ
 CRD
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Výsledky prieskumu 
– stravovanie 

v Školskej jedálni
Dubová

Materská škola:
odovzdané: 34 ks  prijaté: 9 ks
Základná škola:
odovzdané: 17 ks  prijaté: 16 ks
Dospelí stravníci:
odovzdané: 15 ks  prijaté: 12 ks

1. Ste spokojní s kvalitou stravovania 
v školskej jedálni (ďalej ŠJ)?
a) Áno, moje dieťa chodí niekedy aj na 
„dupľu“.
b) Nie, moje dieťa sa často sťažuje.

MŠ: a) 78%, b) 22%
ZŠ: a) 94%, b) 6%
Dospelí: a) 100%, b) 0%

2. Sledujete pravidelne jedálny lístok  
zverejnený v materskej škole?
a) Áno.
b) Nie, pýtam sa dieťaťa, čo malo na obed 
(desiatu, olovrant).
c) Iba niekedy.

MŠ: a) 56%, b) 0%, c) 44%
ZŠ: a) 44%, b) 50%, c) 6%
Dospelí: 0%

3. Zaujímate sa o kvalitu stravy v ŠJ?
a) Áno, sledujem jedálny lístok a vyváže-
nosť ponúkanej stravy.
b) Nie, dôverujem kompetentným zo stra-
ny pracovníkov ŠJ.
c) Nie, nemám záujem.

MŠ: a) 44%, b) 56%, c) 0%
ZŠ: a) 25%, b) 75%, c) 0%
Dospelí: 0%

4. Viete, že jedálny lístok je zostavovaný 
podľa Zásad na zostavovanie jedálnych 
lístkov v zariadení školského stravova-
nia v zmysle vyhlášky č.330/2009 Z.z.?
a) Áno.
b) Nie, domnieval/-a som sa, že je to 
v kompetencii ŠJ.

MŠ: a) 56%, b) 44%
ZŠ: a) 75%, b) 25%
Dospelí: 0%

5. Čo považujete za slabú stránku našej 
ŠJ? *
a) Vyvážená strava (pestrosť, zelenina, 
ovocie,...).
b) Hygiena.
c) Ochota personálu.

MŠ: a) 67%, b) 0%, c) 0%
ZŠ: a) 25%, b) 6%, c) 13%
Dospelí: 0%

*Možnosť všetkých odpovedí.

6. Čo vnímate ako silnú stránku našej 
ŠJ? *
a) Vyvážená strava (pestrosť, zelenina, 
ovocie,...).
b) Hygiena.
c) Ochota personálu.

MŠ: a) 0%, b) 22%, c) 67%
ZŠ: a) 56%, b) 38%, c) 69%
Dospelí: a) 50%, b) 42%, c) 75%

*Možnosť všetkých odpovedí.

7. Privítali by ste viac:
a) Vyvážená strava (pestrosť, zelenina, 
ovocie,...).
b) Hygiena.
c) Ochota personálu.
d) Vyvážená strava (pestrosť, zelenina, 
ovocie,...).

Dospelí: a) 8%, b) 0%, c) 25%, d) 67%

8. Uveďte návrhy na zlepšenie, požia-
davky, rôzne otázky.

Materská škola:
- Náhrada desiaty ovocím.
- Viac zeleniny a ovocia.
- Biele pečivo nahradiť grahamovým 
alebo celozrnným.

Základná škola:
- Palacinky
- Nápoj „red bull“ (to sme zobrali ako 
recesiu).

Dospelí:
- Možnosť pripravovať diabetickú stra-
vu.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a ústre-
tovosť pri prieskume v našej ŠJ. Správna 
výživa a spôsob stravovania je dôležitým 
predpokladom zdravého vývoja dieťaťa. 
Školská jedáleň ponúka jednu z možnos-
tí ako deťom zebezpečiť zdravý variant 
stravovania s takou výživovou hodnotou, 
akou pre daný vek potrebujú. Viac infor-
mácií nájdete na www.jedálne.sk.

Kolektív školskej jedálne


