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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Oznamujeme seniorom nad 65 rokov, ktorí nemajú inú možnosť zabezpečiť si potraviny,
že môžu využiť donášku cez obecný úrad. Objednávky na t. č. 035/6493201.
****************
Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu žiadame občanov, aby návštevu obecného úradu uskutočnili len
v nevyhnutých prípadoch, po predchádzajúcej mailovej alebo telefonickej komunikácii, s uvedením dôvodu návštevy.
Uvedené platí aj pre návštevu pokladne na OcÚ.
Dane môžete uhrádzať priebežne prevodom na účet obce, poštovou poukážkou, až po obdržaní rozhodnutia z obecného
úradu. Splatnosť dane z nehnuteľnosti je až do konca roka 2020.
Pri návšteve OcÚ je nevyhnutné dodržiavať všetky hygienické nariadenia (rúško, rukavice, vlastné pero).

Vážení spoluobčania,
prežívame neľahké obdobie
zmiešaných pocitov, obáv o
svojich blízkych, rešpektu a
očakávaní, čo nám prinesie
každý nasledujúci deň. Často
skloňujeme výrazy ako koronavírus COVID-19, pandémia, vírusové ochorenie,
rúško, dezinfekcia, hygiena,
izolácia, strach.
COVID-19 je ústredná téma
všetkých krajín. Šíri sa rýchlo
a citlivejší sú predovšetkým
starší ľudia. Pandémia koronavírusu sa na Slovensku rozšírila 6. marca 2020, kedy bol
potvrdený prvý prípad v Bratislavskom kraji. Počet infikovaných osôb postupne stúpa.
K 24. aprílu bolo potvrdených
už 1 360 prípadov. Celý svet sa
zrazu ocitol v neistote a strachu o svoj vlastný život.
Zatvorili sa brány škôl a
škôlok, z rodičov sa stali učitelia, mnohí zamestnávatelia
zatvorili prevádzky, živnostníci majú značný pokles obratu a
existenčné problémy.
Vláda SR, aby sa vyhla nepredstaviteľným dôsledkom,

rozhodla sa maximalizovať
úsilie a zdroje, aby znížila
možnosť, že v krátkom čase
ochorejú milióny našich občanov, čo by viedlo nielen k hospodárskemu kolapsu štátu, ale
aj k významným stratám na
životoch našich občanov. Po
vzore viacerých európskych
štátov vláda SR vyhlásila mimoriadny stav.
Nástrojom na dosiahnutie
tohto cieľa boli a naďalej sú
nasledujúce opatrenia: umývanie rúk, zníženie mobility
občanov a ich izolácia, masové
nasadenie rúšok, testovanie,
zabezpečenie ochranných pomôcok najmä pre prvú líniu
bojovníkov proti COVID-19
(lekári, zdravotnícki pracovníci, hasiči, bezpečnostné
zložky...), dobudovanie lôžok
a infekčných kapacít s adekvátnym vybavením. V izolácii
Slovenska, v uzatvorení jeho
hraníc, sme sa dostali asi už na
maximum. Rovnako v obmedzení pohybu občanov sme už
asi vyčerpali všetky možnosti.
Zrušili sa všetky verejné zhromaždenia a akcie. Zavreli sa
školy, divadlá, obchody a veľké

výrobné fabriky. Odporučilo
sa zavedenie home office pre
všetky inštitúcie, banky a všetky administratívne činnosti.
Všetky administratívne a organizačné opatrenia občania
prijali a považujú ich za svoje.
Najlepším liekom, ako predísť nákaze, je zodpovednosť,
disciplína a spolupatričnosť.
Je aj naďalej potrebné zostať
doma, riadiť sa pokynmi vlády, a ak bude osobný kontakt
nevyhnutný, používať rúška,
dôsledne dodržiavať osobný odstup a hygienu. Svojím
správaním chrániť seba aj ostatných. Nič nám nepomôže
tak, ako vzájomná empatia.
Keďže sme nechceli a nemohli čakať na to, kedy nám
niekto doručí ochranné rúška,
jednorazové rukavice a dezinfekčné prostriedky, ktoré
začali závratnou rýchlosťou
miznúť z lekární, drogérií a
obchodov, rozhodli sme sa
rýchlo reagovať na potrebu
obyvateľov a jeho ochranu a
začali s výrobou (šitím) rúšok
zo 100 % bavlny. Jasným cieľom bolo, aby v prvom rade
tieto rúška dostali občania na

starobnom a invalidnom dôchodku a občania postihnutí
onkologickým
ochorením.
Požiadali sme o pomoc šikovné krajčírky z Palárikova prostredníctvom sociálnej siete.
Prihlásili sa: p. Renátka Židuljáková, p. Anka Sucháňová,
sl. Ivetka Munková, p. Jarka
Ciróková, p. Hilda Rybárová,
p. Mária Rusnáková, p. Marta
Tóthová. S obrovským nasadením sa pustili do strihania,
špendlenia, žehlenia, šitia,
navliekania gumičiek a šnúrok
(dokonca aj ich výrobou z bavlniek na štrikovanie). Denne
tieto dámy ušili od 50-100 ks
rúšok. Za túto vzácnu ochotu
a pomoc im patrí obrovské
ĎAKUJEME. Mnohé popri
vedení domácnosti, učení sa s
deťmi, dochádzaní do zamestnania, celé dni i po nociach šili
pre nás ochranné rúška.
Ďalšie obrovské ĎAKUJEME
patrí zamestnancom OcÚ,
Domu kultúry a Obecnej
polície: p. Nórika Kodadová,
p. Erika Galbavá, Mgr.
Silvika Tóthová, Ing. Adelka
Rusnáková, JUDr. Kristínka
Slivoňová, Ing. Peter Tomšík,
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p. Marika Viteková, p. Evička
Izraelová, p. Xénia Hložeková,
p. Marika Palacková, p. Ivetka
Šóšová, p. Marika Slažanská,
p. Ľubica Sýkorová, p. Martin
Šátek a p. Štefan Velčický.
Všetci títo ľudia sa pričinili o
to, aby sme pokryli potreby
občanov a poskytli každému
ochranné rúško, ktoré sme
ušili a rozniesli po celej obci do
každej domácnosti.
Samozrejme, nezabudli sme
ani na občanov Žofie i Ľudovítova. Spolu sme vytvorili dielo
o počte 4 600 ks rúšok. 100 ks
sme poslali na onkológiu do
Bratislavy, pripravené máme
i rúška pre NsP Nové Zámky,
zvyšok v počte 280 ks je pripravený na distribúciu pre deti
od 14-18 rokov, ktoré si rodičia

môžu osobne prevziať pre svoje
deti na OcÚ.
Nakoľko sú rúška zo 100 %
bavlny, môžete ich používať
opakovane po každodennom
vypratí na 90°C a vyžehlení.
ĎAKUJEME za sponzorské
dary a poskytnuté zľavy pri
nákupoch firmám TOPTEXT
Palárikovo - Ing. Girgošková,
Kvetinárstvo pri mlyne - p.
Anka Kodadová, GARDENA Ing. Ľubica Radačovská.
Vláda SR nariadila povinné
nosenie rúšok, ktoré sa v našej obci vo väčšine dodržuje,
no nájdu sa i občania, ktorým
takéto nariadenie nič nehovorí a pokojne sa promenádujú
po obci bez rúška. Je to čistá
nezodpovednosť nielen voči
sebe, ale hlavne voči ostatným.
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OcÚ upravil vzhľadom na
momentálnu situáciu úradné
hodiny a postup pri vybavovaní agendy.
Chcem vás touto cestou všetkých poprosiť, noste rúška,
rukavice, dezinfikujte si ruky,
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dodržiavajte pokyny a bezpečnostné nariadenia, aby sme si
uchránili to najvzácnejšie, čo
máme, a to vlastné zdravie.
Veľa zdravia vám želám!
starostka obce

Kompostéry pre domácnosti
Po dlhých peripetiách sa podarilo zabezpečiť kompostéry pre každú domácnosť v
Palárikove z prostriedkov EÚ a so spoluúčasťou obce. Projekt bol rozbehnutý ešte
v roku 2017, kedy bola podaná žiadosť o
nenávratný finančný príspevok. Nakoľko
však zlyhal dodávateľ, ktorý vzišiel zo súťaže, a celá súťaž musela byť zopakovaná,
kompostéry boli dodané až v závere minulého roka.
Ide o 1400 kusov, ktoré musia byť
umiestnené v domácnostiach do tohtoročného októbra. Kompostéry sú pre domácnosti zadarmo. Začali sme s ich vydávaním, najprv pre tých, ktorí si ich vedia
sami prevziať. Sú zabalené v dvoch kartónových krabiciach s rozmermi 120x57x22
cm a 85x48x48 cm. Následne budeme zabezpečovať rozvoz pre ostatné domácnosti. Prevzatie kompostéra je potrebné potvrdiť do preberacieho protokolu. Situáciu
nám skomplikovalo šírenie ochorenia
COVID-19, preto nemôžeme uskutočniť
systém odovzdávania, ktorý sme mali naplánovaný skôr.
Každý kompostér má pribalený návod
na jeho zloženie a z druhej strany sú in-

formácie, ako správne kompostovať. Plánovaná bola aj prednáška na túto tému,
ale keďže sú zakázané väčšie zhromaždenia ľudí, uskutoční sa až po skončení
mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom.
V preberacom protokole sa preberajúci
zaväzuje využívať kompostér len na účel,
na ktorý je určený, t.j. na kompostovanie.
Musí sa oň riadne starať, chrániť ho pred
zničením a krádežou. Každé poškodenie, prípadne krádež, musí oznámiť obci.
Nový kompostér však nedostane. Po piatich rokoch sa stáva vlastníctvom preberajúceho. Tieto podmienky sú nevyhnuté
práve z dôvodu, že kompostéry sú zakúpené z prostriedkov EÚ a dozorné orgány
sú oprávnené použitie prostriedkov kontrolovať v priebehu piatich rokov. Môžu
prísť skontrolovať obec, čiže každý bude
musieť strpieť prípadnú kontrolu použitia
kompostéra príslušným orgánom.
Kompostéry sú prioritne určené na
kompostovanie biologického odpadu z
kuchyne a záhrady. Pri správnom kompostovaní dosiahnete vyzretý kompost, ktorý je výborným a ekologickým hnojivom.

Všetkým občanom sa chcem už teraz
poďakovať za spoluprácu pri distribúcii
kompostérov.
Kristína Slivoňová
prednostka OcÚ
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Činy hodné obdivu
Firma CALIBRA STAV v rámci vlastného projektu „Spolu za
budúcnosť našich detí“, pod záštitou OcÚ Palárikovo, spoločne
vysadila dvadsať okrasných a ovocných stromčekov na detskom
ihrisku v Ľudovítove. Celý projekt bol financovaný z vlastných
zdrojov firmy bez podpory verejných zdrojov. Stačilo iba nadšenie, dobrá nálada a pekné slnečné počasie. Firma CALIBRA
STAV veľmi pekne ďakuje všetkým zúčastneným. Touto spoločnou akciou ukázali nám ostatným, aké vzácne je dnes urobiť niečo s nadšením, len tak nezištne. Majiteľ firmy ponúka zároveň v
našej obci uskutočniť podobnú akciu, ktorou by chcel zveľadiť a
skrášliť určitú lokalitu, príp. oddychovú zónu výsadbou stromčekov. Keď som sa ho spýtala, prečo to robí, odpoveď ma vôbec
neprekvapila: „Robím to pre deti - našu budúcnosť, pre ich i našu
radosť a z vlastných prostriedkov, pretože peniaze nie sú všetko...“. Aké jednoduché a zároveň inšpirujúce.
Ďakujeme za krásne gesto!
starostka obce
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Náš rodák, Stanislav Močkor

a letecká spoločnosť AIR Slovakia, patriaca Ľubomírovi Kolárikovi, prostredníctvom nadácie Nová nádej sa rozhodli
pomôcť svojej rodnej obci Palárikovo,
usporiadaním rôznych podujatí. Nadácia
Nová Nádej sa venuje pomoci mladým
ľuďom, ktorí sú telesne či duševne znevýhodnení, ako aj ich rodinám, pre ktorých,
okrem iného, organizuje rôzne podujatia a
projekty.
Jedným z prvých projektov je organizovanie vyhliadkových letov pre telesne
alebo duševne postihnuté deti. Keďže sú
obaja Palárikovčania, rozhodli sa uprednostniť deti z Palárikova. Ako prvá sa
tohto krásneho projektu zúčastnila Vaneska Jankechová. Vaneska nabrala odvahu a smelo sa posadila do lietadla, ktoré
vzlietlo z letiska v Janíkovciach. Zalietala
si nad Palárikovom, Bratislavou, Nitrou...
Takýto nezabudnuteľný zážitok radi poskytnú aj iným deťom s telesným alebo
duševným postihnutím z Palárikova, alebo okolitých obcí, nakoľko vyhliadkové
lety sa budú organizovať častejšie.
Ďalší projekt bol veľmi nezvyčajný, ale o
to vzácnejší. Momentálna ťažká situácia,
ktorá sužuje celý svet, sa dá zvládnuť len
s Božou pomocou. A práve to bolo motiváciou na zorganizovanie mimoriadneho

požehnania našej obce. Ochotne sa na to
podujal pán farár Juraj Pluta. 27.3.2020 z Janíkoviec vzlietlo lietadlo, na palube ktorého
sa uskutočnila mimoriadna svätá omša spojená s požehnaním obyvateľov a celej obce
Palárikovo. Keďže je náš pán farár z Nitry,
lietadlo zaletelo aj nad Zobor a Kalváriu a
cestou boli okrem Nitry posvätené aj okolité
dediny. Toto posvätenie vnieslo do životov
ľudí povzbudenie a nádej.
Touto cestou sa chceme poďakovať leteckej spoločnosti AIR Slovakia a zvlášť
šikovnému pilotovi Adamovi Kolárikovi.
Z dôvodu ochrany nášho zdravia je v tejto
neľahkej dobe nevyhnutné nosenie rúšok.
A práve z toho dôvodu sa uskutočnil ďalší z
projektov. Našej obci bolo 21. 04. 2020 darovaných 500 ks ochranných rúšok. Touto
cestou sa darcovi chceme veľmi pekne po-

ďakovať v mene obyvateľov obce, ktorým
tieto rúška budeme distribuovať.
Veríme, že problémy, s ktorými teraz zápasíme, sa rýchlo pominú a budú sa môcť
realizovať ďalšie zaujímavé podujatia.
Mgr. Ľubica Karasová

Triedený zber – informácie...
Milí spoluobčania,
dlhodobo sa snažíme triediť odpad s
cieľom znižovania množstva odpadu
zneškodňovaného skládkovaním. Aby
bol systém triedeného zberu čo najefektívnejší, najšetrnejší a ekonomicky
udržateľný, učíme všetkých obyvateľov
správne triediť odpad priamo v mieste
jeho vzniku – v domácnostiach.
Od roku 1992 sme postupne rozširovali škálu zbieraných zložiek v závislosti od
rozrastajúceho sa recyklačného priemyslu.
V súčasnosti je však riadne umŕtvený a
väčšina zložiek končí ďaleko za hranicami Slovenska. Sme nútení prispôsobovať
sa spracovateľom a odpad ešte detailnej-

šie dotrieďovať a mechanicky upravovať.
Mnohé zložky sú momentálne nepredajné,
za mnohé sa musí platiť. Odpadu je však
stále viac a zvlášť teraz v období núdzového stavu, keď sú celé rodiny doma. Toto
množstvo predstavuje takmer trojnásobok.
Najširšiu škálu zbieraných komodít
predstavujú plasty. Zbierame zvlášť
(samostatne) do vriec:

PLASTY

- PET fľaše z potravinárskeho + nepotravinárskeho priemyslu + obaly od aviváží a
saponátov (samostatne do vreca).
- Fólie obalové, strečové, okrem fólií od
cestovín, cukríkov, keksov s označením

PP (samostatne do vreca).
- Tégliky od jogurtov, ramy, masla (môžu
byť zbalené aj v igelitových taškách, ak ich
je málo) alebo samostatne do vreca.
- Zmesové plasty veľkoobjemové (bedničky, vaničky, sudy, hračky, záhradný
nábytok, kvetináče) spravidla voľne položené pripravené k lokálnym zberom.
- Polystyrén penový sa dočasne nezbiera
(hľadá sa nový trvalý odberateľ).
Do plastov nepatria:
- znečistené obaly chemikáliami a olejmi,
viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami), podlahové krytiny,
guma, molitan, gumolín, PVC rúry.
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Kovy

Patria sem: kovové konzervy železné a
hliníkové, oceľové plechovky, sudy, železný šrot.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené
inými prímesami (napr. betónom).

Sklo

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky, črepy, okenné sklo.
Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty,
časti uzáverov fliaš, žiarivky, auto sklá.

Papier

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, listy, kancelársky papier, lepenka, krabice z
tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky,
katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier.
Nepatria sem: umelohmotné obaly,
vrstvené obaly, voskový papier, papier s
hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či
mastný papier, kopírovací papier, vrecia
od cementu, použité vreckovky, plienky a
hygienické vložky a pod.

Tetrapaky

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,
ovocných štiav a džúsov.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od
kávy, vreckových polievok, pudingov,
práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.,
znečistené kompozitné obaly.

Elektronický šrot

Patria sem: všetky elektrospotrebiče –
sporáky, chladničky, žehličky, fény, televízory, počítače, laptopy, príslušenstvo k
počítačom, rádiá, prehrávače.
Nepatria sem: chladničky bez kompresorov, rozobraté televízory, rozbité obrazovky (máme problém s odbytom takto
znehodnoteného elektro odpadu).

Opotrebované batérie

Patria sem: autobatérie, tuškové baterky,
malé štvorcové baterky.

Opotrebované jedlé oleje

Patria sem: opotrebované oleje z prípravy jedál. Prosíme pripravte ich k triedenému zberu v uzatvorených plastových
fľašiach.
V poslednom období ste si niektorí
mohli nájsť neodobraté vrece označené
štítkom „PROSÍME PRETRIEDIŤ“. Je to
nielen v prípade, ak sú komodity znečistenie zmesovým odpadom, ale aj ak sú
všetky komodity v rámci plastovej frakcie

SAMOSPRÁVA
zmiešané – PET fľaše, fólie, tégliky od jogurtov, polystyrén penový, plný, polyuretány, PP obaly od cukríkov, keksov, cestovín, PVC rúrky, hadice, obaly od aviváží a
saponátov a podobne, resp. ak sú zmiešané všetky komodity spolu KO + PAPIER
+ PLASTY.
Systém zberu, dotrieďovania a mechanickej úpravy je ekonomicky náročný a
aby bol udržateľný, veľmi nám pomôže,
ak sa odpad podarí čiastočne vytriediť
priamo v domácnostiach, v mieste vzniku. Triedený zber zabezpečujeme aj v ďalších 18 obciach, kde je zavedený analogický spôsob zberu. Vrecia s nevhodným
materiálom, resp. nepretriedené komodity označujeme štítkom a nie sú odobraté.
S boľavým srdcom musíme konštatovať, že práca zberových spoločností je na
pokraji záujmu našej spoločnosti. Nikto si však nedokáže predstaviť, čo by sa
dialo, keby sa odpad jednoducho prestal
zbierať. My sme v službách pre obyvateľstvo bez prestávky, či tu je vyhlásený
núdzový stav, alebo nie je.
Obyvatelia, ktorí sú už dlhšiu dobu
doma, niektorí v povinnej karanténe
z jestvujúcej neľahkej situácie, začínajú
byť nervózni, podráždení, až agresívni.
Sme priam zvyknutí na pravidelné nadávky, urážky, sťažnosti (až na inšpekciu
ŽP, či ministerstvo ŽP). Za našu prácu
neočakávame vďaku, ale zraňuje nás hlboká neúcta a opovrhovanie naším altruistickým úsilím, lebo v tejto práci sa
inak ani nedá.
A na záver malá poznámka. Vyzývame
touto cestou na prehodnotenie nadspotreby v domácnostiach, a hlavne neplytvanie potravinami. Už konečne by sme sa
mohli začať chovať šetrnejšie a nakupovať
len toľko, koľko skutočne potrebujeme. K
spokojnému a šťastnému životu toho stačí
tak málo......
Ing. Iveta Markusková
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PREDSTAVUJEME OSOBNOSTI PALÁRIKOVA
• RNDr. Mária Kondeková •
Vo svete tvoria ženy menej
ako 30 percent vedeckých pracovníkov. Do takejto práce sa
treba zahĺbiť, brať ju vážne a
veľakrát prinášať obete. Teší
ma, že i v našej obci nachádzame mladé ženy, ktoré si vybrali
práve takúto cestu povolania. Jednou z nich je i RNDr.
Mária Kondeková. Zostala
na vysokej škole po ukončení
magisterského štúdia a odvtedy sa venuje tomu, čo ju baví.
Báda neprebádané, poznáva
nepoznané. Jej svetom je antropológia. Dokonca jej prácu
ocenil i samotný rektor Univerzity Komenského koncom
roka 2018. A čo poznáva táto
po vedomostiach chtivá mladá doktorandka, v čom sa cíti
ako doma, o tom nám sama
porozpráva.

foto: Tomáš Madeja

Majka, na začiatok nám
prezraď, na ktorej fakulte si
zostala?
Zostala som na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde
som na Katedre antropológie
získala aj svoj magisterský titul a titul doktorky prírodných
vied.
Akému výskumu sa venuješ?
Môj výskum je založený na
hodnotení odtlačkov prstov a
dlaní u človeka a ich následnom využití v antropológii, v
kriminalistickej praxi alebo v
medicíne na diagnostiku určitých ochorení.
V čom spočíva tvoja práca?
Ako študuješ odtlačky? Trošku
nám popíš prácu vedkyne.

Samozrejme,
vyhodnocovanie prebieha dlhodobým
sedením v laboratóriu, ale keďže základom sú samotné odtlačky, chodievam často medzi ľudí. Odtlačky získavam
jednoduchou atramentovou
metódou. Vcelku podobnou,
ako keď sleduješ kriminalistické seriály. Špeciálnym
(daktyloskopickým) valčekom
nanesiem jedincovi farbivo na
celý povrch dlane a prstov a
valivým pohybom ich odtlačím na papier. Odtlačky mám
od viacerých jedincov rôznych
vekových skupín, dokonca
spolupracujem so Psychiatrickou nemocnicou Philippa
Pinela v Pezinku, kam chodím odoberať odtlačky ľudom
s vrodenými psychiatrickými
ochoreniami. Takéto odtlačky
zdigitalizujem a pri potrebnom zväčšení sledujem viacero charakteristík, ktoré sa na
odtlačkoch nachádzajú. Od
útvarov, ktoré vidíme voľným
okom, po miniatúrne potné
póry, ktoré hodnotím digitálnou lupou pri 200-násobnom
zväčšení. Tieto následne štatisticky spracúvam.
Kto alebo čo ťa motivovalo k
vedeckej práci? Máš v rodine
vedcov?
V štúdiu ma najviac motivovala rodina. Všetci jej členovia
sú vysokoškolsky vzdelaní,
pričom mamina a sestra sú
chemičky, otec elektrotechnik
a brat ekonóm. Keďže ma už
od základnej školy viac bavili
prírodovedné predmety v porovnaní s humanitnými, moja
ďalšia cesta bola jasná.
Prečo si si vybrala práve tento
výskum s odtlačkami prstov?
Celé to začalo výberom bakalárskej práce, ktorá ma zaujala jej názvom a po prečítaní
viacerých vedeckých článkov
som sa v tejto problematike
našla. Zaujalo ma najmä to,
že odtlačky či už dlaní alebo prstov, ukrývajú obrovské
možnosti využitia. Samozrejme, každý ich pozná z kriminalistického prostredia, ale
takýto odtlačok slúži aj ako
ukazovateľ viacerých vrodených ochorení, chromozómových mutácií alebo vrodených

psychických porúch. To je to,
čo ma najviac láka. Nájsť niečo
nové a odtlačky mi poskytujú
v tomto smere veľké možnosti.
Aké úspechy si dosiahla vo vedeckej oblasti?
Mojím doteraz najväčším
vedeckým úspechom je autorstvo kriminalisticky zameraného článku, ktorý je publikovaný v prestížnom americkom
vedeckom časopise Journal of
Forensic Sciences.
Aké ceny si získala, aké ti boli
udelené?
Počas štúdia mi boli udelené
dve ceny rektora Univerzity
Komenského a v roku 2017
som vyhrala cenu Študentskej
vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UK v BA za
najlepší poster.
Čo by si ešte chcela ako vedkyňa preskúmať?
Chcela by som viac rozšíriť svoj výskum. Momentálne pracujem na hodnotení
odtlačkov dlaní a prstov za
účelom diagnostikovania schizofrénie a rada by som podobný výskum uskutočnila aj pri
iných vrodených psychiatrických ochoreniach, čím by sa
pomohlo pri ich včasnej diagnostike ešte pred prepuknutím
daného ochorenia. Možností
je veľmi veľa.
Čomu sa ešte venuješ na vysokoškolskej pôde?
Okrem výskumu sa aktívne
venujem fakultnému a univerzitnému senátu. Som predsedom Študentskej časti akademického senátu Prírodovedeckej fakulty a podpredsedom
Akademického senátu Univerzity Komenského. Táto práca
spočíva v úzkej súčinnosti s
vedením univerzity a fakulty,
v organizácii viacerých podujatí pre študentov, v riešení
študentských problémov a v
neposlednom rade v prezentovaní fakulty či už doma alebo
v zahraničí.
Baví ťa tvoja práca?
Áno, veľmi. Tým, že je moja
práca veľmi interaktívna a
mám aj mimoškolské aktivity,
takmer nikdy sa nenudím.
Aký predmet si mala rada na

základnej škole? Súviselo to s
tvojou dnešnou prácou?
Vždy ma viac zaujímali prírodovedné predmety. Chodila som aj na viacero súťaží
a olympiád. Samozrejme, aj
humanitné predmety majú
niečo do seba, no u mňa už od
základnej školy vyhrávali práve tie prírodovedné. Zapáčili
sa mi natoľko, že som ich išla
študovať aj na vysokú školu
a teraz som práve ja tá, ktorá
učí na našej fakulte anatómiu
človeka.
Aké máš záľuby? Zostáva ti
na ne čas? A súvisia nejako s
tvojou prácou?
Aj keď je moja práca pomerne časovo náročná, darí sa mi
nájsť si voľný čas, ktorým si od
svojej práce oddýchnem. Ten
rada trávim v prírode, čítaním
dobrej knihy, s partnerom a
kamarátmi alebo obyčajným
oddychom pri pozeraní filmov.
Na otázky S. Slivoňovej odpovedala RNDr. Mária Kondeková, ktorej v mene čitateľov
Našich novín zo srdca ďakujeme a želáme veľa úspechov v
jej vedeckej práci.
Slavomíra Slivoňová
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Zo života v DK v prvom štvrťroku 2020

Čistenie plastiky

Napriek tomu, že v súčasnom
období sa kultúrny a spoločenský život na celom svete zastavil, podarilo sa nám v prvých
mesiacoch tohto kalendárneho
roka v našom dome kultúry
zorganizovať niekoľko pekných
podujatí. Jedným z prvých
podujatí bol koncert Dominiky
Hanko, ženského speváckeho
zboru Kantáta a pedagógov
Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča v Šuranoch,
ktorý sa uskutočnil v nedeľu,
13. januára 2020, v našom farskom kostole. Organizačne sa
na tomto podujatí spolupodieľal i Dom kultúry Palárikovo. V
jeho priestoroch sa po skončení koncertu uskutočnilo malé
spoločenské posedenie pre
všetkých účinkujúcich.
Obdobie fašiangov je známe
tým, že ľudia sa radi stretávajú na plesoch, zábavách či
rôznych spločenských posedeniach. Nebolo tomu inak ani u
nás v Palárikove. V priestoroch
domu kultúry sa uskutočnili
Ples F1 Paddock klubu, Farský
ples a Poľovnícky ples. Deti sa
dosýta vytancovali na Plese
žiakov ZŠ. Karnevaly, ktoré
tiež patria do obdobia fašiangov, poskytujú možnosť ukázať
svoju kreativitu. A veru, bolo
sa na čo pozerať, pretože tohtoročný detský karneval prilákal do priestorov DK približne
päťdesiat detí. Členovia Jednoty dôchodcov sa v posledných
fašiangových dňoch stretli na
tradičnom Šiškabále. V toto
milé popoludnie si posedeli a

Miestnosť DK pred úpravou

zatancovali pri dobrej hudbe
a zároveň ochutnali vlastnoručne pripravené šišky, fánky a
iné fašiangové špeciality.
Počas najkratšieho mesiaca roka sa v priestoroch DK
uskutočnila aj výročná schôdza Jednoty dôchodcov, odber krvi v spolupráci so Slovenským červeným krížom a
zabezpečili sme filmové predstavenie pre deti zo školského
klubu detí.
V prvých marcových dňoch

sme poskytli priestory DK na
Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí, ktorá prezentuje, že poľovníctvo nie je
len poľovačka, ale aj starostlivosť o životné prostredie.
Potom sa, žiaľ, brány kultúrneho domu pre verejnosť
do odvolania uzavreli. Život
v ňom sa však nezastavil. V
úsilí pomôcť chrániť našich
spoluobčanov pred šíriacim
sa koronavírusom, začali naše
zamestnankyne pani Slažanská a pani Sýkorová šiť rúška.
Za krátky čas ušili viac ako 800
rúšok pre Palárikovčanov, ktoré do domácností distribuovali
zamestnanci obecného úradu.
Ďakujeme im a naše poďakovanie patrí aj rodinám, ktoré
venovali látku na ušitie rúšok.
Keďže v tomto období nemôžeme v DK realizovať krúžkovú, ani inú záujmovú a spolo-

čenskú činnosť, usilujeme sa
upraviť a upratať jeho priestory. Podarilo sa nám zrekonštruovať dve miestnosti. Zabezpečili sme v nich výmenu
podlahy, ich vymaľovanie, nastriekanie radiátorov a zárubní. Jedna z miestností slúži ako
kancelária a druhá bude slúžit
na rôzne krúžky a stretnutia.
Okrem toho prebehla rekonštrukcia osvetlenia na toaletách a doplnili sme vybavenie
kuchyne. V nasledujúcich
dňoch a týždňoch plánujeme
pokračovať v rekonštrukčných
prácach malej spoločenskej
miestnosti na prízemí DK,
ktorá slúži predovšetkým na
vyučovanie hry na hudobných
nástrojoch či výučbu anglického jazyka. Okrem toho priebežne vyraďujeme starý, nefunkčný a nepotrebný inventár a upratujeme priestory, aby
sme vás mohli privítať v krajšom a útulnejšom prostredí.
Jedným z našich cieľov je
tiež zviditeľniť aktivity DK
pre verejnosť. Pripravujeme
novú webovú stránku www.
dkpalarikovo.sk, na ktorej
budete mať možnosť získať
podrobnejšie
informácie
o činnosti a podujatiach DK
v Palárikove.
Ďakujem za doterajšiu spoluprácu všetkým zamestnancom, technickým službám,
pani starostke a poslancom
obecného zastupiteľstva. Osobitné poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli zrealizovať maliarske, natieračské a
iné rekonštrukčné práce.
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@
dkpalarikovo.sk alebo hlozak@
obecpalarikovo.sk, prípadne
telefonicky na číslach 0918 686
365 alebo 035 6493 427.
Matúš Hlozák
vedúci DK

Šitie rúšok

Miestnosť DK po úprave
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Knižnica informuje...
Vypracovala som projekt
pod názvom Prednášky, besedy a tvorivé dielne pokračujú... Fond na podporu umenia
ho vybral a rozhodol sa, že
ho podporí z verejných zdrojov sumou 1 500 EUR. Veľmi
som sa potešila, ale COVID
– 19 zmaril moju radosť, lebo
zatiaľ nie je možné uskutočňov ať podujatia podľa harmonogramu, keďže knižnica
je momentálne zatvorená. Je
zakázané uskutočňovanie kultúrno-spoločenských podujatí. Verím, že sa to postupne
dostane do ažuritu a budeme
môcť čerpať pridelenú dotáciu.
Knižnica
dokončila
sťahovanie svojho fondu na
nové regály vyrobené na mieru,
čím sa uskutočnila prvá etapa z
plánovanej renovácie interiéru
knižnice. Renováciu interiéru
knižnice z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu
umenia v sume 6 971 EUR.
Obec prispela sumou 852 EUR
. Z tejto sumy boli zakúpené
stoly, stoličky, kreslá a

konferenčný stolík, aby sa ešte
viac zútulnila knižnica. Touto
renováciou sa z pôvodnej
knižnice
stala
knižnica,
ktorá je presvetlená, fond je
prehľadnejšie
usporiadaný
a pôsobí akosi väčšie. Touto
cestou mi dovoľte, aby som
poďakovala svojim čitateľkám,
hlavne pani H. Rybárovej a H.
Juríkovej, ktoré mi výdatne
pomohli pri spracovávaní a
sťahovaní fondu knižnice.
Pripravovali sme jej oficiálne
otvorenie na marec, lebo tento
mesiac je ,,Mesiac knihy“ a bol
by to darček pre všetkých našich
súčasných a aj potencionálnych
používateľov.
Bohužiaľ,
COVID – 19 naše plány zmaril.
Trpezlivo budeme čakať, až sa
situácia znormalizuje a budeme
môcť do renovovanej knižnice
pozvať svojich používateľov,
hosťov na slávnostné otvorenie.
Držme si palce, aby to bolo čo
najskôr a aby sme danú situáciu
v zdraví všetci prežili...
Mária Slažanská,
vedúca knižnice

Daň z nehnuteľnosti za rok 2020
Daň z nehnuteľnosti za rok 2020 je splatná do 30.12.2020. Preto
prosíme občanov, aby daň z nehnuteľnosti platili až po doručení
daňového výmeru, ak je možné internetbankingom – bezhotovostne na účet Obecného úradu alebo šekom, ktorý bude doručený
spolu s rozhodnutím. Všetky údaje potrebné k úhrade sú uvedené
v daňovom rozhodnutí. Ak nemáte možnosť daň uhradiť bezhotovostne, poproste svojich blízkych o úhradu touto formou. Ak neviete uhradiť daň internetbankingom alebo šekom, zaplatíte daň
osobne v pokladni na Obecnom úrade. Prosíme vás o dodržiavanie
povinností týkajúcich sa pandémie. Za pochopenie ďakujeme.
Eva Izraelová

Červený kríž
v Palárikove
informuje...
Touto cestou chceme osloviť
každého, kto je ochotný nezištne pomáhať a jeho veková hranica je od 18 do 50 rokov. Ide
o prácu dobrovoľníka počas
opatrení COVID - 19 pri distribúcii materiálnej pomoci,
vyzdvihnutie liekov v lekárni,
nákup pre seniorov, osamelých alebo ľudí v karanténe.
Ak máte záujem, prihláste sa,
prosím, u Márii Slažanskej na
tel. čísle 0908 427 058. Vopred
ďakujeme.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Jakub Závodský

NARODILI SA

Samuel Jurík

ROZLÚČILI SME SA

Mária Kratinová
Helena Prokopcová
Magdaléna Zálešáková
Július Bugyík

Ladislav Šátek
Ružena Učňová
Helena Rybárová
Mária Ölvecká
Mária Viteková, matrikárka
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Život sa zrazu zmenil na nepoznanie

Členovia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska sa naposledy spoločne stretli a navzájom
sa zabavili 24. februára 2020.
„Šiška-bál“, ako tradičná akcia
„sami- sebe“, sa naozaj vydaril.
Prítomní si spoločne pripili
fašiangový prípitok a zaspievali si pesničku „Fašiangy,
Turíce, Veľká noc príde...“ a
potom sa spoločne veselili,
tancovali, ale najmä sa tešili
z vylosovaných tombolových
cien. Nádherne rozvoniavali
šišky a fánky nielen vanilkou,
ale aj rumom. Každý prítomný senior si priniesol vlastné
občerstvenie, takže sme sa
navzájom ponúkali domácimi
dobrotami.
Spätne si kladiem otázku:
„Ako málo dobrým ľuďom
k šťastiu stačí?“ Vzájomné
stretnutie, porozprávanie sa,
vzájomná úcta a súčinnosť.
Bohatý, pekný a zaujímavý
plán práce či činnosti našej
organizácie na rok 2020, ktorý sme si schválili na členskej
schôdzi vo februári, nám prekazila vyššia moc. Naše plány
zatiaľ zostávajú na papieri. Od
marca 2020 zostáva naša činnosť, nie z našej viny, prerušená z dôvodu šírenia sa pandémie koronavírusu Covid-19.
Od 12. 3. 2020 vláda a krízový štáb vyhlásili mimoriadnu
situáciu a následne núdzový
stav s mnohými opatreniami:
- Zákaz prevádzky maloob-

chodných jednotiek okrem
potravín, drogérií a lekární,
pošty, banky, čerpacích staníc PHM a predajní s krmivom pre zvieratá.
- Zákaz prevádzky stravovacích zariadení, okrem výdaja
a donášky stravy.
- Opatrenia na vyplácanie
sociálnych dávok.
- Obmedzenia na plánované
zdravotné úkony, napr. plánované operácie.
- Návrat slovenských občanov
zo zahraničia, ktorí uviazli
vzhľadom na uzatvorenie
štátnych hraníc, prerušenie
medzištátnej leteckej, cestnej, železničnej, lodnej cezhraničnej dopravy.
- Zavedenie povinnej karantény pre ľudí, ktorí sa vracajú
zo zahraničia.
- Zatvorené školy, predškolské
zariadenia, nemocnice, domovy dôchodcov, kultúrne
a športové ustanovizne, ale
aj kostoly a obmedzenia pri
pochovávaní.
Postupom času sa opatrenia
vlády pritvrdzujú. V celoštátnych novinách 25. 3. 2020
pod názvom „Penzisti by mali
zostať doma“ boli zverejnené
ďalšie obmedzenia, ktorými
sa musíme riadiť, aby sme boli
súčinní pri spomalení rozširovania sa pandémie – koronavírusu. Pre každého občana bola
(mimo vlastného obydlia) zavedená povinnosť nosiť rúško –

prekryť si nos a ústa. Prvé dni
to bolo ťažko dosiahnuteľné,
keďže rúška neboli v predaji ani
v drogériách, ani v lekárňach.
Takže naše ženy opäť preukázali, že si vedia navzájom
pomôcť a šikovné krajčírky
preukázali svoju zručnosť. Ďakujeme touto cestou pani starostke, že zorganizovala túto
neoceniteľnú službu a napokon
zabezpečila bezplatné rozdávanie rúšok najmä pre tých
najzraniteľnejších. Ďakujeme

aj majiteľovi taxislužby za ponuku zabezpečovania nákupov
a dopravu stravy pre seniorov.
Rýchlosť šírenia nového koronavírusu nás zaskočil. Každodenne sledujeme poskytované informácie, nariadenia
i odporúčania. Izolácia a
zamedzenie stretávania sa navzájom má pomôcť spomaliť
šírenie vírusu, a tým aj zabrániť preťaženiu zdravotného
systému. Je tu však aj nebezpečenstvo, že pokles ľudského
kontaktu, osamelosť a izolácia môžu mať závažný dosah
na telesné aj duševné zdravie,
najmä u seniorov. Je pravdou,
že situácia, ktorú prežívame
teraz, úplne narúša ľudské
zvyklosti. Žiadne návštevy s
priateľmi a blízkymi sú pre
nás zaťažkávacou skúškou.
Správajme sa ako civilizovaní ľudia, nenechajme nikoho
padnúť, nenechajme nikoho
samého. Môžeme im zavolať,
prípadne napísať textovú správu, možno vzdialenejším aj list.
Vyriešime dve veci naraz – doplníme si chýbajúci spoločenský kontakt a zároveň niekomu pomôžeme.
Alžbeta Jankulárová
predseda ZO JDS Palárikovo

Seniori ďakujú všetkým, ktorí
sa o nás starajú najmä v čase
koronavírusu
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Požehnanie našej obce
z paluby lietadla
V piatok, 27. marca 2020, sa uskutočnil prelet na malom lietadle medzi dvoma mestami - Nitrou a Novými Zámkami. Nešlo
len o vyhliadkovú jazdu v peknom jarnom a slnečnom počasí.
Tento let mal netradičné poslanie. V posádke som sedel ja a nad
dedinami medzi mestami som sa modlil o Božie požehnanie.
Sme v zvláštnej situácii, máme tu nevídané problémy s nebezpečným vírusom, nevieme, ako bude ďalej a práve to človeka vedie k upriamenému pohľadu na nebo. Dnešný let mal byť akýmsi
dotykom človeka s nebom nad nami. Túžbou byť možno znovu
bližšie k Bohu.
Mal som pri sebe Najsvätešiu sviatosť – Eucharistiu. Pevne som
ju držal vo svojej ruke v malej kovovej nádobke Je to sviatosť –
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neviditeľná prítomnosť Božej milosti vo viditeľnom znaku – v
malom kúsku chleba. V tomto tajomstve viery je sprítomnený
sám Kristus. V modlitbe k Bohu som odovzdával celé teritórium
preletu. Vyprosoval som uzdravujúcu silu, odpustenie, pokoj,
odvahu, vytrvalosť a pravú múdrosť pre všetkých, ktorým som
sprostredkoval požehnanie.
Nad každou farnosťou, osadou, mestom, aj nad naším Palárikovom, sa na lietadle otvorilo okno a ja som, držiac v ruke sviatosť,
urobil nad miestom znak kríža s modlitbou odovzdania a žehnania. Odovzdával som ľudí Bohu, vyprosoval uzdravenie a vyslobodenie od zla, s ktorým dnes zápasíme – to je vlastne požehnanie.
Sú veci medzi nebom a zemou, boli sme medzi nebom a zemou
my a Boh. On to videl a je tu s nami.
Juraj Pluta

• Netradičné slávenie Veľkej noci v našom kostole •
Veľká noc – oslava zmŕtvychvstania Ježiša Krista – je
najväčším kresťanským sviatkom roka. Ako hovorí sv.
Pavol vo svojom Prvom liste
Korinťanom: „Ale ak nebol
Kristus vzkriesený, potom je
márne naše hlásanie a márna
je aj naša viera.“ Veľkonočné
sviatky sú každoročne spojené
s bohatým programom liturgických slávení a pobožností
v našich chrámoch. V tomto
roku sme ich však slávili úplne
inak – v jednoduchosti, tichosti, pokore – za zatvorenými
dverami chrámu bez účasti
veriacich. Bola to zvláštna atmosféra, pretože cirkev je o
spoločenstve bratov a sestier,
ktoré fyzicky v kostole chýbalo. Dnešná moderná doba
nám však ponúka možnosť byť
spolu aj vtedy, keď sa nemôžeme stretnúť osobne. Preto sa
veľmi tešíme, že aj bohoslužby
z nášho kostola mohli byť počas Veľkonočného trojdnia a

Veľkonočnej nedele vysielané
naživo cez internet prostredníctvom novej webovej stránky www.farnostpalarikovo.sk.
Ako v jednom zo svojich príhovorov povedal náš duchovný
otec, prázdny kostol sa podobá

prázdnemu Ježišovmu hrobu.
A my, pýtajúc sa: „Prečo?“,
naň začudovane hľadíme, ako
hľadeli ženy na prázdny hrob
Krista. Nezostalo to však pri
prázdnom hrobe. Pretože potom nasledovalo stretnutie so

Zmŕtvychvstalým. A my všetci pevne veríme, že sa aj náš,
nateraz prázdny chrám, zaplní
spoločenstvom veriacich túžiacich sa osobne stretnúť so
zmŕtvychvstalým Ježišom a
prijať ho do svojho srdca. Naše
chrámy zostávajú až do odvolania zatvorené. No do chrámov
našich sŕdc môžeme Krista
nechať vstúpiť aj doma a všade
tam, kde sa práve nachádzame.
Preto by sme v našom duchovnom spojení prostredníctvom
internetu chceli pokračovať a
na našej novej farskej webovej
stránke www.farnostpalarikovo.sk prinášať priame prenosy
nedeľných a sviatočných bohoslužieb z nášho kostola aj
naďalej. O časoch vysielania
budeme priebežne informovať
prostredníctvom internetu a
miestneho rozhlasu. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí
toto naše spojenie a realizáciu
priamych prenosov umožnili.
Jana Kucharová
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• HASIČI •

Dňa 27. 2. 2020 nám bol z
IZS nahlásený požiar senníka
v časti Žofia. Výjazd bol uskutočnený o 6:45 hod. v počte 5
hasičov. Na Žofii horel sklad
sena a slamy, ktorý patrí Poľno Sme. Hasenia požiaru sa
okrem nášho DHZ zúčastnilo
DHZ Rastislavice a príslušníci HaZZ z Nových Zámkov a
Šurian. Nakoľko ohňom bol
zasiahnutý celý plechový hangár, hasenie spočívalo v ochladzovaní železnej a plechovej
konštrukcie, odvetrávaní a
postupnom vynášaní rozhoreného sena a slamy mechanizmami poľnohospodárov a postupnom dohášaní rastlinného
materiálu. Na požiarisko bola
zabezpečená kyvadlová doprava vody z hydrantovej siete
Palárikova. Požiar sa podarilo
zlikvidovať a na zbrojnicu sme
sa vrátili o 13:45 hod. Vo večerných hodinách sme ešte pre
istotu objekt skontrolovali, čo
sme zahlásili na IZS do Nitry.
V tento deň, čiže 27. 2., sme
stihli tiež uskutočniť prehliadku zbrojnice žiakmi nižších
ročníkov našej základnej školy. Prišli si pozrieť priestory
hasičskej zbrojnice, smola je,
že bez hasičského auta, ktoré
vtedy zasahovalo pri hasení
požiaru. Ale hlavný cieľ návštevy bola prehliadka výstavy
obrázkov s hasičskou tematikou. Obrázky vytvorili žiaci
našej školy v rámci vyučovania
a školského klubu. Celkovo
bolo vystavených 76 obrázkov.
Výstava sa mala presunúť aj do
nášho domu kultúry pri príležitosti halovej súťaže mladých
hasičov. Čo sa, bohužiaľ, neuskutočnilo pre prebiehajúcu
epidemiologickú situáciu. Dúfajme, že o rok sa naše plány
naplnia a bude si môcť výstavu

pozrieť viac ľudí v DK. Vyhodnotili sme najkrajšie obrázky a
autori dostali od nás hasičov
pekné darčeky. Najlepšie práce postúpili do vyššieho kola
súťaže. Organizáciu výtvarnej
súťaže zabezpečila naša hasička Mgr. Mária Bokrošová a pri
inštalovaní pomohla Ružena
Sojková, za čo im patrí veľká
vďaka.
Ešte pred vyhlásením mimoriadnej situácie stihli naši dvaja hasiči absolvovať Základnú
prípravu, a tým rozšírili počet
hasičov, ktorí môžu zasahovať
pri požiaroch.
Do výbavy pre palárikovských
hasičov pribudli ochranné
pomôcky: celotelové obleky,
rúška, okuliare, rukavice, ktoré
sú nevyhnutné pri výjazdoch
v súčasnej epidemiologickej
situácii.
Tomáš Slivoň
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KAŠTIEĽSKE NOVINKY
neoceniteľnou hodnotou. Chceli by
sme vás poprosiť, aby ste počas tohto
mimoriadneho obdobia dodržiavali
v našom parku prevádzkový poriadok,
a to najmä:
- Zákaz odkladania odpadu. Po dohode s obcou Palárikovo budú obecní policajti môcť za porušenie tohto zákazu
pokutovať ľudí, a to sumou od 30 EUR
do 300 EUR.

Priatelia, každý jeden z vás sleduje
dianie okolo súčasnej pandémie. Ako
mnohých, aj náš kaštieľ tento vírus
ochromil. Určite ste zachytili, že vzhľadom k mimoriadnej situácii vydal krízový štáb SR rôzne obmedzenia, ako
napríklad prísny zákaz organizovať
akúkoľvek spoločenskú či kultúrnu
udalosť, čo považujeme, vzhľadom na
súčasnú situáciu, za správne rozhodnutie. Množstvo naplánovaných akcií
nerušíme, ale po spoločnej dohode s
vami presúvame na iné, vhodnejšie
termíny.
Akcia Deň otvorených dverí, ktorá sa

koná pravidelne prvého mája, sa rušiť
nebude! Presúva sa na 01.09.2020. Dúfajme, že dovtedy, ale snáď aj skôr, sa
situácia u nás aj v zahraničí zlepší. Prispieť k tomu môže každý jeden z nás.
Buďme zodpovední a ohľaduplní voči
sebe, ale aj druhým. Nehrajme sa na
hrdinov a využime tento čas na rodinu
a utužovanie vzťahov či na odpočinok.
Otvorenie turistickej sezóny a
prehliadky kaštieľa sa odkladajú na
neurčito.
Voľný pohyb verejnosti v prírode
či pobyt na čerstvom vzduchu je v
dnešnej dobe pandémie koronavírusu

- Zákaz zakladania ohňa. Štatistiky
píšu, že v apríli je najviac lesných
požiarov.
- Neplašte zvieratá. Práve teraz sa
rodia mláďatá, ktoré potrebujú pokoj,
preto vás prosíme, nepúšťajte v parku
a na priľahlých lúkach svojich psíkov
na voľno.
Nech je park miestom pre relax a
oddych.
Matúš Pacelt

» V kuchyni pani Kalincovej «
1. Nátierka z avokáda

- Suroviny na dve porcie: 1 ks avokádo, 1 ks lyžička šťavy z limetky, 1 ks šalotka, 1 ks strúčik cesnak, mleté čierne korenie,
soľ, 1 lyžica olivového oleja, zopár cherry paradajok.
- Postup: avokádo pozdĺžne rozrežeme, odstránime kôstku a vyberieme dužinu. K dužine pridáme limetkovú šťavu, nadrobno
nakrájanú šalotku, prelisovaný cesnak, korenie, soľ, olivový olej
a všetko veľmi dobre rozdrvíme a premiešame vidličkou. Nakoniec primiešame nadrobno nakrájané paradajky a podávame s
čerstvou hriankou.

2. Pečené slivky v slaninke so syrovým dipom

- Suroviny: 400 g sušené slivky, 200 g plátkovej slaniny.
- Suroviny na dip: 1 syr Philadelphia, 125 g syr s modrou plesňou, soľ, mleté čierne korenie.
- Postup: slivky napichujeme na špáradlá, obalíme slaninou a
dáme piecť do rúry vyhriatej na 160°C asi na 8 minút. Zo syrov
vymiešame dip - syr s modrou plesňou nastrúhame a primiešame syr Philadelphia, ochutíme soľou a mletým korením a podávame k upečeným slivkám.

3. Kuracie stehná so syrom

- Suroviny: 6 ks kuracie stehná, ½ citróna, 500 ml sladká smotana, 150 ml hydinový bujón, 300 g syr ( Plesnivec, Hermelín),
soľ, mleté čierne korenie, petržlenová vňať, tuk na vymastenie
pekáča.
- Postup: kuracie stehná umyjeme, osušíme, posolíme a poukladáme do vymasteného pekáča. Pokvapkáme ich citrónovou
šťavou, posypeme trochou korenia, podlejeme smotanou a
bujónom. Syr pokrájame na malé kocky, rovnomerne ním posypeme mäso, nakoniec pridáme posekanú petržlenovú vňať.
Pekáč zakryjeme alobalom a dáme do vyhriatej rúry asi na 45
minút. Podávame so zemiakmi alebo ryžou.

4. Syrový nákyp

- Suroviny: 300 g tvrdý syr, 1 l mlieko, 8 ks vajcia, soľ, mleté čierne korenie, strúhaný muškátový oriešok, Rama na vymastenie
formy, pažítka alebo petržlenová vňať.
- Postup: vajcia vyšľaháme a rozmiešame v mlieku. Podľa chuti
pridáme soľ, korenie, štipku muškátového orieška. Syr nastrúhame a vmiešame ho do pripraveného mlieka a zmes nalejeme
do vyššej formy vymastenej Ramou. Nákyp varíme vo vodnom
kúpeli asi 45 minút. Pred podávaním ho ozdobíme posekanou
pažítkou alebo petržlenovou vňaťou.
Dobrú chuť praje Bc. Alžbeta Kalincová

14

| Apríl 2020 |

RECEPTY / ZO ŽIVOTA ŠKOLY

NAŠE NOVINY

Múčniky p. Sedláčka • Vanilková krtkova torta •
INGREDIENCIE

EŠTE POTREBUJEME

VEĽKÝ VANILKOVÝ
KORPUS

Bielky 6 ks
Kryštálový cukor 75 g
Soľ štipka
Žĺtky 6 ks
Trstinový cukor 75 g
Olej 4 PL
Voda 4 PL
Vanilkový extrakt 1 PL
Polohrubá múka 150 g
Kypriaci prášok 1 balíček

KRÉM

Čerstvé jahody 500 g
Vanilkový cukor 1 balíček
Karamelizované kondenzované mlieko 3/4 konzerva

POSTUP:

Plnotučné mlieko 300 ml
Zlatý klas 1 balíček
Mascarpone 400 g
Práškový cukor 75 g
Vanilkový extrakt 1 KL
33 % smotana na šľahanie 500 ml

1. Z bielkov, kryštálového cukru a štipky soli vyšľaháme tuhý
sneh.
2. Žĺtky vymiešame s trstinovým cukrom, pridáme olej,
vodu a poriadnu dávku vanilky.
3. K žĺtkovej zmesi preosejeme
naváženú múku, kypriaci prášok
a premiešame. Nakoniec zľahka
primiešame bielkový sneh.
4. Cesto navrstvíme do tortovej formy (24 cm) vystlanej
papierom na pečenie a dáme
do rúry

7. Po učení si dopraj
malú odmenu: hru
na počítači, dobrý
film...

vyhriatej na 180°C na cca 30
minút. Upečený korpus necháme úplne vychladnúť.
5. Očistené, pokrájané jahody
zasypeme vanilkovým cukrom
a necháme bokom marinovať.
6. Z mlieka a Zlatého klasu
uvaríme hustý puding, ktorý
uložíme do chladu, aby úplne
vychladol.
7. Medzitým si z vychladnutého
korpusu vydlabeme vnútro tak,
aby sme vytvorili piškótovú
misku na plnku.
8. Vnútro podrvíme na omrvinky a dáme ich preschnúť do
rúry vyhriatej na 120°C na cca
10 minút.
9. Z mascarpone, práškového
cukru, vanilky a vychladnuté-

1. Večer si
povedz svoj cieľ
v učení sa na
nasledujúci deň.

ho pudingu vyšľaháme krém,
do ktorého nakoniec zľahka
primiešame šľahačku.
10. Dno korpusovej misky
potrieme karamelizovaným
salkom, naň poukladáme marinované jahody a na ne navrstvíme ušľahaný krém.
11. Všetko zasypeme vydlabanými omrvinkami a dáme
zatuhnúť do chladničky aspoň
na 2 hodiny.

2. Začni hneď po
raňajkách, vyvetraj si
izbu, vypni zvuk na
mobile, ignoruj sociálne
siete, pokiaľ práve
nemáš online hodinu
s učiteľom.

Ako sa doma učiť?
6. Komunikuj s učiteľmi,
zúčastňuj sa online hodín,
kde je vysvetlené učivo. Ak
niečomu nerozumieš, neboj
sa spýtať na to učiteľa.
Preberané učivo si precvičuj!

Dodrž tieto 3 zásady:
*Organizácia a sebadisciplína
počas učenia sa.
*Vytvor si vlastný systém.
*Uč sa priebežne.

5. Neuč sa všetko naraz.
V prvom rade si vyber najviac
2 predmety za doobedie.
Z učív si vyberaj a pamätaj najprv podstatné veci, detaily
sa doučíš neskôr. Ak si
unavený, daj si prestávku!

3. Maj pri sebe niečo
na zahryznutie, urob
si pohodlie, nie vždy
je nutné sedieť za
stolom.

4. Využi internet vo svoj
prospech, hľadaj
vysvetlenia nových učív na
nete, ak niečomu
nerozumieš, vyhľadávaj
informácie z rôznych
zdrojov, dbaj na
odbornosť článkov.

Podľa: https://www.facebook.com/CPPPaPHlohovec/ spracovala S. Slivoňová
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Deti z krúžku na poľovníckej výstave

Prijali sme pozvanie zúčastniť sa poľovníckej výstavy, ktorá sa konala v DK Palárikovo. Medzi prvými návštevníkmi z
našej školy boli deti z Turisticko–poľovníckeho krúžku ZŠ Palárikovo ešte pred
otvorením. Krúžková činnosť je organizovaná v spolupráci s PZ BAŽANT Palárikovo. Na výstave nás sprevádzal poľovný

hospodár združenia, pán Jaroslav Bujaček, ktorý deti zoznámil s priebehom, organizáciou a úlohou výstavy a odpovedal
na všetky otázky. A nebolo ich málo.
Na výstave sme mali vytvorenú nástenku
zo spoločných akcií – sadenie stromčekov
v okolí poľovníckej chaty, z besedy, z exkurzie, z výletov a rôznych iných aktivít.

Veľké poďakovanie patrí členom poľovného združenia, ktorí radi pomôžu pri príprave a realizácii týchto aktivít, aby náš bol
náš krúžok novými poznatkami, skúsenosťami a zážitkami. Spoločné stretnutie sme
ukončili posedením v cukrárni. Už teraz sa
tešíme na ďalšie stretnutia a zážitky.
Mgr. Mária Bokrošová

• Burza kníh •
Po úspešnom prvom ročníku v
predchádzajúcom školskom roku
sa tento rok uskutočnil druhý
ročník našej Burzy kníh. Burza sa
konala od 9. do 12. marca 2020 v
priestoroch veľkej klubovne a bola
rozšírená pre všetky ročníky našej školy. Žiaci či žiačikovia nosili
v pondelok svoje knižky, ktoré si
chceli vymeniť či predať za symbolické sumy. Nazbieralo sa veľa-veľa
titulov od rozprávkových po náučné. Od utorka postupne jednotlivé
ročníky chodili s pani učiteľkami
na našu malú burzu, ktorú veľmi
pekne zorganizovali žiačky 6. ročníka: S. Krištofová, A. Židuljáková,
V. Otrubová, K. Rybárová, S. Krnáčová, L. Hlozáková pod vedením
pani učiteľky Slavomíry Slivoňovej.

Dve víťazky zo 6. A v súťaži
Čo vieš o hviezdach?
30. ročník vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach zorganizovala aj tohto roku Slovenská ústredná hvezdáreň v
Hurbanove pre všetkých tých
žiakov, ktorí majú blízko k astronómii. Mohli si zmerať sily,
porovnať svoje hvezdárske vedomosti z histórie astronómie,

z mapy hviezdnej oblohy...
Súťaž mala 3 kategórie:
1. kategória
– žiaci 4. -6. ročníka ZŠ,
2. kategória
– žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ,
3. kategória – žiaci SŠ.
Hoci tento rok koronavírus
znemožnil normálne vyučova-

nie a uskutočnenie mnohých
súťaží, hvezdáreň sa nevzdala
a zariadila súťaž trošku neskôr a v online forme. A tak
prebehlo okresné kolo Čo vieš
o hviezdach 17. apríla 2020
a našu školu reprezentovali
mladšie žiačky i starší žiaci,
ktorýchc pripravovala pani
učiteľka T. Krištofová.
Nakoniec sa môžeme pochváliť opäť najväčším úspechom –

žiačky 6. A: Stella Krištofová
a Adela Židuljáková mali najvyšší a rovnaký počet bodov, a
tak obe obsadili 1. miesto. Na
5. mieste sa vo svojej kategórii umiestnil Jakub Munka z
8. B. Dievčatá sa budú naďalej
vzdelávať o hviezdach, aby sa
stali úspešnými aj o mesiac na
krajskom kole a my im k tomu
prajeme veľa šťastia.
Slavomíra Slivoňová

Úspech speváčok na súťaži Píšťalenka pískaj
Postúpili sme ďalej na krajské kolo! Teda naše speváčky z folklórneho krúžku a zo súboru Mederskí plešťáci postúpili z regionálnej
speváckej súťaže Píšťalenka pískaj, ktorá sa uskutočnila 3. 3. 2020
v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch.
V Nových Zámkoch sa začiatkom marca ešte pred vypuknutím
epidémie zúčastnili pod vedením S. Slivoňovej tejto postupovej
súťaže Nataša Šlahorová, Lenka Šimková a Nikola Berkešová. Za
pár dní od oznámenia súťaže nacvičili povinné naše mederské či
regionálne piesne a potom ich všetky tri výborne predviedli pred
odbornou trojčlennou porotou, ktorá sa venuje ľudovému spevu.
Nataška spievala sólo piesne a Lenka s Nikolkou vytvorili duo, v
ktorom sa zladili v tradičnom palárikovskom dvojhlase. Piesne
čerpali - ako vždy - z publikácie S piesňou na perách od Ing. I.
Szabóa, ktorému patrí vďaka za zaznamenanie krásnych piesní z
našej obce. Dievčatá Lenka a Niki si nimi vyspievali postup do
krajského kola, hoci tento rok sa naň už kvôli koronavírusu určite
nedostanú. Ale vieme, že na to majú a spev si môžu zopakovať
opäť budúci rok.
Všetkým trom dievčatám srdečne gratulujeme a prajeme im,
aby im to naďalej dobre spievalo.
Slavomíra Slivoňová

2. ročník súťaže Bee a reader
Dňa 12. 3. 2020 sa na našej škole uskutočnila čitateľská súťaž pod
názvom „Bee a reader“. Celkovo sa do súťaže zapojilo 14 žiakov,
avšak kvôli vysokej chorobnosti bojovalo o diplom a sladké
odmeny iba 8 žiakov. Súťaž bola určená pre 6. až 9. ročník. Žiaci
mali za úlohu prečítať knihu a odprezentovať ju v powerpointowej
prezentácii pred súťažiacimi. Žiakom sa prezentácie podarili, a i
keď so strachom, predsa len odvážne dokončili svoje dielka. Boli
výborní. Bol to druhý ročník tejto súťaže a pevne veríme, že bude
úspešne pokračovať aj po budúce roky.
Mgr. Zuzana Krnáčová

Naše
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