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„V potrebných veciach jednota, v pochybnostiach 
voľnosť, ale vo všetkom láskavosť.“ 

 Aurelius Augustinus
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SLOVO NA ÚVOD
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Milí čitatelia,

prehupli sme sa do druhého polroka roku 2021 a do vašich domácností 
prichádza Občasník – obecný časopis obce Malé Zálužie. Dozviete sa v ňom 
opäť zaujímavé informácie z diania v obci. A kto má záujem môže sa stať jeho 
pravidelným prispievateľom. Stačí, ak svoj záujem nahlásite na obecnom úrade. 

TESTOVANIE v obci Atg testami na Covid - 19
 V našej obci sa konalo v tomto roku päť testovaní Atg testami na Covid-19. Tri boli v januári a dve vo 
februári. Posledné tri kolá sú riadne refundované. Stále čakáme na preplatenie prvých dvoch kôl, ktoré boli 
vykonané v mimoriadnej situácii a refundácia ide z mimoriadneho balíka peňazí a posledná informácia je 
taká, že materiál je pripravený na rokovanie do vlády a teda v konečnom dôsledkom sa musí o tom rozhodnúť 
mimoriadne.  
 V rámci pandemických opatrení boli zakúpené respirátory, vitamíny pre seniorov, oxymeter, ktorý sa 
nachádza v kancelárii starostky a môže si ho ktokoľvek požičať.

SCHVÁLENÉ DOTÁCIE
 Dotácia na podporu športu – Nitriansky samosprávny 
kraj – výmena mantinelov na multifunkčnom ihrisku – 
schválená dotácia 1560,00 € s 10% spolufinancovaním 
v zmysle celkovej hodnoty projektu uvedenej v žiadosti 
vo výške 280 €.

 
 Dotácia na kultúru – Nitriansky samosprávny kraj – Letné kino  
v obci – schválená dotácia 900,00€ s 10% spolufinancovaním v zmysle 
celkovej hodnoty projektu uvedenej v žiadosti vo výške 105 €.
 Fond na podporu umenia – podprogram Akvizícia knižníc – suma 1 
000,00 € - projekt Knižnica pre malých aj veľkých so spolufinancovaním 
10%.
 Tento rok sme úspešne dokončili aj rekonštrukciu zvonice a tým 
sme vyčerpali poskytnutú dotáciu 12 150,00 Eur + 10% spolu- 
financovanie. Zvonica má nový, modernejší vzhľad k čomu prispelo  
aj nerezové písmo, ktoré má dlhú životnosť. 

SCHVÁLENÉ DOTÁCIE      
pre Občianske združenie Labuť         Dotácia na podporu športu – 
Nitriansky samosprávny kraj – nákup vonkajšieho pingpongového 
stola – suma 700 € + 10% spolufinancovanie
Dotácia na kultúru – Nitriansky samosprávny kraj – Bulletin 
„Spomienky“ – suma 500 € + 10% spolufinancovanie
Nadácia SPP – Denný letný športový tábor – 2. turnusy – suma 1000 €
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Uznesenie č. 01/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
A. určuje
- za zapisovateľku Veroniku Kubíkovú,
- za overovateľov Annu Velikovovú, Ivana Plačka
B. schvaľuje
program obecného zastupiteľstva s doplňujúcimi 
bodmi v nasledovnom znení

1. Program schôdze: Otvorenie schôdze, 
procedurálne záležitosti, schválenie návrhu 
programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh rozpočtu na rok 2021
a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce Malé 
Zálužie k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 pred 
jeho schválením,
b) Návrh rozpočtu na rok 2021
4. Správa z kontroly ukladacích uznesení 
obecného zastupiteľstva v Malom Záluží v 2. 
polroku 2020 
5. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie za 
rok 2020
6. Správa nezávislého audítora
7. Návrh na schválenie zámeru odpredaja 
obecného pozemku z parcely reg. C 137/2 vo 
výmere
25m2 pričlenením k pozemkom reg. C 133/3 a 
132/1 a vo výmere 31m2 pričlenením
k pozemkom reg. C 133/4 a 133/3 v zmysle 
žiadosti p. Minárčinyovej

8. Návrh na schválenie zámeru zámeny pozemkov 
vo výmere 74m2 z parcely reg. C 188/6 – vlastník 
p. Sako a reg. C 137/2, reg. C 246/2 – vlastníkom 
obec Malé Zálužie
9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku z 
parcely č.950/1 vo výmere 40,32m2
10. Schválenie aktualizácie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malé 
Zálužie na roky 2021 až 2027
11. Celoplošné testovanie obyvateľov na Covid 19 
– informácia o výdavkoch
12. Úroveň vytriedenia odpadu
13. Schválenie návrhu harmonogramu 
obecných zastupiteľstiev (11.05.2021., 
17.08.2021,  26.10.2021, 07.12.2021
14. Rôzne
Kolaudácia hasičskej zbrojnice
Výzva Leader NSK, Program obnovy dediny, Fond 
na podporu umenia
Sčítanie obyvateľov
Ročná kontrola ihriska
Opatrovateľská služba v obci
Občasník
Diskusia
15. Záver 

Uznesenie č. 02/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
konštatuje,
že uznesenia z predošlých zastupiteľstiev boli 
splnené.

VÝZVY, DO KTORÝCH SA PLÁNUJEME ZAPOJIŤ
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – projekt Malé Zálužie – 
odvedenie prívalových povrchových vôd na dolnom konci.

ODPADY
Porovnanie rokov 2019 a 2020.
V roku 2020 sme vyprodukovali o 1,5t menej celkového odpadu ako v roku 2019. Avšak hmotnosť 
vyprodukovaného komunálneho odpadu vzrástla oproti roku 2019 o 2,3t. Môžeme to pripísať pandémii, 
nakoľko ľudia sa zdržiavali viac doma, ale takto nemôžeme pokračovať ďalej. 
Pre rok 2021 nám na základe výpočtu separovania odpadov pri 56,74% - percentuálnej miere vychádza 
zákonný poplatok 15 €/1t za uloženie zmesového komunálneho a objemného odpadu. Minulý rok sme 
platili 11 €. Ceny odpadov, resp. poplatky za zber komunálneho odpadu, čo sa týka zberu nádob sa zvýšili. 
Na porovnanie: minulý rok 2020 sme za výsyp 120l nádoby komunálneho odpadu platili 0,67 c, tento rok 
platíme 0,73 c – nárast +0,06 c na jednu nádobu. 
Tým, že separujeme odpad a separujeme ho veľmi dobre požiadali sme o poskytnutie finančného príspevku 
podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení 
zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a žiadosť bola schválená vo výške 441,30 €. V prvom 
polroku sa konal vývoz objemného, stavebného a záhradného odpadu. V druhom polroku na jeseň si vývozy 
zopakujeme.
Čo sa týka kuchynského odpadu, sme ako občania podpísali čestné vyhlásenie, že kuchynský odpad 
separujeme doma vo svojich domácich kompostéroch/kompostoviskách. Kuchynský odpad sa nesmie 
vyhadzovať do čiernych smetných nádob, nakoľko zbytočne sa nám bude navyšovať objem zmesového 
odpadu a tým sa nám navyšujú aj finančné náklady.

SLUŽBY 
Posilňovňa v obci je dostupná pre každého, kto má záujem pravidelne navštevovať priestory. Určené otváracie 
hodiny posilňovňa nemá.  
Knižnica je otvorená každú stredu od 15,30 do 16,30. Každý rok nakupujeme nové knihy a veľa nových kníh 
sme dostali darom od M. Chovancovej, či R. Petrovičovej. V knižnici sa nachádzajú knihy pre deti, mládež, 
dospelých. 
Lieky si stále môžete prísť dať predpísať na obecnom úrade. Nemusíte kvôli tomu chodiť k Mudr. Zdarilekovej. 
Z vlastnej skúsenosti odporúčam komunikovať s Mudr. Zdarileková e-mailovou komunikáciou. Samozrejme, 
uvedomujem si, že nie každý vie pracovať s internetom atď. a preto zavolajte na obecný úrad a pokiaľ to bude 
možné, mail odošleme. 
Ak máte záujem dostávať oznamy prostredníctvom SMS – na zadnej strane Občasníka vypíšte potrebné 
údaje a vhoďte do schránky na obecnom úrade.
V priebehu tohto roka uzatvárame zmluvy o nájme hrobových miest. Zmluvy sa týkajú zatiaľ dolného 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V 1. POLROKU

cintorína. Uzatvárajú sa na desať rokov a platí to pre hrobové miesta, ktoré vznikli s termínom úmrtia 2011 a 
skôr (2010, 2009...). Poplatky zostávajú nezmenené 7€ - jednohrob, 14€ - dvojhrob, 21€ - trojhrob.
Na samotný záver sa chcem poďakovať každému, kto má záujem o chod v našej obci. Ďakujem za nahlasovanie 
porúch, za vaše sťažnosti, pripomienky, dotazy - otázky a som rada, že ideme cestou priamej konfrontácie a 
nie formou „jedna baba povedala“.
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Uznesenie č. 03/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
A. B e r i e  n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie 
k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 pred jeho 
schválením

B. S ch v a ľ u j e
Návrh rozpočtu na rok 2021

Uznesenie č. 04/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu z kontroly ukladacích uznesení obecného 
zastupiteľstva v Malom Záluží v 2. polroku 2020

Uznesenie č. 05/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
B e r i e  n a v e d o m i e
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Malé Zálužie za rok 2020

Uznesenie č. 06/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.

B e r i e  n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora

Uznesenie č. 07/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
s c h v a ľ u j e
realizáciu zámeru prevodu a predaja majetku 
spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v súlade s §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, pozemky vo vlastníctve obce Malé 
Zálužie, IČO 00656160, SR, k. ú. Malé Zálužie, 
okres Nitra, vedené na LV č. 465. Predmetom 
predaja sú: 
a) novovytvorená parc. reg. „C“ číslo 137/4 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31m2 
v celku. Parcela bola vytvorená Geometrickým 
plánom č. 03/2021 zo dňa 26.01.2021, úradne 
overeným dňa 03.02.2021 pod č. G1-102/2021 z 
pôvodnej parcely registra „C“ č. 137/2 zastavaná 
plocha a nádvorie, vedená na liste vlastníctva č. 
465 a
b) novovytvorená parc. reg. „C“ číslo 137/5 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24m2 
v celku. Parcela bola vytvorená Geometrickým 
plánom č. 03/2021 zo dňa 26.01.2021, úradne 
overeným dňa 03.02.2021 pod č. G1-102/2021 z 
pôvodnej parcely registra „C“ č. 137/2 zastavaná 
plocha a nádvorie, vedená na liste vlastníctva 
č. 465 v prospech Ing. Adriany Minárčinyovej, 
Výstavná 39, 949 01 Nitra, SR vo výške kúpnej 
ceny 4,00Eur/1m2, t.j. 55m2 čo činí 220,00Eur. 
Všetky náklady ohľadom procesu na katastrálnom 
odbore budú hradené v réžii žiadateľky – Ing. 
Adriany Minárčinyovej. Predaj z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľka 
predmetné pozemky užíva dlhé roky, stará sa o ne 
a je na nich postavený plot.

Uznesenie č. 08/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
s c h v a ľ u j e
zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade 
s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
pozemky vo vlastníctve Obce Malé Zálužie, k. 
ú. Malé Zálužie, IČO 00656160, SR okres Nitra, 
vedené na LV č. 465 podľa geometrického plánu 
č. 241/2020 zo dňa 08.12.2020, úradne overeným 
22.12.2020 pod č. G1-2880/2020, ktorý vyhotovil 

Miroslav Fuska, Geodetické práce, Malé Zálužie 
40, sa zamieňajú bezplatne nasledovné parcely:
z parcely reg. C č. 188/6, druh pozemku orná 
pôda, vo výmere 986m2, ktorej vlastníkom je 
Juraj Sako sa odníma výmera 74m2 v prospech 
obce Malé Zálužie na novovytvorenú parcelu 
reg. C č. 188/15, druh pozemku orná pôda, z 
parcely reg. C č. 137/2, druh pozemku zastavaná 
plocha, vo výmere 1194, ktorých vlastníkom 
je obec Malé Zálužie sa odníma výmera 39m2 
na novovzniknutú parcelu reg. C č. 137/3, druh 
pozemku zastavaná plocha v prospech Juraja 
Saka, a z parcely reg. C č. 246/2, druh pozemku 
zastavaná plocha, vo výmere 259m2, ktorých 
vlastníkom je obec Malé Zálužie sa odníma 
výmera 35m2 na novovzniknutú parcelu C 
č. 246/4, druh pozemku zastavaná plocha v 
prospech Juraja Saku, pričom finančné náklady 
spojené s týmto procesom budú v réžii obce 
Malé Zálužie. Zámena pozemkov v dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a) 
ods.8 písm.e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spočíva v 
tom, že na pozemku vo vlastníctve Juraja Saka 
stojí elektrický stĺp, ktorý využíva obec na 
verejnoprospešné účely, a pozemky, ktoré sú vo 
vlastníctve obce využíva Juraj Sako už dlhé roky 
a obec predmetné nehnuteľnosti neplánuje v 
budúcnosti využiť na verejnoprospešné účely.

Uznesenie č. 09/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
n e s c h v a ľ u j e 
žiadosť p. Žabenského o odpredaj časti obecného 
pozemku z parcely registra „C“ č. 951/1 vo výmere 
40,32m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 
súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p.
s c h v a ľ u j e
Aktualizáciu Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce Malé Zálužie na roky 
2021 až 2027

Uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
a) B e r i e  n a v e d o m i e
Informáciu o vykonanom celoplošnom testovaní 
Atg testami na Covid 19 v mesiacoch január a 
február 2021
b) s ch v a ľ u j e
pre občanov obce Malé Zálužie a Kapince nákup:
- respirátorov FFP 2/ 1 občan/ 2 kusy
- vitamínov pre starobných dôchodcov 1ks/1 
domácnosť
- oxymetrov pre obecné úrady.

Uznesenie č. 12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
B e r i e  n a v e d o m i e
Informáciu o úrovni vytriedenia odpadov 
vzniknutých na území obce Malé Zálužie za rok 
2020 a o poplatkoch na rok 2021

Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
S ch v a ľ u j e
návrh harmonogramu obecných zastupiteľstiev 
(11.05.2021., 17.08.2021,  26.10.2021, 
07.12.2021

Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
B e r i e  n a v e d o m i e
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Informáciu: o kolaudácii hasičskej zbrojnici, o 
plánovaných výzvach, o sčítaní obyvateľov, o 
ročnej kontrole ihriska, o opatrovateľskej službe v 
obci, o občasníku

Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
C. určuje
- za zapisovateľku Veroniku Kubíkovú,
- za overovateľov Denisu Černickú, Petra 
Novotného
D. schvaľuje
program obecného zastupiteľstva s doplňujúcimi 
bodmi v nasledovnom znení

1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, 
schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu obce Malé Zálužie za rok 2020
4. Návrh záverečného účtu za rok 2020
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Malé Zálužie na II. polrok 2021
6. Správa z kontroly povoľovania výrubu drevín v 
roku 2020 a 1.Q 2021 do dňa kontroly 29.3.2021 
včasnosť a správnosť spoplatnenia v obci Malé 
Zálužie
7. Úprava rozpočtu
8. Žiadosť p. Krajčoviča o odkúpenie časti z 
obecného pozemku z par. č. CKN 137/2 vo výmere 
39m2
9. Rôzne
- Informácia o pripravovaných projektoch, 
aktivitách
- Informácia o úspešných dotáciách na projekty
- Verejné zhromaždenie
- prerokovanie vo veci p. Prochádzku - výmena 
pozemkov
- oprava ciest
- terénna sociálna opatrovateľská služba
10. Diskusia
11. Záver

Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
konštatuje,
že uznesenia z predošlých zastupiteľstiev boli 
splnené.

Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
C. B e r i e  n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu obce Malé Zálužie za rok 2020

Uznesenie č. 18/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
s c h v a ľ u j e
Záverečný účet za rok 2020 spolu s použitím 
prebytku hospodárenia 

Uznesenie č. 19/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Malé Zálužie na II. polrok 2021

Uznesenie č. 20/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
B e r i e  n a v e d o m i e
Správu z kontroly povoľovania výrubu drevín v 
roku 2020 a 1.Q 2021 do dňa kontroly 29.3.2021 
včasnosť a správnosť spoplatnenia v obci Malé 
Zálužie
U k l a d á
povinnosť vyberať poplatky za výrub drevín.

Uznesenie č. 21/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu podľa predbežného plnenia 

Uznesenie č. 22/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
s c h v a ľ u j e
predaj nehnuteľnosti, ktorej výlučným vlastníkom 
je obec Malé Zálužie – pozemok – z parc. č. 
CKN 137/2 vo výmere 39m2 v zmysle vypísania 
Verejno-obchodnej súťaže a zverejnenie v 
novinách.

Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
a) B e r i e  n a v e d o m i e
Informácie od starostky.
Uznesenie č. 24/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.

s ch v a ľ u j e
spolufinancovanie projektu pod gesciou NSK – 
dotácia na podporu športu – nákup mantinelov 
na multifunkčné ihrisko vo výške 10% z 
celkovej hodnoty projektu uvedenej v žiadosti 
o poskytnutie dotácie, tzn. vo výške minimálne 
288€.

Uznesenie č. 25/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
spolufinancovanie projektu pod gesciou NSK 
– dotácia na podporu kultúry – Letné kino vo 
výške 10% z celkovej hodnoty projektu uvedenej 
v žiadosti o poskytnutie dotácie, tzn. vo výške 
minimálne 105€.

Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
spolufinancovanie projektu z Fondu na podporu 
umenia – podprogram 5. 1. 4 Akvizícia knižníc 
–10% z celkovej hodnoty projektu uvedenej 
v žiadosti o poskytnutie dotácie, tzn. vo výške 
minimálne 100€.
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Celoplošné testovanie okresu Nitra bolo 
prejednávané na Okresnom krízovom štábe, 
ktorý zasadal 5. januára 2021 na Okresnom úrade 
v Nitre. Bola som prizvaná ako zástupca obcí. 
Závery štábu prijaté podľa objektívnych čísel 
jednoznačne hovoril o tom, že okres Topoľčany 
mal v tom čase horšie čísla v porovnaní s našim 
okresom, takže logické by bolo plošne testovať 
v tých okresoch, kde je najviac objektívne 
zaznamenaných pozitívnych prípadov. Definitívne 
prijaté rozhodnutie štábu o 16.00 hod. bolo, že 
okres Nitra netestuje a že testovanie sa uskutoční 
len v meste Nitra, aj s ohľadom na skutočnosť, že 
v skladoch štátnych hmotných rezerv v Nitre nebol 
dostatok materiálnu na pretestovanie celého 
okresu. Bola som poverená úlohou informovať o 
tejto skutočnosti obce okresu Nitra. O prekvapenie 
sa mi postarala tlačová konferencia vtedajšieho 
premiéra zorganizovaná v ten istý večer o 17.00 
hod., kde informoval o úplne iných záveroch. 
Bolo jasné, že v stredu bude prijaté uznesenie 
vlády, ktorým prikážu obyvateľom nášho okresu 
preukazovať sa sedemdňovým antigénovým 
testom. Ak by sa obce rozhodli netestovať, tak 
vtedajšia kapacita odberných miest nemala 
šancu otestovať všetkých, ktorí by testy 
potrebovali. S ohľadom na obyvateľov, ktorí by 
na takto nadstavené pravidlá doplatili, ak by obce 
nezorganizovali testovanie, sme sa rozhodli túto 
hektickú situáciu zvládnuť. Na prípravu testovania 
sme mali jeden štátny sviatok a dva pracovné dni. 
Bolo potrebné zohnať testy, ochranné pomôcky, 
zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu, 
zazmluvniť zdravotnícke zariadenie, ktoré podpíše 
zmluvy s testujúcimi zdravotníkmi, nakoľko obec 
nie je poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, 
zohnať zdravotníkov, dobrovoľníkov a mnoho iných 
organizačných záležitostí. Rôznym spôsobom a 
viackrát sme sa snažili poďakovať ľuďom, ktorí 
významne prispeli k bezproblémovému priebehu 

testovania. Pripomínam, že bez dobrovoľníkov, 
ktorí sa rozhodli pomôcť, by sme situáciu 
nezvládli. Dovolím si uviesť malú perličku k téme 
testovania. Keďže sme mali otvoriť testovacie 
miesta za tri dni, nebola šanca zohnať pre 
zdravotníkov a dobrovoľníkov štíty, respirátory, 
obleky, rukavice a iné vybavenie. Dostali sme 
ho zo štátnych hmotných rezerv. O prekvapenie 
sa nám pri vyúčtovaní nákladov na testovanie a 
očakávanom preplatení nákladov opäť postarali 
štátni úradníci, ktorí z očakávaných prostriedkov 
za testovanie chceli strhnúť financie za poskytnuté 
vybavenie v cenách, ktoré boli astronomické. Obce 
zaujali najrozumnejšie stanovisko, aké situácia 
umožňovala. Nakúpili sme poskytnuté vybavenie, 
vrátili sme ho do skladov štátnych hmotných 
rezerv a refundáciu nákladov sme si uplatnili v 
plnej výške.
Mrzí ma postoj zástupcov Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, ktorí na stretnutí 
uskutočnenom z iniciatívy zástupcov obcí, 
kde sme ich vyzvali na aktívnejší prístup k 
zvládaniu pandémie, svoj postoj prehodnotili. 
Iné samosprávne kraje otvorili testovacie miesta, 
pretože sú zriaďovateľmi stredných zdravotníckych 
škôl a dokázali takouto iniciatívou v ťažkých 
časoch pomôcť. Dôvodom  na nespokojnosť bola 
aj skutočnosť, že do apríla 2021 náš kraj patril 
medzi kraje s najnižšou zaočkovanosťou. Pre tých, 
ktorí v tejto oblasti nemajú dostatok informácií 
uvediem, že očkovanie majú vo svojej kompetencii 
samosprávne kraje. 
Možno si ešte pamätáte nepríjemnosti spôsobené 
zatvorením predajne COOP Jednota v Nových 
Sadoch. Obmedzenie dostupnosti potravín som v 
čase pandémie vnímala veľmi negatívne. Snažila 
som sa kompetentným manažérom z COOP 
Jednota ponúkať alternatívy organizácie predaja 
tak, aby zabezpečili pre našich obyvateľov aspoň 
základné potraviny, avšak neúspešne. Veľmi ma 

mrzeli útočné vyjadrenie niektorých obyvateľov 
na adresu zamestnancov predajne, o ktorých 
ma informovali mladí ľudia z našej obce, keďže 
nemám účet na sociálnej sieti. Asi si neuvedomili, 
že mnohé tieto ženy ochoreli na COVID 19 v práci, 
pri poskytovaní služieb pre nás a zrejme ochoreli 
od nás. Ako nás po návrate do práce majú s 
úsmevom obslúžiť, keď namiesto pochopenia ich 
strachu z ochorenia, si prečítajú útoky na to, ako 

si dovolili zatvoriť? Zatvorenie predajne alebo 
obmedzenie prevádzky nebolo ich rozhodnutie, 
nie sú jej majiteľmi, sú len zamestnancami 
organizácie, ktorej vedeniu mali smerovať naše 
podnety. Verím, že aj v tejto oblasti nás čaká nový 
a lepší začiatok.
         
      Silvia Halvoníková
               starostka

 Terénnu opatrovateľskú službu sme začali 
poskytovať od 01.04.2021 jednou opatrovateľkou 
- Marikou Chovancovou. Marika sa v terajšej dobe 
stará o tri klientky na plný úväzok. Od 01.07.2021 
obec zamestnala druhú opatrovateľku Ingrid 
Maňurovú, ktorá opatruje jednu klientku na plný 
úväzok. 
 Služba je dotovaná z národného projektu 
Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej 
opatrovateľskej služby NP TOS/02/2020 do 
30.09.2021. To znamená, že mzdu refunduje 
Implementačná agentúra. Okrem toho za službu si 
klienti doplácajú 1,50€ za 1 hodinu. V konečnom 
dôsledku obci nevznikajú temer žiadne finančné 
náklady s touto službou.

 Opatrovateľská služba sa poskytuje starým, 
chorým občanom s trvalým alebo prechodným 
pobytom v obci Malé Zálužie, v ich domácom 
prostredí, v rámci ktorej opatrovateľka podľa 
potreby občana pomáha pri úkonoch sebaobsluhy, 
úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pri 
základných sociálnych aktivitách a dohľad pri 
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a pri vykonávaní základných 
sociálnych aktivít, ktoré sám občan nezvláda.
 Práca opatrovateľky je vyčerpávajúca a náročná 
a nie je až tak viditeľná, ako keď opravíte nejakú 
budovu, alebo cestu, a preto opatrovateľkám 
želám veľa fyzických i duševných síl.

Prvá obecná brigáda sa konala dňa 05.06.2021 od 
9,00hod. O 8,55hod.to ešte vôbec nevyzeralo, že by 
sa nejaká brigáda mala konať, ale behom piatich 
minút sa situácia výrazne zmenila a na ihrisku sa 
objavilo väčšie množstvo ľudí, ktorí sa chytili hneď 
práce. Porozdeľovali sme si úlohy. A výsledkom 
spoločnej práce bolo osadenie mobiliáru, 
dreveného domčeka a jeho dopadovej plochy, 
hracia zostava dostala novú fazónu, obkosilo sa 
okolo tují, nafarbil plot, pokosil trávnik.
Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným na tejto 
brigáde, ale aj tým, ktorí sa priebežne - celoročne 

podieľajú na skrášľovaní obce a to hlavne kosením 
a udržiavaním poriadku na obecných plochách. 

INFORMÁCIE OD SUSEDOV Z NOVÝCH SADOV

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V OBCI

OBECNÁ BRIGÁDA
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 Vážení spoluobčania, 
máme tu už za sebou prvý 
polrok a týmto článkom vás 
chceme informovať o našej 
činnosti za uplynulé obdobie. 
Podmienky neboli celkom 
ideálne kvôli pretrvávajúcim 
pandemickým obmedzeniam, 

ale dokázali sme plnohodnotne fungovať aj za 
týchto podmienok. Stretávali  sme sa raz za mesiac 
na hasičskej zbrojnici, pri  kontrole  a údržbe 
hasičskej techniky. Ďalšie úlohy boli vykonávané 
individuálne podľa potreby. 
 Za uplynulé obdobie bolo vykonaných celkovo 
šestnásť výjazdov našej hasičskej jednotky. 
V štrnástich prípadoch išlo o zabezpečenie 
dezinfekcie a osvetlenia objektu počas testovania 
Covid-19  pri OÚ Malé Zálužie. Nakoľko išlo o o 
viac kôl testovania pri zabezpečení spomenutých 

činností sa postupne prestriedala väčšina našich 
členov, a to najmä Peter Novotný, Juraj Juššík, 
Tomáš Bila, Karol Bila, Jozef Alchus, Ivan Gríč, 
Martin Šooš, Lukáš Mareček, Patrik Krajčovič, 
Marek Černý a Jozef Krčmár s technikou CAS 15 
Iveco Daily.   
  Dňa 14.02.2021 bola jednotka starostkou 
vyslaná, k vytiahnutiu zapadnutého vozidla 
odťahovej služby pomocou techniky CAS 8 PV3S 

Občianske združenie „Labuť“
Naša činnosť v prvom polroku spočívala v implementácii začatých projektov, 
hlavne Projektu „Zelená má zelenú“ – rekonštrukcia detského ihriska. Nitriansky 
samosprávny kraj poskytol dotácie v oblasti kultúry a športu a momentálne 
hľadáme finančné prostriedky ako projekt naplniť, keďže ide o „nešťastnú“ 
refundáciu dotácie (najprv nakúp, zaplať a potom ti preplatíme). N
Nadácia SPP nás podporila finančným príspevkom 1000€ na Denný športový tábor 
– 2. turnusy. Ale o tom budeme písať až v ďalšom čísle Občasníka. Momentálne 

sa sústreďujeme na hľadanie ďalších možností, ako získať finančné prostriedky na naše aktivity. Tak nám, 
prosím, držte palce.
Členovia OZ pokračovali v spracovávaní materiálov z histórie obce a výsledky budú prezentované v novom 
bulletine a tiež v Občasníku. 
          Veronika Kubíková
                         podpredsedníčka

v záhrade pri RD Malé Zálužie 111. Zúčastnení  
členovia Dušan Drietomský a Jozef Alchus vozidlo 
vytiahli.    
 Dňa 04.05.2021 sme boli Operačným 
strediskom IZS v Nitre vyslaný k požiaru komína 
v obci Biskupová. Na mieste sme asistovali 
profesionálnym hasičom z Topoľčian a po jej 
odchode sme pomáhali zdokumentovať udalosť 
vyšetrovateľovi príčin vzniku požiaru z hasičskej 
stanici v Nitre. Zúčastnili sa Patrik Krajčovič, Jozef 
Krčmár, Juraj Juššík a Ivan Matuška mladší s 
technikou CAS 15 Iveco Daily.
 Okrem týchto udalostí sme mali dva krát výcvik. 
Prvý výcvik bol dňa 15.02.2021 so záchranárskym 
stanom COMFY 25 do ktorého sa následne vyrobilo 
osvetlenie. Na druhom výcviku dňa 7.3.2021 sme 
si na rybníku preskúšali vybavenie z techniky CAS 
15 Iveco Daily a protipovodňového vozíka.
 Ďalšou s našich každoročných povinností bola  

pomoc pri dovoze a postavení mája v našej obci. 
Je nám ľúto, že ani tento rok sa stavania mája 
nemohli zúčastniť občania obce. 
               V závere by som chcel vyzdvihnúť iniciatívu 
našich členov Lukáša Marečka a Petra Novotného 
s osadením  pletiva na dolný most. Most je určite 
bezpečnejší.  Pánovi Ivanovi Matuškovi staršiemu 
za dôsledné vedenie našej kroniky. A ako vždy 
našej členke a starostke Veronike Kubíkovej za 
výbornú spoluprácu.   

Niečo z našej histórie

Ľudia žili pod komínmi z dosák, vymazaných 
hlinenou maltou.
 Na sklonku 15. a v priebehu 16. storočia 
dochádzalo k prenikavým hospodárskym 
zmenám.  V tomto období sa objavujú aj viaceré 
inštruktáže a predpisy úradov, ktoré o. i. obsahujú  
protipožiarne opatrenia. Z 15. storočia sú známe 
aj viaceré mestské požiarne štatúty, ktoré nútili k 
organizácií požiarnej ochrany a hasenia. Záväzné 
povinnosti pri hasení dostali do vienka najmä 
cechy. 
 Nerobme si však ilúzie, napriek nariadeniam 
úradov a štatútom ochrana pred požiarmi bola 
na nízkej úrovni a ako – tak organizované zásahy 
proti požiarom boli skôr neúčinné ako úspešné, 
hoci riziká skazy ohňom boli vysoké najmä v 
obydliach. Veď strechy boli zväčša pokryté slamou, 
tŕstim alebo šindľom, iba v ojedinele štiepanými 
kameňmi alebo hlinenými škridlicami.
 Najmä otvorené pece a ohniská v kamenných, 
hlinených alebo drevených stavbách, priam 
privolávali skazu a požiare. Objavili sa síce aj 
murované komíny z kameňa alebo z hliny, ale 
iba v mestách a na hradoch, aj to len ojedinelé. 
K povinnostiam mestských richtárov a obecných 
starejších preto patrili pravidelné kontroly 
komínov a zisťovania ako sa v tom – ktorom obydlí 
kúri. Kontroly mali vykonávať aspoň raz za štyri 
týždne. Keď zistili, že komín je zlý, zakázali kúriť 

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ V OBCI za 1.polrok 2020

Z činnosti DHZ Malé Zálužie – I. polrok 2021
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a prikázali komín opraviť. Keďže zakladanie ohňa 
v peci kresadlom dalo dosť práce a zápalky ešte 
nikto nevynašiel, ľudia prenášali žeravé uhlíky od 
susedov, pričom nesmeli ich prenášať ináč než  v 
zakrytom hrnci.
 U koho v dedine vznikol požiar, mal krikom 
upozorniť svoje okolie. Kto tak neurobil bol prísne 
potrestaný. Po vzniku požiaru mali pribehnúť 
všetci obyvatelia. Pod hrozbou trestu každý mal 
priniesť háky, rebríky alebo vedrá na vodu a hasiť. 
Nešťastný majiteľ okrem škody, ktorú utrpel 
požiarom, obvykle  musel hasiacich spoluobčanov 
odmeniť oldomášom.

 Časom sa požiarne predpisy zdokonaľovali, 
pričom zväčša mali len lokálnu platnosť. Až Mária 
Terézia svojim patentom z augusta roku 1751 
ustanovila v celej krajine povinnosť vzájomnej 
susedskej hasičskej výpomoci medzi dedinami 
a mestami. Najväčšie pohoršenie však vzbudilo 
ustanovenie patentu, podľa ktorého mali byť do 
konca roka  zrušené všetky komíny a nahradené 
mali byť  vymurovanými komínmi.

Zdroj: časopis Požiarnik.
Patrik Krajčovič st. – veliteľ DHZO
Ivan Matúška st. – preventivár PO obce

Týmto príspevkom chcem ešte raz vyjadriť 
veľkú vďaku všetkým, ktorý mi pomáhali počas 
oboch volebných období vykonávať zverenú mi 
funkciu podľa najlepšieho vedomia a svedomia. 
Považujem tiež za veľmi dôležité, aby mená týchto 
ľudí boli zachované aj pre budúcnosť. 
         Ono sa to nezdá, ale je veľa drobností, ktoré 
treba zabezpečiť každý deň. Treba udržiavať 
poriadok, vybavovať agendu, vypĺňať kadejaké 
tlačivá, telefonovať, prijímať ohlásené aj 
neohlásené návštevy.  Chodiť na schôdze, školenia 
či po úradoch. Aj keď človek fyzicky nie je na úrade, 
je dobré mať niekoho, kto ho zastúpi a na koho sa 
môže spoľahnúť. 
V mojom prípade bol takým človekom  
Ján VALKO. Veľa rokov pôsobil vo verejnom živote 
obce ako člen zastupiteľstva a dlhoročný stabilný 
člen  - predseda – volebných komisií. Staral vzorne 
o CO – sklad. Vedel pomôcť poradiť. V čase, keď 
som bola mimo obce, mohla som sa spoľahnúť, že 
v prípade potreby vybaví a zariadi, čo treba.  Staral 
sa tiež o poriadok v kultúrnom dome a jeho okolí, 
robil drobné opravy. 

V druhom volebnom období to bola Zuzana 
Zábražná, na ktorú som sa mohla v čase 
neprítomnosti na úrade spoľahnúť. Starala sa tiež 
o sklad civilnej ochrany, viedla agendu CO.  Veľmi 
veľa kvalitnej práce vykonala  pri príprave projektov 
a zmlúv. Pre mňa bola takmer nenahraditeľná čo 
sa týka práce s počítačom, pretože ja viem vlastne 
robiť len základné práce. Spomeniem ešte, že bola 
výbornou hlásateľkou správ obecného rozhlasu.
Čo sa týka poriadku v obci a údržby obecných 
objektov, chcem vyjadriť svoju vďaku a uznanie  
Miloslavovi Kulíškovi, koordinátorovi 
verejnoprospešných prác.  V čase, keď som 
na úrade začínala, pracovalo pre obec na 
verejnoprospešné práce desať občanov, ktorí boli 
financovaní Úradom práce Nitra. Pri tomto počte 
ľudí bol potrebný koordinátor. Slavo Kulíšek túto 
prácu vykonával už v predchádzajúcom volebnom 
období, poznal veľmi dobre obec a aj ľudí.   Vždy 
sme prebrali, čo treba urobiť a on sa postaral, aby 
sa to realizovalo. Okrem toho mal doma dielňu a v 
prípade potreby urobil aj drobné opravy a menej 
náročné práce na obecných objektoch. Popri tom  
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sa staral o dom smútku a dolný cintorín. 
V obci sa nachádza pomerne veľké množstvo 
plôch verejnej zelene.  S kosením veľkých plôch 
na dolnom konci a na cintorínoch vypomáhal aj 
Dušan Drietomský alebo PD Devio Nové Sady.
Kultúrno – spoločenský život
Spočiatku bola v obci iba jedna spoločenská 
organizácia – Jednota dôchodcov, ktorá sa 
podieľala na  organizácii všetkých kultúrno – 
spoločenských akcií. Spolupráca s  „dôchodcami“ 
bola veľmi dobrá, čo sa prejavilo aj na úrovni 
usporadúvaných podujatí. Veľká vďaka a uznanie 
patrí obidvom predsedníčkam  
- Anne Plesníkovej a Elene Líškovej.
Neskôr bolo  založené občianske združenie 
Labuť, ktorého hlavnou „náplňou  práce“  sa stalo 
zhromaždiť čo najviac informácií o živote obce v 
minulom storočí, ich spracovanie a publikovanie v 
samostatných bulletinoch. Informácie sa získavali 
predovšetkým z rozhovorov s najstaršími občanmi, 
z kroník a písomností zachovaných  „v archíve“ na 
úrade. Doposiaľ bolo vydaných päť bulletínov a 
jeden Ujlacký receptár. Dievčatá z Labute  sa starali 
sa aj o pamätnú izbu a realizovali jej reinštaláciu 
(v spolupráci s členmi Jednoty dôchodcov), 
pripravovali besedy s pozvanými hosťami  a  ďalšie 
podujatia. Najväčšiu zásluhu na činnosti združenia 
mali a vďaka patrí Mahuliene Sochorovej,  
Zuzane Plesníkovej, Zuzane Zábražnej, 
Zuzane Kolenčíkovej (Krajčovičovej) a Márii 
Krišofovičovej. Vyvrcholením spolupráce OZ 
Labuť, Jednoty dôchodcov a novovzniknutého 
Dobrovoľného hasičského zboru bolo usporiadanie 
dvoch stretávok rodákov. 
Dianie v obci je potrebné aj zdokumentovať a 
zachovať pre budúcnosť. V tomto smere patrí moja 
vďaka kronikárkam – Ivete Proksovej a Helene 
Zedníkovej. O krasopisné zápisy do pamätnej knihy  
sa zaslúžila Elena Zábražná. 
Za fotografickú dokumentáciu udalostí patrí 
vďaka fotografom Borisovi Zábražnému, ktorý 

fotografoval jednotlivé podujatia a poskytol 
fotografie do publikácií vydávaných obcou. Je 
aj  autorom fotografií vystavených v priestoroch 
kultúrneho domu  a tiež   Miroslavovi Fuskovi, 
ktorý fotografoval niektoré obecné akcie, hlavne 
výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ale aj schôdze a 
besedy.  Poskytol tiež neoceniteľné odborné rady 
ako zememerač a pomoc pri riešení problémov 
súvisiacich s jeho profesiou geodeta. (odkaz: obč. 
IX., júl 2013)
A nakoniec pár slov o najmladšej spoločenskej 
organizácii - DHZ, ktorá sa hneď úplne prirodzene 
zapojila do pracovného aj spoločenského života v 
obci. Na jej vzniku majú najväčšiu zásluhu Peter 
Novotný a Patrik Krajčovič.:
Peter Novotný,   predseda Občianskeho 
združenia DHZ a v tejto funkcii bol aktívny a aj jeho 
zásluhou  sú hasiči  nápomocní  nielen pri prácach, 
ktoré „spadajú do ich kompetencie“, ale aj pri iných 
prácach pre obec a organizovaní spoločenských 
podujatí, napr. každoročné stavanie mája. 
 Patrik Krajčovič – profesionálny hasič, je  
veliteľom DHZ, stará sa o odborné práce v rámci 
zboru a k zodpovednosti, vedie aj mladších členov. 
Okrem toho bol vždy ochotný pomôcť aj inde, napr. 
keď bolo treba opraviť alebo skontrolovať  kosačky,  
zabezpečiť drobné opravy v objektoch kultúrneho 
domu  -  odkaz: Obč. roč. VII, dec. 2011.
PRVÝ MEDZI ROVNÝMI  -   starí Rimania takto 
označovali vedúcu osobnosť v spoločenstve, kde sú 
si všetci rovní. Ja si myslím, že to platí aj o vedúcich 
pracovníkoch, aj o starostoch. Starosta či poslanci 
zostávajú v prvom rade občanmi svojej obce. Aby 
mohla fungovať demokracia, musí byť koordinácia 
požiadaviek, činností, rozhodnutí a samozrejme aj 
ľudí. Je dôležité nájsť niekoho, kto získa  dôveru 
spoluobčanov a stane sa na určený čas  prvým  
medzi rovnými.  Z toho vyplýva predovšetkým 
zodpovednosť voči obci a aj voči funkcii starostu.  
A to je jediný rozdiel.
                                                      Viera Predanocyová
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Každá dedina žije svoj vlastný život, svoj príbeh, je  
jedinečná,  tak ako každý človek. Jej život a rozvoj 
závisí od jej obyvateľov a od toho, akí ľudia obec 
vedú, kto je zvolený do jednotlivých funkcií. Do 
vedenia prichádzajú ľudia z rôznych oblastí praxe 
a vzdelania a bez špeciálnej prípravy, ktorí formujú 
jej vývoj a rozvoj; a zanechávajú po sebe stopu.  
Dôležitá je osobnosť starostu, v minulosti predsedu 
MNV. Prichádza s predstavami a cieľmi, ako budovať 
obec. Svoje predstavy musí koordinovať s ostatnými 
členmi vedenia. Starosta je ako vláda a poslanci 
ako parlament a je dôležité, ako sa navzájom 
budú dopĺňať.  Dnes si pripomenieme dvoch, ktorí 
službách pre obec pracovali veľa rokov.
Augustín Varga - povolaním železničiar - výpravca, 
vzdelanie získal vo Večernej škole pre pracujúcich v 

Nitre, ktorú ukončil  maturitou, urobil výpravcovské 
skúšky a odborné vzdelanie si dopĺňal v podnikovej 
škole (železničiarskej) v Nitre, pravidelne absolvoval 
preskúšanie zo železničných predpisov. Zúčastnil sa 
druhej svetovej vojny, bol zajatý a istý čas strávil aj v 

koncentračnom tábore   v Nemecku;  
Pre obec dlhodobo od roku 1964  pracoval v rôznych  
funkciách, do ktorých bol pravidelne volený - 
tajomník MNV 1967 a v rokoch 1969 – 1971 a 
1976 – 1981 bol predsedom MNV. Okrem toho  
člen výboru miestnej organizácie záhradkárov, 
predseda KSČ v obci,  predseda komisie Verejného 
poriadku, ktorá riešila rôzne sporné problémy,  
susedské vzťahy...    a člen sociálnej komisie, ktorá 
riešila hlavne zvyšovanie dôchodkov a poskytovanie 
doplnkovej starostlivosti. 
Aktívne sa podieľal na budovaní obce v rámci akcií „Z“ 
ako  organizátor  aj aktívny účastník brigád. Za svoju 
dlhoročnú prácu dostal vysoké štátne vyznamenanie 
od prezidenta republiky.  
Pavel Proksa st. - pracoval ako ekonóm v Uhoľných 

skladoch v Nitre; ekonomické vzdelanie nadobudol 
na strednej škole v Hlohovci, kde získal aj prvé 
pracovné skúsenosti.  Pre 
obec pracoval od roku 
1976. V roku 1978, po 
smrti Jána Predanocyho, 
sa stal tajomníkom MNV. 
V rokoch 1986 – 1990 
zastupoval  obec  v 
spoločnom Národnom 
výbore  v Nových Sadoch. 
Vďaka dlhoročnej práci, 
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Obec a jej predstavitelia

znalosti pomerov a  skúsenostiam  logicky vyplynulo, 
že v roku 1990 kandidoval na post prvého starostu 
obce a bol zvolený.  Obdobie to bolo zložité. 
Samospráva sa oddelila od štátnej správy, obce 
získali nové kompetencie, vznikala nová legislatíva. 
Jedna z prvých rozhodnutí bolo osamostatnenie 
obce od Nových Sadov a riešenie delimitácie. Popri 
tom riešiť otázky každodenného života, požiadavky 
občanov...  Už dlhšie sa uvažovalo o plynofikácii 
obce, až 85 domácností požiadalo o vybudovanie 
plynovej prípojky. Pred starostom a zastupiteľstvom 
stála úloha zabezpečiť projektovú dokumentáciu 
a začať s prvou etapou prác. Starosta Pavel Proksa  
svoju úlohu úspešne zvládol a na konci volebného 
obdobia, v roku1994, bola ukončená tretia etapa 
plynofikácie obce.

SOCIÁLNA POLITIKA  v dvadsiatom storočí 
Hovorí sa, že úroveň spoločnosti  sa hodnotí podľa 
toho, ako sa vie postarať o svojich najzraniteľnejších 
členov – deti, chorých a dôchodcov. Dnes sa 
prezentuje  hlavne hľadisko politické a finančné. No 
tých uhlov pohľadu  je viac.   Napríklad každodenný 
život, potreby občana.
Po skončení prvej svetovej vojny nastalo viacero 
závažných politicko-spoločenských zmien - Rozpad 
R-U a vznik nových štátov,  nové územnosprávne  
usporiadanie,  tvorili sa nové právne normy.  No 
ten každodenný život išiel ďalej podľa vlastných 
pravidiel. 
Z frontu domov prichádzali  vojaci  chorí, s 
následkami  zranení, aj v zlom  psychickom stave 
a boli aj takí, ktorí  nemali kam vrátiť, resp. neboli 
schopní pracovať. Vojnoví invalidi  mohli dávať 
žiadosti na župný úrad o povolenie  zbierať milodary 
lebo nemali z čoho žiť.  Svedectvá o bezúhonnosti 
vzdávali Predstavenstvá obcí a ich súčasťou bola 
lekárska správa a osobný spis s opisom výzoru a 
charakteristických čŕt. V jednom  zo spisov bolo napr.,  
„ muž, 85 % poškodenie zdravia, hovorí slovensky, 
maďarsky a nemecky“. 
Pre chudobných  boli organizované rôzne druhy 
pomoci; žiaľ pomoci sa nedostalo všetkým. Zaviedla 
sa evidencia nezamestnaných.  Obce dostávali 

príspevky  alebo pôžičky, aby  mohli na príležitostné 
práce zamestnať  ľudí bez práce. Z roku 1932 sa 
zachovala listina o mzde vyplatenej zamestnaným 
na núdzové práce – opravu verejnej cesty v dedine 
Ujlaček, za obdobie 22. – 29. mája 1932. Pracovalo 
dvadsať občanov, denná mzda pre jedného 
pracovníka bola 8 korún na deň a človeka, čo bola aj 
výška štátneho príspevku, čiže za   šesť dní práce  bol 
zárobok 48 Kč. Príspevok  pre obec bol 960 Kč. 
Nepriaznivú sociálnu situácie sa snažili štátne orgány 
riešiť rôznym spôsobom – poukážkami na potraviny  
(chlieb, mlieko ...)   Štátna stravovacia akcia bola 
hlavnou formou podpory chudobných v tridsiatych 
rokoch 20. storočia (napr. v zime 1932/33 bolo do 
mliečnej akcie zapojených cca 380 tisíc detí).
Vznikali inštitúcie so zameraním  na starostlivosť  
o deti, ktoré sa narodili so zdravotným postihom. 
Napr. „Ústav pre zmrzačených“ v Bratislave, „Domov 
slovenských mrzáčikov“ v Slavnici, alebo „Spolok pre 
starostlivosť pre mrzákov“ tiež v Bratislave.
Pomoc dostávali aj niektoré inštitúcie, napr. 
nemocnice. V roku 1925 dostali podporu verejné 
župné nemocnice - v Nitre 22 000 korún  na 
doplnenie zásob bielizne a vybudovanie verandy; 
v Zlatých Moravciach 10 200 korún na zriadenie 
vodovodu a kanalizácie; vo Veľkých Topoľčanoch  15 
000 korún na doplnenie roentgenového prístroja a 
zásob bielizne a v  Nových Zámkoch  14 200 korún na 
opravu žumpy, záchodov a kanalizácie.
V období tzv. Slovenského štátu bolo zriadené 
Krajinské ústredie starostlivosti pre mládež na 
Slovensku, ktoré organizovalo podporné akcie 
pre chudobných. V zime 1939/40 to bola štátna 
vyživovacia akcia pre chudobné deti a v rámci nej 
bolo zriadených v Nitre a okolí  pri školách  alebo 
iných zariadeniach  osemnásť stravovacích staníc pre 
cca tisíc detí. 

V roku 1940  v rámci  Zimnej pomocnej akcie pre deti  
dostali Okresné starostlivosti o mládež v nitrianskom 
obvode  112 000 korún, ktoré rozdelili nasledovne:  
65 000 na stravovanie ochrany potrebných detí; 35 
000 na zimnú ošacovaciu akciu pre deti a 12 000 na 
zakúpenie uhlia a dreva pre ochrany potrebné rodiny. 

rade občanmi svojej obce. Aby mohla fungovať demokracia, musí byť 
koordinácia požiadaviek, činností, rozhodnutí a samozrejme aj ľudí. Je dôležité 
nájsť niekoho, kto získa dôveru spoluobčanov a stane sa na určený čas prvým
medzi rovnými. Z toho vyplýva predovšetkým zodpovednosť voči obci a aj voči 
funkcii starostu. A to je jediný rozdiel. 

                                                                       Viera Predanocyová 
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Každá dedina žije svoj vlastný život, svoj príbeh, je  jedinečná,  tak ako 
každý človek. Jej život a rozvoj závisí od jej obyvateľov a od toho, akí ľudia 
obec vedú, kto je zvolený do jednotlivých funkcií. Do vedenia prichádzajú ľudia 
z rôznych oblastí praxe a vzdelania a bez špeciálnej prípravy, ktorí formujú jej 
vývoj a rozvoj; a zanechávajú po sebe stopu.  Dôležitá je osobnosť starostu, 
v minulosti predsedu MNV. Prichádza s predstavami a cieľmi, ako budovať 
obec. Svoje predstavy musí koordinovať s ostatnými členmi vedenia. Starosta je 
ako vláda a poslanci ako parlament a je dôležité, ako sa navzájom budú dopĺňať.
Dnes si pripomenieme dvoch, ktorí službách pre obec pracovali veľa rokov.

Augustín Varga - povolaním železničiar -
výpravca, vzdelanie získal vo Večernej škole 
pre pracujúcich v Nitre, ktorú ukončil 
maturitou, urobil výpravcovské skúšky a 

odborné vzdelanie si dopĺňal v podnikovej 
škole (železničiarskej) v Nitre, 
pravidelne absolvoval preskúšanie zo 
železničných predpisov. Zúčastnil sa druhej 
svetovej vojny, bol zajatý a istý čas strávil aj 
v koncentračnom tábore v Nemecku;

Pre obec dlhodobo od roku 1964 
pracoval v rôznych funkciách, do ktorých bol 
pravidelne volený - tajomník MNV 1967 a
v rokoch 1969 – 1971 a 1976 – 1981 bol 
predsedom MNV. Okrem toho člen výboru 
miestnej organizácie záhradkárov, predseda 

KSČ v obci,  predseda komisie Verejného poriadku, ktorá riešila rôzne sporné 
problémy,  susedské vzťahy...    a člen sociálnej komisie, ktorá riešila hlavne 
zvyšovanie dôchodkov a poskytovanie doplnkovej starostlivosti. 



1918

OBČASNÍK OBČASNÍK

Toto je niekoľko príkladov vybraných z archívnych 
materiálov.
Je smutné, že dnes, o sto rokov neskôr, stretávame v 
našich mestách ľudí s kasičkou v ruke, s poverením 
(alebo bez neho), ktorí zbierajú „milodary“ pre deti 
narodené so zdravotným postihom, alebo výzvy na 
zbieranie umelohmotných vrchnáčikov ako príspevok 
na liečenie týchto detí.  Cez poisťovňu, prípadne Úrad 
práce je niečo preplácané, no je to veľmi málo, úplne 
nedostatočné a neadresné.
Po druhej svetovej vojne nastali znova závažné 
spoločenské a politické zmeny, ktoré sa odrazili,  
samozrejme, aj v bežnom živote.  V spisovni 
obecného úradu  a MNV v Malom Záluží sa zachovala 
dokumentácia o riešení sociálnych otázok od roka 
1961 do 1984.
V minulosti pracovalo veľa ľudí v poľnohospodárstve, 
či už mali  ľudia vlastné gazdovstvá alebo boli 
poľnohospodárskymi robotníkmi, alebo boli 
remeselníci. Ženy boli vo väčšine v doma a starali sa 
o domácnosť a pracovali na poliach a v záhradách. 
Mnohí nemali žiadne poistenie, alebo doklady o 
zamestnaní či príjmoch, na základe ktorých by sa 
vypočítavali dôchodky. A tie boli  spočiatku veľmi 
nízke, často nepostačovali pokrývať základné 
potreby. 

Interný záznam z roku 1964, ktorý slúžil ako 
podklad pri priznaní dôchodku 
občanov. (niektoré konkrétne sumy dôchodkov  114,-
;  199,-;   230,-;  250,- ; 278,-;  293,- ;   362,- ;   373,-;) 
Novovzniknuté miestne národné výbory sa snažili 
problém riešiť, vytvárali sociálne komisie ktoré 
posudzovali nároky na zvyšovanie dôchodkov 
alebo doplnkovú starostlivosť. Občania s najnižšími 
dôchodkami dostávali  jednorazovú alebo 
opakovanú finančnú výpomoc. Každú žiadosť  
bolo treba zdôvodniť. Pomoc bola   určená len pre 
osoby sociálne slabé, ktoré sami nemôžu zvládnuť 
nepriaznivé životné podmienky, ani s pomocou  
svojej rodiny a teda  potrebujú zvýšenú  starostlivosť 
a pomoc zo strany štátnych orgánov. Finančné  
prostriedky boli určené na základné potraviny, 
uhlie a drevo a v menšej miere na posteľnú bielizeň.  

Nárok na  sociálnu  výpomoc  mali občania, ktorých 
dôchodky sa pohybovali  v rozmedzí : od 95,- Kčs 
400,- Kčs.  V obci žili aj Cigáni (Rómovia), väčšina z 
nich pracovala na JRD alebo v okolitých podnikoch, 
ich sociálne otázky boli riešené priebežne v rámci 
agendy komisie. Rómovia v obci boli integrovaní, 
žili (a žijú) vo vlastných domoch v dedine. Väčšina 
starších ľudí pracovala na miestnom JRD a tí, čo odišli 
do dôchodku  ako členovia JRD dostávali sociálny 
príspevok z družstva vyplácaný štvrťročne  vo výške 
700,- korún jednotlivec a manželia  spolu 1 300,- 
korún. 
V roku 1964 bolo podaných sedem návrhov na 
zvýšenie. zaoberala sa prideľovaním doplnkovej 
starostlivosti.  Pôvodne  bola dostala obec príspevok 
4 300 Kčs, ktoré rozdelila šestnástim dôchodcom, čo 
sa ukázalo ako nedostatočné;  MNV podal žiadosť  
na ONV o zvýšenie – obci bolo pridelených ešte 
3000 Kčs, ktoré boli rozdelené  medzi ďalších desať 
občanov. Výška príspevkov bola rôzna – od 200 do 

600 Kčs. O prideľovaní doplnkovej starostlivosti sa 
viedla evidencia, žiadatelia mali založený spis, do 
ktorého sa každý rok dopĺňali údaje.
Sociálna komisia pripravovala  aj návrhy na 
zvyšovanie dôchodkov a tie  posielala na schválenie 
na ONV – odbor sociálneho zabezpečenia. Každý 
návrh musel byť riadne zdôvodnený. V roku 1965 
bolo z trinásť návrhov na zvýšenie dôchodku  
schválených deväť, zamietnuté štyri – bez  udania 
dôvodu.  V roku 1967 bol príspevok  na sociálnu 
výpomoc 6 200 Kčs a deväť zvýšených dôchodkov.– 
( postupne sa darilo  zvyšovať dôchodky, a napriek 
tomu doplnková výpomoc fungovala aj v  80-tych 
rokoch, napr. v roku 1984  príspevok 10 000 Kčs pre 
desať dôchodcov)
Či išlo o zvyšovanie dôchodkov alebo o nárok 
doplnkovú starostlivosť, komisia posudzovala 
majetkové pomery v rodine; či sú deti v stave 
pomáhať rodičom. Doložené sú rôzne potvrdenia o 
zamestnaniach a platoch. A tiež kde všade v rámci 
republiky občania pochádzajúci z Malého Zálužia žili. 
Výška príjmov v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, 
bez ohľadu  na to, v akej funkcii, resp. pracovnom 
zaradení ľudia pracovali.  Niekoľko údajov ako príklad 
- inštitúcia a výšku príjmu:  - ONV – 1230,-   Banka 
– 1700,-;   Hydrometeorologický ústav  - 1750,-;   
Polícia – 1980,- a 1800,- Kčs;   Elektroporcelán Čab 
– 1567,- alebo 1454,- Kčs; Okresná správa spojov 
– 1235,-; Správa výstavby hydrocentrál – 1172,-  
SEMPRA, závod BA – 1563,-;   ACZ NR – Mlynárce 
– 1300,-;  Prefa Čab 1300,- aj 1500,-;  Železnica 
1650,-  ..... 
Z dostupných materiálov  vybrané  informácie, ako 
sa v priebehu zhruba posledných sto rokov chápala 
sociálna starostlivosť.   Za celé to obdobie  boli rôzne 
snahy a pokusy, viac alebo menej úspešné. Určite 
pomoc nedostali všetci.  
Dovolím si malú úvahu na záver – je smutné, že 
sa nad touto témou treba zamýšľať aj dnes, že  
stále veľké percento občanov žije v chudobe a že 
rozdiely medzi chudobnými a bohatými sa stále 
zväčšujú. Dnes sa všetko posudzuje predovšetkým z 
politického uhla pohľadu, každodenný život je akosi 
bokom. No on má svoje pravidlá, ktoré vychádzajú z 

dlhoročných tradícií a skúseností a politické hľadisko  
nie je prvoradé.
Informácie čerpané z: Registratúra MNV Malé 
Zálužie;   Kronika Obce Malé Zálužie;   Štátny archív 
Nitra, fondy:  Nitrianska župa II, administratívne 
1923 – 1928; Nitrianska župa III, administratívne, 
1940 – 1945;   
 
Práca MNV  (Miestny národný výbor)

Rada by som pripomenula prácu MNV(Miestny 
národný výbor) v M. Záluží konkrétne prácu 
pomocného orgánu - Komisie pre verejný poriadok. 
Bola nápomocná pri dodržiavaní verejného 
poriadku, zaisťovala a kontrolovala chod života v 
obci, viedla občanov k susedskému spolunažívaniu, 
k dodržiavaniu čistoty a údržby svojho okolia.
Ako príklad pre priblíženie práce tejto komisie je 
výber z Plánu práce v roku1965 (meno predsedu 
komisie nie je známe).
- Informatívna správa na úseku rozkrádania majetku, 
návrh opatrení
- Informatívna správa o správaní sa občanov a 
mládeže na kultúrnych podujatiach v obci a mimo 
nej
- Správa o sťažnostiach obyvateľov
- Správa o zabezpečení osvetlenia obce, preventívne 
opatrenia k zamedzeniu úrazovosti počas zimy
- Správa o stave ciest  (odstraňovanie nečistoty z 
cesty)
- Prevýchova občanov cigánskeho pôvodu
- Zabezpečenie protipožiarnych opatrení pred 
zimným obdobím požiarnymi hliadkami
- Správa o dodržiavaní hygieny predajne potravín 
a pohostinstva, poctivosť predaja, dodržiavanie 
otváracích a zatváracích hodín, porušovanie zákona 
o hazardných hrách
- Hodnotenie činnosti členov komisie ako účinne 
poskytujú pomoc občanom a ostatným komisiám

Ponúkam vám náhľad do činnosti v niektorých 
rokoch: 1964 - Medzi ľuďmi sú rôzne vzťahy a 
občas prekročia mieru. Potom sa ľudia sťažujú na 
MNV. Komisia musela teda riešiť rôzne osobné 
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spory. Nebolo to jednoduché. Na prerokovanie 
bol predvolaný sťažovateľ, obvinený a svedkovia 
(dnešná forma mediátorstva). Spor sa zvyčajne 
skončil napomenutím, dohovorom alebo peňažnou 
pokutou.
1965- pozornosť sa venovala protipožiarnym 
preventívnym opatreniam počas žatvy a mlatby 
(hliadky pozdĺž trate-parné rušne-iskry z nich);
1971- prijaté opatrenia proti šíreniu alkoholizmu – 
 - kontroly v hostinci, podávanie alkoholu 
mladistvým; prednáška pre školskú mládež-
bezpečnosť cestnej premávky;
       - niektoré spory boli z pohľadu dneška aj úsmevné 
- kozy sa pohybujú voľne po dedine a robia škody vo 
vinohradoch. Majitelia kôz museli zaplatiť pokutu vo 
výške odhadnutej škody a tiež podľa počtu kôz;
1974 - komisia riešila medziľudské - susedské a tiež 
aj rodinné vzťahy;
          - na zimný posyp ciest sa používala škvara. Tá bola 
uložená na určitých miestach, no niektorí občania na 
tieto kopy vysýpali aj popol. Na to sa sťažoval jeden 
občan a jeho sťažnosť bola uverejnená v denníku 
Pravda. Redakcia žiadala vyjadrenie predsedu MNV. 
Jeho vyjadrenie sa v dokumentoch nenašlo.
1977 - bol vypracovaný komplexný plán dlhodobých 
opatrení pre boj proti kriminalite;
     V spolupráci so školou overovať správanie mládeže 
na verejnosti (pri vybočení robiť okamžite pohovory 
s rodičmi a tiež prijať opatrenia, aby sa situácia 
zlepšila);
     Výchovne pôsobiť cestou miestneho rozhlasu v boji 
proti kriminalite;
  V boji proti alkoholizmu urobiť také opatrenia, 
aby nebola ohrozená rodina, predovšetkým deti 
(sťažnosti na otca alkoholika - nestará sa o deti, bije 
manželku);
  Pri riešení prevencie kriminality spolupracovať s 
JRD, ZNB (zbor národnej bezpečnosti).
1978 - riešenie výtržnosti v pohostinstve a 
bezdôvodne osočovanie vedúcej (udelené 
pokarhanie);
  - susedský spor o pozemok - nedoriešený, mal súdne 
pokračovanie, bolo udelené pokarhanie, obe strany 
prisľúbili, že sa dohodnú a spor nebude pokračovať...

    - riešenie vyživovacej povinnosti;
V právomoci MNV bolo aj to, že mohol prevziať 
spoločenskú záruku za svojho občana; mohol žiadať 
zníženie podmienečného trestu - tu sa uplatňovala 
spoločenská záruka;
 -podanie opodstatneného návrhu na 
protialkoholické liečenie miestneho občana;
       - žiadosť o umiestnenie do Domova dôchodcov, 
čo bolo aj zrealizované (občan Kapiniec, ktorý žil v 
M. Záluží);
1980 - ZDŠ v N. Sadoch požiadala komisiu o 
spoluprácu; zaoberali sa pohovormi s rodičmi žiakov, 
ktorí porušujú školský poriadok - fajčia, požívajú 
alkoholické nápoje a zdržiavajú sa vo večerných 
hodinách na ulici; Rodičia boli informáciami učiteliek 
zaskočení. Predseda komisie trval na tom, aby sa 
našiel spoločný postup nápravy, aby sa problém 
neopakoval a nerozširoval.
Komisia mala právomoc udeliť aj verejné pokarhanie 
občanom, ktorí porušujú dobré mravy.
1981 - na zasadnutí R- MNV bola vyzdvihnutá práca 
komisie, že ako jediná v obci má širokú pôsobnosť a 
členovia sami boli príkladom pre občanov.
1982 - príklady na finančné postihy pre občanov 
(právomoc MNV udeľovať pokuty);
Neodovzdaná bravčová koža - krupón zo zabíjačky - 
50 Kčs;
Nedostavenie sa bez ospravedlnenia na zasadnutie 
komisie - 100 Kčs;
Za znečistenie cesty (orba pozemku) a neodpratanie 
hliny - napomenutie;
Napadnutie spoluobčana - 100 Kčs pre osobu, ktorá 
napadla a napomenutie osobe napadnutej. Pokutu 
za platiť do 8 dní od doručenia, platba poštovou 
poukážkou podľa & 26,písm. e zákona č.60/1961 Zb.

Najčastejšie mená občanov - členov komisie:
Augustín Varga a Ján Vnuk - predsedovia; 
členovia - Štefan Proksa (predseda JRD), Pavel 
Rizek, Katarína Sedláková, Tibor Bila, Dušan Plačko, 
Emil Fuska, Anna Petruchová, Pavel Proksa a Michal  
Zábražný
                             Elena Zedníková

Všetci ho volali Gusto, ja som mu nikdy nepovedal 
inak ako Dedko. Býval vždy v domčeku za dedinou, 
kde som trávil veľa času cez letné prázdniny. Tiež som 
vyrastal na dedine, ale tá jeho bola iná. Mal okolo 
seba takú malú farmu. Každé ráno sa naraňajkoval, 
pripadalo mi to ako taký malý rituál a išiel obriadiť 
statok. Choval králiky, sliepky, kačice, husi, svine a 
vždy mal aj psa. Nepamätám si ako vyzeral prvý pes, 
ale volal sa Belko, bol celý biely a na staré kolená aj 
hluchý. Dedko sa o svoj statok staral vždy dobre. Vždy 
mal nachystané kŕmenie pre všetky zvery, dodnes 
nechápem, kedy si pripravoval krmivo na zimu. Ja 
som doma celé prázdniny chodil kosiť ďatelinu pre 
králiky, ale Dedko ju akosi vždy mal. Keď vstúpil na 
dvor, ako prvé sa okolo neho zhŕkli sliepky. Keď sa mu 
príliš motali pod nohami, začal im pekne hovoriť, aby 
ustúpili. Občas som počul i nejakú nadávku, keď už 
toho bolo priveľa. Nie nebojte sa, Dedkove nadávky 
neboli nehodné detského ucha. Popravde i keď sme 
vyparatili niečo zlé, i keď sliepky preleteli cez plot, i 
keď pretieklo trošku krvi (o tom neskôr), i keď babka 
vytočila Dedka, nikdy nepovedal škaredého slova. 
Dedko sa vždy rozprával so zvieratami, vždy zamrmlal 
niečo na psa, keď išiel okolo, občas aj pohladil. Rád sa 
rozprával so svojou farmou. Popri jeho práci sme sa 
tam motali aj my, teda ja spolu s bratom. Neviem ako 
často sa nám chcelo, ale pomáhali sme mu. Dával 
nám také fajnové roboty. Najhoršia bola pozametať 
chodník od kuracincov. Ostatné roboty boli čisté, 
naliať vodu sliepkam, nakŕmiť králikov, alebo pohrať 
sa s Belkom. Dedko sa s nami nikdy nehral, ale ani nás 
nikdy nepoučoval, nikdy nás nepotrestal, nikdy nám 
nedal najavo, že ho otravujeme, bol iba s nami a pri 
nás. Rozum mi hovorí, že to tak nemohlo byť stále, 
ale ja si to tak vážne pamätám. Dedko vždy niečo 
robil, práca bola jeho zmyslom života, ale napriek 
tomu mi to neprekážalo. Jediné čo som nenávidel, 
boli družstevné záväzky. Celý týždeň robiť na poli bez 
štipky tieňa bolo zničujúce, ale vďaka tomu viem, čo 
je to drina a vážim si výsledok tejto práce. Raz nám 

Dedko urobil činku, takú tú pre vzpieračov. Na kus 
železnej tyče narazil dva drevené pníky. S bratom 
sme sa snažili ju dvíhať nad hlavu. Čo vám budem 
hovoriť, mňa prekotilo a spadol som aj s činkou do 
kuracincov. Dedko pribehol, skontroloval zdravotný 
stav, všetko vyzeralo v poriadku a čakali sme že 
nám to zakáže. Nestalo sa, mlčky sa pobral späť k 
zvieratám. Inokedy nám chcel ukázať, ako funguje 
pasca na medvede. Asi to nebolo na medvede, 
ale bola dosť veľká. Natiahol ju a prask, pasca mu 
nechtiac zachytila prsty. Nebolo nám všetko jedno 
a Dedkovi tiež nie, dokonca mu vyhŕkli slzy. Rýchlo 
sme utekali pre babku, lebo sme nemali dosť síl ju 
otvoriť. Bolo tam aj trošku krvi, ale aj v túto ťažkú 
chvíľu Dedko nestratil nervy. Na jeho rukách veru 
bolo vidieť, že už majú čo to za sebou. Na to aký 
bol silný, mal aj slabé stránky. Bál sa doktorov, teda 
niektorých nemal rád a veril, že všetko stačí vyležať 
a niektorých sa bál ako čert. Zubár bol postrach a na 
koniec mu ostalo tri a pol zuba, nikdy nemal umelé, 
teda nechcel ich nosiť. Prejavovalo sa to napr. pri 
raňajkách. Sadol si, všetko si pripravil na stôl a začal. 
Všetku zeleninu, šunku, klobásu, chlieb, všetko si 
krájal na neskutočne malé kúsky. Dokázal jesť aj 
hodinu. Jeho porcie boli také veľké akoby rátal s tým, 
že ďalšie jedlo už nemusí dostať. Občas sa to asi stalo, 
lebo keď bolo treba niečo robiť, jedlo muselo počkať. 
Možno to mal z vojny. Dedko bol v pracovnom tábore 
počas vojny, rozprával nám príhody ako vedľa neho 
padali chlapi od vyčerpania, chorôb alebo hladu. 
Mali sme slzy na krajíčku. Myslím si, že Dedko videl 
smrť a vážil si život a to urobilo z neho výnimočného 
človeka. Ani babka ho nedokázala rozhodiť. Neviem, 
koľko boli spolu až do sklonku života, ale babka 
mu občas dávala zabrať. Jeden rozhovor za všetky. 
Varila sa nedeľná slížiková polievka a babka bola 
v kuchyni ako každá gazdiná a dedko pripravoval 
všetko okolo. Babka zadeľovala robotu a dedkovi 
povedala: „Prines mi z oného všetko čo treba, pridaj 
dve oné a hybaj ešte do špajze pre oné“. Čumel 

SPOMIENKY DO MINULOSTI

Dedko
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som ako bacil do lekárne, čo Dedko na to, lebo ja 
som nemal šajn. A Dedkova reakcia? S pokojom 
odpovedal: „Vidíte, toto tu mám každý deň“ a odišiel. 
On vážne priniesol všetko čo mal, lebo babka mu 
nič viac už nepovedala. Podľa mňa sa to opakovalo 
každú jednu nedeľu keď sa varil obed. A viete čo to 
teda bolo? Bola to zelenina do polievky a nejaká 
zaváranina a ešte plastová nádoba. Mimochodom, 
jeho porcia klasickej nedeľnej slížikovej polievky 
bola gigantická. Dokázal si naložiť kopcom tanier, 
že v ňom stála zapichnutá lyžička. Kilo slížikov, kilo 
zeleniny a ešte na jemno nakrájané mäso. Keď mal 
Dedko 74 bol schopný z neďalekého rybníka pol dňa 

nosiť vodu vo vedrách na polievanie kvetov, strašne 
ho vyhrešili moji rodičia. On len mykol plecami. Asi 
bol tvrdohlavý.

Bol ale i starostom, výpravcom, družstevníkom, 
kamarátom, abstinentom, nefajčiarom, pracovitým 
mužom. Bol manželom, otcom a bol dedkom pre 
dvoch chalanov a dve baby, mohol by byť vzorom pre 
hocikoho z vás, ďakujeme.

Hovorí sa, že každý umiera dvakrát, prvýkrát tou 
fyzickou smrťou a druhýkrát keď na neho zabudne 
posledný človek. Dedka čaká ešte dlhá cesta ...

Určite ste sa už aj vy stretli s tým, že niekto zbiera 
štuplíky, plastové vrchnáky z PET fliaš.  Pre choré 
deti, pre manžela v bdelej kóme, pre ženu, ktorá 
zostala na vozíku… Aby boli peniaze na liečbu, na 
drahé prístroje, či na rehabilitáciu v zahraničí. Stačí 
tak málo – nevyhadzovať vrchnáky do koša, ale 
odkladať ich, a môžete tak pomôcť naozaj chorým 
a sociálne slabším ľuďom. Prečo sa vlastne zbierajú 
len vrchnáky? A koľko za ne dostanú eur? Viete, aké 
vrchnáky sa môžu zbierať a aké radšej nie?
Odkrútiť z fľaše pred vyhodením vrchnák, odložiť ho 
do misky alebo vedierka, a potom zaniesť na zberné 
miesto…to naozaj nič nestojí. Ale znásobené to 
znamená veľa. Pre mnohých zlepšené zdravie. Pre 
niektorých dokonca záchranu života…
Aj naša obec Malé Zálužie zbiera plastové vrchnáčiky 
a aby sme oslovili i široké okolie, tak onedlho bude 
pred budovu obecného úradu osadené železné srdce.  

Prečo plastové vrchnáky?

Možno ste nevedeli, že vrchnáky z PET fliaš sú 
vyrábané z kvalitného tvrdého plastu, takže ide o 

drahšiu surovinu ako bežná plastová fľaša. Preto je 
dobré ich recyklovať a to nielen z ekonomického, ale 
aj ekologického hľadiska.
Preto je skvelé, že sa v posledných rokoch tak 
rozmohlo zbieranie plastových vrchnákov, takže 
nekončia na skládke a v spaľovni, ale reálne aj 

PREČO ZBIERAŤ PLASTOVÉ VRCHNÁKY???

pomáhajú. Čím viac škôl, firiem a organizácií sa 
zapojí do zbierania, tým lepšie. Plastové vrchnáčiky 
sa totiž neoplatia zbierať v malom, museli by ste 
nazbierať stovky, aby ste dostali pár desiatok centov.
Ak ale ide o organizované zbieranie, množstvo rastie 
a tým aj výkupná cena – nižšie sa dozviete, koľko 
napríklad dostanete za kilogram vrchnákov.
Ako hovorí jedno africké príslovie, „keď veľa malých 
ľudí na veľa malých miestach robí veľa malých vecí, 
svet sa zmení“.

Aké vrchnáky zbierať?

Zbierajú sa vrchnáky z PET fliaš alebo škatúľ od 
nápojov:
•	 minerálne	vody	ako	Rajec,	Fatra	ai.
•	 sladené	nápoje,	čiže	Kofola,	Coca	Cola…
•	 štuplíky	z	tetrapakov,	tz.	mlieko,	džúsy,	Acidko.
•	 vrchnáky	z	olejov
Zvyčajne sa nezbierajú vrchnáky z nenápojových 
výrobkov, ako je drogéria (šampóny, spreje, 
odličovače ap.). Niektoré z nich sú síce z PET plastov, 
ale veľká väčšina nie je.
Na niektorých fľašiach je tzv. cucátko s gumovým 
tesnením. To musíte pred odovzdaním odstrániť.
Ak si nie ste istí, či daný vrchnák patrí do zberu 
alebo do koša (na plasty), riaďte sa materiálovým 
označením na vnútornej strane. Je vždy v maličkom 
trojuholníku – ak je v ňom číslo 2, 4, 5 (HDPE, LDPE, 
PP), tieto vrchnáky určite odkladajte.
Ak majú v trojuholníku číslo 1 a PET, alebo číslo 6 a pod 
tým PS, tie nie sú vhodné (ide o polyethylenteraftalát 
a polystyrén)
 
Koľko za vrchnáky?

Nuž, asi to tušíte, ale nie je to žiadna sláva. No ako sa 
vraví – babka k babce, budú kapce  
•	 1	vrchnák	má	asi	2,5	gramu
•	 1	 kilogram	 vrchnákov	 obsahuje	 cca	 400	 kusov	 
a dostanete zaň asi 22 centov

•	 za	 100	 kíl	 vrchnákov	 po	 22	 centov	 dostanete	
približne 22 eur
•	 za	1	tonu	vrchnákov	teda	získate	okolo	220	až	300	
eur (závisí aj od rôznorodosti vrchnákov).
A z toho už sa dá financovať časť liečenia, drahý 
zákrok ap. Preto je lepšie spájať sa, nosiť vrchnáčiky 
na zberné miesta alebo posielať organizáciám, ktoré 
sa tým zaoberajú.
 „Veľkú časť detí a rodín bude motivovať nielen 
finančný výťažok za vrchnáky, ale tiež možnosť 
vzájomnej spolupráce alebo súťaženie.“
Komu vrchnáky pomáhajú?
Tým, ktorým môžete zbieraním vrchnákov pomôcť, 
je veľmi veľa. Často sú to bežné rodiny, ale aj 
organizácie, či nadácie, ktoré prijímajú nazbierané 
vrchnáky, následne ich predajú a z peňazí potom 
financujú prostriedky či liečbu pre chorých.
Zdroj:https://lepsiden.sk/plastove-vrchnaky-
zbierka/



2524

OBČASNÍK OBČASNÍK

Ing. Emil Fuska 
Narodil sa 3.1.1936 v Malom Záluží zomrel 
16.02.2021 vo veku 85 rokov, rodičom Kataríne rod. 
Minárčinyovej a Pavlovi Fuskovi.
Základnú školu absolvoval v Malom Záluží a Nových 
Sadoch, potom pokračoval na Strednej
priemyselnej škole chemickej v Bratislave. Po 
základnej vojenskej službe diaľkovo vyštudoval 
Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Posledných 
33 rokov bol zamestnaný na Poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre vo výskume.
Vo voľnom čase pracoval vo Zväze záhradkárov, Zväze 
chovateľov a bol dlhoročným
predsedom Klubu chovateľov Oravky, viac ako 20 
rokov. V rokoch 1985, 87 a 89 organizoval expozíciu 
hydiny na Národnej výstave chovateľov v Nitre.
Oženil sa v roku 1969 s Elenou Palackovou. 

Z manželstva vzišli syn Milan a dcéra Bronislava.
Celý svoj život prežil v Malom Záluží. Ako dôchodca 
bol starosta obce Malé Zálužie, tri funkčné obdobia 
na polovičný úväzok od roku 1994 do roku 2006. 
Zaslúžil sa o vybudovanie plynovodu a vodovodu v 
obci, ako aj obnove cestných komunikácií a nových 
chodníkov.
Pána starostu Fusku vystihuje jedna veta: „Ak nosíš v 
sebe nebo, nájdeš ho všade“ A tak to aj bolo. Za jeho 
láskavé a múdré slová, za jeho cenné rady mu ďakujú 
starostky obcí Malé Zálužie a Kapince. Odišiel človek 
s dobrým srdcom a pozitívnym myslením.

Ján Fuska
Dňa 4. mája 2021 (v deň, keď zomrel aj M. R. Štefánik) 
vo veku 94 rokov zomrel  významný slovenský 
chemik a  farmakológ, Prof. Ing. Ján Fuska, DrSc., 
rodák z obce Ujlaček, dnes Malé Zálužie.  Zaoberal sa 
biochemickou technológiou. Pôsobil na Chemicko-
technologickej fakulte Slovenskej technickej 
univerzity  v Bratislave. Popri vedeckej práci venoval 
veľa času skúmaniu   života a diela M. R. Štefánika. 
Bol spoluzakladateľom Nadácie Milana Rastislava 
Štefánika a jej  dlhoročný predseda.  Napísal o ňom 
niekoľko  publikácii, v ktorých propagoval  jeho stále 
aktuálny ideový a morálny odkaz. 

Predaj pohostinstva v centre obce 
Malé Zálužie.
 

•	 Cena	41	500	€	
•	 Úžitková	plocha148	m2 
•	 Zdroj:	www.topreality.sk/id7047049

Predaj pozemku pre výstavbu RD 
v Malom Záluží,vhodný aj ako investícia
  

•	 Cena	72	800	€		•	 10,40	€/m2  
•				Úžitková	plocha	6999	m2		•			pozemok	6999	m2 
•	 Zdroj:		www.topreality.sk/id7289142

Predaj areál na podnikanie v obci 
Malé Zálužie.
 

•	 úžitková	plocha	477	m2

      zastavaná plocha 477 m2 
      pozemok 5314 m2 
•	 140	000	€					293,50	€/m2  
      Výrobný objekt Malé Zálužie 
•	 MADLEŇÁK	Reality	s.	r.	o.

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V NAŠEJ OBCI

Prihlásení na trvalý pobyt:    rod. Matušková, č. d. 35
        rod. Michalíková, č. d. 176
        p. Tomko, č. d. 89

Odhlásení z trvalého pobytu:       Michal Imrišek
       Mária Imrišková
       Rastislav Palacka

Opustili nás:      Margita Bilová  Jarmila Fusková
       Ján Sako   Martin Viskup
       Dušan Zmeko  Štefan Zmeko

Spoločenská kronika rok 2021 – 1. POLROK
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VŠEOBECNÝ LEKÁR 
Mudr. Katarína Zdarileková
Ordinačné hodiny: 
PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK:
7,00 - 8,00 hod. Preventívne prehliadky, odbery
8,00 - 10,00 hod. Akútne choroby a stavy
10,00 - 12,00 hod. Kontroly a potvrdenia
po 12,30 do 13,30 hod. Len objednaní pacienti 
a návštevy
UTOROK
9,00 - 10,00 hod. Objednaní pacienti a návštevy
10,00 - 12,00 hod. Akútne choroby a stavy
12,30 - 16,00 hod.  Objednaní pacienti a pracujúci 
pacienti
 PIATOK
7,00 - 8,00 hod. Preventívne prehliadky a odbery
8,00 - 10,00 hod.  Akútne choroby a stavy
10,00 - 12,00 hod. Kontroly a potvrdenia

LEKÁREŇ ALFA-OMEGA
Pondelok, streda a štvrtok: 7.30 - 14.00
Utorok: 9.30 - 16.30
Piatok: 7.30 - 12.30

PREDAJŇA MÄSA
Každý utorok o 12.00 hod. chodí pojazdná
predajňa mäsa a mäsových výrobkov. Vyhlásenie 
v rozhlase bude len v tom prípade, keď sa 
predajňa nedostaví do našej obce.

POHREBNÁ SLUŽBA
Turanovič Nitra – tel. číslo: 0905 948 812 

POŠTA NOVÉ SADY
Otváracie hodiny od 01. júla 2020
Pondelok: 8,00-12,00 a 12,30-15,30 hod.
Utorok: 8,00-12,00 a 12,30-15,30 hod.
Streda: 8,00-12,00 a 13,30-17,00 hod.
Štvrtok: 8,00-12,00 a 12,30-15,30 hod.
Piatok: 8,00-12,00 a 12,30-15,30 hod.

Kontakt: 037/655 56 78

Rozpis ordinačných hodín počas letných 
prázdnin DZS MUDr. Zoja Lauková, 037/7793167

Pondelok 10:00 – 12:00 – Nové Sady
Utorok 7:15 – 11:00 – Čakajovce
Streda 7:15 – 9:00 – Nové Sady
Štvrtok 7:15 – 10:00 – Čakajovce
Piatok 7:15 – 9:00 – Nové Sady

ZUBNÁ AMBULANCIA 
ORTHODENTAL, s.r.o. 
Neštátna stomatologická ambulancia
Výpis zo zdravotnej karty si žiadajte na kontakt: 
037/78 942 54

KVETINÁRSTVO- SUCHOKVET 
- Lenka Staňová  
Otváracie hodiny
Utorok- Piatok: 9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00
Sobota: 9:00 – 13:00 hod.
Kontakt: 0911 267 229

ENVIGEOS Nitra, s.r.o. 
– kontajner na objemný a stavebný odpad
Príjem objednávok od 7:00 h do 14:00 h
E-mail: doprava@envigeos.sk
Telefón: +421 37 772 30 50

PZO, s.r.o. Výčapy Opatovce 
Nahlasovanie poškodenej nádoby na separovaný 
odpad zamestnancami PZO:       
http://www.pzo.sk/poskodena-nadoba/

Krajčírstvo Miriama Baluchová
– 1.posch. v budove obecného úradu 
v Nových Sadoch:
Pondelok a utorok od 8:00 do 14:00
Streda od 8:00 do 17:00
Štvrtok, Piatok: zatvorené

Potraviny Derna 
– o otváracích hodinách Vás budeme informovať

Dôležité telefónne čísla

• Polícia: 158
• Požiarna ochrana: 150
• Záchranná služba: 155
• Ohlasovňa požiarov:
   037/65 20 424, 037/65 20 425
• Mestská polícia 159
• Integrovaný záchranný systém 112 (154)
Pohotovostné služby:
Pohotovostná lekárska služba:
• Stomatologická pohotovosť: 
037/65 45 111, Pondelok - Piatok: 16:00 - 19:00 
                         Sobota, Nedeľa, sviatok 8:00 – 13:00
• Pohotovosť pre dospelých: 
037/69 42 229, Pondelok - Piatok: 16:00 – 22:00
       Sobota – Nedeľa, sviatok:   7:00 – 22:00
• Pohotovosť pre deti a dorast:
037/654 52 94, Pondelok - Piatok: 16:00 – 22:00
       Sobota – Nedeľa:   7:00 – 22:00
            Sviatok                      7:00 – 22:00

Elektrárne
- ZSE - pohotovosť: 0800 111 567

Plynárne
- SPP a. s. pohotovosť: 0850 111 727

Vodárne
- ZsVaK - pohotovosť:    038/53 222 54 
(v pracovných dňoch do 15:00)
038/52 230 65 (po 14:00 hod)

OBECNÝ ÚRAD – ÚRADNÉ HODINY
Starostka: 
Veronika Kubíková - 0904 611 063

Pondelok až Štvrtok
Pondelok – 8.00 do 16.00 hod.
Utorok – 8.00 do 16.00 hod.
Streda – 8.00 do 17.30 hod.
Štvrtok – 8.00 do 12.30 hod.
Piatok – nestránkový deň
Administratívna pracovníčka: 
Margita Tabačeková - 0902 052 770
Nepárny týždeň
Pondelok: 07.30 - 12.00  13.00 - 15.00
Streda:  07.30 - 12.00  13.00 - 15.00
Piatok:  07.30 - 12.00
Párny týždeň
Utorok : 07.30 - 12.00  13.00 - 15.00
Štvrtok : 07.30 - 12.00  13.00 - 15.00
Kontakt
Telefón: 037 / 7894061
E-mail:  oumalezaluzie@gmail.com
Internetová	stránka	obce:	www.malezaluzie.sk

Knižnica:
Obecná knižnica má v súčasnosti otváracie hodiny 
každú stredu od 15:30 do 16:30 hodiny.

Kopírovanie a preberanie článkov je možné len so 
súhlasom redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo 
príspevky krátiť a jazykovo upravovať.
Ďakujeme všetkým prispievateľom Občasníka.
Vydáva obec Malé Zálužie, 
Malé Zálužie č. 63, 951 24 Nové Sady, 
IČO: 00 656 160.
Redakcia: Veronika Kubíková 
Gramatická úprava: Viera Predanocyová
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