
Rohožníčan 
Spravodaj pre občanov obce Rohožník 

Vážení občania! 
 Prežili sme horúce leto, čas prázdnin a dovoleniek sa nám 
skončil a náš obecný časopis Rohožníčan  opäť prichádza k Vám, aby 
Vám priniesol informácie o tom, čo je v našej obci nové. V každom 
čísle sa vám snažíme sprostredkovať všetko, čo sa udialo jednak v 
obci, ale aj v jednotlivých spoločenských organizáciách, školách, v 
kultúre, športe a iných aktivitách. Všetky tieto informácie dostávate 
vďaka aktívnym prispievateľom, bez ktorých by sme Rohožníčana 
nevedeli dať dokopy, a za to im veľmi pekne ďakujeme ☺☺☺☺ 
 Počas leta obec Rohožník prešla veľkým zmenami. Hlavnou 
činnosťou v obci bola rozsiahla rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho 
námestia, budovali sa chodníky, opravovali cesty,... Ohlasy na tieto 
zmeny sú veľmi pozitívne, z čoho sa teší pán starosta, poslanci a aj 
pracovníci obecného úradu.  Vďaka ich pracovnému úsiliu sa všetky 
tieto zmeny mohli uskutočniť. Chceme im touto cestou za nás 
všetkých poďakovať. Veríme, že sa im aj  v ďalšom období podarí 
prekonať prekážky a bude sa im dariť napĺňať významné projekty 
prospešné pre nás všetkých.  
 So septembrom sa nám neodmysliteľne spája začiatok 
školského roka. Pre všetkých školákov je to výnimočná udalosť. 
Prváčikom prajeme, aby sa rýchlo ,,zabývali“, piatakom, aby si rýchlo 
zvykli na druhý ,,level“ školskej púte, deviatakom prajeme úspešný 
rok a ešte úspešnejšie napísané monitory a ostatným, keďže si už 
zvykli, príjemne strávený rok plný nových vedomostí a zážitkov. 
Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na pedagógov, ktorým prajeme 
do nadchádzajúceho školského roka nevyčerpateľné množstvo 
energie. A všetkým ostaným príjemné čítanie Rohožníčana. 
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 Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až 
poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov 
odeté do pestrofarebných šiat. Ostré slnečné lúče prerážajú 
chladné závany vetra a hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna. 
 Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, 
aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju 
náklonnosť.  Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna 
a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne 
skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším. Nezabudnime na 

pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej 
spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku. 
Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy nám majú čo dať. 
Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší. 
Rodina. Rodičia či starí rodičia.  
 Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas 
a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme 
radi. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý 
nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako 
rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. 
Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. 
 „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 
Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa 
slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď 
ho ľudia  majú radi,“ hovorí jedna ľudová múdrosť. 
 Prajeme  Vám, naši seniori, pevné zdravie, veselú myseľ, 
veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Prežite ďalšie roky 
obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni 
vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je 
vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno 
krásne  prežité obdobie života. 
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Vážení, vážni aj menej vážni a milí 
čitatelia! 
 
 Vonku je krásny posledný 
septembrový deň v tomto roku a ja sa 
pokúšam dať dokopy pár slov pre 
jesenné číslo Rohožníčana a aj vďaka 
tomu počasiu skúsim teraz ani seba a ani 
Vás nezaťažovať nepríjemnými dojmami 
či pocitmi, ktoré občas mávam. 
 Pre niekoho je koniec leta 
spojený s koncom prázdnin, niektorí to 
berú podľa kalendára astronomicky 
a pre mňa  už pár rokov koniec leta 
predstavuje naša posledná letná akcia 
v obci. Tou je pre mňa Gulášmajster 
spod Vysokej, tradične počas poslednej 
septembrovej soboty. Priznávam, že 
tento rok počasie ešte stále bojuje 
o charakter počasia letného, aby to 
nakoniec predsa len vzdalo 
a transformovalo sa na príjemné babie 
leto. Dúfam, že pri tomto pokuse hrať sa 
na meteorológa budem úspešný 
a budeme si užívať príjemnú jeseň. 
 Počas leta bolo v obci už tradične 
viacero kultúrnych či športových 
podujatí. Turnaje robili hádzanári aj 
futbalisti, preteky hasiči, rybári aj 
minikáristi. Mali sme možnosť zabaviť sa 
počas obecných slávností a 
spomenutý Gulášmajster alebo 
gulášovačka, tento rok aj spolu 
s výstavou ovocia a zeleniny, boli aj 
vďaka počasiu a nálade zúčastnených 
tiež príjemné akcie. Pri každom z našich 
podujatí som si, žiaľ ,vedomý niektorých 
nedostatkov či vecí, ktoré mohli byť 
lepšie, čo budeme môcť a bude v našich 
silách snáď do budúcnosti zlepšíme. 
 Počas jesene zvyknú záhradkári 
a vinári robiť poslednú bilanciu roka 
a hodnotia celkový dojem z neho podľa 

úrody, ku ktorej sa svojou prácou a aj 
vplyvom počasia dopracovali. Tento rok 
sme trochu zmenili tvár obce, trochu 
sme ju obnovili. Nehovorím, že je všetko 
dokonalé, ale ohlasy sú, našťastie, skôr 
pozitívne. Letom, samozrejme, rok 
nekončí a život sa nezastavuje, aj keď 
dnešný deň je asi posledným dňom 
tohtoročných stavebných aktivít. Bolo 
ich dosť a aj preinvestovaných 
prostriedkov a výborné je, že sme to 
dokázali z vlastných prostriedkov obce, 
bez úverov či bez dotácií, ktoré štát ešte 
stále nedokázal rozbehnúť. 
 Som si vedomý, že nie všetko sa 
nám podarilo. Obnovu oplotenia 
cintorína aj výstavbu lávky pre peších 
cez potok pri zastávke budeme musieť 
realizovať až počas budúceho roku. 
V najbližších týždňoch si spolu 
s poslancami a pracovníkmi obce 
zadefinujeme a upresníme plán 
budovania a rozvoja obce a vyčleníme 
na to finančné prostriedky. Počas 
budúceho roku by značná časť investícií 
do ciest a chodníkov mala byť na tzv. 
dolnom konci. Samozrejme, v rámci 
našich možností. 
 Mrzí ma, že sme opäť museli pre 
nezáujem zrušiť divadelné predstavenie. 
Dúfam, že taká hanebná situácia sa 
nezopakuje pri divadelnom predstavení 
Záhoráckeho divadla zo Senice pod 
názvom Vjerná nevjera. Janko Želipský 
by mal byť významným lákadlom 
a motiváciou ísť si pozrieť túto hru. Pre 
mňa určite áno. Počas jesene chceme 
ešte sprístupniť výstavu fotografií pána 
Miroslava Bluska v zrekonštruovanej 
budove Synagógy, keďže si neviem 
predstaviť inú výstavu ako jeho, ktorá by 
odštartovala nový život v Synagóge. 
 Srdečne všetkých pozývam na 

všetky podujatia, ktoré 
v obci do konca roka 
budú pripravené, 
pretože bez divákov 
strácajú zmysel aj čaro. 
Školákom prajem, aby sa 
im v škole a pri 
mimoškolských 
aktivitách darilo tak 
dobre ako sa len dá, 
a všetkým veľa radosti 
zo života a dôvodov na 
úsmev. 
 
Prajem Vám pekné dni! 

Mgr. Peter Švaral 
starosta obce  
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 29. júna 2016 
(upravené) 

 
Od posledného OZ sa stretla: 
Sociálna komisia  sa zaoberala výberom vhodných záujemcov o nájomné  
byty a správou o činnosti Zariadenia sociálnych služieb Rohožník.  Po  
prehodnotení  žiadostí  o prenájom bytov  komisia vyhovela  a byty 
pridelila p. Danielovi a p. Lapuníkovej.  Žiadostiam  p. Ramsa a p. Dureca 
komisia nevyhovela.  
Finančná komisia na svojom stretnutí prerokovala záverečný účet obce 
a správu audítora k 31. 12. 2015.   
Stavebná komisia na svojom stretnutí 21.06.2016 prerokovala 
nasledovné body: 
- Na základe žiadosti J. Hermanna súhlasí s orezaním krov pred domom p. 
Rechtoroviča, ktoré bránia výhľadu na miestnu komunikáciu. 
- Súhlasí s vyrezaním stromov (tuje) pri cintoríne, ktoré bránia výhľadu 
vodičom aj chodcom na komunikáciu Kuchynská ulica. 
- Súhlasí s výstavbou rodinného domu na základe žiadosti p. Jurčáka 
s podmienkou vybudovania sietí na vlastné náklady. 
- Súhlasí s odpredajom obecného pozemku  na základe žiadosti  p. R. 
Vilémovi a manželke za cenu určenú znaleckým posudkom.  
- Súhlasí s výstavbou rodinného domu na ulici Hlavná  na základe žiadosti  
p. A. Pavlíčka.  
- Súhlasí s odpredajom obecného pozemku pri rodinných domoch  na 
základe žiadosti   p. Čupkovej a p. Majerskej. 
- Súhlasí s vybudovaním obytnej zóny Záhumenice (záhrady Avanárska- 
smer CRH). Obec vykúpi súkromné pozemky pre legalizáciu komunikácie a 
zabezpečí dokumentáciu pre vybudovanie inžinierskych sietí. Daná lokalita 
má kapacitu na vybudovanie 77 rodinných domov. 
- Súhlasí s výstavbou rodinného domu v lokalite IBV Pri Rudávke  na 
základe žiadosti  p. R. Lešku a manželky.  
- Súhlasí s vybudovaním nového cintorína v lokalite Konopiská. 
Jednotlivé body boli predmetom rokovania OZ. 

 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Rohožník za 
rok 2015  v  súlade s § 18 f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  predložila hlavná 
kontrolórka obce N. Topolčányová. Individuálna účtovná závierka, ktorá je 
súčasťou záverečného účtu a ktorá bola overená audítorom, bola 
vykonaná v súlade s príslušnými predpismi a obsahuje všetky povinné 
náležitosti podľa § 17 ods. 2 a 3  zákona o účtovníctve. 

- schodok rozpočtu vo výkaze FIN 1-12k 31.12.2015 vznikol z dôvodu 

softvérovej chyby, kde po poslednej aktualizácii program nepreniesol 

vykonané zmeny do RIS SAM. 

 Prebytok/schodok  hospodárenia za rok 2015 

Schodok rozpočtu v sume 148 609,44 EUR, zistený podľa ustanovenia § 
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 
bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný  z finančných operácií v sume 
190.817,75 EUR. 
 
V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby 
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 
3 písm. a) a b)  citovaného zákona z tohto  prebytku vylučujú: 
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky 
poskytnuté predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  42 208,31 EUR, 
a to na:  

⇒ rodinné prídavky v sume  302,40 EUR, 

⇒ na životné prostredie v sume 219,91 EUR, 

⇒ na prenesený výkon ZŠ v sume 6 686, EUR, 

⇒ nevyčerpaný transfer 35 000,00 EUR (Crossfitt + Náš 
Rohožník). 

 Zostatok finančných operácií v sume 168 373,54  EUR navrhujeme použiť 
na tvorbu rezervného fondu 168 373,54  EUR. 
Hlavná kontrolórka konštatuje, že výdavková časť rozpočtu bola v roku 
2015 spracovaná v štruktúre programového rozpočtu tak, ako to ukladá 
zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu je spracované v správe, 
ktorú predkladá referát ekonomiky, personalistiky a miezd. K účtovnej 
závierke bola vypracovaná správa audítora k jednotlivým účtovným 
výkazom, v závere ktorej sa konštatuje, že účtovná závierka poskytuje 
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce Rohožník k  

  Schválený 

rozpočet 

Schválený 

rozpočet po 

zmene 
Príjmy celkom 2 778 590,00 3 228 999,24,00 
z toho :     
Bežné príjmy 2 206 090,00 2 350 162,00 
Kapitálové príjmy 447 800,00 417 800,00 
Finančné príjmy 100 000,00 403 64100 

Príjmy RO s právnou subjektiv. 24 700,00 57 396,24 

Výdavky celkom 2 648 326,00 3 331 870,19 
z toho :     
Bežné výdavky 1 111 942,00 1 455 358,00 

Kapitálové výdavky 445 000,00 771 055,00 

Finančné výdavky 84 690,00 65 690,00 
ZSSR 70 000,00 0 
Výdavky RO s právnou subjekt. 939 694,00 1 027 453,19 
Kapitálové výdavky RO 0 12 314,00 

Hospodárenie obce  
Skutočnosť 

k 31.12.2015 v € 

 Bežné  príjmy spolu 2 687 634,19 

 z toho : bežné príjmy obce 2 630 237,95 

             bežné príjmy RO 57 396,24 

 Bežné výdavky spolu 2 493 968,24 

 z toho : bežné výdavky  obce 1 466 515,05 

             bežné výdavky  RO 1 027 453,19 

 Bežný rozpočet 193 665,95 

 Kapitálové  príjmy spolu 332 025,53 

 z toho : kapitálové  príjmy obce 332 025,53 

             kapitálové  príjmy RO 0 

 Kapitálové  výdavky spolu 674 300,92 

 z toho : kapitálové  výdavky  obce 661 986,92 

             kapitálové  výdavky  RO 12 314,00 

 Kapitálový rozpočet -342 275,39 

 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -148 609,44 

 Vylúčenie z prebytku 42 208,31 

 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového               

rozpočtu 
-190 817,75 

 Príjmy z finančných operácií 393 679,58 

 Výdavky z finančných operácií 344 88,29 

  Rozdiel finančných operácií 359 191,29 

PRÍJMY SPOLU 341 3339,30 

VÝDAVKY SPOLU 320 2757,45 

Hospodárenie obce 210 581,85 

Vylúčenie z prebytku 42 208,31 

Upravené hospodárenie obce 373,54 
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31. 12.2015,  na výsledky hospodárenia a peňažné toky za príslušný rok v 
súlade so zákonom o účtovníctve. 
  
Správa audítora: Ing. Terézia Urbanová, zodpovedná audítorka, 
konštatuje, že na základe overenia dodržiavania povinností podľa 
požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú 
samosprávu v z.n.p. obec Rohožník konala v súlade s požiadavkami zákona 
o rozpočtových pravidlách.  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo schodok rozpočtu v sume 148 609,44 
EUR, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., bol v rozpočtovom roku 2015 
vysporiadaný z finančných operácií v sume 190.817,75 EUR. V zmysle 
ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri 
usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  
citovaného zákona z tohto  prebytku vylučujú :  
 b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné 
výdavky poskytnuté predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  
42 208,31 EUR, a to na :  

⇒ rodinné prídavky v sume  302,40 EUR, 

⇒ na životné prostredie v sume 219,91 EUR, 

⇒ na prenesený výkon ZŠ v sume 6 686,- EUR, 

⇒ nevyčerpaný transfer 35 000,00 Eur (Crossfitt + Náš 
Rohožník). 

Zostatok  finančných operácií v sume 168 373,54  EUR schvaľuje použiť na 
tvorbu rezervného fondu 168 373,54  EUR. 
 
-Správu o činnosti Zariadenia sociálnych služieb Rohožník  podala 
riaditeľka Mgr. Dana Mračnová. 
 
Kontrolná činnosť: Hlavná kontrolórka oboznámila obecné zastupiteľstvo 
o vykonanej kontrole v Zariadení sociálnych služieb Rohožník. Kontrolou 
bolo zistené porušenie postupov v zmysle podpísanej zmluvy 
s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny. Toto porušenie bolo počas 
prebiehajúcej kontroly vyriešené. Ďalej bolo zistené porušenie vyberania 
poplatkov za stravné pre cudzích stravníkov. Ostatné nedostatky boli po 
prevzatí správy v stanovenej lehote odstránené.   
 
Starosta predložil na schválenie návrh VZN 2014 o úhradách za sociálne 
služby poskytované obcou Rohožník. Dôvodom navýšenia poplatku za 
stravu je nesprávne uvedená suma stravného v stĺpci „stupeň 
odkázanosti /v €“.  Suma za úhradu obeda sa mení z 2,80 € na 3,30 € 
a suma za úhradu obeda dia  z 3,00 € na 3,50 €. Cenu stravného si musí 
stravník uhrádzať v celkových ekonomicky oprávnených nákladoch. 
Starosta nepodporil spätné doplácanie stravného. Platby budú hradené 
v zmysle VZN č.3/2016, ktoré nadobudne účinnosť 01. 07. 2016.  
 
OZ schválilo návrh VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 
o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Rohožník. Toto VZN 
bude účinné od 01.07.2016 
 
Starosta obce v súvislosti s porušovaním pravidiel chodu Zariadenia 
sociálnych služieb Rohožník navrhol odvolať z pozície riaditeľky  Mgr. 
Danu Mračnovú,  požiadal poslancov a prítomných  o pripomienky 
a následne poslancov, aby vykonali hlasovanie. 
Bc. Štark ocenil prácu riaditeľky. Na jeho výzvu, aby svoj názor verejne 
vyjadrili prítomné pracovníčky zariadenia,  sa tieto vyjadriť odmietli. 
Riaditeľka zariadenia povedala, že rozbehnutie zariadenia dalo veľa 
práce, nebolo to jednoduché a chyby, ktoré sa stali, priznala,  neurobila 
nič závažné ani protizákonné, nepočula zo strany poslancov ani starostu 
nijaké upozornenie,  ktoré by signalizovalo jej odvolanie,  necíti vinu. 
Zdravotná sestra p. Jana Belušková povedala, že podmienky, za akých boli 
sestry a opatrovateľky prijaté, nie sú v súlade so skutočným stavom. 
Zariadenie prijíma stále ťažšie stavy, služby sú náročné, je ich málo 
vzhľadom k počtu a k závažnosti  zdravotného stavu klientov. Skoro každý 
klient potrebuje asistenciu. Taktiež viac podlažná budova je náročná na 

presun. Pracujú nad rámec stanovených hodín, niekedy aj  na úkor svojho 
voľného času. Sú veľmi fyzicky i psychicky vyťažené. Požadujú navýšiť 
personál hlavne cez víkendy, kedy sú na zmene iba dve a nemôžu sa 
v plnej miere venovať klientom.  Zo skúseností  vedia, že pri prijímaní 
klientov by mala byť prítomná vrchná alebo staničná sestra, aby posúdila 
zdravotný stav. Taktiež spolupráca s rodinami  klientov je nedostatočná. 
V zariadení ich pracuje 9 a pri zmenách, aké sú nastavené v súčasnosti, 
nevládzu podávať ani fyzický ani psychický výkon, pracovníčky trvajú na 
navýšení počtu personálu.  
Riaditeľka vysvetlila, že obsadenosť zo zákona spĺňajú. Zákon nezakazuje 
prijať viac zamestnancov, keď má na to zariadenie finančné prostriedky. 
Zariadenie v Rohožníku ich nemá, pretože pri predkladaní rozpočtu im boli 
tieto krátené. Od 01.01.2016 sa v zmysle zákona navýšili platy o 4%, avšak 
aby dodržali tabuľku, museli znížiť osobné ohodnotenie, a tak sa plat 
vlastne nezvýšil. Riaditeľka povedala, že od 01.07.2016 nastupujú do 
zariadenia 4 pracovníčky cez zákon zamestnanosti a 2 absolventky 
opatrovateľského kurzu prídu  v rámci praxe odrobiť  60 hodín. 
Na otázku kontrolórky, či sú klienti iba ťažké prípady, riaditeľka 
odpovedala, že väčšinou áno.  
Na otázku, či starosta rozhoduje o prijatí klienta do zariadenia, riaditeľka 
odpovedala, že rozhoduje ona a sociálna pracovníčka, ale ak starosta 
požiada, spravidla za rodinných príslušníkov, doteraz každej požiadavke 
vyhovela, aj keď išlo o veľmi vážne zdravotné stavy. 
Výnimkou bol p. Buchbauer, pretože potreboval 24-hodinovú 
starostlivosť. Príbuzná menovaného povedala, že netrvala na prijatí, iba 
žiadala o pomoc pri hľadaní vhodného zariadenia—riaditeľka bola veľmi 
ústretová, zariadenie vybavila, za čo jej príbuzná, prítomná na OZ,  
poďakovala. 
Na otázku kontrolórky, či sú uprednostní klienti z Rohožníka, riaditeľka 
odpovedala, že občania Rohožníka sú prednostne prijímaní, aj keď sú to 
veľmi ťažké stavy. Povedala,  že si nemôže dovoliť niekoho neprijať, 
pretože klienti chodia do zariadenia s posudkom od 2-6, a to sú aj vážne 
stavy. Ak by ho neprijala, rodina by sa mohla odvolať. Nemusí vyhovieť,  
iba ak psychiater nariadi  špecializovanú starostlivosť.  
Kontrolórka povedala, že zámer obce bolo prednostne prijímať občanov 
obce Rohožník, pretože to obec financuje z podielových daní, ktoré 
dostávame od štátu iba na občanov obce Rohožník. Riaditeľka 
odpovedala, že v  zmysle zákona o sociálnych službách už zariadenia 
nemusia viesť poradovník uchádzačov o umiestnenie, no napriek tomu oni 
ho majú, aby mali prehľad. Doteraz vždy uprednostnili občana 
z Rohožníka. Zariadenie o prijatí vždy vypracuje záznam. Riaditeľka 
navrhla starostovi riešiť dofinancovanie cudzích klientov formou žiadosti, 
na základe ktorej by mohli starostovia obcí, ktorých občania sú naši 
klienti, finančne prispievať.   
MUDr. Vrablicová povedala, že pôvodný zámer bol  umiestniť do 
zariadenia seniorov v relatívne dobrom zdravotnom stave, aby nezostali 
v domoch a bytoch sami  a aby si užili dôstojnú starobu. Ukázalo sa, že 
občania, ktorí sa dokážu o seba ako tak postarať, tam nepôjdu 
a zariadenie slúži skôr ako hospic. Potvrdila, že práca je veľmi náročná, 
pretože so zariadením spolupracuje a navýšenie personálu je   
opodstatnené. Riaditeľka povedala, naše zariadenie má vysoké 
hodnotenie a v širokom okolí je vyhlásené za najlepšie.  
Starosta povedal, že nespochybňuje starostlivosť a vysokú úroveň 
zariadenia, ale z dôvodu, akým smerom sa zariadenie uberá, navrhuje 
riaditeľku zariadenia odvolať.  
Poslanec V. Báchor skonštatoval, že odvolanie riaditeľky zariadenia je 
vážne rozhodnutie a navrhol toto riešiť na  mimoriadnom zastupiteľstve, 
ktorému bude predchádzať stretnutie s personálom zariadenia.  
Starosta o 20,00 hod. prerušil rokovanie a poslanci spolu s prítomnými 
pracovníčkami sa presunuli na diskusiu do kancelárie starostu.  
O 20:15hod. OZ odvolalo Mgr. Danu Mračnovú z funkcie riaditeľky 
Zariadenia sociálnych služieb k 30.6.2016. Od 01.07. 2016 starosta 
v zmysle zákona poverí na 6 mesiacov zástupcu. Počas tejto doby 
prebehne výberové konanie na funkciu nového riaditeľa zariadenia.  
 
PLNENIE ROZPOČTU: 
Správu o plnení rozpočtu obce k 20. 06. 2016 podala kontrolórka Natália 
Topolčányová. Výsledky rozpočtového hospodárenia k 20. 06. 2016 sú 
nasledovné: 
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Na otázku Romana Havelku, z akých prostriedkov sa financujú rozsiahle 
rekonštrukcie v obci, starosta odpovedal, že všetky práce  (rekonštrukcia 
kultúrneho domu - interiér, rekonštrukcia pred kultúrnym domom, 
chodníky, komunikácie, parkoviská) boli zadefinované pri tvorbe rozpočtu 
na tento rok. Peniaze na tento účel má obec vyhradené z vlastného 
rozpočtu bez pôžičky a bez dotácie. V súčasnosti sa montuje detské 
ihrisko v Účku. Suma za ihrisko do 5000,- , dotácia z BSK 2500,-€. 
Rekonštrukcia synagógy (izolácia , elektrina) – dotácia z BSK 15 000,-€ 
(14.7.2016 – výstava obrazov).  V 10/2016 začiatok budovania Lávky pre 
peších križovatka Rybník – Hlavná. V 07/2016 začiatok budovania nového 
chodníka na ulici Obchodná (od križovatky OOPZ po Hlavnú ulicu). Po 
vybudovaní následne vybudovanie novej, priľahlej komunikácie. 
V 10/2016 začiatok budovania sociálnych zariadení v starom kultúrnom 
dome.  Na otázku p. M. Horskej,  kedy sa opraví chodník od autobusovej 
zastávky po križovatku na Hlavnej ulici, starosta odpovedal, že 
momentálne  uprednostnili opravu chodníka na Obchodnej ulici, následne 
sa bude postupovať podľa potreby, možno aj na jeseň. 
 
Starosta predložil na schválenie Návrh VZN 2/2016o zbere preprave 
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 
na území obce Rohožník. Návrh bo l zverejnený  od 14.06.2016. Novela 
zákona ukladá obci povinnosť vypracovať nové  VZN  v zmysle zmien 
účinné od 01.07.2016.  Zatiaľ je technický problém zabezpečiť  pravidelný 
zber  biologicky rozložiteľného  odpadu  (BRKO). Drobný stavebný odpad 
musí byť v zmysle zákona spoplatnený, a preto obec mení podmienky pre 
uloženie odpadu na dvore technických služieb nasledovne: 
Drobný stavebný odpad bude po zakúpení váhy vážený a spoplatnený  
podľa cenníka služieb obce.  Uloženie veľkoobjemového odpadu zostáva 
tak ako doteraz. Obyvateľ obce Rohožník si na obecnom úrade vyzdvihne  
Povolenie na uloženie odpadu v priestore areálu TS obce. Podmienkou je, 
že musí mať uhradené všetky pohľadávky voči obci. Vývoz sa uskutoční len 
v sobotu od 08,00 do 15,00 hod, lístok odovzdá na vrátnici TS, platí na 
jedno použite, 500kg odpadu (1 osoba/1 rok).   
 
V súlade s ustanovením § 18f zákona  369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  predložila hlavná kontrolórka návrh  plánu 
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016:  
Kontrolná činnosť: Výkon finančnej kontroly bude vykonávaný: 
1. na obecnom úrade, 
2. u právnických  osôb, ktorých zakladateľom je obec Rohožník 
a fyzických osôb, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté dotácie v súlade 
so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, buď na konkrétne 
účely vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia, a to v 
rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 

Výkon finančnej kontroly bude zameraný na kontrolu zákonnosti, 
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami a s majetkom obce. 
Obecný úrad: 
- kontrola osobných spisov zamestnancov, náplní práce zamestnancov, 
dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákona č. 311/2001 Zákonníka práce, 
- kontrola dodržiavania rozpočtu obce Rohožník v II. Q/2016 až IV.Q/2016, 
- kontrola dodržiavania poskytovania dotácií z rozpočtu obce Rohožník 
v zmysle VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií. 
Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 
- kontrola hospodárenia podľa všeobecne platných právnych predpisov 
v Zariadení sociálnych služieb – Originálne kompetencie čerpané v roku 
2016. 
 
Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov 
- plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017, 
- stanoviská k zmenám rozpočtu obce a k prijatiu návratných zdrojov 
financovania v r. 2016, 
- stanovisko k Návrhu programového rozpočtu obce Rohožník na rok 2017 
a viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019. 
 
Ostatné kontroly 
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré 
požiada obecné zastupiteľstvo a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, 
vykonané na základe vlastného rozhodnutia a predovšetkým z dôvodu 
novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov k výkonu kontroly. 
Obecné zastupiteľstvo si vyžiadalo vykonať kontrolu v Zariadení sociálnych 
služieb Rohožník. 
 
STANOVISKO K ÚVERU  
Obec Rohožník  spláca: 
Úver Prima banka (Rybník) - úroková sadzba 2,37%, nesplatená istina 
247.072,30 €, mesačná splátka istiny 0,00 €, priemerná mesačná splátka 
úrokov 528,72 €. PONUKA SLSP - Refinancovanie úveru Rybník úroková 
sadzba 1,49%, výška úveru 247.000 €, mesačná splátka istiny 2 940 €, 
priemerná mesačná splátka úrokov 286,58 €. Hlavná kontrolórka 
vypracuje stanovisko k ponuke a odporúča  túto ponuku Slovenskej 
sporiteľne prijať. OZ vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návratným zdrojom financovania vo výške 247.000 €. OZ schválilo 
prijatie Úveru na refinancovanie existujúceho úveru v Prima banka 
Slovensko, a.s. vo výške dlžnej sumy a poplatkov ku dňu refinancovania, 
poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s. za podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Obecné zastupiteľstvo zároveň 
schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad Slovenskej 
sporiteľne, a.s. pre potreby uvedeného úveru na refinancovanie. 
 
Starosta informoval prítomných o plánovanej výstavbe nového cintorína. 
Na základe rokovaní obec uzatvorila dohodu s Úrbárskou lesnou 
spoločnosťou o  prenájme parcely za účelom vybudovania nového 
cintorína v lokalite Konopiská. Starosta prítomným odprezentoval 
architektonicko-urbanistickú štúdiu cintorína, ktorého súčasťou bude dom 
smútku, urnová stena a prístupová cesta - chodník  popri železnici.  
 
Na základe žiadosti OZ schválilo predaj časti pozemku parc. č. 3045/196 
v katastrálnom území Rohožník ako novovytvorenú parcelu podľa GP 
66/2015 zo dňa 11.12.2015, ktorý vyhotovil geodet Igor Kaliáš, a to parc. 
č. 3045/264 o výmere 71 m² druh pozemku orná pôda, kde vlastníctvo je 
vedené Katastrálnym odborom Okresného úrady Malacky pre katastrálne 
územie Rohožník na LV č. 710, a to podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na základe žiadosti do vlastníctva: Vavrinec Báchor a manželka Žofia 
Báchorová, trvale bytom Záhrady 338/2, 906 38 Rohožník za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom na základe vyhotoveného geometrického 
plánu vo výške 1379,- eur.  
 
 

  

Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 20.06.2016 

% 

Bežné príjmy 2 473 850,00 € 1 255 997,52 50,77 

Kapitálové príjmy 270 200,00 € 105 562,10 39,07 

Finančné operácie 150 000,00 € 0,00   

Vlastné príjmy ZŠ 10 000,00 € 19 109,39 191,09 

Vlastné príjmy MŠ 15 620,00 € 6 900,00 44,17 

PRÍJMY CELKOM 2 919 670,00 € 1 387 569,01 47,52 

Bežné výdavky 1 269 180,00 € 601 433,57 47,38 

Kapitálové výdavky 355 000,00 € 160 572,47 45,23 

Finančné operácie 64 310,00 € 20 291,38 31,55 

Bežné výdavky ZŠ prenesené 528 020,00 € 205 393,00 38,90 

Bežné výdavky ZŠ originálne 125 211,00 € 57 600,00 54,00 

Bežné výdavky ZŠ vlastné 8 000,00 € 19 109,39   

Bežné výdavky MŠ originálne 312 120,00 € 156 060,00 50,00 

Bežné výdavky MŠ vlastné 15 620,00 € 6 900,00   

ZSSR (príspevok VÚC) 115 200,00 € 48 000,00 41,66 

ZSSR (príspevok Obec) 82 500,00 € 67 500,00 81,81 

VÝDAVKY CELKOM 2 875 161,00 € 1 339 859,81 46,60 

PREBYTOK/SCHODOK + 44 509,00 € + 47 709,20   
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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného 18. 07. 2016 

(upravené) 

 
Starosta predložil na prerokovanie a schválenie návrh VZN 4/2016 
o  určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce 
Rohožník. Návrh bol zverejnený spôsobom obvyklým a v lehote 
pripomienkovania bol 06. 07. 2016 na obecný úrad doručený iba jeden 
nesúhlas obyvateľov sídliska, bytového domu 382, ktorý podpísalo 25 
obyvateľov. Obyvatelia  nesúhlasia so zrušením obmedzenia, ktoré 
reštaurácii Háj  ukladá platné VZN. Napriek tomu, že P. Peter Habdák  
a Ján Ambra,  majitelia reštaurácie Háj,  vnímajú súčasnú situáciu v okolí  
reštaurácie ako bezproblémovú, obyvatelia, prítomní na zasadnutí s nimi 
tento názor nezdieľajú. Sú názoru, že pokiaľ sa otváracie hodiny predĺžia, 
predĺži sa aj čas pohybu osôb pred reštauráciou do neskorých nočných 
hodín, tak ako to bolo v minulosti.  Tvrdia, že napriek obmedzeniu tu 
problémy s hlukom aj vandalizmom sú iba v menšom rozsahu. Rozbité 
poháre na verejnom priestranstve, detskom ihrisku stále sú a hluk po 
záverečnej tiež. Keď  príde na kontrolu polícia, idú zákazníci do budovy, 
a keď odídu,  o chvíľu sú zase vonku. OZ neschválilo VZN č. 4/2016 
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce 
Rohožník.  
 
Na základe žiadosti OZ schválilo  predaj pozemku v katastrálnom území 
Rohožník parc. č. 394/7 a 394/8 určených GP č. 25/2016, ktorý vyhotovil 
geodet Igor Kaliáš dňa 17.05.2016 a objekt plechového skladu na 
pozemku 394/8, ktoré sú využívané ako areál záhradného centra. 
Nehnuteľnosti sú vedené Katastrálnym odborom Okresného úrady 
Malacky pre katastrálne územie Rohožník na LV č. 710. Predaj sa 
uskutočňuje podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa do spoluvlastníctva manželov Jozef Konečný 
a Mária Konečná, obaja bytom č.d. 286, 900 62 Kostolište, a to spolu za 

cenu vo výške 38 500,-€ stanovenú znaleckým posudkom č. 120/2016 zo 
dňa 28.06.2016, ktorý vyhotovil Ing. Pavol Encinger na základe 
vyhotoveného geometrického plánu. Náklady na vyhotovenie 
geometrického plánu a znaleckého posudku budú  znášať kupujúci. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia 
uvedené priestory dlhodobo užívajú v súlade s platnou nájomnou 
zmluvou. 
 
Na základe diskusie  OZ  schválilo návrh na udelenie ocenení Cena obce 
Rohožník pre: Juraj Vančo – nositeľ Diamantovej plakety za darovanie 
krvi, Ladislav Drahoš – za dlhoročnú prácu pre rozvoj športu v obci a pre 
spoločenské organizácie v obci, Jozef Orgoň – za dlhoročnú prácu pre DHZ 
a spoločenské organizácie v obci. 
 
Mgr. I. Kočišová sa opýtala, či by  obec mohla zahrnúť v lokalite Na barine, 
medzi rodinnými domami Radič – Petrášová,  priehlbiny. Starosta povedal, 
že v tomto týždni bude vykonané asfaltovanie komunikácií v obci, opravu 
zabezpečí. 
Na upozornenie V. Báchora, že spomaľovač od OOPZ na Obchodnej ulice 
je vysoký, starosta povedal, že firma, ktorá bude asfaltovať cesty v obci, 
nájazd  vo vzdialenosti dvoch metrov odfrézuje a vyrovná novým 
asfaltom.  
Cesta pri Materskej škole sa zrekonštruuje až po ukončení stavebných 
prác oproti stojacich bytových domov.  
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Na základe žiadosti OZ schválilo predaj časti pozemku parc. č. 3045/196 
v katastrálnom území Rohožník ako novovytvorenú parcelu podľa GP 
66/2015 zo dňa 11.12.2015, ktorý vyhotovil geodet Igor Kaliáš, a to parc. 
č. 3045/263 o výmere 30 m² druh pozemku orná pôda, kde vlastníctvo je 
vedené Katastrálnym odborom Okresného úrady Malacky pre katastrálne 
územie Rohožník na LV č. 710, a to podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na základe žiadosti do vlastníctva: Tomáš Badida a manželka Marcela 
Badidová, trvale bytom Rybník 613/17, 906 38 Rohožník za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom na základe vyhotoveného geometrického 
plánu vo výške 583,- eur.  
 
Na základe žiadosti OZ schválilo predaj časti pozemku parc. č. 3045/196 
v katastrálnom území Rohožník ako novovytvorenú parcelu podľa GP 
66/2015 zo dňa 11.12.2015, ktorý vyhotovil geodet Igor Kaliáš, a to parc. 
č. 3045/265 o výmere 60 m² druh pozemku orná pôda, kde vlastníctvo je 
vedené Katastrálnym odborom Okresného úrady Malacky pre katastrálne 
územie Rohožník na LV č. 710, a to podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na základe žiadosti do vlastníctva: Silvia Škápiková, trvale bytom Záhrady 
336/6, 906 38 Rohožník za cenu stanovenú znaleckým posudkom na 
základe vyhotoveného geometrického plánu vo výške 1165,- eur.  
 
Na základe žiadosti OZ schválilo predaj časti pozemku parc. č. 3045/196 
v katastrálnom území Rohožník ako novovytvorenú parcelu podľa GP 
66/2015 zo dňa 11.12.2015, ktorý vyhotovil geodet Igor Kaliáš, a to parc. 
č. 3045/266 o výmere 61 m² druh pozemku orná pôda, kde vlastníctvo je 
vedené Katastrálnym odborom Okresného úrady Malacky pre katastrálne 
územie Rohožník na LV č. 710, a to podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
na základe žiadosti do vlastníctva: Oľga Olšovská, trvale bytom Záhrady 
335/8, 906 38 Rohožník za cenu stanovenú znaleckým posudkom na 

základe vyhotoveného geometrického plánu vo výške 1185,- eur. 
 
Na otázku Bc. K. Štarka, či sa upraví prístupová cesta na športový štadión, 
starosta odpovedal, že kompetentní túto situáciu už riešia.  
Na otázku Mgr. Kočišovej,  ako sa vyrieši situácia s popolnicami na 
sídlisku, starosta odpovedal, že uvidíme podľa financií. Obec plánuje 
vybudovať na sídlisku stojiská, ktoré budú oplotené, uzamknuté a 
prístupné iba obyvateľom sídliska. Každý bytový dom bude mať svoje 
stojisko. Pri tvorbe rozpočtu na ďalšie obdobie bude obec počítať  
s vyčlenením financií na takúto stavbu. V súčasnosti robí prieskum Ing. 
Peter  Hlásnik, po preskúmaní všetkých možností obec zvolí vhodnú 
alternatívu.  
Na otázku p. Novákovej, či sa nezamýšľa obec vybudovať chodník pri 
Rašeline (Záhrady, Malacká ulica) smerom do obce, ktorý by slúžil ako 
skratka, odpovedala p. Kožuchová, že vodohospodári takúto stavbu 
nepovolia. Starosta v súvislosti s plánovanou výstavbou pešej lávky, ktorá 
vyrieši prechod pri autobusovej zastávke pri dolnom ihrisku a zbernými 
surovinami, bude rokovať s vodohospodármi a prednesie aj túto 
požiadavku. 
Na otázku M. Horskej, či obec neplánuje rekonštruovať most pri bufete na  
Rašeline, starosta povedal, že most je v zlom stave, ale nepatrí obci. Mohli 
by sme urobiť premostenie cez Rudávku  na našom pozemku  pri 
Materskej škôlke, môžeme sa na to informovať. P. Nováková povedala, že 
most by vyriešil aj vjazd na cestu ulice Pri Rudávke , napr. pracovníkom 
firmy A.S.A,  pretože v súčasnosti je od zberných surovín ťažký prístup.   
Pani M. Kaňková sa opýtala, na koho sa má obrátiť so žiadosťou o opravu 
rozbitej komunikácie pre jej domom. Starosta odpovedal, že pred dvoma 
týždňami bol v našej obci župan P. Frešo aj s riaditeľom Regionálnych ciest 
pozrieť si stav našich komunikácií. Prisľúbil, že to nie je problém a cesty 
opravia. Zároveň upozornila na kolízie, ktoré sa stávajú v dôsledku zmeny 
dopravného značenia pred jej domom. Starosta odpovedal, že toto 
značenie má svoje opodstatnenie, vodiči by ho mali rešpektovať. 
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V tejto rubrike radi uverejníme aj Vaše blahoželania, spomienky a fotografie. Svoje príspevky posielajte na adresu 
casopisrohoznican@gmail.com alebo vložte do redakčnej schránky na obecnom úrade. 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA 

 
 
 
 

  

KTO BOL SV. HUBERT? 
 Každý poľovník  vie, že sv. Hubert je patrónom poľovníkov a 
lesníkov, ale málokto už vie, prečo a ako sa ním stal!  
 Presný dátum jeho narodenia nepoznáme. Podľa legendy 
Hubert pochádzal zo šľachtického rodu, oženil sa veľmi mladý,  jeho 
žena však zomrela pri ťažkom pôrode. Zlomený bolesťou 
a trápením sa uchyľoval do hôr a lesov a svoje zabudnutie hľadal 
pri love a bujarých loveckých zábavách.  
 Raz, a to bolo na Veľký piatok, na poľovačke pri ťažkom 
a dlhotrvajúcom durení uvidel jeleňa, ktorý mal medzi parohami 
jasne žiariaci kríž a hlas varujúci Huberta pred záhubou a pred 
cestou do pekla. Hubert po tomto zážitku vstúpil do kňazského 
stavu. Bolo to niekedy v roku 703-705, keď sa 
stal biskupom v diecéze Tongres - Maastricht. 
Bol nástupcom sv. Lamberta, ktorý zomrel ako 
mučeník. 
 Biskup Hubert mal však predsa čosi z 
poľovníckej záľuby: občas šiel chytať ryby. To 
sa mu napokon stalo osudným. Keď sa raz 
chystal na rybačku, jeho pomocník tak 
neobratne narábal s udicou, že vážne poranil 
biskupa na ruke. Rana sa zapálila a 
spôsobovala Hubertovi stále väčšie bolesti. 
Uvedomil si, že mu hrozí smrť. Napriek tomu sa 
usiloval vykonávať biskupské povinnosti. 
Zároveň si dal pripraviť hrob v kostole sv. Petra 
a Pavla v Liége. Zomrel 30. mája  roku 727 ako 
biskup z Maastichtu.  
 V 8. storočí ho vyhlásili za svätého a v 
roku 1170 sa stal patrónom poľovníkov. Práve 
preto je sv. Hubert patrón poľovníkov, aby 
každý v sebe našiel lásku a porozumenie nielen 
k prírode, ale aj k ostatným ľuďom a taktiež 
mieru vo využívaní odmien, ktoré nám príroda 

poskytuje. Jeho odkaz dodnes pre poľovníkov spočíva v zásade: 
Zver v prvom rade treba chovať a chrániť a až potom loviť! 
 Úcta k sv. Hubertovi sa v 10. storočí rozšírila do viacerých 
západoeurópskych krajín. Najsilnejšia bola a z veľkej časti aj dodnes 
je v Belgicku, Holandsku, Luxembursku, v lesnatých krajoch 
severného a východného Francúzska, ako aj v západonemeckých 
diecézach Trevír a Kolín nad Rýnom. Pre jeho pamiatku je 3. 
november každoročne spojený s poľovníckymi oslavami sv. 
Huberta. 

Stanislav Hudec 
Predseda PZ Hôrka Rohožník 
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6.08.2016 -  Jánoška, Patrik   
  Gajarská, Lenka 
30.07.2016 - Iabloncic Francisc  
  Kutláková Mária 
10.09.2016 -  Vereš, Ernest   
  Demeterová, Patrícia 
17.09.2016 -  Radič, Marián  

  Čembová,Michaela 
Petržlíková, Anna 08.06.2016 
Maxian, Michal 12.06.2016 
Abrahámová, Klaudia 12.06.2016 
Pulmann, Tomáš 18.06 2016 
Škodáková, Sarah 21.06.2016 
Černická, Zuzana 23.06.2016 
Micháleková, Klára 26.06.2016 
Šingliar, Diana 03.07.2016 
Žilavý, Tomáš 16.07.2016 

Kabát, Matias 17.07.2016 
Mračková, Viktória 29.07.2016 
Petržilka, Alex 26.09.2016 
Šelcová, Emma 31.07.2016 
Čulenová, Juliana 11.08.2016 
Kožuch, Tobias 23.08.2016 
Gubo, Alexander 07.09.2016 
Jurkovičová, Kristína 16.09.2016 

Palagy, Karol 
Rybárová, Otília 
Vaniš, Jiří 
Rybáriková, Anna 
Hofferová, Agneša 
Kočiš, Karol 
Karotký, Peter 
Ambrová, Anna 
Režný, Peter 
Staššová, Viera 
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POHĽAD NA KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016 

Hurá, prázdniny! 
 
 Koniec školského roka bol  radostný 
najmä pre deti, ktoré dostali za svoju aktívnu 
prácu odmenu. Bolo to za výborné vyučovacie 
výsledky a reprezentáciu školy v rôznych 
súťažiach. Zvlášť boli ocenení žiaci za športové 
súťaže, za zber papiera, za starostlivosť o svoju 
triedu,... Okrem čokolád sa rozdávali aj knižky, 
diplomy a tohtoročnej "TOP DESIATKE"   pán 
starosta obce Mgr. Peter Švaral  opäť odovzdal 
hodnotný  dar - t a b l e t.  Na klasif ikačnej 
porade nám pani riaditeľka dala  úlohu vybrať 
jedného žiaka za každý ročník, ktorý si najviac 
zaslúži vecný darček. Triedni učitelia sa rozhodli 
obdarovať  tie deti,  ktoré majú nielen výborné 
vyučovacie výsledky, ale svojím správaním a 
postojmi môžu byť vzorom ostatným 
spolužiakom. Za "NAJ ŽIAČKU ŠKOLY" bola 
vyhlásená  MICHAELA BELUŠKOVÁ, ktorá našu 
školu úspešne reprezentovala vo viacerých 
súťažiach a olympiádach.  V š e t c i  m á m e 
úprimnú radosť zo všetkých našich žiakov! 

 
 

Rozlúčka s prvým stupňom 

 Dňa 27. 6. 2016 sa konala v 
škole štvrtácka rozlúčková párty. Žiaci 
4.A a 4.B si spolu so svojimi triednymi 
učiteľkami odsúhlasili, že sa rozlúčia s 
prvým stupňom vo veľkom štýle.  
 Nástup za znenia sviatočných 
fanfár, hrdo držiac svoje tablá, 
príhovor triednych učiteliek a 
pani riaditeľky, spev Jakubka Škápika a 
spoločný tanec v rytme Lettkiss... toto 
všetko a ešte "super disco" sa 
rozliehala po chodbách základnej 
školy.  
 N a š i m  n a s t á v a j ú c i m 
druhostupniarom prajeme hlavne aby 
všetko to, čo sa naučili na prvom 
stupni, úspešne zúročili na druhom 
stupni. Želáme veľa krásnych zážitkov 
a chuť vzdelávať sa. 
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Olympijské hry v našej škole 

 Dňa 1. 6. 2016 sa „Deň detí“ v našej škole niesol v hesle 
„Olympijských hier“. Každá trieda reprezentovala iný svetový štát. 
Žiaci súťažili v 15-tich športových disciplínach. Počas celého dňa 

prebiehali medzi jednotlivými triedami súboje vo vybíjanej 
a futbale. 
 Žiaci sa do sýtosti vybehali, otestovali svoje športové 
výkony a tie najlepšie boli ocenené sladkou odmenou.  
 

1.A 

1. Malá Natália 

2. Kassayová Katarína 

3. Čulen Martin 

1.B                           
(víťaz vo vybíjanej) 

1. Smák Dávid 

2. Mesárošová Diana 

3. Vasavíková Laura 

2.A 

1. Kossová Nikol 

2. Bartošová Ema 

3. Fáberová Sára 

2.B                               
(víťaz vo vybíjanej) 

1. Salaiová Vanesa 

2. Partl Dominik 

3.Škopeková Madlénka 

3.A 

1. Hassová Viktória 

2. Baďurová Zuzana 

3. Hermannová Lucia 

3.B                               
(víťaz vo vybíjanej) 

1. Stašo Simon 

2. Lovíšek Filip 

3. Martinkovičová Viktória 

3.C 
1. Paták Michal 

2. Hlásničková Simona 

4.A 

1. Focková Sára 

2. Danadová Adriana 

3. Gažiová Petra 

4.B                                          
(víťaz vo vybíjanej) 

1. Pavlík Kristián 

2. Škápik Jakub 

3. Tomaškovičová Natália 

5.A                             
(víťaz vo vybíjanej - d) 

1. Angermayer Zdenko 

2. Jankovič Martin 

3. Čulen Jakub 

5.B                                      
(víťaz vo futbale - ch) 

1. Kuračková Vanda 

2. Rybecká Vanesa 

3. Martinkovýchova Sarah 

6.A 

1. Zajac Mário 

2. Beluško Andrej 

3. Blanárik Michal 

7.A                                      
(víťaz vo vybíjanej - d)    
(víťaz vo futbale - ch) 

1. Pavlíková Nikola 

2. Boraková Simona 

3. Baďura Denis 

9.B 
1. Zavadská Sofia 

2. Galbová Petronela 

VYHODNOTENIE NAJ... ŠPORTOVCOV: 
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ODPAD – SÚČASŤ NÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA 

 Či chceme, alebo 
nechceme problematika 
odpadu sa dotýka 
každého z nás. Záleží len 
na nás aký postoj k nemu 
zaujmeme. Sú aj takí 
jedinci, čo riešia 
problematiku odpadu 
systémom: Stačí dostať 
odpad za dvere môjho 
obydlia a všetko je 
v y r i e š e n é .  D r a h é 
a nezodpovedné riešenie, 
na ktoré doplácame 
všetci. Ale likvidácia 
odpadu nie je taká 
jednoduchá a núti nás čím 
ďalej sa ňou viac a viac zaoberať. Keďže odpadu pribúda a ani 
v budúcnosti tomu nebude určite inak, tak treba riešiť otázku: 
Čo s ním? Zvoliť jednoduché riešenie a všetko hádzať do jedného 
vreca, alebo zvoliť  náročnejší prístup a vydať sa cestou 
separácie. A práve toto sa týka každého z nás. Svojím aktívnym 
prístupom môžeme prispieť k tomu, že nebudeme ľahostajní. 
Samotným separovaním nielenže spravíme niečo pre svoj dobrý 
pocit, ale prispievame k zhodnocovaniu odpadu pre jeho ďalšie 
spracovanie. V neposlednom rade, aj keď sa to na prvý pohľad 
nezdá zvyšujeme hospodárnosť odpadového hospodárstva.  
 Zo zákona obec ako taká musí zabezpečiť separáciu 
jednotlivých zložiek odpadu. Sú to zväčša drahé riešenia, ktoré 
sú financované z balíka verejných peňazí, čiže peňazí vás 
všetkých. A práve tu je priestor pre zamyslenie sa každého z nás 
či separovať alebo neseparovať. Čím viac sa podarí vyseparovať 
tým väčšia je možnosť úspory na nákladoch pri spracovávaní 
odpadu. 
 
 

Ako môžeme separovať v našej obci? 
 Formou hniezd - sídlisko alebo formou vriec - dedina pre-
bieha separácia základných zložiek:  papier, plast, železo a sklo.  

 Ďalšie možnosti ponúka dvor Technických služieb, kde sa 
môže uložiť biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný od-
pad a objemný odpad.  Z týchto druhov odpadov sa separujú aj 
ďalšie zložky: drevo, zelený odpad, biologický odpad z kuchyne, 
batérie, oleje, gumy. Presný popis čo možno a za akých podmie-
nok uložiť na dvore Technických služieb nájdete v Prevádzkovom 
poriadku pre areál Technických služieb  Rohožník. 
 Nebuďme lenivý a ľahostajný a pridajme  sa do separo-
vania! 
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POZNÁME LAUREÁTOV PROGRAMU NÁŠ ROHOŽNÍK 

 Grantový program Náš Rohožník, ktorý sumou 20 000 eur dotuje spoločnosť CRH Slovensko, pozná 

ľudí, ktorí získali prostriedky na realizáciu svojich zámerov. Medzi podporené projekty patria aj tím Nordic 

Walking Rohožník a Materské centrum Kvietok. Prečítajte si, ako sa týmto projektom darí a na čo využili 

prostriedky z grantu. 

Paličkami ku zdraviu 
 Renáta Beňová z Rohožníka objavila vynikajúci spôsob, ako 
sa začať hýbať, robiť niečo pre svoje zdravie a svojím entuziazmom 
strhla aj priateľov. „Mala som problémy s posunutou platničkou 
a lekárka mi odporúčala športovať, avšak tak, aby telo a kĺby 
netrpeli otrasmi. Zo všetkých možností mi najlepšie vychádzal 
nordic walking, chodenie po prírode so špeciálnymi paličkami. 
Precvičí 90 percent svalov na tele a chodenie po mäkkom 
podklade v lesoch a pri rybníkoch okolo Rohožníka nezaťažuje 
kĺby,“ vraví pani Beňová. Pravidelný pohyb sa prejavil na lepšom 
zdraví. „Aktívny šport mi pomohol natoľko, že som vysadila lieky 
proti bolesti hlavy aj chrbta,“ dodáva 
R. Beňová. 
 Jej nadšenie oslovilo aj ľudí 
z okolia a teraz sa trikrát týždenne 
stretáva na 2-hodinových tréningoch 
približne 15 ľudí. „V skupine máme 
ľudí od 8 do 70 rokov. Okrem toho, že 
v tíme je väčšia zábava, môžeme robiť 
aj skupinové cviky a utužujú sa 
priateľstvá. Pravidelný pohyb sa 
prejavuje aj na našich postavách. 
Dokonca sme sa už zúčastnili 
pretekov, na ktorých naši členovia 
obsadili prvé miesto,“ predstavuje 
úspechy tímu Nordic Walking 
Rohožník R. Beňová. 

 Severská chôdza, ako znie slovenská verzia tohto na prvý 
pohľad nenáročného športu, našla odozvu aj v širšom okolí. „Pri 
našich aktivitách nám pomohol aj grantový program Náš Rohožník. 
Sumou 20 000 eur ho dotuje spoločnosť CRH Slovensko, ktorá má 
v Rohožníku cementáreň. Vďaka tomu sme mohli začiatočníkom 
zakúpiť špeciálne paličky nordic walking, získala som certifikát 
Sprievodca severskej chôdze a prispeli nám aj na jednotné 
oblečenie, ktoré používame na súťažiach,“ chváli Renáta Beňová 
spoluprácu s popredným výrobcom stavebných hmôt, ktorý dbá aj 
o rozvoj komunitného života a športovania obyvateľov 
v Rohožníku a jeho okolí. 

Raj pre mamy a deti 
Materské centrum 
s programom pre deti 
nájdete aj na Záhorí 
v obci Rohožník, kde 
sa mamy s deťmi od 
roku 2007 stretávajú 
v centre Kvietok. 
Jednou z jeho 
štatutárov bola šesť 
rokov aj Katarína 
Jurkáčková, ktorá 
v Rohožníku vyrástla, 
založila si rodinu a  
aktívne sa zapája do 
kultúrneho života 
o b c e .  „ Ž i v o t 
v Rohožníku mi úplne 
vyhovuje. V okolí je 
veľmi pekná príroda 
na prechádzky 
a takmer vždy tu 
nájdeme hríby. Ľudia 

si navzájom pomáhajú, stretávajú sa, funguje komunitný život. 
Okrem toho sa v ostatnej dobe rozvíja aj samotný Rohožník,“ 
menuje výhody bývania na Záhorí K. Jurkáčková. 

 Počas jej pôsobenia sa podarilo zmodernizovať aj Kvietok. 
„Mám dve deti a počas materskej dovolenky som sa stala 
štatutárnou zástupkyňou Kvietka. Vytvorili sme priestor, v ktorom 
môžu mamy so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať 
obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, 
pracovať na sebe a nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej 
životnej situácii. Organizovali sme rôzne prednášky, kurzy, 
semináre, kultúrne, umelecké, športové a spoločenské podujatia. 
Pre deti uskutočňujeme aktivity, ktoré sú zamerané na rozvíjanie 
pohybových schopností, fantázie a tvorivého myslenia. Kvietok 
funguje na báze dobrovoľníctva a všetky aktivity robia členovia a 
členky bez nároku na odmenu. Zapojili sme sa aj do grantového 
programu Náš Rohožník, ktorý sumou 20 000 eur podporuje 
spoločnosť CRH Slovensko. Jej Cementáreň v Rohožníku patrí 
medzi najväčších zamestnávateľov v okolí. S pomocou grantov sme 
opravili telocvičňu, vytvorili detské ihrisko,  zrekonštruovali herňu 
a vstupnú chodbu a vybavili didaktickými pomôckami  herňu podľa 
princípov vzdelávania Montessori,“ dopĺňa Katarína Jurkáčková. 
 Pre deti od 0 do 6 rokov organizujú rôzne kultúrno-
spoločenské podujatia, napr. Šarkaniáda, Divadelné nedele, 
Halloween disco, návštevu Mikuláša a iné. Najväčším podujatím je 
Míľa pre mamu. „Organizujeme ju spolu s Úniou materských 
centier. Mamy s deťmi prejdú cez Rohožník 1 600-metrovú trasu 
a na základe spolupráce s CRH Slovensko dostanú v cieli kvet ako 
poďakovanie za ich trpezlivosť a lásku, ktorú venujú svojim 
deťom,“ uzatvára Katarína Jurkáčková. 

Foto: Zuzana Candalová 

Foto: Renáta Beňová 
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80. VÝROČIE POĽOVNÍCTVA  
 Dňa 7. mája 2016 si poľovníci PZ Hôrka Rohožník 
pripomenuli 80. výročie založenia 1. poľovníckej spoločnosti 
v obci. Oslava sa konala v kultúrnom dome za účasti 120 členov 
združenia a pozvaných hostí. Pozvanie prijali doc. Soňa Chovanová 
Supeková, PhD., viceprezidentka Slovenskej poľovníckej komory 
a Prezidentka Klubu slovenských poľovníčok, Miroslav Kopiar, 
predseda SPZ OkO MA a predseda OPK MA, Milan Merc, tajomník 
SPZ OkO a OPK MA, taktiež ostatní členovia predstavenstiev OkO 
MA a OPK MA, vrátane predsedov susediacich revírov. 
 Prípravou takto rozsiahlej pripomienky výročia sa výbor 
zaoberal viac ako 3 mesiace, čomu zodpovedal aj samotný 
kultúrny a spoločenský program. Za zvuku lesníc lesničiarov OPK 
MALACKY sa od 15:00 schádzali poľovníci zo širokého okolia. 
Lúčničiari OPK Malacky o 15:45 hod. vyprevádzali poľovníkov na 
sv. omšu, ktorá sa konala v miestnom kostole. Procesia 
krojovaných poľovníkov a domáceho folklórneho súboru SPIDUCH 
smerom do kostola akoby nemala konca. Na kritických miestach 
z dôvodu bezpečnosti jej museli asistovať aj príslušníci polície. 

 Omšu za všetkých žijúcich i nežijúcich členov celebroval 
miestny pán farár Mgr. Flajžík. V kostole sv. omšu sprevádzalo 
Tríbečské trio Bratislava pod vedením Jakuba Badrnu. Hlas lesníc 
v chráme znel a niesol sa takou intenzitou, že bolo vidieť u 
prítomným na omši vrúcne potešenie, ale i prekvapenie, ako táto 
poľovnícka hudba dokáže sv. omšu spestriť a precítiť. Následne po 
omši sa organizovane sprievod opäť premiestnil do KD, kde už pre 
účastníkov bolo pripravené kultúrne prekvapenie folklórneho 
súboru SPIDUCH. Pripravili si autentickú scénku zakladania 
poľovníckeho spolku s menami 11 zakladateľov vrátane 
účastníkov, teda ľudí z obce, ktorí sa vo vtedajšej Kancelárii 
v Rarboku k veci zišli. A že táto zorganizovaná autentická 
scéna mala u účastníkov akcie ohlas, prezradil dlhotrvajúci 
potlesk a ďakovanie hercom a tvorcom. Bol to zlatý klinček 
večera. 
 Predseda PZ Stanislav Hudec a ostatní členovia 
výboru odovzdali upomienkové listy členom združenia 
a pozvaným hosťom, taktiež boli venované vecné dary 
a ďakovné listy pozvaným hosťom a sponzorom. „Je 
namieste poďakovať našim podporovateľom a 
prenajímateľom, ktorí nám pomohli dôstojne osláviť 80. 
výročie poľovníctva v Rohožníku. Ďakujeme Urbárskej 
spoločnosti Rohožník, Farskému úradu, Obecnému úradu 
Rohožník, spoločnostiam Agropartner s.r.o., CRH 
(Slovensko) a.s., Baumit, LIV – EPI s.r.o. Bratislava, Dios 
s.r.o., Pneuservis Krebs, hotelierom zo Ždiaru Stanislav, 

Vladimír a Štefan Békešovci a z Lendaku Jaro Gálik, jednotlivcom 
pán Vorobel, Škopek, Báchor, Polák a Kaiser a  folklórnemu súboru 
SPIDUCH. Vážení naši sponzori, kamaráti, členovia ďakujeme! 
Rovnaký diel úcty a vďaky patrí aj našim rodinám, ktoré nám 
svojím pochopením umožňujú venovať sa starostlivosti o živú 
prírodu počas celého roka." povedal Stanislav Hudec vo svojom 
príhovore. 
 Nakoľko PZ Hôrka úzko spolupracuje s MŠ Rohožník, boli 
vyhodnotené maliarske práce detí, ktoré tvorili svoje diela na 
tému ,,Príroda očami detí“. 
 Spoločnosť pozvaných hostí sprevádzala slovom Mgr. 
Natália Žembová,  ktorá sa svojím poľovníckym oblečením zaradila  
do radu krojovaných poľovníkov. Páni kuchári prekvapili 
poľovnícku spoločnosť otvoreným rautom so šiestimi poľovníckymi 
špecialitami vrátane studenej kuchyne. K dobrej a spevavej nálade 
prispeli Heligonkári zo Senice a Hlbokého, ktorí sa striedali 
s kapelou TOP Diamond zo Skalice. Dobrú náladu dopĺňalo 
a spestrovalo skalické vínko z produkcie pivníc nášho dlhoročného 
kamaráta pána Alojza Masaryka.   
 Sprievodný program akcie bola výstava výtvarných prác detí 
z Materskej škôlky Rohožník a výstava fotografií týchto autorov: 
Ján Hlaváč, Myslivost, ČR; Ladislav Dulanský Ing., PZ Plavecké 
Podhradie a nesmel chýbať dvorný fotograf telom i dušou 
Ralbošan pán Miroslav Blusk. 
 

Peter Havlík  
poľovnícky hospodár PZ Hôrka Rohožník 
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POĽOVNÍCKE ZAMYSLENIE 
 Tak ako v živote človeka aj v živote organizácií sú okrúhle 
výročia. Vtedy nastáva čas zastaviť sa, zamyslieť, bilancovať svoju 
činnosť, konfrontovať ju s prítomnosťou a samozrejme 
porozmýšľať o svojom budúcom smerovaní. Poľovnícke združenie 
Hôrka Rohožník si v tomto roku pripomenulo významné jubileum. 
Dňa 2. marca 1936 sa v Rohožníku konala prvá ustanovujúca 
členská schôdza a od vtedy uplynulo neuveriteľných 80 rokov. 

 Dávny filozof Herakleitos prehlásil: „Nevstúpil by si dvakrát 
do tej istej rieky“ a každý poľovník môže potvrdiť, že sa neopakujú 
rovnaké poľovnícke či lovecké situácie, a preto ani naše poľovnícke 
roky nemôžu byť rovnaké. Ich príbehy sú rôzne. Menia sa s ľuďmi, 
poľovníkmi a tiež podľa meniacich sa prírodných a spoločenských 
podmienok. Poľovníctvo je fenomén pretrvávajúci tisícročia. Prešlo 
dlhým a zložitým vývojom. Od nevyhnutnosti obživy až po dnešnú 
integrovanú súčasť nášho prírodného prostredia. Poľovníctvo je 
rozhodujúcim predpokladom existencie zdravého vývoja populácii 
všetkých druhov našej voľno žijúcej zveri. Poľovníctvo ako aj iné 
oblasti záujmov človeka sa neustále mení. Dôvodom týchto zmien 
nie sú iba nové stále sa meniace a prehlbujúce sa poznatky z 
výskumu a praxe, ale i neustále sa 
meniace prostredie, v ktorom naša zver 
i my žijeme. 
 Poľovník má prírodu nielen poznať, 
poznávať a ovládať jej zákonitosti, ale mal 
by sa nad týmito zákonitosťami pri svojej 
činnosti aj hlboko zamýšľať. Porozmýšľať 
o zákonitosti života a smrti, o svojom 
živote, o príbuzných, o priateľoch, o 
výmene generácií, ale i o tom, čo chce ešte 
v živote dosiahnuť, aké má plány a 
predsavzatia, čo by mal ešte urobiť v 
prospech zveri, poľovníctva, svojho revíru 
a kolektívu, s ktorým práve ten svoj 
poľovnícky život žije a čo chce zanechať 
tým čo prídu po nás. Páni poľovníci 
nezabúdajme na našich predkov, na dobré 
poľovnícke zvyky a obyčaje, ktoré nám 
odkázali. My ich musíme v týchto 
pohnutých poľovníckych časoch 
jednoznačne zachovávať a odovzdávať 
ďalším generáciám našich nástupcov tak, 
aby v poľovníctve pretrvali. Je to jedinečný 
kultúrny odkaz našich predchodcov. 
Nastala doba keď si chtiac-nechtiac 
musíme uvedomiť, že za prírodu 
zodpovedáme my a musíme sa snažiť 
zachovávať ju pre budúce generácie. 
 V posledných rokoch sa rôzne 

spoločenské a politické zmeny 
v našej spoločnosti zapísali do dejín 
slovenského poľovníctva. Významné 
zmeny však neprinášajú iba pokrok, 
ale sú i zdrojom rôznych napätí 
a problémov, ktoré poľovníci jasne 
a zreteľné vnímajú a bytostne sa ich 
dotýkajú. Každý z Vás vie aké 
ťažkosti a peripetie sme zažívali i my 
pri obnove nášho revíru v rokoch 
2008 až 2009 a dodnes zažívame! 
Dnes v spoločnosti rezonuje - Koľko 
máš peňazí toľko máš aj pravdy a samozrejme aj možností. Nebyť 
takýchto prízemností tak náš ľudský a spoločenský posun by 
zaznamenal neskutočný rozmer vpred. 
 Využívam túto príležitosť a úprimne ďakujem všetkým tým 
jedenástim zakladajúcim členom za ich odvahu a odhodlanie 
založiť poľovnícke združenie v Rohožníku. Všetkým predsedom, 
členom výboru a celej členskej základni ďakujem za roky, ktoré 
venovali zveľaďovaniu dobrého mena PZ Hôrka. Chcel by som 
popriať nášmu združeniu a jeho členom ďalších 80. rokov 
plnohodnotného poľovníckeho života a to za každého počasia. Tak 
tiež Vám všetkým, ktorí milujete prírodu a vstupujete do nej s 
úmyslom nielen vziať, ale predovšetkým dať želám, aby nám Boh i 
ľudské zákony umožnili i naďalej rozvíjať tento ušľachtilý cit. 
 Poľovníctvu a prírode zdar! 
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Stanislav Hudec  
predseda Poľovníckeho združenia Hôrka Rohožník  
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X. ROHOŽNÍCKE OBECNÉ SLÁVNOSTI ALEBO KRST OHŇOM 
 Možno sa trochu divíte názvu článku. Ale je to tak. 
Nenájdem náročnejšiu akciu, pri ktorej by sa niečo mohlo testovať. 
A my sme sa predsa nezľakli a išli sme do toho rovno hlavou. Mám 
na mysli krst nového námestíčka pred kultúrnym domom aj so 
všetkým vybavením. A dovolím si tvrdiť, že obstálo na výbornú. 
Reakcie všetkých prítomných mi dávajú len a len za pravdu. 
 
Ale poďme teraz už k slávnostiam.  
 
13. august 2016 
 Deň ako ktorýkoľvek iný. Teplo už od skorého rána. Všetko 
sa pripravuje na 15.00 hod., kedy to všetko vypukne. Postupne 
prichádzajú prví návštevníci. A je to tu, dočkali sme sa. Starosta 
otvára desiaty ročník obecných slávností. Krátky príhovor 
a z javiska už hrá mladá kapela  Františka Kaderu  LITTLE ROCKERS. 
Nasleduje energické a originálne vystúpenie GYPSY CAVE, po 
ktorých pridávajú mladí rockeri ešte zopár nestarnúcich hitov. 
Neplánovú prestávku strieda vystúpenie populárnej skupiny 
z metropoly východu NOCADEŇ. A tu prichádza na pódium objav 
tohtoročných slávností—Jakub Škápik.  Bez rešpektu a trémy 
preukázal kus šoumenstva a talent na spev a bavenie publika. Len 
tak ďalej a môžeme sa tešiť, čo nám ešte v budúcnosti predvedie. 
Vyvrcholením prvého dňa bolo vystúpenie Janka Ledeckého. Jeho 
hity si spoločne pospevovali všetky generácie návštevníkov. Na 
záver vystúpil oneskorenec Pavel Callta s kapelou. Svojím 
temperamentným vystúpením potešil najmä teenegerskú 
a nežnejšiu časť publika.  

14. august 2016 
 Chybička sa zrodila. Úvod druhého dňa sa odohral 11. 9. 
2016 v kinosále KD za účasti plného hľadiska a Smejka a 
Tanculienky. Škoda toho, malo to byť toho 14. augusta, bol by to 
výborný štart druhého dňa.   
 Pokračujeme vystúpeniami folkloristov z neďalekého okolia 
– z Malaciek a zo Stupavy. Nasleduje vystúpenie skupiny TASTE OF 
BRASE, ktorý prekvapili spracovaním svetoznámych hitov. V tejto 
chvíli začína hrať kapela Vlastu Redla. Po nevýraznom výkone 
prichádzajú na rad hviezdy večera súboru SPÍDÚCH, ktorí 
nesklamali a rok čo rok nás presviedčajú, že rozhodne nám majú 
stále čo povedať a neustále nás prekvapujú spracovaním tém 
z bežného života na záhoráckej dedine. Na záver vystúpila 
moravská kapela FLERET, ktorej vystúpenie nezastavilo ani 
hliadkovanie miestneho oddelenia policajného zboru SR, a dalo 
výbornú bodku za tohtoročnými slávnosťami.   
  
 Sprievodným programom počas oboch dní boli historické 
hry pre malých aj veľkých, maľovanie na tvár pre deti, portréty a 
karikatúry od akademického maliara Viliama Širokého a 
Podhoranské remeselné stánky prezentujúce šikovnosť a zručnosť 
našich ľudových umelcov. 
 Čo na záver. Koniec dobrý, všetko dobré. Ďakujeme 
všetkým sponzorom BSK, CRH (Slovensko) a.s., Agropartner s.r.o., 
Dios s.r.o., Burundi, Hurban Team, Milford, FC Rohožník, Bestav, 
s.r.o., dobrovoľníkom, účinkujúcim a aj Vám, ktorí ste prišli. 

minister 
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NORDIC WALKING ROHOŽNÍK ZBIERA PRVÉ ÚSPECHY  
 Klub Nordic Walking vznikol v apríli tohto roka a už v lete 
zbieral svoje prvé úspechy. Keď som sa pohrávala s myšlienkou 
začať s týmto športom, netušila som, že už za pár mesiacov bude 
v našej obci početná skupina ľudí s rovnakým cieľom—spraviť 
niečo pre svoje zdravie. Založili sme si amatérsku skupinku 
nadšencov, ktorá prerástla do 15-členného klubu. V počiatkoch 
sme sa zameriavali len na prechádzky v okolí Rohožníka a od 
augusta sa zúčastňujeme aj pretekov so zameraním na Nordic 
Walking, väčšinou sú to vložené preteky na bežeckých súťažiach, 
čo je v dnešnej dobe módnym trendom skoro v každej väčšej obci  
či meste. Naším cieľom je zúčastňovať sa pretekov v rámci 
tréningu, nakoľko nie sú zastrešované slovenskou Nordic Walking 
asociáciou. 
 Medzi preteky, ktorých sme sa zúčastnili, patrí Mostrun 
v Moste pri Bratislave, Vrakunský beh v Bratislavskej mestskej časti 
Vrakuňa a Rohožnícky výklus. Na súťažiach sme sa zúčastnili 
v kategórii žien aj mužov, načerpali inšpirácie a nové skúsenosti 
a z Mostrunu aj z domácich pretekov  sme si priviezli aj 
umiestnenie na prvom mieste v kategórii mužov a v ostatných 
ženských kategóriách to boli pekné umiestnenia a osobné rekordy.  
Náš klub pravidelne trénuje 3x do týždňa v dvoch skupinkách, 
začiatočníci a pokročilí. Tréningy sú zamerané na správne držanie 
tela, správnu techniku chôdze so špeciálnymi paličkami, vytrvalosť, 
kondíciu  a, samozrejme, cviky na posilnenie, tvarovanie tela 
a koordináciu. Mnoho cvikov je skupinových, čo náš klub utužuje 
v rešpekte voči ostatným, slabším, pomalším. Všetky naše tréningy 
prebiehajú v prírode za každého počasia, okrem silného dažďa 
a búrky.  
 Nordic Walking napomáha pri rôznych zdravotných 
problémoch, ako sú stavy po operáciách, rekonvalescencia po 
úrazoch, tvarovaní tela, znižovaní telesnej hmotnosti, je 
odrazovým mostíkom pre obéznych, pre ktorých je tento druh 
športu vhodný pri rozhodnutí  znížiť hmotnosť formou pohybu, 
pomáha pri cievnych, srdcových a pohybových ochoreniach a v 

neposlednom rade je to šport pre všetkých bez rozdielu veku 
a pohlavia, ktorí sa chcú hýbať na čerstvom vzduchu a spoznávať  
prírodu a okolie svojho bydliska.  
Uvítame každého záujemcu o tento druh pomerne mladého 
a nového športu na Slovensku. Stačí prísť pozrieť alebo priamo sa 
nahlásiť na náš tréning, vyskúšať si chôdzu s paličkami, ktoré 
máme k dispozícii na požičanie vďaka podpore v rámci grantového 
programu Náš Rohožník, kde náš projekt Nordic Walking uspel 
v kategórii voľnočasové aktivity.  
O najbližšom tréningu pre začiatočníkov sa môžete informovať na 
t.č. 0903568486, mailom rennatte7@gmail.com alebo nás sledujte 
na FB stránke “Nordic Walking Rohožník“, kde nájdete všetky 
informácie o čase a konaní tréningov a taktiež bohatú fotogalériu. 
 

Renáta Beňová 
sprievodca Nordic Walking 

II. ROČNÍK SÚŤAŽE HISTORICKÝCH STRIEKAČIEK 

 Pozvanie rohožníckeho dobrovoľného hasičského zboru na 
2. ročník súťaže s historickými striekačkami prijali hasiči z  Kaplnej, 
Vlčan a Senca. Súťaž dňa 10. septembra 2016 otvoril starosta Peter 
Švaral a riaditeľ OV DPO Malacky Jozef Ralbovský. Družstvá mali za 
úlohu predviesť štafetu, úspešný hasičský útok a PVP (pivo, víno, 
pálené) za čo najkratší čas. Historické hasičské prístroje fungovali 
bezchybne, len ľudský faktor občas pochybil v dôsledku súťažnej 
horúčky. Zápolenie prebiehalo vo veľmi priateľskej športovej 
atmosfére, ale súťaž brali všetky družstvá vážne, chceli ukázať 

svoju zručnosť a odhodlanie zvíťaziť. Vytvorilo sa nasledovné 
poradie:  1. Senec, 2. Vlčany, 3. Kaplna a 4. Rohožník.  
 Podujatie sa neskončilo vyhlásením výsledkov súťaže. Na 
účastníkov čakalo ešte príjemné priateľské posedenie pri 
občerstvení, o ktoré sa postaral DHZ Rohožník a PZ Hôrka. O 
zábavu sa postaral Tomáš Karsay. 

Peter Varmuža 
veliteľ DHZ Rohožník 
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 Niekoľko rokov sa na 
tratiach alpsko-jadranského 
šampionátu pohyboval 
neprehliadnuteľný malý 
chlapec Mário Zajac 
z Rohožníka s veľkou 
slovenskou vlajkou, fanúšik 
našich pretekárov. Keď v roku 
2013 vznikla Junior Moto  
Academy, vedel kam budú 
smerovať jeho kroky. 
 Absolvoval dve 
akadémie, kde nabral 
obrovské skúsenosti pod 
dohľadom trénera Martina 
Čermáka a Radima. S 
pomocou sponzora (CRH 
Slovensko) sme si mohli dovoliť kúpiť motorku od českého jazdca a 
odjazdili sme tak sériu Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej 
a Českej republiky. Po ročnej pauze z dôvodu nedostatku financií 
sme museli tréningy a závody prerušiť. 
 Slnko sa usmialo a  vďaka obci Rohožník pod vedením 
starostu Petra Švarala sme dostali sponzorský príspevok, s ktorým 
sme zase mohli začať trénovať a súťažiť. V roku 2016 sme odjazdili 
preteky v Slovenskej, Českej  a Maďarskej republike. Počas sezóny 
boli preteky úspešné aj menej úspešné. Naša vďaka patrí úžasným 
ľuďom ako Martin Čermák, Radim, rodina Šnegonovcov, Pagy, 
Peťo Kiss, ktorí nám pomohli s prenájmom motorky a kombinézy, 
opravami, prepravou,... 

 Sme na Mária veľmi pyšní, lebo počas roka nebol ani čas, 
ani peniaze na tréningy, trénoval vždy iba  deň pred závodmi a aj 
tak dokázal zvíťaziť a rok 2016 ukončil ako MAJSTER SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY VO SVOJEJ KATEGÓRII, ĽÚBIME ŤA.  
 Ešte raz veľká vďaka všetkým, dúfame, že sa nám podarí 
zohnať ďalších sponzorov, lebo bez  financií nemôžeme plánovať 
rok 2017. 

ÚSPECHY MÁRIA ZAJACA 

Miro Zajac 

II. ROČNÍK KAPRÁRSKEHO MARATÓNU 
 Dňa 15. septembra 2016 až 18. septembra 2016 
zorganizovala MO SRZ Rohožník na rybníku Ílovisko a Konopiská II. 
ročník kaprárskeho maratónu.  Losovanie miest prebehlo vo 
štvrtok 14. septembra o 18:00 hod. Zúčastnilo sa 8 dvojíc z 
možných 10. Súťažilo sa systémom chyť a pusť, išlo o celkovú 
ulovenú hmotnosť rýb. 
Vážil sa kapor od dĺžky 
50 cm. Každá ryba po 
zvážení bola pustená 
späť do vody. Ryba sa 
lovila len na boilis a 
pelety.  
 Zvíťazilo družstvo 
so štartovným číslom 3 - 
Vladimír Vtáček a 
Jaroslav Danihel. Spolu 
ulovili 39,37 kg kapra. 
Druhí skončili Michal 
Farkaš a Jozef Černek, 
tretí Jozef Bryndzík a 
Stanis lav Kondla. 
Najťažšieho kapra 
vážiaceho 6,45 kg ulovil 
Ladislav Polák. Ceny pre 
súťažiacich darovali 
rybárstvo Ichtis Malacky 
a  f i r m a  C R H 
(Slovensko). 
 Súťažiacim MO 

SRZ Rohožník zabezpečila občerstvenie počas celého trojdňového 
maratónu. Ďakujem všetkým súťažiacim a dobrovoľníkom za 
príjemne strávené chvíle pri vode.  

Petrov Zdar. 
Patrik Martinkovič 

člen MO SRZ 
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GULÁŠMAJSTER SPOD VYSOKEJ 

 Dňa 24. septembra 2016 sa konal jubilejný 10. ročník 
Gulášmajstra spod Vysokej, súťaže vo varení guláša. Prvýkrát sa 
konal na vynovenom priestranstve – námestíčku pred kultúrnym 
domom, kde nás trochu obmedzoval zákaz vstupu na 
novovysadené trávnaté plochy.  
 S príchodom prvých slnečných lúčov, ktoré  predpovedali 
príjemný slnečný deň, sa začali rozkladať prvé súťažiace družstvá. 
Postupne sa ich nazbieralo 21.  Medzinárodný punc súťaži dala 
účasť družstiev z moravskej Kašavy a premiérovo aj z maďarského 
Kakucsu.  
 Tradične ako po minulé ročníky aj tento spríjemňovali 
chvíle prípravy a čakania na guláš svojou hudobnou produkciou 
country kapela z Brezovej po Bradlom COUNTRY TIP, ktorú striedal 
„hitovkami“ DJ Miro. Pre najmenšie deti zabezpečilo Materské 
centrum Kvietok pesničkové predstavenie uja Viktora „Pesnička je 
liek“. 
 Po niekoľkohodinovom čakaní sme sa všetci o 13.00 hodine 
dočkali. Družstvá odovzdali svoje vzorky a mohlo sa degustovať 
a porovnávať, kto aký guláš pripravil.  Päťčlenná porota v zložení z 
pánov Baču, Žilavého, Šveca, Drahoša a predsedu pána Balúna po 
vyrovnanom priebehu  rozhodovania (a vôbec nie jednoduchom) 
mohla o 14.hod. vyhlásiť víťazov. Najskôr vyhlásili víťazov štvrtých 
miest (podarilo sa niektorých štvrtých aj vynechať, ale nakoniec sa 
všetko vysvetlilo) a potom nasledovalo to hlavné. Na treťom 

mieste sa umiestnilo družstvo Petra Galbu, čím potvrdilo svoje 
pozície z minulých ročníkov. Premiérovo sa na druhom mieste 
umiestnilo družstvo NAZURA. A nakoniec víťaz. Tentokrát už 
z pozície občana Rohožníka si zopakoval svoje víťazstvo Pavol 
Škrha. Pri preberaní nezabudol na svoju povestnú básničku 
Záhoráka, a keďže kotlíkov má plnú „húru“, tak sa rozhodol ten za 
víťazstvo venovať Vladovi Báchorovi. 
 Tohtoročný ročník bol spestrený o výstavu zeleniny a 
ovocia, ktorú zorganizoval Slovenský zväz záhradkárov Rohožník. 
Aj tu sa udeľovali ceny, ktoré slávnostne odovzdal pán starosta a 
predseda okresného výboru zväzu záhradkárov pán Ing. Alojz 
Kunštek. V prvej kategórii zelenina a ovocie bol 1. Július Hájek      
2. Ján Pešl a 3. Mária Chválová a v kategórii zelenina bol 1. Ján 
Diviak, 2. Dušan Rečný a 3. Dominik Pribila. Za najkrajšiu kolekciu 
bola ocenená pani Ľubica Kosová. 
 Na záver ďakujem všetkým ČI.: ČI-členom družstiev, ČI-
návštevníkom podujatia, ČI-country kapele COUNTRY TIP, ČI-DJ-
ovi Mirovi, ČI-všetkým členom poroty na čele s predsedom, ČI-
Technickým službám za výborný servis, ČI-všetkým, čo sa zúčastnili 
na príprave a na záver ČI-tam tomu hore za perfektné počasie. 
Všetci ČI, vidíme sa na 11. ročníku Gulášmajstra spod Vysokej. 
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minister 

SMEJKO A TANCULIENKA DORAZILI DO ROHOŽNÍKA 
 Ako pán starosta sľúbil na X. obecných slávnostiach, tak sa aj stalo a 
chyba, ktorá sa pri organizovaní tak veľkého podujatia môže stať, bola 
napravená. Dňa 11. septembra do Rohožníka prišli chrobáčikova čmeliak 
Smejko a lienka Tanculienka, aby veselým hudobným predstavením potešili 
našich najmenších. V plnej kinosále kultúrneho domu sa deti preniesli do 
prekrásneho sveta fantázie. Ich pesničky deti roztancovali, zabavili a 
vyčarovali na ich tvárach úsmev.  

redakcia 
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ŠKH ROHOŽNÍK 
Turnaj mladších žiačok  
 

 V rámci svojich aktivít ŠKH Rohožník usporiadal dňa 27. 

augusta turnaj mladších žiačok za účasti pozvaných družstiev:  HC 

Veselí nad Moravou, HC Velká nad Veličkou, DAC Dunajská Streda, 

Strojár Malacky + ŠKH Rohožník a ŠKH Rohožník. Pekné počasie 

privítalo účastníkov na nátermi vynovenom hádzanárskom ihrisku. 

Pre účastníkov a návštevníkov turnaja bol pripravený bufet so 

širokou ponukou, okrem iných dobrôt sa podával guláš z diviny, 

ktorý nám pripravilo miestne poľovnícke združenie Hôrka, za čo im 

ďakujeme.    

 Turnaj sa začal o 9:00 h. privítaním všetkých družstiev a 

prianím športového úspechu, radosti z hry a čo najmenšieho počtu 

zranení. Rozlosovanie bolo vopred  pripravené. Ako prvé nastúpilo 

naše najmladšie družstvo ŠKH Rohožník (r. 2008, 2007 a 2006), 

ktoré je tento rok prihlásené do súťaže MBAK, proti Strojár 

Malacky + ŠKH Rohožník. Bola to premiéra týchto dievčat. Počasie 

prialo divákom, avšak pre hráčky v 30°C  bol turnaj náročnejší. 

Napriek tomu si dievčatá turnaj užívali bez zranení a kolapsov. 

Týmto chceme poďakovať  miestnemu dobrovoľnému hasičskému 

zboru, ktorý sa zaslúžil o spestrenie turnaja a rozpálenú plochu 

ihriska v čase obeda polial vodou. Dievčatá zo všetkých teamov si 

to užívali. Družstvá, ktoré sa zúčastnili, odviedli kvalitnú hru 

s plným nasadením, len divákov bolo pomenej. Škoda, že občanov 

viac oslovujú zabíjačkové a obecné slávnosti, ako prísť a povzbudiť 

mladé talenty, a tak prispieť k povedomiu hádzanej v Rohožníku. 

Pevne veríme, že budúcnosť bude priaznivejšia a divákov bude 

čoraz viac.  

 Vyhodnotenie sa konalo približne o 16:20 hod. Poradie 

družstiev bolo nasledovné: 1. DAC Dunajská Streda, 2. HC Velká 

nad Veličkou, 3. Strojár Malacky+ ŠKH Rohožník, 4. HC Veselí nad 

Veličkou a na poslednej priečke naše najmladšie družstvo ŠKH 

Rohožník. Cenu za najlepšiu hráčku si odniesla hráčka DAC 

Dunajská Streda s č. 5 Anodyová, najlepšou brankárkou sa stala 

brankárka z HC Velká nad Veličkou. Ceny odovzdávali zástupcovia 

sponzorov Slovcem s.r.o., Bussines and Drive a zástupcovia klubu 

ŠKH. Na turnaj boli pozvaní aj zástupcovia obce Rohožník, ktorí 

mali ceny odovzdať, žiaľ, nik sa nedostavil, aj napriek tomu, že 

prisľúbili účasť... Na odovzdávaní sa zúčastnila i naša 

odchovankyňa, v súčasnosti hráčka extraligového HC Veselí nad 

Moravou a reprezentantka Slovenska Majka Olšovská.  

 Ďakujeme všetkým sponzorom, rodičom, členom výboru, p. 

Miroslavovi Bluskovi a Martinovi Gogovi  za fotodokumentáciu, 

rozhodcom a všetkým, ktorí sa podieľali  na prípravách  

a propagácii turnaja!                 

ŠKH Rohožník 



 

Spravodaj pre občanov Rohožníka  OKTÓBER 2016  OKTÓBER 2016 

Strojár Malacky + ŠKH Rohožník 2016/2017  
 
 Mnohí sa pýtate, ako to, že naše hráčky hrajú za Strojár Malacky? Dôvod je praktický... Strojár Malacky + Rohožník tvoria od 
tejto sezóny 2016/2017 jeden spoločný team, nakoľko  hráčok v tejto vekovej kategórii majú oba teamy  málo.  Vedenie  teamov sa po 

dlhých úvahách rozhodlo, že by bolo 
škoda nechať dievčatá napospas, 
pretože dievčatá a ich rodičia mali 
záujem pokračovať a zámer sa 
vydaril.  Dievčatá pod vedením 
skúsených trénerov p. Dušana 
Šustera a p. Ladislava Topolčányho 
žnú úspech za úspechom. Počas 
letnej prípravy sa zúčastnili turnajov 
v Prahe (Vršovice  CUP 2016), v Zlíne 
(HOLIDAY CUP 2016) a v Rohožníku 
(2016). V každom z týchto turnajov 
sa umiestnili na výborných miestach: 
Zlín  - 2. miesto z 9 teamov, 

Praha - 2. miesto zo 16 teamov, 

Rohožník - 2. miesto z 5 teamov. 

Martina Balúchová 
trénerka prípravky 

ŠKH Rohožník 

Nábor dievčat do ŠKH Rohožník 
 
Milé dievčatá!  
 Ak ste narodené v roku 2008 a 2009, príďte medzi nás a staňte sa súčasťou nášho hádzanárskeho klubu ŠKH Rohožník. Poďte sa 
hýbať, naučíte  sa loptu chytať, prihrávať, driblovať, hrať hádzanú, nájdete si nové kamarátstva, spoznáte mnohé miesta na Slovensku, 
ale i zahraničí.  Stačí prísť na tréning v pondelok a stredu o 16.00 h. na hádzanárske ihrisko, chytiť loptu a chcieť zotrvať.  
 Tešíme sa Teba ☺ 
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FC ROHOŽNÍK INFORMUJE 

A mužstvo 

 Prípravu sme odštartovali  
11. júla 2016, prvé dva týždne 
sme trénovali každý deň, potom 
s m e u p ra v i l i  tý žd e n n ý 
mikrocyklus na štandardné tri 
tréningové jednotky do týždňa. 
Káder mužstva sa posilnil 
o nových hráčov: Ján Kadera, 
Andrej Jankovič, Marek Horváth. 
Mužstvo po jarnej časti opustili 
Juraj Miklušičák, Michal 
Hermann, Dušan Valla a Stanislav 
Krútil. Museli sme riešiť problém 
s druhým brankárom, počiatočné 
riešenie s Martinom Fraňom 
neprinieslo očakávaný efekt, a 
preto sme  brankársky post 
obsadili Lukášom Karovičom.  
 P r í p r a v n é  o b d o b i e 
a začiatok sezóny  nám však 
priniesol niekoľko neočakávaných 
situácií. V prvom rade zranenia 
viacerých hráčov: Marko Lorinczi, 
Zdenko Filípek, Jakub Nemec, 
Andrej Jankovič, Ján Kadera, 
v poriadku stále na 100% nie je 
Martin Ambra, dlhodobo zranený 
je Marek Hudy a po 
rekonvalescencii kolena je 
Stanislav Škuta. Letné obdobie 
dovoleniek sa prejavilo aj 
v tréningovom procese cez 
prípravu a na začiatku sezóny, 
kedy sa nám nedarí stabilizovať 
káder na jednotlivé zápasy. 
Z dôvodu zranení hráčov sme 
v priebehu súťaže doplnili mužstvo 
o Samuela Bencu , ktorý sa vrátil 
z hosťovania v Spartaku Trnava. 
 Spokojnosť môžem vyjadriť 
s prvými štyrmi zápasmi z hľadiska 
výsledkov, menej spokojný som 
s predvedenou hrou a slabou 
efektivitou mužstva, pretože nevieme premieňať vyložené 
príležitosti. Výbornú úroveň, športovú aj spoločenskú, mal hodový 
zápas s Malackami, ktorý prilákal na náš krásny a útulný štadión 
950 divákov. 
 Verím, že v ďalších zápasoch sa vrátia do zostavy po 
zraneniach hráči,  divákov odmeníme hodnotnými futbalovými  

zážitkami a budeme dôstojne reprezentovať obec Rohožník 
v ligových zápasoch aj zápasoch Slovnaft cupu. 

Marian Tóth 
tréner A mužstva  

Dorast 
 
 Mužstvo dorastu do novej sezóny 2016/2017 posilnilo 
káder o futbalistov zo Žolíka Malacky. Tím doplnili Daniel Sivák, 
Aris Schnelldorfer, Jakub Černý, Lukáš Preis. Z FK Senica sa k nám 
vrátil Martin Hlavatý. 
 Zmena nastala aj na trénerskom poste, kde pána Skačana a 

pána Báchora vymenil pán Vladimír Studený. „S chlapcami som 
začal trénovať v podstate až ku koncu letnej prípravy. S mužstvom 
som absolvoval prvý zápas, ktorý nedopadol podľa našich 
predstáv. Budeme sa snažiť, aby sa naše výsledky neustále 
zlepšovali a boli silným súperom pre ostatné mužstvá.“  
 Prajeme veľa úspechov mužstvu dorastu v sezóne 
2016/2017 a takisto aj novému trénerovi. 



Patrik Troják 
tréner prípravky 
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Prípravka 
 
 V novom čísle Rohožníčana nadviažem na môj predošlý 
článok, v ktorom som okrem iného hodnotil uplynulý rok 
futbalovej prípravky.  
 Letné prázdniny sa pre chlapcov z prípraviek začali 
víkendovým futbalovým táborom, ktorý sa nakoniec konal na 
miestnom štadióne FCR – bol to úžasný zážitok pre všetkých 
zúčastnených. Myslím, že by sa podobné akcie mali povinne 
opakovať minimálne raz ročne ☺  
 Mesiac júl bol mesiacom voľna a sezóna 2016-2017 sa 
oficiálne začala 1. 8. , keď na prvý tréning prišlo bezmála 30 detí, 
čo považujem v čase dovoleniek za úspech. Družstvo mladšej 
prípravky (ročníky 2009 a mladší) vedie tréner Peter Wolák s 
dvomi asistentmi – Daniel Kassay a Jozef Miženko. Staršia 
prípravka zostala pod mojím vedením za asistencie Tomáša Škrhu. 
V novej sezóne 2016-2017 nemáme žiadne konkrétne ciele, čo sa 

umiestnenia v TAB týka, ale naším hlavným cieľom je trpezlivou a 
cieľavedomou cestou vychovať z chlapcov športovú osobnosť – 
myslím tým naučiť ich hrať futbal a mať z neho radosť, užívať si 
výhry, ale vedieť prijímať aj prehry, vedieť nažívať v kolektíve,... 
tých pozitívnych aspektov je ale mnoho. Takže menej podstatné je 
aktuálne 6. miesto v súťaži, ktorá sa, mimochodom, rozrástla o 
kluby FKM Stupava a FK Borinka B. Posledné súťažné kolo sa 
odohrá dňa 6. 11. doma proti Lozornu. Tréningy bývajú zvyčajne 
PON, STR a PIA o 17:00 hod. Všetky dôležité informácie sú vždy 
zverejnené v FB skupine alebo na webovej stránke 
www.fcrohoznik.sk.  
 Nakoniec by som sa chcel ešte raz poďakovať za podporu 
zo strany rodičov, samotného klubu a všetkým, čo aktívne tvoria 
našu futbalovú rodinu. Veľmi si to vážim. Želám Vám 
pestrofarebnú jeseň plnú príjemných dní a kopy zážitkov. 
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NAJBLIŽŠIE PODUJATIA V ROHOŽNÍKU 

       
 

 
 

Riaditeľ Zariadenia sociálnych služieb Rohožník, Školské námestie 1, 906 
38 Rohožník 

 
 

Bližšie informácie sú dostupné na www.rohoznik.sk alebo starosta@rohoznik.sk Požadované 
doklady v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Riaditeľ ZSSR –  neotvárať!“ je 
potrebné doručiť najneskôr do 31.10.2016 (rozhodujúci je dátum na prezenčnej pečiatke) na 
adresu: Obecný úrad Rohožník, Školské námestie č. 1, 906 38  Rohožník 

Obec Rohožník vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

 Otváracie hodiny na október 2016  
PONDELOK a PIATOK:  

klasická herňa: 9:30 - 11:30  
(stačí prísť)  

STREDA a ŠTVRTOK:  

Montessori: 9:30 – 11:00  
(prihlasovanie vopred) 

Na všetkých sa už veľmi tešíme ☺ 
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Kurič – údržbár v centrálnej kotolni 
 

Bližšie informácie sú dostupné na  
www.rohoznik.sk alebo 
starosta@rohoznik.sk 

 

Požadované doklady v zalepenej obálke 
s označením „Výberové konanie – kurič - 
údržbár –  neotvárať!“ je potrebné doručiť 
najneskôr do 31.10.2016 (rozhodujúci je 
dátum na prezenčnej pečiatke) na adresu: 

Obecný úrad Rohožník, Školské námestie 
č. 1, 906 38  Rohožník 

Obec Rohožník vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 

O Z N A M  
 

Obecný úrad Rohožník oznamuje 
organizáciám pôsobiacim v obci 
Rohožník, že žiadosť o dotáciu z 
rozpočtu obce na rok 2017 treba 
doručiť do 30. októbra 2016 do 
podateľne Obecného úradu 
Rohožník. 

Predaj vstupeniek je od 15.10. 2016 v Sportpub Rohožník a na obecnom úrade  
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Rohožníčan - spravodaj obce Rohožník. Týmto sa chceme poďakovať všetkým prispievateľom a tešíme sa na spoluprácu pri tvorbe ďalších čísel  

Rohožníčana.  Redakčná rada.  
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ANGLICKÉ OKIENKO 

TAJNIČKA PRE DETI 


