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Slovo starostky obce

Obecné spravodajstvo

Dovoľte mi prihovoriť sa Vám v prvých 
hodinách nového roka. Pred niekoľký-
mi hodinami sme prekročili prah no-
vého roka, ktorý sa do našich životov 
zapisuje číslovkou 2021. Každý nový 
kalendárny rok nás núti zamýšľať sa, či 
sme splnili všetky plány a predsavza-
tia z  roka predchádzajúceho. Takéto 
odpočty ste si urobili určite nielen vo 
svojom vnútri ale aj v  rodine, vo fir-
me a dnes Vám ho predkladám aj ja 
v rámci obecného úradu.
Minulý rok bol úplne iný, ako tie pred-
chádzajúce. Pandémia COVID-19 
nám zmenila naše životy. Obmedze-
nia, ktoré nám priniesla sme museli 
akceptovať a pocítili sme ich v každom 
našom kroku. Spoločenské akcie sme 

museli odložiť na čas bokom a veno-
vať sa boju s pandémiou. Celoplošné 
testovanie u nás v obci prebehlo tak 
ako aj v  iných obciach a mestách na 
celom Slovensku. Výsledky v  našej 
obci boli viac ako uspokojivé. Z  843 
testovaných sme mali len 1 pozitívny 
prípad.
Musím však konštatovať, že napriek 
týmto prekážkam sa nám v spolupráci 
s Vami vážení spoluobčania podarilo 
mnoho vecí dotiahnuť do úspešného 
konca. Plány a  zveľaďovanie našej 
obce sú dlhodobé a vyplývajú z voleb-
ného programu, z rokovaní Obecného 
zastupiteľstva a potrieb, ktoré je nutné 
riešiť v každodennom živote obce.
Projekty, ktoré sme podali za minu-
lý rok nám neboli schválené všetky. 
Výzvy na získanie dotačných zdrojov 
niektoré vôbec neboli, alebo sme sa 
nemohli zapojiť do nich ako oprávne-
ný žiadateľ. Ale v tejto práci budeme 
pokračovať ďalej a  snažiť sa využiť 
všetky dostupné výzvy, do ktorých sa 
obec zapojiť môže.
Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli 
pri testovaní a to: zdravotníkom, voja-

kom, policajnému zboru, DHZ Báb, 
pracovníkom obecného úradu.
Ďakujem každému, kto akoukoľvek 
prácou, alebo myšlienkou prispel 
k  rozvoju obce. Taktiež všetkým na-
ším spolkom, ktoré pôsobia v  obci, 
osobitne sa chcem poďakovať svojim 
spolupracovníkom na obecnom úra-
de, poslancom OZ, pedagogickým 
a  nepedagogickým zamestnancom 
ZŠ a  MŠ Báb, farskému úradu Báb 
a v neposlednom rade Vám všetkým, 
ktorí ste priložili ruku k  dielu, keď to 
bolo práve najviac potrebné.
Dovoľte mi z celého srdca zaželať Vám 
v novom roku pevné zdravie, šťastie, 
lásku, pokoj v  rodinách, veľa pracov-
ných a osobných úspechov. Nech ne-
strácate radosť zo života a vieru v to, 
že zlé sa Vám podarí prekonať a opäť 
vo Vašom živote bude svietiť slnko. 
Želám Vám a nám spoločne, aby sme 
zrealizovali ciele, ktoré sme si predsa-
vzali a aby tých zamračených dní v na-
šich dušiach bolo čo najmenej.

Katarína Töröková,  
starostka obce Báb
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Duchovné slovo

Zaskočený radosťou
Milí priatelia. Prežili sme podivné 
Vianoce. Také ako nikdy pretým a 
dúfam, že také už ani nikdy nebu-
dú. Sú to totiž sviatky Lásky, ale ako 
môžete prejaviť lásku, keď sa nemô-
žeme stretávať? Biskup Jozef Haľko 
vo vianočnom rozhovore na otáz-
ku o zmysle pandé-
mie povedal, že Boh 
nás každou životnou 
okolnosťou aj dejin-
nou situáciou vlastne 
testuje, keď vzniká 
nutnosť urobiť voľbu, 
rozhodnutie, zaujať 
postoj. Spomenul i prí-
hovor pápežského ka-
zateľa, čerstvého 
kardinála Raniera 
Cantalamessu, ktorý 
hovorí, že niečo malé 
a neviditeľné nám za-
vrelo hranice  a nás 
v konečnom dôsled-
ku poriadne pokorilo. 
Ľudstvo vytriezvelo z 
ilúzie, že už má všetko 
pod dokonalou kon-
trolou. Nie, nemáme 
všetko vo svojich ru-
kách, musíme hľadať 
niekoho, kto je nad 
tým všetkým, kto nás 
presahuje. Boha a Božieho Syna Je-
žiša Krista. Nemožnosť stretávať sa 
však môžeme v duchu biskupových 
slov prijať ako výzvu ísť na hlbinu. To 
je totiž recept na to, aby sme mohli, 
pochopením súvislostí, vybŕdnuť z 
každej ťažkej situácie, podobnej tej-
to, v ktorej sa práve nachádzame. 
Názov môjho príspevku je vlastne 
názvom knihy C. S. Lewisa, známeho 
intelektuála a profesora stredovekej 
a renesančnej literatúry na Cambrid-
geskej univerzite. Je to autor mno-

hých kníh, ktoré veľmi netradičným 
spôsobom ukazujú čitateľom pohľad 
na veci viery, okrem iného napríklad 
Rady skúseného diabla, Veľký roz-
vod či celý rad kníh Letopisov Nar-
nie. Knihu Zaskočený radosťou napí-
sal na žiadosť ľudí vo svojom okolí, 

ktorí boli prekvapení, ako sa z neho 
– ateistu – stal kresťan. Jeho cesta 
je veľmi podnetná. Lewis objavil, že 
zážitky túžby a záchvevy radosti sú 
smerovkami, ktoré ukazujú jeden 
(pre neho ten správny) smer. Nedo-
volím si vlastnými slovami parafrá-
zovať tohto brilantného fi lológa, ne-
chajme prehovoriť jeho samého: pri 
hľadaní toho, čo sa v mojom vnútri 
dlhšie ozývalo, mi najlepší kľúč k ob-
ráteniu vložil do rúk jeden drsný ate-
ista, keď povedal: „Čudné, zdá sa, 

že všetko to o umierajúcom Bohu 
sa raz naozaj stalo.“ Preto som viac 
nehľadal to jediné správne nábožen-
stvo medzi tisíckami nesprávnych 
náboženstiev. Teraz som sa pýtal: 
„Kde dosiahlo náboženstvo skutoč-
nú zrelosť? Naplnili sa niekde všetky 

tie náznaky, na kto-
ré narážame v po-
hanských mýtoch?“
Už ma viac nezaují-
mali názory nenábo-
ženský ch ľudí na ži-
vot a na svet. Oproti 
nim stálo ohromné 
množstvo ľudí, ktorí 
uctievali – tancom, 
spevom, obetou, 
triaškou či prejav-
mi zbožnej úcty – a 
ktorí mali zjavne 
pravdu. Rozum, 
svedomie, ako aj 
posadnutosť a rituál 
musia byť sprievod-
cami na našej ceste. 
Kde dosiahlo nábo-
ženstvo skutočnú 
dospelosť? Kde sa 
naozaj prebudi-
lo? (Chestertonov 
Večný človek mi 
tu veľmi pomohol.) 

Existovali len dve možné odpovede: 
hinduizmus alebo kresťanstvo. Hin-
duizmus som z niekoľkých dôvodov 
celkom zavrhol, ostalo mi teda kres-
ťanstvo. V tejto dobe som bol už prí-
liš zorientovaný v literárnej kritike na 
to, aby som považoval Evanjeliá len 
za mýtus. Vôbec nemali mytologickú 
príchuť. A predsa – toto konkrétne 
rozprávanie, zaznamenané úplne 
neumeleckým, historicko-faktogra-
fi cký m spôsobom – títo úzkoprsí, ne-
atraktívni Židia, príliš slepí, aby videli 
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mytologické bohatstvo pohanského 
sveta všade navôkol – bolo presne 
záležitosťou veľkolepých mýtov. Ak 
by sa niekedy z mýtu stala skutoč-
nosť, ak by bol mýtus stelesnený, 
stalo by sa to presne tak, ako roz-
právajú evanjeliá. Tomu sa nič v lite-
ratúre nepodobá. Žiaden človek sa 
totiž nepodobal na tú Osobu, ktorú 
opisovali evanjeliá – na osobu takú 
skutočnú a zreteľnú a predsa takú 
tajomnú, ožiarenú svetlom prichá-
dzajúcim z iného sveta, jednoducho 
boh. A ak boh – už viac nie sme poly-
teistami – tak nie len nejaký boh, ale 
Boh. Tu, a len tu, sa naveky z mýtu 
stala skutočnosť; Slovo – Telo; Syn 
človeka – Boh. Toto už nie je ani „ná-
boženstvo“, ani „filozofia“.
Keď som sa s ním stretol, už som ne-
mohol žiť tak, ako predtým. Všetky 
moje skutky, moje túžby aj myšlienky 
mali byť uvedené do harmónie s Du-

chom. Prvýkrát som sám seba skú-
mal so skutočne praktickým cieľom. 
Čo som zistil? Na svoje zdesenie 
som objavil plnú džungľu žiadosti-
vosti, celý blázinec ambícií, plnú pô-
rodnicu strachu a kompletný hárem 
nenávistí. Bola toho škaredá hroma-
da a patrila mne. Vtedy som sa vzdal 
a uznal, že Boh je Boh. Kľakol som si 
a modlil som sa.
Čo teda povedať na záver o radosti? 
Som presvedčený, že to staré známe 
bodnutie radosti, tú dávnu trpkoslad-
kú túžbu som od obrátenia pociťoval 
rovnako často a rovnako intenzívne 
ako kedykoľvek predtým. Dnes však 
viem, že toto rozpoloženie mojej 
mysle, tento pocit, nebol nikdy taký 
dôležitý, akú dôležitosť som mu pri-
pisoval. Bol cenný len ako smerovka 
k niečomu inému, k niečomu, čo je 
tam vonku. Keď sa stratíme v lese, je 
pre nás turistická značka veľmi dôle-

žitá. Kto ju zbadá prvý, zvolá: „Aha, 
pozrite!“ Všetci sa tam hneď zbeh-
nú, aby ju uvideli zblízka. Keď však 
nájdeme správnu cestu a značky 
míňame v pravidelných intervaloch, 
už im nevenujeme takú pozornosť. 
Značky nás len povzbudzujú na ces-
te a my sme vďační lesníkovi, že ich 
tam umiestnil. „Lebo jedno je uvidieť 
krajinu pokoja zo zalesneného hre-
beňa… a iné kráčať cestou, ktorá k 
nemu vedie.“ – napísal vo svojich 
Vyznaniach Svätý Augustín.
Milí priatelia, prajem Vám, aby ste v 
tomto zvláštnom koronovom čase 
tiež našli radosť z nájdenia Boha vo 
svojom živote. On je kľúčom k po-
chopeniu, prijatiu i zvládnutiu každej, 
i súčanej krízy. Nech sa Vám darí.

Marian Uváček, Váš farár

dokončenie z predošlej strany
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Obdobie, počas ktorého sa obyvate-
lia sčítavajú je od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021. Rozhodujúcim 
okamihom sčítania, na ktorý sa vzťa-
hujú všetky údaje, ktorý obyvateľ 
vyplní alebo poskytne je polnoc zo 
štvrtka 31. decembra na piatok 1. ja-

nuára 2021 (v praxi to znamená, že 
ak sa narodí dieťa po polnoci 1. janu-
ára, nesčítava sa). 
Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám 
vyplnením sčítacieho formulára po-
mocou počítača, tabletu, notebooku 
alebo mobilného zariadenia. V prí-
pade, ak sa obyvateľ nemôže alebo 
nechce takto sčítať, môže navštíviť v 
prevádzkových hodinách kontaktné 
miesto zriadené mestom pre účel 
sčítania, kde ho sčíta stacionárny 
asistent alebo mu umožní použiť 

počítač, aby sa sám sčítal. Ak ide o 
osoby so zdravotným postihnutím 
alebo seniorov, títo môžu telefonic-
ky požiadať o asistenciu mobilného 
asistenta. Požiadavky na mobilného 
asistenta sa nahlasujú prioritne v pr-
vých dvoch týždňoch doby sčítania, 

tzn. od 15. februára 2021 do 28. feb-
ruára 2021. O mobilného asistenta 
môžu obyvatelia požiadať obec ale-
bo call centrum. Mobilný asistent na-
vštívi obyvateľa v dohodnutom čase 
a sčíta ho pomocou tabletu.

Obecné spravodajstvo

Informácie o sčítaní obyvateľstva
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Niečo o odpadoch...
...prečo PLATÍME za smeti VIAC „...som tvorcom odpadu a som za tento 
odpad zodpovedný...“

6Obecné spravodajstvo

Vždy na konci roka,  sa poslanci obce 
zaoberajú otázkou, resp. výškou po-
platkov za komunálny odpad. Práve 
tento poplatok je potrebné presne 
zakotviť vo všeobecnom záväznom 
nariadení obce, a to vždy s platnos-

ťou od 1. januára, pričom tento popla-
tok nie je možné meniť v priebehu 
roka. 
Jednou z položiek tvoriacou výšku  
poplatku za komunálny odpad (stano-
vený obcou) je tzv. zákonný poplatok 

(Príloha č. 1 k Nariadeniu vlády č. 
330/2018 Z. z.), ktorým sa ustanovuje 
výška sadzby poplatku za uloženie 
odpadov na základe úrovne vytrie-
denia komunálneho a objemového 
odpadu.  

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách t-1

2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

Tento zákonom daný poplatok mô-
žeme my občania ovplyvniť iba 
vlastnou,  zvýšenou alebo zníženou 
úrovňou separácie.  Je veľkým pote-
šením to, že naši občania majú snahu 
a vôľu separovať odpad. Stále  viac 
Bábanov sa hlási k tejto ekologickej 
myšlienke, k podstate a významu 
separácie, a tým ochrany životného 
prostredia.  
V roku 2018 sme spoločne v obci vy-
tvorili 263,79 ton komunálneho od-
padu vrátane objemového odpadu 
a úroveň vytriedenia bola 41,56 %. 
V roku 2019 to bolo 215,3 ton  ko-
munálneho a objemového odpa-
du, miera vytriedenia bola 45,26 %. 
Presné údaje  za rok 2020 ešte nie 
sú v tejto chvíli k dispozícii, avšak od-
hadom (podklad Správa č.4/2020 o 
výsledkoch kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra obce Báb), možno 
dosiahneme úroveň 47 %. Zhrnutím 

týchto troch rokov je možné konšta-
tovať, že sa neustále zlepšujeme v 
separácii komodít a tým zvyšujeme 
našu úroveň vytriedenia. V prípade, 
že by sme spoločným úsilím dosiah-
li mieru separácie nad 50%, by výš-
ka zákonného poplatku bolo nižšia, 
resp. nemuseli by sme na ňu doplá-
cať v budúcnosti  formou zvýšeného 
poplatku za smetné.  Znalosť sepa-
rácie  a morálna uvedomelosť voči 
životnému prostrediu nám  všetkých 
teda môže priniesť aj „finančné ohod-
notenie“.  
A práve toto sa stalo obrovskou vý-
zvou pre samotných poslancov, ako, 
akým spôsobom  ohodnotiť tzv. „poc-
tivých triedičov“ v obci a súbežne 
ako   motivovať tých ostatných. Všet-
kým nám je jasné,  že najlepším a naj-
spravodlivejším spôsobom by bolo 
váženie odpadu pri každom zvoze. 
V tomto smere však naša obec nemá 

finančné prostriedky na zakúpenie 
špeciálneho  smetiarskeho vozidla, 
a spoločnosť, ktorá nám túto službu 
poskytuje, zatiaľ nezrealizovala  in-
vestíciu vo forme váženia čipovaných 
nádob.
Ako schodná možnosť sa javí ces-
ta formou množstvového odpadu. 
Obec, podľa zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady, má možnosť 
vyberať poplatok  od občanov dvomi 
spôsobmi, a to:
1. Paušálny poplatok na osobu a rok 
(aktuálny stav),
2. Podľa objemu vyprodukovaného 
odpadu za daný čas, tzv. množstvový 
zber.

Čo to znamená pre občana? 
Pre vstupný kvalifikovaný výpočet 
množstvového zberu a určenie čo 
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najsprávnejšej ceny za jednu nádobu 
komunálneho odpadu sú potrebné 
presné hodnoty dvoch veličín,  a to: 
1. Počet zozbieraných nádob v obci 
(za nejaký stanovený časový úsek) 
2. Množstvo vyprodukovaného (zo-
zbieraného) odpadu  (komunálneho 
aj objemového).
Obec iba na základe jednoznačných 
údajov tak môže stanoviť cenu za kilo 
odpadu a túto cenu pretaviť do ceny  
za nádobu a zvoz, a to podľa veľko-
sti nádoby (120-litrová, 240-litrová, 
1100-litrová). 
Občan (domácnosť) teda bude ve-
dieť, koľko stojí  napríklad jeden 
zvoz 120 litrovej nádoby  (za tuhý ko-
munálny odpad) a sám, podľa jemu 
znalej potreby,  si zvolí koľkokrát do 
roka potrebuje túto nádobu odviezť, 
čiže si sám zvolí frekvenciu vývo-
zov, a tým si určí jeho celkový ročný 

výdavok za odpad. Aktuálny počet 
zvozov komunálneho odpadu v roku 
2020 bol 26 zvozov. 
Pre vašu lepšiu predstavu,  si môže-
me uviesť niekoľko príkladov (prípa-
dov),  pričom je nám známe, že každá 
domácnosť má iné potreby: 
1.Príklad: som domácnosť, ktorá sa 
snaží separovať čo najlepšie a viem, 
že moju nádobu na komunálny od-
pad naplním tak približne raz za dva 
mesiace, preto si v obci objednám 6 
zvozov
2. Príklad: som domácnosť, ktorá sa 
snaží separovať čo najlepšie, avšak 
sme mnohopočetná domácnosť, a 
preto potrebujeme, aby nám smetiari 
odviezli smeti každý druhýkrát, preto 
si objednám 12 zvozov
3. Príklad: som domácnosť, ktorá 
ešte nie celkom správne separuje, 
a potrebujem, aby  mi smeti brali pri 

každom zvoze, čiže si objednám 26 
zvozov.
4. Príklad: som domácnosť, ktorá si 
už objednala niekoľko zvozov, av-
šak v domácnosti pribudol ďalší člen 
a máme viac komunálneho odpadu, 
preto si doobjednám počet zvozov.

Keďže v roku 2021 sa v našej obci 
zavádza čipový systém Elvis, ktorý 
bude slúžiť na  zaznamenávanie poč-
tu zozbieraných nádob, očakáva sa, 
že práve tento systém bude vodít-
kom a nápomocným merítkom práve 
pre občanov, akú si zvoliť frekvenciu 
vývozov v prípade množstvového 
zberu. 

Ing. Martina Viskupová,  
kontrolórka obce Báb

INOVUJEME NAŠE ODPADY
Nevyhadzujme peniaze na skládku
Naša samospráva už čoskoro spus-
tí  smart systém evidencie odpadov 
ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v 
legislatíve, potrebu zvyšovať mieru 
triedenia odpadov a znížiť množstvo 
skládkovaného odpadu. Evidencia 
nám poslúži na zistenie skutočného 
množstva odpadu, ktoré sa u nás 
produkuje. Na základe monitoringu 
získame manažérsky nástroj na ria-
denie odpadového  hospodárstva a 
jeho transparentné financovanie. 
Evidenčný systém ELWIS bude vy-
užívaný na sledovanie množstva 
komunálneho odpadu a triedené-
ho odpadu na zbernom dvore. Ide 
o doplnenie existujúceho systému 
evidencie, ktorý u nás už funguje pri 
triedení odpadu (plasy + kovy + tetra-
paky, papier a biologicky rozložiteľný 

odpad) z domácnosti. Každá nádo-
ba bude označená jedinečným QR 
kódom pre príslušnú domácnosť. Pri 
každom zbere zmesového komunál-
neho odpadu bude QR kód naskeno-
vaný do systému pracovníkom zbero-
vej služby. 
Na zbernom dvore zavádzame pou-
žívanie odpadových kartičiek. Každá 
domácnosť dostane originálnu kar-
tičku (formát bankomatovej karty), s 
originálnym QR kódom. Touto kartou 
sa budete preukazovať pri odovzdaní 
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Čo je ELWIS?

Jednoduchý a moderný nástroj na 
evidovanie množstva vzniknutého 
odpadu priamo z domácností. Bol 
vyvinutý slovenskými odborníkmi s 
dlhoročnou skúsenosťou s odpado-
vým hospodárstvom. Cieľom je, aby 
mala samospráva svoj odpad pod 
kontrolou a zlepšila kvalitu životné-
ho prostredia pre svojich občanov.
Evidencia nám umožní získať pre-
hľad o tom, kde a v akom množstve 
odpad vzniká. Na základe informácií 
môžeme zlepšiť systém zberu odpa-
dov, pripraviť vzdelávacie a iné akti-
vity, ktoré pomôžu zvýšiť mieru trie-
denia. Vďaka systému budeme môcť 
zaviesť spravodlivý systém a motivo-
vať domácnosti k lepšiemu triedeniu 
zavedením bonusového systému 
odmien. Takýto adresný systém nám 
pomôže predísť výraznému zvýše-
niu poplatkov za odvoz odpadu pre 
občanov a zvýšiť zodpovednosť kaž-
dej domácnosti za odpad, ktorý pro-
dukuje.

Pre úspech systému je veľmi dôleži-
tá pomoc a zapojenie vás, občanov. 

Len spoločnými silami môžeme zní-
žiť množstvo produkovaného odpa-
du, nevyhadzovať naše peniaze na 
skládku, lepšie triediť, kompostovať 
a zabezpečiť kvalitné životné pros-
tredie aj pre ďalšiu generáciu. 

O postupných krokoch budete pod-
robne informovaní. Zavádzané zme-
ny výrazne neovplyvnia doterajšie 
fungovanie zberu odpadu. Dosta-
nete informačné letáky, v ktorých 
nájdete informácie o tom, ako bude 
zavedenie systému, označovanie 
nádob a ich zber a evidovanie pre-
biehať. Prosíme vás o ich preštudo-
vanie a spoluprácu. Všetky ďalšie 
otázky vám radi zodpovieme na 
obecnom úrade. 

Obecné spravodajstvo

ĎAKUJEME, ŽE TRIEDITE ODPAD A CHRÁNITE
 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZAČÍNAME S ELEKTRONICKOU 
EVIDENCIOU ODPADU

V BÁBE

OBECNÝ ÚRAD ZABEZPEČUJE

Prideľovanie elektronických identifikátorov
na zmesový komunálny odpad a odpadových
kartičiek pre evidenciu na zbernom dvore,
elektronický zber dát.

Obecný úrad Báb
Báb 465, 951 34 Báb

0911 20 30 31

obecbab@obecbab.sk

Bližšie info:

e-mail: 

web: 

menejodpadu.sk/elwis

Partner obce Báb
pre elektronickú evidenciu odpadu

JRK Slovensko

spravodlivé poplatky

lepšie triedenie

menej skládkovaného odpadu

optimalizovanie nákladov obce

prehľad o tvorbe odpadu

čistejšie prostredie

PREČÍTAJTE SI, AKO BUDE SYSTÉM 
FUNGOVAŤ A ČO NÁM PRINESIE

Na Slovensku sa stále skládkuje viac ako 60 % 
komunálnych odpadov. Skládkovanie je najhorší 
spôsob nakladania s odpadmi. Na základe novej 
legislatívy sa výrazne zvýšia poplatky za uloženie 
odpadov na skládky. Kapacity skládok sa zmenšujú 
a náklady obce narastajú. Je preto v našom spoloč-
nom záujme tlmiť tieto náklady, zvyšovať triedenie 
a znižovať skládkovanie.

Skládkami komunálneho odpadu znečisťujeme 
rieky, lesy, naše životné prostredie. Odpad sa dostá-
va prostredníctvom potravín, ktoré konzumujeme, 
aj do nášho tela. Je nesmierne dôležité odpad triediť 
a znížiť záťaž na životné prostredie. Dajme odpadu 
druhú šancu. Triedením.

Prostredníctvom systému evidencie komunálneho 
odpadu budeme vedieť, kde aký odpad (ne)vzniká a 
budeme vedieť prijímať vhodné opatrenia. V 
neposledom rade získame zvýšenú kontrolu nad 
nákladmi obce na zber a skládkovanie odpadu.

Aký prínos to bude mať pre obec?

Aký prínos to bude mať pre občanov?

PREČO ELEKTRONICKÁ 
EVIDENCIA ODPADU?

DÔLEŽITÉ
INFORMÁCIE

Čo je evidencia odpadu?
Elektronický systém ELWIS zaznamenáva vyzbierané 
nádoby so zmesovým komunálnym odpadom a 
triedený odpad na zbernom dvore.. Pri každom zbere 
odpadu obec pozná reálne množstvo vyprodukova-
ného odpadu v každej domácnosti a ostatných 
subjektoch. Obec bude mať kontrolu nad množ-
stvom odpadu a bude vedieť vytvoriť spravodlivejší 
systém poplatkov za odpad.

Prečítajte si, ako bude systém 
fungovať a čo nám prinesie

Ako dôslednejšie triediť? 
stláčajme obaly - neprevážajme vzduch
obaly nemusíme umývať, stačí, aby boli prázdne
vrchnáky z PET fliaš zbierajme samostatne
nevytvárajme čierne skládky, ich likvidáciu zaplatia 
všetci obyvatelia obce

nepoužité a staré lieky vráťme späť do lekárne, 
papierové a plastové obaly recyklujme
ak nakupujeme textil, zvážme, či ho naozaj potrebu-
jeme
všímajme si okolie a ľudí, ktorí vyhadzujú 
odpad do prírody, znečisťujú okolie 
nám všetkým
nakupujme bezobalovo

používajme v obchode vlastné tašky

Systém ELWIS dopĺňa súčasnú evidenciu triedené-
ho odpadu. Evidovať tak budeme všetok vzniknutý 
odpad z domácností - zmesový komunálny odpad, 
aj odpad vytriedený a odovzdaný na zbernom 
dvore. 
Vďaka zníženiu množstva skládkovaného odpadu 
obec ušetrí nemalé prostriedky a nebude nútená 
výrazne zvyšovať poplatky. 
ELWIS nám pomôže dokončiť modernizáciu riade-
nia odpadového hospodárstva.  Peniaze, ktoré 
“nevyhodíte” na skládku môže samospráva využiť 
na zmysluplné projekty a rozvoj.

Najskôr budeme zbierať údaje o množstve odpadu 
z domácností. Budeme mať komplexné dáta o 
všetkom odpade, ktorý produkujeme v našej obci.
Na základe nich pripravíme spravodlivý mechaniz-
mus, ktorý nám pomôže odmeniť vás za lepšie 
triedenie. 
Cieľom evidencie je, aby ste vedeli, že zodpovedný 
prístup k odpadu  a životnému prostrediu sa oplatí. 

www.obecbab.sk - samospráva 
- sekcia odpadové hospodárstvo

MESTSKÝ ÚRAD ZABEZPEČUJE

Otváracie hodiny:

Zberný dvor:

Odpad, ktorý nie je možné vytriediť 
do zberných kontajnerov a vriec, môžete 
odovzdať na zbernom dvore.

SO: 8:00 - 12:00

nájdete oproti kostola
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OZNAČENIE NÁDOB

SO ZMESOVÝM 
KOMUNÁLNYM 
ODPADOM

1. KROK

Obcou poverené osoby označia vaše zberné nádoby 
trvalým QR kódom.

Na zber zmesového komunálneho odpadu využívajte
súčasné nádoby, ako doteraz.
Večer pred zberom vyložte zbernú nádobu pred bránu.

Ak máte poloprázdnu nádobu, nevykladajte ju. 
Vyložte ju k nasledujúcemu vývozu. Zamedzením 
vývozu poloprázdnych nádob šetríte svoje peniaze.

Bioodpad zo záhrady je ZAKÁZANÉ ukladať do nádob
na zmesový komunálny odpad. Na tento účel sú určené 
nádoby na triedenie bioodpadu.

Každá domácnost získa originálnu odpadovú kartičku,
s vlastným QR kódom.

Pri odovzadní triedeného odpadu na zbernom dvore
sa preukážete touto kartičkou.
Pracovník naskenuje váš QR kód a zaznačí do systému
informácie o privezenom odpade.

FE 40 41AL C/PAP 81 84

AKO TRIEDIŤ ODPAD?

Mastné obaly, obaly so zvyškom potravín a čistiacich 
prostriedkov, obaly z farieb, chemikálií či iných nebez-
pečných látok, novodurové trubky a podlahové krytiny, 
obaly so zvyškami nápojov. 
Plechovky z farieb či nebezpečných látok, domáce 
spotrebiče či ich súčasti, pokovovaný plast a papier. 

Nepatrí sem:

Fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly 
z kozmetických, pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky 
a krabičky z potravín, obaly CD, tégliky z jogurtov, obalový 
polystyrén. Zošliapnuté plechovky, konzervy, hliníkové 
obaly, zátky, kľúče, alobal, ostatné kovové predmety 
z domácnosti. Nápojové kartóny, obaly z mlieka, mliečnych 
výrobkov, džúsov a ovocných štiav, kávy a vína. 

Patrí sem:

PAP 20 21 22

PAPIER

Kosti, mäso a kože, mŕtve telá zvierat a ich trus, omáčky, 
pomazánky, cestoviny, oleje.

Zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny, pečivo, škrupiny z vajec
a orechov, pokosená tráva, kávová usadenina, studený
popol z dreva, lístie, piliny, burina, seno, drevná štiepka,
rolky z toaletného papiera.   

Nepatrí sem:

Patrí sem:

BIOODPAD

Znečistené sklo, keramika, porcelán, drôtené sklo, auto-
sklo, zrkadlá, plexisklo, žiarivky, žiarovky, TV obrazovky.

Nepatrí sem:

Fľaše z nápojov, tabuľové sklo z okien a dverí, fľaše a po-
háre zo zaváranín, rozbité sklenené poháre. 

Patrí sem:

SKLO

PET 1 HDPE 2 LDPE 4 PP 5 PS 6

Nadrozmerný bioodpad

Nadrozmerný bioodpad odovzdajte na zbernom
mieste pre bioodpad v bývalom areáli družstva. 
K dispozícii je každú sobotu od 8:00 do 12:00 hod. 

PLASTY + KOVY + TETRAPAKY

Zošliapnite vyhadzovaný odpad. Do nádoby sa ho zmestí viac. 

Na triedenie plastu, kovov a tetrapakov použite očipo-
vané nádoby, ktoré budú evidované našim systémom,
ako doteraz.  

Celé zväzky kníh, znečistený papier (mastný, uhľový), termo-
papier (účtenky), použité detské plienky, papierové vreckovky.  

Nepatrí sem:

Časopisy, noviny, letáky, zošity, krabice, papierové obaly, všet-
ko z lepenky, papier s kancelárskymi spinkami, bublinkové 
obálky bez plastového vnútra, rolky z toaletného papiera 
a kartónové obaly od vajec. 

Patrí sem:

TEXTIL

Koberce, matrace, molitán, znečistené a mokré textílie.
Nepatrí sem:

Použitý a nepotrebný textil, oblečenie, obuv, prikrývky, 
plyšové hračky, posteľné prádlo, záclony, bytový textil, 
uteráky. 

Patrí sem:

Na triedenie papiera použite očipované nádoby, ktoré
budú evidované našim systémom, ako doteraz.  

Vytriedené sklo uložte do zberných kontajnerov.
Nájdete ich na stojiskách v obci. 

Vytriedený textil uložte do zberných kontajnerov.
Nájdete ich na stojiskách v obci. 

Na triedenie bioodpadu použite očipované nádoby, 
ktoré budú evidované našim systémom, ako doteraz.  

EVIDENCIA 
ODPADU 

2. KROK

Evidencia nádob bude vykonaná pracovníkmi našej 
obce.
Smetiari vyprázdňujú len zberné nádoby označené 
nálepkou s QR kódom.

ŠTATISTIKA 
A SPRAVODLIVÉ
POPLATKY 

3. KROK

Evidované údaje vytvoria štatistiku o produkcii odpadov 
v jednotlivých domácnostiach a ostatných subjektoch.

Každá domácnosť zaplatí za odpady toľko, koľko 
odpadu vyprodukuje.

EVIDENCIA 
TRIEDENÉHO ODPADU
NA ZBERNOM DVORE 

EVIDENCIA NA ZBERNOM DVORE

ZBERNÝ DVOR

Na zbernom dvore zavádzame
používanie vstupných odpadových kartičiek.
Zabezpečíme tým:

lepšie plánovanie 
kapacity

vyššiu mieru
triedenia  

lepší prehľad
  o využívaní  
   zberného dvora 

sledovanie 
  vyťaženosti 

    zberného dvora         vylepšenie
       jeho fungovania
     a otváracích 
   hodín

Vytriedený odpad vám bude započítaný k miere triedenia,
ktorú dosiahnete triedením do nádob.

NA ZBERNÝ 
DVOR MÔŽETE

PRINIESŤ:

Plechovky
a kovy

Papier 
Tetrapaky

Tvrdený
plast a
polystyrénBaterky,

žiarovky

Elektro
odpad

Použitý
kuchynský

olej

Bio odpad
zo záhrad

Drobný
stavebný
odpad



9Obecné spravodajstvo

ĎAKUJEME, ŽE TRIEDITE ODPAD A CHRÁNITE
 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZAČÍNAME S ELEKTRONICKOU 
EVIDENCIOU ODPADU

V BÁBE

OBECNÝ ÚRAD ZABEZPEČUJE

Prideľovanie elektronických identifikátorov
na zmesový komunálny odpad a odpadových
kartičiek pre evidenciu na zbernom dvore,
elektronický zber dát.

Obecný úrad Báb
Báb 465, 951 34 Báb

0911 20 30 31

obecbab@obecbab.sk

Bližšie info:

e-mail: 

web: 

menejodpadu.sk/elwis

Partner obce Báb
pre elektronickú evidenciu odpadu

JRK Slovensko

spravodlivé poplatky

lepšie triedenie

menej skládkovaného odpadu

optimalizovanie nákladov obce

prehľad o tvorbe odpadu

čistejšie prostredie

PREČÍTAJTE SI, AKO BUDE SYSTÉM 
FUNGOVAŤ A ČO NÁM PRINESIE

Na Slovensku sa stále skládkuje viac ako 60 % 
komunálnych odpadov. Skládkovanie je najhorší 
spôsob nakladania s odpadmi. Na základe novej 
legislatívy sa výrazne zvýšia poplatky za uloženie 
odpadov na skládky. Kapacity skládok sa zmenšujú 
a náklady obce narastajú. Je preto v našom spoloč-
nom záujme tlmiť tieto náklady, zvyšovať triedenie 
a znižovať skládkovanie.

Skládkami komunálneho odpadu znečisťujeme 
rieky, lesy, naše životné prostredie. Odpad sa dostá-
va prostredníctvom potravín, ktoré konzumujeme, 
aj do nášho tela. Je nesmierne dôležité odpad triediť 
a znížiť záťaž na životné prostredie. Dajme odpadu 
druhú šancu. Triedením.

Prostredníctvom systému evidencie komunálneho 
odpadu budeme vedieť, kde aký odpad (ne)vzniká a 
budeme vedieť prijímať vhodné opatrenia. V 
neposledom rade získame zvýšenú kontrolu nad 
nákladmi obce na zber a skládkovanie odpadu.

Aký prínos to bude mať pre obec?

Aký prínos to bude mať pre občanov?

PREČO ELEKTRONICKÁ 
EVIDENCIA ODPADU?

DÔLEŽITÉ
INFORMÁCIE

Čo je evidencia odpadu?
Elektronický systém ELWIS zaznamenáva vyzbierané 
nádoby so zmesovým komunálnym odpadom a 
triedený odpad na zbernom dvore.. Pri každom zbere 
odpadu obec pozná reálne množstvo vyprodukova-
ného odpadu v každej domácnosti a ostatných 
subjektoch. Obec bude mať kontrolu nad množ-
stvom odpadu a bude vedieť vytvoriť spravodlivejší 
systém poplatkov za odpad.

Prečítajte si, ako bude systém 
fungovať a čo nám prinesie

Ako dôslednejšie triediť? 
stláčajme obaly - neprevážajme vzduch
obaly nemusíme umývať, stačí, aby boli prázdne
vrchnáky z PET fliaš zbierajme samostatne
nevytvárajme čierne skládky, ich likvidáciu zaplatia 
všetci obyvatelia obce

nepoužité a staré lieky vráťme späť do lekárne, 
papierové a plastové obaly recyklujme
ak nakupujeme textil, zvážme, či ho naozaj potrebu-
jeme
všímajme si okolie a ľudí, ktorí vyhadzujú 
odpad do prírody, znečisťujú okolie 
nám všetkým
nakupujme bezobalovo

používajme v obchode vlastné tašky

Systém ELWIS dopĺňa súčasnú evidenciu triedené-
ho odpadu. Evidovať tak budeme všetok vzniknutý 
odpad z domácností - zmesový komunálny odpad, 
aj odpad vytriedený a odovzdaný na zbernom 
dvore. 
Vďaka zníženiu množstva skládkovaného odpadu 
obec ušetrí nemalé prostriedky a nebude nútená 
výrazne zvyšovať poplatky. 
ELWIS nám pomôže dokončiť modernizáciu riade-
nia odpadového hospodárstva.  Peniaze, ktoré 
“nevyhodíte” na skládku môže samospráva využiť 
na zmysluplné projekty a rozvoj.

Najskôr budeme zbierať údaje o množstve odpadu 
z domácností. Budeme mať komplexné dáta o 
všetkom odpade, ktorý produkujeme v našej obci.
Na základe nich pripravíme spravodlivý mechaniz-
mus, ktorý nám pomôže odmeniť vás za lepšie 
triedenie. 
Cieľom evidencie je, aby ste vedeli, že zodpovedný 
prístup k odpadu  a životnému prostrediu sa oplatí. 

www.obecbab.sk - samospráva 
- sekcia odpadové hospodárstvo

MESTSKÝ ÚRAD ZABEZPEČUJE

Otváracie hodiny:

Zberný dvor:

Odpad, ktorý nie je možné vytriediť 
do zberných kontajnerov a vriec, môžete 
odovzdať na zbernom dvore.

SO: 8:00 - 12:00

nájdete oproti kostola
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www.obecbab.sk - samospráva 
- sekcia odpadové hospodárstvo

MESTSKÝ ÚRAD ZABEZPEČUJE

Otváracie hodiny:

Zberný dvor:

Odpad, ktorý nie je možné vytriediť 
do zberných kontajnerov a vriec, môžete 
odovzdať na zbernom dvore.

SO: 8:00 - 12:00

nájdete oproti kostola

OZNAČENIE NÁDOB

SO ZMESOVÝM 
KOMUNÁLNYM 
ODPADOM

1. KROK

Obcou poverené osoby označia vaše zberné nádoby 
trvalým QR kódom.

Na zber zmesového komunálneho odpadu využívajte
súčasné nádoby, ako doteraz.
Večer pred zberom vyložte zbernú nádobu pred bránu.

Ak máte poloprázdnu nádobu, nevykladajte ju. 
Vyložte ju k nasledujúcemu vývozu. Zamedzením 
vývozu poloprázdnych nádob šetríte svoje peniaze.

Bioodpad zo záhrady je ZAKÁZANÉ ukladať do nádob
na zmesový komunálny odpad. Na tento účel sú určené 
nádoby na triedenie bioodpadu.

Každá domácnost získa originálnu odpadovú kartičku,
s vlastným QR kódom.

Pri odovzadní triedeného odpadu na zbernom dvore
sa preukážete touto kartičkou.
Pracovník naskenuje váš QR kód a zaznačí do systému
informácie o privezenom odpade.
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AKO TRIEDIŤ ODPAD?

Mastné obaly, obaly so zvyškom potravín a čistiacich 
prostriedkov, obaly z farieb, chemikálií či iných nebez-
pečných látok, novodurové trubky a podlahové krytiny, 
obaly so zvyškami nápojov. 
Plechovky z farieb či nebezpečných látok, domáce 
spotrebiče či ich súčasti, pokovovaný plast a papier. 

Nepatrí sem:

Fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly 
z kozmetických, pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky 
a krabičky z potravín, obaly CD, tégliky z jogurtov, obalový 
polystyrén. Zošliapnuté plechovky, konzervy, hliníkové 
obaly, zátky, kľúče, alobal, ostatné kovové predmety 
z domácnosti. Nápojové kartóny, obaly z mlieka, mliečnych 
výrobkov, džúsov a ovocných štiav, kávy a vína. 

Patrí sem:

PAP 20 21 22

PAPIER

Kosti, mäso a kože, mŕtve telá zvierat a ich trus, omáčky, 
pomazánky, cestoviny, oleje.

Zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny, pečivo, škrupiny z vajec
a orechov, pokosená tráva, kávová usadenina, studený
popol z dreva, lístie, piliny, burina, seno, drevná štiepka,
rolky z toaletného papiera.   

Nepatrí sem:

Patrí sem:

BIOODPAD

Znečistené sklo, keramika, porcelán, drôtené sklo, auto-
sklo, zrkadlá, plexisklo, žiarivky, žiarovky, TV obrazovky.

Nepatrí sem:

Fľaše z nápojov, tabuľové sklo z okien a dverí, fľaše a po-
háre zo zaváranín, rozbité sklenené poháre. 

Patrí sem:

SKLO

PET 1 HDPE 2 LDPE 4 PP 5 PS 6

Nadrozmerný bioodpad

Nadrozmerný bioodpad odovzdajte na zbernom
mieste pre bioodpad v bývalom areáli družstva. 
K dispozícii je každú sobotu od 8:00 do 12:00 hod. 

PLASTY + KOVY + TETRAPAKY

Zošliapnite vyhadzovaný odpad. Do nádoby sa ho zmestí viac. 

Na triedenie plastu, kovov a tetrapakov použite očipo-
vané nádoby, ktoré budú evidované našim systémom,
ako doteraz.  

Celé zväzky kníh, znečistený papier (mastný, uhľový), termo-
papier (účtenky), použité detské plienky, papierové vreckovky.  

Nepatrí sem:

Časopisy, noviny, letáky, zošity, krabice, papierové obaly, všet-
ko z lepenky, papier s kancelárskymi spinkami, bublinkové 
obálky bez plastového vnútra, rolky z toaletného papiera 
a kartónové obaly od vajec. 

Patrí sem:

TEXTIL

Koberce, matrace, molitán, znečistené a mokré textílie.
Nepatrí sem:

Použitý a nepotrebný textil, oblečenie, obuv, prikrývky, 
plyšové hračky, posteľné prádlo, záclony, bytový textil, 
uteráky. 

Patrí sem:

Na triedenie papiera použite očipované nádoby, ktoré
budú evidované našim systémom, ako doteraz.  

Vytriedené sklo uložte do zberných kontajnerov.
Nájdete ich na stojiskách v obci. 

Vytriedený textil uložte do zberných kontajnerov.
Nájdete ich na stojiskách v obci. 

Na triedenie bioodpadu použite očipované nádoby, 
ktoré budú evidované našim systémom, ako doteraz.  

EVIDENCIA 
ODPADU 

2. KROK

Evidencia nádob bude vykonaná pracovníkmi našej 
obce.
Smetiari vyprázdňujú len zberné nádoby označené 
nálepkou s QR kódom.

ŠTATISTIKA 
A SPRAVODLIVÉ
POPLATKY 

3. KROK

Evidované údaje vytvoria štatistiku o produkcii odpadov 
v jednotlivých domácnostiach a ostatných subjektoch.

Každá domácnosť zaplatí za odpady toľko, koľko 
odpadu vyprodukuje.

EVIDENCIA 
TRIEDENÉHO ODPADU
NA ZBERNOM DVORE 

EVIDENCIA NA ZBERNOM DVORE

ZBERNÝ DVOR

Na zbernom dvore zavádzame
používanie vstupných odpadových kartičiek.
Zabezpečíme tým:

lepšie plánovanie 
kapacity

vyššiu mieru
triedenia  

lepší prehľad
  o využívaní  
   zberného dvora 

sledovanie 
  vyťaženosti 

    zberného dvora         vylepšenie
       jeho fungovania
     a otváracích 
   hodín

Vytriedený odpad vám bude započítaný k miere triedenia,
ktorú dosiahnete triedením do nádob.

NA ZBERNÝ 
DVOR MÔŽETE

PRINIESŤ:

Plechovky
a kovy

Papier 
Tetrapaky

Tvrdený
plast a
polystyrénBaterky,

žiarovky

Elektro
odpad

Použitý
kuchynský

olej

Bio odpad
zo záhrad

Drobný
stavebný
odpad

OZNAČENIE NÁDOB

SO ZMESOVÝM 
KOMUNÁLNYM 
ODPADOM

1. KROK

Obcou poverené osoby označia vaše zberné nádoby 
trvalým QR kódom.

Na zber zmesového komunálneho odpadu využívajte
súčasné nádoby, ako doteraz.
Večer pred zberom vyložte zbernú nádobu pred bránu.

Ak máte poloprázdnu nádobu, nevykladajte ju. 
Vyložte ju k nasledujúcemu vývozu. Zamedzením 
vývozu poloprázdnych nádob šetríte svoje peniaze.

Bioodpad zo záhrady je ZAKÁZANÉ ukladať do nádob
na zmesový komunálny odpad. Na tento účel sú určené 
nádoby na triedenie bioodpadu.

Každá domácnost získa originálnu odpadovú kartičku,
s vlastným QR kódom.

Pri odovzadní triedeného odpadu na zbernom dvore
sa preukážete touto kartičkou.
Pracovník naskenuje váš QR kód a zaznačí do systému
informácie o privezenom odpade.
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vývozu poloprázdnych nádob šetríte svoje peniaze.

Bioodpad zo záhrady je ZAKÁZANÉ ukladať do nádob
na zmesový komunálny odpad. Na tento účel sú určené 
nádoby na triedenie bioodpadu.

Každá domácnost získa originálnu odpadovú kartičku,
s vlastným QR kódom.

Pri odovzadní triedeného odpadu na zbernom dvore
sa preukážete touto kartičkou.
Pracovník naskenuje váš QR kód a zaznačí do systému
informácie o privezenom odpade.
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AKO TRIEDIŤ ODPAD?

Mastné obaly, obaly so zvyškom potravín a čistiacich 
prostriedkov, obaly z farieb, chemikálií či iných nebez-
pečných látok, novodurové trubky a podlahové krytiny, 
obaly so zvyškami nápojov. 
Plechovky z farieb či nebezpečných látok, domáce 
spotrebiče či ich súčasti, pokovovaný plast a papier. 

Nepatrí sem:

Fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly 
z kozmetických, pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky 
a krabičky z potravín, obaly CD, tégliky z jogurtov, obalový 
polystyrén. Zošliapnuté plechovky, konzervy, hliníkové 
obaly, zátky, kľúče, alobal, ostatné kovové predmety 
z domácnosti. Nápojové kartóny, obaly z mlieka, mliečnych 
výrobkov, džúsov a ovocných štiav, kávy a vína. 

Patrí sem:

PAP 20 21 22

PAPIER

Kosti, mäso a kože, mŕtve telá zvierat a ich trus, omáčky, 
pomazánky, cestoviny, oleje.

Zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny, pečivo, škrupiny z vajec
a orechov, pokosená tráva, kávová usadenina, studený
popol z dreva, lístie, piliny, burina, seno, drevná štiepka,
rolky z toaletného papiera.   

Nepatrí sem:

Patrí sem:

BIOODPAD

Znečistené sklo, keramika, porcelán, drôtené sklo, auto-
sklo, zrkadlá, plexisklo, žiarivky, žiarovky, TV obrazovky.

Nepatrí sem:

Fľaše z nápojov, tabuľové sklo z okien a dverí, fľaše a po-
háre zo zaváranín, rozbité sklenené poháre. 

Patrí sem:

SKLO

PET 1 HDPE 2 LDPE 4 PP 5 PS 6

Nadrozmerný bioodpad

Nadrozmerný bioodpad odovzdajte na zbernom
mieste pre bioodpad v bývalom areáli družstva. 
K dispozícii je každú sobotu od 8:00 do 12:00 hod. 

PLASTY + KOVY + TETRAPAKY

Zošliapnite vyhadzovaný odpad. Do nádoby sa ho zmestí viac. 

Na triedenie plastu, kovov a tetrapakov použite očipo-
vané nádoby, ktoré budú evidované našim systémom,
ako doteraz.  

Celé zväzky kníh, znečistený papier (mastný, uhľový), termo-
papier (účtenky), použité detské plienky, papierové vreckovky.  

Nepatrí sem:

Časopisy, noviny, letáky, zošity, krabice, papierové obaly, všet-
ko z lepenky, papier s kancelárskymi spinkami, bublinkové 
obálky bez plastového vnútra, rolky z toaletného papiera 
a kartónové obaly od vajec. 

Patrí sem:

TEXTIL

Koberce, matrace, molitán, znečistené a mokré textílie.
Nepatrí sem:

Použitý a nepotrebný textil, oblečenie, obuv, prikrývky, 
plyšové hračky, posteľné prádlo, záclony, bytový textil, 
uteráky. 

Patrí sem:

Na triedenie papiera použite očipované nádoby, ktoré
budú evidované našim systémom, ako doteraz.  

Vytriedené sklo uložte do zberných kontajnerov.
Nájdete ich na stojiskách v obci. 

Vytriedený textil uložte do zberných kontajnerov.
Nájdete ich na stojiskách v obci. 

Na triedenie bioodpadu použite očipované nádoby, 
ktoré budú evidované našim systémom, ako doteraz.  

EVIDENCIA 
ODPADU 

2. KROK

Evidencia nádob bude vykonaná pracovníkmi našej 
obce.
Smetiari vyprázdňujú len zberné nádoby označené 
nálepkou s QR kódom.

ŠTATISTIKA 
A SPRAVODLIVÉ
POPLATKY 

3. KROK

Evidované údaje vytvoria štatistiku o produkcii odpadov 
v jednotlivých domácnostiach a ostatných subjektoch.

Každá domácnosť zaplatí za odpady toľko, koľko 
odpadu vyprodukuje.

EVIDENCIA 
TRIEDENÉHO ODPADU
NA ZBERNOM DVORE 

EVIDENCIA NA ZBERNOM DVORE

ZBERNÝ DVOR

Na zbernom dvore zavádzame
používanie vstupných odpadových kartičiek.
Zabezpečíme tým:

lepšie plánovanie 
kapacity

vyššiu mieru
triedenia  

lepší prehľad
  o využívaní  
   zberného dvora 

sledovanie 
  vyťaženosti 

    zberného dvora         vylepšenie
       jeho fungovania
     a otváracích 
   hodín

Vytriedený odpad vám bude započítaný k miere triedenia,
ktorú dosiahnete triedením do nádob.

NA ZBERNÝ 
DVOR MÔŽETE

PRINIESŤ:

Plechovky
a kovy

Papier 
Tetrapaky

Tvrdený
plast a
polystyrénBaterky,

žiarovky

Elektro
odpad

Použitý
kuchynský

olej

Bio odpad
zo záhrad

Drobný
stavebný
odpad
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FE 40 41AL C/PAP 81 84

AKO TRIEDIŤ ODPAD?

Mastné obaly, obaly so zvyškom potravín a čistiacich 
prostriedkov, obaly z farieb, chemikálií či iných nebez-
pečných látok, novodurové trubky a podlahové krytiny, 
obaly so zvyškami nápojov. 
Plechovky z farieb či nebezpečných látok, domáce 
spotrebiče či ich súčasti, pokovovaný plast a papier. 

Nepatrí sem:

Fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly 
z kozmetických, pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky 
a krabičky z potravín, obaly CD, tégliky z jogurtov, obalový 
polystyrén. Zošliapnuté plechovky, konzervy, hliníkové 
obaly, zátky, kľúče, alobal, ostatné kovové predmety 
z domácnosti. Nápojové kartóny, obaly z mlieka, mliečnych 
výrobkov, džúsov a ovocných štiav, kávy a vína. 

Patrí sem:

PAP 20 21 22

PAPIER

Kosti, mäso a kože, mŕtve telá zvierat a ich trus, omáčky, 
pomazánky, cestoviny, oleje.

Zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny, pečivo, škrupiny z vajec
a orechov, pokosená tráva, kávová usadenina, studený
popol z dreva, lístie, piliny, burina, seno, drevná štiepka,
rolky z toaletného papiera.   

Nepatrí sem:

Patrí sem:

BIOODPAD

Znečistené sklo, keramika, porcelán, drôtené sklo, auto-
sklo, zrkadlá, plexisklo, žiarivky, žiarovky, TV obrazovky.

Nepatrí sem:

Fľaše z nápojov, tabuľové sklo z okien a dverí, fľaše a po-
háre zo zaváranín, rozbité sklenené poháre. 

Patrí sem:

SKLO

PET 1 HDPE 2 LDPE 4 PP 5 PS 6

Nadrozmerný bioodpad

Nadrozmerný bioodpad odovzdajte na zbernom
mieste pre bioodpad v bývalom areáli družstva. 
K dispozícii je každú sobotu od 8:00 do 12:00 hod. 

PLASTY + KOVY + TETRAPAKY

Zošliapnite vyhadzovaný odpad. Do nádoby sa ho zmestí viac. 

Na triedenie plastu, kovov a tetrapakov použite očipo-
vané nádoby, ktoré budú evidované našim systémom,
ako doteraz.  

Celé zväzky kníh, znečistený papier (mastný, uhľový), termo-
papier (účtenky), použité detské plienky, papierové vreckovky.  

Nepatrí sem:

Časopisy, noviny, letáky, zošity, krabice, papierové obaly, všet-
ko z lepenky, papier s kancelárskymi spinkami, bublinkové 
obálky bez plastového vnútra, rolky z toaletného papiera 
a kartónové obaly od vajec. 

Patrí sem:

TEXTIL

Koberce, matrace, molitán, znečistené a mokré textílie.
Nepatrí sem:

Použitý a nepotrebný textil, oblečenie, obuv, prikrývky, 
plyšové hračky, posteľné prádlo, záclony, bytový textil, 
uteráky. 

Patrí sem:

Na triedenie papiera použite očipované nádoby, ktoré
budú evidované našim systémom, ako doteraz.  

Vytriedené sklo uložte do zberných kontajnerov.
Nájdete ich na stojiskách v obci. 

Vytriedený textil uložte do zberných kontajnerov.
Nájdete ich na stojiskách v obci. 

Na triedenie bioodpadu použite očipované nádoby, 
ktoré budú evidované našim systémom, ako doteraz.  

EVIDENCIA 
ODPADU 

2. KROK

Evidencia nádob bude vykonaná pracovníkmi našej 
obce.
Smetiari vyprázdňujú len zberné nádoby označené 
nálepkou s QR kódom.

ŠTATISTIKA 
A SPRAVODLIVÉ
POPLATKY 

3. KROK

Evidované údaje vytvoria štatistiku o produkcii odpadov 
v jednotlivých domácnostiach a ostatných subjektoch.

Každá domácnosť zaplatí za odpady toľko, koľko 
odpadu vyprodukuje.

EVIDENCIA 
TRIEDENÉHO ODPADU
NA ZBERNOM DVORE 

EVIDENCIA NA ZBERNOM DVORE

ZBERNÝ DVOR

Na zbernom dvore zavádzame
používanie vstupných odpadových kartičiek.
Zabezpečíme tým:

lepšie plánovanie 
kapacity

vyššiu mieru
triedenia  

lepší prehľad
  o využívaní  
   zberného dvora 

sledovanie 
  vyťaženosti 

    zberného dvora         vylepšenie
       jeho fungovania
     a otváracích 
   hodín

Vytriedený odpad vám bude započítaný k miere triedenia,
ktorú dosiahnete triedením do nádob.

NA ZBERNÝ 
DVOR MÔŽETE

PRINIESŤ:

Plechovky
a kovy

Papier 
Tetrapaky

Tvrdený
plast a
polystyrénBaterky,

žiarovky

Elektro
odpad

Použitý
kuchynský

olej

Bio odpad
zo záhrad

Drobný
stavebný
odpad



10

Okienko materskej školy

Milí priatelia. Aj v materskej škole sa s 
príchodom nového roka 2021 lúčime s 
tým starým a tento rok o to radšej, že vo 
veľa ohľadoch nebol pre nás príjemný. 
Najviac neplechy navystrájal „zlý bacil 
COVID“. V tejto súvislosti sme sa ocitli 
v situáciách, v ktorých sme ešte nikdy 
neboli a riešili problémy, s ktorými sme 
sa stretli prvýkrát. No i napriek tomu 
sa 2. septembra 2020 otvorili brány 
MŠ pre 39 detí. Pani učiteľky Libuška 
a Katka vzali pod svoje krídla 19 „LIE-
NOK“ (3 - 4-ročné deti) a pani učiteľ-
ky Danka a Martinka 20 „VČIELOK“  
(5 - 6-ročných detí). Čistotu, poriadok a 
srandičky má pod palcom teta Laden-
ka a aby sme neboli hladní, starajú sa o 
nás tety kuchárky zo ZŠ – Peťka a Luc-
ka a vedúca ŠJ Gabika. Snahou všet-
kých nás je vytvárať vo vzdelávacom 
procese pozitívnu sociálnu – emočnú 
klímu prostredníctvom zážitkových, 
tvorivých a inovačných metód a foriem 

vzdelávania. Hoci sa všetky aktivity od 
septembra do decembra 2020 usku-
točňovali len v rámci MŠ, snažili sme 
sa deti potešiť. Hrali sme sa s prírod-
ninami, vyrezávali tekvice, športovali, 
učili sme sa básničky, pesničky, hrali 
si divadielka a hlavne veľa tvorili. Ro-
dičia si výsledky snaženia svojich ši-
kovných detí môžu obzrieť na násten-
kách v MŠ. Najočakávanejšou akciou 
na konci roka je pre deti príchod uja 
Mikuláša. 4. decembra zavítal do škôl-
ky aj spolu s pomocníkom čertíkom. 
Niektoré deti sa tešili, niektoré veru aj 
báli. Ale tak to má byť. Zažili sme to aj 
my, už dospeláci, keď sme boli malí a 
doteraz na to spomíname. Odmenou 
pre všetkých v tento krásny deň boli 
sladké maškrty a krátke vystúpenie 
pre Mikuláša. Pokračovanie radost-
nej nálady s blížiacimi sa vianočnými 
sviatkami nám ale nemilo prekazil už 

Školstvo

„Ďalší nový rok je tu zas, o rok zostarne každý z nás. Nech teda lepší bude o stokrát, nech stále má nás niekto rád“.
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Hodnotiť uplynulý koniec minulého 
školského roka, rovnako ako aj mo-
mentálnu situáciu, je minimálne iné, 
priam, v našom zažitom školskom sys-
téme netradičné. Približne od marca 
pracujeme s časti dištančným spôso-
bom výučby, ktorý je pre nás učiteľov 
nový a doposiaľ nepoznaný, s ktorým 
sme doteraz nemali žiadne skúsenosti 
a ktorý sme si do istého momentu ne-
vedeli ani predstaviť. Samozrejme, táto 
nová forma vzdelávania nezasiahla iba 
nás, učiteľov. Veľmi výrazne ovplyvni-
la aj školský život našich žiakov, ich 
prípravu na vyučovanie, ale aj ich 
prežívanie a vnútorné rozpoloženie. 
Boli prinútení zostať doma, izolovať 
sa od kamarátov, sociálny kontakt sa 
obmedzil na minimum a na mnohých 
školách sa zdrojom získavania vedo-
mostí stalo samoštúdium. Vzdelávať 
sa z pohodlia domova má určite svoje 

výhody, napr. dáva každému žiakovi 
možnosť pracovať vlastným individu-
álnym tempom, no zároveň prináša 
so sebou aj množstvo úskalí. Zrazu sa 
vynorili problémy, ktorým nikdy nebola 
pripisovaná výrazná dôležitosť a kto-
ré spôsobili značné rozdiely v úrovni 
osvojenia si vysvetľovaného učiva. V 
prípade niektorých žiakov išlo o ne-
dostatočné digitálne vybavenie, alebo 
o nedostatočné digitálne zručnosti, 
mnohým chýbala pracovná disciplína 
a vnímali prechod na dištančné vzde-
lávanie ako prázdniny. Úlohou školy 
bolo prekonať tieto prekážky, zaviesť 
pevnú štruktúru vzdelávania, nasta-
viť vzdelávací systém a tým docieliť, 
aby žiaci nestratili pracovné návyky a 
pravidelný školský režim, no zároveň 
však dbať na to, aby neprichádzalo k 
preťažovaniu žiakov domácimi úloha-
mi, aby bol na optimálnu úroveň regu-

lovaný čas žiaka strávený pri počítači 
alebo inom digitálnom zariadení. Z 
tohto dôvodu sa žiakom upravil rozvrh 
a vzdelávacie predmety sa rozdelili 
do dvoch oblastí podľa dôležitosti na: 
hlavné a komplementárne. Každý uči-
teľ si zvolil vlastné postupy práce. Na 
zabezpečenie interaktívnej výučby a 
poskytnutie spätnej väzby začali pe-
dagógovia s online výučbou, najmä 
prostredníctvom portálu edupage a 
rôznych online – platforiem, ale aj pro-
stredníctvom sociálnych sietí, kde si 
na zjednodušenie a zrýchlenie komu-
nikácie vytvorili svoje skupiny. Žiakom, 
ktorí sa z akýchkoľvek objektívnych 
príčin nemohli zúčastňovať online 
vzdelávania, boli pridelené pracovné 
materiály v tlačenej podobe zaslané 
priamo na adresu bydliska.  Vzhľadom 
na to, že sa daná forma dištančného 
vzdelávania osvedčila, pokračujeme v 
nej v rámci vzdelávania žiakov druhé-
ho stupňa aj teraz. 
Som veľmi rada, že napriek zlej sú-
časnej epidemiologickej situácii je as-
poň žiakom prvého stupňa umožnené 
vzdelávať sa prezenčne a výchovno-
-vzdelávací proces  môže prebiehať 
plnohodnotne bez výrazných obme-
dzení. Tvorivú činnosť v školskom klu-
be detí prezentujeme krásnymi žiac-
kymi prácami. Všetkým prajem všetko 
dobré v novom roku 2021, naplnený 
láskou, šťastím, zdravím, spokojnos-
ťou a nech je pre každého z Vás tento 
nastávajúci rok pokojný a úspešný.

Mgr. Henrieta Škodová, 
riaditeľka Základnej školy

spomenutý „zlý bacil COVID“. Najprv 
urobil bu-bu-bu v novembri a postra-
šil aj v decembri, kedy sme prevádz-
ku materskej školy museli prerušiť už 
14. 12. 2020. Dúfame však, že sa mu u 
nás nepáčilo a už sa nevráti. Budeme 

robiť všetko preto, aby to tak bolo aj 
zostalo.
Milí rodičia, starí rodičia, deti, priatelia 
MŠ a všetci čitatelia Obecných novín. 
Kolektív Materskej školy v Bábe Vám v 
celom novom roku 2021 praje hlavne 

zdravie, šťastie, lásku a veľkú dávku tr-
pezlivosti. Na záver by som ešte chce-
la poďakovať všetkým zamestnancom 
MŠ, OÚ, poslancom a pani starostke 
za ich svedomitú spoluprácu.

Martina Valová, riaditeľka MŠ Báb

Naša základná škola 

Školstvo
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Ema Bakayová – nádejná atlétka 
v našej obci na pretekoch 
Čokoládová Tretra 
Ema začala trénovať pod klubom AC 
STAVBÁR NITRA v roku 2019.  13. 
8. 2020 ako 7-ročná sa zúčastnila s 
trénerom Jánom Šubom prvých at-
letických pretekov na Mladej garde 
v Bratislave, kde súťažilo 270 detí 
v postupových kategóriách pod zá-
štitou Čokoládovej tretry. V rámci 
Čokoládovej tretry  súťažia zvlášť 
dievčatá a chlapci vo veku 6 až 11 
rokov v týchto disciplínach: 100 m,
200 m, 300 m a hod raketkou 
VORTEX Ema obsadila vo štvrťfi -
nále v Bratislave v behu na 100 m 
prvé miesto s časom 18,20 s, čo jej 
zabezpečilo účasť na slovenskom 
fi nále, ktoré sa konalo 1. 9. 2020 v 
Košiciach. Do slovenského fi nále sa 
prebojovalo 192 detí. Na fi nálových 
pretekoch v Košiciach v behu na 
100 m opäť skončila v cieli ako prvá 
s časom 17,59 s, čím si vybojovala 
postup na medzinárodné semifi nále, 
ktoré sa konalo na krásnom „Mest-
skom štadióne“ v Ostrave 7. 9. 2020 

v konkurencii detí z Čiech a Sloven-
ska. Najlepších 8 detí, v každej z 8 
disciplín v medzinárodnom semifi -
nále postúpilo do medzinárodného 
fi nále Čokoládovej tretry, ktoré sa 
konalo nasledujúci deň 8. 9. 2020. 
Ako semifi nalistka dobehla do cie-
ľa na 4. mieste, čo jej zabezpečilo 
účasť na fi nálových pretekoch Čo-
koládovej tretry, ktoré sú súčasťou 
hlavného programu – Zlatá tretra 
Ostrava World Athletics Continetal 
Tour Gold. Ema si vybojovala na fi -
nálových pretekoch Čokoládovej 
tretry v Ostrave krásne 3. miesto s 
vynikajúcim časom 17,40 s a získa-
la vysnívanú „čokoládovú tretru“. 
Čokoládová tretra je jedným z naj-
väčších pretekov pre deti v strednej 
Európe. Vo fi nále štartovala ako jedi-
ná Slovenka na 100 m. Veľkým vzo-
rom Emy je atlét Ján Volko a atlétka 
Emma Zapletalová. 

Výsledky z fi nále na 100m:

Medzinárodné semifi nále v Ostrave

Preteky v Bratislave

Emke ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej obce a želáme jej veľa ďal-
ších  úspechov.
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Niečo o mne...  
Denis Tomaškovič – tréner ŠK Báb

V Bábe trénujem už od leta 2019, 
preto si myslím, že nastal čas, aby 
ste sa o mne dozvedeli  už  niečo 
viac. Keď som si v roku 2018 začal 
robiť trénerskú licenciu UEFA A, ani 
vo sne by mi nenapadlo, že Jaroslav 
Psota, ktorého som tam spoznal, 
bude človek, s ktorým budem raz 
futbalovo spolupracovať. A tam sa to 
celé začalo...
V Bábe sa hľadal tréner, Jaro oslovil 
mňa a som tu už druhú sezónu.
Stále sa považujem za mladého tré-
nera, ktorý sníva o tom, že práve ŠK 

Báb bude klub, v ktorom ho budú 
považovať za dobrého trénera, ktorý 
klubu pomohol zlepšiť sa. Som člo-
vek, ktorý je v tom najlepšom zmysle 
slova,  posadnutý futbalom, trénova-
ním. Keďže mi sľubne rozbehnutá 
kariéra futbalistu nakoniec nevyšla, 
chcem o to viacej zabojovať, aby 
som jedného dňa bol veľký futba-
lový tréner. Vstávam a zaspávam s 
myšlienkou na futbal.
V mojom živote nenájdete chvíľu, 
kedy by som si neplánoval  tréning, 
neanalyzoval zápas, nehodnotil sa-

mého seba a to, čo som spravil zle 
alebo dobre, v čom sa ešte musím 
zlepšiť... Snažím sa vnímať všetky 
futbalové názory, byť veľmi pokorný, 
skromný a dúfam, že práve toto je tá 
správna cesta.
Viem, že hráči to so mnou nemajú 
ľahké, lebo som veľký perfekcionis-
ta. Chcem, aby bolo všetko tak, ako 
si naplánujem. Či už na tréningu, ale-
bo v zápase. Nikdy ale nezabúdam 
na to, že sme v prvom rade ľudia, a 
tak sa snažím s každým futbalistom 
aj jednať. Dôležité je  byť vždy dobrý 
človek!
V neposlednom rade by som sa 
chcel poďakovať všetkým, ktorí sa 
podieľajú na chode klubu, všetkým 
hráčom, funkcionárom a divákom. 
Všetkým, ktorí fandia nášmu klubu 
patrí veľké ďakujem!

Moja trénerská kariéra:

TJ Pavlice 2015 - 2016
OFK Bučany 2016 - 2018
P. Uľany 2018 - 2019
Lokomotíva Trnava 2014 - 
ŠK Báb 2019 -
 
P. S.: Dúfam, že po tomto strašnom 
období sa už čoskoro uvidíme všet-
ci zdraví na futbalových štadiónoch. 
Nielen mne, ale určite aj všetkým 
futbalovým fanúšikom futbal nesku-
točne chýba.
Neviem sa dočkať momentu, kedy 
si pri domácom zápase sadnem na 
striedačku a naskytne sa mi pohľad 
na zaplnené tribúny.

Prajem vám všetkým šťastný nový 
rok 2021 a hlavne veľa zdravia...  



Futbal má významné miesto v živote 
mužov, ale aj v živote mnohých žien

Veronika, čo vás priviedlo k fyzio-
terapii? Aké boli vaše profesijné za-
čiatky?

Začínala som v šiestej lige vo Výča-
poch - Opatovciach, potom ma oslo-
vili MY noviny na halové turnaje a s 
výberom ObFZ som šla do Wroclawy. 
Neskôr som sa presunula do piatoli-
gového Bábu, kde hrával aj môj pria-
teľ Marcel Kurej. 
Vďaka pánom Vajzerovi, Hojerovi, 
Viskupovi, Vašurovi, ktorí mi ponúkli 
miesto v realizačnom tíme, za čo im 
teraz spätne veľmi ďakujem. Títo páni 
robia veľmi dobre futbal v obci a to sa 
už v dnešnej dobe ťažko vidí, aby nie-

kto toľko svojho času venoval tomuto 
športu. Pod vedením trénera Ježa, s 
ktorým som si vynikajúco rozumela 
sme obsadili ako nováčik vynikajúce 
3. miesto. Potom ma oslovil Západo-
slovenský futbalový zväz, aby som 
sa venovala amatérskej reprezentá-
cii dospelých. No a tam si ma všimli 
vyššie... Na ViOn ma zavolali tréneri 
Ivanka a Jarábek, ktorí poznali moju 
prácu a zanietenosť pre futbal, a tak 
sa začala moja práca v prvej lige.

Športovali ste v detstve?

Vyrastala som v športovej rodine, v 
ktorej bol športom číslo jeden futbal. 

Jednou z týchto žien vo Fortuna lige je Veronika Vargova, 
fyzioterapeutka vo ViOne Zlaté Moravce, ktorú som trošku 
vyspovedala
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Tak som si k nemu vybudovala pozi-
tívny vzťah a postupne sa stal mojou 
najväčšou záľubou aj keď som futbal 
nikdy nehrávala.

Pri práci fyzioterapeuta zo seba člo-
vek veľa vydáva, aby mohol dávať 
iným. Ako si vy dopĺňate energiu, 
máte nejaké tipy? Využívate men-
tálny tréning aj pri sebe? 

Tým, že túto prácu mám ozaj rada, 
nemám pocit, že by bola v niečom 
náročná. Vždy sa najviac teším z 
toho, keď pomôžem hráčovi dostať 
sa skôr zo zranenia a on môže po-
môcť tímu k víťazstvám. Energiu si 
dopĺňam doma s priateľom a synom 
a často najväčšia moja očista je v prí-
rode prechádzkami.

Dosiahli ste v kariére mnoho úspe-
chov, aké sú Vaše ambície do bu-
dúcnosti?

Ako každý, kto sa pohybuje v športe, 
rovnako ako hráči a tréneri, aj ja som 
vždy túžila dostať sa na najvyššiu úro-

veň, ktorou je v našich podmienkach 
pracovať vo Fortuna lige. Čiže asi 
ďalšie méty už v živote nemám, splnil 

sa mi sen, ktorý som v živote chcela 
a po čom som túžila.

K. T.
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Kronika
V druhom polroku v roku 
2020 nás opustili:
Gajdošová Jozefa
Mikulíková Ľubica
Blažo František

Narodili sa nám:
Bruckner Marko
Domankuš Adam
Božiková Liliana
Simonidesová Ema
 

Oznamy

PROJEKTY, na ktorých pracujeme,  
alebo čakáme na pridelenie dotácie

Materská škola – rekonštrukcia kotolne cez IROP / Skvalitnenie a rozšírenie 
predškolských zariadení

Úpravňa vody – technológia na úpravu mangánu 

Výbava jedálne ZŠ Báb – Ministerstvo školstva

Územný plán obce Báb – spracovateľ CSANDA - PITERKA, s.r.o.

Zabezpečenie zberu biologicky komunálnych odpadov v záhradných kom-
postéroch – Ministerstvo životného prostredia



Merač rýchlosti získaný  
z projektu Nadácia ALLIANZ 
Grantový program Nadácia Allianz

16Realizácia projektu

Nadácia Allianz nám schválila žiadosť 
o finančný príspevok na nákup no-
vého merača rýchlosti, ktorý si vy-
žiadali hlavne občania, ktorí bývajú v 
danej lokalite smerom z Rumanovej 
do Bábu, ale aj po konzultácii s pani 
riaditeľkou MŠ a ZŠ sme sa rozhodli 
podať projekt cez Nadáciu Allianz.
Hlavným cieľom bolo upozorniť me-
račom rýchlosti a dopravným znače-
ním POZOR ŠKOLA všetkých účast-
níkov cestnej dopravy, aby spomalili, 
keďže sa nachádzajú v blízkosti Ma-
terskej a Základnej školy, kde pre-
chádzajú naše deti cez cestu.
Verím, že nám merač rýchlosti po-
môže s obmedzením rýchlosti pri 
vjazde do obce a že všetky kamióny 
a nákladné autá, ktoré momentál-
ne prechádzajú našou obcou znížia 
rýchlosť (aspoň niektoré). Viacerí ste 
sa pýtali na to, či bude radar  napoje-
ný na políciu, lebo inak nemá zmysel 
ho osádzať. 
Osadenie merača rýchlosti nebola 
ľahká vec. Žiadosti a následné vyjad-
rovania od Správy ciest, Okresného 
úradu - Odbor dopravy, Krajského 
dopravného inšpektorátu a dodrža-
nie termínu osadenia radaru, ktorý 
stanovila Nadácia ALLIANZ, ná-
sledne záverečná správa o projek-
te, fotodokumentácia nie je prácou 
jedného dňa. Preto budeme radi, že 
aj keď sa nám nepodaril SEMAFOR, 
merač rýchlosti splní svoju funkciu.
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Po stretnutí s občanmi danej lokality 
sme začali s prípravou novej cesty.
Rozhodli sme sa, že budeme cestu 
realizovať svojpomocne. Nakúpili 
sme materiál, požičali stroje a začali 
s realizáciou.
Materiál nám vyšiel aj na vybudova-
nie nového parkoviska pri Cintoríne 
na Malom Bábe, tým vzniklo oveľa 
viac parkovacích miest pre návštev-
níkov cintorína.
Budúci rok nás čaká ešte nové oplo-
tenie. Našim cieľom je vybudovať 
takýmto spôsobom cesty aj v iných 
častiach obce.    KT

Nová cesta  
za kultúrnym domom



Kultúrno-spoločenské akcie  
v našej obci
Naša obec  v druhom polroku stihla 
dve spoločenské podujatie.
V auguste sme spolu strávili jeden 

krásny slnečný deň, kedy sme po-
kračovali v 2. ročníku Bábskej kot-
linky, ktorú organizovala obec spolu 

s Ing. Ľubomírom Rybárikom. Po-
časie sa nám vydarilo a všetci sme 
boli radi, že aspoň pri varení gulášu 
sme sa mohli odreagovať a trochu 
porozprávať. Tento rok sa prihlásilo 
12 tímov. Predseda poroty bol opäť 
nám všetkým známy Maroško Čen-
teš, členmi boli: Gabika Opoldová 
– vedúca ŠJ a zástupca našej vyni-
kajúcej reštaurácie Sýpka u Ludvíka 
– Matej Šfefanka.
Porota to mala ťažké tento rok, via-
cerí si brúsili zuby na víťazstvo, ale 
vyhrať môže len jeden a preto tento 
rok gratulujeme Jurajovi Vindišovi a 
jeho tímu.
Víťazmi tento rok boli:
1. Juraj Vindiš a jeho tím
2. Piráti
3. Rasťo Škoda a jeho tím

Za celkový dojem:
1. Piráti
2. Vrškanky
3. Ingrid Wilhamová a jej tím

Za prestieranie bolo udelená cena 
tímu Rasťa Škodu. Všetkým gratulu-
jeme a verím, že v budúcom roku sa 
stretneme opäť!                KT
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Usaďte sa v Kine  
pod hviezdami...
Po prvýkrát sme pre deti priniesli Kino 
pod hviezdami v areáli našej základ-
nej školy. Film, resp. rozprávka sa 
vyberala prostredníctvom ankety. S 
malou dušičkou sme čakali na vývoj 
počasia, ale všetko nakoniec dopadlo 
podľa našich predstáv a krátko po 
zotmení sme si mohli všetci vychut-
nať atmosféru kina, ktoré malo svoje 
veľké čaro. O malé občerstvenie sa 
postarali naši hasiči. Ohlasy na kino 
boli veľmi pozitívne, preto toto zača-
té dielo budeme v budúcnosti určite 
opakovať a budeme myslieť aj na do-
spelých, ktorí sa dopytovali hlavne do-
speláckych filmov.
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Dobrovoľný hasičský 
zbor BÁB
V minulom roku sme mali desať vý-
jazdov. Toto číslo nás utvrdzuje v 
tom, že naša dobrovoľná činnosť 
má zmysel a platí pravidlo, že keď 
sa stretnú ľudia, ktorí chcú šíriť myš-
lienku DHZ – „Bohu na slávu – Blíž-
nemu na pomoc“  sme na správnom 
mieste.

Dnes sa obzrieme za TAKTICKÝM 
CVIČENÍM zameraným na likvidáciu 

požiaru a záchranu osôb. 
Dátum a čas ohlásenej udalosti: 
22. 8. 2020 o 8,50 h na 150
Výjazd: 9:00 h
Koniec výjazdu: 14:08
Jednotky: DHZ Báb, DHZ Veľké Zálu-
žie 
Technika: 
Tatra 815 1+2 DHZ Veľké Zálužie
Iveco Daily 1+5 DHZ Veľké Zálužie
Iveco Daily 1+5 DHZ Báb

Caravela 1+7 DHZ Báb
Pomôcky: Motorová píla 2x, nosidlá, 
sekera, páčidlá, lekárničky
Boli použité útočné prúdy C, 2x D, roz-
deľovače 

Scenár cvičenia:
Následkom elektrického skratu došlo 
k vzniku požiaru, ktorý bol spôsobený 
veľkým prechodovým odporom v zá-
suvke elektrickej siete. Miestom jeho 
vzniku bola izba na prízemí v stredisku 
bývalého vojenského vysielača v ka-
tastri obce Jarok. V izbe sa vznietila 
posteľ a nábytok, následkom čoho 
vznikol požiar a zadymenie. Zamest-
nanci zariadenia uvideli z izby vychá-
dzať dym a okamžite nahlásili požiar 
na operačné stredisko HaZZ Nitra. K 
nahlásenému požiaru boli následne 
vyslané jednotky DHZ Báb a DHZ Veľ-
ké Zálužie.
Takto bol spracovaný scenár taktické-
ho cvičenia, ktorého organizátorom 
boli člen DHZ Báb Štefan Reha a ko-
legovia od štátnych hasičov HaZZ Nit-
ra Marcel Mudrák a Martin Hochman. 
Cvičenie sa konalo v priestoroch bý-
valého vojenského vysielača v katastri 
obce Jarok. 

Cieľ cvičenia:
Cieľom taktického cvičenia bolo pre-
veriť pripravenosť a akcieschopnosť 
jednotiek DHZ Báb a DHZ Veľké Zá-
lužie pri likvidácií požiaru, evakuácii 
a záchrane osôb z budovy. Zároveň 
preverenie vzájomnej súčinnosti 
oboch jednotiek pri zdolávaní mimo-
riadnej situácie, ako aj precvičenie si 
zvládnutia organizácie riadenia zása-
hu s viacerými veliteľmi súčasne a ku-
munikáciu cez rádiostanice. 

Spolky v obci 20



Miestna akčná skupina VITIS vyhlásila 
na základe rozhodnutia Výkonného 
orgánu MAS VITIS Výzvu na predkla-
danie projektových návrhov - žiadostí  
o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opat-
renia 2. Nástroja 1 LEADER NSK. 

Poskytnutie nenávratného finančné-
ho prostriedku z dotácie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (ďalej NSK) v 
zmysle Všeobecne záväzného na-
riadenia NSK č.2/2017 v neskoršom 

znení VZN č. 9/2018 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja na podporu dr-
žiteľov regionálnej značky kvality a 
činnosti združení a spolkov na vi-
dieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1  
LEADER NSK a v súlade s podmienka-
mi pre Opatrenie: 2. Podpora činnosti 
združení a spolkov, Podporovaná akti-
vita: 2.1. Podpora fungovania nezisko-
vého sektora na území miestnej akč-
nej skupiny, 
Podaktivita: Podpora aktivít združení 
a spolkov v súlade s ich predmetom 
činnosti. 

Zapojili sme sa s projektom: Starost-
livosť o kvalitu trávnika na futbalo-
vom štadióne ŠK Báb.
Získali sme kosačku JOHN DEERE, 
ktorá nám pomôže so starostlivos-
ťou o trávnik v areáli ŠK Báb. 

Úspešný projekt

Projekt Starostlivosť 
o kvalitu trávnika  
na futbalovom štadióne ŠK Báb

Priebeh cvičenia:
Cvičenia sa začalo postupne obhliad-
kou okolia objektu. Ako prvé sa odpo-
jil prívod elektriky a plynu. Následne 
sa vykonávalo odstránenie prekážok, 
aby sa jednotky čo najrýchlejšie do-
stali do budovy, v ktorej vznikol požiar 
miestnosti. Lokalizované boli tri mies-
ta požiaru. Po ich uhasení sa vytvorili 
skupiny na prieskum budovy. Jed-
notky, ktoré vykonali prieskum budo-
vy, informovali veliteľa zásahu, že v 
objekte sú tri zranené osoby. Jedna 
bola zranená ľahko, druhá javila ťažšie 
známky zranenia, preto jej bola cez 
operačné stredisko privolaná letecká 
zdravotná služba, a tretia bola v mier-
nom šoku. Na poskytnutie prípadnej 
predlekárskej pomoci bola nasadená 
simulovaná Rýchla zdravotná pomoc 
od HaZZ Nitra.
Tento druh udalosti mal vyššie nároky 
na riadenie zásahu, preto bolo nutné 
určiť veliteľa zásahu, pre koordináciu 
nasadenia síl a prostriedkov na mies-
te zásahu, operatívne určiť veliteľov 
družstiev a zdravotnícke družstvo, 
ktoré bolo vytvorené z členov oboch 
DHZ. 

Vyhodnotenie cvičenia a poďakova-
nie:
Taktické cvičenie nie je len o udalos-
tiach, ale aj o ľuďoch, ktorí vymýšľajú 
scenár čo najviac blížiaci sa reálnemu 
zásahu hasičov a ktorí s plným nasa-
dením a presvedčením pomáhať, pra-
cujú na jeho príprave a organizácii. 
Preto sa všetkým chcem poďakovať 
za perfektnú spoluprácu: operačné-
mu stredisku HaZZ Nitra, obom jed-
notkám DHZ za profesionálny prístup, 
komparzistom Šimonkovi Bakayovi, 
Nikolasovi Lehockému, Rudovi Miku-
lovi za skvelú simuláciu zranení, ako aj 
pani fotografke p. Janke Brzovej Bá-
lažovej za skvelé autentické zábery z 
cvičenia. 
Ďakujem.

Miroslav Raček, veliteľ zásahu
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Vážení spoluobčania, fanúšikovia ŠK 
Báb ako aj všetci, čo tento článok čí-
tate.
Po polroku sa Vám prihováram za ŠK 
Báb. Celý tréningový a súťažný pro-
ces ovplyvnila celosvetová pandémia 
nového korona vírusu COVID-19. Od 
13. marca 2020 boli najprv dočasne 
a potom úplne pozastavené všetky 
športové akcie, tréningy a podobne 
ako spoločenský a kultúrny život. V 
krajine sa zastavil aj športový život. V 
jarnej časti minulej sezóny sme odo-
hrali len jedno majstrovské stretnutie 
dospelých, žiaci sa na otvorené ihriská 
ani nedostali. Ihriská a iné športovis-
ká zostali prázdne a tak sme si mohli 
každý víkend len pozrieť do rozpisov 
súťaží a zistiť, kde a s kým by sme v 
tom termíne práve hrali. K uvoľneniu 
opatrení a začiatku prípravy na novú 
sezónu prišlo v júni 2020. Situácia z 
marca sa však opäť zopakovala ku 
koncu jesennej časti a nedovolila ju 
odohrať v kompletnom programe ani 

v mládežníckych kategóriách a samo-
zrejme ani v kategórii dospelých. 
Za mládežnícke tímy U13, ktorý bol 
náš samostatný a U15, ktorý štartoval  
ako spoločné družstvo mládeže Báb/
Veľké Zálužie zhodnotil ich účinkova-
nie tréner U13 a asistent trénera U15 
Matúš Vajzer: „Aj naše účinkovanie 
a priebeh samotnej jesennej časti 
ovplyvnila korona kríza a opatrenia, 
ktoré sa dotkli aj mládežníckeho fut-
balu. V lete sme sa v Jelenci zúčastnili 
záverečného turnaja kategórie U13 
- mladší žiaci, kde sme odohrali kva-
litné zápasy v skupine a vo štvrťfinále 
sme podľahli v penaltovom rozstrele 
domácemu celku. V novej sezóne 
sme stihli odohrať v kategórii starších 
žiakov U15 jedenásť zápasov, z kto-
rých sa nám osem podarilo vyhrať a tri 
skončili v náš neprospech. V kategórii 
mladších hráčov U13 sme stihli za je-
seň odohrať šesť zápasov, z ktorých 
sme v štyroch dueloch vyšli víťazne a 
2-krát sme sa sklonili pred súperom. 

Neviem si predstaviť, akým štýlom sa 
bude pokračovať na jar, podľa mňa 
sa budú deti späť na ihrisko dostávať 
veľmi ťažko a odohrať toľko zápasov 
bude prakticky nemožné.”  

Podobne je to aj v tíme dospelých. 
Ten začal letnú prípravu už v júni, po 
takmer trojmesačnej prestávke a v jej 
priebehu odohral až desať príprav-
ných zápasov s nasledovnými výsled-
kami. 
7. 6. – Kolíňany vs. Báb 1 : 4, Ondrej 
Bosák 2, Samuel Török, Erik Svitek
14. 6. – Lukáčovce vs. Báb 3 : 1, Matej 
Porubský
2. 7. – Hlohovec vs. Báb 1 : 2, Erik Svi-
tek, Tolik Seniv
5. 7. – Veľký Kýr vs. Báb 2 : 2, Matej 
Porubský, Juraj Vindiš
10. 7. -  Báb vs. ČFK Nitra U19 4 : 2, Ju-
raj Vindiš 2, Denis Tomaškovič, Matej 
Porubský
12. 7. – Pečeňady vs. Báb 1 : 0
16. 7. – Báb vs. Rišňovce 5 : 2, Juraj 
Vindiš 2, Matej Porubský, Peter Hrdli-
ca, Erik Svitek  
19. 7. – Tovarníky vs. Báb 6 : 0
26. 7. – Červeník vs. Báb 4 : 4, Matej 
Porubský 3, Juraj Vindiš
2. 8. – Báb vs. Podhájska 5 : 1, Samuel 
Török 3, Matej Porubský 2
Bilancia prípravných zápasov: 
10-5-2-3-27:23. 

V jesennej časti v kategórii dospelých 
sa odohralo desať z 15 plánovaných 
kôl. Sezónu sme začali domácim ví-
ťazstvom proti Čeľadiciam 3 : 1 a ukon-
čili domácou prehrou s lídrom súťaže 
OFK Solčany 0 : 1. Posledné dva do-
máce zápasy s Ivankou a Solčanmi 
sme hrali dokonca bez divákov na šta-
dióne, ale naši skalní a verní fanúšiko-
via sledovali zápas spoza dolnej brá-

Spolky v obci
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ny za oplotením ihriska. Boli to ako sa 
podľa názvu staršieho filmu z futbalo-
vého prostredia hovorí „skalní v ofsaj-
de“. Bohužiaľ sme prišli aj o atraktívny 
domáci hodový zápas s Veľkým Zálu-
žím, pričom v čase jeho plánovaného 
termínu bolo ideálne slnečné teplé 
počasie a veríme, že by si na štadión 
našlo cestu množstvo futbalových fa-
núšikov. V sezóne sme striedali dobré 
výkony s horšími a nakoniec priebež-
né siedme miesto zodpovedá našim 
možnostiam, i keď očakávania možno 
boli trochu optimistickejšie.  

Prehľad výsledkov jesennej časti sú-
ťaže:
1. k.: Báb vs. Čeľadice 3 : 1 (2 : 1) Erik 
Svitek, Peter Hrdlica, Juraj Vindiš
2. k.: Zbehy vs. Báb 2 : 0 (1 : 0)
3. k.: Báb vs. Nevidzany  6 : 1 (3 : 1) 
Miroslav Raček 2, Juraj Vindiš 2, Erik 
Svitek, Matej Porubský 
4. k., Veľké Ripňany vs. Báb 1 : 4 (1 : 2) 
Adrián Majerčík, Matej Poruský, Timo-
tej Tóth, Matej Tomaškovič
5. k.: Báb vs. Alekšince 0 : 3 (0 : 2)
6. k.: Krušovce vs. Báb 2 : 1 (1 : 0) Jozef 

Omelina
7. k.: Báb vs. Horná Kráľová 1 : 0 (0 : 0) 
Matej Tomašovič
8. k.: Rumanová vs. Báb 2 : 1 (2 : 0) 
Adrián Majerčík
9. k.: Báb vs. Ivanka pri Nitre 7 : 1 (4 : 1) 
Matej Porubský 3, Adrián Majerčík 2, 
Timotej Tóth, Matej Tomaškovič
10. k.: Báb vs. Solčany 0 : 1 (0 : 0)
Konečná bilancia: 
10-5-0-5-23:14-15 bodov.

Nedokončenú jesennú časť zhodno-
til pre MY Nitrianske noviny tréner 
tímu Denis Tomaškovič nasledovne 
(doslovná citácia): „Zatiaľ nedohratú 
časť sezóny z nášho pohľadu hodno-
tím – ako na hojdačke. Striedali sme 
lepšie zápasy s horšími. Celkovo sme 
v každom zápase boli minimálne vy-
rovnaným súperom. Ale futbal sa hrá 
na góly a keďže na koncovke musíme 
ešte veľa popracovať, tak veľa zápa-
sov sme nedokázali zvládnuť vďaka 
veľkému množstvu nepremenených 
šancí. Postavenie v tabuľke príliš ne-
riešim. Každý zápas chceme vyhrať, v 
prípade, že sa to nepodarí, vládne u 

mňa nespokojnosť. Samozrejme, vždy 
rešpektujeme silu súpera. Nechcem z 
hráčov nikoho vyzdvihnúť, ja chválim 
celý kolektív. Chcel by som vysloviť 
prianie, aby sme sa čo najskôr všetci 
stretávali na ihriskách a robili to, čo 
nás baví a stretávali sa s našimi ka-
marátmi, súpermi. Aby bol futbal opäť 
súčasťou nášho života.“
   
Je takmer nemožné predpokladať čo 
sa bude od januára diať, pandémia je 
v najväčšom rozmachu, do 10. januára 
je prakticky zakázané trénovať a vô-
bec zhromažďovať sa a tak nevieme 
kedy sa zimná príprava začne, koľko 
sa podarí odohrať prípravných zápa-
sov a najmä akým spôsobom sa bude 
dohrávať jesenná časť a aký bude 
priebeh jarnej časti.

Pre vašu informáciu pridávame plá-
novaný rozpis prípravných zápasov v 
zimnej príprave:
23. 1. 2021 – So, 14.30, Podhájska vs. 
Báb, ihrisko Radava, umelá tráva UT,
30. 1. 2021 – So, 13.00, Piešťany vs. 
Báb, ihrisko Piešťany, UT,  
7. 2. 2021 – Ne, 13.00, Báb vs. Zvon-
čín, ihrisko Hlohovec, UT,
14. 2. 2021 – Ne, 13.00, Báb vs. Luda-
nice, ihrisko Hlohovec, UT,
21. 2. 2021 – Ne, 13.00, Báb vs. Buča-
ny, ihrisko Hlohovec, UT,
28. 2. 2021 – Ne, 14.00, Horná Krupá 
vs. Báb, ihrisko H. Krupá, prírodná trá-
va.
Zmena programu vyhradená a viac-
menej očakávaná...

O aktuálnej situácii vás budeme infor-
movať na facebooku ŠK Báb.
ŠK Báb ďakuje svojim priaznivcom  
za podporu a veríme, že sa čoskoro 
budeme opäť stretávať na zelených 
trávnikoch a vaša podpora bude po-
kračovať. 

 Ivan Vajzer, tajomník ŠK Báb
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Fotoreportáž

Otvorenie novej predajne COOP JEDNOTA

Nový bufet v areáli ŠK Báb
Nové zábradlia k chodníku 
na cintorín M. Báb

V priebehu 1. kvartálu 2021 otvárame novú lekáreň u nás v obci

Oprava studne Alexandrov Dvor

Čistenie hlavného potoka


