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Slovo starostky obce

Obecné spravodajstvo

Vážení spoluobčania!
Kolískou každého človeka je jeho rod-
ný kraj, miesto kde sa narodil, prežil 
svoje detstvo, kde sa rodili jeho plány 
a sny do budúcnosti. Je to miesto, kde 
sa s láskou vracia, skúma a hodnotí 
premeny, ktoré vznikli z tvorivej práce 
predchádzajúcich generácií i terajších 
súčasníkov. 
Báb – malá čiastka zeme, ktorú Pán 
Boh tiež pripravil ľuďom, aby ju pre-
tvárali, obrábali a zveľaďovali.
Pri príležitosti 865. výročia 1. písom-
nej zmienky o obci Báb mi dovoľte 
pripomenúť jej dávnu históriu. Máme 
možnosť pripomenúť si dejiny našej 
obce, na ktoré môžeme byť právom 
hrdí, na chvíľu sa pozastaviť a spät-
ne si premietnuť významné udalosti, 
ktoré nejakým spôsobom zasiahli do 
našich životov aj do životov našich 
predkov.
Prvá zmienka o našej obci pochádza 
z roku 1156 v listine, ktorá je uložená v 
archíve Ostrihomskej kapituly. Obyva-
teľstvo bolo slovenské.
Za vlády Bela IV. k  nám cez Karpa-
ty vtrhli Tatári. V roku 1241 spusto-
šili stovky dedín medzi nimi aj Báb, 
ktorého pôvodné obyvateľstvo vy-
vraždili a obec vypálili. Z písomných 
záznamov sa dozvedáme, že až do 
roku 1268 bola obec neobývaná. Do 
oblasti dnešnej obce sa začali usa-
dzovať nemeckí kolonisti. Dostali od 

kráľov mnohé výsady a práva. Belo IV. 
daroval Báb obývaný jeho predkami 
šľachticovi Štefanovi, synovi Pazmaňa 
z Bábu. Tunajší zemepáni mali právo 
meča, mohli odsúdiť na smrť obese-
ním. Šibenica stála na Bagohegyi, čiže 
Katov vršok. V roku 1704 obec spusto-
šili kuruci. V roku 1721 sa začala písať 
matrika.
Kostol bol postavený v roku 1770 a 
vnútorne dokončený v roku 1777 v 

barokovom štýle a zasvätený patró-
novi Sv. Imrichovi. Následne sa pre-
stalo pochovávať okolo kostola. Nový 
cintorín bol zriadený za kalváriou. Sa-
motná kalvária je navŕšená zemina. 
Na vrchole kopca sú postavené tri krí-
že. Na strednom kríži je ukrižovaný Je-
žiš Kristus a po stranách s vyviazanými 
dvoma lotrami.
Od roku 1788 sa konal každoročne 
veľký bábsky jarmok vždy 31. júla až 
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Prvá známa písomná zmienka o obci 
Báb sa nachádza v listine, ktorú napí-
sal ostrihomský arcibiskup Martírius v 
roku 1156. V nej sa píše, že vo svojom 
katedrálnom chráme dal vyhotoviť ol-
tár ku cti Panne Márii a nariadil svoj-
im kanonikom, aby sa každý deň pri 
tomto oltári modlili kňazský breviar 
/matutínum a vešpery/. Okrem toho, 
aby každú sobotu slúžili pri tomto oltá-
ri slávnostnú sv.omšu. Za tieto služby 
by kanonici dostávali desiatky /plat/. 
Po dohode s Kráľom Gejzom II. bolo 
určených 70 obcí / farností medzi kto-
rými sa spomína aj Báb, z ktorých by 
vyberali desiatky pre kanonikov.
Báb sa v listine spomína ako farnosť 
a ako majetok nitrianskeho hradu. 
Neskôr kráľ daroval Báb trnavskému 
mešťanovi Conchovi. Listina je ulo-
žená v archíve ostrihomskej kapituly. 
Kostol v Bábe je zasvätený sv. Imricho-
vi synovi sv. Štefana. Bol postavený r. 
1721 na mieste staršieho z r. 1332./ Ján 
Hudák: Patrocínia na Slovensku str. 
123 SAV/. Okolo kostola bol cintorín. 
Po nájazdoch Tatárov obec 
bola vypálená a vyvraždená. 
V neskoršom dejinnom sle-
de sa spomína filiálka Ujlaku 
/ V. Zálužia/ a potom v r. 1834 
už ako farnosť s filiálkami Ru-
manová, Pusta Kert / P. Sady. 
Posledným patrónom kos-
tola i farnosti bol Alexander 
Strasser. Generálnu opravu 
kostola urobili v r. 1960 za 
p. farára Štefana Neumana. 

Obyvateľstvo obce bolo väčšine rím.
kat. V obci žila aj komunita Židov, kto-
rá mala svoju modlitebňu a kúpele. 
Náboženský rozkvet farnosť zažila po 
1. svetovej vojne a trval až do  druhej 
polovice 20. stor. Korene nábožen-
ského života a farnosti siahajú až do 
doby veľkomoravskej, do doby sv. 
Cyrila a Metoda. Podľa nezvratných 
indícií Nitra bola sídlom Svätopluka a 
tým aj sídlom arcibiskupa Metoda. Pri 
búraní starých Pároviec /predmestie 
Nitry/ objavili základy viacerých až päť 
lodových bazilík z čias Veľkomorav-
skej ríše. Archeologicky potvrdených 
19 hradísk okolo Nitry dosvedčuje v 
Nitre sídlo panovníka. Nič sa v podsta-
te nezmenilo, čo sa týka náboženské-
ho života ani za vlády sv. Štefana, lebo 
Nitra už vtedy bola biskupstvom, čo 
trvá až dodnes. Rody Beneovovcov, 
Borcsányovcov, Dávidovcov, Šándo-
rovcov, ďalej zemepáni Majthenyiovci, 
Zichovci a Esterházyovci boli zárukou 
nielen rozvoja hospodárskeho, ale aj 
náboženského. Ako majitelia Bábu a 

patróni farnosti i kostola zmluvne sa 
mali postarať o veci hmotné, ale aj du-
chovné. Obec sa hmotne aj duchovne 
vzmáhala. 
Ako vidieť z už spomínanej histórie 
vždy bolo a vždy bude osud obce 
závisieť na ľuďoch! Len na nás zále-
ží, aký si tu vybudujeme život, vzťahy, 
okolité prostredie, ako si to všetko 
budeme zveľaďovať a chrániť. Kultúr-
ny a spoločenský život je závislý na 
našej ochote prekonať pohodlie robiť 
pre ľudí a medzi ľudí hlavne ísť! Svo-
jim osobným príkladom by sme mali 
k týmto hodnotám viesť svoje deti a 
vnukov, aby sa nestalo, že o pár rokov 
budeme žiť už len vedľa seba a nie 
spolu! Tak ako skromnosť a usilovná 
práca Vašich starých a prastarých ro-
dičov pomohli vytvoriť a udržať život 
v obci, rozvíjať a zveľadiť ho je teraz v 
našich rukách. 
Milí spoluobčania, verím, že ste za po-
sledné roky tiež ocenili mnohé kroky 
vedenia našej obce. Prejaviť spolupat-
ričnosť k miestu, kde sme sa narodili 

alebo kde dlhodobo žijeme, 
miestu, kde budú vyrastať 
naše deti by malo byť samo-
zrejmosť. 
Na záver mi dovoľte zaželať 
príjemný, šťastný a pokojom 
naplnený život. Nech obec 
Báb je skutočným domovom 
a miestom pre naplnenie Va-
šich snov.

Katarína Töröková,  
starostka obce Báb

Chrám svätého Imricha

do roku 1957. V roku 1831 – 1832 po-
stihla Báb hrozná cholera, zomrelo 
296 ľudí. 
Báb mal aj pranier (stĺp hanby) po 
pravej strane prístupovej cesty ku 
kostolu. Bývali na ňom priviazaní 
všetci previnilci, zvlášť v nedeľu. V 

19. storočí sa spomína nezamŕzajúci 
teplý prameň. Secesný kaštieľ je zo 
začiatku 20. storočia.
Významnejšími zemepánmi v obci 
boli rodiny Šándorovcov, Majthe-
nyiovcov, Zichyovcov a Esterhá-
ziovcov. Nitriansky biskup Juraj zo 

Slepčian poručil v testamente svoje 
majetkové podiely v Bábe Nitrian-
skej  kapitule. Na prelome 19. a 20. 
stor. bola väčšina majetkov v rukách 
zemianskej rodiny Scheyovcov, ktorá 
v r. 1880 kúpila kaštieľ od pôvodného 
majiteľa Esterháziho.
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Milí priatelia.
Mnohí ste tohtoročné prvé sväté pri-
jímanie ohodnotili ako pekné. Vskut-
ku, ak sa ku sviatostiam pripravuje 25 
detí, je to naozaj veľký objem skvelé-
ho potenciálu, ktorý sa môže prejaviť 
omnoho viac, než slávnosť s menším 
počtom detí. Je to pochopiteľné. Za 
ocenenie ďakujem. Treba sa však 
poďakovať všetkým, ktorí ku kráse 
slávnosti prispeli. Bez nich by to tak 
pekne nedopadlo. Či pani učiteľky, 
animátorky, organisti, miništranti, 
kostolníčky, rodičia, brigádnici, pra-
covníci obecného úradu – ďakuje-
me! Vyvstáva však otázka: čo ďalej? 
Prvé sväté prijímanie je tradičná ka-
tolícka slávnosť. Anton Vydra vo svo-
jom článku o tradícii píše: nie každý 
je pripravený uvažovať o tom, čo po 
sebe zanechávame, ako o dare. Dar! 

– nie nejaký prezent, drobnosť pre 
potešenie, ale niečo, čo má pre ob-
darovaného taký obrovský význam 
a cenu, že to natrvalo ukuje vzťah 
družnosti naprieč rokmi a storočiami 
a napriek smrti a rozkladu. No opaku-
jem, nie každý je pripravený uvažo-
vať o dare. Čo myslíte, je odovzdanie 
katolíckej viery a jej tradícií v našom 
zmýšľaní darom pre ďaľšiu gene-
ráciu? Vydra pokračuje: A tu niekto 
zvolá: Preč s tradíciami, načo sú nám 
vôbec? Všetko je to spiatočnícke, 
nepokrokové, starosvetské! Azda by 
mal milý pokrokár aj pravdu, keby sa 
tak veľmi nemýlil. Lebo veď o túto 
svoju „skvelú modernú myšlienku“ 
by sa určite rád podelil aj so svojimi 
deťmi a vnúčatami a odovzdal im tak 
to, čo pokladá za výkvet moderného 
myslenia. Takto sa bieda instantného 

uvažovania – zaliať, zamiešať, rýchlo 
vypiť a neveľmi pritom premýšľať – 
prenáša ďalej a ďalej, až je z nej tra-
dícia zmiešaná s mnohými inými tra-
díciami. Toľko pokroková myšlienka. 
Ak ale našu tradíciu považujeme za 
dar, a mali by sme ju zaň považovať, 
našou úlohou je odovzdať ho nepo-
rušený. Nerozriediť Ježišove slová (s 
mocou, ako hovorili jeho súčasníci) a 
skutky (s vykupiteľskou hodnotou). 
Mali by sme, podľa vzoru mnohých 
predskokanov (viď Cyril s Metodom 
a pod.), hľadať nové cesty, ako to 
staré (pravé orechové) odiať do no-
vých šiat, zrozumiteľných pre nové 
generácie a obohatiť to o pridanú 
hodnotu. Ako však na to ísť? Niet 
lepšieho prístupu, ako sa do tradície 
pokúsiť preniknúť čo najdokonalejšie 
a pochopiť ju zvnútra. To je naša úlo-

Prvé sväté prijímanie.  
A čo ďalej?
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ha. Moja i Vaša. Ale žiaden strach. V 
tejto úlohe nie sme sami. Veď o čo 
iné, ako o odovzdávanie pokladu vie-
ry, ide celej Katolíckej cirkvi? Len si 
vypočujte samého pápeža, prečítajte 
si najnovšie dokumenty, či ponorte 
sa do náuk Druhého Vatikánskeho 
koncilu. Mne samému v poslednom 
čase pomohli texty Marka Orko Vá-
chu, Štěpána Smolena, Karla Sato-
riu, Jamesa Mallona, či Silvestra Krč-
méryho. Vynikajúcim pokladom sú 
prednášky pátrov Vojtecha Kodeta, či 

Eliasa Vellu. I jezuita Józef Augustyn 
ma svojím ponorom posunul omnoho 
ďalej. Ozaj, čítali ste diela nášho bis-
kupa Viliama Judáka? A to sme iba 
pri pokrme pre mozog. A čo duša? 
Nezáleží takto na spáse všetkých sa-
mému Stvoriteľovi? Neposiela nám 
svojho Ducha práve preto, aby nám 
svojimi darmi múdrosti, rozumu, rady, 
sily, poznania, nábožnosti a bázne 
božej pomohol našej nedostatočnos-
ti a doplnil ju svojím vedením? Obja-
vili sme už poklad naozajstnej mod-

litby? Ozajstnej, nie iba opakovaním 
slov, ale stretnutím sa s nekonečnou, 
chápajúcou, odpúšťajúcou, povzbu-
dzujúcou, živou, všemohúcou silou 
a láskou nášho Boha? Toto všetko, 
a omnoho, omnoho viac, nám dáva 
naša tradícia. Verte, je to obrovský 
poklad. Nepremárnime ho. Veľmi by 
sme sa ochudobnili. Všetko dobré pri 
objavovaní tajov našej starobylej a 
zároveň tak novej viery Vám praje, a 
zároveň drží palce

Váš farár, Marian Uváček

Kronika Lúčime saV prvom polroku v roku 
2021 nás opustili:
Kern Tibor
Fábry Milan
Ďuračka Štefan
Špitálska Júlia
Kosík Anton
Voleková Milada
Narodili sa nám:
Cmarková Lucia
Čiffáry David
Čiffáryová Lea
Kolínek Jakub
Kukučka Jakub
Surák Samuel
Tomša Hugo
Vindiš Maxim 

Poďakovanie patrí pani Janke Vaš-
kovej za jej 11-ročnú prácu na obec-
nom úrade. Pracovala na úseku 
sekretariátu, stavebného úradu a 
evidencie obyvateľstva. Popri svo-
jich pracovných povinnostiach sa 
venovala účinkovaniu v speváckej 
skupine Vrškanky a aktívne sa zapá-
jala do činnosti SČK. Bola nápomoc-
ná nielen svojim kolegyniam, ale ve-
dela poradiť a povzbudiť nejedného 
obyvateľa našej obce. 

Pani učiteľka Danka Töröková učila 
v našej obci 20 rokov. Dlhé roky pô-

sobila ako riaditeľka Materskej školy 
a následne ako učiteľka. Vychovala 
a pripravila všetkých predškolákov 
do Základnej školy, ale venovala sa 
aj mimoškolským aktivitách. Mode-
rovala viacero detských podujatí a 
pripravovala krásne detské progra-
my v rámci Obecných akcií. Či už 
MDD, Deň matiek, Vianočné pásmo.
Prajeme pani Vaškovej a pani Törö-
kovej veľa zdravia a tvorivých síl na 
zaslúženom oddychu so svojimi naj-
bližšími a priateľmi.
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Obec Báb v rámci celoročného plne-
nia rozpočtu za rok 2020 dosiahla 
prebytok vo výške 196.831,71 €.
Rozpočet obce pozostáva z  dvoch 
základných častí, a to z príjmovej čas-
ti a z výdavkovej časti.
Príjmová časť rozpočtu za rok 2020 
bola vo výške 1.180.108,44 €. Dôleži-
tým zdrojom daňových príjmov obce 
je výnos dane z  príjmov poukázaný 
zo štátneho rozpočtu územnej sa-
mospráve (https://www.epi.sk/
zz/2004-668), ktorý pre obec 
Báb za rok 2020 dosiahol výš-
ku 406.642,57 €. Ďalším zdro-
jom daňových príjmov sú dane 
z nehnuteľnosti v celkovej výš-
ke 79.613,62 €.
Nedaňové príjmy rozpočtu 
a  iné nedaňové príjmy, kde 
patrí napríklad aj prenájom 
pozemkov a  budov, predaj 
tovarov a služieb bol v celkovej výš-
ke 65.386,18 €. V  tejto sume je za-
hrnutý aj príjem z poplatkov za vod-
né a  stočné. Ich výška v  roku 2020 
dosiahla sumu 32.429,54 €, pričom 
tento príjem kompenzuje výdavok 
obce súvisiaci s  obsluhou, údržbou, 
prevádzkovými nákladmi a čerpaním 
vody, a to vo výške 22.811,07 €.
Daňový príjem z dane za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad bol 
vo výške 35.839,68 € a  bol použi-
tý na vykrytie výdavkov súvisiacich 
s  odpadovým hospodárstvom obce, 
pričom tento výdavok bol vo výške 
36.808,63 €.
Daňové, nedaňové a  iné nedaňové 
zdroje príjmu obce boli použité na 
bežný chod obce, ako sú mzdy a od-
vody do poisťovní, energie, údržba 
budov, osvetlenie, miestny rozhlas, 

údržba ciest, údržba verejnej zelene, 
údržba cintorínov, poistné….
V  príjmovej časti rozpočtu obec 
prijala Granty a  transfery vo výš-
ke 367.443,40 €. Tieto zdroje obec 
v  plnej výške použila ako výdavok 
rozpočtu na účel, na ktorý boli tieto 
granty a  transfery určené. Najvyšší 
podiel z  tejto časti príjmov predsta-
vujú prostriedky určené pre Základ-
nú školu, 321.584 €. Ostatné granty 

a  transfery sú určené napríklad na 
chod matriky, civilnej obrany, volieb, 
sčítanie obyvateľstva, predškolskej 
výchovy, dotácia pre prípady v hmot-
nej núdzi, a iné.
Významnú časť rozpočtu za rok 2020 
predstavovali kapitálové príjmy, kto-
rých výška bola 181.367,18 €. Tieto 
prostriedky boli získané rozdielom 
hodnoty odpredanej časti budovy 
Združený objekt a  budovy COOP 
Jednota vo výške 31.258,50 €, 
a z predaja pozemkov pod diaľnicou 
vo výške 150.108,68 €.
Kapitálové príjmy môžu byť použi-
té v bežnom rozpočtom roku, a  tiež 
v budúcich rozpočtových obdobiach 
výlučne na kapitálové výdavky.
V  rámci príjmových finančných ope-
rácií, obec Báb prijala od Ministerstva 
financií SR v  roku 2020 návratnú fi-

nančnú výpomoc na účel financovania 
samosprávnych pôsobností zo štátne-
ho rozpočtu z  dôvodu kompenzácie 
výpadku podielových daní v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID-19, v cel-
kovej sume 22 455,00 €. Splácanie 
návratnej finančnej výpomoci bude 
v ročných splátkach v rokoch 2024 – 
2027 v sume 5 613 € ročne vždy do 
31. 10. príslušného roka.
Príjmy pre rozpočtové organizácie 

s  právnou subjektivitou, a  to 
pre Základnú školu Báb pred-
stavovali výšku 20.143,15 €.

Výdavková časť rozpočtu 
za rok 2020 bola vo výške 
983.276,73 €.
Bežné výdavky obce pred-
stavovali celkovú výšku 
464.374,59 €. Medzi tieto roz-
počtové výdavky obce patria 

mzdy a odvody do poisťovní, energie, 
údržba obecných budov, osvetlenie 
obce, miestny rozhlas, údržba ciest, 
údržba verejnej zelene, údržba cin-
torínov, poistné, kultúrne podujatia, 
členstvo v združeniach, náklady súvi-
siace s komunálnym odpadom, nákla-
dy súvisiace s čerpaním vody, nákup 
materiálu a služieb, a iné.
Kapitálové výdavky v roku 2020 pred-
stavovali celkovú výšku 94.150,78 €. 
V  rámci týchto výdavkov obec in-
vestovala do rôznych objektov obce 
a zhodnotila tým nasledovný majetok:
1. Kamerový systém v  hodnote 
6.318,79 €
2. Školská jedáleň, rekonštrukcia 
a  modernizácia, v  hodnote 6.662,53 
€
3. Kultúrny dom, modernizácia, 
v hodnote 2.353,54 €

Záverečný účet obce Báb za rok 2020
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4. Zberný dvor, rekonštrukcia a  mo-
dernizácia, v hodnote 47.892,93 €
5. Športový areál, rekonštrukcia a mo-
dernizácia, v hodnote 3.939,51 €
6. Slovenský zväz záhradkárov, mo-
dernizácia, v hodnote 632,94 €
7. Cesty, rekonštrukcia, v  hodnote 
4.853,99 €
8. Požiarna zbrojnica, rekonštrukcia, 
v hodnote 970,78 €
9. Merač rýchlosti, modernizácia, 
v  hodnote 1.950 € (prijatá dotácia 
1.500 €)
10. Obecná knižnica a  interiér obec-
ného úradu, modernizácia, v hodno-
te 786,13 €
11. Materská škola, modernizácia, 

v  hodnote 10.798,70 € (prijatá dotá-
cia 1.900 €)
12. Prípravná projektová dokumentá-
cia na vodovod, verejné osvetlenie, 
zelené obce, v hodnote 6.990,94 €.
Výdavkové finančné operácie v roku 
2020 boli vo výške 20.004 € a pred-
stavovali ročnú splátku úveru, kto-
rý obec uzatvorila v  roku 2017 na 
opravy komunikácií v obci. Splatnosť 
úveru je do roku 2027, splátky istiny 
a úrokov sú mesačné.
Výdavky pre organizácie s  právnou 
subjektivitou, pre Základnú ško-
lu Báb, boli v  roku 2020 v  celkovej 
výške 404.747,36 €, z  toho výdavok 
Školského klubu a  Školskej jedálne 

činil výšku 57.637,85 €, financovanie 
z príjmovej časti rozpočtu.
Záverečný účet za rok 2020 bol hlav-
ným kontrolórom schválený bez vý-
hrad. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
výšku prebytku za rok 2020 a súbež-
ne schválilo použitie prebytku prevo-
dom do rezervného fondu, vo výške 
19.193,10 € a  prevodom do fondu 
rozvoja obce vo výške 87.216,40 €.

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 
2020:
Účet rezervného fondu: 64.332,28 €
Účet rozvoj obce: 27.610,69 €
Bežný účet: 369.504,84 €
Spolu: 461.447,81 €

PROJEKTY, na ktorých pracujeme,  
alebo čakáme na pridelenie dotácie
Úpravňa vody – spracovaný projekt na technológiu na úpravu mg / čakáme na stavebné povolenie
Výbava jedálne ZŠ Báb – Ministerstvo školstva – získaná dotácia 5000 €
Územný plán obce Báb –  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – získaná dotácia 10 000 €
Zabezpečenie zberu biologicky komunálnych odpadov v záhradných kompostéroch – Ministerstvo životného pros-
tredia – zatiaľ nevyhodnotené
Podaný projekt na rekonštrukciu Kultúrneho domu – Environmentálny fond  – zatiaľ nevyhodnotené
Spracováva sa projekt na zateplenie Obecného úradu
Spracovaný projekt na rozšírenie MŠ – prístavba + zateplenie – čakáme na stavebné povolenie
Skolaudovaná studňa v časti Alexandrov Dvor
Komunálna technika do obce  – prebieha Verejné obstarávanie
Rozšírenie obecného rozhlasu v časti Alexandrov Dvor – podaná žiadosť o dotáciu cez SPP

Plánované aktivity:
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice 
Oprava trativodu na Malom Bábe + nový chodník
Nový chodník pred Obecným úradom
Nová cesta od bytovky smerom na Veľký Báb
Rekonštrukcia vodovodného potrubia v časti Alexandrov Dvor

Plánované akcie na leto 2021:
Kino pod hviezdami 3. 7. 2021
Memoriál Tomáša Takáča – 10. 7. 2021
Jarmok – oslava 865. výročia obce od prvej písomnej zmienky 31. 7. 2021
Bábska kotlinka – 28. 8. 2021
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Zákon sa zmenil. Obce sa už 
triedeniu kuchynského bioodpadu 
nevyhnú
Obec má novú povinnosť. Zákon už 
v súčasnosti od samospráv vyžaduje 
triedený zber biologicky rozložiteľ-
ných kuchynských odpadov z do-
mácností (KBO).
Doteraz platilo, že triediť KBO obce 
nemuseli, ak doložili, že prostriedky 
na nakladanie s ním nemožno pokryť 
ani pri určení miestneho poplatku vo 
výške 50 percent 
Je na pleciach samospráv, aby triede-
ný zber na svojom území zabezpečili.
Cieľom novely zákona o odpadoch 
z dielne Ministerstva životného pro-
stredia je zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu z domácností, 
ktorého sa u nás ročne vyprodukuje 
vyše 500-tisíc ton, teda okolo 100 
kilogramov na hlavu. Momentálne 
končí prevažne na skládkach, kde 
hnijúce zvyšky potravín produkujú ta-
kzvaný skládkový plyn (LFG) zložený 
z metánu, oxidov dusíka a zo sírovo-
díka.
Vzniká tak značné riziko aj pre pod-
zemné vody, navyše ide o „živnú 

pôdu“ pre šírenie baktérií, z čoho vy-
plývajú zdravotné riziká. Odklon toh-
to odpadu zo skládok a s tým spojený 
pozitívny vplyv na životné prostredie 
vyžaduje aj Európska komisia.

Na jedného občana pripadá 100 kg 
KBO ročne
Plytvanie potravinami predstavuje 
nielen ekonomický a etický, ale aj 
ekologický problém. Na jedného Slo-
váka ročne pripadá 100 kg potravino-
vého odpadu, čo znamená približne 
0,27 kg denne.
Tento odpad okrem samotných do-
mácností vzniká aj pri produkcii a 
preprave potravín, v reštauráciách či 
hoteloch, ale aj na našich pracovis-
kách. Najčastejšie v odpadových ná-
dobách končí chlieb a pečivo, ovocie 
a zelenina, mliečne výrobky, zvyšky 
uvareného nedojedeného jedla, ale 
aj nerozbalené potraviny. 
Len redukovaním a priamym sepa-
rovaním kuchynského biologického 
odpadu vieme docieliť zníženie ko-

munálneho odpadu. Ponitrianske 
združenie obcí zavádza od augusta 
roka 2021 pravidelný zvoz BIO od-
padu vo frekvencii 1x týždenne, tým 
pádom chce podporiť, aby sa znížilo 
množstvo komunálneho odpadu v 
čiernych nádobách, a zároveň zvýšiť 
mieru kompostovania kuchynského 
biologického rozložiteľného odpadu 
priamo v domácnostiach v jednotli-
vých obciach. Predchádzaním tvorby 
kuchynského biologicky rozložiteľné 
odpadu šetríme životné prostredie a 
tým pádom sa na skládky nedosta-
nú tony biologického odpadu, ktorý 
môže byť ešte použiteľný ako orga-
nické hnojivo.
V januári sme požiadali o dotáciu z 
Environmentálneho fondu na nákup 
kompostérov. Do dnešného dňa nie 
sú žiadosti vyhodnotené, preto sme 
sa rozhodli využiť ponuku PZO, kto-
rá nám bude zbierať odpad 1x týž-
denne v hnedých nádobách.
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SYSTÉM ELWIS
Vo februári tohto roku sa v našej obci 
zaviedol čipový systém Elvis, ktorý 
slúži na  zaznamenávanie počtu zo-
zbieraných nádob , potvrdilo sa nám, 
že práve tento systém bude vodít-
kom a nápomocným merítkom práve 
pre občanov, akú si zvoliť frekvenciu 
vývozov v prípade množstvového 
zberu. 
Evidencia nám slúži na zistenie sku-
točného množstva odpadu, ktoré sa 
u nás produkuje. Na základe monito-
ringu získavame manažérsky nástroj 
na riadenie odpadového  hospodár-
stva a jeho transparentné financova-
nie. 
Evidenčný systém ELWIS je využíva-
ný na sledovanie množstva komunál-
neho odpadu a triedeného odpadu 
aj na zbernom dvore. Ide o doplne-
nie existujúceho systému evidencie, 
ktorý u nás už funguje pri triedení 
odpadu (plasy+kovy+tertrapaky, pa-
pier a biologicky rozložiteľný odpad) 
z domácnosti. Každú nádobu sme 
označili jedinečným QR kódom pre 
príslušnú domácnosť. Pri každom 
zbere zmesového komunálneho od-

padu QR kód skenujeme do systému 
našimi pracovníkmi.
Na zbernom dvore sme zaviedli pou-
žívanie odpadových kartičiek. Každá 
domácnosť dostala originálnu kartič-
ku s originálnym QR kódom. Touto 
kartou sa preukazujete pri odovzdaní 
odpadu na zbernom dvore. Pracov-
ník zberného dvora zaeviduje infor-
mácie o dovezenom odpade a priradí 
ho k vášmu kontu. Vďaka tomu mô-
žete zvyšovať úroveň triedenia vašej 
domácnosti. 
Údaje o množstve odpadu z domác-
ností a zberného dvora sa budú pra-
videlne vyhodnocovať. Na ich zákla-
de môžeme zlepšiť informovanosť, 
zabezpečiť efektívnejšie fungovanie 
zberného dvora, pripraviť pre vás 
osvetové aktivity a do budúcna prijať 
spravodlivejší systém pre vás, obča-
nov. 
Našim  cieľom by malo byť neplatiť 
za skládkovanie odpadu, ktorý mô-
žeme triediť. Predídeme tým rastu 
nákladov a zvyšovaniu poplatkov 
pre Vás občanov. Evidencia nám do 
budúcna umožňuje zaviesť aj rôzne 

formy motivácie pre domácnosti, kto-
ré budú dosahovať najlepšie výsled-
ky v úrovni triedenia. 
Tento pilotný program nám už v pr-
vom polroku pomohol znížiť počet 
nádob komunálneho odpadu. Na-
koľko v zmluve s PZO je stanovené 
polročné sčítavanie nádob. Ten po-
čet potom platíme bezohľadu na to, 
koľko sa reálne nádob vyvezie. Sys-
tém Elwis nám vyhodnotil v prvom 
polroku, resp. od februára 2021, že 
namiesto 499 nádob, za ktoré sme 
platili, budeme v druhom polroku pla-
tiť za  340 nádob.
V prepočte by sme mali ušetriť viac 
ako 5000 € za druhý polrok vývozu.
Pre ešte lepší úspech systému je veľ-
mi dôležitá pomoc a zapojenie všet-
kých občanov. Len spoločnými silami 
môžeme znížiť množstvo produko-
vaného odpadu, nevyhadzovať naše 
peniaze na skládku, lepšie triediť a 
zabezpečiť kvalitné životné prostre-
die aj pre ďalšiu generáciu. 

Pozrime sa spoločne na vyhodnote-
nie prvého polroku:

Za minulý rok sme mali úroveň  
vytriedenia komunálneho odpadu  46,57 %

Za prvý polrok 2021 nám  
stúpla úroveň vytriedenia na 52,2%.

Ak si túto úroveň vytriedenia udržíme  
aj v druhom polroku, poprípade zlepšíme, 

poplatky za skládkovanie  
nám našu snahu vrátia.

Dosiahnutá miera triedenia za obdobie 
od 1. 2. 2021 do 31. 5. 2021 

Komunálny odpad (47,40 %) Triedený odpad (52,60 %)
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Okienko materskej školy

Milí rodičia, deti a priatelia materskej 
školy.
Leto. Vysnívaný je to čas, miluje ho 
každý z nás.
Áno, tešíme sa všetci. Veríme, že si 
ho užijeme v rámci možností ovplyv-
nených ešte stále strašiacim Corona 
vírusom, čo najkrajšie a najbezpeč-
nejšie. Ale ako sme prežili obdobie od 

januára do júna 2021 my v materskej 
škole? Na začiatku veru komplikova-
ne. Dva mesiace otvárania a zatvá-
rania škôlky pre rôzne podozrenia a 
prísne opatrenia, ktoré znížili kapa-
citu materskej školy viac ako o polo-
vicu boli náročné nielen pre deti, ale 
hlavne pre rodičov. Nahradiť deťom 
osobný kontakt a spoločné hry s ka-

marátmi bolo veľmi ťažké, ale zvládli 
ste to. Od 8. marca 2021 už prevádzka 
MŠ fungovala pre všetky deti. Niektorí 
rodičia sa báli a nechali si deti doma, 
ale postupom času sa chod MŠ vrátil 
skoro do bežných koľají. Nemohli sme 
ešte organizovať spoločné podujatia, 
ale na Deň matiek sme natočili krátke 
videá a zverejnili ich na stránke obce. 
Aspoň takto sme potešili mamičky a 
deti im s maličkou pomocou vlastno-
ručne vyrobili aj krásny darček. Medzi 
hlavné výzvy na tento polrok patrila 
zrýchlená príprava predškolákov do 
ZŠ a postupné realizovanie úprav are-
álu MŠ. V spolupráci so zriaďovate-
ľom a sponzoringom sa nám podarilo 
vymeniť starý, zničený vláčik za nový. 
S radosťou nám ho zhotovil pán Peter 
Uhrík s manželkou. Ďakujeme. Začalo 
sa pracovať aj na drevenom altánku 
od miestneho podnikateľa pána Da-
niela Domarackého. Počas prázdnin 
by sme ešte chceli opraviť dlažbu na 
schodoch pri vstupe do budovy MŠ. 
V mesiaci máj sa tiež uskutočnil zá-
pis detí do MŠ. Záujem bol opäť veľ-
mi veľký, ale bohužiaľ všetkých sme z 
kapacitných dôvodov prijať nemohli. 
Mesiac jún patrí ako každý rok Me-
dzinárodnému dňu detí. Pani učiteľky 
pripravili pre deti zábavno-súťažné 
dopoludnie plné hudby, spevu, tanca 
a darčekov. Prišla nás pozrieť aj pani 
starostka a priniesla deťom krásne 
tričká a šiltovky. 16.júna si deti na škol-
skom dvore pozreli krásne divadlo 
Martinka v ríši rozprávok a na konci 
júna sme sa rozlúčili s našimi pred-
školákmi Miškou, Samkom, Paťkom, 
Markom, Miškom, Zuzkou, Vikinkou, 
Martinkom a Jurkom. Prajeme im veľa, 
veľa úspechov a trpezlivosti pri nado-
búdaní nových vedomostí v ZŠ. Tento 
školský rok sa lúčime aj s dlhoročnou 

Školstvo
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kolegyňou pani učiteľkou Dankou 
Torokovou. Odchádza do zaslúžené-
ho dôchodku. Najväčšiu časť svojho 
osobného i pracovného života strávi-
la v obci Báb. Touto cestou jej chcem 
preto v mene všetkých detí, rodičov, 
pedagogických i nepedagogických 
pracovníkov MŠ Báb veľmi pekne po-
ďakovať za dlhoročnú a obetavú prá-
cu. Užívaj si Danka tento čas hlavne v 
zdraví, v kruhu svojej rodiny a blízkych 
kamarátov.   
A nám i Vám milí čitatelia prajem krás-
ne leto.

Martina Valová, riaditeľka MŠ Báb 

Školstvo

Krásne leto a úžasné prázdniny milí 
naši...
Čas si kráča za krokom krok, my sme 
starší o jeden rok.
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Keď sa povie slovo rozprávka, snáď 
každý z nás sa prenesie do svojich 
detských čias a vynoria sa mu krásne 
spomienky. Aspoň na malý okamih 
sme sa razom stali kráľmi, kráľovna-
mi, vílami, odvážnymi princami, silný-
mi bojovníkmi. Tajomné príbehy plné 
zázrakov formovali naše prežívanie a 
učili nás rozpoznávať dobré od zlého. 
Žiaľ, postupom času záujem o čítanie 
upadol a to čarovné stratilo svoju moc. 
To je fenomén súčasnej doby, na kto-
rý poukazujú nielen odborníci, ale my 
učitelia sa s ním stretávame v každo-
dennej praxi. Hoci je čítanie kľúčové 
pre rozvoj slovnej zásoby, zmyslupl-
ného vyjadrovania sa a získavania 
množstva nových informácií, znižuje 
stres a zlepšuje koncentráciu, je u na-
šich žiakoch stále menej populárne. 
Všetci si pritom veľmi dobre uvedo-
mujeme, že čítanie je absolútnym zá-
kladom vzdelávania. Schopnosť čítať 
dieťa nezíska zo dňa na deň. Schop-
nosť čítať sa rozvíja pravidelným a dl-
hodobým čítaním kníh, najlepšie od 
skorého ranného detstva.  Preto sme 
sa rozhodli postupnými krokmi vypes-
tovať u žiakov pozitívny vzťah k čítaniu 
a k literatúre, aby čítali reálne viac a 
aby čítali z čistej radosti. Podarilo sa 
nám v prvých troch ročníkoch vytvoriť 
malé čitateľské kútiky a rozšíriť knižný 
fond našej školskej knižnice. Obklo-
pili sme žiakov skvelými knihami a v 
školskej knižnici sme pasovali našich 
prváčikov za čitateľov. Knihy do tried-
nych knižníc a školskej knižnice sme 
získali nielen z dotácie ministerstva 
školstva, ale predovšetkým z 2% daní 
a prostredníctvom podpory niekto-
rých štedrých rodičov. V našej snahe 
chceme pokračovať aj v nasledujú-
com školskom roku a takýto priestor 
na čítanie chceme zriadiť aj pre štvr-

tákov. Do všetkých tried prvého stup-
ňa sme z finančných prostriedkov 2% 
daní zakúpili molitanové sedacie prv-

ky, ktoré poslúžia nielen ako pohodl-
né sedenie na čítanie, ale aj na oddy-
ch alebo zábavu. 
Verím, že počas prestávok začujem  
z tried šuchot prevracajúcich stránok 
v knihe, zacítim ich špecifickú vôňu a 
uvidím žiakov ponorených do úžas-
ných tajuplných príbehov, nevnímajú-
cich na chvíľu svet okolo seba.
Milí žiaci, prajem vám zmysluplné pre-
žitie letných prázdnin. Využite tento 
čas na relax, zábavu a sebarozvoj. 
Siahnite po dobrej knihe a vychutnaj-
te si ju plnými dúškami.

Mgr. Henrieta Škodová, 
riaditeľka školy

Školstvo

Základná škola
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Otvorenie leta - Kino pod 
hviezdami

Nové verejné 
osvetlenie  
v obci Dňa 3. júla 2021 sa konalo po druhýkrát Kino pod hviezdami, ktoré

organizovala Obec Báb v spolupráci s DHZ Báb. Počasie nám prialo a s vese-
lou rozprávkou Spievaj sme si všetci spríjemnili krásny letný večer.Začiatkom júna sme začali s výmenou 

verejného osvetlenia  v našej obci.
Prvá etapa bola hlavná cesta, ktorá je 
už dokončená.
Ďalšia etapa začne smerom na Veľký 
Báb.

Školstvo     Obecné spravodajstvo 



Dobrovoľný hasičský  
zbor BÁB
Za sebou máme ďalší polrok. V mene 
DHZ Báb sa chcem s Vami podeliť o 
činnosť, ktorú sme od januára do júna 
odviedli. Ako všetci dobre vieme, bolo 
to ťažké obdobie pre každého z nás. 
Už hneď v januári sa začalo testovanie 
na Covid – 19, kde sme sa pravidelne 
zúčastňovali a boli sme nápomocní 
pani starostke. Dohliadali sme na do-
držiavanie opatrení, na dezinfikova-
nie priestorov. Nebolo to vždy ľahké, 
nakoľko sa testovalo skoro každý ví-
kend, ale poďme ďalej. Od januára do 
júna máme za sebou 12 výjazdov čo 
vôbec nie je málo. Po zmiernení opat-
rení sme sa konečne mohli venovať aj 
taktickým cvičeniam, ktoré potrebuje-
me na zdokonaľovanie. Dňa 19.6.2021 
sme sa v rámci taktického cvičenia 
v areáli bývalého vysielača zamera-
li na požiar auta, zadymenie budovy 
a zranené osoby v aute. Cvičenia sa 
zúčastnili DHZ Báb, DHZ Lužianky a 
DHZ Hájske, za čo im ďakujeme. Na-
brali sme nové skúsenosti, ktoré nám 
pomôžu napredovať v našej práci. 
Zdravotné rady nám poskytol štátny 
hasič aj s priateľkou. Boli to ukážky 
ako správne zastabilizovať osobu, ako 
sa správať pri požiari auta, atď. 
Touto cestou sa chcem poďakovať aj 
OcÚ Báb a pani starostke, s ktorou 
sme rozbehli projekt na osadenie 
novej garážovej brány na ktorú nám 
prostriedky odsúhlasil Nitriansky sa-
mosprávny kraj. Ďalej sme na 90% do-
končili práce vo vnútri požiarnej zbroj-
nice, začali sme aj so strechou a čaká 
nás ešte prístavba do ktorej budeme 
parkovať protipovodňový vozík a za-
teplenie celej budovy. Máme aj skúse-
nosť s vyhľadávaním osoby, ktorého 
sme sa zúčastnili. Boli sme oslovení z 

Civilnej ochrany NDD na pátranie po 
nezvestnom chlapcovi, ktorého telo 
sa vyplavilo. Dňa 3. júna 2021 sme 
sa zúčastnili sviatku Slávnosť najsvä-
tejšieho Kristovho tela a krvi – Božie 
telo „Budičky“, kde našou úlohou bolo 

niesť baldachýn a svietniky. Na záver 
sa chcem poďakovať všetkým členom 
DHZ Báb aj ich sympatizantom.
„Bohu na slávu – blížnemu na po-
moc“.

Spolky v obci 14
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Poľovníci
Cieľom môjho príspevku je v niekoľ-
kých riadkoch informovať čitateľov o 
živote nášho poľovníckeho združe-
nia. Poľovnícke združenie Báb vzniklo  
2. 2. 1963. Vykonáva celoročnú sta-
rostlivosť a ochranu divožijúcej zveri 
na výmere 1 826 ha za účelom za-
chovania normovaných kmeňových 
stavov.
Súčasne so spoločenskými zmena-
mi sa menil aj ráz krajiny. V snahe 
využiť pôdu na maximálnu poľno-
hospodársku produkciu sa pre pô-
vodnú divožijúcu zver zhoršovali ži-
votné, ako i potravinové podmienky. 
Veľkoplošné obhospodarovanie s 
použitím výkonnej širokozáberovej  
poľnohospodárskej techniky má za 
následok rapídny úbytok drobnej 
zveri. K tomu prispelo aj pestovanie 
iba niekoľkých druhov plodín, navy-
še vysokovzrastých a hustosiatych. 
To spôsobilo prísun veľkej srstnatej 
raticovej zveri. Tieto podmienky (po-
trava, krytina a hlavne kľud) vyhovu-
jú predovšetkým diviakom a jelenej 
zveri.
Členovia nášho poľovníckeho zdru-
ženia sa musia stále viac a viac po-
dieľať na zlepšovaní životného pros-
tredia. Dlhoročnou výsadbou stromov 
vedľa poľných ciest a ich dosádzaním 

boli dopestované miniremízky, ktoré 
sú na priložených obrázkoch. Sna-
žíme sa tak vytvárať nové životné 
podmienky pre našu pôvodnú malú 
úžitkovú zver – zajaca, bažanta a čias-
točne i jarabicu. V 60-tych rokoch sa 
tu udomácnila a postupne zvyšuje 
svoje početné stavy srnčia zver.
Súčasné extrémne výkyvy počasia 
a globálne otepľovanie nám prida-
lo ďalšiu činnosť. Je ňou pravidelné 
podávanie pitnej vody v teritóriách, 
kde sa voda nenachádza. Napájačky 
napĺňame v letnom období jedenkrát 
do týždňa na 30-tich miestach nášho 
revíru. Naše poľovníctvo nie je len o 
love, ale hlavne o obetavej práci pre 
prírodu a zver.
Pýchou nášho poľovníckeho združe-
nia je v posledných rokoch chata pri 
rybníku. Svojpomocne, rukami našich 
členov, bola zrekonštruovaná a oplo-
tená. V súčasnosti pracujeme na vy-
budovaní elektrickej prípojky. 
Spolupracujeme so samosprávou 
obce pri organizovaní rôznych spolo-
čenských podujatí. Jedenkrát do roka 
organizujeme posedenie pri guláši a 
pečenom diviakovi. Posledné roky 
nám tieto aktivity prekazila nepriazni-
vá epidemiologická situácia.
V minulom roku boli v obci nainštalo-

vané informačné tabule, kde sme po-
skytli návod, ako by sa mali občania 
správať pri návšteve extravilánu obce, 
aby divožijúca zver bola čo najmenej 
rušená a stresovaná. 
Na záver by som chcel vysloviť jedno 
želanie. Aby čo najviac ľudí pochopilo, 
že poľovníctvo má zmysel pre prírodu, 
pre zver, aj pre človeka. 

poľovnícky hospodár PZ Báb
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Vážení spoluobčania, fanúšikovia ŠK 
Báb ako aj všetci, čo tento článok čí-
tate.

Po ďalšom polroku sa Vám prihová-
ram za ŠK Báb. 
 
Táto správa bude stručnejšia, nakoľ-
ko celý tréningový a súťažný proces 
ovplyvnila podobne ako v sezóne 
2019/2020 aj v sezóne 2020/2021 
celosvetová pandémia nového koro-
na vírusu COVID-19. Z plánovaných 
prípravných zápasov sa zimnej časti 
neuskutočnil ani jeden a po zlepšení 
epidemiologickej situácie sa moh-
la začať príprava až v apríli 2021, aj 
to regulovanej forme, max. 6 hráčov 
na tréningu a s tým ďalšie súvisiace 
opatrenia... 

Až v máji 2021 sa mohlo naplno tré-
novať a začať hrať aj nejaké prípravné 
zápasy, kvôli opatreniam nazývané 
ako tréningové zápasy.
Riadiaci orgán ZsFZ nakoniec rozho-

dol o dohratí jesennej časti ročníka 
2020/2021, vďaka čomu by mohli byť 
určení víťazi súťaží ZsFZ. Súťaže v 
ObFZ Nitra a Topoľčany, ktorých tímy 
tvoria 5. ligu Stred, však boli anulova-
né a v čase uzávierky tohto vydania 
nebolo známe ako budú vyzerať v 
novej sezóne viaceré súťaže....  

Výpadok v trénovaní si vyžiadal aj 
svoje „obete“, svoju činnosť prerušili 
Andrej Švihorík a Juraj Vindiš, ktorí sa 
však nakoniec k futbalu aspoň čias-
točne vrátili a situáciu skomplikovali 
aj zranenia Petra Hrdlicu a Michaela 
Švihoríka. V jarnom prestupovom ter-
míne sme získali výraznú posilu v Lu-
kášovi Trnkovi, ktorý k nám prestúpil 
po skončení pôsobenia v Rakúsku a 
výrazne prispel k bodovým ziskom. 

Prehľad výsledkov prípravných zápa-
sov:
15.05.2021, ŠK Báb vs. FC-31 Jarok 
2:5 (0:2) Trnka Lukáš 2 (1 z PK).
21.05.2021, Malá Mača vs. ŠK Báb 0:1 

(0:0) Raček Miroslav
26.05.2021, ŠK Báb vs. FC Neded 7:1 
(4:0) Porubský Matej 2, Gottwald Mi-
chal , Tóth Timotej, Hrdlica Peter, Vaj-
zer Samuel (PK), Trnka Lukáš 

Prehľad výsledkov dohrávaných maj-
strovských zápasov:
30.05.2021, TJ Družstevník Jacovce 
vs. ŠK Báb 1:5 (0:2) Trnka Lukáš 3 (1 z 
PK), Porubský Matej 2
06.06.2021, ŠK Báb vs. FC ViOn Zla-
té Moravce – Vráble „C“ Volkovce 3:1 
(3:0) Trnka Lukáš 3
13.06.2021, OTJ Horné Obdokovce 
vs. ŠK Báb 2:0 (0:0)
20.06.2021, ŠK Báb vs. ŠK Veľké Zá-
lužie 5:1 (3:1) Porubský Matej 3, Svitek 
Erik, Švihorík Michael
27.06.2021, OFK 1948 Veľký Lapáš 
vs. ŠK Báb 6:2 (4:1) Trnka Lukáš, Po-
rubský Matej (PK)

V skrátenej sezóne sme nakoniec 
obsadili celkové 6. miesto s bilan-
ciou 15 zápasov, 8 výhier, 0 remíz a 
7 prehier so skóre 38:25 a celkovým 
ziskom 24 bodov. Na piate Alekšince 
sme stratili 3 body a s rovnakým bo-
dovým náskokom sme predstihli trio 
Horná Kráľová, Zbehy a Čeľadice.
 
V tíme mladších žiakov U13 nastala 
zmena na trénerskom poste, keď po 
Veľkej noci sa z dôvodu pracovných 
povinností v zahraničí vzdal funkcie 
Matúš Vajzer a tím prebral Samuel 
Török.

Tím odohral do uzávierky časopisu 
2 majstrovské zápasy. Najprv pre-
hral vo Veľkom Záluží so spoločným 
tímom Rumanová/V. Zálužie 3:4 (Ba-
kay Šimon 2x, Polák Dominik) a v 
domáom zápase porazil Čakajovce 

Spolky v obci

Športový klub Báb
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4:3 (Polák Dominik 3x, Bakay Šimon). 
Zápas s tímom Lehota/Jarok bol od-
ložený kvôli vysokým horúčavám. 

Pred začiatkom novej sezóny nás 
čaká veľa práce s vyriešením obmeny 
kádra a taktiež vyriešenie trénerskej 
otázky pri mužstve dospelých, keď si 
nášho trénera Denisa Tomaškoviča 
vyhliadla FC Slovan Galanta z tretej 
ligy  ako trénera mužstva dospelých, 
čo je pre neho veľkou výzvou a my 
mu prajeme veľa úspechov a veríme, 
že o ňom budeme ešte počuť veľa 
pozitívnych ohlasov a možno ani tre-
tia liga nie je jeho maximom. Za vy-
konanú prácu a pôsobenie v našom 
klube mu patrí vďaka, ako i ďalším 
hráčom, ktorí sa rozhodnú zmeniť 
svoje pôsobisko a pokračovať v inom 
klube.

  Ivan Vajzer, tajomník ŠK Báb
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SAMUEL TÖRÖK  
– opora A mužstva ŠK Báb  
a nový tréner mládeže

Rozhovor

Aké boli Tvoje futbalové 
začiatky?
 S futbalom som začínal 
práve v Bábe  ako 8-roč-
ný pod trénerom Pavlom 
Megom a následne ma 
trénoval Miroslav Raček.

Si spokojný v Bábe?
V Bábe som nadmieru 
spokojný.
 
Mal si aj iné ponuky?
Ponuky tam nejaké boli, 
ale vybral som si Báb, 
pretože som vedel že tu 
na domácej pôde budem 
spokojný .

Ako by si zhodnotil prá-
cu trénera a vzťahy v 
hráčskej kabíne?
Prácu trénera hodnotím 
veľmi dobre a aj on bol 
jeden z dôvodov, prečo 
som si vybral práve Báb.
S chalanmi tvoríme veľmi 
dobrú partiu čomu som 
nesmierne rád, nakoľko 
dobrá partia je základ 
dobrých výsledkov.

Čo bolo hlavným dôvodom odcho-
du na hosťovanie do Bábu?
Pre hosťovanie v Bábe som sa rozho-
dol pretože je to klub, v ktorom som 
začínal a práve tento klub mi pomo-
hol napredovať a s tým bolo spojené 

aj pôsobenie na Vione, kde ma oslo-
vili, aby som sa rozvíjal práve u nich.

Čím Ťa zlákal práve klub ŠK Báb?
Už ako som spomínal, je to môj do-
movský klub, tu som vyrastal, tu som 
býval a počas voľna som hrával prí-
pravné zápasy s Bábom,  máme spo-

ločne ciele ktoré chceme 
dosiahnuť, ale musím pri-
znať, že veľkou časťou k 
tomu prispela hlavne ka-
bína.

Patril si k hráčom FC 
VION už od detstva. Čo 
to pre Teba znamenalo?
Na Vione som strávil 5 ro-
kov prešiel som si viace-
rými kategóriami od U15 
až po mužov. Celý tento 
čas ma trénoval Miroslav 
Mihálik, vďaka ktorému 
som mohol okúsiť chuť 
prvoligového futbalu. Ne-
smierne ďakujem mojej 
rodine a priateľke, ktorí 
ma veľmi podporovali 
a prispôsobili svoj život 
práve môjmu futbalu.

Prvýkrát si v pozícii aj 
trénera detí, aké máš 
predsavzatie v tejto ob-
lasti?
Deťom, ktoré trénujem 
chcem odovzdať svoje 
skúsenosti, ktoré som na-

zbieral na Vione. Snažím sa ich viesť 
k modernému futbalu, motivovať aj 
po futbalovej stránke aj po edukač-
nej stránke, pretože vzdelanie je v 
tejto dobe veľmi dôležité. Ale hlavne 
im chcem byť kamarátom.
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Nový obchod  
v našej obci!
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NAMI - rozličný tovar, ktorý otvorili sestry Zacharové na Veľkom Bábe.
Prajeme všetkým občanom príjemný nákup.
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