
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 
     Február patrí medzi 
zimné mesiace, ale 
akoby pani Zima na nás 
zabudla. Hoci je 
príroda takmer jarná 
a  po snehu ani 
stopy, aj tento rok   
sa však  tradične 
spája 
s fašiangovými 
plesmi a karnevalmi.                                                                                                        
      V základných školách  zasa 
prebiehajú zápisy do prvého ročníka. 
Niektorí rodičia prežívajú radosť, iní majú 
obavy z očakávania prvého prečítaného 
slova či spočítaných prvkov v množine 
a vstupu ich ratolesti do školy.                                                                                                     
Aj deviataci stoja pred prvou vážnou 
úlohou, veď onedlho sa musia rozhodnúť, 
kam po skončení základnej školy. Ešte 
predtým musia zvládnuť testovanie, 
v ktorom si overia svoje vedomosti 
nadobudnuté počas predchádzajúcich 
rokov v škole. Hoci v dnešnej spoločnosti 
to nie je jednoduché, dôležitú úlohu 
nielen pri vstupe žiaka do školy, ale aj pri 
výbere budúceho povolania majú rodičia, 
ktorí by mali usmerniť svoje deti 
a pomôcť im pri ich prvom vážnom 
rozhodnutí, ktoré sa týka nielen ich 
budúcnosti, ale aj budúcnosti nás 
všetkých. 
 

Mgr.Ľubica Jakubíková, 

redaktor KM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROKOVANIE 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
Obecné zastupite ľstvo 
v Kovarciach na 
svojom zasadnutí d ňa 
26.novembra 2013 
prerokovalo: 
1.Plnenie uznesení zo 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
v Kovarciach,   konaného dňa 16.augusta 
2013. 
2.Plnenie rozpočtu Obce Kovarce za I.-III. 
Q  2013. 
3.Informáciu starostky obce 
o vykonaných Úpravách rozpočtu  
Základnej školy, Kovarce 164 na rok 
2013 a Rozpočtových opatreniach 
vydaných pre Materskú školu, Kovarce 
450 a Základnú školu, Kovarce 164: 
a) Úprava rozpočtu Základnej školy, 
Kovarce 164 na rok 2013, č.k. 938/2013 
zo dňa 03.09.2013, 
b) Úprava rozpočtu Základnej školy, 
Kovarce 164 na rok 2013, č.k. 939/2013 
zo dňa 03.09.2013,  
c) Úprava rozpočtu Základnej školy, 
Kovarce 164 na rok 2013, č.k. 941/2013 
zo dňa 03.09.2013, 
d) RO č. 37/2013  zo dňa 13.09.2013 - 
rozpočet Materská škola, Kovarce 450,  
e) RO č. 38/2013 zo dňa 20.09.2013 - 
rozpočet Základná škola, Kovarce 164, 
f) RO č. 45/2013 zo dňa 30.09.2013 - 
rozpočet Obec Kovarce  

g) RO č. 46/2013 zo dňa 23.10.2013 - 
rozpočet Základná škola, Kovarce 164,  
h) RO č. 51/2013 zo dňa 29.10.2013 - 
rozpočet Základná škola, Kovarce 164,  
ch)  RO č. 52/2013 zo dňa 11.11.2013 - 
rozpočet Materská škola, Kovarce 450,  
i) RO č. 54/2013 zo dňa 15.11.2013 - 
rozpočet Základná škola, Kovarce 164  
4.Úpravu rozpočtu Obce Kovarce na rok 
2013 – Rozpočtové opatrenie č. 
3/2013/OZ. 
5.Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti a výsledkoch  Základnej školy, 
Kovarce 164 za školský rok 2012/2013. 
6.Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovy a vzdelávania Materskej školy, 
Kovarce 450  za školský rok 2012/2013. 
7.Plán kontinuálneho vzdelávania 
Základnej školy, Kovarce 164 – školský 
rok 2013/2014. 
8.Žiadosť o výpoveď nájomnej zmluvy 
o nájme bytu č. 3/543 nájomcov Juraj 
Kerek a Alexandra Kereková, Kovarce 
543 k 30.11.2013. 
9.Žiadosť Mareka Flaka a manželky 
Žanety, trvale bytom Kovarce 472 
o pridelenie bytu v bytovkách s.č. 543 
a 544, doručenú na Obecný úrad 
v Kovarciach dňa 25.9.2013. 
10.Žiadosť Aleny Grácovej a Radoslawa 
Sylwestera Machulu, bytom Kovarce 470 
o pridelenie bytu v bytovkách súp. č. 543 
a 544, doručenú na Obecný úrad 
v Kovarciach 30.9.2013. 
11.Žiadosť Tomáša Kováčika, Kovarce 
320 a Natálie Gálisovej, Kovarce 192 
o pridelenie nájomného 3-izbového bytu, 
doručenú na Obecný úrad v Kovarciach 
dňa 31.10.2013. 
12.Zoznam žiadateľov o pridelenie 
nájomného bytu 
13.Žiadosť Obecného futbalového klubu 
Kovarce, IČO: 42113644 o poskytnutie 
príspevku vo výške 5.000,00 EUR. 
14.Žiadosť Základnej školy, Škultétyho 
2326/11, Topoľčany o poskytnutie 
pridelených finančných prostriedkov  na 
záujmové vzdelávanie na školský rok 
2012/2013 na žiaka Enriko Adamkovič, 
Kovarce 74, názov krúžku: zábavná 
angličtina, vedúci krúžku: Mgr. Monika 
Klamárová. 
15.Žiadosť Základnej školy, Škultétyho 
2326/11, Topoľčany o poskytnutie  
finančných prostriedkov  na záujmové 

vzdelávanie na školský rok 2013/2014   
na žiakov:  
a) Enriko Adamkovič, Kovarce 74, názov 
krúžku: Zábavná angličtina, vedúci 
krúžku: Mgr. Monika Klamárov; názov 
krúžku šach, vedúci krúžku Mgr. Štefan 
Smolinský. 
b) Adriána Ďurková, Kovarce 240, názov 
krúžku: Matematika pre deviatakov 3, 
vedúci krúžku: Mgr. Ľubica Ondrušová. 
16.Potvrdenie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR o doručení 
údajov a dokladov podľa § 39 c ods. 2 
zákona č. 596/2003 Z.z pre Elokované 
pracovisko, Kovarce 164, ktoré začalo 
svoju činnosť 1.9.2009 a eviduje 
Elokované pracovisko, Kovarce 164, ako 
súčasť Cirkevnej základnej umeleckej 
školy sv. Lukáša, Stummerova 20, 
Topoľčany, v sieti škôl a školských 
zariadení SR. 
17.Oznámenie Základnej školy, Kovarce 
164 o štruktúre pedagogických 
zamestnancov Základnej školy, Kovarce 
164. 
18.Oznámenie Základnej školy, Kovarce 
164 o počte žiakov školy a ŠKD 
k 15.9.2013, doručené na Obec Kovarce 
- Obecný úrad dňa 19.9.2013. 
19.Žiadosť JD Kovarce o pridelenie 
dotácie na rok 2014 na usporiadanie 
zájazdu a prezentáciu speváckej skupiny 
Nezábudka vo výške 500,00 EUR. 
20.Žiadosť Speváckej skupiny 
„Kovarčanka“ o pridelenie finančných 
prostriedkov na rok 2014 vo výške 300,00 
EUR na zakúpenie oblečenia. 
21.Návrh „Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov“ uzatvorenej v zmysle 
ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. 
v platnom znení medzi zmluvnými 
stranami: Obec Kovarce ako prenajímateľ 
na strane jednej a pán Tibor Šimanský, 
bytom Kovarce č. 275 ako nájomca na 
strane druhej, predmetom ktorej je 
prenájom časti domu s.č. 24 na parcele č. 
70 o celkovej výmere 29,5 m2 pre účely  
vykonávania skúšok hudobnej skupiny. 
22.Informáciu starostky obce o stretnutí 
zástupcov Európskej komisie a Európskej 
banky pre obnovu a rozvoj, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 29.10.2013 v rámci 
pilotného projektu „Energetická 
efektívnosť vo verejných budovách“ 

O B S A H 
� Úvodník (Mgr.Ľubica Jakubíková) 

� Rokovanie obecného zastupiteľstva (26.11.2013, 12.12.2013)) 

� Zo školského zápisníka (Bc.Zdenka Bujnová, Mgr.Ľubica Jakubíková) 

� Obecný futbalový klub Kovarce 

� Voľby prezidenta SR (I.kolo - 15.3.2014, II.kolo – 29.3.2014) 

� PZ Hrdovická Nitrianska Streda - Kovarce 

� Gazdinky na slovíčko – Úžasný tvarohový múčnik 

� Jubilanti – Február, sobáš 

� Oznamy, Inzerát 



v budove zrekonštruovaného kultúrneho 
domu. 
23.Informáciu starostky obce o škodovej 
udalosti na budove kultúrneho domu – 
poškodené strešné zvody na časti 
obradnej miestnosti. 
24.Informáciu starostky obce 
o anonymnom podnete občanov obce 
Kovarce na začatie šetrenia ilegálnej 
skládky stavebného odpadu v k.ú. obce 
Kovarce zaslanom na Inšpektorát ŽP 
Bratislava – stále pracovisko Nitra 
a o kontrole   SIŽP Bratislava, SP Nitra. 
25.Informáciu starostky obce 
o vykonaných operatívnych kontrolách 
SIŽP, Inšpektorátom životného prostredia 
Bratislava, Stále pracovisko Nitra dňa 
30.9.2013  inšpektorkou Ing. Martou 
Brezulovou a dňa 8.10.2013 
inšpektorkami Ing. Martou Brezulovou 
a Ing. Henrietou Dudkovou, PhD, ktoré 
boli zamerané na nakladanie 
s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi v Obci Kovarce. 
26.Informáciu starostky obce o Zázname 
č. 62 z operatívnej kontroly, vykonanej na 
základe podnetu, zameranej na 
nakladanie s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi v Obci 
Kovarce, v zastúpení starostkou obce, 
vypracovaný v deň ukončenia kontroly  
8.10.2013. 
27.Informáciu starostky 
obce o vyhodnotení 
a závere operatívnej 
kontroly SIŽP, 
Inšpektorátu životného 
prostredia Bratislava, 
Stále pracovisko Nitra. 
 
Obecné zastupite ľstvo v Kovarciach 
na svojom zasadnutí d ňa 12.decembra 
2013 prerokovalo: 
1.Návrh úpravy rozpočtu Obce Kovarce 
na rok 2013 – Rozpočtové opatrenie č. 
4/2013/OZ. 
2.Návrh viacročného rozpočtu  Obce 
Kovarce na roky 2014-2016. 
3.Informáciu starostky obce o Spoločnom 
školskom obecnom úrade so sídlom 
v Topoľčanoch – Mesto Topoľčany, Nám. 
M.R.Štefánika 1/1, Topoľčany. 
4.Informáciu starostky obce 
o rokovaniach s PaedDr. Marinou 
Mazáňovou, Phd. vedúcou  odboru 

starostlivosti o občanov, podnikateľských 
činností a školstva na Mestskom úrade 
Topoľčany, ktoré sa týkajú  možnosti 
vstupu  Obce Kovarce do Spoločného 
školského obecného úradu so sídlom 
v Topoľčanoch.  
5.Zápisnicu Komisie životného prostredia, 
výstavby a ochrany verejného poriadku  
pri obecnom zastupiteľstve   z tvaro 
miestnej obhliadky pozemku  parc. č. 
24/2 (časť pozemku za 2x6 b.j. s.č. 543 
a 544) konanej dňa 12.6.2013 o 16.00 
hod., predmetom ktorej bolo vydanie 
stanoviska  k žiadosti o   umiestnenie 
garáže pre žiadateľa p. Štefana Kováčika 
a pre žiadateľa p. Pavla Mikulu. 
6.Žiadosť riaditeľky Materskej školy, 
Kovarce  450 o schválenie rozpočtu na 
výmenu časti okien na budove  materskej 
školy. 
7.Pohľadávky za nezaplatenú Daň 
z nehnuteľností, poplatok za TKO – rok 
2013 a neuhradené poplatky za stočné. 
8.Zápisnicu z revízie knižničného fondu 
Obecnej knižnice v Kovarciach  a Návrh 
na vyradenie zastaraných 
a opotrebovaných kníh nachádzajúcich 
sa vo fonde Obecnej knižnice 
v Kovarciach  a zoznam kníh, ktoré sú 
uvedené vo fonde Obecnej knižnice 
v Kovarciach, ale sa v knižnici 
nenachádzajú, vypracované 
pracovníčkou   Obecnej knižnice 
v Kovarciach sl. Lenkou Šišmičovou. 
9.Návrh „Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra Obce Kovarce na I. 
polrok 2014“. 
10.Informáciu starostky obce o výzve  
zaslanej p. Patrikovi Švecovi a manž. 
Gabriele, Kovarce 411,  predmetom  
ktorej je vypratanie nehnuteľnosti parc. č. 
33/1 – záhrady o výmere 964 m2, 
vlastníkom ktorej je Obec Kovarce 
a ktorej časť majú v súčasnosti ohradenú 
a využívajú pre vlastnú potrebu p.Patrik 
Švec a manželka Gabriela. 
11.Návrh odmien poslancom Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce. 
12.Návrh odmien pre členov  Ústrednej 
inventarizačnej komisie Obce Kovarce. 
13.Návrh odmeny pre veliteľa  
Dobrovoľného  hasičského zboru 
Kovarce. 
 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
       ZÁPIS  DETÍ  
DO MATERSKEJ ŠKOLY 

 
Riaditeľka MŠ oznamuje 

rodičom, že zápis detí do 
materskej školy k 

budúcemu školskému 
roku 2014/2015  bude: 

od 1.marca 2014 
do 28.marca 2014. 

Prihlášku rodičia dostanú u riaditeľky 
školy. Prednostne sa prijímajú deti s 
odloženou školskou dochádzkou, deti, 
ktoré budú do MŠ chodiť posledný rok 
pred nástupom do ZŠ, deti  staršie ako 3 
roky. Čas prevádzky je od 6,30 hodiny do 
16.00 hodiny. 
  

AKCIE MATERSKEJ 
ŠKOLY 

september 2013  -   február 2014 
 

☺ 2.9. - spoločné odvedenie nových 
prváčikov k slávnostnému zahájeniu 
nového školského roka v ZŠ, 

☺ 25.9. - bábkové divadelné 
predstavenie v MŠ o Nitke a 
Uzlíkovi, 

☺ 23.9 – 4.10. výstava plodov jesene, 
zhotovených rodičmi, zbieranie 
šípok na čaj, pečenie pagáčov z 
cukrovej repy a zo zemiakov s 
deťmi, 

☺ 3.10. - Cvičme spolu – akcia detí s 
rodičmi, 

☺ 15.10. – turistická vychádzka 
starších detí do lesa – zbieranie 
prírodnín a výstava v MŠ, 

☺ 19.10. – výlet na Hrdovickú s 
rodičmi, 

☺ 6.11. – divadelné predstavenie 
Ránko s rozprávkou v MŠ, 

☺ 22.11. – ukážky práce policajného 
zboru, vojenskej polície, 
slovenského červeného kríža 
spojené s premietaním rozprávky v 

kinosále Spoločenského domu v 
Topoľčanoch – staršie deti, 

☺ celý mesiac november  – výstava 
vlastnoručne vyrobených šarkanov 
rodičmi pre svoje deti, 

☺ 11.12. – muzikálové predstavenie 
viacerých ľudových rozprávok v 
podaní žiakov ZUŠ v Topoľčanoch – 
staršie deti, 

☺ 10.12. – Dramatizácia rozprávok 
Pod hríbom, O pampúšikovi a O 
repe, ktoré hrali staršie deti pre 
všetkých rodičov, 

☺ 10.12. – návšteva Mikuláša, čerta a 
anjela v materskej škole, 

☺ 18.12. – štedrá večera detí a 
zamestnancov materskej školy, 

☺ 23.1. – návšteva psychologičky z 
CPPPaP v Topoľčanoch – testy 
školskej zrelosti, 

☺ 6.2.  – návšteva detí MŠ v 1.ročníku 
ZŠ, 

☺ 11.2. – spoločný zápis detí do 
1.ročníka, 

☺ 18.2. - zhotovenie fašiangových 
fánok – staršie deti, 

☺ 19.2. – Fašiangový karneval. 
 

Bc.Zdenka Bujnová, 
riadite ľka MŠ Kovarce 
 

 
 
 
 

 
...napísal som na kúsok papiera Tvoje meno, 

ale nešťastnou náhodou som ho stratil. 
 

...napísal som Tvoje meno na svoju ruku,  
ale keď som si umýval ruky, tak sa mi zmylo. 

 
....napísal som Tvoje meno na piesok, 

ale vlny ho pohltili. 
 

....napísal som Tvoje meno do snehu,  
ale slnečné ruky ho rozohriali. 

 
....napísal som Tvoje meno do môjho srdca 

a ZOSTALO TAM NAVŽDY  
 
 
 



ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
 

     Prvý polrok školského roka 2013/2014 
je už za nami. Skončil sa 31.januára, 
vtedy dostali žiaci hodnotenia z rúk 
svojich triednych učiteľov. Tento deň bol 
však iný, odlišoval sa od bežných 
školských dní. Vyučovacie hodiny boli 
venované rôznym  témam, ktoré sa týkali 
zdravého životného štýlu a správnej 
výživy, žiaci hovorili o zaujímavostiach 
z nášho regiónu,  vyrábali platobné karty,  
dozvedeli sa o pravidlách prvej pomoci. 
V škole nevyučovali učitelia, ale prišli  
k nám pracovníčky z pedagogicko-
psychologickej poradne, policajtka, 
záchranár a vyučujúci regionálnej 
výchovy, ktorí nielen rozprávali žiakom, 
ale im aj prakticky predviedli ukážky 
z jednotlivých tém a oblastí. Ďakujeme im 
za ich ochotu a pomoc škole. Všetkým sa 
takéto hodiny páčili a istotne si ich ešte 
niekedy zopakujeme.  

Mgr.Ľubica Jakubíková 
ZŠ Kovarce 

Vlastná tvorba: 
Literárna súťaž „Prečo mám rád slovenčinu, 
prečo mám rád Slovensko“  

SLOVENSKO 

Slovensko je krásna zem,  

ktorú veľmi milujem. 

Som tu šťastná a nie som sama,  

žije so mnou brat, ocko i  mama. 

Na Slovensku je radosť žiť,  

nechcem ho za nič vymeniť. 

Leží tu moja malá dedinka  

a v nej milovaná rodinka. 

Sú tu krásne lesy, lúky  

a na nich farebné kvety,  

po ktorých sa preháňajú  

krásou očarené deti. 

Veľké budovy, zámky, starobylé hrady, 

aj preto máme Slovensko naše radi. 

Ak ma raz osud do šíreho sveta zaveje, 

spomienka na vlasť vždy ma zahreje. 

V srdci budem nosiť dar,  

ktorí mi rodičia dali do vienka  

a hrdo budem ohlasovať,  

 že som Slovenka. 
  

Janka Zelísková, VII. trieda  

OBECNÝ  FUTBALOVÝ 
KLUB  KOVARCE  

 
Prípravné zápasy OFK Kovarce  

 zimná príprava 2014  
 
 
2.2.2014    Kovarce : Prašice 

                                 1 : 4  
(umelá tráva TO) 
Gól: Jaroslav Bizoň 
 

 
9.2.2014  Nitrianska Blatnica : Kovarce 

2 : 5  
Góly: Peter Labuda, Patrik Bujna 
 
 
16.2.2014  Kovarce : Krušovce B  

  4 : 1 
Góly: Peter Labuda 2, Erik Gregor 2 
 
 
23.2.2014   Kovarce : Nem čice  

4 : 2 
Góly: Erik Gregor 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Program ďalších prípravných zápasov 
OFK Kovarce  

zimná príprava 2014  
 

2.3.2014 Kovarce : Hrubo ňovo  
 
9.3.2014 Kovarce„A“: Kovarce„dorast“ 
 
Časy zápasov budú uverejnené na 
plagátoch a na stránke OFK Kovarce: 
https://www.facebook.com/OFKKovarce 
 
 
 
 
 
 

VOĽBY  
PREZIDENTA  SR 

 
Voľby prezidenta SR  

sa uskutočnia  
dňa 15.marca 2014 (sobota)  
od 7.00 hod. do 22.00 hod.  

Volebná miestnosť sa nachádza 
v spolo čenskej sále Kultúrneho 

domu v Kovarciach.  
     

Okrsková volebná komisia v Kovarciach 
v zložení: Lenka Šišmičová, Mária 
Bošanská, Mária Šišmičová, Ivana 
Srogoňová, Jana Hodálová, Mgr.Gabriela 
Švecová, Erika Jančovičová, Iveta 
Geršiová, Mária Kováčiková na svojom 
prvom zasadnutí dňa 19.2.2014 dohodou 
určila predsedu a podpredsedu OVK v 
Kovarciach: 
predseda – Erika Jančovičová 
podpredseda – Mária Kováčiková. 
Zapisovateľkou okrskovej volebnej 
komisie v Kovarciach je Renáta 
Šišmičová. 
Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do 
volebnej miestnosti (zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov) môžu požiadať 
o hlasovanie do prenosnej volebnej 
schránky, nahlásiť sa treba telefonicky: 
038/5316125 na Obecný úrad do 
14.marca 2014 do 12.00 hod. 
 
Ako sa hlasuje? 
Volič dostane od členov okrskovej 
volebnej komisie: 
• prázdnu obálku označenú odtlačkom 

úradnej pečiatky obce  
• hlasovací lístok 
Volič v priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov: 
• značkou „X“ v rámčeku pred 

priezviskom kandidáta označí 
kandidáta, za ktorého hlasuje 

• takto upravený hlasovací lístok vloží 
do obálky a obálku vloží do volebnej 
schránky. 

 
 
 
 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden 
z kandidátov nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov, vykoná sa do 14 dní 
druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb 
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali 
najväčší počet platných hlasov v prvom 
kole volieb. 
Druhé kolo volieb  sa tak uskutoční dňa: 
29.3.2014. 
 

PZ  HRDOVICKÁ 
Nitrianska Streda-Kovarce 

 
Z rokovania výro čnej členskej schôdze 
úseku č.1  - PZ Hrdovická  Nitrianska 

Streda - Kovarce 
 
Dňa 8.2.2014 sa v Kovarciach konala 
výročná členská schôdza  úseku č.1  - PZ 
Hrdovická Nitrianska Streda – Kovarce. 
Boli prednesené správy o činnosti  za rok 
2013, návrh plánu práce na rok 2014, 
správy o finančnom hospodárení a tiež 
správa o kontrole hospodárenia. 
Hospodár  p.Rudolf Bujna  v správe 
o plnení  plánu lovu informoval 
o nesplnení plánu u diviačej a muflonej 
zveri. Informoval členov o konaní 
chovateľskej prehliadky trofejí, ktorá sa 
bude tento rok konať v kultúrnom dome 
Ludanice. Pre verejnosť bude výstava 
prístupná 8.-9.3.2014.  Prečítaná bola 
tiež žiadosť o prijatie za čakateľa do 
nášho PZ Ing.Jozefa Davidoviča. Členská 
schôdza väčšinou hlasov odhlasovala 
prijatie za čakateľa Ing.Jozefa 
Davidoviča. Po dvoch rokoch čakateľstva 
prijala tiež členská schôdza za členov PZ  
- Milana Černu ml. a Rudolfa Bujnu ml.. 
Schválený bol tiež návrh na 
vyznamenanie za rozvoj poľovníctva pre 
člena Rudolfa Bujnu, striebornú medailu. 
Podstatná časť schôdze bola venovaná 
diskusii o zmene bodového hodnotenia  
členov na rok 2014. Po dlhej diskusii 
a rôznych návrhoch bolo  bodové 
hodnotenie práce a aktivity členov na rok 
2014 prepracované. Na slávnostnej   
schôdzi v júni bude nový bodový systém 
daný na odsúhlasenie. K dohode sa 
nedospelo pri  diskusii o odstavovaní áut 
pri návšteve revíru za účelom lovu 
a prejazdoch autami poľovníkov revírom.  



Výbor informoval členov o zvýšení 
nákladov za prenájom revíru 
a zabezpečovanie krmiva s tým, že každý 
člen prispeje na zvýšenie nákladov  buď 
finančne alebo zabezpečením krmiva 
v tom roku. Do pozornosti  členov bola 
daná aj nová vyhláška č.489/2013 
zákona o poľovníctve a tiež internetová 
stránka Okresnej organizácie SPZ 
v Topoľčanoch – www.spzto.wbl.sk 
Po dlhom rokovaní v popoludňajších 
hodinách bol podaný chutný poľovnícky 
guláš. 

Spracoval:  
Ing.Stanislav Belan 

 

G A Z D I N K Y   
NA  SLOVÍČKO 

 
ÚŽASNÝ TVAROHOVÝ MÚČNIK 

 
Cesto:  2 vajcia, 1 hrnček kryštálového 
cukru, ½ hrnčeka oleja, 2 hrnčeky hladkej 
múky,  1 prášok  do  pečiva,    1 vanilka, 
1 hrnček mlieka, kakao, 2 lyžičky 
rozpustnej kávy (neska). 
Cesto vymiešame všetko spolu 
a rozdelíme na 2 polovice, biele cesto 
nalejeme na vymastený plech a do druhej 
polovice cesta zamiešame kakao + kávu 
(nie uvarenú) a vylejeme na biele cesto, 
upečieme.  
Plnka:  ½ l mlieka, 2 vanilkové pudingy, 
cukor podľa potreby uvariť a do horúceho 
zamiešať 2 jemné tvarohy, rum, ½  hery 
(palmarín) vymiešať a dať na vychladnuté 
cesto. 
Poleva:  rozpustiť 1 varovú čokoládu 
a zamiešať 1 kelinkovú smotanu, natrieť 
na studenú plnku a nechať stuhnúť 
 

Recept pre Vás vybrala:  
p.Darina Burajová 

 
OPRAVA v KM č.1/2014  
Gazdinky na sloví čko: nie prášok do 
pečiva ale prášok do perníka! 
 
PERNÍK Z KOFOLY  
300 g kryštálového cukru, 2 PL kakaa,  
350 g hladkej múky, 2 PL oleja, 300 ml  
kofoly, 1 prášok do perníka , 2 vajcia  
 

J U B I L A N T I 
 F E B R U Á R 

 

� Zdenka Kova čiková  - 60 rokov 

� Zdenka Debnárová  - 65 rokov 

� Štefan Ďurík            – 70 rokov 

� Ľudovít Šnajder      – 70 rokov                

� Šišmi čová Pavlína    - 77 rokov 

� Števčík Michal         – 77 rokov 

� Grácová Mária         – 78 rokov  
 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM 
VYKROČILI: 
 
 
Karol  Chudík  
a   Romana Pavlová 
manželstvo uzatvorili  
dňa 1.2.2014 
v Topoľčanoch 
 
 
 
Milan  Kunkel  
a  Klára Kohlová 
manželstvo uzatvorili  
dňa 14.2.2014 
v Kovarciach 

 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

O Z N A M Y 

 
OBEC KOVARCE pozýva používateľov 
internetu na web stránku OBCE 
KOVARCE: 

www.obeckovarce.sk 
na ktorej nájdete veľa potrebných 
informácií o obci a obecnom úrade 
(kontakty, tlačivá a formuláre, faktúry, 
zmluvy), ďalej o obecnom zastupiteľstve 
(uznesenia, zápisnice). K nahliadnutiu je 
fotogaléria, firmy v obci 
(reštaurácie, obchody, 
služby), zdravotné stredisko 
(kontakty), spoločenské 
organizácie v obci, 
spoločenská rubrika a veľa 
ďalších informácií. 
 
Zber plastového odpadu a obalov z 
tetrapakov v našej obci bude 7.marca 
2014 (piatok).  Uviazané vrecia s 
plastovým odpadom a vrecia s tetrapakmi 
žiadame vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.  
 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Kovarciach srdečne pozýva 
svojich členov na výro čnú členskú 
schôdzu d ňa 6.marca 2014 
(štvrtok) o 15.00 hod.  v spoločenskej 
sále Kultúrneho domu v Kovarciach.  
 
 

Oznam Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správy Topo ľčany 
Výskyt afrického moru ošípaných 

v členských krajinách EU – upozornenie 
RVPS Topoľčany ako vecne a miestne 
príslušný orgán veterinárnej správy 
vzhľadom na aktuálnu nákazovú situáciu 
v súvislosti s výskytom afrického moru 
ošípaných v diviačej populácii v Poľsku, 
Litve, Bielorusku a Ukrajine informuje 
občanov o výskyte uvedeného ochorenia 
a o potrebe dôsledného uplatňovania 
opatrení proti zavlečeniu afrického moru 
ošípaných do chovov ošípaných – napr. 
pohyb motorových vozidiel, pohyb osôb 
a zvierat, zabezpečenie chovov proti 
kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami 
a pod. 

ZBIERKA  POUŽITÉHO TEXTILU 
od 10.marca do 25.mája 2014 

Občianske združenie Diakonie Broumov 
je nezisková organizácia, ktorá poskytuje 

sociálne služby pre občanov z okraja 
spoločnosti - materiálnu pomoc sociálne 

odkázaným, azylové ubytovanie 
i pracovnú príležitosť. 

 
VYHLASUJE 

Zbierku použitého oble čenia  
Čo všetko môžu občania darovať: 
- Oblečenie na leto, zimu /dámske, 

pánske, detské/ 
- Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, 

uteráky, utierky, záclony 
- Látky (minimálne 1 m2, prosíme, 

nedávajte nám odrezky a zvyšky 
látok) 

- Domáce potreby - riad biely i čierny, 
poháre- nepoškodené   

- Perie, prikrývky plnené perím, alebo 
vatou, vankúše a deky 

- Obuv – nepoškodenú, zviazať 
gumičkou, aby sa páry nestratili 

- Hračky 
- Elektroniku do 20 kg / žehličky, 

hriankovače, kulmy, holiace 
strojčeky, hodinky, váhy, mixéry, 
kávovary, vŕtačky, mikrovlnné rúry, 
počítače/. 

Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec 
či škatúľ, aby sa nepoškodili transportom. 
Veci môžu občania nosiť 
na prízemie do 
vestibulu kultúrneho 
domu. 
 
 
 
 

I N Z E R Á T 

 
Prijímame záväzné objednávky na 
sadbové zemiaky odroda MARABEL.  
Predpokladaná cena je 1,20 EUR/kg. 
Objednávku je potrebné nahlásiť do 
14.3.2014 na: 

� 038/5316219 

� 0904053614 
alebo osobne v predajni Potravín 
Čitársky, Kovarce 223.   


