
    



O B S A H 

� Úvodník - Renáta Šišmičová 

� Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 9.6.2016 

� Športové ozveny, zhodnotenie sezóny 2015/2016 - Ing. Daniel Kutňanský 

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

� Bratislavský výlet - PhDr.Irena Grácová 

� MDD v našej obci dňa 4.6.2016 - Marián Čitársky, Rudolf Kyčerka 

� Zo života spoločenských organizácií (Nezábudka) - PhDr.Irena Grácová 

� Jubilanti – Jún, Júl, Uzavretie manželstva, Prvé sväté prijímanie 

� Oznamy, Inzerát 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍK 

 

O čom písať? Ako mi 
aj povedala moja 
kamarátka, že napíš do 
mesačníka: „že už 
nemáš čas ani na kávu 
u mňa“.... tak je to tak. 
V jednom kole – práca, 
rodina, domácnosť, 
záhrada, úchytkom lekár, a všetko behom 
a v jednom kolotoči. Ale to je asi všade 
a u každého. Ešte dobre, že máme tú 
nedeľu a tú si vychutnáme či výletom 
alebo len takým nič nerobením a 
„lehárom“ na gauči. Musím sa priznať, že 
nedeľa poobede – to je moja spánková 
dvojhodinová siesta. A okrem toho  
v posledných dňoch aj dedinský futbal, 
tak ako to Danko píše vo svojom 
športovom článku. Už posledné zápasy 
som aj ja svojou prítomnosťou bola vžitá 
do zápasov. Síce mali okolostojaci zo 
mňa „nervy“, keď som sa  ich pýtala, že 
koľká tretina je. Ale aspoň som ich 
pobavila.... A preto v tejto uponáhľanej 
dobe je moje predsavzatie do 
prázdninových mesiacov: viacej 
oddychovať, venovať sa najbližším 
a prežívať aj spolu s Vami krásny 
dovolenkový čas. 

Renáta Šišmičová,  
šéfredaktor KM 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

 
Obecné zastupiteľstvo 
na svojom 18.zasadnutí 
dňa 9.júna 2016 
prerokovalo: 
1. Program zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva 
Obce Kovarce dňa 9.júna 2016. 
2. Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 14.4.2016.  
3. Záverečný účet Obce Kovarce za rok 
2015.  
4. Výročnú správu Obce Kovarce za rok 
2015.  
5. Súhrnnú správu o hospodárení 
v školstve za rok 2015.  
6. Návrh  - Rozpočtové opatrenie 
č.3/2016/OZ. 
7. Žiadosť Materskej školy, Kovarce 450 
o navýšenie finančných prostriedkov na 
vyplatenie odchodného vo výške 
2.009,82 EUR. 
8. Informáciu Mgr. Marty Frankovej, 
predsedu Komisie na ochranu verejného 
záujmu o „Oznámení funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov podľa 
ústavného zákona č.357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č.545/2005 Z. z.“ za 
kalendárny rok  2015 k 31.marcu 2016, 
ktoré podal Ing. Andrej Čopík, starosta 
obce dňa 30.3.2016. 

9. Informáciu Mgr. Marty Frankovej, 
predsedu Komisie na ochranu verejného 
záujmu o nepredložení „Oznámenia 
funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov podľa ústavného 
zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č.545/2005 Z. z.“ za 
kalendárny rok  2015 Mgr.Helenou 
Paučírovou, bývalou starostkou obce 
Kovarce. 
10. Informáciu starostu obce Kovarce 
o podaných majetkových priznaniach 
vedúcich zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme za kalendárny rok 
2015 k 31.marcu 2016: 
a) Mgr. Dagmar Boháčiková, riaditeľka 
Základnej školy, Kovarce 164 podala 
majetkové priznanie dňa 9.3.2016 
b) Bc. Zdenka Bujnová, riaditeľka 
Materskej školy, Kovarce 450 podala 
majetkové priznanie dňa 17.3.2016 
c) Ing. arch. Oto Hodál, hlavný kontrolór 
Obce Kovarce podal majetkové priznanie 
dňa 30.3.2016. 
11. Správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra Obce Kovarce vykonávanej 
v Obci Kovarce v roku 2015. 
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Kovarce na II. 
polrok 2016. 
13. Prevádzkový poriadok odpadového 
hospodárstva Obce Kovarce. 
14. Žiadosť p.Genovévy Chodilkovej, 
Kovarce 85. 
15. Žiadosť Základnej školy, Kovarce 164 
o oplotenie školského areálu. 
16. Návrh realizácie projektu „Zberný 
dvor v obci Kovarce“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úsmev vždy neznamená, 
že je človek šťastný. 

Niekedy to znamená, 
že je silný... 

ŠPORTOVÉ OZVENY 

 
7.liga II.Trieda Okres Topoľčany 

2015/2016 – jar 
 
 

27.kolo 22.5.2016 17:00 hod. 
OFK KOVARCE : OFK Blesovce 

1:1 (0:1) 
Horúce počasie prinieslo len priemerný 
futbal. Hostia otvorili skóre po nevinnej 
strele z diaľky. V ďalšom priebehu 
zápasu to bola hra len na bránku 
Blesoviec, aj keď tí ešte zopár krát 
pohrozili po rýchlych protiútokoch. 
Domácim sa podarilo vyrovnať po 
pokutovom kope Hulom. Ďalšie šance 
domáci trestuhodne zahodili a tak sa 
mužstvá rozišli po remíze 1:1. 
Rozhodoval: Leonard Jakubička 
60 divákov 
Vyzbierané vstupné 52 € 
Gól OFK Kovarce: 68. Rastislav Hula 
(11m) 
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský - Michal Gregor 
(74.Jaroslav Bizoň), Jozef Jankovič, 
Adam Števanka, Juraj Kerek – Patrik 
Borovka, Daniel Kutňanský, Erik Gregor 
(46.Jozef Gerši) – Dominik Ďurič 
(46.Rastislav Hula), Oto Kerek. 

 
 

28.kolo 29.5.2016 11:00 hod. 
 OFK Hajná Nová Ves : OFK KOVARCE 

2:5 (1:3) 
Posledný májový víkend privítala Hajná 
Nová Ves na svojom ihrisku hostí 
z Kovariec. Tí sa hneď do domácich 
pustili ale bez gólového efektu. Naopak, 
po rohovom kope otvára skóre domáci 
Marian Veľký. O zvrat sa postarali bratia 
Gregorovci, keď premenili svoje šance. 
Na dvojgólový rozdiel  pred prestávkou 
upravil O.Kerek.  Ten istý hráč po zmene 
strán zakončoval peknú akciu a bolo 1:4. 
V poslednej štvrťhodine videlo početné 
publikum ešte gól Bizoňa a korigovanie 
výsledku domáceho Košťála. 
Rozhodoval: Peter Trenčanský 
100 divákov 
Góly OFK Kovarce: 18. Erik Gregor, 20. 
Michal Gregor, 31 a 67. Oto Kerek, 78. 
Jaroslav Bizoň 



Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský (23.Milan Černo) – 
Alexander Bošanský, Adam Števanka 
(46.Dominik Ďurič), Juraj Kerek (46. 
Dominik Klačanský), Rastislav Hula - 
Patrik Borovka, Daniel Kutňanský 
(64.Jaroslav Bizoň), Miroslav Mekýš, Erik 
Gregor – Oto Kerek, Michal Gregor. 
 

29.kolo 5.6.2016 17:30 hod. 
OFK KOVARCE : OFK Krtovce  

2:2 (0:1) 
V nedeľu, piateho júna sa odohral zápas, 
na ktorý si domáci Kovarčania snáď ani 
nepamätajú. Veď je to vyše 40 rokov 
kedy hralo domáce družstvo zložené 
výhradne len z „našincov“ o postup do 
najvyššej okresnej súťaže. Zápas pred 
fantastickou diváckou kulisou, vedený 
krajskými rozhodcami začal lepšie pre 
hostí. Po niekoľkých minútach nastrelili 
ľavú žrď domácej brány. Na druhej strane 
sa prezentoval nebezpečnou strelou 
Mekýš. Ďalší priebeh sa odohrával 
hlavne medzi šestnástkami. V 21. minúte 
sa ocitol zoči-voči Michalcovi v bráne 
hostí Gregor, ale z veľkej šance prestrelil. 
Staré známe nedáš - dostaneš sa 
potvrdilo, keď hneď z následnej akcie 
Krtovce otvorili skóre Murčom. V ďalšom 
priebehu sa striedali útoky na jednej 
a druhej strane, ale do polčasu už gól 
nepadol. Druhú polovicu zápasu začali 
opäť lepšie hostia a Murčo svojím druhým 
gólom poslal Krtovce už do dvojgólového 
vedenia. Potom vrhli kovarskí futbalisti 
všetky sily do útoku a výsledkom bol 
pokutový kop, ktorý ale Michalec vystihol 
a stav zostal nezmenený. Kontaktný gól 
sa podarilo streliť Gregorovi v 74.minúte. 
O 3.minúty dostali domáci opäť možnosť 
pokutového kopu, ale tak ako v prvom 
prípade bol Michalec namieste. 
V nadstavenom čase sa podarilo 
domácim napokon vyrovnať Mekýšom. 
Mužstvá si tak po konečnom hvizde body 
rozdelili. 
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať 
všetkým, ktorý nelenili a prišli povzbudiť 
mužstvá na futbalový štadión Kovarce. 
Svojou prítomnosťou vytvorili perfektnú 
kulisu a prispeli tak ku kvalite stretnutia. 
Osobitné ďakujeme patrí našim 
najmenším futbalistom, ktorí mohutne 
povzbudzovali a pri jedenástke Miroslava 
Mekyša sa dokonca pochytali okolo pliec. 

Toto je presne to, prečo sa oplatí hrať 
a robiť futbal na našich dedinách. 
Rozhodoval: Ivan Šlosár, 250 divákov 
Vyzbierané vstupné 175 € 
Gól OFK Kovarce: 74. Erik Gregor, 90. 
Miroslav Mekýš 
Zostava OFK Kovarce:  
Tomáš Vrbjar – Alexander Bošanský, 
Jozef Jankovič, Rastislav Hula, Juraj 
Kerek – Patrik Borovka, Daniel 
Kutňanský, Erik Gregor, Miroslav Mekýš - 
Oto Kerek, Jozef Gerši 
 

30.kolo 12.6.2016 11:00 hod. 
 TJ Družstevník Norovce : OFK 

KOVARCE 
 3:4 (2:0) 

Rozhodoval: Miroslav Petruš,100 divákov 
Góly OFK Kovarce: 59 a 65. Erik Gregor, 
67. Michal Gregor, 74. Patrik Borovka 
Zostava OFK Kovarce:  
Tomáš Vrbjar – Jozef Jankovič, Adam 
Števanka, Juraj Kerek, Rastislav Hula - 
Patrik Borovka, Daniel Kutňanský, 
Miroslav Mekýš (77.Jaroslav Bizoň), Erik 
Gregor – Oto Kerek, Michal 
Gregor (80.Alexander 
Bošanský). 

 

Dorast VI.LIGA – U19 – OBFZ TO 
2015/2016 

21.kolo 
OFK KOVARCE : Veľké Ripňany 

 9:0 (3:0) 
Góly OFK:  3x Michal Gregor, 2x Adam 
Králik, Michal Belan, Miroslav Borovka, 
Nicolas Grác, Richard Števanka. 
 
22.kolo 
TJ Slovan Krušovce : OFK KOVARCE 

5:0 (2:0) 
 

Žiaci IV.LIGA – U15 – OBFZ TO 
2015/2016 

13.kolo               
OFK KOVARCE : TJ Slovan Preseľany-

Oponice  9:2 (4:1) 
Gól OFK: 3x Dávid Gerši, 3x Adam 
Králik, Dušan Krajči, Ján Čmiel, Nicolas 
Grác. 
 
14.kolo                  

OFK Solčany : OFK KOVARCE 
 1:0 (0:0) 

Záverečné zhodnotenie sezóny 
2015/2016 

     Po poslednom zápase sezóny  „A“ 
mužstva v Norovciach sa pre Obecný 
futbalový klub Kovarce skončila sezóna 
2015/2016. Je čas na krátke bilancovanie 
a zhodnotenie.  
     Z nášho pohľadu sa jednalo o jednu 
z najlepších sezón v novodobej histórií 
klubu.  
     Žiacka jedenástka, vedená 
trénerským tandemom Peter Košecký - 
Jozef Gerši dosahovala vynikajúce 
výsledky. V IV. Lige okresu Topoľčany 
obsadili chalani 3.miesto (8.účastníkov). 
Strelecky sa najviac darilo Adamovi  
Králikovi, ktorý vsietil 20 gólov. 
     Dorast, ktorý viedol p.Milan Černo ml. 
dlho bojoval o prvú priečku tabuľky. 
Možno tým, že ťahúni mužstva pravidelne 
hrávali za „A“ mužstvo a niekedy aj na 
úkor zápasov za dorast, to títo chalani 
nedotiahli až na tie najvyššie priečky. 
Nakoniec z toho bolo pekné 3.miesto 
(11.účastníkov). Aj tak sme na nich veľmi 
hrdí, lebo v mladom veku si dokázali 
vybojovať stále miesta v zostave 
dospelých. Medzi strelcami vyčnieval 
v našom mužstve Michal Gregor so 16-
timi presnými zásahmi. 
     Mužstvo dospelých pod taktovkou 
trénera Jozefa Geršiho, doplnené 
niekoľkými navrátilcami, hralo počas celej 
sezóny v prvej trojke-štvorke. Definitíva 
padla až po poslednom kole a my sme 
skončili na 2.mieste (14 účastníkov). 
Samozrejme, že sme všetci sklamaní, že 
nám prvenstvo ušlo o jeden bodík, ale 
taký je futbal. Na druhej strane sme veľmi 
potešení, že sme to dali celé dohromady, 
hlavne po tom, čo sme mali začiatkom 
sezóny problémy v štruktúrach klubu. 
Mužstvo dospelých strelilo počas sezóny 
69 gólov, o ktoré sa postaralo prakticky 
celé mužstvo. Mikrosúboj najlepších 
kanonierov medzi Otom Kerekom 
a Erikom Gregorom vyhral druhý 
menovaný so 15-timi gólmi 
     V mene výboru OFK Kovarce by sme 
chceli poďakovať všetkým fanúšikom, 
korí nám držali palce, podporovali nás. 
Chceme poďakovať obecnému úradu 
spoločne so starostom Andrejom 
Čopíkom, sponzorom, rodičom a všetkým 
dobrovoľníkom za pomoc, či už okolo 
futbalu alebo pri rekonštrukčných prácach 

na kabínach OFK Kovarce. Ďakujeme. 
Vidíme sa v sezóne 2016/2017 ☺ 
Konečné tabuľky, tabuľky strelcov 
a ďalšie informácie nájdete na našej 
stránke: 
 www.facebook.com/OFKKovarce/ 
 

Spracoval: Ing.Daniel Kutňanský 
 
 

ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNIKA 

 

Zo života  
základnej školy 

 
Školský rok 2015/2016 sa pomaly 
končí. O niekoľko dní žiaci dostanú 
vysvedčenia za vedomosti a zručnosti, 
ktoré dosiahli v škole a už sa tešia na 
prázdniny. Aj tento školský rok sa niesol 
v duchu rôznych podujatí a súťaží, získali 
sme úspechy jednotlivcov a družstiev 
v okresnom, krajskom kole a aj 
v celoslovenskej súťaži.  
 
Olympiády a predmetové súťaže 
V obvodnom kole Dejepisnej olympiády 
skončila na 4. mieste Diana Lendelová 
z VIII. triedy, úspešnými riešiteľmi boli 
Ján Kobida a Marcel Krošlák  
z IX.triedy.  
V okresnom kole Matematickej 
olympiády získal 2. miesto Marián 
Zeliska z V. triedy a 3. miesto Ján 
Kobida z IX. triedy.  
Žiaci V. triedy – družstvo SOVIČKY-  
obsadili v okresnom kole biologickej 
olympiády  2. miesto,  Jana Cibulová zo 
VII. triedy získala 3. miesto.  
Terézia Segíňová zo VI.B triedy  získala 
1. miesto v okresnom kole a 3. miesto 
v krajskom kole výtvarnej súťaže Deti 
v doprave. 
Jakub Bucha zo VII. triedy získal 
1.miesto v okresnom kole  a stal sa aj 
víťazom celoslovenskej súťaže Vesmír 
očami detí. 
Vo výtvarnej súťaži  Chovateľská 
výstava  trofejí  získali  ocenenia: 
1. miesto – Monika Blunárová, 2.miesto 
– Jakub Bucha, 3.  miesto – Jana 
Cibulová – zo VII. triedy. 



     Aj tento školský rok sme sa zapojili do 
projektu Záložka do knihy spája školy, 
uskutočnili sa školské kolá súťaží 
Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov 
Kubín.  
      Na hodinách literatúry a tvorivého 
čítania a písania vytvorili žiaci básne 
a príbehy, ktoré sme poslali do 
celoslovenskej súťaže Prečo mám rád 
slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.          
     Marcel Krošlák z IX.triedy 
reprezentoval našu školu v okresnom 
kole Olympiády zo SJL aj z ANJ. 
     V celoslovenskej súťaži o učebnice 
NEW ENGLISH ADVENTURE získala  
2.miesto pani učiteľka Ing. Alena 
Čitárska a žiaci 2. ročníka. 
     Športové úspechy, ktoré získali žiaci 
našej školy v tomto školskom roku: Adam 
Báleš z IX. triedy  nás reprezentoval 
a získal 2. miesto v okresnom kole 
v cezpoľnom behu a 1. miesto 
v okresnom kole v behu na 300 metrov. 
Michal Belan z IX. triedy  získal 
1.miesto v okresnom kole v behu na 60 
metrov, postúpil do krajského kola 
a skončil na 2. mieste, v skoku do diaľky 
obsadil 4. miesto. Nicolas Grác z VIII. 
triedy získal 2. miesto v okresnom kole v 
skoku do výšky. Okrem úspechov 
jednotlivcov boli žiaci úspešní 
v okresnom  kole vo futsale –  2. miesto, 
v basketbale – 4. miesto,  v  hádzanej – 
3. miesto,  v   malom  futbale   žiačok  – 
4. miesto, vo futbale  mladších žiakov – 
3. miesto, v atletike – 2. miesto. Vo 
florbale žiakov vyhrali naši žiaci 1. miesto 
v okresnom kole a 6. miesto v krajskom 
kole. Všetkým víťazom srdečne  
blahoželáme!!! 
 

Slávnostné  ukončenie školského 
roka, odovzdávanie vysvedčení 

a vyhodnotenie súťaží sa uskutoční  
vo štvrtok  30. júna 2016. 

 
Spracovala: Mgr.Ľubica Jakubíková 

Základná škola 

 
 
 
 
 
 

 

Zo života materskej školy 
 

� Počas týždňa detskej 
radosti mali deti možnosť každý deň 
robiť zábavné úlohy, cvičenia, športové 
súťaže, prehliadku zručnosti na 
bicykloch, vychádzku na rybník LUH. 
Niektoré disciplíny so športovým  
náradím využili aj na futbalovom ihrisku 
a zavŕšením bola exkurzia v krásnom 
prostredí Ranča pod Babicou v obci 
Bojná. Deti si prezreli celú mini ZOO, 
videli na malom priestore možno oveľa 
viac zvierat ako v inej ZOO a zahrali sa aj 
na detských atrakciách.   Darčekmi 
a sladkosťami počas celého týždňa nás 
obdarili p. Marián Čitársky, firma ATC, 
Ivan Minárik, ovocím firma Tekoo, 
detskými pohárikmi rodina Šebestová. 
Všetkým veľmi ďakujeme. 
� V rámci projektu z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja sme pripravili 
športovú akciu pre deti, rodičov či iných 
rodinných príslušníkov pod názvom 
„Cvičí celá rodina“, na ktorú sme 
z prostriedkov NSK zakúpili športové 
náradie pre deti. Dňa 27. júna deti 
a rodičia zdolali v areáli MŠ spoločne 
rôzne športové disciplíny. Pre všetkých 
úspešných cvičencov bola pripravená 
vecná i sladká odmena a opekané 
špeciality robil p.Čitársky. Medaily - 
píšťalky sme zakúpili z projektu, sladkosti 
venoval  p.Marián Čitársky, omaľovánku 
Bioplant Ostratice a párky školská 
jedáleň. Na stanovištiach pomohli 
Tamarka Kováčiková, Linda Škottová, 
Sabínka Jankovičová, Karolínka 
Kováčiková. Ďakujeme. 
� Záver školského roka patrí 
našim 17 predškolákom, s ktorými sa 
lúčime, aby od septembra nastúpili ako 
žiaci do 1. ročníka základnej školy. 
Spoločne sa rozlúčime aj s rodičmi, pre 
ktorých sme pripravili s deťmi kultúrny 
program a malé posedenie spojené 
s odovzdávaním osvedčení o ukončení 
predprimárneho vzdelávania. 
Poďakovanie za záslužnú práce a 
šťastne ukončený školský rok patrí 
všetkým zamestnancom materskej školy. 
Za nácvik tanečných choreografií so 
staršími deťmi na vystúpenia v obci i na 
akcie pre MŠ patrí hlavne  p. učiteľke 
Vrábelovej. 

Svoj pracovný pomer končí dlhoročná 
pani učiteľka Zuzana Straňavová, ktorá 
v našej MŠ pracovala celých 40 rokov. Za 
ten čas vychovala u nás celé generácie 
detí, odovzdala im kus svojho umu, 
vedomostí, zručnosti, elánu, energie 
a časť svojho srdca. Na zaslúženom 
odpočinku jej želáme dobré zdravie, 
šťastie v rodinnom kruhu, radosť z vnúčat 
a elán i silu vrátiť sa sem-tam k nám.  
Na zaslúžený odpočinok odchádza aj 
dlhoročná vedúca školskej jedálne pani 
Janka Barátová. Za tie dlhé roky sa 
snažila, aby „brušká“ všetkých detí 
i dospelých zamestnancov boli naplnené 
zdravou a plnohodnotnou stravou. Na 
dôchodku jej tiež želáme hlavne zdravie, 
pohodu a šťastie s vnúčatami a s celou 
svojou rodinou. 

Fotografie z podujatí budú na našej 
webovej stránke:mskovarce@estranky.sk 
 

Materská škola je v prevádzke  
počas letných prázdnin  

do 15. júla 2016. 
 
Bc.Zdenka Bujnová 

riaditeľka materskej školy 

Bratislavský výlet 

 
     Posledný májový deň štrnásti seniori 
výletovali v našom hlavnom meste. Deň 
aj sily nestačili vidieť všetko vzácne 
a pamätné. Začal sa Euroveou. Je to celé 
námestie s komplexom moderných budov 
na Pribinovej ulici. Čelne stojí nové 
Slovenské národné divadlo a napravo 
i naľavo Eurovea – sieť luxusných 
obchodov, reštaurácií, hotelov, 
bizniscentra. Rozsiahle námestie 
uprostred, na ktorom sa odohrávajú 
kultúrne podujatia, fontány, možnosť 
príjemného posedenia, ktoré schodiskom 
nás zavedie až k Dunaju. Nad ním sa 
vypína socha v nadživotnej veľkosti 
M.R.Štefánika a nad ním na 30 m pilóne 

je Pamätník – 
symbol 
československej 
štátnosti. Nábrežnou 
promenádou sme sa 
dostali do lodného 
prístavu Dambius. 
Z oboch strán Dunaja bolo čo vidieť. 
Zľava divadlo Aréna (bývalá pantomína 
Milana Sládka), Penzión – hotel Ľuba 
Romana. Šli sme popod Starý most – 
novootvorený, Filozofickú fakultu 
UK.Strojnícku  školu na Fajnorovom 
námestí (vyše storočnú), Slovenské 
národné múzeum na spôsob antiky – 
Atén. 
     Výletnou loďou Martin sme sa plavili 
do 10 km vzdialeného prístavu Devín na 
1880 kilometri od jeho ústia v Nemecku. 
Z pohľadu lode sa pred našimi očami 
strácali významné budovy Slovenská 
národná galéria s 55 tisícmi výtvarnými 
dielami gotiky baroka a slovenských 
výtvarníkov 19. storočia, Esterházyho 
palác, hotel Devín, Most SNP, rokokový 
dom – Múzeum hodín, Dom u pastiera, 
Dóm sv.Martina, nová budova Národnej 
rady SR, Bratislavský hrad, vládny hotel 
Bôrik, torzo PKO, Karlova Ves a z druhej 
strany sme videli najväčšie panelákové 
sídlisko na Slovensku i v strednej Európe 
– Petržalka s výškovou budovou Incheby 
– výstaviska, potom už zostala zeleň 
stromov a mohutne prúdiaca rieka Dunaj 
a od karloveského ramena už veľtok rieky 
až po prístav Devín. V Čúňove Dunaj 
opúšťa Bratislavu v dĺžke 22 km. Boli sme 
na hranici Slovenska a Rakúska a potom 
je pohraničnou riekou s Maďarskom až 
po Komárno.  
     Starobylý hrad Devín, tak ako aj 
Bratislava (viacerých pomenovaní) boli 
osídľované od doby kamennej, potom  
stredoveku Keltmi, ktorých stopy siahajú 
do dnešných čias (mince - biatek), 
Rimanmi. V 5. a 6. storočí ho osídľovali 
Slovania a pomenúvali túto 
veľkomoravskú pevnosť Dowina (po 
starosloviensky dievča). Franský kronikár 
vo Fuldských letopisoch ho z roku 864 
opisuje „.... ako nevídanú pevnosť 
Rastislavovu“. Vojnovými pustošeniami 
dielo skazy zavŕšil Napoleon (aj 
Bratislavský hrad), keď ich vyhodil do 
vzduchu v roku 1809. Zašlú slávu hradu 
Devín pripomenuli štúrovci. Pamätná bola 
ich vychádzka s profesorom Ľudovítom 



Štúrom v roku 1836 v apríli na Devín, kde 
prijali k svojim menám slovanské a sú 
vyryté do skalnej steny hradu. Ľudevít 
„Velislav“ Štúr, Jozef Miloslav Hurban, 
Michal Miroslav Hodža, Andrej Krasislav 
Sládkovič,.... a iné. V súčasnosti sa tu 
konajú historické slávnosti a je 
vyhľadávaným miestom turistov 
s krásnym výhľadom do okolia. Aj s nami 
sa lodili Pražáci, Nemci, Rakúšania 
a žiaci ZŠ z Mojzesova od Nových 
Zámkov. Mestskou dopravou z Devína 
sme sa vracali kvôli inému pohľadu 
a vystúpili sme pod Mostom SNP. Tento 
jedinečný most unikátnej konštrukcie 
a architektúrou pripomína UFO, je 
stavbou 20. storočia. Výťahom sa možno 
vyviezť na 95 m vysokú vyhliadkovú 
plošinu a informačné tabule Vás dookola 
poinformujú, čo práve vidíte. V parádnej 
reštaurácii pod ňou sa môžete občerstviť 
a kochať pohľadom na mesto. Nie je to 
jediný výškový pohľad, podobne uvidíte 
z televíznej veže Kamzík, z Michalskej 
veže a veže Starej radnice 
i Bratislavského hradu a Slavína. Cestou 
do Dómu sv.Martina na spodnom 
zábradlí Mosta SNP je nainštalovaná 
podoba bývalej synagógy, ktorá musela 
ustúpiť výstavbe mosta a povedľa nej je 
Pamätník holokaustu. Dóm sv.Matina je 
najväčšia gotická stavba v Bratislave. Je 
korunovačným kostolom, v ktorom 
korunovali 11 uhorských kráľov a 8 
kráľovských manželiek v rokoch 1563 až 
1830. V tom čase po prehratej vojne 
Uhorska s Turkami v bitke pri Moháči 
v roku 1526 sa o desať rokov neskôr 
stala Bratislava takmer na tristo rokov 
hlavným mestom Uhorska. V roku 1741 
tu bola korunovaná aj Mária Terézia a za 
jej panovania a priazne mestu priniesla 
rozkvet a prosperitu Bratislave. Na 
vrchole 85 – metrovej novogotickej veže 
Dómu je kópia uhorskej kráľovskej koruny 
uloženej na vankúši s rozmermi 2 x 2 
metre. V súčasnosti sa každý rok v prvý 
septembrový týždeň konajú korunovačné 
slávnosti. K výrazným pamätihodnostiam 
Dómu patrí aj monumentálne sochárske 
dielo rakúskeho barokového umelca 
Georga Rafaela Dounera súsošie 
sv.Martina Jazdca na koni, ktorý sa delí 
o plášť s Lazarom, ako aj baroková 
Kaplnka sv.Jána Almužníka, v ktorej sú 
uložené ostatky svätca Cyperčanov 

z čias tureckých vojen a tvorí vrcholné 
umelecké dielo majstra.  
     Na Venturskej ulici sa nachádza 
Academia Istropolitána z roku 1465. Jej 
zakladateľom bol uhorský kráľ Matej 
Korvín, tiež bratislavský priaznivec 
a podporovateľ. Je to prvá vysoká škola 
humanistická v Uhorsku. Avšak jeho 
smrťou v roku 1490 po 35 rokoch zanikla. 
     V neďalekom peknom barokovom 
Palfyho paláci (1747), kde sídlil veliteľ 
Uhorskej šľachtickej gardy maršal 
František Palfy, je pamätný aj tým, že tu 
v roku 1762 koncertovalo šesťročné 
geniálne dieťa W.A.Mozart. Dnes je 
sídlom rakúskej ambasády – jeho 
krajanov. Oproti nemu je Palác Leopolda 
de Pauliho (1776) s hudobným pavilónom 
v záhrade, kde tiež účinkovalo zázračné 
dieťa – Franz Liszt ako deväťročný.  
     Prešli sme na Pánsku ulicu, kde je päť 
krásnych palácov v štýle klasicizmu, 
baroka, rokoka. Na jej konci z kanála 
vykúka zvedavý Čumil a o niečo ďalej sa 
nám ukláňa Schoner Naci (vlastným 
menom Ignác Lamar narodený v roku 
1897 – chudobný Bratislavčan), ktorý 
s cylindrom v ruke sa ukláňal i kvetmi 
i piesňou obdarúval slečinky. Na túto živú 
postavičku si pamätám. 
    Na hlavnom námestí – o kúsok ďalej je 
zase o lavičku opretý Napoleonec (vojak 
z čias Napoleona), ktorý načúva 
rozhovory milencov. Tieto tri postavy sú 
bratislavskou raritou. Hlavné námestie je 
akoby srdcom mesta od stredoveku. 
Zdobí ho Maximilianova fontána 
s povestným Rolandom na vrchole. 
Dominantou námestia je Stará radnica 
s vežou a je skutočne najstaršia radnica 
na Slovensku od roku 1436. V jej budove 
sa nachádza aj najstaršie Múzeum na 
Slovensku z roku 1868. Povyše Hlavného 
námestia je Františkánske námestie 
v tvare trojuholníka. Tvorí ho 
Františkánsky kláštorný komplex a Kostol 
Zvestovania Panny Márie. Je takmer 
nezmenené od svojho vzniku v 13. 
storočí. 
     Cez staroradničné nádvorie sme prešli 
na Primaciálne námestie s Primaciálnym 
palácom uprostred. Je to nielen jednou 
z najkrajších budov v Bratislave v štýle 
klasicizmu, postavený v roku 1778 – 
1781 pre hlavu katolíckej cirkvi 
v Uhorsku, ktorou bol kardinál Jozef 
Batthyányi, ale aj dejinných udalostí 

európskeho významu – francúzskej 
i uhorskej histórie. Bol tu podpísaný tzv. 
Bratislavský mier medzi Napoleonom 
a cisárom Františkom I. v roku 1805. 
Uhorská ústava z 11.apríla 1848 
zaručovala zrušenie poddanstva, sa tu 
tiež podpisovala v zrkadlovej sieni. Pre 
mňa osobne je tiež historická, keď 
znamenala naše uzavretie manželstva 
28.júna 1958. Zrkadlová sieň sa podobá 
zrkadlovej sále kráľovského zámku vo 
Versailles pri Paríži. Aj zrkadlá sú 
francúzske a opticky zväčšujú priestor 
siene. Palác je zdobený mnohými 
prvkami architektúry: stĺpy podopierajúce 
balkón nad vchodom do paláca, výzdoba 
okien, schodíšť reprezentačných siení, 
nábytku, nádvoria, Kaplnky sv.Ladislava 
s freskami kupoly zázraku prameňa čistej 
vody. Bojmi vysilení vojaci hynuli 
smädom, keď sa stal zázrak a Ladislav 
udrel palicou o skalu, z ktorej vytryskol 
prúd životudárnej vody. 
     Zvonka palác symbolizuje kardinálsky 
klobúk o priemere 180 cm a váži 150 kg 
nad tympanónom – trojuholníkom zlatou 
mozaikou vykladaný štít na čelne strane 
budovy.  
      Ešte jedna vzácnosť tvorí dokonalosť 
krásy paláca. Pri jeho rekonštrukcií v roku 
1903 sa našla séria unikátnych tapisérií – 
gobelínov, utkaných v kráľovskej tkáčovni 
v Anglicku v 17. storočí. Je to cyklus 
šiestich tapisérií znázorňujúci tragický 
príbeh zakazovanej lásky u antickej 
mileneckej dvojice. Milenec Leandros 
preplával každú noc morskú úžinu 
(Dardanely), aby sa mohol tajne stretnúť 
so svojou milovanou Herou. Cestu mu 
ukazovalo svetlo lampáša z okna Herinho 
príbytku. Silný vietor sfúkol plameň 
v lampáši, mladík stratil orientáciu a utopil 
sa. Keď zúfalá Hera našla jeho mŕtve 
telo, skočila z útesu do rozbúreného 
mora. Toto skvostné umelecké dielo 
vyjadruje aj farebnosť. Žičlivá láska – sýte 
farby, tragický koniec – všednosť farieb. 
Vnútorná prehliadka paláca nás 
obohatila, oplatilo sa vzhliadnuť na 
vlastné oči. 
     Na námestí SNP pred súsoším 
Kulichovho sochárskeho diela – syna 
bojovníka, plačúcej matky a manželky 
sme si pripomenuli históriu námestia, 
jeho premeny, miesto osláv 
i demonštrácií. V pozadí námestia je 

Kalvínsky kostol z r.1913 na spôsob 
chicadskej architektúry. 
     Na ľavobočnej strane v honosnom 
paláci sídli Ministerstvo kultúry SR a na 
jeho múre v roku 1956 sa uskutočnilo 
prvé verejne televízne vysielanie (ktorého 
som bola účastná). 
     Dážď nás zahnal do Tesca na 
Kamennom námestí, kde si kúpili 
suveníry ako spomienku na náš vydarený 
výlet. Spokojní účastníci prejavili záujem 
o ďalší pražský výlet. Výlet do Prahy by  
sa uskutočnil v dňoch 16. – 18. augusta 
2016 s prehliadkou – Hradčian (chrám 
sv.Víta, Zlatá ulička, Zámocké schody, 
Malá strana, Karlov most), Václavské 
a Staromestské námestie, Národní třída, 
Národní divadlo – kaplička. Záujemcovia 
o výlet sa nahlasujte včas, kvôli 
ubytovaniu a cestovaniu. 
     Zloženie účastníkov bratislavského 
výletu: I.Grácová, H.Prevuzňáková, 
J.Vojtušová, M.Macková, A.Macko, 
J.Lukáčiková, M.Opátová, M.Sajková, 
Tamarka Deličová, M.Kapustová, 
D.Kostolánska, M.Grác a dve panie zo 
Solčian V.Babčanová a Oľga Končeková. 
 

PhDr.Irena Grácová,  
člen RR KM 

 

MDD v našej obci ... 

 

Dňa 4.6.2016 sa uskutočnila v našej 

obci na futbalovom ihrisku oslava Dňa 

detí. Pre deti boli pripravené rôzne 
športové súťaže so sladkou a vecnou  
odmenou, nafukovací hrad, streľba zo 
vzduchovky, luku a kuše; maľovanie na 
tvár, ukážky z kynológie. Prezrieť si deti 
taktiež mohli poľnohospodársku techniku, 
hasičskú techniku Dobrovoľného 
hasičského zboru Kovarce. Pozvanie tiež 
prijali profesionálny hasiči z Topoľčian. 
Deti sa mohli povoziť na koni a na koči 
ťahanom koňom. Touto cestou by sme 
chceli poďakovať všetkým, ktorí pomohli 
vytvoriť príjemné popoludnie našim 
deťom najmä: p. starosti Obce Kovarce 
Ing. Andrejovi Čopíkovi, zamestnancom 
Obecného úradu Obce Kovarce, Komisii 
kultúry a športu pod vedením p. Rudolfa 
Kyčerku; p. Dušanovi Grácovi, p. Igorovi 
Kerekovi, p. Danke Rybanovej, 



Bc.Zdenke Bujnovej, p. Petrovi Križanovi 
za občerstvenie pre deti a dospelých; 
p.Petrovi Belanovi za hudobnú réžiu. 
Ďalej ďakujeme členom Dobrovoľného 
hasičského zboru Kovarce, 
profesionálnym hasičom z Topoľčian, 
vedeniu futbalového klubu OFK Kovarce 
za sprístupnenie futbalového ihriska, 
členom poľovného združenia Tríbeč, 
p.Milanovi Lukačovičovi za vozenie na 
koči, kynológom pod vedením p. Adama 
Kováčika, slečnám Simone Čitárskej, 
Paulíne Belanovej, Alexandre Kyčerkovej 
a p. Vierke Kyčerkovej, ktoré pomáhali pri 
hrách a športových disciplínach. 
Ďakujeme aj Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju, ktorý akciu 
finančne podporil. Poďakovanie taktiež 
patrí sponzorom, ktorí si neželali byť 
menovaní, vďaka ktorým sa vyzbieralo  
200 € na nafukovací hrad pre deti. 

Spracovali: Marián Čitársky,  
Rudolf  Kyčerka 

 

Zo života spoločenských 
organizácií 

 
PRIATEĽSKÁ  NÁVŠTEVA 

Na pozvanie Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov v Krnči účinkovala 
spevácka skupina Nezábudka na oslave 
Dňa matiek a desiateho výročia založenia 
ich speváckej seniorskej skupiny Skalka 
dňa 10.mája 2016 v Kultúrnom dome 
v Krnči. Návšteva u priateľov seniorov 
bola nielen príjemnou príležitosťou 
stretnutia, ale aj dobrou skúsenosťou ako 
si počínajú naši kolegovia. A bolo čím sa 
poučiť. Uvítali a sprevádzali nás páni – 
muži seniori. Slávnosť otvorila a 
účastníkov stretnutia privítala Adriana 
Streicherová, predsedníčka ZO JDS 
v Krnči. Poeticky zveršovaný príhovor si 
pripravil a predniesol pán Ján Marušinec, 
v ktorom vyjadril, čo ženy – matky, 
manželky znamenajú pre muža, rodinu 
a spoločnosť. Po srdečnej gratulácii ďalší 
muži venovali kvietok každej účastníčke 
s osobným prianím. Vedúca speváckej 
skupiny Skalka Helena Čerteková 
zhodnotila prínos do kultúrneho diania 
v obci, okresu, regiónu, keďže sa 
zúčastnili aj krajskej prehliadky JDS 
v ľudovej piesní v nitrianskej synagóge. 
Zástupkyňa starostu obce Krnča pani Eva 

Hanková tiež ocenila ich zásluhy na 
skultúrňovaní života a odovzdala im 
diplom uznania ich tvorivosti. V kultúrnom 
programe vystúpila domáca Skalka 
s výberom piesní na oslavu matky. 
„Nezábudka“ im venovala dve piesne 
z ich novovydaného zborníka piesní: Tú 
ružičku, čo som nosil tebe a Zelenaj sa 
zelená trávička...., čo vyvolalo silný 
dojem u obecenstva i jednotlivcov. Aj  
báseň, gratulácia i ďalšia pieseň bola 
ladená jubilejne. Pieseň skutočne čaruje, 
zbližuje, spriateľuje. Na prípitku, 
viacchodovom pohostení sa podieľali 
znovu muži a obsluhovali všetky panie. 
Tým preukazovali skutočnú úctu k žene. 
Mnohých potešila aj výhra v tombole, aj 
naše speváčky. Nám, účastníčkam tejto 
misie, sa dostalo milej pozornosti nášho 
dovozcu a odvozcu pána Miloša 
Kováčika, ktorý nás ochotne a bezplatne 
sponzoroval, za čo mu vyslovujeme 
verejné uznanie a poďakovanie. Srdečné 
poďakovanie vyjadrujeme našim 
hostiteľom za hodnotné a nápadité 
podujatie. 

PhDr.Irena Grácová,  
Spevácka skupina Nezábudka 

 

 

 

 

GAZDINKY NA SLOVÍČKO 

 

VÝBORNÝ  CUKETOVÝ  
KOLÁČ 

 
Prísady: 350 g cukety 
nastrúhať, ak nie je 
cuketa, môže byť aj 
tekvica, 300 g práškový  
cukor,  2 vajcia,  3 dcl 
oleja, 250 g polohrubej 
múky, 1 prášok do 
pečiva,  1  vanilka,  2 lyžice  kakaa,  
1 čajová lyžička škorice, hrozienka, 
ak máme, môžu byť aj oriešky. 
 
Postup: všetko zmiešame a 
upečieme pri 18O stupňoch. Po 
upečení môžeme potrieť lekvárom a 
poliať čokoládou 

 
 

PLACKY  Z  CUKETY 

Ošúpanú jednu cuketu postrúhame, jemne 
posolíme a necháme krátko postáť. Potom ju 
rukami pretlačíme, pridáme polohrubú múku (1 
šálku) – alebo nastrúhaný zemiak (1 – 2 ks), 
dve vajcia a prelisované tri strúčiky cesnaku. 
Osolíme a okoreníme majoránom (1 KL). Na 
panvici zohrejeme olej, naberačkou kladieme 
do horúceho oleja cuketovú masu a tvarujeme 
placky, ktoré opečieme z oboch strán dozlata. 
 

JUBILANTI -  JÚN 
 

♥ Erika Ferenčíková        60 rokov 
♥ Eva Holáková              60 rokov 
♥ Rudolf Petrák               60 rokov 
♥ Michal Kováčik             65 rokov 
♥ Eva Jamrichová           65 rokov 
♥ Anton Debnár              70 rokov 
♥ Jozef Kováčik        77 rokov 
♥ Anna Kovačiková         80 rokov 
♥ Milan Sekereš              80 rokov 
♥ Ing.Milan Grác             82 rokov 
♥ Ľudmila Vaňová           83 rokov 
♥ Antónia Matejová         86 rokov 
♥ Emília Kereková      89 rokov 

 
SRDEČNE  BLAHOŽELÁME 

 

JUBILANTI -  JÚL 
 

♥ Jana Mekyšová            60 rokov 
♥ Miroslav Hulen             60 rokov 
♥ Anton Maruna              60 rokov 
♥ Mgr.Marta Franková    60 rokov 
♥ Zuzana Ďurčeková      60 rokov 
♥ Ľuboslava Somogyiová  65 rokov 

♥ Hana Stieranková        65 rokov 
♥ Ladislav Szabo            65 rokov 
♥ Milan Grác                   75 rokov 
♥ Anna Gréková              76 rokov 
♥ Emília Klačanská         76 rokov 
♥ Jozefína Duranziová    77 rokov 
♥ Janka Jančovičová      78 rokov 
♥ Zdenka Bujnová           81 rokov 
♥ Rudolf Grác        81 rokov 
♥ Jaroslav Polonský        83 rokov 
♥ Jozefína Jagelková      84 rokov 
♥ Filip Kutňanský            85 rokov 
♥ Rudolf Krist                  86 rokov 
♥ Helena Petráková      87 rokov 
♥ Helena Šišmičová       87 rokov 

 
SRDEČNE  BLAHOŽELÁME 

NA SPOLOČNÚ CESTU 
ŽIVOTOM VYKROČILI 
 
Katarína Michalíková 

                 a   Ján Molnár         
manželstvo uzatvorili dňa 
21.5.2016 v Topoľčanoch 
 
 
 
Mgr. Miroslava Rostecká 
                a  Milan Páleník           
manželstvo uzatvorili dňa 
11.6.2016 v Kovarciach 

        
 

Petra Geršiová 
          a   Peter Križan           

manželstvo uzatvorili dňa 
25.6.2016 v Kovarciach 

 
 
 
Mgr.Silvia Tóthová 

a   Lukáš Varga         
manželstvo uzatvorili dňa 
25.6.2016 v Oponiciach 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME  
 

 
 

 
Dňa 5.júna 2016 
o 10.00 hod. v 

Kostole svätého Mikuláša v Kovarciach 
pristúpilo k prvému svätému prijímaniu 
pätnásť detí:  

BUCHOVÁ Sabina 
 ČOPÍKOVÁ Michaela 

 ĎURIČOVÁ Ema  
FARÁROVÁ Sofia  
GERHÁT Ondrej  
GREGOR Jakub  

 HULOVÁ Elizabeth  
CHOTÁR Tomáš  

KUBALIAK Dominik  
KUCHOVÁ Emma  
PŇAČEK Samuel  
STIERANKA Erik  
ŠIŠMIČOVÁ Liana  

ŠTEVANKOVÁ Melisa  
VINKLER Kristián 


