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� Úvodník  (Mgr.Ľubica Jakubíková) 
� Voľby do Národnej rady SR – výsledky volieb za obec Kovarce 
� Športové ozveny (Ing.Daniel Kutňanský) 
� Marec – mesiac knihy (Mária Kováčiková) 
� Oslavný marec 2016 (PhDr.Irena Grácová) 
� Jarné hry (PhDr.Irena Grácová) 
� Jubilanti – marec 
� Oznam, Pozvánka, Inzerát 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ú V O D N Í K 

 
     Každé ročné obdobie má svoje čaro. 
Aj keď je nám chladno, aj keď nám 
omŕzajú ruky, hlavne, že je všade veľa 
snehu a môžeme sa tešiť zo zimy. 
O tomto sme ale mohli tento rok len 
snívať. Prichádza však ďalšie ročné 
obdobie  a veríme, že to bude ozaj JAR. 
Slniečko nás vždy poteší, ale aj pohľad 
na prvé jarné kvietky, ktoré sa už tlačia 
spod zeme, hneď máme lepšiu náladu 
a aj ten svet okolo nás je akýsi iný. 
S príchodom jari sa spája obdobie 
veľkonočných sviatkov. Vidíme to najmä  
v  nákupných centrách, kde  sa 
predbiehajú obchodníci, ponúkajú 
veľkonočné vajíčka, kraslice, rôzne 
dekorácie a výrobky a lákajú kupujúcich 
akciovými cenami a reklamami. A ľudia 
stále nakupujú  nielen základné 
potraviny, nielen tovar, ktorý potrebujú, 
ale veď „zíde sa všetko.“ 
      Kde sa stratilo čaro týchto sviatkov?   
      Kde sú časy, keď dievčatá ručne 
maľovali vajíčka a chlapci plietli korbáče?  
      Vieme si ešte uvedomiť, čo 
veľkonočné sviatky pre nás znamenajú?    
      V škole si ich pripomíname na 
hodinách výtvarnej výchovy a aj  na 
tvorivých dielňach, na ktorých sa 
zúčastnia rodičia, starí rodičia  a budú 
zdobiť kraslice, vyrábať veľkonočné 
pozdravy a dekorácie. Žiaci zo žiackeho 
parlamentu sa zasa budú venovať 
maľovaniu detí na tváre. Naši predkovia 
nám zanechali krásne zvyky a je aj na 
nás, aby sme zachovávali tieto kultúrne 

tradície nielen v škole, ale 
hlavne v každej rodine.  
Mgr.Ľubica Jakubíková, 

 redaktor KM 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOĽBY DO NR SR 

 
Výsledky hlasovania 

vo voľbách do Národnej rady SR  
dňa 5.marca 2016  

vo volebnom okrsku č.1 Kovarce 
 
Počet voličov zapísaných v zozname 
voličov ..............................................1222 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na 
hlasovaní ............................................744 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 
............................................................742 
Počet platných odovzdaných 
hlasov..................................................734 
Účasť voličov na voľbách za Obec 
Kovarce ...................................... 60,88 % 

 
Počet platných hlasov odovzdaných 

pre každú politickú stranu  
alebo koalíciu: 

Strana TIP ............................................. 2 
Strana moderného Slovenska................ 2 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti... 61 
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník ...... 1 
Šanca .................................................... 3 
Sme rodina – Boris Kollár ................... 31 
Strana zelených Slovenska ................... 4 
Koalícia Spoločne za Slovensko ........... 0 
Maďarská kresťanskodemokratická 
aliancia .................................................. 0 
Vzdor – strana práce ............................. 1 
Most – Híd ............................................. 7 
Slovenská národná strana .................. 57 
Odvaha – Veľká národná a proruská 
koalícia .................................................. 1 
Komunistická strana Slovenska 
............................................................... 6 
Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana .................. 1 
Smer – sociálna demokracia ............. 386 
Kresťanskodemokratické hnutie .......... 39 

Slovenská občianska koalícia ............... 3 
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 
............................................................. 57 
Sieť ...................................................... 32 
Strana maďarskej komunity .................. 0 
Priama demokracia ............................... 0 
Sloboda a Solidarita ............................ 40 
 

Renáta Šišmičová 
zapisovateľka OVK 

 
      

ŠPORTOVÉ OZVENY 

 
21.2.2016 

Prípravný zápas „A“ mužstva  
umelá tráva TO 

 OFK KOVARCE – TJ Nemčice  
6:0 (2:0) 

Zápas sa odohral v slušnom 
tempe. Kovarce ovládli prvý 
polčas a zaslúžene vyhrávali, 
pričom zahodili niekoľko 
tutoviek. V druhom polčase 
sa prebrali aj Nemčice, ale 
nebolo im súdené streliť gól. Do konca 
zápasu už strieľali do čierneho len 
Kovarčania a zaknihovali tretie víťazstvo 
v príprave. 
Góly: Oto Kerek, Dominik Ďurič, Jozef 
Gerši, Daniel Kutňanský, Miroslav Mekýš, 
Milan Černo. 
Zostava OFK: Miroslav Klačanský - Adam 
Števanka, Dominik Klačanský, Michal 
Gregor, Juraj Kerek - Erik Gregor, Daniel 
Kutňanský, Miroslav Mekýš, Dominik 
Ďurič - Oto Kerek, Milan Černo.  
Striedali: Lukáš Málik, Jozef Gerši. 

 
 

28.2.2016 
Prípravný zápas „A“ mužstva 

OFK  KOVARCE – OFK  Ludanice  
0:1 (0:0) 

Zostava OFK: Miroslav Klačanský – 
Dominik Vorčák, Rastislav Hula, Adam 
Števanka, Dominik Klačanský - Erik 
Gregor, Dominik Ďurič, Patrik Borovka, 
Michal Gregor - Daniel Kutňanský, Oto 
Kerek. 
Striedali: Jozef Jankovič, 
Michal Belan, Lukáš Málik, 
Jaroslav Bizoň.  

27.2.2016 
Prípravný zápas „Dorast“ 

OFK  KOVARCE – TJ Slovan Veľké 
Bedzany  3:1 (2:0) 

Góly: Gregor 2, Rajnoha - Pirťan 
 
 

5.3.2016 
Prípravný zápas „Žiaci“ 

OFK KOVARCE – OŠK Závada 
1:2 (1:2) 

Gól: Nicolas Grác 
 

7.liga II.Trieda  
Okres Topoľčany 2015/2016 - jar 

 
 

16.kolo 6.3.2016 14:30  
OFK KOVARCE : OFK Tesáre  

3:0 (1:0) 
Prvé jarné kolo proti sebe postavilo 
mužstvá z oboch strán tabuľky. Zápas 
začal minútou ticha za nedávno 
zosnulého veľkého fanúšika futbalu 
p.Jozefa Omastu. Od úvodu domáci 
prebrali taktovku zápasu do svojich rúk, 
ale gólovo sa dlho nevedeli presadiť. 
Podarilo sa to až v 15.minúte peknou 
strelou M. Mekýšovi. Po zmene strán to 
boli opäť domáci, ktorí diktovali tempo 
hry, ale lopta si stále nevedela nájsť 
cestu do siete. Paradoxne mohli otvoriť 
skóre druhého polčasu hostia ale z veľkej 
šance mierili ponad bránu. Potom 
Kovarce priklincovali súpera pred bránku 
a po akcii bratov Gregorovcov upravil 
mladší z nich na 2:0. Na konečných 3:0 
stanovil Jankovič a domáci tak 
odštartovali jarnú časť víťazstvom. 
Rozhodoval: Pavol Rybanský. 
70 divákov 
Vyzbierané vstupné 42 € 
Góly OFK Kovarce: 15.Miroslav Mekýš, 
75.Michal Gregor, 80. Jozef Jankovič 
Zostava OFK Kovarce: Tomáš Vrbjar - 
Dominik Klačanský (80.Jozef Gerši), 
Rastislav Hula, Adam Števanka, Juraj 
Kerek - Dominik Ďurič (68.Jozef 
Jankovič), Daniel Kutňanský, Miroslav 
Mekýš, Michal Gregor - 
Erik Gregor, Oto Kerek 
(75.Jaroslav Bizoň). 
 
 



17.kolo 12.3.2016 13:30  
OFK Nitrianska Streda : OFK 

KOVARCE 2:2 (1:0) 
Ako to už býva zvykom, derby zápasy 
nemajú svojho favorita. A tak tomu bolo 
aj na Nitrianskej Strede. Domácim 
nevyšiel úvod jarnej časti v Čeľadinciach 
a tak nastúpili na zápas odhodlaní naplno 
bodovať. Tomu sa podobal aj prvý 
polčas, keď bývalé "topoľčianske béčko" 
diktovalo tempo hry. V 15.minúte po 
chybe hosťujúceho obrancu otvoril skóre 
F.Králik. Hostia sa nevedeli dostať do hry 
a v prvom polčase prakticky neohrozili 
Košúta v domácej bránke. Do druhej 
45.minútovky nastúpili mužstvá v 
nezmenenom zložení. Kovarce postupne 
vyrovnali hru, ale boli to domáci, ktorí 
opäť skórovali. Podarilo sa to v 79.minúte 
L.Rybanovi po ďalšej hrubke v hosťujúcej 
obrane. V tej chvíli by na Kovarce 
nevsadil nikto z prítomných. V 82.minúte 
prišiel však faul pred šestnástkou 
Nitrianskej Stredy a nariadený priamy kop 
bravúrne premenil O.Kerek. Domáci sa 
začali triasť o výsledok a na ich bránku 
smeroval jeden útok za druhým. O 5. 
minút neskôr zahral rukou v pokutovom 
území domáci Mišuta a kopala sa 
jedenástka. Tú bezpečne premenil 
E.Gregor. V nadstavenom čase mohli 
hostia dokonca zvrátiť výsledok, ale 
šanca O.Kereka zostala nevyužitá. Derby 
teda nespoznalo víťaza a mužstvá si 
body rozdelili. 
Rozhodoval: Miroslav Petruš 
120 divákov 
Góly OFK Kovarce: 82.Oto Kerek, 87.Erik 
Gregor (11m) 
Zostava OFK Kovarce: Miroslav 
Klačanský–Rastislav Hula, Adam 
Števanka, Juraj Kerek, Michal Gregor–
Dominik Ďurič (63.Jozef Jankovič), 
Daniel Kutňanský, Miroslav 
Mekýš, Erik Gregor–Oto 
Kerek, Patrik Borovka 
 

Ing.Daniel Kutňanský 
 

 
 

 
 

 
 

 

M A R E C 
 MESIAC KNIHY 

 
... stále známa 
fráza. Každý rok sa 
ľudia viac a viac 
stránia od kníh. Je 
tu nová doba 
a s ňou spojené aj 
nové praktiky. Avšak 
málokto sa to snaží 

zmeniť.  
V Kovarciach to bola iniciatíva mňa 
a pani učiteliek zo základnej školy 
a materskej školy, aby sme s tým niečo 
urobili.  Spojili sme sa, aby sme deťom 
pripomenuli, že knihy sú a budú vždy 
súčasťou nášho života. 
     Do obecnej knižnice hneď od rána 
začali prichádzať deti. Rad za radom. 
Najprv druháci, potom tretiaci a štvrtáci 
prišli s prvákmi. Nakoniec to zakončili 
mladší i starší žiaci z materskej školy. So 
všetkými deťmi sme si čítali, vyfarbovali 
omaľovánky, tvorili básničky, vymýšľali 
rozprávky, lúštili tajničky. Každý mal 
šancu prejaviť sa a tak to aj bolo. 
     Deti si odniesli veľa zážitkov (bolo to 
vidieť z ich tvárí), samozrejme nejakú tú 
omaľovánku a pamätný list 
s maličkosťou. Nechýbali ani sladkosti 
(bez tých by to nešlo). Ja dúfam, tak ako 
deti sľúbili, že do knižnice najbližšie 
zavítajú, to aj splnia. Dúfam, že naše 
percento návštevnosti obecnej knižnice aj 
napriek tejto dobe vzrastie.  
     Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli 
tieto podujatia uskutočniť – pánovi 
starostovi Ing.Andrejovi Čopíkovi, pani 
riaditeľkám - Mgr.Dagmar Boháčikovej a  
Bc.Zdenke Bujnovej, pani učiteľkám 
Mgr.Silvii Tóthovej, Ing.Alene Čitárskej, 
Mgr.Zdenke Števankovej, Mgr.Ingrid 
Hupkovej, Zuzane 
Stráňavovej, Milade 
Vrábelovej a Bc.Lucii 
Kertészovej. 
 
 

Mária Kováčiková 
pracovníčka  

obecnej knižnice 
 

 

OSLAVNÝ MAREC 2016 

 
     Mesiac marec má niekoľko oslavných 
prívlastkov. Zasväcujeme ho Mesiacu 
knihy na počesť Mateja Hrebendu, dnes 
už známeho zberateľa a predavača kníh, 
ktorému aj UNESCO vyjadrilo uznanie pri 
stom výročí v roku jeho marcového 
narodenia i úmrtia v roku 1980. Hoci bol 
slepý, pešo prešiel z Rimavskej Píly, kde 
sa narodil, celé Slovensko, Čechy, Dolnú 
zem a od domu k domu, oblečený 
v ľudovom kroji, predával knihy, 
kalendáre alebo ich vymieňal za nové, 
a tak vzbudzoval lásku ku knihám 
a k vzdelanosti. Nech sú aj naďalej knihy 
naším žriedlom múdrosti, vzdelanosti, 
poznávania sveta i seba samých. 
 
     5.marca 2016 sme v nadpolovičnej 
väčšine pristúpili k volebným urnám 
a zvolili sme slovenský parlament – 
pestré všeličo, až sa Slovensko stalo 
európskou „raritou“. Bude kumšt zostaviť 
stabilnú a fungujúcu vládu. Ťažko 
predvídať povolebný vývoj. Jedno je však 
nevyhnutné, aby politika smerovala 
k človeku, k ľuďom, vnímala jeho potreby, 
a tak získavala na dôvere. Treba však 
citlivo počúvať a rozlišovať hlas ľudu! 
 
     8.marca sme si i keď komorne, či na 
VČS Jednoty dôchodcov, pripomínali 
106. výročie vzniku MDŽ. V nedávnej 
minulosti sa veľkolepo oslavoval, až sa 
pritom pozabudlo, že jeho posolstvo sa 
ani doposiaľ nenaplnilo a ženy, hoci 
vzdelanejšie od mužov, nemajú rovnaké 
postavenie v spoločnosti. 
 
     Od 25. do 27.marca nastáva 
veľkonočné trojdnie – najväčšie 
kresťanské sviatky, keď Vykupiteľ sveta 
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním 
preukázal lásku k ľuďom, zvíťazil nad 
hriechom a otvoril nám cestu k večnému 
životu. Prežívajme ich vo veľkej nádeji, 
pokore i radosti zo slávneho víťazstva 
nad smrťou! 
 
     Radosť zo života vyvrcholí 
Veľkonočným pondelkom, keď hlavne 
mladí muži oslavujú tradičnou 
polievačkou a šibačkou dievčat, aby ich 

čerstvou vodičkou osviežili, omladili 
a spečatili priateľstvá. 
 
     28.marca, v deň  narodenia pedagóga 
svetového mena Jána Amosa 
Komenského, učitelia slávia svoj veľký 
deň – Deň učiteľov. Skláňame sa pred 
ich neľahkým a zodpovedným poslaním. 
Z histórie školstva poznáme, že ich práca 
a vznešené poslanie sa patrične 
nedoceňuje, hoci výchova a vzdelanie 
mladých ľudí je najväčšou hodnotou 
a investíciou, ktorá časom sa zväčšuje 
a narastá. Výsledkom ich práce je 
morálne zdatný, odborne vyspelý technik, 
vynálezca, objaviteľ, politik, rodič, občan, 
špecialista na každú oblasť, ktorú 
spoločnosť a život človeka potrebuje. 
Vedieť správne nasmerovať, chápať, 
vnímať vlohy, schopnosti, až rodičovsky 
spolucítiť svojho zverenca je 
majstrovským činom učiteľa, ak je 
stvorený pre túto profesiu. Tak ako sú 
rozdielne deti, mnohorakosť sa prejavuje 
aj v učiteľskom stave. Zo srdca Vám 
želáme – my rodičia a občania, aby ste 
boli opravdivými inžiniermi ľudských duší, 
aby každý Váš absolvent bol značkou 
kvality Vašej odbornosti a osobnosti 
a uplatnenia sa v živote. K tomu Vám 
želáme pevné zdravie, vytrvalosť, úspech 
v osobnom i pracovnom živote! 
 
    29.marca si pripomenieme 71. výročie 
oslobodenia našej obce Kovarce od 
hitlerovského fašizmu. Bolo to práve na 
veľkonočnú nedeľu, keď nespútaný hlahol 
zvonov oznamoval slobodu a do chrámu 
sme vstupovali s víťazoslávnym 
poďakovaním znovuvzkriesenia života 
a prejavu vďaky sovietskym 
a rumunskym osloboditeľom. Uctime si 
tento deň našou účasťou na pietnom 
akte! 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



JARNÉ HRY 

     
Niekdajšie detské jarné hry 

 
     Len čo predjarné slniečko vykuklo už 
spoza Tribeča a povysúšalo priedomia 
a chodníky, vyrojilo sa na ne kopa detí. 
V každom dome bolo dvoje až devätoro 
detí. Bola nás plná ulica. Spoločné hry sa 
mohli začať: rôzne vyčítanky na 
naháňačky, schovávačky, spevné kolové 
hry, na porgálku, hra s guličkami, 
gombíčkami, picekom, loptou 
i priekopové hry na hastrmana. 
Vyčítaniek bolo niekoľko, keď sa nik 
dobrovoľne neuchádzal k naháňačkám či 
skrývačkám: „Letel vtáčik cez pole, akú 
farbu mal? Povedz mi to ty!“ Na koho 
vyšlo, ten naháňal, alebo žmúril pri 
schovávačke. Alebo „Ententiki, po dve 
flinty, ja flinty nevidel, ja videl vĺčka, on do 
potôčka, ja za ním hádzal, on bobky 
sádzal, či je ona a či on, ten musí ísť z 
kola von!“ Bolo rozhodnuté. Naháňač 
naháňal, kým nedobehol k ďalšiemu, 
buchnutím do chrbta sa oslobodil, 
vystriedal ho ďalší.  
     Unaháňaní, udýchaní sme prešli na 
pokojnejšie spevné hry. Urobili sme kruh. 
Jedna zostala v kruhu v protismere nášho 
pohybu. Skandovali sme pesničky.  
Napríklad:   

Eliška, Eliška, nebola pyšná, 
ona k nám v nedeľu na hody prišla. 

Eliška, Eliška, poskoč si trošku! 
Vyber si z kolečka najkrajšiu družku! 

Keď si vybrala, chytili sa obe spoza 
chrbta a poskokmi obiehali kruh za 
spevu: 

Hop, panenky, z kola ven, z kola ven, 
z kola ven, 

máme dneska krásny deň, krásny deň. 
Hop, panenky dokola, dokola, dokola, 

zhorela nám stodola, stodola, stodolička. 
Nastúpila nová Eliška, vystriedali sa 
ďalšie.  
      

    Hra na Koklesa mala iný tvar. Vytvorili 
sme zástup. Posledný kričal na prvého: 
„Kokles“, „Čo chceš?“  
„Pannu!“   „Ktorú?“  
„Zadnú!“ „Chyť si ju, ak môžeš!“  
Naháňali sa okolo zástupu až do 
polapenia. Hra sa opakovala.  
     Hra na Húsky mala nástup do radu. 
Vpredu bol vlk v istej vzdialenosti od radu 
a líškavo vyvolával:  
Húsky, húsky, poďte domov!     Nejdeme. 
Prečo?                                       Pre vĺčka.  
Kde je?                                   Za kríčkom. 
Čo tam robí?                            Umýva sa. 
Čím sa utiera?             Zlatým ručníčkom. 
Kto ho vyšíval?                        Vyšívačka. 
Kto ho pral?                                   Práčka.  
Húsky, húsky, poďte domov!    Nejdeme. 
Dám vám chleba!                 Nechceme. 
Dám vám žitka!                   Ideméé.......... 
Húsky sa s gagotom rozbehli, vlk ich po 
jednej pochytal. Lovili aj zajaté húsky.  
     Spevnú hru na Zlatú bránu poznajú aj 
dnešné deti:  

„Zlatá brána otvorená,  
zlatým vencom ozdobená.  

Kto do nej vojde, sláva ho zájde,  
či je ona, či je on,  

nepustím ho z brány von!“ 
Dvoje detí zabránili priechodu, ktoré 
predtým za spevu mohli voľne 
prechádzať bránou so vzpaženými 
rukami. Zatvorila sa spustením rúk nadol, 
vystriedali sa nové hráčky, uviaznuté 
pred bránou.  
     V obchode sa dali kúpiť farebné 
guličky vo vrecku. Do zeme sme vyryli 
jamku, do ktorej sme ukazovákom prsta 
dotykom o ďalšiu guľku nasmerovali do 
jamky. Bolo to ako hra v biliarde – 
gulečník na zelenom súkne, ktorý sa 
nachádzal v Szilagyiovej krčme.  
     Hra na piceka bola zase podobná 
dnešnému golfu. Z drievka sme vystrúhali 
piceka zaostreného do špica na oboch 
koncoch. Do zeme sme vydlabali 
podlhovastú jamku. Do nej sme vložili 
piceka, jedným hrotom vyčnieval z jamky. 
Palicou sme buchli o vyčnievajúci hrot 

a ešte v letku sme 
ho odrazili, aby 
odletel čo najďalej. 
Vyhrával ten, 
ktorého okrokovaná 
vzdialenosť bola 
najdlhšia.  

     Hrávali sme sa aj s gombíkmi, ktoré 
sme poobtŕhali zo starých kabátov 
a nohavíc. Tie sme ohadzovali o múr, 
alebo parkán – ohrada. Ktorého gombík 
sa najďalej odrazil, bol víťaz. Neraz pri 
týchto hrách vyleteli sklá okien, alebo 
sme znečistili múr, za čo sme utŕžili od 
rodičov, keď museli škodu uhradiť.  
     Po vojne sme sa hrali na vojakov. 
Handernú loptu (iná nebola) sme vložili 
do jamky, okolo ktorej sme sa zhromaždili 
ako nositelia rôznych národov: Nemec, 
Rus, Slovák, Čech, Američan...Veliteľ 
zvolal: „Varí sa to, pečie sa to a zje to 
Rus!“ Pomenovaný sa vrhol na loptu 
a strieľal do utekajúcich hráčov. Podobná 
bola aj hra: „Pán kráľ, daj vojačka!“ 
Všetky hry boli pohybové, pri ktorých sme 
sa dosýta vyšantili. Rodičia sa 
navykrikovali, kým nás podvečer  dostali 
domov.  
     V predveľkonočnom čase v tvorivých 
dielňach so žiakmi zavádzam tieto hry, 
tak im približujem detskú minulosť, ale aj 
pútače od závislosti na počítačoch 
a internete.  

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 
 

Jubilanti 
M A R E C 

 
� Mičík Jozef                - 60 rokov 
� Kunkelová Klára        - 60 rokov 
� Gargulák Anton         - 65 rokov 
� Šnajderová Jaromíra - 65 rokov 
� Illáš Pavol                  - 65 rokov 
� Ferenčík Eugen         - 65 rokov 
� Pavol Chodilka          - 65 rokov 
� Kováčik Július            - 75 rokov 
� Erdélyi Ján     - 76 rokov 
� Grácová Irena            - 79 rokov 
 
 

SRDEČNE 
BLAHOŽELÁME  

 
 

 

O Z N A M 

 
 

Dňa 29.marca 2016 (utorok) 

 o 17.00 hod. sa uskutoční  

pietny akt kladenia vencov  

pri príležitosti  

71.výročia oslobodenia obce. 

 

Zraz účastníkov pietneho aktu bude 

pred pomníkom padlých hrdinov 

o 16.45 hod. 

 
 
 

P O Z V Á N K A 

 
Národná transfúzna služba 

pracovisko Nitra v spolupráci 
s Obcou Kovarce pozýva občanov 

na 
 „TERÉNNY  ODBER  KRVI“, 

ktorý sa uskutoční  
v stredu 4.mája 2016  

v čase od 8,00 do 12,00 hod.  
v spoločenskej sále KD Kovarce. 

Darovať krv 
môže každý 
občan vo veku 
od 18 do 60 
rokov, ktorý sa 
cíti byť zdravý. 
Na odber je 
potrebné so 

sebou priniesť občiansky preukaz a 
kartičku poistenca. Pred odberom sa 
odporúčajú ľahké raňajky a 
dostatočné množstvo tekutín. Vítaní 
sú aj prvodarcovia. Prosíme 
záujemcov, aby sa v predstihu 
prihlásili v kancelárii Obecného 
úradu v Kovarciach (�038-
5316125), nakoľko je potrebný 
minimálny počet 25 záujemcov.  
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


