


































O B S A H 

 Úvodník  - Mgr. Ľubica Jakubíková 
 Z rokovania obecného zastupiteľstva  23.3.2017 
 Športové ozveny - Ing. Daniel Kutňanský 
 Akcie  „Marec – mesiac knihy“ – Bc. Zdenka Bujnová, Simona Čitarská, 

Renáta Šišmičová 
 Zo školského zápisníka - Mgr. Ľubica Jakubíková, Bc. Zdenka Bujnová 
 Gazdinky na slovíčko 
 Jubilanti – Apríl    
 Pozvánka, Poďakovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















Ú V O D N Í K 

 
     Jar sa už predviedla v plnej svojej 
paráde, priniesla nám už zopár teplých 
a slnečných dní. Príroda sa zobudila zo 
zimného spánku, rozkvitli jarné kvietky, 
ožívajú polia, záhrady. Apríl prináša 
vrtkavé počasie, chvíľu svieti slnko, 
vystrieda ho dážď, fúka vietor, ráno 
hrozia prízemné mrazy. 
     Opäť sa niečo začína. Tak ako 
v prírode, aj v živote človeka sa začína 
vždy niečo nové, končí sa jedna etapa, 
aby mohla prísť zmena. Aj v našej škole 
sme svedkami takýchto zmien, začiatkov, 
očakávaní.  
     Nedávno sa uskutočnil zápis do 
prvého ročníka. Do školy zavítalo 15 
škôlkárov, ktorým sa najprv predstavili 
v rozprávke Ľadové kráľovstvo žiaci 
piateho ročníka. Po privítaní a úvodnom 
slove pani riaditeľky Mgr. Dagmar 
Boháčikovej nám budúci prváčikovia 
ukázali, čo sa už všetko naučili, aké majú 
návyky a zručnosti. Niektorí rodičia 
prežívajú radosť, iní majú obavy z toho, 
čo ich čaká, ako budú zvládať školské 
povinnosti. Nielen ich čakajú zmeny 
v živote. Aj naši deviataci stoja pred 
prvým vážnym rozhodnutím, kam po 
skončení základnej školy. Po testovaní 
musia ešte zvládnuť prijímacie skúšky 
a výber z dvoch možných škôl alebo 
odborov, na ktoré si podali prihlášky. 
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, a tak im 
uľahčiť zmeny v ich živote. 

Mgr. Ľubica Jakubíková, redaktor KM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 













OBECNÉ 

ZASTUPITEĽSTVO 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Kovarce na 25. zasadnutí 
dňa 23. marca 2017 
prerokovalo, schválilo, 
zobralo na vedomie:  
1. Program 
zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 23. 
marca 2017. 
2. Informáciu starostu obce Ing. 
Andreja Čopíka o kontrole plnenia 
uznesení zo dňa 19.1.2017.  
3. Informáciu starostu obce Ing. 
Andreja Čopíka o zámere opravy 
a modernizácie chodníka  na ulici 
Nitrianskej v časti od hlavnej križovatky 
po ulicu Cintorínsku v dĺžke  310 m. 
4. Návrh – Rozpočtové opatrenie 
č.1/2017/OZ. 
5. Informáciu ekonómky obce p. 
Evy Záhorskej o vydaných rozpočtových 
opatreniach č.1 – 10//2017 – školstvo. 
6. Správu o hospodárení 
Základnej školy, Kovarce 164 za rok 
2016. 
7. Plán kontinuálneho vzdelávania 
na rok 2017 Materskej školy, Kovarce 
450. 
8. Koncepčný zámer rozvoja 
Materskej školy Kovarce 450 na obdobie 
2017 - 2019. 
9. Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Kovarce č.2/2017 
o podmienkach nakladania s obecnými 
bytmi na území obce Kovarce. 

10. Informáciu starostu obce Ing. 
Andreja Čopíka o prebiehajúcich úkonoch 
vo veci sťažností na kamiónovú dopravu 
v obci a jej vplyv na stav ciest v obci 
a mimo nej. 
11. Žiadosť p. Františka Kajana 
a manž. Evy, trvale bytom Topoľčany 
o pridelenie nájomného bytu. 
12. Žiadosť p. Pavla Mikulu, trvale 
bytom Kovarce o predĺženie doby nájmu. 
13. Žiadosť p. Bohumila Kováčika 
a manž. Márie, trvale bytom Kovarce 
o predĺženie nájomnej zmluvy. 
14. Žiadosť p. Štefana Kovačika 
a Zuzany Gogovej, trvale bytom Kovarce 
o predĺženie nájomnej zmluvy. 
15. Žiadosť p. Michala Ferenčíka 
a manž. Daniely Ferenčík Majurníkovej, 
trvale bytom Kovarce o predĺženie 
nájomnej zmluvy. 
16. Ďakovný list a žiadosť 
o poukázanie 2 % dane z príjmu pre 
Združenie priateľov Základnej školy 
internátnej pre nevidiacich 
a slabozrakých v Levoči. 
17. Oznámenie spoločnosti 
funnysport  Slovensko, s.r.o. Nitra vo veci 
prešetrenia procesu Verejného 
obstarávania na rekonštrukciu podlahy 
v telocvični Základnej školy, Kovarce 164. 
18. Informáciu starostu obce o 
osobnej návšteve jedného z majiteľov 
pozemku -  nehnuteľnosti zapísanej na 
LV 195 v k.ú. Kovarce, parc.č. 343/3 o 
výmere 28 m2,  na ktorom je umiestnený 
pomník padlých hrdinov, vo veci 
definitívneho zmluvného doriešenia 
majetkovo právneho stavu prenájmu 
predmetného pozemku zo strany obce. 
 
 

„Niekedy plynie život  
ako krásna melódia,  

niekedy ako ťažký boj,  
ale nikdy nezabúdaj, 

 že je len jeden a je tvoj!“ 
John Lennon 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

„A“ mužstvo VI.LIGA – 2016/2017 

 
15. kolo 26.3.2017 15:00 

OFK KOVARCE - TJ Družstevník 
Čermany 1:3 (1:1) 

Domáci po plnom bodovom zisku z 
Nemčíc vôbec neoslnili. Gól inkasovali 
hneď z prvej strely na bránu. Následne sa 
snažili dostať do zápasu, ale hostia prišli 
do Kovariec veľmi dobre pripravení. Keď 
sa už zdalo, že si Čermany udržia 
najtesnejší náskok do polčasu udrel 
nekompromisne Vorčák – 1:1. Po zmene 
strán sa hneď dostávajú hostia do 
vedenia, keď sa excelentne trafil Bisak. 
Kovarce márne dobíjali bránku Čermian a 
z protiútoku inkasovali tretí gól po chybe 
obrany. Hostia si za bojovný výkon 
zaslúžili všetky tri body. 
     Ešte pripomíname, že pred zápasom 
sme si uctili pamiatku bývalého 
dlhoročného funkcionára trénera p. 
Rudolfa Kyčerku st., ktorý nás opustil 
koncom minulého roka. Česť jeho 
pamiatke. 
Gól OFK Kovarce: 36. M. Vorčák 
Rozhodoval: Kiss 
160 divákov. 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Vrábel, 
Hula (66. J. Jankovič), Belan (76. J. 
Gerši), Kutňanský, Ďurič, Maruna, Mekýš, 
Borovka, Vorčák, Labuda. 
     Do zostavy kola si z domáceho 
mužstva zaslúžil ísť asi len FAN KLUB 
KOVARCE, ktorý aj za nepriaznivého 
stavu neúnavne povzbudzoval. 
Ďakujeme. 

 
 

16. kolo 02.04.2017 15:30  
TJ Rajčany – OFK KOVARCE 

 3:3 (1:2) 
Komentár domáceho redaktora: 
Diváci videli veľmi dobrý futbal, obe 
mužstvá sa nešetrili, ale v rámci fair-play. 
Remíza je spravodlivá, i keď domáci si 
vypracovali o tri-štyri gólové šance viac. 
Hostia viac kombinovali, herne i kondične 
boli lepší. Útoky sa striedali na oboch 
stranách, padlo šesť gólov, čo sa 
divákom muselo páčiť. 



     Obligátne nesmieme zabudnúť na 
fantastickú podporu početného 
hosťujúceho fanklubu, ktorý pricestoval 
na zápas plným autobusom. Po celý 
zápas nás mohutne povzbudzoval a bol 
pre nás dvanástym hráčom. Ďakujeme!!! 
Rozhodovali: Meluš, Grznár, Čulák. 
80 divákov. 
Góly OFK Kovarce: 18. Rastislav Hula 
(11m) 42,75. Miroslav Mekýš 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Vrábel, 
Hula, Kutňanský, Ďurič, M. Gregor, 
Mekýš, Borovka (67. Belan), E. Gregor, 
Vorčák, Kerek (64. Labuda). 

 
 

17. kolo 9.4.2017 15:30  
OFK KOVARCE - TJ Veľké Dvorany  

1:2 (0:0) 
Domáce Kovarce nastúpili v oklieštenej 
zostave, čo ich ale neospravedlňuje za 
predvedený výkon. Pred vlastným 
publikom opäť len hľadali stratenú formu 
z jesene minulého roka. Za to Veľké 
Dvorany prišli z cieľom bodovať. Od 
začiatku zápasu boli nebezpečnejšie a 
len málo chýbalo, aby sa v prvom 
polčase ujali vedenia. Dokonca po jednej 
z akcií sa triasla konštrukcia domácej 
brány. Po zmene strán Kovarce trošku 
pridali, ale boli to hostia, ktorí otvorili 
skóre po rohovom kope. V ďalšom 
priebehu sa hra prelínala z jednej strany 
na druhú bez výraznejšej príležitostí. 
Domáci v závere začali hrať vabank, čo 
využil hosťujúci Jančovič a posiela 
Dvorany do dvojgolového vedenia. 
Kovarce už len korigovali Bizoňom. Veľké 
Dvorany tak oplatili Kovarciam rovnakým 
výsledkom prehru z posledného 
vzájomného duelu. Fanklub opäť super. 
Rozhodovali: Tomka, Klačanský. 
180 divákov. 
Gól OFK Kovarce: 89. Jaroslav Bizoň. 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan, 
Vrábel, Maruna, M. Gregor, E. Gregor, 
Kutňanský, Ďurič, Labuda, Mekýš, Kerek 
(88. Bizoň). 

 
 
 
 
 
 
 

18.kolo 15.4. 2017 16:00 
OFK Nitrianska Streda-OFK KOVARCE 

 0:2 (0:0) 
Komentár domáceho 
redaktora: V prvom 
polčase sa hral v 
Nitrianskej Strede veľmi 
opatrný futbal, ktorý sa 
divákom asi veľmi 
nepáčil. Hralo sa zo 
zabezpečených obrán a 
takže vzruchu pred 
brankármi bolo 
minimum. Prvú strelu 
medzi žrde vyslal až v 
35. minúte hosťujúci 
Vorčák. Domáci mali vyloženú 
gólovú šancu v 44. minúte, keď po 
nezištnej prihrávke R. Petríka strelu J. 
Remeňa brankár hostí špičkou kopačky 
vyrazil na roh. Druhý polčas začali 
náporom domáci, ale F. Králik, či T. 
Chuťka svoje šance nepremenili. Potom 
sa šance striedali na oboch stranách, ale 
hosťujúci D. Kutňanský, P. Labuda a R. 
Maruna, ako aj domáci F. Králik a T. 
Chuťka, neuspeli. Hostia nepremenili v 
75. minúte ani pokutový kop, keď strelu 
R. Hulu brankár Košút skvele vyrazil na 
roh. Paradoxne to hostí nezlomilo a góly 
strieľali po fatálnych chybách domácich. 
V 80. minúte E. Gregor poslal hostí do 
vedenia, keď domáci obranca v 
šestnástke dobre netrafil loptu, a tá sa 
dostala až k hosťujúcemu hráčovi – 0:1. 
V 88. minúte poslal propagačnú strelu na 
bránku Maruna, tú brankár podcenil a 
pod telom mu lopta prenikla až do bránky 
– 0:2. Remíza by bola v tomto zápase 
spravodlivejšia, ale nakoniec vyhralo 
šťastnejšie mužstvo. Domáci ďakujú 
hosťujúcim hráčom ako aj ich fanúšikom 
za korektné vystupovanie a pochvalu si 
zaslúži aj presná rozhodcovská trojica. 
A samozrejme Fans OFK Kovarce, boli 
ste opäť PERFEKTNÍ. 
Rozhodovali: Krížna, Pastor, Wenderla. 
150 divákov. 
Góly OFK Kovarce: 80. Erik Gregor, 88. 
Róbert Maruna. 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Vrábel, 
Hula, Ďurič, Kutňanský, E. Gregor (86. 
Belan), Maruna, Borovka, Labuda (71. 
Kerek), M. Vorčák (90. Bizoň), M. Gregor. 
Do zostavy kola sa dostal aj E.Gregor. 
Gratulujeme! 

DORAST   
V. LIGA – STRED - U19 - 2016/2017 

 
14. kolo 
Združenie FC Výčapy Opatovce : TJ 
Oponice/OFK Kovarce                3:1 (1:1)    
15. kolo    
TJ Oponice/OFK Kovarce : OFK 
Tovarniky                                     4:2 (2:1) 
Jeden z gólov za domácich: Nicolas Grác 
16. kolo    
TJ Slovan Čeľadice : TJ Oponice/OFK 
Kovarce                                       0:3 (0:2)   
17. kolo    
TJ Oponice/OFK Kovarce : OFK Solčany 
                                                    5:1 (3:1) 

 ŽIACI   
IV.LIGA–U15 –SK.7-12 MIESTO – 

2016/2017 
1.kolo 
OFK Kovarce : OFK Tovarniky    1:4 (1:1)    
Gól OFK Kovarce: Lukáš Kopecký. 
 
2.kolo 
OFK Krnča : OFK Kovarce          9:1 (6:0)    
Gól OFK Kovarce: Peter Belan. 
 
OPRAVA:  
V prípravnom zápase žiackej jedenástky, 
ktorý sa odohral 12. marca 2017 sme 
nesprávne uviedli strelca tretieho 
kovarského gólu. Namiesto Matúška 
Sotoňáka sme uvideli Petra Belana. 
Matúškovi sa ospravedlňujeme 
a gratulujeme k prvému gólu za žiacku 
jedenástku.  
Opravený zápis so zápasu: 

12.3.2017 
TJ Slovan Preseľany : OFK KOVARCE 

1 : 3 
Góly OFK Kovarce : 2x Dávid Gerši, 
Matúš Sotoňák. 

Spracoval:  
Ing. Daniel Kutňanský 

AKCIE  

„Marec – mesiac knihy“ 

 
     Marec - mesiac knihy si s 
deťmi tradične pripomíname 
nielen prácou s knihami 
z materskej školy, ale deti si 
svoje obľúbené knihy rôznych 
žánrov doniesli i z domu. 
Prelistovali ich so svojimi kamarátmi, 
pochválili sa nimi, prezerali ich, učili sa 
s nimi zaobchádzať, vnímali ilustrácie, 
poznávali autorov, ale hlavne sme si 
z nich každý deň po celý mesiac čítali 
pred oddychom na ležadlách.   
     V závere mesiaca sme pripravili aj 
recitačné popoludnie pre rodičov 
a deti z triedy starších detí. V predstihu 
sme vybrali  deťom básne rôznych 
autorov primerané ich veku 
a schopnostiam, ktoré sme sa priebežne 
s nimi učili a s pomocou rodičov aj 
docvičili. Deti rodičom predviedli nielen 
prednes básní, ale i schopnosti 
zapamätať si pomerne dlhý text, 
vystupovanie na verejnosti, nebojácnosť, 
oblečenie primerané danej slávnosti 
u malých parádnic, ale i trošku strachu 
a trémy. Všetky deti si zaslúžia našu 
pochvalu. 

Bc. Zdenka Bujnová, 
 riaditeľka materskej školy 

 
 

Návšteva detí MŠ a žiakov ZŠ  
v obecnej knižnici 

Cieľom návštevy detí 
a žiakov v obecnej 
knižnici bolo ich 
oboznámenie sa 
s prevádzkou a pravidlami 
knižnice. Keďže Marec – 
mesiac knihy symbolizuje 
význam literatúry v živote 
človeka, v knižnici sme privítali 
dňa 6. marca 2017  25 detí z materskej 
školy a 27. marca 2017 prvý stupeň 
žiakov zo základnej školy. Deti boli 
oboznámené, ako to v knižnici prebieha, 
ale všetky boli tak šikovné, že samé 
vedeli ako sa napríklad zoraďujú knihy 
a podľa čoho môžeme nájsť svojho 
spisovateľa. Pri návšteve knižnice mali 



deti možnosť dozvedieť sa, že knižky sa 
dajú nielen kúpiť, ale aj požičiavať. Po 
vysvetlení, ako sa s knihami zaobchádza 
a s pravidlami ich požičiavania, si deti 
mohli nájsť svoju knižku. Neboli to len 
rozprávkové knihy, čo sa im páčili, ale 
často aj detské encyklopédie, ktoré si 
najradšej prezerali. S deťmi zo základnej 
školy sme sa rozprávali, aké rozprávky 
poznajú. Nechýbalo ani skupinové 
čítanie, hádanie rozprávok, či otázky 
spojené s prečítanou rozprávkou. Tu sme 
si preverili, ako deti naozaj počúvajú 
svojich spolužiakov. Žiakov zo 4. ročníka 
sme trošku potrápili  malým testom 
z literatúry. Samozrejme, všetci uspeli.  
     Pri odchode z knižnice deti 
z materskej školy dostali ako pozornosť 
záložku do knihy a sladkú odmenu. Žiaci 
zo základnej školy mali v rukách certifikát 
o absolvovaní návštevy knižnice 
a samozrejme nemohla chýbať sladká 
odmena.  
     Pevne veríme, že týmto spôsobom si 
deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, 
ktoré im vydržia až do dospelosti. 

Simona Čitarská, 
pracovníčka obecnej knižnice  

 
                                                                  

NOC  S  ANDERSENOM  
v Obecnej knižnici Kovarce 

     Tento rok sa aj naša obecná knižnica 
po prvý krát zapojila do vyhlásenej 
celosvetovej výzvy „Noc s Andersenom“, 
ktorá mala už svoj sedemnásty ročník, 
tento rok z 31.marca na 1.apríla 2017 na 
1695 miestach v rôznych krajinách sveta: 
Slovensko, Česko, Poľsko, Dánsko, 
Slovinsko, Grécko, Taliansko, Nový 
Zéland, USA, Kanada, Portugalsko, 
Fínsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Veľká 
Británia, Francúzsko, Španielsko, 
Chorvátsko a iné.  Podľa 
zaslanej štatistiky sa tejto 
noci zúčastnilo 98 655 detí 
a dospelých v obecných a 
mestských knižniciach, 
školách, škôlkach, 
v strediskách voľného času, 
informačných centrách, 
detských domovoch, 
nemocniciach.... 
     V našej prihláške sme 
predstavili program a účasť 
asi dvadsiatich detí. 
Pozvánkou i plagátmi sme 

pozývali deti, ale aj rodičov na noc plnú 
zábavy, hier, nočného čítania, ale 
i maškrtenia... Hoci dva dni pred akciou 
sme mali prihlásené len štyri deti a dve 
mamičky, neodradila nás malá účasť 
a naďalej sme pripravovali všetko 
potrebné pre zábavnú noc. Na druhý deň 
sme boli milo prekvapení, prihlásilo sa 
ďalších 20 detí. Dňa 31.marca deti 
prichádzali do obecnej knižnice už hodinu 
pred ohláseným začiatkom akcie. Keďže 
nám ešte svietilo slniečko, deti sa 
vyšantili na dvore knižnice, chlapci hrali 
futbal, dievčatá viazali kytičky 
a s vďačnosťou ich darovali mamičkám. 
O šiestej večer obecná knižnica „praskala 
vo švíkoch“. Miestnosti boli plné detí, 
rodičov, spacákov, vankúšov, karimatiek. 
Najzábavnejšia bola nedočkavosť detí 
a ich otázky: „Kedy si už budú robiť 
postele a kedy už budú ležať a celú noc 
si čítať?“. Simonka Čitarská – terajšia 
pracovníčka obecnej knižnice, všetkých 
milo privítala a spolu so svojou 
pomocníčkou Nikolou Chmelárovou 
pripravili pre deti zábavný večer. Deti si 
rozprávali krásne príbehy z rozprávok, 
hádali rozprávkové postavičky a vtipné 
hádanky, najmenšie si farbili pripravené 
maľovanky – vláčiky, princezné a iné 
rozprávkové postavičky. Za aktivitu 
a správne vylúštené hádanky, ale aj za 
účasť všetky deti dostali pripomienkové 
predmety (pohľadnice, záložky, pamätný 
preukaz....), ktoré im budú túto noc 
pripomínať. Medzitým sa už pre 
početných hladošov pripravovali „švécke 
stoly“ s večerou. Deti zoradené v rade 
„ako na vojne“ sa sami obslúžili ovocím, 
koláčikmi, bábovkou, chlebíkom 
s domácim džemom a teplým čajíkom, 
ktorý si čapovali z termosiek – to sa im 
páčilo najviac a v priebehu dvadsiatich 

minút bolo po piatich litroch 
čaju len taký lupot a pre 
zmenu zas  bola  rada  na  

WC . Keď už naši 

najmenší čitatelia mali hier 
dosť a tiež aj plné žalúdky, 
s plným nasadením sa 
podujali robiť nočné leháro 
pre seba. Každý kúsok 
miestnosti bol pokrytý 
spacákom, vankúšom, 
dieťaťom s knižkou v ruke. 
Najmenšie dievčatá s nočnou 
lampou pri hlavičke pozorne 

počúvali rozprávku, ktorú čítala jedna 
z mamičiek. Chlapci – vytrvalci mali oči 
na stopke a zaumienili si, že oni veru túto 
noc nebudú vôbec spať. My tri – ako 
dozor, sme to rešpektovali a aj nočnými 
rozhovormi sme posúvali čas. Musím 
povedať, že aj napriek tomu, že posledný 
„čitateľ“ zaspal o pol tretej nad ránom 
a prvé deti sa začali budiť už o piatej 
ráno, bola to nezabudnuteľná noc, plná 
krásnych okamihov a šťastných detí. 
Najmladšia trojročná škôlkarka Viktória 
prvý krát spala mimo svoju postieľku 
a bez mamičky a ráno sa s veselými 
očkami spýtala, či tu môže prespať ešte 
jeden deň. Druhá škôlkarka Renátka, 
ktorá bola v knižnici so svojou mamičkou 
až do nočnej jedenástej hodiny, nám 
všetkým na dobrú noc krásne 
zarecitovala veľmi peknú a dlhú básničku. 
Šimonko so svojou mamičkou prespal 
celú noc a ráno nám jeho mamička 
povedala, že sa veru ani doma tak dobre 
nevyspala ako tu. Slnečné ráno  privítalo 
deti už pripravenými raňajkami a teplým 
čajíkom. Po raňajkách sa začalo 
hromadné balenie a upratovanie 
provizórnych postelí, poniektoré deti 
odchádzali s rodičmi domov a tie, ktoré 
zostali už v prázdnych priestoroch 
knižnice sa zabávali hádankami, 
súťažami ale i čítaním a kreslením. 
Deťom sa akcia páčila a už sa tešia na 
ďalšiu, v poradí 18-tu celosvetovú 
a druhú „kovarskú“, ktorá je organizátormi 
naplánovaná z 23.marca na 24.marca 
2018. Hoci poniektorí rodičia ráno pri 
odchode s deťmi vyslovili otázku, či 
ďalšia „Noc s Andersenom“ nebude aj 

o týždeň . 
Renáta Šišmičová 

 
ÚČASTNÍCI  „Noc s Andersenom“: 
Renáta Kňaze a mamička, Viktória 
Jančovičová, Šimon Holík a mamička, 
Jozef Kluka, Samuel Hippík, Vanessa 
Pavlíková, Nela Jankovičová, Pavol 
Pokus, Adrián Illáš, Martin Škotta, Tomáš 
Hodál, Karin Bilová, Eliška Grácová, 
Michal Daniš, Dávid Kapusta, Nina Agáta 
Burajová, Samuel Kerek, Sabína 
Buchová, Ondrej Gerhát, Emma 
Kuchová, Sofia Farárová, Linda Škottová, 
Tamara Kováčiková, Veronika Miková. 

ZO  ŠKOLSKÉHO 

ZÁPISNÍKA 

 
 

MATERSKÁ ŠKOLA 
 

Jar deti s učiteľkami 
i kandidátkami privítali 

podľa starého zvyku 
VYNESENÍM MORENY 
a PRINESENÍM NOVEJ JARI 
(VESNY). V predstihu si 
v materskej škole spievali 

piesne, učili sa jarné hry  
a prekáračky s  Morenou. Ráno 10.apríla 
sme spoločne dokončili postavu Moreny 
i Jari a vybrali sa v sprievode cez celú 
dedinu k rieke, kde jej deti naposledy 
zaspievali piesne, rozlúčili sa s ňou 
a p.učiteľky ju zapálenú hodili do rieky, 
aby „Zima už preč odišla“. Potom sme 
zaspievali piesne „Novej Jari“, zahrali sa 
s ňou a odniesli si ju do materskej školy.  
     Počas príjemných slnečno-jarných dní 
sme si s deťmi obzreli prebúdzajúcu sa 
prírodu v okolí materskej školy, v blízkosti 
rieky Nitry, okolo rybníka Luh, pod lesom 
i v lese, prezreli si aj 
triedenie rôznych 
druhov odpadu v našej 
obci.          

 
Bc. Zdenka Bujnová, 

 riaditeľka materskej školy 

 
 
 

Zápis detí  v MATERSKEJ ŠKOLE 
pre školský rok 2017/2018 

bude v termíne 
od   2. mája  do 12. mája 2017. 

Prihlášku rodičia dostanú v materskej 
škole alebo si ju stiahnu na internetovej 
stránke www.mskovarce.estranky.sk. 
Prednostne sa prijímajú deti: 

 s odloženou školskou dochádzkou,  

 navštevujúce materskú školu 
posledný rok pred nástupom do 1. 
ročníka základnej školy,  

 staršie ako  4 roky. 
Pri zvýšenom záujme mladších detí sa 
príjmu prednostne tie, ktorých matka je 

zamestnaná.      

http://www.mskovarce.estranky.sk/


ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
 

Jarné  mesiace marec a apríl boli v našej 
škole bohaté na rôzne podujatia a akcie. 
8. marca 2017 sa  uskutočnilo školské 
kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín. Táto súťaž je rozdelená do troch 
kategórií a umiestnenie bolo nasledovné: 
1. kategória: prednes poézie - 1. miesto 
Tomáš Kvaltýn, prednes prózy-  1. miesto 
Andrej Čopík,     
2. kategória: prednes poézie  - 1. miesto 
Katarína Kvaltýnová, prednes prózy -  1. 
miesto Zuzana Kvaltýnová,  
3. kategória: prednes poézie  - 1. miesto 
Vladimír Vanček, prednes prózy  - 1. 
miesto Adrián Grác.   
14.marca 2017 sa konalo okresné kolo 
Pytagoriády – I. stupeň, zúčastnil sa 
Tomáš Kvaltýn.                     
15.marca 2017 sa konalo okresné kolo 
Pytagoriády – II. stupeň, zúčastnila sa 
Zuzana Kvaltýnová.                     
22. marca 2017 sa našim chlapcom 
podarilo získať 3. miesto v okresnom kole 
súťaže v gymnastickom  štvorboji, ktoré 
sa konalo v Ludaniciach. 
23.marca 2017 sa zúčastnili dievčatá zo 
7. ročníka – Dominika Paučírová, 
Karolína Kováčiková, Sabína 
Jankovičová na Biblickej olympiáde 
v Skačanoch, obsadili 6. miesto. 
24. marca 2017 sa žiaci 2., 3. a 4. 
ročníka, ktorí navštevujú poľovnícky 
krúžok, zúčastnili na prehliadke pod 
názvom „Okresná chovateľská prehliadka 
poľovníckych trofejí 2016/2017.“ 
Prehliadka sa konala na Ranči pod 
Babicou. Odborný výklad si pre nich 
pripravil p. Štefan Hajnovič – člen PZ 
Tribeč. Výtvarné práce s poľovníckou 
tematikou, ktoré maľovali žiaci na 
hodinách výtvarnej výchovy, boli 
vyhodnotené v rámci súťaže kresieb 
vybraných ZŠ okresu Topoľčany.  
Víťazi: I. stupeň - 1. miesto Sebastián 
Pastor, 2. miesto Michaela Čopíková, 3. 
miesto Lenka Šupová, II. stupeň - 1. 
miesto Vanesa Grácová, 2. miesto 
Terézia Segíňová, 3. miesto Júlia 
Šalagová. 
Okrem týchto podujatí sme si pripomenuli 
aj 27. marec - Deň učiteľov.   Už od 
rána žiaci prichádzali s kvietkami v ruke 
a s milými gratuláciami. Členovia 
žiackeho parlamentu  každému 

pedagógovi venovali  malý darček, za 
ktorý im ďakujeme. 
29. marca 2017 sa konalo okresné kolo 
Biologickej olympiády, zúčastnili sa  
žiačky 8. ročníka – J. Cibulová a H. 
Belohorcová, 1. miesto obsadila Jana 
Cibulová a postupuje do krajského kola. 
4. apríla 2017 sa konalo okresné kolo 
Matematickej olympiády, zúčastnili  sa 
žiačky 6. ročníka  Ema Rybanová a 
Zuzana  Kvaltýnová.                     
7. apríla 2017 odštartovala Liga proti 
rakovine zbierku pri príležitosti Dňa 
narcisov. Aj naša škola sa tradične 
zapojila do tejto zbierky. Všetkým darcom 
ďakujeme!  
10. apríla 2017 bol ocenený v okresnej 
výtvarnej súťaži „O najkrajšiu kraslicu“ 
Marcus Nipča, žiak 6. triedy. 
11. apríla 2017 pani učiteľky z 1. stupňa, 
pani vychovávateľky a rodičia v 
spolupráci so žiackym parlamentom 
zorganizovali pre žiakov 1. - 4. ročníka 
tvorivé veľkonočné dielne. Žiaci si 
vyskúšali  vytvárať rôzne veľkonočné 
dekorácie. 
 12. apríla 2017 sa konal v kultúrnom 
dome hudobno-vzdelávací antidiskrimi-
načný program BUĎME ĽUDIA, 
zameraný na medziľudské vzťahy 
a ľudské práva. Po hodinách finančnej 
gramotnosti nasledovala netradičná 
hodina dejepisu pod názvom VÝVOJ 
ZBRANÍ A ZBROJE OBDOBIA 
STREDOVEKU, ktorá demonštrovala 
život rytierov na hradoch a počas 
krížových výprav. 
Okrem týchto podujatí sme si vypočuli 
relácie o významných dňoch v marci 
a v apríli, uskutočnili sa aktivity v čitárni, 
čitateľský maratón, súťaž o najkrajšiu 
veľkonočnú výzdobu. 

Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 

GAZDINKY  

NA SLOVÍČKO 

 

ESKIMO  REZY 

2 šálky polohrubej múky 

1 šálka kryštálového cukru 

1 šálka mlieka 

½ šálky oleja 

1 vanilkový cukor 

1 prášok do pečiva 

2 celé vajcia 

2 polievkové lyžice kakaa 

Všetko spolu vymiešame a dáme piecť 

na plech vystlaný papierom. 

Krém: uvariť 500 ml mlieka s 2 

balíčkami kokosového pudingu. 

Vymiešať 125 g masla a 150 g 

práškového cukru. Keď je vymiešané na 

penu, pridať 1 kelímkovú kyslú smotanu 

a vychladnutý puding. Natrieť na 

vychladnutú piškótu a na 

vrch nastrúhať 

čokoládu. 
 

 

 
 

ČOKOLÁDOVO 
HROZIENKOVÝ ZÁKUSOK 

Piškóta: 5 vajec, 5 lyžíc práškového 

cukru,  5 lyžíc polohrubej múky,  1 

prášok do pečiva, 5 lyžíc vlažnej vody. 

Žĺtka vymiešať s cukrom do peny, 

pridať múku, prášok do pečiva a vodu. 

Vymiešať a pridať sneh z bielkov. Dať 

upiecť. 

Krém: uvariť 2 čokoládové pudingy a 1 

lyžicu majzény v 0,5 litra mlieka na 

hustý puding. 250 g masla vymiešať 

s 200 g práškového cukru, zmiešať s  

vychladnutým  pudingom a  pridať 100 g 

hrozienok, ktoré sme namáčali 

minimálne 12 hodín v rume. Krém 

nanesieme na upečenú piškótu 

a polejeme čokoládovou polevou. 
 

Recepty pre Vás vybrala:  
Helena Matejová 

 

 

JUBILANTI - APRÍL 

 
Stanislava Mekyšová   60 rokov 
Rastislav Jankula         76 rokov 
Dezider Kutňanský      78 rokov 
Marta Opátová      78 rokov 
Július Patrovič        79 rokov 
Jozef Michlik                80 rokov 
Imrich Ďurič                 88 rokov 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME  

 

P O Z V Á N K A 

 

Pri príležitosti dňa víťazstva nad 
fašizmom sa v našej obci uskutoční 

pietny akt kladenia vencov k pamätníku 

padlých hrdinov dňa 9.mája 2017 
(utorok) o 18.00 hod. Stretnutie 

účastníkov pietneho aktu  je pred pomníkom 
o 17.50 hod.  
 

 

DEŇ  MATIEK 
Druhá májová nedeľa  
už tradične patrí všetkým 
mamám. V našej obci si 
sviatok    Dňa matiek 

pripomenieme dňa 14.mája 2017.  
Obec Kovarce srdečne pozýva všetky 
mamky, mamičky, staré mamy a babičky 
o 15.00 hod. do kinosály kultúrneho 
domu, kde v kultúrnom programe 
vystúpia žiaci základnej školy a deti 
materskej školy. 
 

 

POĎAKOVANIE 

 
Obec Kovarce ĎAKUJE 
pánovi Jaroslavovi 
Kerekovi, ktorý obci 
daroval 130 ks 
ihličnatých a listnatých 
stromčekov. Tieto obec 
vysadila v intraviláne 
obce na viacerých 
miestach.   


