
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 
 

     November. Prší... 
mokré, sychravé 
počasie, zamračená 
obloha a skúste sa 
v takomto „nádhernom“ 
počasí usmievať, 
spievať a žiariť radosťou. 
Je málo takých ľudí, ktorí to dokážu, no 
poznám zopár, ktorí vedia v každej 
situácií pozitívne myslieť a rozdávať 
energiu aj ostatným. Ale je ich málo. Aké 
by to bolo krásne, keby sme namiesto 
zachmúrených a zamračených tvári 
s výčitkami na perách, sa hneď z rána 
nabili dobrou náladou a vyčarili  úsmev 
na tvári. Ohováračky, hnevy a výčitky 
nikomu nepridajú na nálade, skôr ho 
brzdia a znechucujú.  
      A preto Vám prajem, milí 
spoluobčania, aby ste nielen v tomto 
predvianočnom období, ale každý deň 
stretávali príjemných a láskavých ľudí, 
ktorí Vás svojim pozitívnym prístupom 
„stiahnu“ do dobrej nálady. 

 

Renáta Šišmi čová  
šéfredaktor KM   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ROKOVANIE 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
Obecné zastupite ľstvo 
v Kovarciach na svojom 
zasadnutí d ňa 16.augusta 
2013 prerokovalo: 
 
1.Plnenie uznesení zo 
zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva  v Kovarciach  
konaných dňa  11.4.2013 a 30.5.2013. 
2.Plnenie rozpočtu Obce Kovarce za I. 
polrok 2013. 
3.Úpravu rozpočtu Obce Kovarce na rok 
2013 – Rozpočtové opatrenie č. 2. 
4.Návrh VZN č. 6/2013 Obce Kovarce 
o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
školského klubu detí, o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov na nákup 
potravín, o výške príspevku na úhradu 
režijných nákladov a o podmienkach 
úhrady v školskej jedálni. 
5.Zmluvu o zriadení vecných bremien   
medzi zmluvnými stranami - Obec 
Kovarce, sídlo Kovarce č. 461, 956 15 
Kovarce, zastúpená Mgr. Helenou 
Paučírovou, starostkou obce, ako vlastník  
nehnuteľností v k.ú. Kovarce vedených 

v LV č. 713 ako parc. č. 348/2 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
7343 m2, Register KN – „C“, parc. č. 
348/3 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 3269 m2, Register KN „C“  a parc. 
č. 1075 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 7086 m2, Register KN „C“ 
(„povinný“)   a   Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 3879/B, IČO: 36 361 518, IČ 
DPH: SK2022189048  zastúpená na 
základe plnomocenstva spoločnosťou: 
Západoslovenská energetika, a.s, 
Čulenova 6, Bratislava,  zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 
2852/B, IČO: 35 823 55, IČ DPH:  
SK2020285256, predmetom ktorej je 
zriadenie bezodplatného vecného 
bremena v prospech oprávneného na 
nehnuteľnostiach  v k.ú. Kovarce 
vedených v LV č. 713 ako parc. č. 348/2 
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
7343 m2, Register KN – „C“, parc. č. 
348/3 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 3269 m2, Register KN „C“  a parc. 
č. 1075 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 7086 m2, Register KN „C“ 
(„oprávnený“)  
6.Správu nezávislého audítora Ing. 
Jozefa Adamkoviča Obecnému 
zastupiteľstvu Obce Kovarce  o overení 
účtovnej závierky Obce Kovarce 
k 31.12.2012. 
7.Dodatok správy audítora o overení 
súladu výročnej správy s účtovnou 
závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 
Z.z. § 23 ods. 5. pre Obecné 
zastupiteľstvo Obce Kovarce. 
8.Správu nezávislého audítora Ing. 
Jozefa Adamkoviča o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky Obce 
Kovarce k 31.12.2012. 
9.List odporúčaní  Ing. Jozefa 
Adamkoviča, audítora z vykonaného 
auditu účtovnej závierky Obce Kovarce 
za rok 2012. 
10.Správu Ing. arch. Ota Hodála, 
hlavného kontrolóra obce Kovarce 
o vykonanej kontrolnej činnosti za I. 
polrok 2013. 
11.Neoprávnené užívanie časti 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 
Kovarce vedené v LV č. 713 ako parc. č. 

33/1 záhrady  vo výmere 964 m2 a parc. 
č. 36/2 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 969 m2 p.Viliamom Buchom 
a Kamilou Buchovou, Kovarce 411. 
12.Návrh o určenie vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam parc. č. 33/63 – 
záhrady  vo výmere 389 m2 a parc. č. 
36/3 – zastav. plochy a nádvoria vo 
výmere 241 m2, ktoré  navrhovatelia p. 
Viliam Bucha a manž. Kamila Buchová, 
Kovarce 411 navrhli oddeliť  GP č. 223-
004/2012 z pôvodných parciel 33/1 – 
záhrady vo výmere 964 m2 a parc. č. 
36/2–zast.plochy a nádvoria vo výmere 
969 m2. 
13.Uznesenie Okresného súdu 
v Topoľčanoch spisová značka: 
5C/243/2013-17, ktorým súd uložil 
odporcovi Obci Kovarce písomne sa 
vyjadriť k Návrhu o určenie vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam parc. č. 33/63 – 
záhrady  vo výmere 389 m2 a parc. č. 
36/3 – zastav. plochy a nádvoria vo 
výmere 241 m2, ktoré  navrhli oddeliť  GP 
č. 223-004/2012 z pôvodných parciel 
33/1 – záhrady vo výmere 964 m2 a parc. 
č. 36/2 – zast. plochy a nádvoria vo 
výmere 969 m2 navrhovatelia Viliam 
Bucha a Kamila Buchová, Kovarce č. 
411. 
14.Stanovisko odporcu Obce Kovarce 
vypracované právne zast.: JUDr. Petrom 
Lukáčkom, advokátom so sídlom 
Februárová 1608 5/A, Partizánske 
v právnej veci navrhovateľov Viliam 
Bucha, nar. 6.6.1951 trvale bytom 
Kovarce 411  a Kamila Buchová, nar. 
10.6.1953, trvale bytom Kovarce 411 
o určenie vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam. 
15.Oznámenie Základnej školy, Kovarce 
164 o počte žiakov v triedach v školskom 
roku 2013/2014. 
16.Hlásenie Základnej školy, Kovarce 
164 o počtoch žiakov prihlásených 
v školskom roku 2013/2014 na 
vyučovanie NBV a ETV. 
17.Žiadosť p. Mariána Čitárskeho, 
Kovarce 310 o predĺženie nájmu 
priestorov bufetu v budove Základnej 
školy, Kovarce 164 na školský rok 
2013/2014. 
18.Žiadosť p.Tibora Šimanského, 
Kovarce  275 o prenajatie priestorov 
v budove bývalej lekárne pre účely 
hudobnej skupiny. 

O B S A H 
� Úvodník (Renáta Šišmičová) 

� Z rokovania obecného zastupiteľstva (16.8.2013) 

� Športové ozveny - OFK  A-mužstvo, Dorast, Žiaci 
              Zhodnotenie kalendárneho roka 2013 

� Zo školského zápisníka–Základná škola, Vianočné predstavenie a tržnica 

� Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 9.11.2013 a 23.11.2013 

� 255.výročie Kostola sv.Mikuláša v Kovarciach (PhDr.Irena Grácová) 

� Gazdinky na slovíčko  (Tiramisu s mandarinkami, 
              Krémová hrášková polievka, Super mäkké medovníčky) 

� Jubilanti – November, Narodenie dieťaťa 

� Oznamy, Inzerát 



19.Žiadosť p. Vladimíra Stana, 
Petzwalova 30, Nitra o odpustenie 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na obdobie od 
1.1.2013-31.12.2013. 
20.Žiadosť p. Ľudmile Pidychovej, 
Ludanice, ul. Slobody 81 o zrušenie 
platenia od TKO.  
21.Žiadosť p. Daniely Navrátilovej, trvale 
bytom Jurkovičova 28, Nitra 
o odstránenie stromu z pohrebiska. 
22.Rozsudok Krajského súdu v Nitre 
v právnej veci navrhovateľky: Terézia 
Kissová, bytom Topoľčany, Rastislavova 
1376/4 proti odporcovi: Obec Kovarce, 
Kovarce 461, IČO: 00310573 
o zaplatenie 1.692,00 EUR s prísl.   
23.Informáciu starostky obce 
o uzatvorení  Dohody o poskytnutí 
príspevku na podporu rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j 
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti v znení neskorších 
predpisov medzi účastníkmi dohody: 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Topoľčany a Obcou Kovarce. 
24.Plán kontrolnej činnosti  hlavného 
kontrolóra Obce Kovarce na II. polrok 
2013. 
                                                                            

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
II.Trieda 

Okres Topo ľčany 2013/2014 
 

11.kolo - 20.10.2013 14:00 hod. 
 OFK Kovarce : OFK Tesáre   

4:3 (0:2) 
V ďalšom kole II. triedy sme sa stretli s 
Tesármi na neutrálnej pôde v 
Koniarovciach za známych okolností. 
Zápas začal svižne na oboch stranách. 
Hostia sa ujali vedenia po rýchlej akcii. 
Naši hráči sa nevedeli dostať do tempa, z 
čoho vyplynul faul v pokutovom území a 
prehrávali sme 2:0. Na začiatku druhého 
polčasu sme pokračovali v pasívnej hre 
čoho dôsledkom bol tretí gól v našej sieti. 
Lenže Kovarce nestrácali nádej a tak ako 
v Továrnikoch sa im podaril famózny 
obrat. Najprv skúsený Hula bezpečne 
premenil penaltu 1:3. O pár minút 

E.Gregor našiel striedajúceho Bujnu a ten 
hlavou nedal hosťujúcemu brankárovi 
šancu, 2:3. Za 3 minúty už bolo 
vyrovnané, keď Števankovu strelu 
brankár hostí vyrazil pred Bujnu a ten 
nekompromisne vyrovnal. Dve minúty 
pred koncom nacentroval do šestnástky 
hostí Hula  a v skrumáži sa najlepšie 
zorientoval Gerši a rozhodol zápas. Hráči 
Kovariec opäť ukázali, že sa len tak 
nevzdávajú a za pomoci mladých hráčov 
ako Bujna, Števanka alebo M.Gregor 
pripravili ďalší futbalový zázrak. 
Góly:72.Hula(11m),78.81.Bujna, 87.Gerši                             
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Činčura – Tomáš Karcol, 
Rastislav Hula, Milan Grác, Adam 
Števanka, - Daniel Kutňanský, Jozef 
Gerši, Erik Gregor, Juraj Vrábel 
(58.M.Gregor) - Jaroslav Bizoň (70.Patrik 
Bujna), Jozef Jankovič 
Rozhodoval: Peter Ďatelinka 
120 divákov 
 

12.kolo -  27.10.2013 14:00 hod.   
TJ Družstevník Norovce : OFK 

Kovarce 1:2 (0:1) 
Do Noroviec sme prišli plní entuziazmu z 
predošlého zápasu v Koniarovciach. 
Začali sme veľmi dobre,  keď prvých 25 
minút bolo na ihrisku len jedno mužstvo. 
Z tohto tlaku sme bohužiaľ vyťažili len 
jeden gól, ale ten stal za to. Po 
centrovanej  lopte z pravej strany šikovne 
predĺžil hlavou Bizoň na Jankoviča a ten 
z blízka pretrhol streleckú smolu. Naďalej 
sme boli aktívny, ale domáci sa 
nevzdávali a boli tiež nebezpeční. V 
druhom polčase sa hra vyrovnala. Prišla 
však 60. minúta a pochybenie domácej 
obrany a brankára čo využil E.Gregor a 
rutinérsky z dobrých 30. metrov  zakončil 
do prázdnej brány. Potom vrhli Norovce 
všetky sily do útoku, čoho výsledkom bol 
gól na 1:2 z rohového kopu. Do konca 
zápasu už potom naši hráči domácich k 
ničomu vážnejšiemu nepustili a mohli 
sme sa tešiť z ďalšieho víťazstva. 
Góly: 11.Jankovič, 60. E.Gregor                              
Zostava OFK Kovarce:  
Miroslav Činčura – Tomáš Karcol, 
Rastislav Hula, Milan Grác, Adam 
Števanka, - Daniel Kutňanský, Jozef 
Gerši, Erik Gregor, Michal Gregor 
Jaroslav -  Bizoň (62.Patrik Bujna) , Jozef 
Jankovič 

Rozhodoval: Ján Dubný  
74 divákov  

13.kolo -  3.11.2013 13:30 hod.  
OFK Kovarce : OFK TJ 

Koniarovce 2:0 (1:0) 
V poslednom zápase jesennej časti sme 
konečne na domácom ihrisku pred očami 
našich fanúšikov privítali rozbehnuté 
Koniarovce. Zápas sa začal vo svižnom 
tempe. Domáci ovládli stred ihriska, 
hostia však neustále hrozili z rýchlych 
protiútokov. Po jednom takom nás 
zachránilo brvno a následne aj brankár 
Machula. V zapätí sme udreli, keď sa po 
rýchlej akcii ocitol pred brankárom hostí 
E. Gregor a otvoril skóre. Potom hostia 
pritvrdili hru, na čo doplatil hosťujúci 
kapitán vylúčením. V druhom polčase 
prebrali iniciatívu Koniarovce ale všetko 
ich snaženie končilo na skvelo fungujúcej 
obrane Kovariec na čele s Jankovičom. V 
52.minúte vystrelil spoza šestnástky 
Labuda a jeho strelu vyrazil brankár 
Koniaroviec pred Geršiho, ktorý svojim 
7.gólom v sezóne spečatil skóre 
stretnutia. Do konca zápasu sme si ešte 
vypracovali niekoľko šancí ale skóre sa 
už nemenilo. Treťou výhrou v rade sme 
teda uzatvorili jesennú časť futbalového 
ročníka 2013/2014 . 
Góly: 13. E.Gregor, 52.Gerši                             
Zostava OFK Kovarce:  
Radoslav Machula – Tomáš Karcol 
(87.Lukáš Málik), Rastislav Hula, Jozef 
Jankovič, Adam Števanka (63.Milan 
Grác), - Daniel Kutňanský, Jozef Gerši, 
Erik Gregor, Michal Gregor (42.Juraj 
Vrábel), Jaroslav Bizoň (46.Patrik Bujna), 
Peter Labuda 
Rozhodoval: Peter Žember 
130 divákov 
 

ZHODNOTENIE 
 KALENDÁRNEHO ROKA 2013 

     Prvý novembrový víkend sa pre naše 
"A" mužstvo ako aj pre OFK Kovarce 
skončila jesenná časť futbalového 
ročníka 2013/2014. Je tu čas zhodnotiť v 
krátkosti pôsobenie našich mužstiev 
nielen v jesennej časti ale aj v celom 
kalendárnom roku 2013 pod hlavičkou 
nového výboru OFK Kovarce. Naše 
mužstvo dospelých sa v jarnej časti 
minulej sezóny zachránilo v II. triede a 
zastabilizoval sa káder do budúcnosti. "A" 

mužstvo ukázalo rastúcu perspektívu aj 
do ďalšieho ročníka. Tento predpoklad sa 
naplnil, keď nám dnes v tabuľke II.triedy 
patrí sympatické 7.miesto.  Nezaostávali 
ani dorastenci, ktorí taktiež obsadili 
pekné 7.miesto. Naši žiačikovia obstáli 
najlepšie, keď sa môžu popýšiť 
5.miestom po jesennej časti. Teší nás 
hlavne fakt,  že sa nám stále darí 
poskladať dve mládežnícke mužstvá, čo 
už nie je v okrese Topoľčany dávno 
samozrejmosťou. Pravdaže bez podpory 
p.starostky a Obce Kovarce by sme teraz 
nepísali tieto riadky. Za všetku ich 
podporu a finančnú pomoc im veľmi 
pekne ďakujeme. Taktiež netreba 
zabudnúť ani na sponzorov. Osobne 
poďakovanie patrí najmä p.Rudolfovi 
Žovincovi, p.Mariánovi Čitarskému 
a p.Petrovi Piačekovi. Chceme 
poďakovať aj všetkým ostatným, ktorí 
nám pomohli, či už finančne, materiálne 
alebo funkcionárskou formou. 
     Čo sa týka našej práce, nechceme sa 
hodnotiť, to by mali iní. My len chceme a 
dúfame, že sa nám aj v nasledovnom 
kalendárnom roku podarí rozvíjať túto 
podľa nás veľmi dôležitú kultúrnu zložku v 
obci.  

Výbor OFK Kovarce  
 
 

Dorast  MO Skupina „B“ 
2013/2014 

8.kolo                  
OFK KOVARCE : TJ Zlatý klas 

Urmince 
1:4 (0:1) 

Gól: Michal Gregor 
 
9.kolo                  

TJ Oponice : OFK KOVARCE 
2:1 (0:1) 

Gól: Adam Števanka 
 
 
 
 

Žiaci  MO Skupina „B“  
2013/2014 

 
9.kolo              

OFK KOVARCE : TJ Koniarovce 
 5:0 (1:0)      



Góly: Jakub Králik, Dominik Klačanský 2, 
Patrik Borovka 2 

ZO  ŠKOLSKÉHO  
ZÁPISNÍKA 

 
Akcie a podujatia v základnej škole  

       Pri príležitosti 10.výročia od 
založenia speváckej skupiny Nezábudka 
si naši žiaci pre jej členov pripravili 
pásmo piesní, básní a tančekov, ktoré 
všetkým pozvaným  hosťom predviedli v 
Kultúrnom dome v Kovarciach a vystúpili 
aj na posedení bývalých zamestnancov 
školy, ktorí sa stretli v školskej jedálni. 

     Uskutočnili sa tématické exkurzie, 
piataci a šiestaci navštívili Bradlo 
a Piešťany, ôsmaci a deviataci boli vo 
Viedni, žiaci 5. – 7. ročníka sa zúčastnili 
na divadelnom predstavení v Bratislave. 

     Naša škola sa zapojila aj  do 4. 
ročníka česko-slovenského projektu 
Záložka do knihy spája školy, témou 
týchto prác boli obľúbení literárni 
hrdinovia. 

     Európsky deň rodičov a škôl bol  
obohatený jesennými dielňami, reláciami, 
aktivitami v knižnici a zároveň aj 
otvorenými hodinami pre rodičov. 
Najkrajšie jesenné práce, ktoré vytvorili 
žiaci aj s pomocou rodičov, si vystavili 
v priestoroch školy.  

Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 
Milé deti, rodičia  

a ostatní spoluobčania,  
pozývame Vás  

16.decembra 

2013  o 18.00 hod.  
do kinosály Kultúrneho 

domu v Kovarciach  
na vianočné predstavenie 

Popoluška.  
Po predstavení sa v tanečnej sále 

budú konať  

vianočné trhy  
žiakov základnej školy.  

Tešíme sa na Vás !!! 

VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVNYCH 

KRAJOV 
 

      Okrsková volebná komisia v 
Kovarciach oznamuje výsledky 
hlasovania vo volebnom okrsku 
v Kovarciach vo vo ľbách do orgánov 
samosprávnych krajov d ňa 9.11.20013: 
Počet oprávnených osôb vo volebnom 
okrsku zapísaných do zoznamu voličov 
..........................................................1218 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 
............................................................130 
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 
............................................................125 
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby predsedu 
............................................................122 
- účasť voličov v % ..........................10,67 

 
Počet platných hlasov odovzdaných pre 
jednotlivých kandidátov pre voľby do 
zastupiteľstva podľa poradia na 
hlasovacom lístku: 
1.Peter Baláž ............................65 hlasov 
2.Jaroslav Blina ........................21 hlasov 
3.Jozef Bošanský ......................27 hlasov 
4.Ľubomír Bošanský .................38 hlasov 
5.Jaroslav Božik ........................29 hlasov 
6.Karol Gerhát ..........................42 hlasov 
7.Pavol Goga ............................38 hlasov 
8.Pavol Herák ...............................2 hlasy 
9.Pavol Hlista ............................23 hlasov 
10.Ivan Holko ............................15 hlasov 
11.Rastislav Kňaze ...................27 hlasov 
12.Marta Kolková ......................18 hlasov 
13.Alojz Kovačík .........................7 hlasov 
14.Janka Krahulíková ...............31 hlasov 
15.Eduárd Kunkel .....................11 hlasov 
16.Karol Matušík .........................5 hlasov 
17.Žaneta Páleníková ...............32 hlasov 
18.Mária Prokešová ....................5 hlasov 
19.Alexander Riabov ................11 hlasov 
20.Pavel Ryban ..........................8 hlasov 
21.Juraj Soboňa ........................53 hlasov 
22.Ivan Vavro ............................12 hlasov 
23.Karol Zaťko ..........................36 hlasov 

 
 
 

Počet platných hlasov odovzdaných pre 
jednotlivých kandidátov pre voľby 
predsedu podľa poradia na hlasovacom 
lístku: 
1.Milan Belica ...........................90 hlasov 
2.Regan Belovič ............................2 hlasy 
3.Robert Dick.................................3 hlasy 
4.Tomáš Galbavý ......................15 hlasov 
5.Stanislav Kováč........................0 hlasov 
6.Viliam Mokraň ............................2 hlasy 
7.Peter Oremus.........................10 hlasov 
 
Za volebný obvod č.7 Topoľčany boli do 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zvolení za poslancov: 
1. Peter Baláž, Ing...............4540 hlasov 
2.Pavol Goga, PaedDr........3232 hlasov 
3. Karol Gerhát, JUDr.........3119 hlasov 
4. Karol Za ťko, Ing..............2911 hlasov 
5. Ľubomír Bošanský, Ing..2847 hlasov 
6. Juraj Sobo ňa, Ing............2570 hlasov 
 

 
 

Okrsková volebná komisia 
v Kovarciach oznamuje 
výsledky hlasovania vo 
volebnom okrsku 
v Kovarciach vo vo ľbách 
do orgánov 

samosprávnych krajov d ňa 
23.11.20013: 
Počet oprávnených osôb vo volebnom 
okrsku zapísaných do zoznamu voličov 
..........................................................1215 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 
............................................................120 
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby predsedu 
............................................................119 
- účasť voličov v % ............................9,87 

 
Počet platných hlasov odovzdaných pre 
jednotlivých kandidátov pre voľby 
predsedu podľa poradia na hlasovacom 
lístku: 
1.Milan Belica ...........................99 hlasov 
2.Tomáš Galbavý ......................20 hlasov 

 
Za predsedu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja bol 
zvolený: 
doc.Ing.Milan Belica, PhD. 

 
 
 

 

255.výročie  
KOSTOLA 

sv.MIKULÁŠA  
V  KOVARCIACH 

 
„História je svedectvom času, svetlom pravdy, 

život pamäti, učiteľka života, 
zvestovateľka dávnych čias“. 

Marcus Tullius Cicero 
 
    Cez prizmu týchto 
múdrych slov chcem 
podať svedectvo 
o časoch minulých 
i súčasných z môjho 
pohľadu. Je pravdou aj 
to, že dejiny tvoria 
ľudia. Celé plejády 
výnimočných 
i obyčajných ľudí idú za sebou i vedľa 
seba. Doba preverí ich počiny. 
     Prechovávam úctu a hrdosť 
k starobylému mestu Nitra, kolíske našej 
kultúry. Tu postavil knieža Pribina už 
v roku 833 prvý kostol. Pod Zoborom bol 
benediktínsky kláštor a v nej kapitulná 
škola. V Zoborskej listine z roku 1111 sa 
uvádzajú jestvujúce mestá i obce prvej 
písomnej zmienky. To malo vplyv na 
vznik benediktínskeho kláštora v blízkych 
Ludaniciach už v 12. – 13. storočí a mali 
faru a kostol. Heslom tejto prísnej rehole 
bolo: „Modli sa a pracuj!“ („Ora et 
labora!“). Boli to asi oni, čo postavili 
kostol aj v Kovarciach, ktorý sa spomína 
už v roku 1337 ku cti sv.Mikuláša. 
Kovarce zaiste patrili k benediktínskemu 
opátstvu v Ludaniciach. Tomu 
nasvedčujú aj niektoré priezviská našich 
obyvateľov starého pôvodu: 
Opát – opát  - vedúci kláštora 
Patrovič – páter – kňaz kláštora 
Grác – grácia – človek požívajúci nejaké 
výhody 
 
     Keď v 15.storočí zaniklo benediktínske 
opátstvo, Kovarce ako filiálka spravovala 
Nitrianska Streda. Ale už v roku 1559 
mali svoju faru a prvého farára Martina. 
V publikácií História Kovariec sa 
uvádzajú mená a roky kňazov, ktorí sa 
vystriedali do roku 1775 a niektorí majú 



obnovené pomníky v našom cintoríne. 
Dôležité je, že v roku 1743 navštívil 
kovarský kostol biskup Ján z Pätikostolia 
– Žigmund Berenyi, brat Judity Berenyi, 
majiteľky horného kaštieľa a vykonal tu 
isté cirkevné úkony. Kostol musel byť 
značne schátraný, keď poradil svojej 
sestre, aby postavila nový kostol a sám 
sa podieľal na jeho výstavbe.Tri ženy, tri 
vdovy sa stali spolupatrónkami a dali 
postaviť nový kostol na mieste starého 
v rokoch 1755-1758. Boli to Judita 
Berenyi – vdova po Ondrejovi , Júlia 
Ottlík – vdova po Ladislovovovi Karlotkay, 
Terézia Karlotkay – vdova po Jánovi 
Apponyím. Kostol bol znovu zasvätený 
k úcte sv.Mikuláša. Bol krásne zariadený 
v štýle baroka. Hlavný oltár darovala 
kostolu Judita Berenyi a jej meno 
s erbom je vysekané do mramoru 
podstavca oltára: 
P.O.C. Berenyi Judith F.F 8. mart. 1757 

(Osvietená pani grófka Bereni Judita 
8.marca 1757). 

Zaslúži si túto poctu aj miesto 
posledného odpočinku pod dlažbou pred 
hlavným oltárom. Veď predala celý svoj 
majetok, aby financovala výstavbu 
kostola. 
     Kostol sa vyznačuje cennými 
umeleckými hodnotami: drevená 
pozlátená kazateľnica so sochami, 
kamenná rokoková krstiteľnica, 
mramorové sväteničky v podobe lastúr, 
sochárska a obrazová výzdoba, vzácne 
fresky. Na chóre – v podobe srdca so 
šiestimi hrajúcimi anjelmi a sv.Trojicou sa 
nachádza najstarší a najcennejší orgán 
z dielne Jána Pažického z Rajca z roku 
1768 za 470 zlatých. Orgán má 10 
mutácií. Opravovaný bol až v roku 1870 
Martinom Šaškom. Ďalšia oprava na 
orgáne sa vykonala až v roku 1951 za 
farára Floriána Sabu. Tento historický 
klenot zachraňoval aj pán farár Jozef 
Daniš a opravu uskutočnil známy organár 
Jozef Kmoško z Kútnej Hory v roku 1975. 
Nutnú opravu a ochranu si vyžaduje aj 
v súčasnosti. 
     Kostol mal tri zvony: veľký 7q, menší 
3q a najmenší 50 kg. Počas 1.svetovej 
vojny padlo za obeť nielen 35 našich 
občanov, ktorých mená sú vyryté 
v priečelí kostola, ale aj zvony pre 
vojnové účely dňa 17.októbra 1916. Nové 
tri zvony boli do veže kostola slávnostne 

inštalované až v roku 1925. Prvý o váhe 
461 kg za 15213 korún daroval dekan 
Dr.Š.Csereney aj s prispením amerických 
Slovákov – rodákov. Druhý zvon venoval 
Michal Šramka s manželkou Karolínou – 
venovaný sv.Michalovi Archanjelovi. Tretí 
zvon váži 26 kg – venovaný sv.Štefanovi. 
Na jeho zhotovenie prispeli obyvatelia 
Kovariec. Zvony mali svoje dôležité 
poslanie: „Živých zvolávam!“ „Mŕtvych 
pochovávam, ale aj varujem pred 
pohromou!“ Žiaľ v súčasnosti sú ich 
zvučné hlaholy umlčané (z technických 
príčin!). 
     Rok 1925 je významný aj ďalšou 
udalosťou. V kostole sa prvýkrát 
rozsvietila elektrina. V obci skôr 
22.8.1922, na fare 3.9.1923. Súviselo to 
aj s obnovou fary a kostola, ktoré 
prebiehali v rokoch 1918-1925 o čo sa 
zaslúžil Dr.Štefan Cserenci. 
     Väčšie a nutné opravy fary a kostola 
sa uskutočnili najmä počas pôsobenia 
pána farára Jozefa Daniša, ktorý prišiel 
do Kovariec 15.8.1962. Dojemné až 
kalvárijné sú príbehy zachytené v jeho 
farskej kronike z pretvárania fary, kostola, 
orgánu, nádvoria fary a priestranstva 
okolo kostola až k pretváraniu duší 
farníkov. Svojou činorodosťou, 
húževnatosťou, vynaliezavosťou získaval 
úctu, rešpekt aj pomoc u ľudí i obce, 
ktorých menovite uvádza v postupnosti 
i rozsahu vykonaného diela v neľahkých 
šesťdesiatych – sedemdesiatych rokov 
20.storočia. 
     Viditeľnú a pamätnú stopu v ďalšej 
najmä interiérovej úprave kostola sa 
zaslúžil pán farár Milan Zaujec, keď na 
prahu roku 2000 vysviacku uskutočnil 
vtedy pomocný biskup František Rábek. 
     Súčasný kňaz vdp.Ondrej Tepličanec 
je pokračovateľom tvorivého diela svojich 
predchodcov a za desaťročie svojho 
pôsobenia v našej obci vybudoval novú 
faru, obnovil sakrálne pamiatky, zaviedol 
nové cirkevné tradície, spolupracuje so 
školou a záujmovými organizáciami 
i mladými ľuďmi. 
     Bohaté grófske rody už dávno 
pominuli, ktoré spolupatrónovali 
a financovali cirkevné pamätihodnosti. 
Boli to rody Apponiovcov, Motešických, 
moravskí podnikatelia Pavol Wehle, 
Anton Wels, Wágnerovci, americkí 
miliardári Cardézovci. 

     Spomedzi vyše 1600 obyvateľov sotva 
sa nájdu noví ďalší mecenáši, ktorí by 
mohli zo svojich skromných príjmov 
investovať. A predsa, veľa závisí od nás 
občanov i vrchnosti obce, ako si nielen 
uschovávať, zveľaďovať našu posvätnú 
ustanovizeň, ale aj ako sa duševne 
a morálne zdokonaľovať na úroveň doby 
a našej budúcnosti. V tomto duchu sa 
zamýšľajme, v tomto čase, kedy si 
pripomíname 255.výročie jestvovania 
Kostola sv.Mikuláša v Kovarciach. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 
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� Rozália Maková          94 rokov 

� Alžbeta Štefaneková   91 rokov 

� Helena Kubaliaková   87 rokov 

� Emília Grácová           83 rokov 

� Paulína Mikulová       78 rokov 

� Helena Grácová         77 rokov 

� Anastázia Verbichová  
                                                    75 rokov 

� Anna Ondrušová        75 rokov 

� Stanislav Belan          70 rokov 

� Magdaléna Macašková  
                                                    70 rokov 

� Jaroslav Belan           65 rokov 

� Zdenka Davidovi čová  
65 rokov 

� Terézia Štefanicová   65 rokov 

� Stanislav Kubaliak     60 rokov 

� Ing.Otília Jan čovičová 
                                                    60 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
NARODENIE   DIEŤAŤA: 
 

SAMUEL SAJKO 
narodený 17.10.2013  
Otec: Marián Sajko 
Matka: Martina rod.Juritková 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

GAZDINKY  
 NA  SLOVÍČKO 

 
TIRAMISU 

S MANDARINKAMI 
Potrebujeme: 2 balíky 
dlhých piškót 
4 malé plechovky mandarínok 
Krém: 2 mascarpone, 2 práškové 
šľahačky, 2 stužovače šľahačky,  
2 vanilky. 
Postup: 1 balík piškót poukladať na 
plech, poliať šťavou z 2 plechoviek 
mandarínok, polovicu krému, naukladať 
mandarinky, druhú vrstvu piškót a postup 
opakovať. Navrch nastrúhať čokoládu, 
granko alebo kakao.  
 

 
KRÉMOVÁ  HRAŠKOVÁ 

POLIEVKA 
1 liter vody,  400 g mrazeného hrášku, 2 
PL bazalkového pesta (možno dať 
i menej) – variť 30 minút. Rozmixovať, 
pridať 1 PL masla, prípadne dosoliť 
a dokoreniť podľa chuti 
a nechať prejsť 
varom. Podávať 
možno s opečeným 
či čerstvým 
chlebom,  rožkom 
a pod. 
(Bazalkové  pesto  
možno  kúpiť v Lídli v 2 dl poháriku). 
 
 
SUPER  MÄKKÉ MEDOVNÍČKY 
20 dkg medu = 8 polievkových lyžíc 
15 dkg palmarín 
30 dkg práškového cukru 
3 vajcia 
2 kávové lyžičky perníkového korenia 
2 kávové lyžičky sódy bykarbóny 

� Všetko zamiešame v hrnci, 
zovrieme - odstavíme, pridáme 60 dkg 
hladkej múky – vychladnuté dáme do 
chladničky aspoň na jednu hodinu alebo 
aj do druhého dňa, vyvaľkáme, 
vykrajujeme, pečieme na plechu potretý 
cerou, upečené medovníčky potrieme 
rošľahaným vajíčkom, zlepujeme po 
dvoch lekvárom a namáčame do 
čokolády. 


