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O Z N A M 
 

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov v Kovarciach 

srdečne pozýva  
svojich členov na tradičné 

VIANOČNÉ STRETNUTIE, 
 dňa 3.decembra 2011 o 15.00 hod. 
v spoločenskej sále kultúrneho domu. 
Súčasťou programu bude kultúrny 
program a pohostenie. Príďte sa príjemne 
pobaviť, občerstviť, zaspomínať, 
zaspievať v duchu Vianoc. 

 

Nitriansky samosprávny kraj,  
Obec Kovarce  a Folklórna skupina 

Kovarčanka Vás pozývajú na folklórne 
pásmo piesní a zvykov pod názvom 

DRIAPANIE PERIA 
sobotu – 10. decembra 2011 o 17.00 
hodine v kinosále kultúrneho domu. 

 
Zber plastového odpadu bude  
6.decembra 2011 - utorok. Uviazané 
vrecia s plastovým odpadom ţiadame 
vyloţiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.  
 
 
 

I N Z E R Á T 

 
POTRAVINY ČITÁRSKY    038/ 5316219 
Záväzne objednávame zákusky k Vianociam 
do 4.12.2011. Ďalej objednávame 
ţivé kapry a sumce o  váhe  od  
3 kg do 6 kg – termín objednania 
do 22.12.2011 (ryby sú chované 
na štrkopieskoch). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponúkam kvalitný včelí med spod Tribča : 

 pastovaný   4 €/kg 
 agátový   4,65 €/kg 
 zmiešaný kvetový   5,65 €/kg  
          /obsahuje znášku z lesa/ 
Pohár 0,35 €/ks 
Med bol 2x ocenený ochrannou známkou 
Slovenský med. 
Záruka vyššej kvality. 
Zároveň ponúkam vianočné 
ozdoby a sviečky zo včelieho 
vosku. 

Ing.Stanislav Belan, č.d.171 
Stanislav Belan, č.d.237 
 
 
Predajňa BALA ponúka za nákup tovaru  

nad 5 €, 7 €, 8 € a 12 €  darček. Tešíme sa na 

vašu návštevu. 
 

Bezbariérové kaderníctvo 
Janka Kňazeje 0903 760391 

(vedľa Potravín Bala) ponúka Vašim 
deťom od 5.12.2011 do 
9.12.2011 špeciálny 
Mikulášsky týţdeň, a to 
strihanie  dieťaťa  za  cenu  
0,99 €. Pre deti je pripravený 
detský kútik, sledovanie rozprávok alebo malé 
občerstvenie. 
Pre babičky a deduškov je pripravená v mesiaci 
december vianočná  dôchodcovská   zľava 
10 % za celú úpravu. 
Mamičkám a maturantkám ponúkam 10% 
zľavu na spoločenské účesy a zdarma 
zapoţičiam vlasové doplnky, ozdoby, korunky, 
príčesky, sponky, vlásenky a pod. Taktieţ 
svojim zákazničkám pri farbení ponúkam 
moţnosť doniesť si svoju vlastnú farbu 
a čakanie si môţu spríjemniť chutnou kávičkou, 
sledovaním obľúbených programov v útulnom 
prostredí.  
V prípade záujmu sa môţete objednať osobne 
alebo telefonicky: 0903 760391 

Každá žena môže byť krásna... 
 
Zároveň si môţete v priestoroch Kaderníctva 
vybrať aj obrazy za výhodné ceny vhodné ako 
vianočný darček. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 
Dobrí ľudia ešte 

nevymreli... 
     Bola som pár dní na 
kúpeľnom pobyte 
v nemenovanom kúpeľnom  

zariadení. Čo ma zaujalo 
bolo, ţe väčšina personálu bola 
v pomerne mladom veku. A aj keď sme 
svedkami sem-tam nedôstojného 
správania sa mladšej generácie, personál 
bol veľmi milý, príjemný, ochotný. 
     Keď stretnete na chodbách alebo na 
liečebných procedúrach ľudí s príjemným 
vystupovaním a usmiatou tvárou, všetko 
sa aj chorému človeku lepšie  znáša a aj 
bolesť je miernejšia. A hlavne pre starého 
človeka, keď orientácia vo veľkom 
komplexe miestností, chodieb a označení 
prináša problémy. Ale videla som, ţe 
väčšina mladých ľudí mala úctu k starobe 
a trpezlivo odprevadila babičky na 
procedúry, alebo vysvetlila, ako sa tam 
dostať. 
     Zaţila som síce aj chvíle, kedy sa 
partie ľudí zabávali v kľudovom bazéne 
ako na verejnom kúpalisku, ale to je 
všetko o charaktere človeka a jeho 
ohľaduplnosti k druhým. Ale som rada, ţe 
tá dnešná generácia nie ešte taká 

„znecitlivelá“, ako sa o nej 
rozpráva. 

                          
Bc.Zdenka Bujnová 

redaktor  KM 

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
UZNESENIA zo zasadnutia   
Obecného zastupiteľstva 

 v Kovarciach,  
konaného dňa 8.novembra 2011 

 
Uznesenie č. 66/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Doplnenie programu zasadnutia  
obecného zastupiteľstva nasledovne: 
1.1 Bod 8. r)  Zámer vybudovania 
rozhľadne na vrchu Veľký Tribeč – vstup 
obce Kovarce do Zdruţenia obcí Veľký 
Tribeč. 
1.2 Bod 8.  s)  Rozhodnutie ministra 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR č. 262/2011 zo dňa 31.10.2011 
o poskytnutí dotácie podľa zákona 
č.226/2011 Z.z. na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obce 
Kovarce vo výške 9.600,00 EUR. 
2. Upravený program zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach 
dňa 8. novembra 2011. 
B/ Berie na vedomie 
1. Určenie overovateľov zápisnice:  
 - p. Janka Psicová 
 - p. Jozef Kapusta 
 2. Určenie zapisovateľky zápisnice: p. 
Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce. 
 

C/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu v zloţení: 
    - p. Ing. Andrej Čopík 
    - p. Oto Vrbjar 
    - p. Marián Patrovič 
 
Uznesenie č. 67/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Plnenie uznesenia č. 63/VIII písm. E/ zo 
zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 
30.augusta 2011 týkajúce sa sporného 
uţívania pozemkov parc. č. 33/1 – záhrady vo 
výmere 964 m

2
 a parc. č. 35/2 – ostatné 

plochy vo výmere 290 m
2
, na základe ktorého 

mali byť prizvaní na najbliţšie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva vlastníci pozemkov 
susediacich s uvedenými pozemkami. 
 B/ Doporučuje 
1. Vypracovať geometrický plán na 
nehnuteľnosti  v k.ú. Kovarce, vedené v LV č. 
713 ako   parc. č. 33/1 – záhrady vo výmere 
964  m

2 
a parc. č. 35/2 – ostatné plochy vo 

výmere 290 m
2
, na základe ktorého budú v 

teréne vytýčené hranice  týchto pozemkov  
a bude moţné postupovať ďalej vo veci 
riešenia  sporného uţívania týchto pozemkov. 
 
Uznesenie č. 68/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
k plneniu rozpočtu obce Kovarce za I.-III. 
Q 2011 a k zmene rozpočtu obce 
Kovarce na rok 2011. 
2. Stanovisko Komisie finančnej a správy 
obecného majetku pri Obecnom 
zastupiteľstve v Kovarciach k plneniu 
rozpočtu obce Kovarce za I.-III. Q 2011 
a k zmene rozpočtu obce Kovarce na rok 
2011. 
B/ Schvaľuje 
1. Plnenie rozpočtu obce Kovarce za I.-
III. Q 2011. 
2. Zmenu rozpočtu obce Kovarce na rok 
2011 tak,  ako bola predloţená v znení 
doplnkov predloţených na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva dňa 8.11.2011. 
 
Uznesenie č. 69/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Prerokovalo 
1. Koncept územného plánu obce 
Kovarce. 
 
 

B/ Schvaľuje 
1. Vyhodnotené pripomienky, ktoré sú 
obsahom súborného stanoviska k 
prerokovanému konceptu riešenia 
Územného  plánu obce Kovarce. 
C/ Doporučuje 
1. Vyhodnotené pripomienky  zapracovať 
do Návrhu Územného plánu obce 
Kovarce. 
D/ Ţiada 
1. Do súborného stanoviska spresniť 
rozvoj turizmu, a to výstavbou 
vyhliadkovej veţe na vrchole Veľký 
Tribeč. 
E/ Ukladá 
1. Spracovateľovi Územného plánu obce 
Kovarce Ing. Arch. Michalovi Borguľovi, 
PhD. zapracovať súborné stanovisko 
k prerokovanému konceptu riešenia 
územného plánu obce Kovarce  do 
Návrhu územného plánu obce Kovarce. 
 
Uznesenie č. 70/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Ţiadosť KST Tríbeč Kovarce 
o finančnú podporu  pre rok 2012 vo 
výške 600,00 EUR. 
2. Ţiadosť OFK Kovarce o poskytnutie 
dotácie na činnosť v roku 2012 vo výške 
5.000,00 EUR. 
B/ Neschvaľuje 
1. Ţiadosť KST Tríbeč Kovarce 
o finančnú podporu pre rok 2011 vo 
výške 300,00 EUR. 
 
Uznesenie č. 71/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Nesúhlasí 
1. S návrhom    Čl. IV bod. 1. – Nájomné 
za predmet nájmu vo výške 1.600,00 
EUR ročne Nájomnej zmluvy (ostatné 
priestory) uzavretej podľa ust. § 663 
a nasl. Občianskeho Zákonníka medzi 
zmluvnými stranami: Obec Kovarce 
(prenajímateľ) Slovak Telecom, a.s., 
Bratislava (nájomca), predmet zmluvy 
nájom priestorov nachádzajúcich sa 
v nehnuteľnosti Kovarce č. 461, zapísaná 
na LV č. 713, k.ú. Kovarce, ako budova 
pre kultúru a na verejnú zábavu, 
postavená na parc. č. 21/5, a to 
konkrétne priestoru na streche kultúrneho 
domu o celkovej výmere 25 m

2
. 

 
 

O B S A H 

 Úvodník /Bc.Zdenka Bujnová/ 

 Uznesenia obecného zastupiteľstva /8.11.2011/ 

 Športové ozveny - OFK  A-mužstvo, Dorast, Starší žiaci 

 50.výročie otvorenia novej budovy školy /Mgr.Dagmar Boháčiková/ 

 História školstva v obci Kovarce /Peter Gerši, Mgr.Vlasta Kráľová/ 

 Svetlo večné nech im svieti /PhDr.Irena Grácová/ 

 Klub slovenských turistov –Ošarpance, Gerlachovský štít /Peter Vojtuš/ 

 Gazdinky na slovíčko – Tvarohový koláč 

 Jubilanti – November 

 Oznamy, Inzerát 



B/ Navrhuje 
1. Upraviť nájomné za predmet nájmu 
uvedený v Čl. IV bod 1. Nájomnej zmluvy 
(ostatné priestory) uzavretej podľa ust. § 
663 a nasl. Občianskeho   Zákonníka 
medzi zmluvnými stranami: Obec 
Kovarce (prenajímateľ) Slovak Telecom, 
a.s.,  Bratislava (nájomca), predmet 
zmluvy nájom priestorov nachádzajúcich 
sa v nehnuteľnosti  Kovarce č. 461, 
zapísaná na LV č. 713, k.ú. Kovarce, ako 
budova pre kultúru a na verejnú zábavu, 
postavená na parc. č. 21/5, a to 
konkrétne priestoru na streche kultúrneho 
domu o celkovej výmere 25 m

2  
na 

2.000,00 EUR ročne. 
 
Uznesenie č. 72/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Ţiadosť p. Štefana Kováčika a Zuzany 
Gogovej, Kovarce 543 o postavenie si 
drevenej garáţe za bytovkou č. 543. 
B/ Ţiada 
1. Upresniť a doplniť ţiadosť – 
vyznačenie umiestnenia stavby 
(jednoduchý situačný výkres) 
s vyznačením rozmerov stavby, druh 
pouţitého materiálu. 
 
Uznesenie č. 73/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/Berie na vedomie 
1. Ţiadosť p. G. Chodilkovej, bytom 
Kovarce č. 85 o pomoc pri vzniklej 
situácií. 
B/ Doporučuje 
1. Pani G. Chodilkovej riešiť vzniknutú 
situáciu riešiť v občiansko-právnom 
konaní na Okresnom súde v Topoľčanoch 
a prípadne obmedzovanie domovej a osobnej  
slobody riešiť prostredníctvom orgánov 
činných v trestnom konaní. 
 
Uznesenie č. 74/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Ţiadosť p. Patrika Ďuriča o poskytnutie 
finančných prostriedkov na nákup bicykla. 
B/ Doporučuje 
1. Pánovi Patrikovi Ďuričovi, aby svoju 
ţiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku na nákup bicykla adresoval 
mestu Topoľčany, ktoré reprezentuje. 
 
 

Uznesenie č. 75/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Ţiadosť p. Mariána Geršiho, Kovarce 
186 o prehodnotenie minuločných 
povodní. 
B/ Odporúča 
1. Pánovi Mariánovi Geršimu  riešiť 
vzniknutú situáciu  v občiansko-právnom 
konaní na Okresnom súde v Topoľčanoch 
a krádeţ pumpy  riešiť prostredníctvom  
orgánov činných v trestnom konaní. 
 
Uznesenie č. 76/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Ţiadosť Juraja Barusa s manţelkou, 
Viničky 7, 949 11 Nitra o riešenie 
problému so susedmi – manţelia 
Šotníkovi. 
B/ Odporúča 
1. Pánovi Jurajovi Barusovi s manţelkou 
pri riešení problému so susedmi – 
manţelia Šotníkovi poţiadať 
o spoluprácu Spoločný stavebný úrad 
Solčany. 
 
Uznesenie č. 77/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Znalecký posudok č. 74/2011 vo veci 
výpočtu hodnoty vozidla AVIA A 30, 
hasičská nadstavba, E.Č.: TO-141 BD. 
B/ Schvaľuje 
1. Zverejniť zámer  predaja vozidla AVIA 
A 30, hasičská nadstavba, E.Č.: TO-141 
BD. 
2. Minimálnu cenu, za ktorú sa vozidlo  
AVIA  A 30 ponúka na predaj  2.000,00 
EUR. 
3. Lehotu na doručenie cenových ponúk:   
od zverejnenia do 31. decembra 2011 do 
podateľne Obecného úradu  Kovarce. 
 
Uznesenie č. 78/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti a výsledkoch v Základnej škole, 
Kovarce 164 za školský rok 2010/2011. 
2. Oslavy 50. výročia otvorenia Základnej 
školy Kovarce. 
3. Informáciu o podaných ţiadostiach 
o poskytnutie dotácie na kultúru a šport 
pre rok 2012 na ÚNSK. 

4. Informáciu o podanej ţiadosti na 
Environmentálny fond o poskytnutie 
podpory formou dotácie na rok 2012 pre 
účely ďalšej  výstavby verejnej 
kanalizácie v obci Kovarce. 
5. Informáciu  Spoločného stavebného 
úradu v Solčanoch o podmienkach 
pripojenia nehnuteľnosti na verejnú 
kanalizáciu. 

 
Uznesenie č. 79/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Doporučuje 
1. Vypracovať znalecký posudok na 
nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Kovarce 
vedený v LV č. 713 ako parc. č. ¼  - záhrady 
vo výmere 421 m2, vlastník obec Kovarce,  
pre účely predaja. 
 
Uznesenie č. 80/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie  
1. Ţiadosť Základnej školy, Kovarce 164 
o prehodnotenie nákladov spojených 
s uţívaním telocvične.  
B/ Doporučuje 
1. Riešiť predmetnú ţiadosť po odstránení 
havarijného stavu telocvične – po rekonštrukcii 
poškodenej podlahy  telocvične.  
 
Uznesenie č. 81/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Vstup obce Kovarce do Zdruţenia obcí 
„Veľký Tribeč“. 
 
Uznesenie č. 82/XI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Informáciu starostky obce o poskytnutí 
dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR vo výške 9.600,00 
EUR na vypracovanie územno-plánovacej 
dokumentácie obce Kovarce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBEC KOVARCE 
zastúpená starostkou obce 
Mgr. Helenou Paučírovou 

 
z v e r e j ň u j e 

(podľa ustanovenia § 9a zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov) 
zámer na priamy predaj hnuteľného 
majetku obce – vozidlo AVIA  A 30, 
hasičská nadstavba, výrobca  Karosa 
Vysoké Mýto, E.Č.: TO-141 BD, 
zdvihový objem valcov motora: 3319 
cm3, rok výroby 1982, palivo: nafta, 
počet miest na sedenie: 9 osôb,  farba 
červeno-biela. 
Najniţšia, t.j. minimálna cena, za ktorú 
sa vozidlo AVIA   A 30 ponúka na 
predaj je stanovená uznesením 
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach  zo 
dňa 8. novembra 2011,  č. 77/XI písm. B/ 
bod 2.  vo výške 2.000,00 EUR. 
Lehota na doručenie cenových ponúk 
je do 31. decembra 2011 do podateľne 
Obecného úradu v Kovarciach. 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 

A-MUŢSTVO 
 
30.10.2011 
OFK Horné Štitáre – OFK  KOVARCE 
Výsledok: 2 : 3 
 
6.11.2011 
OFK KOVARCE – OFK Závada 
Výsledok: 1 : 1 
 
 
 

DORAST 
 
5.11.2011 
OFK KOVARCE – OFK Krnča 
Výsledok: 4 : 0 
 
 

STARŠÍ  ŢIACI 
 
 

30.10.2011 
OFK Čermany – OFK KOVARCE 
Výsledok: 11 : 1 
 

 
 



KONEČNÁ TABUĽKA 
 
 

 
 

50.výročie otvorenia 
novej budovy 

školy 

 

          Azda kaţdý človek 
túţi osláviť svoje 

významné ţivotné 
jubileum 

v spoločnosti svojej 
rodiny, blízkych ľudí, 

priateľov.  Prítomnosť týchto ľudí dodáva 
oslávencom chuť do ţivota, zvyšuje ich 
sebadôveru i dôveru v iných ľudí. V tej 
chvíli sú šťastní, ţe tí najbliţší im venujú 
svoj čas, svoju pozornosť, svoje nadšenie 
a snáď aj kúsok srdca. Stisk ruky, úsmev, 
milé a úprimné slovo urobia zázraky. 

K tejto typicky ľudskej situácii si 
dovolím prirovnať aj 50. výročie  našej 
školy.        Jej päťdesiate narodeniny si 
snáď zaslúţia takú pozornosť, aby si tieţ 
pozvala najbliţšiu učiteľskú rodinu 
a blízkych ľudí a aby spolu oslávili jej 
polstoročnicu.  

50 rokov. Je to veľa alebo 
málo? Veľa pre ţivot človeka, z pohľadu 

školy dosť dlhé obdobie, aby mohla 
zhodnotiť svoju doterajšiu činnosť. 

Dovoľte mi v krátkosti ponúknuť 
Vám aspoň za hrsť  spomienok... 
Päťdesiatročná história našej školy je 
naplnená skromnou, ale pritom 
zodpovednou a ušľachtilou prácou 
mnohých pedagogických i 
nepedagogických zamestnancov, ktorí 
svedomito a zodpovedne vykonávali 
svoju prácu, stali sa súčasťou školy a 
tvorili jej dejiny. S láskou a trpezlivosťou 
vštepovali ţiakom základy vied a 
vychovávali z nich dobrých ľudí. V 
nespočetných činnostiach, ako ste mali 
moţnosť vidieť, často na úkor vlastného 
voľného času i svojich rodín, tvarovali 
osobnosti a charaktery svojich ţiakov, 
vytvárali dobrý vzťah k škole, obci i svojej 
vlasti. My, ich nasledovníci, chceme 
napredovať úspešne ďalej a plniť ciele, 
ktoré sme si vytýčili do budúcnosti. 
Veríme, ţe s pomocou obce a našich 
nadriadených orgánov tieto ciele 
naplníme. 
A o aké ciele vlastne ide? 
Prichádza na svet s krikom.  Akoby sa 
mu nechcelo. DIEŤA! To ešte netuší, čo 
ho v ţivote čaká. Prvé kroky a prvé slová 
prídu nečakane, rýchlo. Nečakane rýchlo 
príde aj vek, keď vystrašené dieťa 
prekročí prah školy. Bezstarostné detstvo 
hračiek ustúpi hračkám iným. Zošit. Pero. 
Učebnica. A veľa cudzích tvárí. Pani 
učiteľky a noví kamaráti. Začína sa nový 
rytmus ţivota. Na jeho začiatku je plaché 
neskúsené dieťa. Na jeho konci mladý 
suverénny človek stojaci na prahu 
dospelosti. 

Cieľom školy, cieľom nás 
pedagógov je, aby aj vstup do školy aj vstup 
do ţivota bol pre dieťa úspešný a aby 
primerane zvládlo aj nároky školy aj nároky 
ţivota vôbec.  

Kaţdé dieťa je iné, jedinečné. 
Nemoţno ho porovnávať s inými. Má svoje 
prednosti i nedostatky. Preto v našich 
ţiakoch hľadáme predovšetkým ich 
prednosti, ktoré rozvíjame a podporujeme. 
Naším profesionálnym zadosťučinením je 
radosť z ich kaţdodenných malých 
úspechov, ktoré snáď budú dobrým 
základom ich  očakávanej šťastnej 
budúcnosti. Dnes škola ţije bohatým 
a zmysluplným ţivotom. Vţdy sa niečo 
deje, vţdy sa niečo hýbe. Navzdory 

všetkým problémom v školstve prevláda 
v našom kolektíve pozitívne myslenie, 
ktoré sa zákonite prenáša aj na ţiakov. 
Veď aby sa ţiak cítil v pohode, musí byť 
v pohode predovšetkým jeho učiteľ, a to 
je v našom kolektíve samozrejmosťou. 

Naše bilancovanie celoročnej 
práce je vţdy plné originálnych, 
motivačných a tvorivých aktivít, ktoré 
umocňujú výchovno-vzdelávací proces, 
za čo vďačím kreativite celého 
pedagogického kolektívu. V škole vládne 
príjemná atmosféra a ţiaci cítia, ţe tu 
nachádzajú svoj druhý domov. Snahou 
nás všetkých je, aby po ukončení 
školskej dochádzky odchádzali ţiaci 
vzdelaní, čestní, slušní a šťastní. Aby sa 
podľa moţnosti ďalej vzdelávali 
a v záujme ich lepšej budúcnosti a  
uplatnenia sa na trhu práce, prispeli sami 
svojím zodpovedným prístupom 
k zvyšovaniu ich ţivotného štandardu 
a sebarealizácie. 

Nech teda optimizmus a láskavosť 
pedagógov ovplyvňuje a motivuje ţiakov tejto 
školy ešte veľa rokov, pretoţe: všetci sme 
ţiaci, všetci sme učitelia, všetci chceme niečo 
v ţivote dokázať. A nemusia to byť práve 
„Veľké veci“, ale „Malé“, jednoduché, ktoré 
robíme z celého srdca! 

Pri príleţitosti tohto krásneho 
výročia chcem vyjadriť poďakovanie. 
Poďakovanie všetkým tým, ktorí  sa 
celých 50 rokov starali o plynulý chod 
školy a zabezpečovali jej prevádzku. 
Poďakovanie patrí pánom riaditeľom 
a pani riaditeľkám: p. Júliusovi Fáberovi 
in memoriam, p. PaedDR. Rudolfovi 
Králikovi, p. Mgr. Karolovi Chudíkovi, p. 
Vilme Luckej, p. Lukrécii Lukáčikovej, p. 
Mgr. Zdenke Vrbičanovej a p. PaedDr. 
Petrovi Davidovičovi. 

Poďakovanie za pomoc a veľmi 
dobrú spoluprácu patrí  nášmu 
zriaďovateľovi  a to hlavne p. starostke 
Mgr. Helene Paučírovej, p. prednostke 
Mgr. Kristíne Száz a           p.PaedDr. 
Rozálii  Bezákovej z KŠÚ v Nitre, p. 
riaditeľke PaedDr. Zdenke Farkasovej zo 
Školského inšpekčného centra v Nitre, p. 
farárovi Mgr. Ondrejovi Tepličancovi z 
Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Kovarce a 
p. riaditeľke Bc. Zdenke Bujnovej z 
Materskej školy v Kovarciach. 

Poďakovanie patrí aj tým, ktorí 
celé desaťročia  s láskou odovzdávali 

svoje vedomosti ţiakom a zaslúţili sa 
o rozvoj školy a to: p. zástupkyni Mgr. 
Marte Frankovej, pani učiteľkám Mgr. 
Ľubomíre Luknišovej a Mgr. Ľubici 
Jakubíkovej a pánovi školníkovi 
Mariánovi Kapustovi. 
Dovoľte mi ešte poďakovať sa: 
- tým, ktorí stáli pri zrode tejto školy 
- tým, ktorí venovali našej škole aspoň 
časť svojej pracovnej kariéry, ale 
z rôznych príčin odišli neskôr za iným 
zamestnaním 
- tým, ktorí od nás odchádzali do 
zaslúţeného dôchodku, na ktorých stále 
spomíname 
- ale aj tým, ku ktorým sa osud zachoval 
kruto a dnes tu nemôţu byť s nami  
- a predovšetkým tým skalným, ktorí 
dodnes kráčajú po tých istých chodbách 
a vstupujú do tých istých tried, ale 
prihovárajú sa vţdy iným ţiakom 
- a tieţ všetkým tým ľuďom so šľachetným 
srdcom, ktorí nám fandia a nezištne 
pomáhajú 
- a samozrejme Vám všetkým prítomným, 
ktorí ste mi venovali pozornosť! 
 
„Niektorí ľudia vchádzajú do našich 
ţivotov a potichu sa vytratia, iní chvíľu 
zostanú, zanechajú v našich srdciach 
stopy a my uţ nie sme tí, čo sme boli“. 
 

Mgr.Dagmar Boháčiková 
riaditeľka základnej školy 

 
Prejav riaditeľky školy pri príležitosti 
50.výročia otvorenia novej budovy školy. 
 
 

HISTÓRIA ŠKOLSTVA 
V OBCI KOVARCE 

 
ČO BOLO PRED ROKOM 

1961? 
     
Kovarce... malá dedinka 
v topoľčianskom okrese, ktorá 
sa spomína v darovacej listine 
Karola I. uţ 26. decembra 1326 ako „villa 
Koarch“ aj v kanonickej vizitácii 
niekdajších dištriktov Orava a Nitra.  
    V kanonickej vizitácii Jána Cherlayho, 
arcidiakona nitrianskeho, z r. 1657 sa uţ 
uvádza „osada       Kovaritz“ s kostolom 

1. Čeľadince 13 10 0 3 42:24 30 

2. Závada 13 8 3 2 25:14 27 

3. Kuzmice 13 7 3 3 36:17 24 

4. Rajčany 13 7 2 4 29:15 23 

5. Čermany 13 6 3 4 33:16 21 

6. TO B/N.Streda 13 6 3 4 25:13 21 

7. M.Ripňany 13 5 2 6 32:25 17 

8. Kamanová 13 5 1 7 24:37 16 

9. Norovce 13 5 1 7 15:31 16 

10. V.Ripňany 13 3 5 5 19:22 14 

11. Chrabrany 13 3 4 6 21:26 13 

12. Tesáre 13 3 4 6 17:26 13 

13. KOVARCE 13 3 2 8 15:37 11 

14. H.Štitáre 13 2 3 8 15:45 9 



sv. Mikuláša a farárom Petrom 
Lancsarichom. 
    Na základe uvedených dokumentov 
moţno s určitosťou povedať, ţe v roku 
1559 tu bol  farár a v roku 1657 kostol, 
bola tu teda uţ obec (osada) a v nej 
poddaný ľud vychovávaný k úcte, pokore 
a poslušnosti voči feudálnym 
zemepánom, ktorým podliehal. 
    Školstvo vo feudálnej Rakúskej 
monarchii bolo pod vplyvom cirkvi, ktorá 
školu povaţovala popri kostole za 
dôleţitý pilier výchovy. O vzdelávaní 
mládeţe, jeho náplni, postavení učiteľa 
a školských i kultúrnych pomeroch v obci 
v tejto dobe hovoria záznamy, ktoré sa 
nám zachovali. 

Škola v Kovarciach bola uţ 
v roku 1724. Z tohto roku sa zachoval aj 
popis dôchodku učiteľa.  Mal pozemky, 
zosyp a istý obnos v peniazoch. Zvonil 
proti búrkam, za čo mal zvláštny plat od 
vinohradníkov (vinohrady v tom čase boli 
na úbočí pod Hôrkou, kde je postavený 
kostolík sv. Anny), od kaţdého vinohradu 
dostal holbu nového vína. Od pohrebu 
a tieţ zvonenia mal „12 peňazí“, ďalej   
ofery a koledy. Deti učil pravdepodobne 
vo svojom byte.  
    Záznam z roku 1798 nám hovorí, ţe 
škola uţ mala vlastnú miestnosť, do 
ktorej sa zmestilo 20 detí.     Učiteľom – 
organistom bol vtedy Anton Eisz, „50-
ročný, poboţný, striezlivý, na všetko 
šikovný,        poslušný. K vyučovaniu 
dietok má dosť vedomostí, na organe 
hráva aj vo všedné dni, do krčmy 
nechodí, poriadne zvoní. Keď si ho 
zavolajú hudobníci, vţdy im vypomôţe. 
Aby lepšie mohol ţiť, je aj            
hodinárom, sklárom a stolárom. 
Výpomocnú silu (učiteľa) nemá, má 
dvoch školákov – mendíkov,      ktorých 
chová a podľa moţnosti aj šatí. Na týchto 
mendíkov (za zvonenie) mal role. Detí od 
6 do 12   rokov je 98, z nich do školy 
riadne chodí len 14.“  

V zázname z r.1818 sa hovorí, 
ţe patronát uţ dal postaviť školu. Bola 
„pod slamou“, mala 1 izbu pre organistu 
a 1 pre školu (učebňu), bola pri nej 
komora, maštaľ a záhrada „ pod mericu   
siatia“.  V roku 1828 bol učiteľom tejto 
školy Karol Vihnálek, rodák z Čiech 
(zomrel 13.4.1839). Predtým bol 
muzikantom v Krušovciach. Aj on bol 

„triezlivý, poslušný“, mal „dosť“ vedomostí 
na vyučovanie detí. Hrával na organe 
a iného zamestnania nemal. Dôchodky 
mal z rolí, lúk, zosypu a štóly. Od 
kaţdého   dieťaťa, ktoré chodilo do školy, 
mal štyri pecne chleba, peniaze a drevo. 
Panstvo mu dávalo 6 vozov dreva bez 
furmanky, 2 merice ţita a ovsa. 
Vinohradníci mu dávali za zvonenie „proti 
búrke“ kaţdý      po holbe nového vína. 
Piekol aj oblátky. Do školy chodilo 30 
chlapcov a 10 dievčat. Učili sa čítať, písať 
a katechizmus, nad čím dozeral miestny 
farár. 

Po roku 1890 sa začali stavať 
štátne školy. S výstavbou začali aj 
v susedných obciach (Čeľadince,   
Súlovce, Lefantovce). Aj Kovarce dostali 
od štátu ponuku na  výstavbu novej 
štátnej školy, ale cirkevným kruhom sa 
podarilo jej výstavbu oddialiť. Aby 
zabránili výstavbe štátnej školy, 
horúčkovite pripravili a previedli za 
pomoci grófa Aponyiho a wagnerovského 
panstva výstavbu najprv jednej   učebne 
s učiteľsko-organistovským bytom 
a potom ďalšej učebne na tom istom 
pozemku (naproti     kostolu po pravej 
strane smerom k rieke Nitre). Tieto 
učebne boli v r. 1926 – 1932 opravené 
a vyučovalo sa v jednej z nich (zadnej) do 
r. 1955 a v druhej (prednej) aţ do 
septembra 1961, keď bola v obci 
postavená nová, dvojposchodová 
moderná školská budova. 
    Po znárodnení kaštieľa patriaceho 
rodine maďarského štátneho príslušníka 
Štefana Schlicka sa do tejto budovy 
18.11.1946 presunulo vyučovanie Štátnej 
meštianskej školy pre obvod Kovarce, 
Oponice, Súlovce a Čeľadince. 
Reorganizácia školstva v roku 1953 
znamenala pretvorenie meštianky  na 
osemročnú strednú školu. 
 

ČO BOLO PO ROKU 1961?  
 

29.augusta 1960 bol prevedený 
slávnostný výkop pre novostavbu 
školskej budovy a o rok na to, 26.augusta 
1961, bola nová škola slávnostne 
odovzdaná do uţívania. Vďaka 
spoločnému úsiliu stavbárov (Pozemné 
stavby v Nitre), stavebnej komisie MNV, 
výboru rodičovského zdruţenia 
a obetavej  pomoci občanov, ktorí pri 

výstavbe školy odpracovali brigádnicky 
vyše 5000 hodín,       vstupovali 
1.septembra 1961 naše deti do novej 
modernej dvojposchodovej školskej 
budovy, vybavenej vodovodom 
a ústredným kúrením, s 15 učebňami, 4 
kabinetmi, dielňou, hovorňou, zborovňou, 
2 respiriami do naozaj dôstojného stánku 
pre výchovu mladého pokolenia, o akom 
sa dedinským deťom v minulosti ani 
nesnívalo. Nová škola bola postavená 
v rámci štátnej školskej investičnej 
výstavby     nákladom 1 880 826 Kčs 
včítane nákladov na nové zariadenie, 
ktorým je vybavená. Riaditeľom školy v 
tomto období bol Július Fáber. 

 

Július Fáber 
(1961-1971) 

V Kovarciach je krásna 
nová škola. Deti čaká 
kaţdodenné ranné 
vstávanie a povinnosti. Učia sa 
písmenká, počítajú, kreslia a cvičia. A to 
všetko v nových priestoroch školy. Všetci 
ţiaci s nadšením a obdivom prechádzajú 
chodbami. Všetko dookola vonia 
novotou, ľudským umom a prácou. Bolo 
to obdobie, keď v našich školách zastáva 
dôleţitú funkciu pionierska organizácia. 
Súčasťou kaţdej oslavy  boli vţdy ţiaci – 
pionieri. Modrá rovnošata a červená 
šatka na krku, takto boli oblečení vtedajší 
ţiačikovia. Neodmysliteľnou súčasťou 
boli však aj iskričky, ktoré sedeli v prvej 
a druhej triede. Pán riaditeľ Július Fáber 
ako poriadny občan republiky dbal 
o rozvíjanie druţby so ZSSR. Zber 
odpadu, práca v malých záhradkách za 
školou či iné povinné práce okolo školy 
boli samozrejmou súčasťou školského 
ţivota a detského sveta. 
 

PaedDr. Rudolf Králik 
(1971-1976) 

Pána Fábera na obdobie 
piatich rokov vystriedal pán 
riaditeľ PaedDr. Rudolf 
Králik s aprobáciou ruský jazyk a telesná 
výchova. V zdravom tele býva zdravý 
duch, a tak aj pán R. Králik (ako správny 
telocvikár) myslí na ţiakov školy a pod 
jeho vedením sa ţiaci pripravujú na 
spartakiádu a rôzne iné športové súťaţe. 
Niektorí ţiaci sa vďaka svojej vytrvalosti, 
húţevnatosti a disciplíne dostanú aţ na 

praţský štadión Strahov. 
Najobľúbenejšou formou kultúrno-
osvetovej práce v obci zostávalo stále 
ochotnícke divadlo, ktoré zaznamenalo 
sľubný rozvoj a dosahovalo aj 
pozoruhodné výsledky. Divadlo miloval aj 
pán riaditeľ. Ešte ako  zástupca školy, 
v roku 1964, bol poverený funkciou 
správcu osvetovej besedy, stáva sa aj 
členom redakčnej rady časopisu Hlas 
Kovariec. V roku 1974 stojí pri zaloţení  
dychovej hudby Tribečanka. Rok 1976 je 
pre neho zlomový. Opúšťa riaditeľské 
kreslo a stáva sa školským inšpektorom. 
V riaditeľni ho opäť vystriedal pán riaditeľ 
Július Fáber. 
 
 
 
 

Mgr. Karol Chudík 
(1982-1989) 

V roku 1982 prebral po 
pánovi Fáberovi 
riaditeľské ţezlo pán 
učiteľ Karol Chudík. V roku 1983 sa 
začala výstavba novej školskej druţiny 
a jedálne, pretoţe stará jedáleň uţ 
nevyhovovala poţiadavkám hygieny 
a školská druţina sa tiesnila v budove 
základnej školy. V roku 1986 bola 
odovzdaná do uţívania. Deti tak získali 3 
pekné, moderne zariadené oddelenia 
školskej druţiny a školskú klubovňu. 
V budove bola aj priestranná školská 
jedáleň a veľká kuchyňa vybavená 
moderným kuchynským zariadením. 
Náklady na túto stavbu boli 2 376 000 
Kčs. Aj v tomto období škola ţije 
kultúrno-spoločenským a športovým 
ţivotom. Organizujú sa plavecké a 
lyţiarske výcviky, cykloturistické výlety a 
vyučovanie sa realizuje aj vo vlastnej 
učebni v prírode. Pán riaditeľ zakladá 
detskú Tribečanku, ktorá nechýbala na 
ţiadnych oslavách v obci, významných 
výročiach, akciách ZŠ i MŠ. Rôčky sa 
pomaly    míňali a prišiel rok 1989, kedy 
nastala zmena v politickom vývoji. Bola to 
tichá, pokojná revolúcia,     ktorá sa 
označovala ako neţná. V tomto školskom 
roku navštevovalo ZŠ 311 ţiakov v 8 
ročníkoch a v 12 triedach.  V školstve 
nastali zmeny, ktoré sa dotkli aj základnej 
školy. 
 



 
 

VILMA  LUCKÁ 
(1990-1991) 

 
Od februára 1990 bola 
funkciou riaditeľky 
poverená pani Vilma 
Lucká. Jej nový školský rok 1990/1991 sa 
začína s 289 ţiakmi v 12 triedach. Za jej 
vedenia ţiaci aktívne pracovali v rôznych 
krúţkoch, zúčastňovali sa na súťaţiach. 
Najúspešnejší bol tanečný krúţok 
moderného tanca pod vedením Andrey 
Valentovej, ktorý získal v okresnom kole 
2. miesto. V tomto roku prešli materské 
a základné školy zo správy miest a obcí 
pod Školskú správu.      V celom štáte sa 
uskutočnila výmena riaditeľov škôl 
a školských zariadení.  
 
 
 
 

LUKRÉCIA 
LUKÁČIKOVÁ 

(1991-1997) 
 
Pani Lukrécia 
Lukáčiková nastúpila do 
funkcie riaditeľky v roku 
1991. Ţiaci základnej školy v tomto roku 
získali 1. miesto v okresnom kole 
moderných tancov, 2. miesto v dopravnej 
súťaţi,  3. miesto v súťaţi zdravotníkov. 
Zahanbiť sa nedala ani futbalová 
jedenástka, ktorá získala 1. miesto. Veľmi 
dobre sa darilo aj ţiakom, ktorí sa 
venovali astronómii. V okresnom kole 
vybojovali 1. miesto a v krajskom kole 
astronomickej súťaţe obsadili 4. miesto. 
Aj napriek tomu, ţe školstvo trpí 
neustálymi finančnými problémami ţiaci  
a ani učitelia nestrácajú optimizmus. 
Pripravili kultúrne vystúpenie, ktoré sa 
volalo Televízne vysielanie, výstavu 
výtvarných prác nadaných ţiakov 
v kultúrnom dome. Svojimi kultúrnymi 
programami prispeli k rôznym oslavám 
v obci. V školskom roku 1993/1994 
Ministerstvo školstva SR zaviedlo od 1. 
septembra povinnú výučbu predmetu 
náboţenská výchova v alternácii 
s etickou výchovou. Na škole sa za 
pôsobenia pani riaditeľky začal vyučovať 
aj nemecký jazyk. 

 

 
Mgr.Zdenka 
Vrbičanová 
(1997-1999) 

    V školskom roku 
1997/1998 prišlo 
k zmene riaditeľa. Od 01.07.1997 bola do 
funkcie riaditeľky menovaná Mgr. Zdenka 
Vrbičanová. Pani riaditeľka pracuje 
s folklórnym súborom Rapkáčik, ktorý   
obsadil na okresnej súťaţi detských  
folklórnych súborov v Ludaniciach 1. 
miesto a postúpil do krajského kola. Pani 
riaditeľka veľmi rada pracuje s mladými 
ľuďmi o čom svedčí aj rok 1993, kedy 
v obci zaloţila spevácku skupinu. 
2.septembra 1998 za účasti starostu 
obce, predstaviteľov okresného úradu – 
odboru školstva a krajského úradu bol 
slávnostne poloţený základný kameň na 
výstavbu dlhoočakávanej telocvične. 
18.septembra 1998 sa vytýčila stavba 
a do konca roka boli vykopané 
a zabetónované  základy v zemi. Viac sa 
uţ pre veľmi daţdivé a nepriaznivé 
počasie urobiť nepodarilo. 
 

PaedDr. Peter 
Davidovič 

(1999-2009) 
1.júla 1999 sa stáva 
novým riaditeľom 
základnej školy pán 
PaedDr.Peter Davidovič. Pán riaditeľ tieţ 
obľubuje divadlo, o čom svedčí aj 
naštudovanie rozprávky H.Ch.Andersena 
- Snehová kráľovná, ktorú ţiaci predviedli 
8.septembra večer. Oslavovalo sa totiţ 
720.výročie písomnej zmienky o obci.  Vo 
vestibule základnej školy bola historická 
výstava z najstarších dejín obce aţ po 
súčasnosť. V tomto období  sa vytvárajú 
nové Rady školy, do ktorých boli okrem 
pedagogických a prevádzkových 
pracovníkov, rodičov, menovaní 
i zástupcovia obecného  zastupiteľstva. V 
základnej škole sa darí  záujmovým 
krúţkom – výtvarnému, tanečnému, 
zdravotníckemu, poľovníckemu, 
turistickému, ale aj krúţku nemeckého 
jazyka. Zároveň škola plní úlohy projektu 
Zdravie podporujúcich škôl. Veľký úspech 
mala tradičná akcia „PLAYBACK  SHOW 
“. Základná škola sa  v r. 2002 stáva 
právnym subjektom. 13.septembra 2002 

sa konalo slávnostné otvorenie 
telocvične.  

Mgr. Dagmar 
Boháčiková 

(2009-súčasnosť) 
Školský rok 2009/2010 
znamená ďalšiu zmenu 
vo vedení školy. Toto obdobie je 
charakteristické inováciou vyučovacieho 
procesu. Počítače, interaktívne tabule, 
dataprojektory a iné komunikačno-
informačné technológie sú pomôckami 
nielen v odborných, ale aj v kmeňových 
učebniach. Ţiaci sa zapájajú do rôznych 
športových a umeleckých súťaţí, 
vystupujú v kultúrnych programoch. 
V škole sa konajú netradičné akcie, ako 
Šarkaniáda, Tekviciáda,  Vianočná 
trţnica, Valentínsky karneval, súťaţ o 
,,naj“ triedu, organizuje sa škola v prírode 
a iné nové podujatia. Prejavom 
humanizácie školy je tieţ ţiacky 
parlament, ktorý nechýba ani v našej 
škole. Odrazom zmien v spoločnosti sú 
i cudzie jazyky,  ktoré sa  majú ţiaci  učiť  
v škole. Dnes je samozrejmosťou 
angličtina, na ktorej si lámu jazyk uţ ţiaci 
v 1. ročníku našej školy. Škola sa stále 
modernizuje. Zmena  z tradičného 
vyučovania na záţitkové vyučovanie 
inovačnými metódami je jednou z jej 
hlavných priorít. Krédom vzdelávania 
v našej škole je: ,,Nechaj to ţiaka urobiť 
a on si to zapamätá.“  Ţe ţiak môţe prísť 
na princíp učiva aj sám a môţe sa veľa 
naučiť bezprostredným záţitkom nás 
naučila súčasná pani riaditeľka. Vďaka 
nej sa naša škola neinovuje iba 
v spôsobe výučby, avšak  nové sú 
i učebne, zariadenie a vybavenie školy. 
Súčasná  spoločnosť kladie na ţiakov 
vysoké nároky, a tak sa naši ţiaci 
vyzbrojujú do ţivota na nových 
predmetoch ako sú regionálna výchova,  
mediálna výchova, tvorivé čítanie 
a písanie, objavovanie sveta.  
 

Spracoval:  
Peter Gerši, amatérky historik 
                  Mgr.Vlasta Kráľová 

 
 
 
 
 
 

 
 

SVETLO VEČNÉ  
NECH  IM  SVIETI... 

 
      S pietou a úctou sme 
prichádzali 1.novembra na 
Sviatok všetkých svätých 
k hrobom našich 
zosnulých, ktorí po 
ţivotnej púti tu na 
cintoríne majú svoje 
večné príbytky. Lebo aj 
hroby patria k ľudským sídlam ako domy. 
     Prvý november stanovil za Sviatok 
všetkých svätých pápeţ Gregor IV. v roku 
837 a druhý november vyhlásil za Sviatok 
duší – dušičiek. 
     Ale tradícia sviatkov mŕtvych siaha 
ďaleko do predkresťanského obdobia. Uţ 
vtedy ľudia verili, ţe človek má okrem 
telesnej schránky i dušu. V to verili starí 
Kelti – dávni obyvatelia Európy, ktorí nám 
zanechali veľa uţitočných znalostí – 
výrobu nástrojov zo ţeleza, keltské mince 
ako platidlo spred tristo rokov pred 
Kristom a iné. Aj starí Slovania verili 
v sťahovaní duši mŕtvych na zem v noc 
z 31.októbra na 1.november. Ich návrat 
však sprevádzal strach. Preto prinášali na 
hroby rôzne dary, aby si ich udobrili. 
Doposiaľ sa uchovávajú niektoré zvyky. 
Keď človek zomrie, otvárame okno, aby 
duša mohla vyletieť, zastierame zrkadlo, 
aby sme v ňom nezbadali jej obraz. 
     Kresťanská cirkev dala dňom 
uctievania mŕtvych nový obsah. Namiesto 
darov v podobe jedla a pitia hroby 
ozdobujeme kvetmi, zapaľujeme sviečky. 
Svetlo má prenikavý účinok. Pomocou 
modlitieb uľahčujeme dušičkám cestu do 
raja večného. 
     1.november – Sviatok všetkých 
svätých je u nás od roku 1994 voľným 
dňom Postupne sa v našej obci vytvorila 
občiansko – cirkevná tradícia uctievania 
pamiatky zosnulých pietnou slávnosťou. 
Zvlášť v tomto roku mala oslava dôstojný 
a dojemný charakter. Prispela k tomu aj 
samotná príroda, krásna jeseň, ţiarivé 
slnko, meniace sa v obrovskú červenú 
guľu nad obzorom. 



     Úvodná báseň v prednese Bc. Zdenky 
Bujnovej sústredila našu myseľ v jedno -  
sprítomniť si našich blízkych neţivých. 
Smútočný príhovor starostky obce 
Mgr.Heleny Paučírovej umocnil tento 
záţitok, keď v prirovnaní prírody 
a človeka v jednom nič nezaniká, len sa 
premieňa v úctu, v spomienku, 
v pokračovaní ţivota. Ţivá hudba 
v podaní Tribečanky dojemne ovládla 
cítenie kaţdého z nás. 
      Dôstojne a hlboko zboţne vyznel 
cirkevný obrad so svätou omšou, 
s kázňou veľadôstojného pána Ondreja 
Tepličanca a všetkých prisluhujúcich na 
tomto obrade: Mgr. Veroniky Danišovej, 
nášho organistu pána Vladimíra Šišmiča, 
pani Renátky Šišmičovej, pani Martušky 
Zeliskovej, pána Ivana Geršiho. 
     Ďakujeme za velebnosť celého aktu 
a všetkých, ktorí k nemu prispeli. Vďaka 
silnému záţitku z preţitého sviatočného 
odpoludnia verím, ţe všetci prítomní sa 
cítili obrodenejší, čistejší a morálnejší. 
Kieţ by sme v takejto humánnosti 
zotrvali. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 

Ošarpance 
a Gerlachovský štít 

 
Vysoké Tatry sú 
najvyššie pohorie na 
Slovensku a v celom 
karpatskom oblúku 

a zároveň najmenšie veľhory sveta. Z 
celkovej rozlohy sa takmer ¼ rozprestiera 
na poľskom území. Aj keď sa v Poľsku 
nachádza len malá časť Tatier, aj tak 
majú niekoľko “naj“ - najťaţší turistický 
chodník s názvom Orlia prť, najväčšie 
pleso Morské oko, najmohutnejší 
vodopád Siklava atď. No aj tak najvyšší 
Gerlachovský štít 2655 m sa nachádza 
u nás na Slovensku. Tento kopec pôsobí 
ako magnet na mnohých horolezcov 
a turistov, všetci naň chcú aspoň raz 
vystúpiť. Kedţe sme uţ urobili zopár 
dobrých výstupov v Alpách, chceli sme aj 

my vystúpiť na náš najvyšší. Partia na 
veľké kopce je stabilne takmer rovnaká, 
avšak posledný augustový víkend 
vyhovuje len Marekovi a mne. 
Takţe v piatok večer sa rozhodujeme. V 
sobotu ráno o 6,15 vyráţame smer Tatry. 
Felíciu veľmi nenaháňam, veď najlepšie 
roky má uţ za sebou. Prestávku si 
robíme iba v Ruţomberku. Kupujeme 
dialničnú známku a niečo pod zub 
v Tescu. Pribliţne o 9,30 parkujeme na 
zastávke električky, popradské pleso. 
Berieme našu smiešnu lezeckú výbavu, 
lano, pár karabín a expresiek. Asfaltkou 
rýchlo šliapeme na Popradské pleso. Z 
magistráli zchádzame do Zlomiskovej 
doliny, prístupnej len „jámesákom“. 
Šliapeme po neznačenom chodníku 
k Ošarpancom. Na veľkých kameňoch 
chodník strácame, ale skaly uţ vidíme. 
Hladáme „komín“ v skalnej stene. Na 
druhý krát ho nachádzame, no 
predstavovali sme si ho úplne inak. 
Český lezci si tu nechali aj batoh, dúfam, 
ţe nebudeme musieť volať helikoptéru. 
Terén nevyzerá ťaţký, tak s batohmi na 
chrbte začíname prvé tatranské lezenie. 
Marek je prvolezec. Ide mu to celkom 
dobre, je tu dosť postupových nitov. Na 
dva štandy sme nad komínom na 
neveľkej plošinke. Teraz máme pred 
sebou klúčove miesto. Šikmá dopukaná, 
nezaistená platňa. Je to pre nás veľká 
výzva, ale na zaistenie nemáme ţiadny 
materiál a na poistenie samozrejme nebol 
čas. Zbytočne neriskujeme. Na tri krát 
zlaňujeme dole a rýchlo sa ponáhľame 
k Popradskému plesu a znovu po 
asfaltke, 4 km k autu. Presúvame sa do 
Tatranskej polianky na odstavné 
parkovisko k rampe. O 20.10 hod. 
začíname šliapať 7 km po asfaltke na 
horský hotel Sliezský dom. Zotmelo sa. V 
doline počuť rev medveďov. Marek mi 
znovu ušiel, uvidím ho aţ na Sliezskom 
dome v turistickej ubytovni za 15,- € aj 
s raňajkami. Ráno vstávame ešte za tmy. 
Švédske stoly nás uţ čakajú. Naberáme 
koľko sa zmestí na tanier, takmer zo 
všetkého, hlavne veľa tekutín, čaj, dţús 
a ešte čaj. Pred Gerlachom sa treba 
posilniť. O 6.30 hod. vyráţame na túru. 
Pred nami aj za nami ide veľa turistov 
s vodcami Velickou próbou na Gerlach. 
My pokračujeme ďalej okolo Dlhého 
plesa a Gulatého kopca. Tu niekde má 

odbočovať prístupový chodníček, ten 
nachádzame neskôr podla kamenných 
muţíkov. Na hrebeň a samotnú lezeckú 
Martinovú cestu sa dostávame za vyše 
dvoch hodín. Odteraz je všetko len na 
nás. Orientácia je na hrebeni niekedy 
veľmi komplikovaná. Viac krát sa musíme 
vrátiť a hľadať správnu cestu. Technicky 
to zatiaľ nie je veľmi ťaţké, lano je zatiaľ 
v batohu. Je krásny slnečný deň, zatiaľ 
bez mráčikov. Výhlady do okolia sú 
parádne, len na západnej zatienenej 
strane je ešte chladno. Asi v polovici 
cesty narazíme na ťaţší úsek, na ktorom 
je prvá aj posledná stará hrdzavá skoba. 
Odteraz sa uţ priebeţne istíme lanom. Z 
údolia sa začínajú dvíhať mraky, ktoré 
nám znemoţnujú výhľad. Sme pred 
Zadným Gerlachom. Mylne si myslíme, 
ţe je to cieľ našej cesty, keď sa zrazu 
z mrakov v diaľke vynorí vysoký, špicatý 
Gerlach. Tento posledný úsek vyzerá 
veľmi ťaţký. Je tu dosť chytov aj stupov, 
takţe si obaja lezenie vychutnávame. 
Predbehujeme dvojicu lezcov a ďalších 
dobehujeme. Kedţe druhú polovicu cesty 
idem ako prvolezec, mám česť stáť pri 
vrcholovom kríţi prvý. Na vrchole 
stretáme známeho, ktorý nám predal uţ 
naše lano. Volá sa Palo a poznám ho len 
z fotiek z FaceBooku. Dobrá náhoda. Je 
tu so svojou partiou. Oni išli túto cestu 
dva dni s tým, ţe spali na hrebeni. My 
sme dali skrátenú verziu za 6 hodín podľa 
plánu. Batizovskou próbou uţ 
zostupujeme všetci spolu. My 
pokračujeme na Sliezsky dom pre 
spacáky a ďalšie zbytočné veci. Za 
hodinku zostúpime k autu kratšou 
značenou cestou, kde sa stretáme 
s Palom. Berieme ho do Ţiliny. Z 
posledným pohľadom na zamračený 
Gerlach konštatujeme, ţe to bola pre nás 
všetkých jedna z najlepších túr v ţivote. V 
aute sa ešte rozprávame o mnoţstve 
iných silných záţitkoch z hôr a „kujeme“ 
ďalšie spoločné cesty. 
V budúcom čísle KM: 
Nízke Tatry - Chopok 

Peter Vojtuš 
člen KST Tríbeč Kovarce 

 
 

 
 
 

 
 

GAZDINKY  
 NA  SLOVÍČKO 

 

TVAROHOVÝ KOLÁČ 
 
Cesto kakaové: 
20 dkg polohrubej múky, 10 
dkg kryštálového cukru, 10 
dkg masla, 2 lyţice kakaa, ½ 
prášku do pečiva, 4 lyţice vody, 1 vajce – 
zamiesiť a vyvaľkať na veľkosť plechu, 
dať na vymastený a múkou posypaný 
plech. 
Náplň: 
2 tvarohy mäkké, cukor podľa chuti, 1 
vajce – vymiešať a rozotrieť na kakaovú 
plnku. 
Cesto biele: 
20 dkg práškového cukru, 2 vajcia, 1 dcl 
oleja, 4 lyţice mlieka, ½ prášku do 
pečiva, 20 dkg polohrubej múky – 
vymiešať a naliať na tvarohovú plnku 
a dáme piecť. 
 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala: 
Marta Zelísková 

 
 

J U B I L A N T I 
 NOVEMBER 

 

 Maková Rozália        – 92 rokov 

 Štefaneková Alţbeta – 89 rokov 

 Kubaliaková Helena  – 85 rokov 

 Grácová Emília         – 81 rokov 

 Krošláková Edita       – 80 rokov 

 Milkulová Paula        – 76 rokov 

 Grácová Helena        – 75 rokov 

 Kutňanská Anna       – 70 rokov 

 Buraj Jaroslav           – 65 rokov 

 Kriţanová Eva          – 60 rokov 

 Pecháč Stanislav      – 60 rokov 

 Tóthová Mária           – 60 rokov 
 
 



SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 


