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GAZDINKY  
 NA   SLOVÍČKO 

 
KAKAOVÉ MUFFINY 

 
125 g masla, štipku soli, 75 g práškového 
cukru, 1 balíček vanilínového cukru, 3 
vajcia, 225 g polohrubej múky, 2 PL 
kakaa, 1 balíček prášku do pečiva, 2 PL 
mlieka – (aj viacej), čokoládu na varenie. 
POSTUP:  
Čokoládu nahrubo nasekáme. Z masla, 
cukru, soli a žĺtkov vymiešame hladký 
krém. Postupne pridáme múku s práškom 
do pečiva, kakao, mlieko, nasekanú 
čokoládu a nakoniec vyšľahané bielky. 
Masu dáme do vymasteného plechu na 
muffiny alebo do papierových košíčkoch 
na muffiny a pečieme asi 25 minút v rúre 
vyhriatej na 150 C. 
 
Recept pre Vás vybrala a vyskúšala: 

Renáta Šišmičová 
 

O Z N A M Y 
 
Zber plastového odpadu bude  
30.októbra 2012 - utorok o 8.00 
hod. Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom žiadame 
vyložiť ráno v deň 
vývozu alebo 
v predvečer vývozu 
pred rodinné domy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I N Z E R Á T 
 
Predám jablká (odroda Idared, Melodie, 
Jonagold, Šampión)– odber možný 
ihneď. 
Ing.Rudolf Kováčik, Kovarce 149 
 
Maľujem krstné košieľky.  
Viac informácií na: 

0901 749967 
 
Predám rodinný dom v Kovarciach 
súp.č.214  s veľkým 19 á pozemkom. 
Cena bude záujemcom oznámená pri 
obhliadke. 
Drahomíra Kalivodová rod.Kostolanská 

 038/5320224 

PREDÁM: modely áut osobné, 
nákladné, pracovné stroje, 
poľnohospodárske stroje, autobusy, 
záchranárske vrtulníky /Abrex, Burago, 
Ixo, Altaya, Bruder, Ist, Agostini, Kaden, 
Atlas Editions/, ručná úprava modelov VB 
a Polície SR iba na objednávku.  

0910460886 

Predajňa Elektroinštalačného 
materiálu  v Kovarciach ponúka: 
- káble, vodiče, silové, dátové, koaxiálne, 
repro, modulárne prístroje – ističe, 
prúd.chrániče, prepäť.ochrany, svetelné 
zdroje – tradičné, halogénové, úsporné, 
inštalačné krabičky, rozvodnice, rozvádzače 
– zapustené, nástenné, s vyšším krytím, 
stavebná chémia – pur peny, silikony, tmely, 
kotvy, lepidlá, úložný materiál – inštal.trúbky, 
lišty, zásuvky a vypínače – domové, 
priemyselné, pomocný materiál 
Pracovná doba: Po– Pi 7.00 – 16.00 hod. 
                          So        8.00 – 12.00 hod. 

038/5316004 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 
 
 
Niet nič lepšie a chutnejšie  

ako domáce potraviny 
 

   Tradičné oslavy dožiniek 
zakotvili skôr do folklórnych 
slávností, než do niekdajších 
každoročných osláv na záver 
žatvy. Pominuli sa aj majere 
zemepánov, či rozsiahle družstevné 
poľnohospodárske objekty alebo sa 
prebudovali na inú výrobu.  
   Slovensko živilo poľnohospodárstvo. 
V súčasnosti je úroveň predaja 
slovenských poľnohospodárskych 
a potravinárskych výrobkov na domácom 
trhu žalostne nízka, len 47%. Pritom niet 
nad lepšie, chutnejšie a zdravšie domáce 
potraviny. Sami môžeme posúdiť 
a porovnať ako chutia rajčiny, jablká, 
zelenina, ovocie a potraviny vôbec 
z vlastnej záhrady ako zakúpené 
v supermarkete. Ani nemusíme 
pripomínať, že kúpou domácich potravín 
a výrobkov podporujeme aj 
zamestnanosť u nás, čo je aj 
najprirodzenejší patriotizmus. Tým, že sa 
od základu zmenila deľba práce 
a dorábanie chlebíka nášho 
každodenného a iných produktov 
nahradila veľkovýroba, akoby sme sa 
pozabudli poďakovať jeho dorábateľom. 
Túto skutočnosť si mnohí z nás uvedomili 
na nedávnej výstave Agrokomplexu 
v Nitre. Na rozsiahlej 40 ha ploche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 výstaviska s 11 pavilónmi vystavovali 
predovšetkým slovenskí poľnohospodári 
a výrobcovia potravín, ale aj z ďalších 

krajín Európy. 
   To bolo aj hlavným cieľom tohtoročnej 
výstavy- vrátiť Agrokomplexu a našim 
produktom pozornosť a lesk, čo 
podporuje aj súčasná vláda 
a Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. 
   Najmä v pavilóne M sme si mohli 
vychutnať gurmánske dobroty, ktoré by 
sa nezahanbili ani na stole kráľov. 

Mliečne výrobky zo Zázrivej sme priniesli 
aj našim domov, rovnako chutili aj 
mäsové, pekárenské výrobky a sladký 
burčiak. 
   Nielen chlebom je človek živí. Ku 
gurmánskym špecialitám patrí aj dobrá 
zábava. O ňu sa postarali aj naši 
hudobníci a speváčky z Tribečanky. 
V horúci letný deň v piatok 24. augusta 
2012 v čase otvorenia Dožinkových 
slávností v pavilóne M uskutočnila 
dychová hudba Tribečanka so 
speváčkami Majkou a Zdenkou dva 
hodinové koncerty. V celodennom 
programe účinkovali aj iné súbory- 
s folklórnym dožinkovým pásmom 
z Machuliniec, dychová hudba 
Nedanovčianka a spevácka skupina 
z Podbieľa.  
   Početné obecenstvo sa príjemne 
zabávalo, ale účinkujúcim nebolo čo 
závidieť za vyspievanie a odohranie 
mnohých piesní na javisku bez 
prerušenia koncertovania. Ďakujeme za 
ich výdrž a úspešnú reprezentáciu našej 
obce Kovarce pri stotisícovej 

návštevnosti účastníkov 39. ročníka 
Agrokomplexu Nitra 2012, ktorý je 
vyvrcholením vďaky našim 
poľnohospodárom a výrobcom potravín 
v neľahkých prírodných a klimatických 
podmienkach.  

PhDr.Irena Grácová 
redaktor  KM 

 

R O K O V A N I E  
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
na svojom zasadnutí dňa 28.6.2012 
prerokovalo: 
1. Plnenie rozpočtu obce Kovarce za I. Q 
2012 
2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 
3. Audit účtovnej závierky za rok 2011: 
a) Správu nezávislého auditóra 
Ing.Jozefa Adamkoviča o overení 
účtovnej závierky k 31.12.2011. 
 b) Správu nezávislého auditóra 
Ing.Jozefa Adamkoviča o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky 
k 31.12.2011. 
c)  Dodatok správy auditóra o overení 
súladu výročnej správy s účtovnou 
závierkou  v zmysle zákona č. 540/2007 
Z.z. § 23 odsek 5. 
4. Návrh záverečného účtu obce Kovarce 
za rok 2011. 
5. Správu hlavnej kontrolórky obce 
Kovarce z kontroly vykonanej na 
Obecnom úrade v Kovarciach. 
6. Správu hlavnej kontrolórky obce 
Kovarce z kontrolnej činnosti vykonanej 
v rozpočtových organizáciách zriadených 
obcou – Základná škola, Kovarce 164, 
Materská škola, Kovarce 450. 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Kovarce na II. polrok 
2012. 
8. Informáciu z pracovného stretnutia 
poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Kovarciach so zástupcom 
prevádzkovateľa ČOV a verejnej 
kanalizácie obce Kovarce – AQUAViTA  
PLUS, s.r.o., Žarnovica – Ing. Tatianou 
Herchlovou, ktoré sa uskutočnilo dňa 
23.5.2012;  

- Návrh na ustanovenie pracovných 
skupín, ktorých úlohou bude preverenie 
plnenia povinností producentov 
odpadových vôd v zmysle príslušných §§ 
23, 25, 26, 27 a 29 zákona č. 442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch  a verejných 
kanalizáciách; 
- Návrh „Záznamu z kontroly producenta 
odpadových vôd“ vypracovaný 
prevádzkovateľom ČOV a verejnej 
kanalizácie obce Kovarce – AQUAViTA  
PLUS, spol.  s.r.o., Žarnovica – Ing. 
Tatianou Herchlovou pre účely vykonania 
kontroly plnenia povinností producentov 
odpadových vôd;  
 - Návrh „Poverenia“ pre pracovnú 
skupiny, ktorá bude vykonávať kontrolu  
plnenia povinností producentov 
odpadových vôd v obci Kovarce. 
9.   Ročnú cenu za prenájom m2 plochy 
nebytových priestorov pre účely 
vykonávania podnikateľskej činnosti a 
podmienky pre vykonávanie  stavebných 
úprav v prenajatých nebytových 
priestoroch, ktorých vlastníkom je obec 
Kovarce. 
10. Návrh na vypracovanie  nových 
nájomných zmlúv o nájme nebytových 
priestorov vo vlastníctve obce Kovarce. 
11. Správu Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri Obecnom 
zastupiteľstve v Kovarciach o podaných 
majetkových priznaniach verejných 
funkcionárov za kalendárny rok 2011 
k 31. marcu 2012. 
12. Návrh kronikárskeho zápisu za rok 
2011 vypracovaný kronikárkou obce 
PhDr. Irenou Grácovou. 
13. Návrh „Zmluvy o dielo na dodávku 
tovaru a služieb uzatvorená podľa § 536 
a nasl. Obchodného zákonníka zákon č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov“ predmetom  ktorej je dodávka 
tovaru – softvér – informačný systém IIS 
MIS a súvisiace práce a služby pre 
inštaláciu, konverzie, školenia a servis 
pre Komplexný informačný systém 
objednávateľa. 
14. Žiadosť p. Mariána Sajku a manželky 
Martiny, nájomcov bytu č. 6 v bytovom 
dome č. 544 o predĺženie doby nájmu.  
15. Žiadosť p. Jaroslava Bizoňa, nájomcu 
bytu č. 4 v bytovom dome č. 544 
o predĺženie nájomnej zmluvy. 

O B S A H 
 Úvodník (PhDr.Irena Grácová) 
 Rokovanie obecného zastupiteľstva (28.6.2012, 30.7.2012, 2.8.2012) 
 Športové ozveny (OFK  A-mužstvo, Dorast, Žiaci) 

 Vysviacka novej farskej budovy (PhDr.Irena Grácová) 
 Základná škola Kovarce (Mgr.Ľubica Jakubíková) 
 Jubilanti – September, narodenie detí 
 Gazdinky na slovíčko – Kakaové muffiny 
 Oznamy, Inzerát 



16. Ohlásenie stavebných úprav 
v budove zdravotného strediska – 
navrhovateľ – stavebník MUDr. Viktor 
Mesko. 
17. Návrh na preúčtovanie finančných 
prostriedkov vo výške 150,00 EUR/byt  
z fondu opráv  pre bytové domy s.č. 543 
a 544  do fondu opráv   pre  byty 
v bytových domoch s.č. 543 a 544. 
18. Žiadosť p. Ota Cibulu o rekonštrukciu 
prístupovej cesty s chodníkom. 
19. GP č. 223-004/2012 na oddelenie 
pozemku p.č. 33/63  z pozemku parc. č. 
33/1 a na oddelenie pozemku p.č. 36/3 
z parc. č. 36/2, ktorý vyhotovila Geodézia  
Bratislava  a.s., prevádzka 223 J.Vuruma 
1, Nitra; objednávateľ GP: p. Viliam 
Bucha a manž. Kamila rod. Marunová, 
Kovarce. 
20. Osobnú žiadosť p. Magdalény 
Moravčíkovej o vykonanie udržiavacích 
prác na stavbe – garáž bez súpisného 
čísla vo vlastníctve obce Kovarce, 
postavená v k.ú.Kovarce na parc. č.  
21/6, v užívaní  ZO SZZ Kovarce a o 
sprístupnenie časti murovaného oplotenia 
nehnuteľnosti parc. č. 3/3, vlastníkom 
ktorej je  p. Štefan Moravčík a manž. 
Magdaléna,  za účelom vykonania 
udržiavacích  prác na murovanom 
oplotení nachádzajúcom sa vedľa 
nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 21/6 – 
zastav. plochy a nádvoria, na ktorom je 
postavená stavba – garáž bez súpisného 
čísla, vlastníkom ktorej  je obec Kovarce, 
v užívaní ZO SZZ Kovarce.  
21.Žiadosť Klubu slovenských turistov 
Kovarce o poskytnutie priestorov do 
užívania. 
22.Žiadosť Klubu slovenských turistov 
o poskytnutie finančných prostriedkov. 
23. Informáciu starostky obce 
o právoplatnom Rozsudku Krajského 
súdu v Nitre zo dňa 7.6.2012 v právnej 
veci navrhovateľky: p.Zdenka Lukáčiková, 
IČO: 43445705, s miestom podnikania 
Kovarce 326, zastúpená  advokátom 
JUDr.Pavlom Gráčikom, so sídlom 
Farská 10, Nitra, proti odporcovi: Obec  
Kovarce, zastúpený  advokátom JUDr. Petrom 
Lukáčkom, so sídlom Februárová 1608 5/A, 
Partizánske o zaplatenie 2.207,39 EUR 
s príslušenstvom, ktorým odvolací súd 
potvrdil rozsudok Okresného súdu 
Topoľčany zo dňa 26.3.2012 a návrh 

navrhovateľky p. Zdenky Lukáčikovej 
o zaplatenie 2.207,39 EUR zamietol. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
na svojom mimoriadnom zasadnutí 
dňa 30.7.2012 prerokovalo: 
1. Zmluvu o zriadení záložného práva 
k nehnuteľnostiam, Reg. č.: 
9/EE/2012/BA062/50/Z uzatvorenú podľa 
§ 151a a nasl. Občianskeho zákonníka  
2. Žiadosť  Mgr.Juraja Vlkoviča, 
advokáta, Advokátska kancelária, 
Ružová dolina 8, Bratislava, 
splnomocneného právneho zástupcu  p. 
Viliama Buchu a manželky Kamily rod. 
Marunovej na zastupovanie vo veci 
určenia vlastníckeho práva  
k nehnuteľnostiam parc. reg. „C“ č. 33/63, 
záhrada vo výmere 389 m2 a parc. reg. 
„C“ č.36/3, zastavaná plocha vo výmere 
241 m2, k.ú. Kovarce,  ktoré boli oddelené 
GP č. 223-004/2012, zo dňa 14.5.2012, 
vyhotoveným Geodéziou Bratislava, a.s., 
prevádzka 223, J.Vuruma 1, Nitra  
z pôvodných parciel vedených v LV č. 
713 ako parc.č.33/1 – záhrada vo výmere 
964 m2 a  parc. č. 36/2 – zastavaná plocha 
vo výmere 969 m2, vlastníkom ktorých je 
obec Kovarce,  o stanovisko 
k poskytnutiu vyjadrenia podľa § 63 písm. 
a) bod 1 a 2 zákona č. 323/1992 Zb. 
o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok) v platnom znení . 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
na svojom mimoriadnom zasadnutí 
dňa 2.8.2012 prerokovalo: 
1. Žiadosť  Mgr. Juraja Vlkoviča, 
advokáta, Advokátska kancelária, 
Ružová dolina 8, Bratislava, 
splnomocneného právneho zástupcu  p. 
Viliama Buchu a manželky Kamily rod. 
Marunovej na zastupovanie vo veci 
určenia vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam parc. reg. „C“ č. 33/63, 
záhrada vo výmere 389 m2 a parc. reg. 
„C“ č.36/3, zastavaná plocha vo výmere 
241 m2, k.ú. Kovarce,  ktoré boli oddelené 
GP č. 223-004/2012, zo dňa 14.5.2012, 
vyhotoveným Geodéziou Bratislava, a.s., 
prevádzka 223, J.Vuruma 1, Nitra  
z pôvodných parciel vedených v LV č. 
713 ako parc. č. 33/1 – záhrada vo výmere 
964 m2 a  parc. č. 36/2 – zastavaná plocha 

vo výmere 969 m2, vlastníkom ktorých je 
obec Kovarce, o stanovisko k poskytnutiu 
vyjadrenia podľa § 63 písm. a) bod 1 a 2 
zákona č. 323/1992 Zb. o notároch 
a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok) v platnom znení.  
 
Uznesenia zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva zo dňa 28.6.2012, 
30.7.2012 a 2.8.2012 sú vyvesené na 
úradnej tabuli Obce Kovarce. Zápisnice 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
zo dňa 28.6.2012, 30.7.2012 a 2.8.2012 
sú k nahliadnutiu v kancelárií Obecného 
úradu v Kovarciach. 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 
 

FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK  
  A-MUŽSTVO, DORAST, ŽIACI 

 

D O S P E L Í 
4.kolo – 2.9.2012 
Chrabrany - KOVARCE 
Výsledok: 5 : 3 
Gól: Peter Labuda, Jozef Jankovič, 
Marek Kováčik   
 
5.kolo – 9.9.2012 
KOVARCE – Rajčany 
Výsledok: 0 : 9 
 
6.kolo – 16.9.2012 
Norovce - KOVARCE 
Výsledok: 4 : 2 
Gól: Peter Labuda, Miroslav Činčura 
 
7.kolo – 23.9.2012 
KOVARCE – Kamanová 
Výsledok: 2 : 1 
 

D O R A S T 
3.kolo – 1.9.2012 
KOVARCE - Oponice  
Výsledok: 2 : 3 
Gól: Juraj Vrábel, Lukáš Karcol 
 
4.kolo – 8.9.2012 
Nemčice - KOVARCE  
Výsledok: 3 : 1 
Gól: Adam Števanka 

5.kolo – 15.9.2012 
KOVARCE - Práznovce  
Výsledok: 1 : 4 
Gól: Lukáš Karcol 
 
6.kolo – 22.9.2012 
Horné Obdokovce – KOVARCE 
Výsledok: 13 : 1  
Gól: Adam Števanka 
 

Ž I A C I 
2.kolo – 2.9.2012 
KOVARCE - Preseľany 
Výsledok:  2 : 2 
Gól: Adam Králik, Miroslav Borovka 
 
3.kolo – 9.9.2012 
Solčany - KOVARCE 
Výsledok: 5 : 1 
Gól: Miroslav Borovka 
 
4.kolo – 16.9.2012 
KOVARCE - Krušovce 
Výsledok:  3 : 0 
Gól: Dominik Ďurič (2), Adam Králik 
 
5.kolo – 23.9.2012 
Oponice - KOVARCE 
Výsledok: 2 : 0 
 

VYSVIACKA   NOVEJ  
FARSKEJ  BUDOVY 

 
   

Dvestopäťdesiatpäťročná 
kovarská fara uvoľnila 
miesto svojej 
nasledovníčke - novej 
farskej budove. Presne 
toľko času sa vymeriava 
aj nášmu kostolu. 

Rímsko - katolícky kostol zasvätený sv. 
Mikulášovi bol postavený v priebehu 
rokov 1755-1758. Súčasne s kostolom 
bola v roku 1758 postavená aj nová fara. 
Za vyše dvoch storočí farskú budovu 
nemohli zachrániť ani dve väčšie 
rekonštrukcie (1918, 1962) a čiastkové 
obnovy. 
   S iniciatívou vybudovania novej fary 
prišiel vdp.Ondrej Tepličanec. Ešte sa ani 
poriadne nezohrial na svojom novom 



pôsobisku v Kovarciach v roku 2002, keď 
sa pustil do budovania novej fary v r.2005 
a do rekonštrukcie sakrálnych symbolov. 
Obecný úrad v Kovarciach jeho zámery 
podporil a dnes sa pýšime z obnovených 
krížov, kaplniek, sôch. 
   Výstavba novej farskej budovy však 
vyžadovala nielen obrovské úsilie, 
húževnatosť prekonávania mnohých 
prekážok najmä materiálneho charakteru, 
ale cieľavedomý zámer sa naplnil.  
   16. septembra 2012 sa stal historickým 
dňom, keď  na hodovú slávnosť po svätej 
omši sa vysvätil nový farský dom. 
Dôstojnosti a velebnosti posvätného 
obradu nič nechýbalo, ba predčilo aj 
očakávania.  
   Svätú omšu celebroval a vysviacku 
uskutočnil Mons.Viliam Judák, biskup 
Nitrianskej diecézy. Na kovarskej pôde 
v kostole ho slávnostne privítala starostka 
obce Mgr.Helena Paučírová. 
   Slávnostný sprievod a spoluúčasť na 
svätej omši tvorili siedmi kňazi, z toho 
dvaja kovarskí rodáci, rehoľné sestry, 
dospelí i detskí miništranti, rodičia pána 
farára, architekt - staviteľ diela, krojovaná 
spevácko - hudobná skupina z kysuckej 
Radôstky a početní veriaci.  
   Tým, že kovarské hody sa konajú na 
sviatok Povýšenia svätého kríža, na 
ktorom sa za nás obetoval Ježiš Kristus, 
aj svätá omša, najmä nezabudnuteľná 
kázeň Mons. biskupa sa niesla v tomto 
duchu, čo dotváral aj výber piesní 
v podaní speváckej skupiny Kovarčanky 
pod vedením organistu pána Vladimíra 
Šišmiča i účastníkov tejto slávnosti.  
   Počas obetovania posvätné dary 
prinášali zástupcovia troch generácií, čo 
tiež dojemne zapôsobilo. Aj detičky sa 
tešili z krížika udeleného od pána 
biskupa, ale aj zo svätých obrázkov 
a darčekov od neho. 
   Na priestranstve pred novou farskou 
budovou sa odhalilo umelecké rezbárske 
dielo pána Petra Geršiho „vzývajúce 
zopäté ruky“ týčiace sa k nebu.  
   Nielen ruky, ale aj srdcia pozdvihnime 
k Najvyššiemu a otvorme ich k sebe 
navzájom, aby sme sa stali lepšími, 
dokonalejšími, morálne vyspelejšími 
farníkmi a občanmi Kovariec, ako nás 
k tomu vyzvala jeho Eminencia Nitriansky 
diecézny biskup.  

   S hlbokou vďakou a úctou sa skláňame 
všetkým, ktorí sa pričinili o toto dielo 
a o posvätnosť slávnostnej vysviacky 
novej farskej budovy.  
 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA 
KOVARCE 

 
     Po 2 mesiacoch 
prázdnin sa opäť  
otvorili brány našej 
školy. A čo všetko 
máme v našej 
škole a čo nám 
ponúka v tomto 
školskom roku ? 
     Samozrejme sú to 
žiaci od 1. po 9. triedu. Spolu ich je 176.  
Učia sa v desiatich triedach a  v 
odborných učebniach.  V počítačovej 
učebni sa učí informatika, v jazykovom 
laboratóriu cudzie jazyky – nemčina a 
angličtina, v knižnici s čitárňou bývajú 
nielen hodiny literárnej výchovy, ale aj  
tvorivé čítanie a písanie, na ktorom sa 
rozvíja kreativita žiakov  už od 1. triedy. 
Odborné učebne dejepisu, geografie, 
biológie a chémie, výtvarný ateliér sú 
vybavené učebnými pomôckami 
a didaktickou technikou, ktoré sa 
využívajú na jednotlivých predmetoch. 
Máme aj dielňu, kde sa učí pracovné 
vyučovanie a nový predmet svet práce, 
učebňu náboženskej výchovy a čoskoro 
budeme mať aj učebňu pre žiakov 1. 
stupňa. Pribudli  nové netradičné 
vyučovacie predmety – na 1. stupni je to 
objavovanie sveta, kde sa žiaci učia 
o dinosauroch, zvieratách v zoologických 
záhradách a o hrdinoch dejín, na 
tvorivom čítaní a písaní ich sprevádza  
Školienka a hravé čítanie a písanie, od 1. 
triedy sa učia informatickú výchovu 
a anglický jazyk. Na 2. stupni  je novým 
predmetom mediálna výchova, ktorá učí 
správnemu využívaniu informácií z médií, 
pretože súčasné deti už trávia väčšinu 
času pred počítačom a s mobilom v ruke 
a nevedia komunikovať. Žiaci robia na 

hodinách školský časopis Školáčik 
a školskú televíziu Quick Telku. 
Regionálna výchova sa bude v tomto 
školskom roku učiť formou blokového 
vyučovania, a to aj v teréne. V 7. ročníku 
je zameraná na osobnosti nášho regiónu, 
v 8. ročníku  na historické pamiatky 
a tradície a v 9. ročníku na prírodné krásy 
nášho regiónu. Prejavom humanizácie 
školy je aj žiacky parlament, ktorý bude 
v škole pracovať a organizovať rôzne 
podujatia. 
     V našej škole učí 16 učiteľov, 
v školskom klube je 1 vychovávateľka 
a o čistotu a prevádzku školy sa stará 7 
prevádzkových pracovníkov. Súčasťou 
školy je aj školská jedáleň a telocvičňa. 
Vo voľnom čase môžu žiaci navštevovať 
krúžky: turistický, počítačový, volejbalový, 
športový, tanečný, dramatický 
a mediálny. 
    Škola sa stále modernizuje, tradičné 
vyučovanie sa zmenilo na zážitkové 
vyučovanie, vyučujúci využívajú nové 
inovačné metódy, interaktívne tabule, 
dataprojektory, počítače a iné 
informačno-komunikačné technológie. 
Hlavným krédom našej školy zostáva 
motto:  

Povedz mi to a ja to zabudnem,  
ukáž mi to a ja si to zapamätám, 

nechaj ma to urobiť  
a ja to pochopím. 

                                                                                          
Mgr. Ľubica Jakubíková 

redaktor KM 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

J U B I L A N T I 
 SEPTEMBER 

 

 Šišmičová Anna        – 60 rokov 

 Kovačik Milan           – 60 rokov 

 Belanová Mária         – 60 rokov 

 Popelušáková Anna  – 65 rokov 

 Gargulák Jozef         – 65 rokov 

 Vican Stanislav         – 65 rokov 

 Kovačiková Marta   - 70 rokov 

 Kovačik Ján              – 70 rokov 

 Ing.Kovačik Rudolf    – 70 rokov 

 Cirkovský Jozef        – 75 rokov 

 PaedDr.Králik Rudolf - 76 rokov 

 Andelová Mária         – 76 rokov 

 Valenteje Ján            – 76 rokov 

 Šišmičová Libuša      – 77 rokov 

 Jančovič Štefan        – 79 rokov 

 Michalíková Margita  – 80 rokov 

 Ďuričová Veronika    – 83 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 

NARODENIE   DIEŤAŤA: 
 

ANABELA  
ŠÚRYOVÁ 

narodená 21.8.2012 
Otec: Štefan Šúry 
Matka: Iveta rod.Kováčiková 
 
 
 

JAKUB  ŠEBEST 
narodený 2.9.2012 

Otec: Ing.Martin Šebest 
Matka: Ing.Lucia rod.Prevuzňáková 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 


