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Prehľad aktivít obce za  I. polrok 2019
Vážení spoluobčania,

Začiatkom školských prázd-
nin sa aktuálny rok nenápadne 
prehupol do svojej druhej po-
lovice. Stáva sa dobrým zvy-
kom, že Vás na tomto mies-
te poinformujeme o aktivitách, 
ktoré vyvíja vedenie obce spo-
lu s poslancami obecného za-
stupiteľstva za účelom ďalšie-
ho rozvoja našej obce.

Koncom minulého roka pre-
behli komunálne voľby , po 
ktorých došlo k obmene zlože-
nia obecného zastupiteľstva. 
Vzhľadom k tomu bolo potreb-
né obmeniť aj zloženie komi-
sií, ktoré svojou činnosťou po-
máhajú starostovi a obecnému 
zastupiteľstvu. V novom zlože-
ní sa obecné zastupiteľstvo na 
čele so starostom pustilo do 
ďalšej práce na zveľaďovaní 
našej obce. 

V prvom rade bolo potreb-
né prejednať rozpočet obce na 
r.2019 pripravený ešte pred-
chádzajúcim zastupiteľstvom,  
v rámci ktorého boli v rozpise 
finančných prostriedkov  roz-
vrhnuté aktivity plánované na 
rok 2019. Na poslednom za-
sadnutí roku 2018 bol tento 
rozpočet potvrdený, čo umož-
nilo bezproblémový prechod 
obce do nového roku.

Prehľad aktivít obce:
- Riešenie    problému so 

zlým stavom Rímskokatolíc-
kej Svadobky  na  ul. Davidov-
skej. Na návrh starostu po-
slanci odsúhlasili za obec  na-
sledovný postup riešenia: Vy-
pracuje a podpíše sa zmlu-

va o dlhodobom prenájme ob-
jektu medzi RK cirkvou a ob-
cou v ktorej bude zapracova-
né predkupné právo na objekt 
pre obec. Následne obec pris-
túpi k vypracovaniu PD na re-
konštrukciu objektu  a bude sa 
uchádzať o príspevky a gran-
ty, ktoré sa dajú na tento účel 
získať. Ak bude obec v získa-
vaní príspevkov úspešná, dô-
jde k uplatneniu predkupné-
ho práva a odkúpeniu budovy 
Svadobky  obcou a následne k 
jej rekonštrukcii. V súčasnosti 
je Zmluva o dlhodobom prená-
jme podpísaná zo strany obce 
a bola postúpená na podpis na 
Arcibiskupský úrad v KE.

- Poslanci sa zaoberali vý-
stavbou bytov na prestupné 
bývanie pre občanov zo so-
ciálne znevýhodneného pro-
stredia v obci. Obec má k dis-
pozícii na výstavbu zakúpené 
pozemky zhruba 300m od te-
rajšej osady smerom na obec  
Davidov, ktorých odkupova-
nie bolo dlhodobo riešené ešte 
aj  v minulosti. Po dlhej a kon-
štruktívnej diskusii poslan-
ci odsúhlasili návrh na zapo-
jenia sa obce do výzvy na vý-
stavu bytov prestupného bý-
vania pre občanov zo sociál-
ne znevýhodneného prostre-
dia na týchto parcelách. V prí-
pade odsúhlasenia nášho pro-
jektu by obec mala pri svo-
jej 5% spoluúčasti možnosť 
čerpať prostriedky až do výš-
ky 2,5 milióna EUR na túto vý-
stavbu. Súčasťou projektu by 
boli aj tzv. asistenti bývania, 
ktorí by kontinuálne riešili pro-

blémy vznikajúce s presťaho-
vávaním a bývaním nájomní-
kov  v nových bytov. Zámerom 
obce bolo postaviť byty pre 
všetkých spoluobčanov zo so-
ciálne znevýhodneného pro-
stredia a presťahovať ich tam 
z terajšej osady. Tento projekt, 
ale narazil  na problém, preto-
že výzva je zamýšľaná na vý-
stavbu bytov prestupného bý-
vania v blízkosti centra obce. 
Nakoľko obec nedisponuje po-
zemkami na takúto výstavbu v 
centre a naša štúdia rieši vý-
stavbu na okraji obce, momen-
tálne je tento projekt pozasta-
vený a nepokračuje sa v ňom

- Bola zrealizovaná oprava 
asfaltu na ulici Staničná od od-
bočky na žel. stanicu po most 
cez potok.

- Do kazdej domácnosti bol 
dodaný kompostér, čo je sú-
časťou projektu  z eurofon-
dov, pri ktorom bola spoluú-
časť obce 4.200 EUR a obec 
si  uplatnila aj zmluvnú pokutu 
voči dodávateľskej spoločnosti 
v o výške 1.400 EUR.

- Plánuje sa výstavba hy-
gienického centra formou 
prístavby k Polyfunkčnému  
objektu ( v súčasnosti budo-
va Polície) na ul. Davidovská. 
Na tento účel obec získala z 
rôznych zdrojov financie vo 
výške 25.000 EUR a v blízkej 
budúcnosti začne s prevažne 
svojpomocnou výstavbou na-
vrhovanej prístavby.

- Obci bola schválená do-
tácia vo výške 44.000.- na re-
konštrukciu kamerového sys-
tému a dohľadového centra s 

5 % spolufinancovaním obce. 
Pristúpime k inštalácii ďalších 
kamier a kamerového pultu s 
prepojením na Obvodné odde-
lenie PZ vo Vranove n/T.

- Bolo upravené detské 
ihrisko v areáli MŠ založením 
trávnika a pokládkou gumo-
vých podložiek v celkovej hod-
note 2.835 EUR

- Obec podala žiadosť o fi-
nančný príspevok na realizá-
ciu prenosného dopravného 
ihriska s úpravou podložia na 
čiastku 19.840.EUR so spolu-
účasťou necelých 4.000 EUR. 
Ihrisko by bolo zrealizované 
v areály Základnej školy na 
mieste terajších asfaltových 
ihrísk.

- Obec dala vypracovať 
projekt rekonštrukcie ČOV na 
membránové čistenie s ktorým 
sa bude uchádzať o finanč-
né príspevky na rekonštrukciu 
čističiek odpadových vôd  zo 
zdrojov EU.

- Obec poskytla priestory 
pre mediačnú poradňu (mimo-
súdne riešenie sporov). Táto 
poradňa bude fungovať raz za 
mesiac cca 2-3 hodiny v pries-
toroch komunitného centra na 
ul. Školskej

- Bolo zakúpené nové vo-
zidlo v hodnote 25.000.- EUR 
a odpredaj starého vozidla Š 
Octavia za sumu 4.500.- eur 
formou verejnej súťaže.

-  Bola zakúpená nafuko-
vacia brána na športové a kul-
túrne podujatia v sume 1.700.- 
EUR

- Bol zrealizovaný prevod 
dodávky z dlhodobého náj-
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Prehľad kultúrnych a športových 
podujatí  za 1. polrok 2019

mu do majetku obce.
- Obec získala príspevok 

1400.- EUR na činnosť dob-
rovoľných hasičov.

- Poslanci sa venovali tiež 
problému so zlým stavom 
amfiteátra pri KD. Odsúhla-
sili finančné prostriedky vo 
výške 10.000.- EUR na jeho 
rekonštrukciu ( oprava-vý-
mena dlažby, fasády a dre-
venej konštrukcie)

- Obec sa zapojí do aktu-
álnej výzvy na výstavbu ko-
munikácií a chodníkov, v 
rámci ktorej je možné pri 5% 
spoluúčasti obce čerpať pro-
striedky až do výšky 1 mil. 
EUR

- Koncom augusta sa v 
obci uskutočnia folklórne 
slávnosti, kde si obec pripo-
menie 620.výroćie prvej pí-
somnej zmienky a v súvis-
losti s tým dôjde k  distribúcii 
dáždnikov s potlačou obce 
do každej domácnosti

Poslanci sa tiež zaobera-
li ďalšími možnosťami rozši-
rovania obce formou výstav-
by nových ulíc, kde je po-
trebné rešpektovať najmä 
platný územný plán obce,  
problémami s riešením pre-
plnenosti zberného dvora 
, kde sa hromadia niektoré 
komodity separovaného od-
padu, nakoľko separovaný 

zber na úrovni obce fungu-
je ale následne výkup istých 
komodít od obce smerom 
k  spracovateľom už nefun-
guje ( najmä u zmiešaných 
plastov). Tlmočili na zasad-
nutiach obecného zastupi-
teľstva rôzne problémy, kto-
ré takouto formou delegujú 
zastupiteľstvu občania Sa-
čurova, či už sú to problé-
my s drobnou kriminalitou 
na ulici Davidovskej, pro-
blémy s pohybom túlavých 
psov v obci, ale tiež pripo-
mínali konkrétne problé-
my s nerešpektovaním do-
pravných predpisov na úze-
mí obce – ako napr. pravi-

delne zaparkované tie isté 
autá na chodníkoch, rýchlo 
idúce autá po uliciach obce 
alebo aj  problém sústavné-
ho znečisťovania a vypratá-
vania koryta potoka.

Na júnovom zasadnutí po-
slanci OcZ okrem iného pre-
rokovali a schválili bez vý-
hrad záverečný účet obce za 
r. 2018.

Ing. Maroš Roman 
zástupca starostu

Peter Barát
starosta obce.

2. Futbalový ples

Tak ako sa  patrí aj rok 
2019 sa začal plesovým obdo-
bím. Po Silvestrovskom plese 
sa 9.2.2019 konal 2. Futbalo-
vý ples. Organizátori plesu nič 
nenechali na náhodu a všet-
ko perfektne pripravili. V nád-
herne vyzdobenom kultúrnom 

dome sa zišli všetci priaznivci 
futbalu. Príjemne spomienky 
na minuloročný ples sa pričinili 
o to, že sála kultúrneho domu 
bola zaplnená. Dobrá hudba, 
výborne jedlo, bohatá tombo-
la a hlavne skvelá atmosféra 
budú lákadlom pre organizo-
vanie ďalšieho ročníka tohto 
plesu v roku 2020.

Medzinárodný Deň 
žien

Oslavy Dňa žien a osla-
vy Dňa matiek patria v našej 
obci k najobľúbenejším kul-
túrnym akciám. To sa potvrdi-
lo aj 10.3.2019, keď sme u nás 
v Sačurove slávili sviatok všet-
kých žien. Vysokú účasť však 
určite zabezpečili aj deti z MŠ 

v Sačurove, ktorých roztomilé 
vystúpenie potešilo všetkých 
prítomných. Nechýbal však ani 
ďalší  kultúrny program preto-
že sme privítali folklórnu sku-
pinu Moravčan, ktorá nás po-
tešila nádhernými piesňami. 
V závere krásneho nedeľné-
ho popoludnia starosta obce a 
poslanci OcZ odovzdali všet-
kým ženám kvety.
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Sačurovská 15 –tka

Už po 24 krát sa konal v na-
šej obci beh na 15 km  pod ná-
zvom Sačurovská 15 –tka a 
zároveň 13. ročník Memoriá-
lu Helenky Slukovej.  Nedeľa 
24.3.2019 nám priniesla cel-
kom dobré počasie 18 C a to 
prispelo k pohode nielen pre-
tekárov, ale aj divákov. Hlav-
nému behu predchádzali sú-
ťaže detí MŠ a ZŠ  v jednotli-
vých kategóriách. Nechýbal ani 
slávnostný akt kladenia venca 
našej rodáčke Helenke Sluko-
vej. Na hlavný beh sa postavi-
lo 156 bežcov. Ako prvý dobe-

hol do cieľa  Raschupkin Sergii, 
Mukachevo, s časom 0:49:41, 
ako druhý Antal Andrej, Beke-
le, s časom 0:55:33 a tretí Va-
vrek Adrián, Dulová Ves, s ča-
som 0:56:00. Ako prvá zo žien 
dobehla do cieľa Krištanová 
Mahuliena Vranov n/T s časom 
1:02:27. Najstarším účastníkom 
bol Pribičko Peter, ŽSR Košice, 
72 ročný.  Na trati nechýbali ani 
Sačurovčania  - Pavlik Peter, 
Dobranský Daniel, Hric Ľuboš, 
Sluka Anton, Kulik Jozef a Eče-
giová Mariána. 

 Všetci sa už tešíme na 25. 
jubilejný ročník tejto krásnej 
športovej akcie. 
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Stolnotenisový 
turnaj

Priaznivcom stolného teni-
su pripravila Komisia pre šport, 
kultúru a vzdelávanie pekný 

deň, keď zorganizovali 1.5.2019 
Stolnotenisový turnaj. V telo-
cvični Základnej školy v Saču-
rove sa zišlo  14   priaznivcov 
tohto športu. O 13 –tej hodine 
sa začali vzájomné súboje, kde 
si zmerali silu a rýchlosť, ale aj 

taktiku hry. Po niekoľkých hodi-
nách hry sa rozhodlo kto bude 
stáť na prvých troch priečkach. 
1. miesto –Anton Škvarkovský, 
2. miesto – Adam Mezej a 3. 
miesto – Samuel Zorvan.  Po 
vyhodnotení tejto športovej ak-
cie nasledovalo posedenie v 
príjemnej priateľskej atmosfére.

Zraz motoriek 
a veteránov

V minulom roku 2018,  po 
prvý krát potešili všetkých Sa-
čurovčanov  krásne dvojkole-
sové tátoše, keď sa u nás konal 
zraz motorkárov. 25. mája sme  
znova privítali členov  z „ Moto-
pubu“ Slza, ale tentoraz ich bolo 
oveľa viac, pretože sme uvideli 
aj nádherných veteránov. Per-

fektne udržiavané staré auta 
mnohým ľudom pripomenuli ich 
mladosť. Táto akcia však nebo-
la, len o krásnych stro- joch, ale 
mala aj humanitárny cieľ. V ten-
to deň totiž všetci zúčastnení 
darovali aj najvzácnejšiu teku-
tinu – ľudskú krv. Po jazde uli-
cami Sačurova sa všetci zhro-
maždili v areáli Základnej školy, 
kde nielen predviedli svoje stro-
je, ale aj ukázali svoju šikovnosť 
v rôznych súťažiach.

Deň detí
  
 Presne 1. júna, keď sa 

všade oslavuje Deň detí, bolo 
veselo aj u nás. V areáli Zá-
kladnej školy boli pre naše 
deti pripravené zaujímavé 
atrakcie. Nafukovací hrad. au-
todráha, cukrová vata,  mas-
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koti a veľa sladkostí, boli 
veľkým lákadlom pre deti aj 
rodičov. Aby to bolo pestrej-
šie, deti si mohli zasúťažiť a 
za každý výkon boli odmene-
né sladkosťami. Ďalším láka-
dlom bolo maľovanie na tvár, 
alebo  autá, bicykle a rôzne 
odrážadlá pre tých najmen-
ších.  K tomu všetkému naj-
viac prispelo krásne slnečné 
počasie.

Sačurovský traktor

Keďže 0 –tý ročník Saču-
rovského traktora mal minulé-
ho roku veľký úspech, Obec-
ný úrad v Sačurove sa rozho-
dol usporiadať 8.6.2019 jeho 
1. ročník. Pracovníci obce už 

týždne pred samotnou akciou 
pripravovali terén za železnič-
nou traťou smerom na Dlhé 
Klčovo. Bolo potrebné upraviť 
terén tak, aby bol náročnej-
ší. Súťažilo sa v piatich ka-
tegóriách: Štvorkolka do 500 
cm3 -7 súťažiacich, Štvorkol-
ka nad 500 cm3 – 19 súťažia-
cich, Malotraktor – 3 súťažia-
ci, Traktor  – 4 súťažiaci a Te-
rénne autá – 7 súťažiacich.

Prvenstvo nakoniec získa-
li: Štvorkolky do 500cm3 – Mi-
chal Gula                                                                                                  

Štvorkolky nad 500cm3 – 
Martin Ladič

Malotraktor – Marek Bene-
dek

Traktor – Ján Hric
Terénne autá – Pavel Grisník

OZNAMY 
Buriny 

V našej obci sa nachádza veľa zaburinených pozemkov, 
preto vyzývame všetkých vlastníkov a nájomcov pozemkov, 
aby udržiavali svoje poľnohospodárke a nepoľnohospodárske 
pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a 
predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo 
k ich šíreniu na susedné pozemky. Udržiavajme si čisté 
pozemky, robíme to pre seba a pre naše deti.
Parkovanie

Nakoľko ani po opakovaných oznamoch vo verejnom 
rozhlase nedochádza k náprave, opätovne prosíme všetkých 
občanov, ktorí parkujú svoje autá na chodníkoch, alebo 
miestnych komunikáciach, aby z dôvodu bezpečnosti cestnej 
premávky parkovali svoje autá vo dvoroch pri rodinných 
domoch, alebo na parkovanie určených miestach.
Pálenie

Prosíme všetkých obyvateľov našej obce, aby nepálili 
plastové fľaše, zmiešané plasty, komunálny odpad, konáre 
stromov, ako aj ostatný domový odpad na svojich pozemkoch 
pri rodinných domoch. Spaľovaním plastov a komunálneho 
odpadu sa do ovzdušia uvoľňujú nebezpečné a zdraviu 
škodlivé látky, ktoré dýchame všetci. Pri nerešpektovaní 
oznamu môžete byť pokutovaní podľa zákona.
Psy

Prosíme všetkých majiteľov psov, aby si svoje zvieratá 
zabezpečili tak, aby sa nemohli voľne pohybovať po obci. 
Každý pes by mal mať známku s číslom.
Hrobové miesta

Prosíme všetkých občanov, ktorí majú svojich blízkych 
pochovaných na novej časti cintorína, aby si svoje hrobové 
miesta upravili podľa schváleného všeobecne záväzného 
nariadenia, to znamená, nech sú dobre prístupné na kosenie 
a najmä, nech sú z nich odstránené kamene. 

Zároveň žiadame všetkých občanov, aby domový odpad 
nevyhadzovali na miestny cintorín a neznečisťovali tak 
miesto posledného odpočinku svojich blízkych. 
Zber separovaného odpadu

Upozorňujeme občanov, že odpad je potrebné dôsledne 
separovať podľa inštrukcií, ktoré obdržala každá domácnosť 
a odpad nemiešať.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV
Upozorňujeme občanov, ktorí do dnešného dňa nenahlásili 

zmenu trvalého pobytu (po kolaudácii, presťahovaní sa a pod.) 
aby tak urobili čo najskôr, pretože sa skresľujú informácie 
v evidencii obyvateľstva obce Sačurov. Obec nie je povinná 
obyvateľov na túto skutočnosť upozorňovať osobne. 

MIlí SPOlUOBČANIA
Obec Sačurov, ako správca dane z nehnuteľností, dane za 

psa, poplatkov za komunálny odpad a poplatkov za stočné, 
týmto upozorňuje všetkých občanov, ktorí do dnešného dňa 
nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 
Zb., aby si túto povinnosť splnili čo najskôr a to zaplatením v 
pokladni Obecného úradu Sačurov, alebo na účet obce.

V prípade, že dane nebudú do konca septembra riadne 
zaplatené, obec ako správca dane je povinná pristúpiť k 
exekučnému konaniu, ktoré vykoná sama, alebo sa s nárokom 
na vykonanie exekúcie obráti na Okresný súd v Banskej 
Bystrici.

Veríme, že k nezaplateniu daní došlo len Vašim pracovným 
zaneprázdnením a že si svoju zákonnú povinnosť riadne splníte.



SAČUROVSKÉ novinystrana 6

Sačurovské noviny - vychádza 1 x polročne. Evidenčné číslo: EV 3596/09 Vydáva: Obecný úrad Sačurov. 
Sídlo vydávateľa: Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov. IČO vydávateľa: 00332810.  Tel.: 057/449 72 77.

Zodpovedný redaktor - Peter BARÁT, redaktorka - Katarína Kulíková, foto - Pavol Ečegi,  archív
Dátum vydania: 25. 7. 2019. Ročník vydávania: Júl 2019, 5. ročník. Náklad - 500 ks. ISSN - 1339-3987

Sadzba a tlač - OFSETA NB s.r.o., Vranov nad Topľou, tel.: 057/443 16 49

Narodení:
  1. Kemal Tancoš 10.12.2018
  2.  Damíán Karchňak         2.1.2019
  3.  Šarlota Kotranová        2.1.2019
  4.  Richard Šamko      31.1.2019
  5.  Dominika Nanárová    9.1.2019
  6.  Jozef Bajer                  25.1.2019
  7. Mikuláš Goroľ  7.2.2019
 8.  Andrea Lukáčová 18.2.2019
  9.  Oliver Mitro 24.2.2019
 10.  Lilien Tudjová 3.3.2019
 11.  Nina Tudjová  3.3.2019
 12.  Patrik Nanár   4.3.2019
 13. Timea  Jurečková 13.3.2019
 14.  Mário  Šmatár  13.3.2019            
 15. Kevin Šmatár    14.3.2019 
 16. Jakub Bakajsa  16.3.2019
 17. Irena Poláková   24.3.2019
 18. Mateo Riško 25.3.2019
 19.  Monika Tancošová 28.3.2019
 20.  Michal Tancoš 7.4.2019          
 21.  Martin Tancoš 10.4.2019
 22.  Evelyn Šmatárová 15.4.2019
 23. Natália Tancošová 19.4.2019
 24. Jozef Guman 22.4.2019
 25.  Lejla Tancošová 24.4.2019
 26. Zdeno Šmatár 25.4.2019
 27.  Alexandra Tancošová 24.5.2019
 28. Emil Lukáč 30.5.2019
 29.  Olívia Tancošová 31.5.2019
 30.  Igor Šmatár 1.6.2019
 31.  Alexander Tancoš 21.6.2019 

Sobáše:
 1.  Peter Gedor a Marcela Šromovská       23.2.2019
 2.  Roman Lukáč a Regína Banová              20.3.2019
 3.  PaedDr. Ľubomír Rendár a PhDr Mária Matiová  27.4.2019
 4. Viliam Bartko a Jana Zubková                  18.5.2019
 5. Peter Nahaj a Ing. Martina Romanová     25.5.2019   

Zomrelí:
 1. Andrej Vavrek         22.2.2019
 2. Ján  Kočiš 11.3.2019
 3. Mária Bilá  15.3.2019
 4. Anna Kacová 18.3.2019
 5. Anna Kozáková 25.3.2019
 6. Ján Štempák 15.4.2019
 7. Imrich Feník   23.5.2019
 8. Marta Romanová 9.6.2019
 9. Miroslav Goroľ 8.6.2019
 10. Andrej Mati  16.6.2019  

Spoločenská kronika



SAČUROVSKÉ noviny strana 7

 Ani sme sa nenazda-
li a po Vianočných prázd-
ninách sme sa vrátili spať 
do MŠ.  Hneď prvý týždeň 
nás navštívil o. kaplan  a 
posvätil nám priestory  na-
šej MŠ. Počas zimných me-
siacov sme  sa v snehu vy-
šantili, stavali  si snehulia-
kov a tešili sa zo zimy. Po-
čas fašiangov sme si zatan-
covali na super karnevale 
v KD. Dni rýchlo ubiehali a 
výhovno –vzdelávaciu čin-
nosť sme obohatili a o diva-
delné predstavenia v našej 
MŠ.( Pesničkál, Danka  a 
Janka...) V mesiaci  Marec 
navštívila deti pani spiso-
vateľka Oľga Švedová, kto-
rá predstavila deťom  prá-
cu spisovateľky a prečítala 
nám krásne verše zo svojej 
zbierky.  V mesiaci Marec 
sme nezabudli na sviatok 
všetkých  Žien a preto  sme 
vystúpili v KD, kde sme ich 
potešili piesňami a verša-
mi básni. Počas jarných dní 
sme sa  tešili z teplého sl-
niečka a to lákalo detí z  MŠ  
na jarné vychádzky. O bez-
pečnosti na ceste, cestnej 
premávke nám porozprá-
vala JUDr. Anna Katreničo-
vá.  Mesiac Apríl bol výni-

močný pre našich predško-
lákov, ktorí spolu s rodičmi  
navštívili ZŠ  a slávnostne 
sa zapísali  do prvého roč-
níka  ZŠ. Pani učiteľka  si 
pri tejto prežitosti pre budú-
cich žiakov pripravila rôz-
ne úlohy, ktoré naši pred-
školáci zvládli s úplnou ľa-
hkosťou.  Vytvoriť logo MŠ 
bola zaujímavá úloha , do 
ktorej sa mohli zapojiť rodi-
čia spolu s deťmi.  A tak sa 
naša materská škola  pýši 
svojím logom, v ktorom sú 
zobrazené prvky  našej MŠ. 
Do zbierky básni, piesní a 
tancov, ktoré sme sa nau-
čili pribudli tie najkrajšie o 
mamičke, ktoré sme odre-
citovali v KD pri prežitosti 
Dňa Matiek. Posledný má-
jový deň patril všetkým de-
tičkám, keď sme oslavovali 
ich sviatok :,,Deň Detí,,.  V 
tento deň k nám prišli hasi-
či a deti si mohli vyskúšať  
ich náročnú prácu.  Areá-
lom MŠ sa ozýval smiech a 
hudba na spoločnej disko-
téky. Malí oslávenci si do-
mov odniesli pekný dar-
ček. Počas  projektu :,,Fa-
rebný  týždeň,,  to  farba-
mi v MŠ len tak hemžilo. 
Každý deň sme sa všetci 

obliekli do vopred určenej 
farby a tak sa hlavná myš-
l ienka zjednotiť sa stala 
reálna. Za odmenu sme sa 
vybrali počas horúcich let-
ných dní na spoločný škol-

ský výlet do Košíc. Pest-
rý program začal v Bábko-
vom divadle názvom pred-
stavenia: ,,Čert a káča,, 
ktoré bolo pre nás všet-
kých poučné, ale zároveň 

MATERSKÁ  šKOlA
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• OP ĽZ: Budeme 
úspešnejší

MŠVVaŠ SR ako 
sprostredkovateľský orgán 
pre prioritnú os Vzdeláva-
nie operačného programu 
Ľudské zdroje vyhlásil vý-
zvu na predkladanie žia-
dostí o nenávratný finanč-
ný príspevok „Čitateľská, 
matematická a prírodoved-
ná gramotnosť v základnej 
škole“ a náš projekt s ná-
zvom „Budeme úspešnejší“ 
získal grant v hodnote viac 
ako 149 tisíc eur. 

V rámci implementácie 
projektu pracujú v škole tri 
pedagogické kluby zamera-
né na jednotlivé gramotnos-
ti, v ktorých pracuje 22 uči-
teľov a na stretnutiach sa 
navzájom informujú o pou-
žitých inovatívnych metó-
dach a formách práce. 

Každý mesiac od januára 
sme v rámci projektu reali-
zovali jedno z plánovaných 
deviatich vzdelávaní uči-
teľov. Naši učitelia absol-
vovali vzdelávania v tvor-

be interaktívnych edukač-
ných pomôcok v programe 
Alf, kartičkovom programe, 
v programe pre interaktívne 
tabule ActivInspire, učili sa 
natáčať a spracovávať vi-
deá pomocou tabletu, pra-
covať v tabuľkovom progra-

me MS Excel.
Odučili sme každý týž-

deň 27 extra hodín mate-
matiky, slovenského jazyka 
a prírodovedy. 

Čaká na nás ešte ďal-
ší školský rok, v ktorom bu-
deme realizovať projektové 

aktivity už v dvoch novovy-
tvorených projektových po-
čítačových učebniach. 

• IT Akadémia partner
Päť slovenských univer-

zít realizuje v spolupráci 
so základnými a strednými 
školami už druhý rok národ-

vtipné. Program pokračo-
val cestou detským vláči-
kom na Alpinku, kde sme 
v údolí Indiánov riešili rôz-
ne indiánske úlohy. Záver 
školského roka patril sláv-
nostnej rozlúčke s našimi 
predškolákmi, kde sa spo-
lu s rodičmi lúčili s MŠ. Po-
čas slávnosti boli deti ob-
darované peknými kniha-
mi, ktoré im odovzdal Pán 

starosta obce. Predškolá-
kom a rodičom detí riadi-
teľka MŠ popriala veľa síl 
a chuti do učenia. Brány 
MŠ sa 28.6.2019 zatvori-
l i s prianím krásneho leta 
všetkým  deťom a rodičom.

Už teraz sa však  teší-
me, keď sa brána MŠ otvorí 
2.9.2019 

Riaditeľka MŠ
Mgr. Urbanova Anna 

SME úSPEšNEjší - ZÁKlADNÁ šKOlA
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ný projekt IT Akadémia – 
Vzdelávanie pre 21. storo-
čie, ktorého súčasťou je aj 
naša škola ako partner.

Čo nám to prinieslo?
Benefity pre žiakov: 
- zvýšenie úrovne a roz-

sahu digitálnej gramotnos-
ti, osobnostného rozvoja a 
komunikačných zručností, 
ktoré môžu získavať v rám-
ci aktivít a vyučovania v no-
vej učebni ScienceLab, kto-
rá je vybavená modernými 
technológiami na vyučova-
nie fyziky, chémie, biológie 
a informatiky,

- využívanie a overova-
nie moderných metodík z 
matematiky a prírodoved-
ných predmetov na druhom 
stupni našej školy.

Benefity pre učiteľov: 
- získanie didaktických 

kompetencií v súlade s naj-
novšími trendmi vyučova-
nia prírodných a technic-
kých vied, matematiky a in-
formatiky – kontinuálne ak-
tualizačné a inovačné vzde-
lávania. 

• Rozvíjame nadanie 
žiakov

Žiaci našej školy sa zú-
častnili celoslovenskej sú-
ťaže Ypsilon - slovina je 
hra. Z každej triedy vybra-
li učitelia slovenského ja-
zyka dvoch reprezentantov. 
Občianske združenie Klub 
priateľov školy im zaplatil 
„štartovné“ a mohlo sa ve-
selo súťažiť. Naši žiaci sa 
v súťaži nestratili, ba nao-
pak umiestnili sa medzi na-
jlepšími. Náš siedmak Ma-
tej Líška bol dokonca prvý 
a získal smartfón. 

Klokanmi nazývame žia-
kov a žiačky po celom sve-
te, ktorí sa zapojili do na-
jväčšej medzinárodnej sú-
ťaže na svete, Matema-
tického klokana. Rovnaké 
úlohy riešili žiaci vo viac 
ako 70-tich krajinách na 
celej zemeguli. Súťaž ri-
adi organizácia Kangou-
rou sans frontieres (Klokan 
bez hraníc), ktorá sídli v 
Paríži. Aj slovenskí žiaci sú 
už 22 rokov súčasťou tejto 
súťaže. Tento rok sa do nej 
zapojilo 72 000 žiakov na 
takmer 1500 školách od pr-
váčikov až po maturantov. 
Z našej školy sa do súťa-
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že zapojilo 27 žiakov 1. - 6. 
ročníka. Medzi najúspeš-
nejšími boli šiestaci Ale-
xandra Dudášová a Matej 
Dobranský, tretiačka Mi-
chaela Dargajová a prváč-
ky Natália Gonosová a Alž-
beta Dargajová, ktorá test 
vypracovala na plný po-
čet bodov a spolu s 1354 
prvákmi zo Slovenska sa 
umiestnila vo svojej kate-
górii na 1. mieste. 

Tento ročník súťaže Môj 
slovník z reality 2019 je už 
náš v poradí štvrtý, do kto-
rého sme sa zapojili, a pre-
to nás potešila správa, že 
slovník Veroniky Rozpu-
tinskej (VII.A) sa dostal do 
štvorice slovníkov do ce-
loslovenského finále. Hur-
ray! Organizátorom súťaže 
je IALF medzinárodná or-
ganizácia pôsobiaca v ob-
lasti jazykov, učenia sa, tú-
torstva a inšpirácie. Tvor-
ca slovníka v súťaži mal za 
úlohu zvoliť si frázu, ktorá 
bola riešením doplňovačky. 
Fráza mala mať minimálne 
15 písmen. Veronika si zvo-
lila frázu „You must be jo-
king!“. Na každé písmenko 
tohto slova vyobrazila slo-
víčko, ktoré spolu s pomoc-
nou vetou v anglickom ja-
zyku má pomôcť riešiteľo-
vi vylúštiť doplňovačku. Fi-
nálové kolo tohto projek-
tu prebehne na poslednom 
kole projektu Jazykový kvet 
2019 a slovníky okrem po-
roty ohodnotia svojím hla-
som aj účastníci podujatia. 

Najúspešnejším žiakom 
školy sa tohto roku stál sied-
mak Ivo Jakubík. Je to ma-
tematicky nadaný žiak, kto-
rý pravidelne víťazí v okres-
ných kolách matematických 
súťaží. Tohto roku obsadil 1. 
miesto v matematickej olym-
piáde, 3. miesto v Pytagoriá-
de a úspešný bol dokonca aj 
v celoslovenskej matematic-
kej súťaže MAKS.

• Sme Škola priateľská 
deťom

Aj naša škola je pria-
teľská k deťom. A to nielen 
k našim žiakom, ale snaží-
me sa myslieť aj na deti vo 
svete.  Oslovila nás myšli-
enka detského fondu OSN 
(UNICEF), pomôcť zabez-
pečiť ohrozeným deťom 

základné životné potreby 
– pitnú vodu, základné po-
môcky do školy a vakcíny.

Zapojili sme sa preto do 
projektu s názvom Škola pri-
ateľská k deťom. Ide o ce-
loročný program, ktorý sa 
snaží, aby činnosť školy 
bola vykonávaná s pocho-
pením pre deti.  Na získanie 
titulu je potrebné splniť  rôz-
ne kritériá a zorganizovať 
určité aktivity.

V rámci vyučovania sme 
sa venovali aktivitám na pod-
poru vzdelávania k ľudským 

právam.  Ide o nový prístup 
k učeniu, ktorý sa snaží o bu-
dovanie globálneho občian-
stva.  

Naši žiaci si uvedomu-
jú aké majú šťastie, že vy-
rastajú v mieri a prežíva-
jú pokojné detstvo. Zúčast-
nili sme sa na celosloven-
skej zbierke Modrý gombík. 
Výťažok zo zbierky bol v 
tomto roku venovaný deťom 
na východnej Ukrajine, kto-
ré žijú už šiesty rok vo voj-
novom konflikte. Zo zbierky 
zabezpečuje UNICEF lie-

ky, vodu, potraviny, opra-
vuje vojnou zničené domy a 
školy, školí deti, aby sa vy-
hýbali miestam, kde sa na-
chádzajú míny. 

Kúpili sme aj Darček pre 
život – prispeli sme na kúpu 
vakcíny proti osýpkam (40 
dóz), 500 kusov ceruziek, 
20 kusov zošitov. Takto 
sme sa snažili potešiť nie-
len seba, ale aj deti, ktorým 
vrátime silu žiť.

Autorky článku a fotografií: 
RNDr. Marta Megyesiová, 
PaedDr. Jana Humeníková


