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Začal sa ďalší rok. Ani sme 
nepostrehli, ako rýchlo ubieha čas. Je rok 
2018. Tento rok je výnimočný. Niektorí ho 
označujú ako rok magických osmičiek. 
A skutočne, je toho veľa, čo v minulosti 
spôsobilo zmeny v živote nášho národa. Je 
to rok, ktorý nám otvára brány budúcnosti, 
ale aj minulosti. Rok 2018 je vyhlásený 
ako rok Európskeho kultúrneho dedičstva, 
a to nám dáva príležitosť pochopiť, odkiaľ 
a kam kráčame a kde je naše miesto. 

Život nám vraj dáva znamenia, 
akou cestou sa uberať, len my ich často 
prehliadame. Ja som ich začala vídať 
čoraz pravidelnejšie, takmer každý deň. Sú 
to práve študenti, ktorí mi rozširujú obzory, 
nútia ma premýšľať, dávajú alternatívy 
k životu alebo utvrdia v dileme, čo vo mne 
dlhšie prebýva. A niekedy je to naopak. 
Zistím pri nich, že touto cestou by som sa 
nepobrala.

Za posledné roky sa v mojom okolí 
zmenilo veľa. Veľa vecí, veľa ľudí...

Pozorujem, ako sa z mnohých 
stávajú ambiciózni muži a ambiciózne  
ženy. Všetko sú to zázračné bytosti, ktorí 
sa možno niekedy snažia urobiť až veľmi 
veľa, aby sa stali dokonalými. Niekedy 
však treba vypnúť.  Zasnívať sa 
v predstavách, zahľadieť sa do steny, 
zabudnúť na povinnosti. A viete, čo 
zaručene zaberá? Seriály. Tento zlozvyk 
má niečo do seba. Sem-tam sa totiž 
nechám inšpirovať a prehovoriť si do duše. 
Je to síce „žrút“ času, ale keď som sa vcítila 
do každej postavy, uvedomila som  si iný 
uhol pohľadu. Doteraz som si myslela, že 
ľudia sú jednoducho zlí, ale možno sa len 
na svet pozerajú inými očami a s inými 
trápeniami.

Nechcem sa zbavovať milovaných 
zlozvykov a nemám rada predsavzatia. Ale 
jedno si predsa len dám. Na rok 2018 sa 
budem snažiť pozerať aj očami iných ľudí.

A vám, milí čitatelia, prajem  veľa 
dobrozvykov, zdravie, pokoru a lásku!  

                                   -mk-                                                                                                                              

EDITORIÁL PRÍHOVOR STAROSTU

Aký je teda súčasný stav našej obce? Ľudia, ktorí tu viac 
rokov neboli a vracajú sa naspäť, na návštevu k príbuzným, či vybaviť 
si niečo na úrade, alebo položiť kytičku na hroby svojich predkov, 
sa väčšinou pochvalne vyjadrujú o rozdieloch, aká bola obec kedysi 
a aká je dnes. A čo my domáci? Aj nám sa to tak zdá? Nám, čo tu 
denne žijeme, pracujeme, či trávime voľný čas? Veruže nám sa to až 
také  nezdá! Ale takí sme my – ľudia. Myslím si, že je správne, keď sa 
dožadujeme vždy a všade niečoho nového, lepšieho pre spríjemnenie 
a vylepšenie životného prostredia nás i našich blízkych, veď len tak 
sa môže obec posúvať vpred.

Podľa môjho názoru Diviacka Nová Ves má dobré vyhliadky 
na bývanie, podnikanie i oddych. Sú tu vybudované takmer všetky 
inžinierske siete a ich kapacita sa ďalej rozširuje, vrátane zatiaľ iba 
plánovanej  kanalizácie.

 Vďaka rôznym organizáciám i jednotlivcom vyvíjajúcim 
činnosť v rôznych oblastiach je v našej obci spoločenský život, kultúra 
i šport na vysokej úrovni.

Milí spoluobčania, je potrebné, aby sme prednosti a aktivity 
našej obce aj naďalej upevňovali a rozvíjali, aby sme sa nimi 
obohacovali navzájom a aby sme nimi potešili a povzbudili seba a aj 
našich hostí. 
  Najťažšia úloha je a vždy bude skĺbiť prospech obce ako celku 
a blaho občana ako jednotlivca. Často sú ich záujmy v protiklade 
a vtedy je potrebné rozhodnúť sa správne a za svoje rozhodnutie 
niesť aj zodpovednosť. Je to niekedy veľmi zložité, a preto si to 
vyžaduje porozumenie a spoluprácu.

Všetkým, či už zástupkyni starostu obce, obecnému 
zastupiteľstvu, kontrolórovi obce, zamestnancom obecného 
úradu,  komisiám, organizáciám, jednotlivcom, ktorí pomáhajú obci 
akýmkoľvek spôsobom, chcem poďakovať nielen za spoluprácu 
v ostatných štyroch rokoch, ale aj rokoch predtým. Zároveň chcem 
vysloviť želanie, aby sme  spoločnou prácou prispievali k ďalšiemu 
rozvoju našej obce v každej oblasti a vytvárali v nej podmienky pre 
spokojný a šťastný život občanov aj naďalej.   

Do nastávajúcej práce vám želám veľa pracovného elánu, 
zdravia, šťastia, radosti, Božích milostí a pohody vo vašich rodinách.   

                                                             I. Kohút, starosta obce

Drahí spoluobčania,
od komunálnych volieb už pomaly 
uplynuli štyri roky. Bolo to ďalšie  
obdobie plné učenia, nových 
skúseností, ale i riešení mnohých 
problémov.

Môj pohľad na našu obec je 
pohľadom človeka – občana, ktorý 
sa rozhodol pracovať ako starosta. 
Snažil som sa našu obec povzniesť na 
vyššiu úroveň po stránke materiálnej, 
ale aj duchovnej a spoločenskej.
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ROK SA S ROKOM STRETOL ...
Úspešne máme za 

sebou rok 2017, v ktorom sa 
naplnila naša štvorročná snaha 
o vybudovanie chodníkov 
a nástupíšť spolu  s osvetlenými 
priechodmi pre chodcov podľa 
aktuálne platných zákonov. 
Posledným úsekom na hlavnej 
ceste bol chodník s nástupišťom 
na hornej autobusovej zastávke 
v smere do Nitrianskeho Rudna.
Chodník bol pripojený na už vybudovaný úsek s priechodom pre chodcov. V mieste zastávky vznikla rozšírená 
plocha, kde našli svoje miesto lavičky, cestovný poriadok a nádoba na zber odpadu. Obec vybudovala tento úsek 
z vlastných zdrojov v hodnote 27 701,54 €.

Chodník s nástupišťom na hornej autobusovej zastávke

Rekonštrukcia kotolnne MŠ

Popri chodníkoch vybudovaných v predchádzajúcich rokoch bola priebežne počas celého uplynulého roku 
vykonávaná údržba stromov, krovín a kosenie trávnikov. Správna a neustála práca dáva novovybudovaným častiam 
pekný vzhľad a životnosť na dlhé obdobie.

V roku 2016 sme 
obyvateľov obce informovali 
o úspešnom zavedení 
plynu do materskej škôlky 
a kompletnej rekonštrukcii 
kotolne. Hovoríme o úspechu, 
pretože v škôlke sa kúrilo uhlím 
celé desaťročia a štipľavý 
zápach počas vykurovacej 
sezóny trápil celé okolie 
objektu. Investičný dlh, ako 
sa označuje zanedbávanie 
priebežného zveľaďovania objektov v správe obce, sme znižovali i v roku 2017. 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ na oboch poschodiach

V škôlke došlo 
počas letných mesiacov 
ku kompletnej rekonštrukcii 
sociálnych zariadení na 
oboch podlažiach. Nové 
kúpeľničky pre škôlkarov sú 
príjemným a hygienickým 
prostredím, plným svetlých 
odtieňov a funkčného 
vybavenia. Aj v tomto prípade
obec investovala z vlastných zdrojov ušetrených rozumným hospodárením a to čiastku 38 942,38 €. Práca bola 
náročná a vyžadovala si aj trpezlivosť rodičov detí, ktorým sa chceme touto cestou poďakovať. Verím, že ich výsledok 
naplnil uspokojením.



• Obecné noviny •

– 4 –

Počas roku sa komisia výstavby a poslanci 
obecného zastupiteľstva zaoberali problematikou 
prívalových zrážok stekajúcich po komunikácii 
zo „Sviniarky“ do dolného konca časti obce Vrbany. 
Na zamedzenie hrozby menších povodňových vĺn bol 
osadený hlboký líniový odvodňovací žľab vyústený 
do miestneho vodného toku. Pevne veríme, 
že uvedené opatrenie zníži, alebo úplne odstráni, 
súčasné nepríjemné skúsenosti. Vybudovanie 
žľabu, rovnako ako v predošlých prípadoch, bolo 
realizované plne z finančných prostriedkov obce 
a to v hodnote 5 746,81 € Odvodňovací žľab na miestnej komunikácií zo ,,Sviniarky“

Najväčšou investíciou roku 2017 je projekt zníženia energetickej náročnosti objektov obecného úradu 
a kultúrneho domu v obci. Cieľom projektu sú úpravy, ktoré znížia objem energií potrebný na kúrenie, chladenie 
či svietenie v objekte, pričom výsledkom majú byť nižšie účty za energie a tak vznikne viac možností pre obec 
investovať do ďalšieho rozvoja. 

Zateplenie KD a obecného úradu                                                                                                                         

Zrekonštruované priestory pre hasičov - DHZ                                                                                                                        

Rekonštrukcia kotolne KD a OuÚ                                                                                                                        

Zrekonštruované kancelárie OuÚ                                                                                                                        
Rekonštrukcia budovy 
a priestranstva za KD                                                                                                                   

Zároveň s uvedeným 
sme upravili priestory požiarnej 
zbrojnice a pošty, ktorá 
je dnes výrazne kvalitnejším 
a moderným zariadením.

Nádvorie pri pošte Zrekonštruované priestory pošty
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Garáž pre  hasičské autáNádvorie pred hasičskou zbrojnicou

V rámci projektu sa 
podarilo vyriešiť roky pretrvajúci 
problém s atmosferickými 
zrážkami stekajúcimi zo strešnej 
krytiny k základom objektu. 
Zrážkové vody budú po novom 
dotovať rast zelene na okolitých 
plochách. 

Projekt je financovaný 
z fondov Európskej únie, 
so spoluúčasťou obce. Celkové 
náklady činia 440 590,97 €, pričom 
obec sa na projekte bude podieľať 
sumou 22 029,55 €.
Spolu s realizáciou zníženia 
energeticke náročnosti objektu 
obecného úradu a kultúrneho 
domu došlo k realizácii zberného
dvora v priestore medzi objektom kultúrneho domu a oplotením futbalového ihriska. Pôvodná menšia betónová 
plocha bola nahradená novou, dláždenou, násobne väčšou. Došlo k výmene oplotení a vstupnej brány do areálu 
a taktiež k doplneniu osvetlenia. So zlepšeným zázemím sa obec bude naďalej snažiť o čo najlepšie výsledky v zbere 
komunálneho a triedeného odpadu. Naším spoločným cieľom je, aby nedochádzalo k tvorbe čiernych skládok v okolí 
obce a tým k poškodzovaniu životného prostredia. Projekt  bol financovaný z fondov Európskej únie, so spoluúčasťou 
obce. Celkové náklady činia 502 190,58 €,  pričom obec sa na projekte podieľa sumou 25 109,53 €.

Nádvorie zberného dvoraOplotenie zberného dvora

Odvodňovací žľab na ihrisku vo Vrbanoch 

V článku uvádzame len časť vykonaných prác 

a zrealizovaných projektov. Z tých drobných, no nemenej 

náročných, môžeme spomenúť opravu miestneho 

rozhlasu v časti obce, vybudovanie spevnenej plochy  

na nádoby pre separovaný zber pri pekárni, či doplnenie 

odvodňovacieho žľabu pri ihrisku v časti Vrbany. 
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Celkovo preinvestovaná čiastka z vlastných zdrojov obce 
v uplynulom roku 2017 bola v sume 118 608,-€. Podarilo sa to bez nutnosti 
obec zaťažovať bankovými úvermi, vďaka dlhodobému rozumnému 
hospodáreniu. Dotácie na zatepľovanie obecného úradu s kultúrnym 
domom a na biologicky rozložiteľný komunálny odpad obec očakáva 
v roku 2018. 

Rok po roku bolo pričinením vedenia obce a väčšieho počtu 
zanietených obyvateľov obce  vykonané množstvo práce, ktorej výsledky 
je vidieť na každom kroku. V nasledujúcom roku budeme v prácach 
pokračovať. 

V roku 2018 cielime na ukončenie postupnej obnovy areálu obecného úradu a kultúrneho domu. Taktiež 
chceme pokračovať v protipovodňových opatreniach v obci. Uplynulé dva roky boli venované čisteniu vodných tokov. 
V nasledujúcom roku plánujeme odstránenie bodovej zátarasy na vodnom toku v dolnej časti Vrbian rozšírením 
nedostatočnej prietočnej kapacity priepustu pod miestnou komunikáciou. Projekt je o to náročnejší, že musí 
nadväzovať na vodohospodármi plánované budúce opatrenia, ktoré majú ochrániť majetok obyvateľov v tejto časti 
našej obce. Dva väčšie a finančne náročnejšie projekty doplní priebežná údržba a drobné opravy na obecnom 
majetku a miestnych komunikáciách.

Opäť raz obec čaká rok naplnený prácou na skrášľovaní verejných priestorov pre našich obyvateľov. Pevne 
veríme, že stanovené ciele sa nám podarí naplniť a tak vytvoríme priestor pre rozvoj obce aj v nasledujúcich rokoch. 

V posledných vetách sa chcem poďakovať starostovi obce, kolegom poslancom a členom komisií pri obecnom 
zastupiteľstve. Taktiež všetkým spoluobčanom, s ktorými sme za posledné štyri spolupracovali, či od ktorých prišli 
podnety pre zlepšenie života v obci Diviacka Nová Ves. 

Verím, že vykonaná práca a zrealizované stavby nás budú reprezentovať ešte dlhé roky. Ďakujem a prajem 
veľa úspechov v rokoch nasledujúcich.

                                                           Ing. Dušan Kohút

AKO SME HOSPODÁRILI
Uplynulý rok 2017 bol z pohľadu hospodárenia 

obce veľmi úspešný a nadväzoval na trend ostatných 
piatich predchádzajúcich rokov. Zmysluplné 
vynakladanie prostriedkov obce nám otvorilo možnosti 
na investičné akcie, ktorých výsledky budú môcť 
využívať občania a návštevníci Diviackej Novej Vsi 
ešte niekoľko desaťročí. Východisková pozícia na 
začiatku roku 2017 bola viac než výborná preto, lebo 
starostlivým nakladaním s prostriedkami sme mali 
pripravenú finančnú rezervu 175.907 €. Zapojením 
týchto prostriedkov a minimálne krátenými príjmami 
zo štátneho rozpočtu vo forme podielový daní 
bolo možné v obci preinvestovať v uplynulom 
roku cca 93.000 € a vybudovať, zrekonštruovať 
či sanovať niekoľko miest slúžiacich občanom. 
Väčšie rozbehnuté akcie, ako napríklad Zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (tzv.: 

BRKO), Zníženie energetickej náročnosti budov 
v majetku obce – OcÚ, kultúrny dom, nám prechádzajú 
do ďalšieho účtovného obdobia. V krátkej rekapitulácii 
si priblížme jednotlivé body za štvorročné obdobie:
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ROK 2016   
Úprava povrchov vestibulu a zasadačky 
KD 22 274 € 0 € 

Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení 
v tribúne ihriska 19 356,00 € 16 100,00 € 

Pripojovací plynovod STL D32 pre MŠ 2 198 € 0 € 

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste 
II/574 v obci Diviacka Nová Ves, zástavka 
Horný koniec 

34 892 € 0 € 

Bezpečnostné zábradlie a nová lávka s 
bezpečnostným zábradlím pri hornej 
autobusovej zastávke 

11 430 € 0 € 

Vybudovanie novej lávky a chodníkov v 
časti obce Vrbany 3 473 € 0 € 

Rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ 14 764 € 0 € 
Drobný hmotný majetok (kosačka, 
stoličky a stoly, ozvučenie do KD) 10 726 € 0 € 

ROK 2015   
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v 
tribúne TJ Družstevník Diviacka Nová 
Ves 

4 951 € 0 € 

Vybudovanie chýbajúceho oplotenia 
areálu ZŠ 11 898 € 0 € 

Inštalácia kamerového systému (10 
kamier) 2 013 € 8 000 € 

Rozšírenie verejného osvetlenia pri ZŠ a 
cintoríne vo Vrbanoch 9 666 € 0 € 

Vybudovanie priechodu pre chodcov pri 
ZŠ  32 146 € 0 € 

Inštalácia bezpečnostného zábradlia na 
priechode pri ZŠ 4 534 € 0 € 

Vybudovanie kamerového systému v obci 3 641 € 32 146 € 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 37 630 € 93 057 € 
Hasičské auto 0 € 114 813 € 
Drobný hmotný majetok (inventár, 
kancelárska technika a ostatné pracovné 
pomôcky) 

6 300 € 0 € 

ROK 2014   
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v 
ZŠ 0 € 29 996 € 

Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD 
– 2.etapa 29 294 € 8 000 € 

Kuchynská linka v KD 1 847 € 0 € 
Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste 28 838 € 0 € 
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časti obce Vrbany 3 473 € 0 € 

Rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ 14 764 € 0 € 
Drobný hmotný majetok (kosačka, 
stoličky a stoly, ozvučenie do KD) 10 726 € 0 € 

ROK 2015   
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v 
tribúne TJ Družstevník Diviacka Nová 
Ves 

4 951 € 0 € 

Vybudovanie chýbajúceho oplotenia 
areálu ZŠ 11 898 € 0 € 

Inštalácia kamerového systému (10 
kamier) 2 013 € 8 000 € 

Rozšírenie verejného osvetlenia pri ZŠ a 
cintoríne vo Vrbanoch 9 666 € 0 € 

Vybudovanie priechodu pre chodcov pri 
ZŠ  32 146 € 0 € 

Inštalácia bezpečnostného zábradlia na 
priechode pri ZŠ 4 534 € 0 € 

Vybudovanie kamerového systému v obci 3 641 € 32 146 € 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 37 630 € 93 057 € 
Hasičské auto 0 € 114 813 € 
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kancelárska technika a ostatné pracovné 
pomôcky) 

6 300 € 0 € 
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 Z uvedeného prehľadu je vidieť snahu a iniciatívu vedenia obce o zveľadenie a zhodnotenie 

spravovaného majetku, ktorý slúži všetkým občanom. Tento im má prinášať komfort, bezpečnosť a 

v neposlednom rade aj dobrý pocit z toho, že žijú v našej obci. 

 
Stav peňažných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2017: 

 
Bežný účet VÚB 125 875,89 € 
Účet dotácií 33,51 € 
Bežný účet Prima 91 966,79 € 
Rezervný fond 116 250,15 € 
Sociálny fond 559,57 € 
Dotačný účet (Dobudov. kamer. syst.) 10 030,00 € 
SPOLU 344 715,91 € 

- z toho účelovo viazané FP do r. 2018 
  a/ finančné zábezpeky          
  b/ fond prevádzky údržby a opráv                                                     
  c/ dotačné finančné prostriedky 

 
 

108 198,39 € 
20 495,60 € 
13 289,88 € 

 
Zostatok finančných prostriedkov                         202 732,04 € 
  

 

Rok 2017 sme opätovne ukončili s dostatočnou finančnou rezervou, ktorá nám poskytne plynulé 

pokračovanie v nastolenom trende. Za všetky tieto úspechy je nevyhnutné poďakovať všetkým, 

ktorí sa o to pričinili. Vo svojom mene ďakujem pánovi starostovi, kolegom poslancom, hlavnému 

kontrolórovi obce, jednotlivým členom komisií, zamestnancom OcÚ, bez ktorých by doterajšie 

úspešné riadenie a hospodárenie obce nebolo možné. 

                                                                                                             D. Dolník, predseda KfPaKz 

II/574 
Výstavba ČOV a kanalizácie v obci 3 684 € 70 000 € 

Vybudovanie oporného múru v jarku časti 
obce Vrbany 1 846 € 0 € 

Rekonštrukcia a modernizácia 
vykurovacieho systému v Klube 
dôchodcov 

6 396 € 0 € 

Vybudovanie chodníkov na cintoríne vo 
Vrbanoch 7 509 € 0 € 

Drobný hmotný majetok (stoličky, 
kontajnery, šmýkačky, svietidlá a prac. 
pomôcky) 

5 477 € 0 € 

SPOLU 435 391 € 372 112 € 
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Ako sme hospodárili 
 
 

Uplynulý rok 2017 bol z pohľadu 

hospodárenia obce veľmi úspešný a 

nadväzoval na trend ostatných piatich 

predchádzajúcich rokov. Zmysluplné 

vynakladanie prostriedkov obce nám otvorilo 

možnosti na investičné akcie, ktorých 

výsledky budú môcť využívať občania a 

návštevníci Diviackej Novej Vsi ešte 

niekoľko desaťročí. Východisková pozícia na 

začiatku roku 2017 bola viac než výborná 

preto, lebo starostlivým nakladaním s 

prostriedkami sme mali pripravenú finančnú 

rezervu 175.907 €. Zapojením týchto 

prostriedkov a minimálne krátenými príjmami 

zo štátneho rozpočtu vo forme podielový daní 

bolo možné v obci preinvestovať v uplynulom 

roku cca 93.000 € a vybudovať, 

zrekonštruovať či sanovať niekoľko miest 

slúžiacich občanom. Väčšie rozbehnuté akcie, 

ako napríklad Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu (tzv.: 

BRKO), Zníženie energetickej náročnosti 

budov v majetku obce – OcÚ, kultúrny dom, 

nám prechádzajú do ďalšieho účtovného 

obdobia. V krátkej rekapitulácii si priblížme 

jednotlivé body za štvorročné obdobie: 

 
obdobie / popis výdavku / názov 

investičnej akcie vlastné prostriedky obce získané prostriedky: 
dotácie, granty, výzvy 

ROK 2017   
Priekopový mulčovač 3 350 € 0 € 
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu časť 
obce Vrbany 7 230 € 0 € 

Oprava sociálnych zariadení v  
MŠ 38 942 € 0 € 

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste 
II/574 v obci Diviacka Nová Ves, chodník 
a nástupište 

27 702 € 0 € 

Realizácia líniového odvodňovacieho 
žľabu – Vrbany 5 747 € 0 € 

Sanácia priestoru spevnením plôch pri 
pekárni ALF 5 310 € 0 € 

Odvodnenie komunikácii vo Vrbanoch – 
otvorený žľab 4 625 € 0 

 
Oprava priestorov pošty 8 016 € 0 
Betónové stĺpy pre verejné osvetlenie 4 197 € 0 

Drobný hmotný majetok 
(konf. stoličky do KD – 130 ks, snehová 
fréza a pracovné pomôcky) 

13 489,00 € 0 
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KD 22 274 € 0 € 

Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení 
v tribúne ihriska 19 356,00 € 16 100,00 € 

Pripojovací plynovod STL D32 pre MŠ 2 198 € 0 € 

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste 
II/574 v obci Diviacka Nová Ves, zástavka 
Horný koniec 

34 892 € 0 € 

Bezpečnostné zábradlie a nová lávka s 
bezpečnostným zábradlím pri hornej 
autobusovej zastávke 

11 430 € 0 € 

Vybudovanie novej lávky a chodníkov v 
časti obce Vrbany 3 473 € 0 € 

Rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ 14 764 € 0 € 
Drobný hmotný majetok (kosačka, 
stoličky a stoly, ozvučenie do KD) 10 726 € 0 € 

ROK 2015   
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v 
tribúne TJ Družstevník Diviacka Nová 
Ves 

4 951 € 0 € 

Vybudovanie chýbajúceho oplotenia 
areálu ZŠ 11 898 € 0 € 

Inštalácia kamerového systému (10 
kamier) 2 013 € 8 000 € 

Rozšírenie verejného osvetlenia pri ZŠ a 
cintoríne vo Vrbanoch 9 666 € 0 € 

Vybudovanie priechodu pre chodcov pri 
ZŠ  32 146 € 0 € 

Inštalácia bezpečnostného zábradlia na 
priechode pri ZŠ 4 534 € 0 € 

Vybudovanie kamerového systému v obci 3 641 € 32 146 € 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 37 630 € 93 057 € 
Hasičské auto 0 € 114 813 € 
Drobný hmotný majetok (inventár, 
kancelárska technika a ostatné pracovné 
pomôcky) 

6 300 € 0 € 

ROK 2014   
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v 
ZŠ 0 € 29 996 € 

Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD 
– 2.etapa 29 294 € 8 000 € 

Kuchynská linka v KD 1 847 € 0 € 
Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste 28 838 € 0 € 

ROK 2016   
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KD 22 274 € 0 € 
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stoličky a stoly, ozvučenie do KD) 10 726 € 0 € 
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4 951 € 0 € 
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Vybudovanie kamerového systému v obci 3 641 € 32 146 € 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 37 630 € 93 057 € 
Hasičské auto 0 € 114 813 € 
Drobný hmotný majetok (inventár, 
kancelárska technika a ostatné pracovné 
pomôcky) 

6 300 € 0 € 
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Pripojovací plynovod STL D32 pre MŠ 2 198 € 0 € 
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34 892 € 0 € 
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bezpečnostným zábradlím pri hornej 
autobusovej zastávke 

11 430 € 0 € 

Vybudovanie novej lávky a chodníkov v 
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Rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ 14 764 € 0 € 
Drobný hmotný majetok (kosačka, 
stoličky a stoly, ozvučenie do KD) 10 726 € 0 € 
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tribúne TJ Družstevník Diviacka Nová 
Ves 

4 951 € 0 € 

Vybudovanie chýbajúceho oplotenia 
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Inštalácia kamerového systému (10 
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Rozšírenie verejného osvetlenia pri ZŠ a 
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Hasičské auto 0 € 114 813 € 
Drobný hmotný majetok (inventár, 
kancelárska technika a ostatné pracovné 
pomôcky) 

6 300 € 0 € 
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ZŠ 0 € 29 996 € 
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 Z uvedeného prehľadu je vidieť snahu a iniciatívu vedenia obce o zveľadenie a zhodnotenie 

spravovaného majetku, ktorý slúži všetkým občanom. Tento im má prinášať komfort, bezpečnosť a 

v neposlednom rade aj dobrý pocit z toho, že žijú v našej obci. 

 
Stav peňažných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2017: 

 
Bežný účet VÚB 125 875,89 € 
Účet dotácií 33,51 € 
Bežný účet Prima 91 966,79 € 
Rezervný fond 116 250,15 € 
Sociálny fond 559,57 € 
Dotačný účet (Dobudov. kamer. syst.) 10 030,00 € 
SPOLU 344 715,91 € 

- z toho účelovo viazané FP do r. 2018 
  a/ finančné zábezpeky          
  b/ fond prevádzky údržby a opráv                                                     
  c/ dotačné finančné prostriedky 

 
 

108 198,39 € 
20 495,60 € 
13 289,88 € 

 
Zostatok finančných prostriedkov                         202 732,04 € 
  

 

Rok 2017 sme opätovne ukončili s dostatočnou finančnou rezervou, ktorá nám poskytne plynulé 

pokračovanie v nastolenom trende. Za všetky tieto úspechy je nevyhnutné poďakovať všetkým, 

ktorí sa o to pričinili. Vo svojom mene ďakujem pánovi starostovi, kolegom poslancom, hlavnému 

kontrolórovi obce, jednotlivým členom komisií, zamestnancom OcÚ, bez ktorých by doterajšie 

úspešné riadenie a hospodárenie obce nebolo možné. 

                                                                                                             D. Dolník, predseda KfPaKz 

II/574 
Výstavba ČOV a kanalizácie v obci 3 684 € 70 000 € 

Vybudovanie oporného múru v jarku časti 
obce Vrbany 1 846 € 0 € 

Rekonštrukcia a modernizácia 
vykurovacieho systému v Klube 
dôchodcov 

6 396 € 0 € 

Vybudovanie chodníkov na cintoríne vo 
Vrbanoch 7 509 € 0 € 

Drobný hmotný majetok (stoličky, 
kontajnery, šmýkačky, svietidlá a prac. 
pomôcky) 

5 477 € 0 € 

SPOLU 435 391 € 372 112 € 

 Z uvedeného prehľadu je vidieť snahu a iniciatívu vedenia obce o zveľadenie a zhodnotenie spravovaného 
majetku, ktorý slúži všetkým občanom. Tento im má prinášať komfort, bezpečnosť a v neposlednom rade aj dobrý 
pocit z toho, že žijú v našej obci.

Rok 2017 sme opätovne ukončili s dostatočnou finančnou rezervou, ktorá nám poskytne plynulé pokračovanie 
v nastolenom trende. Za všetky tieto úspechy je nevyhnutné poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili. Vo svojom 
mene ďakujem pánovi starostovi, kolegom poslancom, hlavnému kontrolórovi obce, jednotlivým členom komisií, 
zamestnancom OcÚ, bez ktorých by doterajšie úspešné riadenie a hospodárenie obce nebolo možné.

                                                                                                                         D. Dolník, predseda KfPaKz

SOCIÁLNA KOMISIA PRI OBECNOM ÚRADE 
V DIVIACKEJ NOVEJ VSI

Stav peňažných prostriedkov na účtoch obce k 31.12. 2017:

V r. 2017 sociálna komisia v rámci svojej činnosti vykonávala:

a) poradenskú činnosť a vyjadrovala sa a vypracovávala stanoviská 
   a odporúčania:

   - k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce;
   - k návrhom koncepčných a rozvojových projektov obce;
   - k návrhom na zavedenie alebo zmluvné zabezpečenie sociálnej  
    služby a sociálnej pomoci;      
   - k návrhu rozpočtu na zabezpečenie úloh mesta najmä v oblasti  
    sociálnej pomoci a služieb v kompetencii obce   
   - k návrhom prerokúvaným obecným zastupiteľstvom z hľadiska   
    potrieb a záujmov obyvateľov obce v oblasti sociálnej a zdravotnej.

V priebehu roka úzko spolupracovala s komisiou kultúry, športu 
a vzdelávania a to v organizovaní kultúrnych akcií. 
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Ani v minulom roku sme nezabudli na našich seniorov. Dňa 10.11.2017 sme si spoločne pripomenuli  Mesiac úcty 
k starším.
Na pódiu im svojím speváckym vystúpením dobrú náladu priniesla Poluvsianska kapela. V slávnostnom príhovore 
starosta obce seniorom poprial veľa zdravia a životnej pohody. Bolo veselo. Úsmevy a spokojnosť ovládli nielen 
seniorov, ale aj organizátorov celého podujatia. 
Komisia sa počas roka zaoberala aj monitoringom a poradenstvom  pre právnické a fyzické osoby  o nástrojoch 
a projektov Operačného programu Ľudské zdroje v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie (pre cieľovú skupinu 
mladých uchádzačov o zamestnanie, dlhodobo nezamestnaných a inak znevýhodnených osôb z našej obce) 
a  Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014-2020 v rámci Programového 
obdobia 2014-2020 (potravinové a hygienické balíčky pre cieľovú skupinu občanov v hmotnej núdzi), monitoringom 
legislatívnych zmien v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti.

                             J.Masaryková, sociálna komisia                                       

AKO TO BOLO S KULTÚRNYMI PODUJATIAMI
Na konci 

kalendárneho roka 
zostáva bilancovanie 
toho, čo sa podarilo 
a čo nie uskutočniť 
z našich plánov. Komisia 
kultúry, vzdelávania, 

mládeže a športu v našej 
obci pracuje podľa 
vopred naplánovaného
Kalendária akcií, ktoré spoločne schvaľujeme a zosúlaďujeme s obecným rozpočtom. V roku 2017 boli tieto akcie 
prvýkrát uverejnené v kalendári, ktorý dostala každá domácnosť od obce Diviacka Nová Ves. Obec je široká komunita, 
a preto je ťažké zaujať aspoň čiastočne našou ponukou všetkých. Tak posúďte sami, či sa nám niečo minulý rok 
podarilo!
       19. februára 2017 sme uvítali do života v sále KD 13 našich nových občanov, ktorí sa narodili v roku 2016.

Uvítanie detí do života

Fašiangovníci r. 2017

Dňa 25.februára 2017 bolo 
Fašiangové veselie s tradičným 
sprievodom, maskami a ľudovou hudbou 
po dedine a ochutnávka tradičných 
zabíjačkových špecialít na nádvorí OcÚ. Na 
záver dňa sa konala Fašiangová veselica 
v sále KD pre malých aj veľkých spojená 
s Pochovávaním basy. 

Za uskutočnenie tejto náročnej 
akcie patrí vďaka Lukášovi Vavrovi, 
manželom Ďuricovým, p. Štrbákovej, 
p. Krištofovi, Klubu dôchodcov, TJ 
Družstevník a ďalším ochotným ľuďom, 
ktorí sa pridali k sprievodu.
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Domáca zabíjačka Pochovávanie basy

30. apríla 2017 organizácie  DHZ, ZO SZZP - Klub dôchodcov a Novejsanka postavili máj na novom mieste 
pri kríži vedľa hlavnej cesty.  1. mája 2017 sa konal turistický výstup na Rokoš s pohostením v dolinke. 

Stavanie mája

Turistický výstup na Rokoš s pohostením v ,,Dolinke“ 
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 8. mája 2017 sme si pripomenuli  Deň matiek a Deň rodiny. Pekný program si pripravili deti z MŠ 
a žiaci zo ZŠ pod vedením svojich učiteliek. Tety dôchodkyne v stánku predávali svoje špeciality. Nakoniec deti videli 
bábkové predstavenie Kocúr v čižmách divadielka Lienka s peknými marionetkami. 

Deň matiek

Divadlo Lienka

Potešilo nás, že TSK prispel na „Novianske dni“ v roku 2017 
finančnou čiastkou 1.400€. Za tieto financie im patrí vďaka. Aj preto sme 
vám mohli ponúknuť zaujímavý program :
V sobotu Tradičný Zumba maratón, Súťaž hasičských družstiev 
rudnianskej doliny, rocková kapela Jozefovekone z Bratislavy, 
univerzálny robotnícky priemyselný folklór Vrbovskí víťazi, divadelné 
predstavenie Divadla Lienka s rozprávkou Pyšná Dorotka pre deti, 
futbalový zápas  medzi starými pánmi TJ Družstevník DNV a výberom 
z Dolných Vesteníc, pietny akt - kladenie venca na počesť obetiam 
I. a II. svetovej vojny pri príležitosti 73. výročia SNP, hudobno-zábavná 
show ,,Nájdi svoju hviezdu“   v podaní občianskeho združenia 
Kreatív štúdio, tanečná zábava s hudobnou skupina RIOS. V nedeľu 
to bola Poluvská muzika so skvelou cimbalovou hudbou, hudobná 
skupina Kortina známa z TV Šláger a hudobná skupina  Žochári, 
taktiež známa z TV Šláger. Na program samozrejme prispeli aj mnohí 
sponzori hlavne z našej obce. Za ich dary im ďakujeme!
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Novinianske dni

Úcta k starším

V novembri sme pomáhali sociálnej komisii  s akciou Úcta k starším. Slávnostné posedenie s večerou 
v sále kultúrneho domu sme obohatili vystúpením Poluvskej muziky.
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 Záver roka patril 
už tradične deťom, a preto 
prišiel Mikuláš, samozrejme 
aj s čertom. Deti z MŠ 
prispeli krásnym kultúrnym 
programom a pripojili sa 
aj žiaci ZŠ s divadelným 
predstavením. Za ich snahu 
ich Mikuláš odmenil.

Mikuláš a program detí ZŠ a MŠ

 KKVMaŠ želá všetkým občanom, aby aj v novom roku mali dôvod na zábavu a zaujímavé stretnutia. Zároveň 
KKVMaŠ ďakuje všetkým organizáciám v našej obci za vynikajúcu spoluprácu.                                            
                     Zuzana Tupá

ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE
 Materská škola v Diviackej Novej Vsi má bohatú kultúru, ktorou 
obohacujeme deti žijúce v tejto obci. Poslaním je nachádzať a poznávať 
krásy ľudovej slovesnosti v tradíciách a zvykoch regiónu, šírenie kultúrneho 
dedičstva. Materská škola každoročne realizuje zaujímavé aktivity 
a podujatia, z ktorých časť sa stala tradičnými školskými podujatiami. 
Popri každodennej činnosti, záujmových krúžkoch a výletoch sa školské 
aktivity významnou mierou podieľajú na spestrení školskej práce 
a rozširovaní vedomostí a zručností detí.  Naša materská škola organizuje 
každý rok mnoho kultúrnych, športových a environmentálnych podujatí. 

  V novom školskom 2017/2018 roku sme otvorili brány MŠ  64 
deťom v troch triedach. Počas roka nastúpili ešte tri deti. V súčasnosti 
navštevuje materskú školu Diviacka Nová Ves 67 detí. Veľmi sa tešíme 
o neustály záujem o dochádzku detí do našej materskej školy.

 Skôr ako spomenieme aktivity z tohto obdobia, vrátime sa 
v spomienkach aj ku krásnym akciám zo školského roku 2016/2017.
 Počas roka sa naše deti z materskej školy zúčastnili mnohých 
zaujímavých aktivít. Spomenieme tie najvýraznejšie:

Deň ozbrojených síl v ZŠ Diviakoch 
nad Nitricou
- veľká akcia všetkých záchranných 
zložiek v spolupráci s vojenským 
útvarom Zemianske Kostoľany.
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Rozlúčka predškolákov do rozprávkovej 
dedinky Habakuky, kde si pozreli 
zaujímavé divadelné predstavenia, dostali 
krásne suveníry, š i l tovky s v lastnými 
menami.  Po príchode rozkrájali vynikajúcu 
tortu a rozlúčili sa z materskou školou ako 

sa patrí. V súčasnosti sú už úspešní prváci.

Predplavecký výcvik organizuje materská 
škola každý rok  a deti sa  naň  veľmi tešia.

Deň detí každoročne 
tradične oslávime  
a teraz  nám  ho 
pripravil Dobrovoľný 
hasičský zbor DNV 
a T. J. Družstevník, 
za čo im veľmi pekne 
ďakujeme.

Deň rodiny oslavujeme  tradične už tri ročníky. Deti spoločne s rodičmi plnia veľa zaujímavých úloh a na záver 
si opekajú výborné špekáčiky.

Spomenieme aj ostatné akcie usporiadané materskou školou: 

•  Deň vody
•  Deň zeme
• karneval

• divadielka 

•  hudobné programy

•  vynášanie Moreny
•  oslavy Dňa matiek
•  návšteva Hornonitrianskej knižnice
• turistické vychádzky so prírody

•  exkurzia v mobilnom planetáriu
predškoláci sa prezentujú v regionálnych akciách „ Evička nám ochorela a Olympiáda hviezdičiek“ 

A ČO NÁS POTEŠILO V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU?
 Nový školský rok 2017/2018 sme začali s rekonštruovaným 
sociálnym zariadením v oboch triedach MŠ, za čo sme veľmi 
vďačný starostovi I. Kohútovi a celému obecnému zastupiteľstvu, 
všetkým rodičom a p. učiteľkám, ktorí pomáhali pri upratovaní po 
rekonštrukcii. 

 V úvode školského roku pán starosta  Diviackej Novej 
Vsi navštívil predškolákov v deň svojich 50. narodenín. Pri tejto 
príležitosti mu deti zablahoželali k životnému jubileu. Pán starosta 
sa s deťmi zahral aj hudobno - pohybové hry. Prajeme všetko 
najlepšie!
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Predškoláci boli aj na návšteve v mlyne, kde si pozreli 
oslíka, kačičky, húsky, býka, prezreli si domček na strome 
a dostali aj krásne jabĺčko.

V mesiaci október do MŠ zavítali „strašidlá“, nie však 
skutočné, ale tie, ktoré si deti spoločne s rodičmi 
vyrobili na Tekvičkovej slávnosti.

 A ako každú jeseň sme koncom mesiaca október 

absolvovali jesennú vychádzku do prírody. S deťmi sme 

sa vybrali do prírody, aby sme spoločne objavovali krásy 

našich lesov. Deti najmä „ohúrili“ srnky, ktoré mohli vidieť 

na vlastné oči. Naučili sa, že v lese treba byť potichu, aby 

sa nevyľakali zvieratká, spoznali, čím všetkým sa zvieratká 

živia, kto im v zime pomáha a čo do lesa rozhodne nepatrí. 

Deti mali z jesennej vychádzky krásny nielen športový, 

ale aj umelecký zážitok. Veď naša príroda je ten najlepší 

maliar. 
 Jeseň je obdobím šarkanov. Stali sa akýmsi 

symbolom tohto obdobia, pretože je to práve jeseň, ktorá 

nám ponúka najvhodnejšie poveternostné podmienky na 

ich púšťanie. Tak sa stalo i dnes, kedy veterného počasia 

bolo dostatok. 
V novembri do MŠ zavítali pracovníci Rýchlej 

zdravotnej služby, aby našim škôlkarov priblížili ich 

dôležitú prácu a zároveň deti naučili správnemu spôsobu 

poskytovania prvej pomoci. Deti si dôkladne prezreli vnútro 

sanitky, niektoré sa zahrali na pacientov a mali možnosť 

vyskúšali prenosné ležadlo či kreslo, iní si zase vyskúšali 

prácu zdravotníkov a ošetrovali zranených medvedíkov. 

Každý si prišiel na svoje. Deti sa naučili veľa nových, 

zaujímavých a hlavne dôležitých informácií.

– 15 –

Navštívila nás aj pani dentálna hygienička, aby 

mladšie deti naučila a tým starším pripomenula, ako 

sa správne starať o zúbky. Zavítalo k nám aj divadielko 

s Abecedou zdravia, kde sa deťom pripomenulo, ako sa 

starať o svoje zdravie.
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Z iniciatívy Slovenského 
výboru Svetovej organizácie 
pre predškolskú výchovu (SV 
OMEP) vznikla myšlienka usporiadať 
Deň materských škôl na Slovensku. 
Tento významný deň, nielen pre 
materské školy, ale aj pre náš štát, sa 
bude organizovať každoročne 4. 
novembra. Tento sviatok sme oslávili 
aj v našej materskej škole zapojením
rodičov našich detí do diania  v MŠ. Rodičia dostali možnosť prísť si vyskúšať edukáciu v MŠ a veru niekoľko odvážnych 
mamičiek aj  prišlo,  pripravili  si  pre deti  zaujímavé aktivity a  strávili  s nami pekné dopoludnie. Spoločnými  silami 
a zapojením  do aktivít sa podarilo škôlke  tento deň uviesť do života.

 V decembri sme si 

pre sv. Mikuláša pripravili 

krásne básne a piesne. 

detičky mali možnosť 

p r e d n i e s ť  i c h  n i e l e n 

v MŠ, ale aj v kultúrnom 

dome a domove seniorov. 

A keďže príchod 

V i a n o c  j e  s p o j e n ý 

s množstvom zvykom, naši 

predškoláci sa prezliekli za 

Lucie a povymetali kúty na 

obecnom úrade, v domove 

seniorov i v základnej 

a materskej škole. Veď 

poriadok predsa musí byť!

 Čože sa to v snehu 
borí? Čože sú to, aké stvory? 
No predsa naši škôlkari na 
bobovačke. Perinbaba sa 
konečne chopila snehovej 
periny a našich najmenších 
potešila nádielkou snehu. 
A tak sme nazaháľal i 
a spoločne sme sa vybrali 
na bobovačku na kopec do 
Škrípkovej. Deti sa spúšťali 
ako ozajstní pretekári. 
Zábava to bola veru preveľká.

– 16 –
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Zima k nám zavítala v plnej paráde a pri veselých 
hrách v snehu sme nezabudli ani na naše zvieratká v lese. 
Potravu si musia hľadať samé. Preto sme sa rozhodli, 
že im pri tom pomôžeme. Každý predškolák a škôlkár 
priniesol za pomoci svojich starostlivých rodičov z domu 
potravu pre zvieratká a vybrali sme sa ich nakŕmiť.

Krásny zážitok mali škôlkari aj z divadelného 
vystúpenia školákov O dvanástich mesiačikoch, ktoré 
prišli deťom predviesť do materskej školy.

Kolektív MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 
DIVIACKA NOVÁ VES

Základná škola s Materskou školou Diviacka Nová 
Ves je neplnoorganizovaná  ZŠ s ročníkmi 1.-4.  Plníme 
štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 
ISCED1 s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od 
prvého ročníka. Okrem výchovnovzdelávacej činnosti sa 
zapájame do rôznych vedomostných súťaží (Pytagoriáda, 
Matematický klokan, I-bobor), umeleckých súťaží 
(Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska, Hviezdoslavov 
Kubín) a iných súťaží (O najlepšieho pisateľa, Takto 
poznám J.M.Hurbana ja). Organizujeme pre deti exkurzie  
(Hornonitrianska knižnica, Hornonitrianske múzeum, 
Bratislavský hrad), výlety (Čierny Balog – Lesnícky 
skanzen, Bojnice, Bratislava), tematické dni ( Deň, Zeme, 
Deň vody, Deň mlieka, Deň otvorených dverí  a pod.).

Získali sme prvé miesto v súťaži ,,Takto poznám 
J.M.Hurbana ja“, ktorú organizoval TSK. Súčasťou  výhry 
bola aj návšteva Národnej rady Slovenskej republiky 
a Bratislavského hradu. 

Naša škola sa zapojila do environmentálneho 
grantového programu Trenčianskej župy ZELENÉ 
OČI. Projekt pod názvom VÝSADBA ZELENE 
V ODDYCHOVEJ ZÓNE bol úspešný a naša škola 
získala 2000,- € od Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Z projektu ,,Ukážte sa v dobrom svetle 2017“ 
z nadácie Pontis Slovenských elektrárni sme získali  

tiež 2000,- € na vytvorenie skalkovej záhrady. Naši žiaci 
sa budú o záhradku starať na hodinách pracovného 
vyučovania, prírodovedy a prvouky. 

Nezisková organizácia Mlyn Klepáč nás 
podporila sumou  300,- €, za ktorú sme uskutočnili 
dopravnú výchovu a spolufinancovali výlet detí. Z 2% 
daní  a zo zberovej činnosti sme zakúpili nový nábytok a 
katedry do tried.

Pripravili sme kultúrne programy pre druhých: 
Úcta k starším,  Mikulášska oslava, Uvítanie detí do 
života, Deň matiek. Zabávali sme sa tvorivou prácou : 
Tekvičková slávnosť, Imatrikulácia prvákov,  Detský 
karneval: Hádaj, kto som.
Našu rôznorodú činnosť si môžete pozrieť aj na webovej 
stránke školy : www.zsdnv.edupage.org 
                                                           Zdena Knyblová

Ak chcete, aby vaše deti 
dopadli dobre, dávajte im 
dvakrát menej peňazí a trávte 
s nimi dvakrát viac času. 
                     (Abigail von Buren)

– 17 –
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Základná škola 

s Materskou 

školou v 

Diviakoch nad 

Nitricou 
 

Základná škola 

s Materskou školou v 

Diviakoch nad Nitricou je 

tzv. spádová škola aj  pre žiakov z Diviackej Novej Vsi, ktorí po ukončení primárneho 

vzdelávania nastupujú v septembri ako piataci a spolu so žiakmi z Diviak nad Nitricou 

vytvárajú nové triedne skupiny na ďalších 5 rokov.  

Adaptácia žiakov na piaty ročník sa stáva jedným zo sledovaných javov, pretože nové 

zoskupenia žiakov prinášajú nové vzťahy,  priateľstvá, ale i dodržiavanie iných interných 

pravidiel a dohôd. V školskom roku 2017/2018 navštevuje školu celkom 169 žiakov, z toho 

sú 3 vzdelávaní v zahraničí.  Žiakov z Diviackej Novej Vsi je 56, z Nitrianskeho Rudna 1, 

z Kamenca pod Vtáčnikom 1 a 108 je z Diviak nad Nitricou.  

Škola ako každá iná, plní zákonom stanovené úlohy, ktoré sú zakomponované 

v školských vzdelávacích  programoch pre jednotlivé stupne. Na vlastnej webovej stránke 

www.zsdini.edupage.sk ponúka návštevníkom možnosť bližšieho zoznámenia sa so školským 

životom a dokumentami školy. 

Známa veta z reklamného spotu - Musím sa učiť, mamička, musím sa učiť, je aktuálna 

pre pedagógov i žiakov ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou. S nárastom počtu detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami rastie aj záujem rodičov začleňovať svoje deti do bežných 

škôl a pre uľahčenie tohto procesu využívať aj podporu asistenta na vyučovaní. Z výsledkov 

prieskumu, ktorý uskutočnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ 

SR) v roku 2015 vyplynulo, že učitelia i riaditelia škôl vidia najväčší prínos asistenta učiteľa v 

tom, že individuálnym prístupom pomáha v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, 

ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Asistent učiteľa pomáha skvalitňovať 

vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním. Táto pozícia sa stala 

reálna pre žiakov našej školy od 1. januára 2018. MŠVVaŠ SR schválilo ZŠ s MŠ Diviaky 

nad Nitricou časť finančných prostriedkov na vytvorenie dvoch miest asistentov učiteľov.  

Základná škola s Materskou školou v Diviakoch nad Nitricou 
je tzv. spádová škola aj  pre žiakov z Diviackej Novej Vsi, ktorí 
po ukončení primárneho vzdelávania nastupujú v septembri 
ako piataci a spolu so žiakmi z Diviak nad Nitricou vytvárajú 
nové triedne skupiny na ďalších 5 rokov. 

Škola ako každá iná, plní zákonom stanovené úlohy, ktoré sú zakomponované v školských vzdelávacích  
programoch pre jednotlivé stupne. Na vlastnej webovej stránke www.zsdini.edupage.sk ponúka návštevníkom 
možnosť bližšieho zoznámenia sa so školským životom a dokumentami školy.

Známa veta z reklamného spotu - Musím sa učiť, mamička, musím sa učiť, je aktuálna pre pedagógov i 
žiakov ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou. S nárastom počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie 
aj záujem rodičov začleňovať svoje deti do bežných škôl a pre uľahčenie tohto procesu využívať aj podporu asistenta 
na vyučovaní. Z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ 
SR) v roku 2015 vyplynulo, že učitel ia i  r iaditel ia škôl vidia najväčší prínos asistenta učiteľa v tom, 
že individuálnym prístupom pomáha v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby. Asistent učiteľa pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením 

Adaptácia žiakov na piaty ročník sa stáva jedným 
zo sledovaných javov, pretože nové zoskupenia žiakov 
prinášajú nové vzťahy,  priateľstvá, ale i dodržiavanie 
iných interných pravidiel a dohôd. V školskom roku 
2017/2018 navštevuje školu celkom 169 žiakov, z toho sú 3 
vzdelávaní v zahraničí.  Žiakov z Diviackej Novej Vsi je 56, 
z Nitrianskeho Rudna 1, z Kamenca pod Vtáčnikom 1 a 108 
je z Diviak nad Nitricou. 

http://www.zsdini.edupage.sk
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alebo s nadaním. Táto pozícia sa stala reálna pre žiakov našej školy od 1. januára 2018. MŠVVaŠ SR schválilo ZŠ 
s MŠ Diviaky nad Nitricou časť finančných prostriedkov na vytvorenie dvoch miest asistentov učiteľov. 

Náplň práce asistenta učiteľa určuje riaditeľ školy. Jeho hlavnými činnosťami sú - spolupráca s učiteľom 
v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho 
procesu v súlade s pokynmi učiteľa, komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy 
a vzdelávania, oboznamovanie sa so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka a s jeho rodinným prostredím.

Vedenie školy očakáva, že žiakov pomoc asistentov učiteľa posunie vo vzdelávaní i výchove k lepším 
výsledkom a tým aj k pocitu spokojnosti pri učení sa. 

Spolupráca s rodičmi a budovanie vzťahu s rodičmi sa deje v škole prostredníctvom mnohých mimovyučovacích 
aktivít. Ples rodičov a priateľov školy, ktorý dostal prívlastok valentínsky, má stabilné miesto v kalendári a aj po 16-ich 
rokoch má svoje opodstatnenie. Každý rok výťažok z neho navýši rozpočet rodičovského združenia. Financie sa 
využili, napríklad na spolufinancovanie viacúčelového ihriska s umelou trávou v areáli školy, hradia sa cestovné 
náklady žiakov na súťaže a zakupujú sa odmeny pre žiakov ku koncu školského roku.  V tomto školskom roku sa 
uvažuje o použití finančných prostriedkov pri rekonštrukcii atletickej dráhy. 

Podpora škole Obecným úradom v Diviackej Novej Vsi je poskytovaná každý rok vo forme účelovo viazanej 
finančnej dotácie. Vedenie školy ďakuje poslancom obecného zastupiteľstva i starostovi obce za túto formu pomoci. 
Z finančných zdrojov sa doplnilo vybavenie pomôcok na výtvarnú výchovu – stojany na kreslenie, flipcharty, ktoré 
majú využitie vo variáciách aj pri iných aktivitách (napr. Nočná rozprávková škola, Noc s rozprávkarom, výstavy 
na verejnosti,...).  Tohtoročná dotácia sa plánuje využiť na nákup náradia a materiálu pre žiakov na tzv. remeselné 
workshopy (nákup bigshotu so šablónami, s embosovacími platňami, základnej glycerínovej hmoty spolu s formičkami 
na tvorenie, multifunkčného stroja na prácu s drevom -  lupienková pílka, variácie sústruhov, ručná a stacionárna 
brúska a ručná vŕtačka).

Dobrá spolupráca so zriaďovateľom – obcou Diviaky nad Nitricou sa o. i. prejavila aj v úprave vonkajších 
priestorov areálu materskej školy, ktorá je organizačnou súčasťou školy. Bolo vybudované nové parkovisko a opravené 
poškodené oplotenie od lokality Kalinovská. Materská škola má dve oddelenia s 37 žiakmi.    

ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou sa hrdo pýši svojimi žiakmi, svojimi pedagógmi i ostatnými zamestnancami, 
ktorí robia svoju prácu s láskou. Žiaci sa porovnávajú so žiakmi iných škôl v športových, umeleckých i vedomostných 
súťažiach. Úspechy si všíma i okolie. V  pedagogickom kolektíve pracujú pedagógovia ocenení Malou medailou 
sv. Gorazda - Mgr. Gabriela Paulďurová, PaedDr. Jana Hatványiová. Ocenenie Pedagóg Trenčianskeho kraja si 
prevzala v Trenčíne Mgr. Mária Borodovčáková.  V minulosti za vynikajúcu prácu v oblasti rozvoja školských jedální 
na celoslovenskej úrovni bola odmenená aj bývalá vedúca ZŠS Marcela Iliašová. 

Starosta obce Diviaky nad Nitricou každý rok prijíma na slávnostnom stretnutí žiakov, ktorí  nad rámec 
svojich povinností rozvíjajú svoj talent, nadanie, zručnosti  a vedomosti s pomocou svojich učiteľov a rodičov.  

Ďakujeme skvelým rodičom za skvelé deti. Ako škola dávame záruku, že vzdelávanie žiaka sa uskutočňuje 
v bezpečnom prostredí  s individuálnym prístupom k talentovanému žiakovi či k žiakovi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, ktorému prítomnosť asistenta učiteľa pomáha prežiť pocity úspechu vo vyučovacom procese. 

                                                                                       Mgr. G. Paulďurová, riaditeľka ZŠ s MŠ
                                                                                          PaedDr. J.Hatványiová, zástupkyňa ZŠ s MŠ 

KREATIV ŠTUDIO
Naše občianske združenie oslavovalo v roku 2017 svoje 5. narodeniny. Áno, presne pred piatimi rokmi 

vznikol nápad  našej predsedníčky o.z., Miriam Dadíkovej, vytvoriť v našej dedine niečo, čo by pomáhalo mladým 
ľuďom, ale i dospelým, rozvíjať svoj talent, kreativitu a tvorivé myslenie. Jednoducho povedané, nesedieť len tak 
doma za počítačom a robiť niečo pre seba a pre svoj progres. 

Občianske združenie si prešlo rôznymi zmenami. Počas piatich rokov sa v našom združení vystriedalo veľa 
detí, ale i dospelých. Väčšina tínedžerov, ktorými v roku 2012 ešte plieskala puberta, začína dospievať a venovať sa 
iným veciam a záľubám, no niektorí nám zostávajú aj naďalej verní. Dá sa povedať, že KREATIV ŠTÚDIO bolo pri 
dospievaní mnohých mladých ľudí a napomáhalo im vysporiadať sa so svojimi pubertálnymi problémami. 
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No a teraz k tomu roku 2017. Rok ako každý iný, no pre nás rok nových zážitkov. Môžeme povedať, že 
rok zlomový. Na prelome rokov 2016/2017 sme začali spievať s klavírnym, gitarovým, husľovým i s akordeónovým 
sprievodom. Väčšie podujatia vystriedali plesy i firemné akcie, čo pre nás znamenalo novú skúsenosť. Za krátky čas 
sme spolu so živou hudbou nacvičili istý výber piesní, ktoré v ušiach poslucháčov určite zarezonovali. 
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spolu so živou hudbou nacvičili istý výber piesní, ktoré v ušiach poslucháčov určite 

zarezonovali.  

Naše prvé vystúpenie v roku 2017 sa uskutočnilo 

v Nitrianskych Sučanoch, konkrétne na plese futbalistov, 

kam zavítala aj speváčka Beáta Dubasová. Celým 

večerom nás sprevádzal moderátor a herec Peter Kočiš.  

Na plese sa nám stala aj jedna veselá príhoda, keď sme 

pri hľadaní vhodnej miestnosti na prezlečenie, nechtiac 

vstúpili do šatne Beáty Dubasovej, ktorá zostala rovnako 

prekvapená ako my. No čuduj sa svete, bola ochotná 

podeliť sa o jej šatňu. Nakoniec sme našli tie správne 

dvere a mohli sme sa pohodlne prezliecť. 

Ďalšia príležitosť, ktorá sa nám naskytla a po ktorej nám 

ostali krásne spomienky, bola možnosť vystupovať pre 

Komunitné centrum Partizánske. Vytvára sa nám úsmev 
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Naše prvé vystúpenie v roku 2017 sa uskutočnilo v Nitrianskych Sučanoch, 
konkrétne na plese futbalistov, kam zavítala aj speváčka Beáta Dubasová. 
Celým večerom nás sprevádzal moderátor a herec Peter Kočiš. 

Na plese sa nám stala aj jedna veselá príhoda, keď sme pri 
hľadaní vhodnej miestnosti na prezlečenie, nechtiac vstúpili do šatne Beáty 
Dubasovej, ktorá zostala rovnako prekvapená ako my. No čuduj sa svete, 
bola ochotná podeliť sa o jej šatňu. Nakoniec sme našli tie správne dvere 
a mohli sme sa pohodlne prezliecť.

Ďalšia príležitosť, ktorá sa nám naskytla a po ktorej nám ostali krásne 
spomienky, bola možnosť vystupovať pre Komunitné centrum Partizánske. 
Vytvára sa nám úsmev na tvári, keď vidíme ako sa ľudia, ktorí to v živote 
nemajú ľahké, vedia tešiť zo života oveľa viac ako tí, ktorí majú bezstarostný 
život. 

na tvári, keď vidíme ako sa ľudia, ktorí to v živote nemajú ľahké, vedia tešiť zo života oveľa 

viac ako tí, ktorí majú bezstarostný život.  

V mesiaci máj slávime niekoľko sviatkov. 

K najkrajším patrí Deň matiek. V programe 

organizovanom kultúrnou komisiou, ktorý bol 

venovaný mamám, predviedli naši menší 

kolegovia hudobno-dramatické vystúpenie  

názvom Potichu a nahlas o mame.  

Čas plynul a my sme premýšľali, aký typ vystúpenia ponúkneme na Novianskych 

dňoch. Rozmýšľali sme nad viacerými alternatívami, no najviac nás všetkých oslovil nápad, 

inšpirovať sa televíznou show Tvoja tvár znie povedome. V tejto show ide o to, aby súťažiaci 

čo najlepšie napodobnil zahraničné, ale aj slovenské hviezdy (ich spev, mimiku, gestikuláciu, 

prípadne tanec). Po vizuálnej stránke by mal byť na nerozpoznanie od celebrít.  

Tak sme sa teda pustili do príprav. Každý sme si vybrali 

celebritu, ktorej život a tvorba nás oslovili. Zvolili sme si jednu 

pieseň od daného interpreta a naštudovali si celý videoklip. 

Najmladšie deti usilovne nacvičovali tanečné choreografie. 

Okrem sólových piesní zaznelo aj pár duet, dokonca aj triá.  Pri 

tvorbe masiek sme sa snažili byť kreatívni a vytvoriť si masky 

z domácich zásob. Nemali sme k dispozícii profesionálnych 

kostymérov a maskérov, ale pomáhali nám šikovné panie 

krajčírky. Dva mesiace tvrdej driny stáli za to. Výsledok našej 

práce ste mohli vidieť 19.augusta 2017 o 18.30 v sále KD 

v Diviackej Novej Vsi. Program dostal názov NÁJDI SVOJU 
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V mesiaci máj slávime niekoľko sviatkov. K najkrajším patrí Deň matiek. 
V programe organizovanom kultúrnou komisiou, ktorý bol venovaný mamám, 
predviedli naši menší kolegovia hudobno-dramatické vystúpenie  názvom 
Potichu a nahlas o mame. 

Čas plynul a my sme premýšľali, aký typ vystúpenia ponúkneme na 
Novianskych dňoch. Rozmýšľali sme nad viacerými alternatívami, no najviac 
nás všetkých oslovil nápad, inšpirovať sa televíznou show Tvoja tvár znie 
povedome. V tejto show ide o to, aby súťažiaci čo najlepšie napodobnil 
zahraničné, ale aj slovenské hviezdy (ich spev, mimiku, gestikuláciu, prípadne 
tanec). Po vizuálnej stránke by mal byť na nerozpoznanie od celebrít. 

Tak sme sa teda pustili do príprav. Každý sme si vybrali celebritu, ktorej 
život a tvorba nás oslovili. Zvolili sme si jednu pieseň od daného interpreta 
a naštudovali si celý videoklip. Najmladšie deti usilovne nacvičovali tanečné 
choreografie. Okrem sólových piesní zaznelo aj pár duet, dokonca aj triá.  
Pri tvorbe masiek sme sa snažili byť kreatívni a vytvoriť si masky z domácich 
zásob. Nemali sme k dispozícii profesionálnych kostymérov a maskérov, ale 
pomáhali nám šikovné panie krajčírky. Dva mesiace tvrdej driny stáli za to. 
Výsledok našej práce ste mohli vidieť 19.augusta 2017 o 18.30 v sále KD 
v Diviackej Novej Vsi. Program dostal názov NÁJDI SVOJU HVIEZDU.

HVIEZDU. 

 

 

 

 

 

                                

A tak do našej obce zavítali hviezdy  Jim Carrey, Cher, Helena Vondráčková, Meky Žbirka, 

Marika Gombitová, Janko Slezák, Meryl Streep a ďalší...  

Leto a obdobie dovoleniek či oddychu sa skončilo. Nám 

študentom sa opäť začal školský rok, s ktorým súvisí aj 

nástup istých povinností. Nadišiel november a my sme 

dostali pozvanie vystupovať na Beániách psychológov 

v Trnave. Pripravili sme si pre nich pár scénok 

z dedinského života a zmes ľudových piesní. Naši 

mladší nástupcovia boli unesení z krásneho mesta, ale aj 

z mladých ľudí, ktorých stretli na tejto akcii. Ktovie, 

možno sa z našich menších kolegov stanú raz špičkoví psychológovia.  

Blížili sa Vianoce a nám napadla jedna úžasná vec. Čo tak spraviť počas vianočných sviatkov 

koncert? Neváhali sme ani minútu a pustili sme sa do tvorby repertoáru spolu s novými 

hudobníkmi – gitaristom Erikom Mazánikom a 

klavirist

om 

Martino

m 

Kováčo

m.   
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A tak do našej obce zavítali hviezdy  Jim Carrey, Cher, Helena 
Vondráčková, Meky Žbirka, Marika Gombitová, Janko Slezák, Meryl 
Streep a ďalší... 

Leto a obdobie dovoleniek či oddychu sa skončilo. Nám 
študentom sa opäť začal školský rok, s ktorým súvisí aj nástup 
istých povinností. Nadišiel november a my sme dostali pozvanie 
vystupovať na Beániách psychológov v Trnave. Pripravili sme si pre 
nich pár scénok z dedinského života a zmes ľudových piesní. Naši 
mladší nástupcovia boli unesení z krásneho mesta, ale aj z mladých 
ľudí, ktorých stretli na tejto akcii. Ktovie, možno sa z našich menších 
kolegov stanú raz špičkoví psychológovia. 

Blížili sa Vianoce a nám napadla jedna úžasná vec. Čo tak 
spraviť počas vianočných sviatkov koncert? Neváhali sme ani minútu 
a pustili sme sa do tvorby repertoáru spolu s novými hudobníkmi – 
gitaristom Erikom Mazánikom a klaviristom Martinom Kováčom.  
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študentom sa opäť začal školský rok, s ktorým súvisí aj 

nástup istých povinností. Nadišiel november a my sme 

dostali pozvanie vystupovať na Beániách psychológov 

v Trnave. Pripravili sme si pre nich pár scénok 

z dedinského života a zmes ľudových piesní. Naši 

mladší nástupcovia boli unesení z krásneho mesta, ale aj 

z mladých ľudí, ktorých stretli na tejto akcii. Ktovie, 

možno sa z našich menších kolegov stanú raz špičkoví psychológovia.  

Blížili sa Vianoce a nám napadla jedna úžasná vec. Čo tak spraviť počas vianočných sviatkov 

koncert? Neváhali sme ani minútu a pustili sme sa do tvorby repertoáru spolu s novými 

hudobníkmi – gitaristom Erikom Mazánikom a 

klavirist

om 

Martino
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Kováčo
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Vybrali sme skladby, ktoré možno nie sú pre všetkých notoricky 
známe, ale o to viac nás tešilo to, že práve my môžeme byť tí, ktorí 
niektorým ľuďom predstavia tieto piesne. Moderovania sa vynikajúco 
zhostili naši najmladší členovia. Na tento Vianočný koncert, ktorý sa 
uskutočnil 17. decembra o 17.00 v sále KD v Diviackej Novej Vsi, sme 
si pozvali aj skvelých hostí. Chceli by sme touto cestou poďakovať 
speváckemu zboru Veritas, Romanke Líškovej a Lukášovi Sobotovi, 
že nám pomohli spríjemniť ľuďom nedeľný večer a navodiť tak 
blížiacu sa vianočnú atmosféru. 

Záver roka sme sa snažili spríjemniť silvestrovské posedenie 
našej dedinskej organizácii Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých. Toto príjemné posedenie sa uskutočnilo v kultúrnom 
dome. Predstavili sa deti s hudobno-dramatickým pásmom  
s ľudovými piesňami. Zahrali a zaspievali sme aj niekoľko vianočných 
piesní a kolied s akordeónovým a gitarovým sprievodom. 

Na záver slová našej predsedníčky Miriam Dadíkovej: 
„ Máme veľkú radosť, ak sa nám  podarí spoločne vytvoriť niečo 
pekné a dostávame od ľudí pozitívnu spätnú väzbu. A je skvelé, 
že v obci máme talenty, ochotných a trpezlivých ľudí, s ktorými sa 
nám to darilo aj v uplynulom roku. Patrí im za to srdečná 
vďaka. Zo srdca ďakujeme aj nášmu pánovi starostovi a poslancom 
obecného zastupiteľstva za ich  ústretovosť a podporu.“

Veríme, že  rok 2018 bude plný krásnych zážitkov a  my 
vám o tých svojich budeme môcť opäť v budúcom čísle napísať.
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na tvári, keď vidíme ako sa ľudia, ktorí to v živote nemajú ľahké, vedia tešiť zo života oveľa 

viac ako tí, ktorí majú bezstarostný život.  

V mesiaci máj slávime niekoľko sviatkov. 

K najkrajším patrí Deň matiek. V programe 

organizovanom kultúrnou komisiou, ktorý bol 

venovaný mamám, predviedli naši menší 

kolegovia hudobno-dramatické vystúpenie  

názvom Potichu a nahlas o mame.  

Čas plynul a my sme premýšľali, aký typ vystúpenia ponúkneme na Novianskych 

dňoch. Rozmýšľali sme nad viacerými alternatívami, no najviac nás všetkých oslovil nápad, 

inšpirovať sa televíznou show Tvoja tvár znie povedome. V tejto show ide o to, aby súťažiaci 

čo najlepšie napodobnil zahraničné, ale aj slovenské hviezdy (ich spev, mimiku, gestikuláciu, 

prípadne tanec). Po vizuálnej stránke by mal byť na nerozpoznanie od celebrít.  

Tak sme sa teda pustili do príprav. Každý sme si vybrali 

celebritu, ktorej život a tvorba nás oslovili. Zvolili sme si jednu 

pieseň od daného interpreta a naštudovali si celý videoklip. 

Najmladšie deti usilovne nacvičovali tanečné choreografie. 

Okrem sólových piesní zaznelo aj pár duet, dokonca aj triá.  Pri 

tvorbe masiek sme sa snažili byť kreatívni a vytvoriť si masky 

z domácich zásob. Nemali sme k dispozícii profesionálnych 

kostymérov a maskérov, ale pomáhali nám šikovné panie 

krajčírky. Dva mesiace tvrdej driny stáli za to. Výsledok našej 

práce ste mohli vidieť 19.augusta 2017 o 18.30 v sále KD 

v Diviackej Novej Vsi. Program dostal názov NÁJDI SVOJU 
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ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SZZP V DIVIACKEJ NOVEJ 
VSI V ROKU 2017

Milí   čitatelia, naša základná organizácia si každoročne na začiatku  roka vypracuje plán činnosti,  podľa 
ktorého sa v priebehu  roka riadime. Niekedy nevyjde všetko podľa plánu, ale snažíme  sa svojim  členom pripraviť 
náhradný   program.
 Každý pondelok  sa stretávame v klube, kde si posedíme pri káve alebo čaji. Ak sú v kalendári nejaké 
významné dni, ako  Deň matiek, Deň otcov, Mikuláš, Medzinárodný deň žien a podobne, tiež si ich pripomenieme 
nejakým pripraveným programom spestreným piesňami v podaní našej speváckej skupiny Klubovianka pod vedením 
Milky Obertovej. Posedenie si spríjemníme malým občerstvením. Vedomostné kvízy a okienko poézie sú tiež 
neodmysliteľnou súčasťou spoločne prežitých chvíľ. Jednou z tém, na ktorú sme sa uplynulý rok zamerali bolo aj 
195. výročie narodenia Jána Palárika. 

Na fašiangy členky výboru pripravia šišky a samozrejme pohostíme sa aj klobásou a slaninou, ktoré 
k fašiangom patria. Naše členky sa už tradične zapájajú aj do „fašiangovania“ a pochovávania basy, ktoré organizuje 
kultúrna komisia v obci. 

 
 

Základná organizácia SZZP  v  Diviackej Novej  Vsi  v  roku 2017 
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ktoré organizuje kultúrna komisia v obci.  

 
V našom klube pravidelne hrávame biliard a  občas si zahráme aj spoločenské hry ako šach, dáma 

a človeče nehnevaj sa, či kartové hry. Niekoľkokrát do roka sme si boli zahrať aj bowling v Nitrianskom 

Rudne. 

 
Pravidelne raz do týždňa pod vedením našej „lektorky“ Milky Obertovej robíme ručné práce. 

Záujemkyne si už osvojili výrobu kytíc, košíčkov, zajacov, snehuliakov, anjelikov, veľkonočných vajec a 

iných výrobkov zo stúh a šnúrok. Výstavou týchto výrobkov na našich členských schôdzach sme určite 

potešili nejedno oko. 
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ktoré organizuje kultúrna komisia v obci.  

 
V našom klube pravidelne hrávame biliard a  občas si zahráme aj spoločenské hry ako šach, dáma 

a človeče nehnevaj sa, či kartové hry. Niekoľkokrát do roka sme si boli zahrať aj bowling v Nitrianskom 

Rudne. 

 
Pravidelne raz do týždňa pod vedením našej „lektorky“ Milky Obertovej robíme ručné práce. 

Záujemkyne si už osvojili výrobu kytíc, košíčkov, zajacov, snehuliakov, anjelikov, veľkonočných vajec a 

iných výrobkov zo stúh a šnúrok. Výstavou týchto výrobkov na našich členských schôdzach sme určite 

potešili nejedno oko. 
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Okrem udržiavania poriadku a čistoty v klube po celý rok upravujeme aj jeho okolie. Od jari do 

jesene kosíme trávu, vysádzame kvety a kríky. Počas celého roka navštevujeme chorých členov. 

Na opekanie v areály klubu sa vždy tešíme. V roku 2017 sme opekali 2-krát. 

Výročná členská schôdza býva vždy v marci a predvianočná v decembri. Členovia výboru navaria 

pre prítomných členov guláš alebo kapustnicu, na stoloch nechýba ani zákusok, káva, čaj a ovocie. 

Základná škola v Diviakoch nad Nitricou  každoročne usporadúva zbierku pre Ligu proti rakovine. Naše 

členky sa do nej aj tento raz aktívne zapojili rozdávaním narcisov a prijímaním finančných príspevkov na 

pomoc ľuďom s  onkologickým ochorením. 

V apríli sme opäť navštívili výstavu záhradkárov v Trenčíne. 

Návšteva divadelných predstavení je medzi našimi členmi veľmi obľúbená. Preto sme 

zorganizovali 2 zájazdy do Nitry, kde sme v Divadle Andreja Bagara mohli  sledovať v máji predstavenie 

Kým kohút nezaspieva a v septembri  Povolanie pápež. 

Do Spišskej Novej Vsi sme sa vybrali vlakom. Prvý deň sme v Spišskom divadle sledovali 

predstavenie Čárlyho teta, a nasledujúci deň sme si prezreli Spišské múzeum a historickú časť mesta. 

Na sviatok svätého Petra a Pavla sme sa vybrali na poznávací zájazd na Skalku pri Trenčíne. Tu sme 

navštívili Kláštor svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Benedikta a zúčastnili sme sa aj svätej omše. 

Zaujímavá bola aj zastávka na zvieracej farme pri Nemšovej, kde chovajú hydinu, kone, kravy, ovce, 

kozy a ošípané.  

Pravidelne chodíme relaxovať do kúpeľov v Malých Bieliciach a v lete sme absolvovali znovu 

týždenný  pobyt v kúpeľoch v Nimnici. Na tento pobyt sa vždy všetci tešíme. 

Pre svoje zdravie robíme spoločné prechádzky do prírody a do okolitých dedín. Zdatnejší členovia 

chodia aj na organizované turistické výstupy. 
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Okrem udržiavania poriadku a čistoty v klube po celý rok upravujeme 
aj jeho okolie. Od jari do jesene kosíme trávu, vysádzame kvety a kríky. Počas 
celého roka navštevujeme chorých členov.
Na opekanie v areáli klubu sa vždy tešíme. V roku 2017 sme opekali 2-krát.

Výročná členská schôdza býva vždy v marci a predvianočná 
v decembri. Členovia výboru navaria pre prítomných členov guláš alebo 
kapustnicu, na stoloch nechýba ani zákusok, káva, čaj a ovocie.
Základná škola v Diviakoch nad Nitricou  každoročne usporadúva zbierku 
pre Ligu proti rakovine. Naše členky sa do nej aj tentoraz aktívne zapojili 
rozdávaním narcisov a prijímaním finančných príspevkov na pomoc ľuďom 
s  onkologickým ochorením.
V apríli sme opäť navštívili výstavu záhradkárov v Trenčíne.

Návšteva divadelných predstavení je medzi našimi členmi veľmi 
obľúbená. Preto sme zorganizovali 2 zájazdy do Nitry, kde sme v Divadle 
Andreja Bagara mohli  sledovať v máji predstavenie Kým kohút nezaspieva 
a v septembri  Povolanie pápež.

Do Spišskej Novej Vsi sme sa vybrali vlakom. Prvý deň sme 
v Spišskom divadle sledovali predstavenie Čárlyho teta, a nasledujúci deň 
sme si prezreli Spišské múzeum a historickú časť mesta.
Na sviatok svätého Petra a Pavla sme sa vybrali na poznávací zájazd na Skalku pri Trenčíne. Tu sme navštívili 
Kláštor svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Benedikta a zúčastnili sme sa aj svätej omše. Zaujímavá bola aj 
zastávka na zvieracej farme pri Nemšovej, kde chovajú hydinu, kone, kravy, ovce, kozy a ošípané. 

Pravidelne chodíme relaxovať do kúpeľov v Malých Bieliciach a v lete sme absolvovali znovu týždenný  pobyt 
v kúpeľoch v Nimnici. Na tento pobyt sa vždy všetci tešíme.

Pre svoje zdravie robíme spoločné prechádzky do prírody a do okolitých dedín. Zdatnejší členovia chodia aj 
na organizované turistické výstupy.

Spolupracujeme s kultúrnou komisiou pri príprave a realizácii rôznych obecných akcií, ako stavanie májov, 
Deň rodiny a tradičné Novianske dni.

V rámci Okresnej rady SZZP spolupracujeme aj s iným základnými organizáciami, najmä 
ZO SZZP Prievidza 1, ZO SZZP Handlová, ZO SZZP Nováky, s ktorými sa navzájom pozývame na súťaže 
v športových disciplínach.
Regionálne kultúrne centrum Prievidza organizuje každý rok podujatie pre seniorov  Jeseň je dar  v Zemianskych 
Kostoľanoch. Aj naša ZO sa prezentovala v roku 2017 scénkou Susedia
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Na vianočné trhy do Trnavy sa vybrali viacerí členovia našej organizácie vlakom.  

 
 

Koncoročné posedenie v kultúrnom dome nám spestrili členovia KREATIV ŠTÚDIA folklórnym 

vystúpením detí a vianočnými piesňami a koledami dospelých. 

 V tomto príspevku nie sú všetky naše aktivity. Je toho viac a za tým všetkým je snaha celého 

výboru, ale aj ostatných aktívnych členov. Sme vďační všetkým našim sponzorom, pánovi starostovi a 

všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za ich veľkú podporu. 

Prajem všetkým obyvateľom Diviackej Novej Vsi v Novom roku 2018 veľa zdravia, sily a veľa 

pekných chvíľ. Radi uvítame v našej základnej organizácii aj vás. 

                                                                                                     Š. Dadíková, predseníčka ZO SZZP 

                                                 Foto: E. Obertová 
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...futbal...futbal 
Keďže uplynul 

rok 2017, je zvykom 

ohliadnuť sa 

a zhodnotiť dianie aj 

u nás, v TJ 

Družstevník Diviacka 

Nová Ves. 

Vo všetkých médiách sa 

dozvedáme o dynamickom raste Slovenska 

vo viacerých odvetviach. Svedčí o tom aj 

množstvo preinvestovaných financií 

v našej obci, čo je vidieť aj na jej 

skrášľovaní. 

Všetky tieto ukazovatele sa 

odzrkadľujú na dianí v niektorých 

organizáciách, ktorým sa venujeme vo 

svojom voľnom čase, ktorého máme stále 

menej a menej. Svedčí o tom aj pokles 

amatérskych športovcov v aktívnom veku 

20-30 rokov. 

Momentálne je v našej TJ veľký 

záujem v kategórii najmenších vo veku 5-9 

rokov. Horšie je to vo veku 10-18 rokov, 

kde záujem výrazne klesá. Aj preto sme 

v dorasteneckej kategórii zvolili formu 

striedavého štartu v spolupráci s TJ ŠK 

VEGUM Dolné Vestenice. V kategórii 

seniorskej sa nám ťažko darí udržať 

jestvujúci stav, vzhľadom na pracovné 

zaťaženie niektorých našich 

hráčov, funkcionárov, ale i trénerov.  

Napriek týmto okolnostiam sa 

nám darí udržiavať chod nášho 

klubu na dobrej úrovni, dokonca 

nám pribúdajú niektorí hráči 

/,,mladšia prípravka,, ktorá nie je 

evidovaná v žiadnej súťaži/. 

Tomuto mužstvu sa zabezpečuje 

starostlivosť ako všetkým mužstvám 

v klube, vrátane zápasov a čakáme, koľko 

z nich ostane verných tomuto športu.  

Naša TJ funguje na základe 

dobrovoľnej činnosti, ktorá je podriadená 

Stanovám Slovenského futbalového 

zväzu, jeho vnútorným poriadkom 

a predpisom. Z týchto dôvodov vzrástlo 

administratívne a finančné zaťaženie nášho 

klubu. Finančné náklady nášho klubu sa 

pohybujú v rozsahu 5.000 – 10.000eur 

ročne. Z toho je 3.000eur povinných 

poplatkov – rozhodcovia, delegáti, 

prestupy, štartovné a členské poplatky!! 

Zostatok výdavkov tvoria náklady na 

občerstvenie, dopravu, starostlivosť o areál 

a obnovu, výstroje – tréningové oblečenie, 

dresy, lopty atď. Toto je len malé, stručné 

finančné zhrnutie toho, koľko stojí futbal 

v našej obci, ktorému sa pravidelne venuje 

120 ľudí a zachovávajú tak časť jej 

histórie.  

O to, aby časť histórie našej obce 

ako je futbal nezanikla, sa momentálne 

starajú v mládežníckej kategórii páni: 

Ľubomír Štrbák ml., Michal Obert, 

Mgr.Peter Vrteľ, Matúš Vavro a Miloš 

Mišiak. Táto pätica sa stará o dve 

prípravky, žiakov a o všetko, čo je s touto 

činnosťou spojené. Momentálne sa 

mužstvá nachádzajú v tabuľke takto: na 3. 

mieste prípravka mix, žiaci sú na 7. mieste 

a mladšia prípravka hráva zápasy podľa 

dohody medzi klubmi a trénermi. 

V dorasteneckej kategórii sme 

nadviazali spoluprácu s ŠK VEGUM 

Dolné Vestenice, čo by 

malo prospieť 

k výkonnostnému rastu 

našich budúcich hráčov 

A mužstva. Ako kluby si 

vzájomne vypomáhame 

a naši hráči: Robert 

Žember ml., Róbert Siekel 

ml., Viktor Lomnický 

a Jakub Horvát pôsobiaci 

na striedavom štarte v klube ŠK VEGUM, 

nám robia radosť. Trénerom mužstva je 

Robert Žember st. a dôkazom toho, že sa 

našim dorastencom darí svedčí aj 4. miesto 

v okresnej súťaži a 5. miesto v štvrtej lige 

U19 ZsFZ, kde pravidelne nastupujú 

v základnej zostave. 

Mužstvo dospelých vedie aj túto 

sezónu Ľubomír Štrbák a momentálne je 

mužstvo na 6. mieste. Hlavne v tejto 

kategórii sa prejavuje náročnosť súčasnej 

doby a hráči svoj voľný čas nemajú ochotu 

venovať športu – futbalu a nechať sa 

urážať alebo zosmiešňovať prchkými, ale 

aj pripitými divákmi. Diváci si myslia, že 

za 1,- euro, čo zaplatia pri vstupe do 

areálu, môžu zosmiešňovať alebo hrubo 

urážať hráčov. Touto cestou chcem 

poprosiť našich občanov, aby sa 

takýchto ústnych aktivít vyvarovali 

V každom prestupovom termíne sa 

snažíme o doplnenie hráčskeho kádra, 

avšak neustále sa stretávame s neochotou 

pracovať na sebe a dávať si 

vyššie ciele. Tí, ktorí o futbale 

niečo vedia a majú skúsenosti, 

sú znechutení z toho, ako to 

v slovenskom športe funguje. 

Preto sa radšej venujú svojim 

záujmom alebo rodinám a ich 

finančnému zabezpečeniu. A tak 

naša TJ funguje takmer bez 

zmien v hráčskej, ale 

i funkcionárskej zostave už niekoľko 

rokov. Hlavne týmto ľuďom: Jozef Vavro, 

Ľubomír Štrbák st., Ľubomír Štrbák ml., 

Michal Obert, Lukáš Vavro, Ing. Michal 

Géczy, Matúš Vavro, Mgr. Peter Vrteľ 

a Robert Žember st. treba poďakovať za to, 

že udržujú históriu klubu a súčasť obce, 

ktorá trvá už viac ako 70 rokov. Tento tím 

pravidelne každý druhý týždeň zabezpečí 

všetko potrebné, aby bol pripravený areál a 

zabezpečená činnosť klubu na požadovanej 

úrovni.     
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Keďže uplynul rok 2017, je zvykom ohliadnuť sa a zhodnotiť dianie aj 
u nás, v TJ Družstevník Diviacka Nová Ves.

Vo všetkých médiách sa dozvedáme o dynamickom raste Slovenska 
vo viacerých odvetviach. Svedčí o tom aj množstvo preinvestovaných financií 
v našej obci, čo je vidieť aj na jej skrášľovaní.

Všetky tieto ukazovatele sa odzrkadľujú na dianí v niektorých organizáciách, 
ktorým sa venujeme vo svojom voľnom čase, ktorého máme stále menej a menej. 
Svedčí o tom aj pokles amatérskych športovcov v aktívnom veku 20-30 rokov.



• Obecné noviny •

– 26 –

NAŠE MIESTNE DANE A POPLATKY
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 

jej územia a poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce, na čo potrebuje obec 
dostatok nemalých finančných prostriedkov. Zdrojom týchto prostriedkov sú buď účelové 
prostriedky poskytované z Európskej únie, štátneho rozpočtu a štátnych fondov, ďalej 
podiel na daniach v správe štátu a v neposlednom rade aj vlastné príjmy obce. 

Podstatnú položku vlastných príjmov tvoria v každej obci miestne dane a poplatky 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obec pri výkone samosprávy rozhoduje okrem iného aj vo veciach miestnych 
daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu. Dane a poplatky si môže samospráva 
nastaviť s prihliadnutím na vlastné potreby a možnosti daňovníkov. Pri určovaní výšky

sadzieb daní a poplatkov musí rešpektovať obmedzenia a regulačné mechanizmy stanovené zákonom. Podrobnosti 
o postupe výberu a sadzbe miestnych daní aj poplatkov za odpady musí vydať všeobecne záväzným nariadením.

Obec Diviacka Nová Ves má na tento účel prijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravené dvomi dodatkami, ktoré 
stanovuje podmienky určovania, vyberania, zníženia a oslobodenia miestnych daní a miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce. V ňom  uložila na svojom území  daň z nehnuteľností 
(pozemky, stavby, byty), daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie 
verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné 
hracie prístroje je kalendárny rok  a obec  vyrubí tieto dane  daňovníkom každoročne podľa stavu k 1. januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.

Daň za užívanie verejného priestranstva je daň za  príležitostné užívanie verejného priestranstva (trhové 
miesta, skládka stavebného materiálu, lunaparky a pod.) sa vyrubuje daňovníkom po ukončení užívania verejného 
priestranstva.

Zdaňovacím obdobím poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je  buď celý kalendárny 
rok podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia  alebo len určité obdobie poplatkovej povinnosti. 
S prihliadnutím na prípadné oprávnené skutočnosti  zníženia alebo oslobodenia obec vyrubí daňovníkom poplatok 
rozhodnutím. 

Plnenie povinností obce pri výbere a správe daní, ako i zodpovedné platenie daní a poplatkov zo strany 
daňovníkov ovplyvňuje výšku vlastných príjmov obce. Dobrý výber daní má teda vplyv  na plánovanie a realizáciu 
investičných akcií, na modernizáciu a rekonštrukciu budov a ciest, na zabezpečenie množstva  originálnych 
kompetencií a povinností obce v oblasti verejnej správy, požiarnej ochrany a nakladania s odpadmi. Zabezpečí 
sa nimi prevádzka verejného osvetlenia, rozšírenie a údržba verejnej zelene a miestnych komunikácií, zlepšia sa 
podmienky na bývanie a rozšíri sa občianska vybavenosť, viac peňazí bude na školstvo, kultúru, šport  a sociálnu 
starostlivosť.

                      PhDr. Róbert Géczy,  hlavný kontrolór obce
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JE TO TAKÉ JEDNODUCHÉ...ALEBO AKO TRIEDIME 
ODPAD U NÁS DOMA?

Triedenie odpadu je skutočne jednoduché. Ak si prečítate tento článok, určite uznáte tiež... Chceli by sme vám 
ukázať, ako triedime odpad doma. 
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Začnem tým, čo vlastne dávame do “normálneho“ koša, 
ktorého obsah potom skončí na skládke komunálneho 
odpadu. Nie je toho veľa (hlavne odkedy zbierame plasty) 
– šupky citrusového ovocia (kvôli postrekovaniu sa nemajú 
dávať vo veľkých množstvách na kompost), znečistené 
papiere a obaly, pozametaný odpad... A vlastne si ani neviem 
spomenúť na nič iné, čo nie je na fotke... Snáď len prípadné 
pokazené potraviny (tie by tiež nemali ísť na kompost)...

Výsledky triedenia odpadu sa pochopiteľne 
prejavia aj v množstve komunálneho odpadu vo “veľkých“ 
smetných košoch, ktoré vyprázdňujú smetiari (potom 
majú viac miesta v aute, nemusia ísť tak často na skládku 
a šetria fosílne palivá :-) a samozrejme aj na množstve 
odpadu, ktoré sa potom ukladá na skládky, kde sa odpad 
iba hromadí a hromadí a hromadí... A potom sa založí ďalšia 
skládka (alebo sa komunálny odpad spaľuje, ale to nie je 
žiadna výhra) :-(. Teraz by sme už ale prešli k samotnému 
“tomu jednoduchému“ – teda k triedeniu odpadu.  
Bio odpad

Začneme bio odpadom (povedzme, že podľa 
abecedy :-). Ako môžete vidieť na fotke, tam patrí 
prakticky všetko rastlinného pôvodu. Šupky zo zeleniny 
a ovocia (citrusy v malom množstve, ale šupky z banánov 
hej, banány nie sú citrusy), kávové a čajové zvyšky, 
vaječné škrupiny, zvyšky jedla (nemalo by tam ísť, ako 
sme už spomínali nič pokazené),... To je to, čo dávame 
do našej misky na kompost (na fotke). 

Ale do bio odpadu patria napríklad aj konáre, 
trus malých zvierat, zvädnuté kvety, nalámané záhradné 
odpady,... no a v malom množstve aj drevitá vlna, 
triesky, piliny, hnedá lepenka, novinový papier, a pod.  
A čo robíme s bio odpadom? Jednoducho povedané, 
dávame ho na kompost. My máme kompost rozdelený na 
dve časti – preosiaty (starší, skompostovaný) kompost 
(vľavo na fotke 1 a fotka 2) a “aktuálny“ kompost (fotka 
3), na ktorý vlastne nosíme bio odpad. Keď sa jedna časť 
naplní, staršia preosiata časť sa odvezie, druhá časť 
kompostu sa nechá skompostovať, medzitým sa dopĺňa 
zase druhá časť kompostoviska a potom sa jedna časť 
preoseje a tak to ide dookola... Dôležité je, že preosiaty.

kompost (vlastne sa z neho vytvorí humus) dokážeme 
využiť. Používame ho na skvalitňovanie pôdy na záhradu.

Komunálny odpad

Plasty

Kovy (hliník)

Papier

Medzi plasty toho patrí dosť veľa – rôzne obaly, sáčky, 
fólie, ale napríklad aj polystyrén a samozrejme PET fľaše.  
Plasty triedime do veľkého plastového vreca, ktoré sa 
potom môže kompletne odovzdať Plasty nie je treba 
umývať (majú na to obrovské práčky plastov, cez ktoré 
to pôjde aj keď to umyjete) ani triediť (oni si to vytriedia 
na triedičkách, a opäť, pôjde to cez triedičku aj keď to 
vytriedite, takže je vlastne zbytočné).

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma? 

Triedenie odpadu je skutočne jednoduché. Ak si prečítate tento článok, určite uznáte tiež... 
Chceli by sme vám ukázať, ako triedime odpad doma.  

Komunálny odpad 
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čo nie je na fotke... Snáď len prípadné 
pokazené potraviny (tie by tiež nemali ísť 
na kompost)... 
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samozrejme aj na množstve odpadu, ktoré 
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iba hromadí a hromadí a hromadí... A 
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komunálny odpad spaľuje, ale to nie je 
žiadna výhra) :-(. Teraz by sme už ale 
prešli k samotnému “tomu jednoduchému“ 
– teda k triedeniu odpadu.  
Bio odpad 

Začneme bio odpadom (povedzme, že 
podľa abecedy :-). Ako môžete vidieť na 
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škrupiny, zvyšky jedla (nemalo by tam ísť, 
ako sme už spomínali nič pokazené),... To 
je to, čo dávame do našej misky na 
kompost (na fotke). 

 

Ale do bio odpadu patria napríklad aj 
konáre, trus malých zvierat, zvädnuté 
kvety, nalámané záhradné odpady,... no a v 
malom množstve aj drevitá vlna, triesky, 
piliny, hnedá lepenka, novinový papier, a 
pod.  
A čo robíme s bio odpadom? Jednoducho 
povedané, dávame ho na kompost. My 
máme kompost rozdelený na dve časti – 
preosiaty (starší, skompostovaný) kompost 
(vľavo na fotke 1 a fotka 2) a “aktuálny“ 
kompost (fotka 3), na ktorý vlastne nosíme 
bio odpad. Keď sa jedna časť naplní, 
staršia preosiata časť sa odvezie, druhá 
časť kompostu sa nechá skompostovať, 
medzitým sa dopĺňa zase druhá časť 
kompostoviska a potom sa jedna časť 
preoseje a tak to ide dookola... Dôležité je, 

že preosiaty kompost (vlastne sa z neho 
vytvorí humus) dokážeme využiť. 
Používame ho na skvalitňovanie pôdy na 
záhradu. 

 

Plasty  
Medzi plasty toho patrí dosť veľa – rôzne 
obaly, sáčky, fólie, ale napríklad aj 
polystyrén a samozrejme PET fľaše.  
Plasty triedime do veľkého plastového 
vreca, ktoré sa potom môže kompletne 
odovzdať Plasty nie je treba umývať (majú 
na to obrovské práčky plastov, cez ktoré to 
pôjde aj keď to umyjete) ani triediť (oni si 
to vytriedia na triedičkách, a opäť, pôjde to 
cez triedičku aj keď to vytriedite, takže je 
vlastne zbytočné). 

Kovy(hliník)  
Ďalším materiálom, ktorý triedime sú 
kovy. Väčšinou sa kovy vyskytujú skôr 
sporadicky, takže ich príležitostne 
odvezieme do zberných surovín... Ale 
jeden kov sa vyskytuje v domácom odpade 
pravidelne.  

 
Je to hliník. Nie je ho zase až tak 
neskutočne veľa, takže ho stačí skladovať 
do obyčajnej igelitky. Do hliníku patria 
víčka z jogurtov a iných potravín, obaly z 
čokolád (tie sú u nás obľúbené),... no a 
rôzne fólie (ktoré majú napríklad len 
vnútornú stranu potiahnutú vrstvou hliníka 
– napríklad obaly od zubnej pasty) a 
niektoré plechovice (záleží to od 
konkrétneho výrobcu)... A práve s tým 
„nečistým“ hliníkom sme mali doteraz 
problém. Až kým sme nenarazili na 
prešovskú firmu AUREX s.r.o., ktorá 
dokáže spracovať práve takýto hliník.  

Papier  
Teraz poďme k tomu čo nás učili už v 
základnej škole a čo je aj skutočne pravdou 
(!) – triedením papiera zachránime naše 
lesy. Papier triedime, podobne ako plasty, 
zmiešaný a nemusí byť úplne čistý. Ako 
môžete vidieť na fotke, nádoba na papier 
sa zmestí pod každý stôl (a navyše to je 
praktické) a papier sa do nej môže dávať 

Ďalším materiálom, ktorý triedime sú kovy. Väčšinou sa 
kovy vyskytujú skôr sporadicky, takže ich príležitostne 
odvezieme do zberných surovín... Ale jeden kov sa 
vyskytuje v domácom odpade pravidelne. 
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ho stačí skladovať do obyčajnej igelitky. Do hliníku patria 
víčka z jogurtov a iných potravín, obaly z čokolád (tie sú 
u nás obľúbené),... no a rôzne fólie (ktoré majú napríklad 
len vnútornú stranu potiahnutú vrstvou hliníka – napríklad 
obaly od zubnej pasty) a niektoré plechovice (záleží to od 
konkrétneho výrobcu)... A práve s tým „nečistým“ hliníkom 
sme mali doteraz problém. Až kým sme nenarazili 
na prešovskú firmu AUREX s.r.o., ktorá dokáže spracovať 
práve takýto hliník. 
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čokolád (tie sú u nás obľúbené),... no a 
rôzne fólie (ktoré majú napríklad len 
vnútornú stranu potiahnutú vrstvou hliníka 
– napríklad obaly od zubnej pasty) a 
niektoré plechovice (záleží to od 
konkrétneho výrobcu)... A práve s tým 
„nečistým“ hliníkom sme mali doteraz 
problém. Až kým sme nenarazili na 
prešovskú firmu AUREX s.r.o., ktorá 
dokáže spracovať práve takýto hliník.  

Papier  
Teraz poďme k tomu čo nás učili už v 
základnej škole a čo je aj skutočne pravdou 
(!) – triedením papiera zachránime naše 
lesy. Papier triedime, podobne ako plasty, 
zmiešaný a nemusí byť úplne čistý. Ako 
môžete vidieť na fotke, nádoba na papier 
sa zmestí pod každý stôl (a navyše to je 
praktické) a papier sa do nej môže dávať 

Teraz poďme k tomu čo nás učili už v základnej škole 
a čo je aj skutočne pravdou (!) – triedením papiera 
zachránime naše lesy. Papier triedime, podobne ako 
plasty, zmiešaný a nemusí byť úplne čistý. Nádoba 
na papier sa zmestí pod každý stôl (a navyše to je 
praktické) a papier sa do nej môže dávať rôzny (obálky, 
noviny, časopisy, letáky,...). Keď sa nádoba naplní, stačí 
ju vysypať do kartónovej krabice a opäť to môžeme 
celé (väčšinou aj s krabicou) odovzdať do zberných 
surovín, alebo priniesť do školy do zberu papiera :-).  
Napriek rôznym predsudkom, sa práve z recyklovaného 
papiera vyrábajú tie najkvalitnejšie výrobky. No a hlavne, 
sú najekologickejšie. Pre zaujímavosť, spotreba papiera 
neustále rastie(v súčasnosti je to 87 kg/obyv. SR/rok) 
a naša republika musí dovážať odpadový papier!
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Takže napríklad sklo. Toho tiež nie je až tak veľa, ale 
predstavte si, že ho odhodíte do prírody. V prírode sa 
sklo svojím zložením správa ako kameň a rozkladá 
sa približne 4000 rokov (!). Takže sa určite oplatí sklo 
zhromaždiť a raz za čas odviezť do zberných surovín, 
alebo do príslušných nádob ... (Nehovoriac o tom, 
že vlastne všetky odpady znečisťujú prírodu, aj ju 
vizuálne špatia a s mnohými sa môžete aj zraniť.) 
Takže asi takto nejako by sme mali  triediť odpad  
doma. Myslíme, že to je dosť jednoduché a efektívne, 
len treba prekonať počiatočnú nechuť a lenivosť...  
A navyše, tento spôsob triedenia odpadu nie je zatiaľ 
patentovaný, takže ho môžete bez obáv použiť 
a prípadne aj rozšíriť a zlepšiť! Určite pomôžete nielen 
sebe a ostatným ľudom, ale aj našej prírode! 

Sklo

(https://matejsykora.blog.sme.sk/c/43668/Je-to-take-
jednoduche-alebo-ako-triedime-odpad-u-nas-doma.html)

Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemohli triediť 
odpad a ani akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu. 
Všeobecne môžeme konštatovať, že triedením odpadu 
pomôžeme životnému prostrediu, ale v konečnom 
dôsledku aj sebe (po stránke zdravotnej, sociálnej, ale 
aj ekonomickej).

Environmentálne výhody triedenia odpadu

Triedený zber vracia druhotné suroviny späť  
do výrobného procesu, preto je možné:  

• ťažiť a získavať menej prvotných surovín,  
• menej devastovať nové územia kvôli ťažbe surovín,  
• postaviť menej skládok a spaľovní odpadov (z toho  
 vyplýva  menšie znečistenie prostredia),  
• menej znečisťovať ovzdušie z dopravy,  
• menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín  
 a  výroby nových,  
• spotrebovávať menšie množstvo energie,  
• menej znečisťovať ornú pôdu chemickými hnojivami 
(kompostovaním biologicky rozložiteľných odpadov 
môžeme získavať kvalitné a ekologické hnojivo).

• Spracovateľom surovín (papierne, sklárne, kovohuty, 
  atď.)  sa vďaka druhotným surovinám z triedeného  
  zberu znižujú  náklady na výrobu, čo v konečnom  
  dôsledku znamená pre  spotrebiteľov lacnejšie  
  výrobky.  
• Výstavba a prevádzka recyklačných technológií je  
  lacnejšia  ako výstavba a prevádzka technológií na  
  zneškodňovanie  odpadov (skládky, spaľovne, atď.).  
• Za zneškodňovanie odpadov je nutné platiť (napr.  
  poplatok  za zneškodnenie a poplatok za uloženie  
  odpadov na skládku), ale za triedenie platiť nemusíme.  
  Obce, ale aj občania a firmy si môžu triedením  
  odpadu finančne prilepšiť príjmami za odpredaj      
  druhotných surovín a príjmami z RF.  
• Skládky odpadov musia byť monitorované a strážené  
  (aj) po skončení svojej prevádzky (nehovoriac o  
  nákladoch na odstraňovanie ekologických škôd,  
  ktoré sú alebo budú spôsobené porušením tesniaceho  
  systému skládok).

Ekonomické výhody triedenia odpadu

Vzorec na výpočet ekonomickej výhodnosti triedenia 
odpadu je jednoduchý. Príjem tvoria ušetrené poplatky 
za odpady a prostriedky za vyzbierané suroviny.  
Výdaj a náklady na zavedenie triedenia odpadu. 
Výsledok je štatisticky na 100% kladný. Z uvedeného 
vyplýva niekoľko priamych dopadov: 

Sociálne výhody triedenia odpadu
• Triedený zber zvyšuje zamestnanosť. Zber surovín,   
  ich dotrieďovanie, preprava na spracovanie   
  a  recyklácia a kompostovanie vytvorí viac pracovných  
  miest ako skládkovanie alebo spaľovanie odpadov.  
• Realizácia triedeného zberu pomáha vychovávať  
  ľudí a formovať ich vzťah k ochrane životného     
  prostredia a v medziľudských vzťahoch (napr. občania  
  v bytových domoch  sú pri triedenom zbere odkázaní  
  na spoluprácu so spoločným cieľom). Tieto vzťahy sú  
  dôležité pre kvalitnejšiu funkčnosť komunity aj v iných  
  oblastiach života.  
• Triedený zber poskytuje príležitosť pre sebarealizáciu  
  aj  sociálne odkázaným vrstvám. Napríklad mnohí  
  telesne alebo mentálne postihnutí občania majú  
  možnosť sebarealizácie v triedení, recyklácii a úprave  
  nepotrebných vecí, z ktorých sa ich činnosťou stávajú  
  predmety, ktoré majú využitie. 

(http://www.triedenieodpadu.sk/preco_triedit_odpad.php)

Poplatky za komunálny odpad tvoria tri 
zložky: manipulácia, uloženie a zákonný 
poplatok (za tonu), ktorý sa môže 
zvyšovať, ak nebudeme separovať.                          

     –mk-

– 28 –

https://matejsykora.blog.sme.sk/c/43668/Je-to-take-jednoduche-alebo-ako-triedime-odpad-u-nas-doma.html
https://matejsykora.blog.sme.sk/c/43668/Je-to-take-jednoduche-alebo-ako-triedime-odpad-u-nas-doma.html
http://www.triedenieodpadu.sk/preco_triedit_odpad.php


• Obecné noviny •

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Spoločenská rubrika 
 
 

Narodenie v roku 2017 
Počet narodených žien:5     Počet narodených mužov:6      Spolu: 11 
 
Zoznam narodených detí: 
Jakub Novák  Šimon Géczy  
Hana Tkáčová             Sabína Gendiarová 
Eliška Šárošová           Diana Špeťková 
Karin Točeková           Juraj Oršula 

                                        Michal Hlaváč             Dominik Peter Minich    
                                        Damián Chrenko  
 
 
 
 

Úmrtie v roku 2017  
Počet úmrtí žien:  11 Počet úmrtí mužov:  10 Spolu: 21 
  
Zoznam zomrelých osôb: 
Michal Šlabjar    Mgr. Milada Králová  Helena Tkáčová 
Anton Beseda    Anton Uhlár   Anna Uhlárová 
Marta Obešvová   Štefánia Juríková  Ján Ďuriška  
Mária Uhlárová                Anna Cígerová   Anna Juračková  
Ján Bagin    Anna Lomnická  Ing. Ján Vrban 
Jolana Losoncziová   Ladislav Géczy   Pavel Kováč 
Jozef Kohút    Stanislav Vaský  Jarmila Guľková 
 
                                                                  
 

 
Celkový prehľad za rok 2017: 

 
Stav obyvateľstva k 1. 1. 2017: ženy: 904   muži: 876  spolu: 1 780 

 
 

Stav obyvateľstva k 31. 12. 2017: ženy: 900  muži: 869  spolu: 1769 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 ženy muži spolu 
Stav k 1. 1. 2017 904 876 1780 
Narodenie 5 6 11 
Úmrtie 11 10 21 
Prisťahovanie 14 10 24 
Odsťahovanie 12 13 25 
Stav k 31. 12. 2017 900 869 1 769 

                                                                                                                                        -ocú- 
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Narodenie v roku 2017 
Počet narodených žien:5     Počet narodených mužov:6      Spolu: 11 
 
Zoznam narodených detí: 
Jakub Novák  Šimon Géczy  
Hana Tkáčová             Sabína Gendiarová 
Eliška Šárošová           Diana Špeťková 
Karin Točeková           Juraj Oršula 

                                        Michal Hlaváč             Dominik Peter Minich    
                                        Damián Chrenko  
 
 
 
 

Úmrtie v roku 2017  
Počet úmrtí žien:  11 Počet úmrtí mužov:  10 Spolu: 21 
  
Zoznam zomrelých osôb: 
Michal Šlabjar    Mgr. Milada Králová  Helena Tkáčová 
Anton Beseda    Anton Uhlár   Anna Uhlárová 
Marta Obešvová   Štefánia Juríková  Ján Ďuriška  
Mária Uhlárová                Anna Cígerová   Anna Juračková  
Ján Bagin    Anna Lomnická  Ing. Ján Vrban 
Jolana Losoncziová   Ladislav Géczy   Pavel Kováč 
Jozef Kohút    Stanislav Vaský  Jarmila Guľková 
 
                                                                  
 

 
Celkový prehľad za rok 2017: 

 
Stav obyvateľstva k 1. 1. 2017: ženy: 904   muži: 876  spolu: 1 780 

 
 

Stav obyvateľstva k 31. 12. 2017: ženy: 900  muži: 869  spolu: 1769 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Zoznam narodených detí: Zoznam zomrelých osôb:

Narodenie v roku 2017
Počet narodených žien: 5
Počet narodených mužov: 6
Spolu: 11

Úmrtie v roku 2017
Počet úmrtí žien: 11
Počet úmrtí mužov: 10
Spolu: 21

Jakub Novák
Hana Tkáčová
Eliška Šárošová
Karin Točeková
Michal Hlaváč
Damián Chrenko

Michal šlabjar
Anton Beseda
Marta Obešvová
Mária Uhlárová
Ján Bagin
Jolana Losoncziová
Jozef Kohút

Mgr. Milada Králová
Anton Uhlár
Štefánia Juríková
Anna Cígerová
Anna Lomnická
Ladislav Geczy
Stanislav Vaský

Helena Tkáčová
Anna Uhlárová
Ján Ďuriška
Anna Juračková
Ing. Ján Vrban
Pavel Kováč
Jarmila Guľková

Šimon Géczy
Sabína Gendiarová
Diana Špeťková
Juraj Oršula
Dominik Peter Minich
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                                                                                                                                        -ocú- 

ROK 2018 BUDE V ZNAMENÍ VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ
Rok 2018 sa niekedy označuje 
aj ako rok magických osmičiek. 
Tento mýtus možno vznikol aj 
preto, lebo v podvedomí cítime, 
že grafické vyjadrenie čísla 8 má 
tiež svoj mýtický pôvab. Je to 
vlastne slučka, čiže nedokončený 
uzol. Môžeme ho rozuzliť alebo 
nadobro zatiahnuť a zahrdúsiť. 
V roku 2018 sa stretáva viacero 
mimoriadne významných 
okrúhlych výročí udalostí, ktoré 
významným spôsobom zasiahli 
do histórie Slovenskej republiky. 
Najvýznamnejšie sú tieto:

1918 - 100. výročie vzniku Československa
T. G. Masaryk dva 
dni pred vznikom 
ČSR 28. 10. 
1918 podpisuje 
v y h l á s e n i e 
samostatnost i 
vo Philadelphii 
v USA.          
Zdroj: tasr, anc

Rok 2018 bude v znamení významných výročí 

 

Rok 2018 sa niekedy označuje aj ako rok 

magických osmičiek. Tento mýtus možno 

vznikol aj preto, lebo v podvedomí cítime, 

že grafické vyjadrenie čísla 8 má tiež svoj 

mýtický pôvab. Je to vlastne slučka, čiže 

nedokončený uzol. Môžeme ho rozuzliť 

alebo nadobro zatiahnuť a zahrdúsiť. 

V roku 2018 sa stretáva viacero 

mimoriadne významných okrúhlych výročí 

udalostí, ktoré významným spôsobom 

zasiahli do histórie Slovenskej republiky. 

Najvýznamnejšie sú tieto: 

1918 - 100. výročie vzniku Československa 

T. G. Masaryk dva dni pred vznikom ČSR 28. 10. 1918 podpisuje vyhlásenie 

samostatnosti vo 

Philadelphii v USA.   

Zdroj: tasr, anc 

Po skončení 1. svetovej 

vojny sa menili hranice v 

Európe. Zástupcovia 

Čechov a Slovákov 

presvedčili mocnosti 

víťaznej strany o založení Československej republiky. Hlavnými protagonistami bol budúci 

prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a generál Milan Rastislav Štefánik, ktorý 

rok po vzniku krajiny zahynul pri leteckej havárii. 

 

1968 - 50. výročie vpádu varšavských vojsk 

Rok 1968 sa niesol v duchu 

demokratizácie komunistického režimu 

pod názvom socializmus s ľudskou tvárou 

na čele s Alexandrom Dubčekom. Snahy 

Čechoslovákov o slobodu skončili ráznym 

krokom Sovietov, ktorí nariadili krajinu 

obsadiť vojskami. Československo 21. 

augusta 1968 zaplavili tanky, do vedenia 

krajiny sa dostali poslušní komunisti. 

 

Po skončení 1. svetovej vojny sa menili hranice v Európe. Zástupcovia Čechov 
a Slovákov presvedčili mocnosti víťaznej strany o založení Československej 
republiky. Hlavnými protagonistami bol budúci prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk, Edvard Beneš a generál Milan Rastislav Štefánik, ktorý rok 
po vzniku krajiny zahynul pri leteckej havárii.

https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/2/
https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/2/
https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/2/
https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/2/
https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/2/
https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/2/
https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/2/
https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/2/
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1968 - 50. výročie vpádu varšavských vojsk
Rok 1968 sa niesol v duchu demokratizácie komunistického režimu pod názvom socializmus s ľudskou tvárou
na čele s Alexandrom Dubčekom. 
Snahy Čechoslovákov o slobodu 
skončili ráznym krokom Sovietov, 
ktorí nariadili krajinu obsadiť 
vojskami. Československo 21. 
augusta 1968 zaplavili tanky, do 
vedenia krajiny sa dostali poslušní 
komunisti.

 
Snahu o slobodu zadupali tanky „spriatelených“ krajín.  
Zdroj: tasr, anc 

 1993 - 25. výročie vzniku samotného Slovenska 

Zánik Československa dohodli Mečiar a Klaus 4 mesiace pred vznikom SR 1. 1. 1993 v 
záhrade brnianskej vily Tugendhat.    Zdroj: tasr, anc 

Hneď po revolúcii v roku 1989 

zasiahol Čechov a Slovákov 

rozrastajúci sa nacionalizmus a 

spory o vedenie krajiny. Vtedajší 

politickí lídri Václav Klaus a 

Vladimír Mečiar, bez referenda, 

spečatili rozdelenie krajiny na 

pamätnom stretnutí pod 

stromom v záhrade vily Tugendhat v Brne. Kým Česi po rozpade pevne mierili k vstupu do 

západných štruktúr, Slovensko postihla doba „mečiarizmu“, spájaná s únosom prezidentovho 

syna, divokou privatizáciou a mafiánskymi vraždami za bieleho dňa. 

Ale sú tu aj ďalšie výročia: 100 rokov od 

podpísania známej Pittsburskej dohody, sté 

výročie od pôsobenia čs. légií v zahraničí, 170. 

výročie od pamätných revolučných rokov 

1848/1849, 170. výročie reči Ľudovíta Štúra na 

Uhorskom sneme, 170. výročie prijatia 

Žiadostí slovenského národa – prvého 

politického programu Slovákov, 170. výročie 

vzniku Slovenskej národnej rady – prvej 

v poradí, 155. výročie založenia Matice 

slovenskej, 100. výročie vzbury slovenských 

vojakov v Kragujevaci, 90.výročie  uzavretia 

zmluvy medzi Československom a Svätou 

stolicou, tzv. Modus vivendi, 330. výročie 

narodenia Jura Jánošíka  a mnohé ďalšie.                         

Snahu o slobodu zadupali 
tanky „spriatelených“ krajín. 
Zdroj: tasr, anc
1993 - 25. výročie vzniku samotného Slovenska

 
Snahu o slobodu zadupali tanky „spriatelených“ krajín.  
Zdroj: tasr, anc 
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stromom v záhrade vily Tugendhat v Brne. Kým Česi po rozpade pevne mierili k vstupu do 

západných štruktúr, Slovensko postihla doba „mečiarizmu“, spájaná s únosom prezidentovho 

syna, divokou privatizáciou a mafiánskymi vraždami za bieleho dňa. 

Ale sú tu aj ďalšie výročia: 100 rokov od 

podpísania známej Pittsburskej dohody, sté 

výročie od pôsobenia čs. légií v zahraničí, 170. 

výročie od pamätných revolučných rokov 

1848/1849, 170. výročie reči Ľudovíta Štúra na 

Uhorskom sneme, 170. výročie prijatia 

Žiadostí slovenského národa – prvého 

politického programu Slovákov, 170. výročie 

vzniku Slovenskej národnej rady – prvej 
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slovenskej, 100. výročie vzbury slovenských 

vojakov v Kragujevaci, 90.výročie  uzavretia 

zmluvy medzi Československom a Svätou 

stolicou, tzv. Modus vivendi, 330. výročie 

narodenia Jura Jánošíka  a mnohé ďalšie.                         

Zánik Československa dohodli Mečiar a Klaus 4 mesiace pred vznikom SR 1. 1. 1993 v záhrade brnianskej 
vily Tugendhat.              Zdroj: tasr, anc

Hneď po revolúcii v roku 1989 zasiahol Čechov a Slovákov 
rozrastajúci sa nacionalizmus a spory o vedenie krajiny. Vtedajší 
politickí lídri Václav Klaus a Vladimír Mečiar, bez referenda, 
spečatili rozdelenie krajiny na pamätnom stretnutí pod stromom 
v záhrade vily Tugendhat v Brne. Kým Česi po rozpade pevne 
mierili k vstupu do západných štruktúr, Slovensko postihla doba 
„mečiarizmu“, spájaná s únosom prezidentovho syna, divokou 
privatizáciou a mafiánskymi vraždami za bieleho dňa.

Ale sú tu aj ďalšie výročia: 100 rokov od podpísania známej Pittsburskej dohody, sté výročie od pôsobenia čs. légií 
v zahraničí, 170. výročie od pamätných revolučných rokov 1848/1849, 170. výročie reči Ľudovíta Štúra na Uhorskom 
sneme, 170. výročie prijatia Žiadostí slovenského národa – prvého politického programu Slovákov, 170. výročie 
vzniku Slovenskej národnej rady – prvej v poradí, 155. výročie založenia Matice slovenskej, 100. výročie vzbury 
slovenských vojakov v Kragujevaci, 90.výročie  uzavretia zmluvy medzi Československom a Svätou stolicou, 
tzv. Modus vivendi, 330. výročie narodenia Jura Jánošíka  a mnohé ďalšie.                            
                      Spracovala     -mk-

ČO VIETE O VELKEJ NOCI? OTESTUJTE SA!´
Do ktorej skupiny ľudí patríte? Je pre vás obdobie Veľkej noci deň pracovného pokoja, alebo v nej vidíte niečo viac?

1. Podľa čoho sa určuje Veľká noc  
  v kresťanských cirkvách?  
a) Veľká noc má pevne stanovený dátum  
   ako iné sviatky 
b) Veľká noc sa slávi v prvú nedeľu   
   po prvom splne po jarnej rovnodennosti  
c) Veľká noc je oslava jari a trvá celé  
   jarné obdobie

2. Čo sa píše o Veľkej noci v Novom  
   zákone?  
a) Biblia sa o Veľkej noci ako takej v Novom  
   zákone nezmieňuje  
b) Biblia opisuje Veľkú noc ako vzkriesenie  
   Ježiša Krista 
c) Počas Veľkej noci ukrižovali Ježiša Krista,  
   píše Biblia

3. S akou biblickou udalosťou sa  
   spája Zelený štvrtok?   
a) Z mŕtvych vstanie Ježiša Krista 
b) Ježiš Kristus odišiel z Jeruzalema 
c) Posledná večera, ktorú slávil  
  Ježiš spolu so svojimi učeníkmi

4. Umývam si ruky.   
   Z akej udalosti vzniklo toto  
   porekadlo?  
a) Keď Pilát Pontský vydal Ježiša na smrť  
b) Povedal to Judáš potom, ako zradil Ježiša 
c) Povedal to Ježiš pri poslednej večeri

5. Čo sa stalo vo Veľký piatok?  
a) Ukrižovali Ježiša Krista  
b) Zatkli Ježiša Krista 
c) Pochovali Ježiša Krista

6. Čo symbolizuje baránok   
   na veľkonočné sviatky?  
a) Nevinnú krv, ktorú Ježiš Kristus prelial  
   na kríži  
b) Obetné zviera, ktoré sa jedlo na      
   Veľkonočnú nedeľu 
c) Nemá žiaden význam pre tento      
   kresťanský sviatok

https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/3/
https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/3/
https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/1/
https://www.cas.sk/fotogaleria/638081/slovensko-bude-v-roku-2018-vyrazne-oslavovat-na-tri-okruhle-vyrocia-minu-miliony-eur/1/
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7. Čo v preklade znamená      
  Golgota?   
a) Miesto utrpenia 
b) Miesto lebky 
c) Miesto pokánia

8. Čo znamená nápis na kríži  
  Ježiša Krista - INRI?   
a) Ježiš Nazaretký za nás trpel a zomrel na kríži 
b) Ježiš Nazaretský vstane z mŕtvych 
c) Ježiš Nazaretký, kráľ židovský

9. Čo je to Pascha?   
a) U gréckokatolíkov a pravoslávnych sviatok  
   Vzkriesenia Ježiša Krista  
b) Koláč, ktorý sa pečie na Veľkú noc  
c) Židovský sviatok - pripomienka  
  vyslobodenia Židov z egyptského otroctva

10. Aký význam má       
   v najväčšom kresťanskom           
    sviatku šibačka?  
a) Nemá žiaden biblický význam.      
   Pochádza z predkresťanského      
   obdobia a značí odovzdanie plodivej sily 
b) Je to marketingový trik, ktorý   
   k nám priniesli západné krajiny 
c) Biblia vystríha pred snahou miešať  
  uctievanie Boha s tradíciami   
  a zvykmi, ktoré sa mu nepáčia

K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.

Správne odpovede: 1b, 2a, 3c, 4a, 5a, 6a, 7b, 8c, 9 - všetky odpovede sú správne, 10a, c

Recept na Veľkú noc
Domáce šišky pripravené v rúre

Suroviny

Postup

Vyskúšané, výborné!

Pochádza z predkresťanského obdobia 
a značí odovzdanie plodivej sily 
 
b) Je to marketingový trik, ktorý k nám 
priniesli západné krajiny 

 
c) Biblia vystríha pred snahou miešať 
uctievanie Boha s tradíciami a zvykmi, 
ktoré sa mu nepáčia 

 
 

K novej jari veľa sily, 

By ste v zdraví dlho žili. 
Na Veľkú noc veľa vody, 
Spokojnosti a pohody. 
 
 
 
Recept na Veľkú noc 
 
Domáce šišky pripravené v rúre 
 
Suroviny 

 500g múky 
 30g čerstvého droždia 
 2,8 – 3dcl mlieka 
 70g cukru 
 50g masla 
 ½ lyžičky soli 
 2 žĺtka 
 Marmeláda 
 Práškový cukor 

 Postup 
1) Zo 100ml teplého mlieka s droždím a cukrom pripravíme kvások. 
2) Do misy dáme zvyšné ingrediencie a pridáme vykvasený kvások. 
3) Hnetením pripravíme cesto, necháme kysnúť 1 hodinu na teplom mieste. Potom 

premiesime a necháme kysnúť ešte 1 hodinu 
4) Na namočenej doske cesto rozvaľkáme na hrúbku 1,5-2 cm. Pomocou pohára 

vykrajujeme kolieska, ktoré ukladáme na plech vyložený papierom na pečenie. Do 
stredu každej šišky urobíme dieru, zakryjeme a necháme nakysnúť ešte 25 minút. 

5) Potom pečieme do zlatista na 180 stupňov. 
6) Vyberieme, do dierok navrstvíme marmeládu a posypeme cukrom. 

Vyskúšané, výborné!
 

Správne odpovede: 1b, 2a, 3c, 4a, 5a, 6a, 7b, 8c, 9 - všetky odpovede sú správne, 10a, c 

Pochádza z predkresťanského obdobia 
a značí odovzdanie plodivej sily 
 
b) Je to marketingový trik, ktorý k nám 
priniesli západné krajiny 

 
c) Biblia vystríha pred snahou miešať 
uctievanie Boha s tradíciami a zvykmi, 
ktoré sa mu nepáčia 

 
 

K novej jari veľa sily, 

By ste v zdraví dlho žili. 
Na Veľkú noc veľa vody, 
Spokojnosti a pohody. 
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