
Slovo na úvod
 Už pár týždňov sú na Slo-

vensku zatvorené školy, knižni-
ce, obchodné centrá. Nekonajú 
sa kultúrne a športové podu- 
jatia. Deti nechodia do školy a 
seniorom sa neustále pripo-
mína, že majú zostať doma. A 
práve v predveľkonočnom ob-
dobí veriaci veľmi bolestne vní-
majú zatvorené kostoly, aj keď 
z mnohých sa naživo vysielajú 
pobožnosti a v televízii umož-
nili divákom sledovať obrady 
so Svätým otcom z Vatikánu. 
Milióny modlitieb sú venova-
né zastaveniu epidémie. Ešte 
nikdy sme sa nepripravova-
li na veľkonočné sviatky tak 
ako tento rok. Ešte nikdy sme 
takto radikálne nemuseli me-
niť svoje životné návyky. Naj-
dôležitejšie teraz je prijímať 
jednotlivé opatrenia s dôve-
rou a najmä nádejou, že po-
kiaľ budeme dôslední, epidé-
miu prekonáme. 

Kozárovské noviny boli vždy 
v tomto období plné príspev-
kov a fotografií z mnohých 
zaujímavých podujatí. Buď-
me však optimisti a verme, že 
prídu lepšie dni a život okolo 
nás bude zasa pestrofarebný 
a živý. Napriek všetkému sme 
sa do najnovších Kozárovských 
novín snažili zaradiť čo najviac 
zaujímavostí, dobrého čítania 
a dôležitých informácií. Posúď-
te, či sa nám to podarilo.

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Rozhovor so starostom obce Ing. Bystríkom Ižoldom

Napriek všetkému obec funguje ďalej

(Pokračovanie na str.2)

ročník XIV. • číslo 1 • apríl 2020OBČASNÍK OBČANOV OBCE KOZÁROVCE  

Nedostatok rúšok? Žiaden problém. Na Slovensku sa rozozvučali šijacie stroje a šikovné ruky dobro-
voľníčok ich začali šiť. Aj obradná sieň nášho obecného úradu sa zmenila na krajčírsku dielňu a vzni-
kalo tu jedno krásne rúško za druhým. Dnes už chránia našich seniorov, ktorým predovšetkým boli ur-
čené. Všetci, ktorí sa v pravom čase pridali a pomohli, si zaslúžia naše veľké poďakovanie.

V rozhovore v decembri 2019 
sme spolu hovorili, že výstavbu 
kanalizácie v obci ovplyvňuje zá-
konom stanovené obstarávanie 
stavebných prác. Pohli sme sa 
odvtedy z miesta?

Ako ste naznačili, celý proces 
verejného obstarávania staveb-
ných prác ovplyvňuje časovo vý-
ber zhotoviteľa. V súčasnosti sme 
boli nútení zrušiť verejné obsta-
rávanie na zhotoviteľa prác pre 
veľa otázok k projektu. Rozhodli 
sme sa dopracovať a aktualizovať 
podklady a následne vypísať nové 
verejné obstarávanie. Aj napriek 
mimoriadnej situácii ohľadom ko-
ronavírusu, sa nám darí toto ce-
lé realizovať a k dnešnému dňu 
máme nové podklady spracova-
né. Budem sa opakovať, ale pro-
ces obstarávania je komplikovaný 

Prežívame veľmi zložité obdobie, zvykáme si na opatrenia vyhlá-
sené vládou. Od prvého okamihu sme v obci pravidelne informo-
vaní o dôležitých skutočnostiach, ktoré súvisia s epidémiou. Zmo-
bilizovali sa ochotní ľudia a podali pomocnú ruku. O tom ako opat-
renia zmenili náš život v obci sme sa rozprávali so starostom v na-
šom tradičnom rozhovore na úvod novín.

a chceme predísť situácii neko-
nečného odvolávania sa staveb-
ných firiem. Zažil som to v minu-
losti na veľkých stavbách veľa-
krát a naozaj je to potom zdĺha-
vý administratívny proces, kedy 
víťaz obstarávania môže byť po-
tvrdený aj po niekoľkých rokoch. 
To si nemôžeme dovoliť.

Rovnako sa posúvali termíny 
investora optickej siete. Aká je 
situácia dnes?

Dnes už môžem konštatovať, 
že stavebné práce sú ukončené 
a v súčasnosti prebiehajú prá-
ce na aktivácii optickej siete. V 
týchto dňoch boli oslovení oby-
vatelia na hlavnej ulici, na Grun-
toch, na Močiari a na ulici sme-
rom do Nemčinian ohľadom pri-
pojenia svojich domov. So zhoto-
viteľom stavebných prác sme eš-

te dohodnutí na spätných úpra-
vách plôch a jarkov. Snahou ob-
ce a zhotoviteľa je, aby sa to dalo 
do pôvodného stavbu. Celý pro-
jekt sa nám o pár mesiacov na-
tiahol, ale môžem konštatovať, 
že sme sa posunuli v poskytova-
ní moderných služieb. V najbliž-
ších týždňoch a mesiacoch bu-
dú mať postupne všetci obyva-
telia obce možnosť sa pripojiť k 
optickej sieti. Chcem týmto po-
ďakovať Vám všetkým za ohľa-
duplnosť počas realizácie prác 
a zhotoviteľovi prác za ústreto-
vosť a ochotu.

Uvažuje obec po zavedení op-
tickej siete v obci o zrušení káb-
lovej televízie?

Touto otázkou sme sa zaobera-
li. Celé to bude jasné až po spus-
tení a kompletnom pripojení ob-
čanov na optickú sieť. Potom bu-
deme vedieť dať presnú odpoveď. 
Musíme vedieť koľko ľudí ostane 
pripojených na káblový rozvod 
a od toho sa bude odvíjať ďalší 

Milostiplné  
veľkonočné sviatky

Vám praje
Ing. Bystrík Ižold

starosta obce
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postup. V hre je aj vypnutie celej 
káblovej televízie, ale aj zachova-
nie prevádzky. Nepredbiehajme, 
počkajme si na presné čísla.

Ako zasiahlo do riadenia ob-
ce šírenie nového koronavíru-
su? Aké opatrenia obec prijala? 
Sú obyvatelia súčinní?

Prvé čo chcem povedať je ĎA-
KUJEM. Ďakujem zamestnancom 
úradu a ochotným ľuďom v tej-
to obci, ktorí neváhali a od za-
čiatku sa zapojili do šitia rúšok a 
pomohli pri rozdávaní medzi naj-
starších obyvateľov obce. Opat-
renia, ktoré sme prijali sa aktua-
lizujú každý deň. Krízový štáb ob-
ce je súčinný a zasadá podľa po-
treby. Nebudem všetky opatrenia 
menovať, ale základ je, že škola je 
zavretá do odvolania, obecný úrad 
komunikuje telefonicky a elektro-
nicky, sme povinní všetci na verej-

nosti nosiť rúška a zrušené sú sv. 
omše až do odvolania. Zabezpeči-
li sme ochranné prostriedky pre 
zamestnancov obce, vykonávame 
dezinfekciu verejných priestorov 
a v obmedzenom režime posky-
tujeme služby občanom ako do-
teraz (napr. vývoz žúmp). Spoma-
lili sa nám práce vonku na údržbe 
majetku. Pristúpili sme v podsta-
te na dvojzmennú prevádzku, ale 
napriek tomu obec funguje ďalej, 
bez ohľadu na koronavírus. Uvi-
díme ako dlho to potrvá, ale som 
optimista. Všetko raz skončí a my 
musíme ísť ďalej. 

Čo sa urobilo v oblasti pomo-
ci a ochrany najstarších obča-
nov obce?

Ako som spomenul, obec za-
bezpečila pre všetkých občanov 
starších ako 65 rokov rúška a ru-
kavice. Zároveň sme priložili malý 
leták, kde sú základné informácie 

ako sa správať, ale 
hlavne komu volať, 
keď treba pomôcť 
napr. s nákupom. 
Toto sa nám poda-
rilo v prvom týžd-
ni od vyhlásenia 
mimoriadnej situ-
ácie.

V pláne kultúr-
nych, spoločen-
ských a športo-
vých podujatí sa 
pristupuje k ruše-
niu, či posúvaniu 
termínov?

Aj k rušeniu, aj k 
posúvaniu termí-
nov. Termín vystú-
penia Cigánskych 
Diablov sa nám 
posunul na októ-
ber 2020. To máme potvrdené. 
Budem realista, ale vatra na Veľ-
kej skale, Deň detí, Kozárovský 
jarmok a Strieborná prúdnica sa 
asi zrušia. Nič zatiaľ nenasvedču-
je tomu, že aj po ukončení mimo-
riadnej situácie by došlo k uvoľ-
neniu nariadení ohľadom zhro-
mažďovania sa. Tieto akcie nás 
v podstate čakajú do konca jú-
na. Ak bude taká možnosť, sna-
hou bude aspoň jednu akciu v ob-
ci zrealizovať. Uvidíme ako to ce-
lé dopadne.

Darí sa aj napriek mimoriad-
nej situácie riešiť podpísané pro-
jekty?

Áno. V týchto dňoch sme za-
čali s prácami na vodozádržných 

opatreniach v intraviláne obce. Pri 
kostole, cintoríne, futbalovom ih-
risku a v škole nám vzniknú nové 
plochy, ktoré budú mať za úlohu 
zadržiavať vodu v teréne. Na Brôd-
ku prehĺbime a spevníme časť jar-
kov. Na futbalovom ihrisku opäť 
zainvestujeme do hracej trávnatej 
plochy. Využijeme dotáciu SFZ. V 
hre je rozšírenie hasičskej zbroj-
nice a realizácia WIFI pre teba 
v centrálnej zóne obce. Dokon-
čili sme rekonštrukciu Espresso 
Café a realizujeme opravu časti 
strechy na DK. Takže aj napriek 
mimoriadnej situácii život neza-
stal a musíme reagovať na ter-
míny a zmluvy. 

 Pripravila M. Nemčeková

Prevzala som si tento symbo-
lický nadpis z názvu piesne od 
Ondreja a Eriky Kandráčových, 
nakoľko presne vystihuje súčas-
nú situáciu v našej obci. Od vy-
hlásenia mimoriadnej situácie v 
SR, kedy sme sa začali pripra-
vovať na boj s novým nebezpeč-
ným ochorením COVID-19, som sa 
stretla s veľkou ochotou našich 
ľudí a miestnych podnikateľov, 
ktorí okamžite reagovali na na-
še potreby a boli ochotní pomôcť 
ihneď. Prvá vlna spolupatričnos-
ti sa objavila pri šití rúšok pre se-
niorov. Skvelí ľudia nám prinies-
li potrebný materiál – látky, nite, 
gumičky a šikovné domáce kraj-
čírky i ženy z OcÚ sa pustili do ši-
tia. V priebehu pár dní sa nám po-
darilo ušiť a rozdať cca 400 rúšok 
občanom nad 65 rokov a invalid-
ným dôchodcom, spolu s rukavi-

Ťažké časy ľudí spájajú
cami a pokynmi ako sa správať v 
tejto neľahkej situácii. Týmto však 
pomoc od mnohých občanov ne-
skončila. Stále nám mnohí z vás 
ponúkajú nezištnú pomoc pri za-
bezpečovaní nákupov potravín, či 
liekov pre seniorov, pri zaobsta-
rávaní potrebných dezinfekčných 
prostriedkov pre našich občanov 
a obec. Som nesmierne šťastná, 
že sa občania spojili a konajú 
dobro v prospech nás všetkých.  
Chcem sa úprimne poďakovať 
každému z vás, ktorí ste v tejto 
náročnej dobe podali pomocnú 
ruku nielen obci, ale i svojmu su-
sedovi alebo seniorovi, ktorí po-
trebujú našu pomoc.

Koronavírus porazíme vtedy, keď 
budeme fyzicky a psychicky silní. 

Ďakujem, že ste trpezliví, zod-
povední a navzájom k sebe ohľa-
duplní.

Spolu to zvládneme.

ĎAKUJEME:
Bajanová Gabriela, Hadobáš 

Patrik, Kabát Miloš, Benčať Jo-
zef, Brieška Vladimír, Gaži Ma-
rian, Žembery Jozef, Beniaková 
Alžbeta, Boháčová Monika, Gre-

gorová Viktória, Hegedüsová Zu-
zana, Jamrichová Anna, Kinčoko-
vá Ľubica, Kotorová Andrea, Ko-
torová Ľubomíra, Látečková Jana, 
Rosinská Milota, Huong Nguyen 
Thi, Kúkoľová Martina, Turnaiová 
Miroslava, Škulová Mária

Ivana Švoliková
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Spomienka na Valenta Benčata

Spoločenská rubrika
(január –marec 2020)

Narodili sa
Richard Ciriak,  

syn Petry a Marcela
Ema Tóthová,  

dcéra Ľudmily a Františka
Markus Gaži,

syn Gabriely a Mariana

Povedali si áno
Dávid Macák  

a Simona Pustaiová
Pavol  Švec  

a Jana Marečeková
Ľubomír Benčať  

a Ľudmila Ondrejková
Ing. Juraj Švolík  

a Mgr. Veronika Ihradská

Opustili nás
 Irena Kúkoľová,  
vo veku 79 rokov

Anton Švolik,  
vo veku 76 rokov

Harmonogram 
separovaného zberu

3. apríl - papier
17. apríl - plasty, kov
15. máj - plasty, kov
18. jún - plasty, kov

8. január 2019 bol pre mnohých Kozárovčanov smutný deň. Po 
ťažkej chorobe nás v Bratislave opustil náš vzácny rodák, priateľ a 
dobrý človek PhDr. Valent Benčat. Spoločne sme sa s ním rozlúči-
li na cintoríne v Lamači a sľúbili si, že na neho nezabudneme a za-
chováme si jeho pamiatku v našich srdciach. 

Rok sa zišiel s rokom a my, jeho verní kamaráti, sme sa po roku 
znova stretli pri jeho hrobe v Lamači. Spoločnou modlitbou a ti-
chým rozjímaním pri slovách prof. ThDr. Jozefa Krajčiho, PhD. sme 
si pripomenuli jeho cestu životom, jeho vrúcny vzťah ku Kozárov-
ciam a k priateľom. V zastúpení pána starostu Ing. Bystríka Ižol-
da sme na jeho hrob položili kvety s kozárovskou vlajkou, aby tu v 
Lamači odpočíval ako náš čestný občan. Prijali sme úprimné po-
ďakovanie jeho manželky Danky, ktorá zaželala Kozárovčanom aj v 
novom roku všetko len to najlepšie a vyjadrila veľkú vďaku za mi-
lovaného otca a manžela.

Odpočívaj v pokoji náš verný priateľ, nech Ti je slovenská zem 
ľahká.

Tvoji rodáci a priatelia z Kozároviec

Milí čitatelia,
sme na prahu Veľkej noci. Tento najväčší kresťanský sviatok je 

vzácnym darom na pozemskej púti každého človeka. Pripomína-
me si v ňom dejiny vykúpenia človeka po páde do hriechu, obja-
vujeme Božiu moc a dobrotu, uvedomujeme si vlastnú cenu a čer-
páme z prameňov milostí.

Slová známeho veľkonočného chválospevu, ktoré zaznievajú v 
úvode Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu, nám môžu veľmi po-
môcť v maličkom zastavení sa a pouvažovaní nad významom kres-
ťanskej Veľkej noci:

Zaplesaj, nebeský zbor anjelov,
zaplesajte, oslávení v nebi,
nech zahlaholí chválospev 
na oslavu víťazného Krista.

Pre mnohých z nás sú tieto slová spojené nielen so starobylou 
a veľmi hlbokou a dojímavou  melódiou, ale tiež s obradom svet-
la, ktorý je prvou časťou Veľkonočnej vigílie. Počas obradu svet-
la sa do chrámu ponoreného v tme prinesie veľkonočná svieca – 
paškál. Svetlo tejto sviece sa potom stáva akoby prameňom svet-
la pre mnohé sviece v rukách veriacich. Tma ustupuje svetlu, tem-
nota uteká pred žiarou. 

Veľká noc v sebe teda nesie pamiatku Kristovho zmŕtvychvsta-
nia a víťazstva nad hriechom a smrťou. Pomáha nám tiež upriamiť 
pozornosť na to základné v našom kresťanskom živote, aby sme 
neupadli do pokušenia straty perspektívy, ale aby sme mali široký 
rozhľad a nezabudli, že sme všetci povolaní k svätosti. 

 Milí čitatelia, všetkým Vám želáme a vyprosujeme požehnané a 
pokojné prežitie tohoročnej Veľkej noci. Nech Vzkriesený Pán Ježiš 
naplní Váš život radosťou a milosťou chápať, že jeho láska nás sla-
bých neustále podporuje  vo veľkom diele umenia správne žiť. 

                M. Hlavová

Na januárovom zasadnutí kul-
túrnej komisie sa jej členom po-
darilo zostaviť veľmi zaujímavý 
plán podujatí na celý rok 2020. 
Prvé mesiace sa podujatia aj ko-
nali k plnej spokojnosti účastní-
kov. Žiaľ, po vyhlásení mimoriad-
nej situácie na území Slovenska 
sa podujatia museli zrušiť, prí-
padne posunúť ich termín kona-
nia. Patria medzi ne okresné špor-
tové hry JDS, jarný beh, vystúpe-
nie Cigánski Diabli, stavanie mája, 
zájazd do Bojníc, vatra na Veľkej 
skale, uvítanie detí na OcÚ, prvé 
sväté prijímanie, slávnosť sv. Ur-
bana, Deň matiek a ďalšie.

Zostáva nám len veriť, že as-
poň časť podujatí z druhého pol-
roka sa predsa len uskutoční a my 
všetci sa na nich stretneme.

Naplní sa  
aspoň časť?
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Fašiangové Kozárovce
DH Kozárenka bola pozvaná aj tento rok do fašiangového 
sprievodu v Nitre. Na čele fašiangového sprievodu šla bu-
benícka show Campana Batucada a sprievod uzatvárala 
dychová hudba Kozárenka.

Po niekoľkoročnej odmlke sa 
kozárovské fašiangy vrátili do 
ulíc obce.  V sobotu 22. febru-
ára sa stretli pri kostole členo-
via folklórnej skupiny PRASLICA, 
ktorá nedávno výrazne omladila 
svoje rady. Do sprievodu sa pri-
dali aj občania a nechýbal ani koč 
ťahaný koňmi. Fašiangový sprie-
vod prešiel ulicami obce a pri ne-
jednom dome tanečníci vytanco-
vali domácich, čo im na priedo-
mie priniesli občerstvenie. V tom 
čase priestor domu kultúry pat-
ril deťom, ktoré sa zišli na maš-
karnom plese. Venoval sa im ša-
šo Roman. Po príchode fašiango-
vého sprievodu do sály taktovku 
prevzali Prasličiari. Zaspievali, 
zatancovali a medzi nich sa do 
kola zapletali účastníci sprievodu 
i deti v maskách. Scénou pocho-
vávania basy Prasličiari ukončili 
fašiangový čas. V Kozárovciach 
sa aj tento rok pochovávala ba-
sa dvakrát. Okrem Prasličiarov 
ju pred očami seniorov z radov 
JDS v motoreste STOP pochovali 
členovia mužskej spevácke sku-
piny MATIČIAR v utorok v pod-

večer Popolcovej stredy. Aj tu však bo-
lo najskôr veselo a jedna pekná pesnička 
striedala druhú. 

M. Nemčeková, 
foto  I. Švoliková, M. Kopál
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Kadiaľ viedla tvoja životná ces-
ta, keď si opustila školské lavi-
ce v kozárovskej škole?

Pokračovala som v štúdiu na 
bilingválnom gymnáziu v Nitre. 
Ešte počas strednej školy som 
šla na študijný pobyt do Londý-
na. Na Slovensko som sa vráti-
la ukončiť štúdium bilingválne 
sekcií španielskeho gymnázia v 
Nitre. Potom som sa opäť vráti-
la do Londýna, kde som vyštudo-

vala vysokú školu, mala som od-
bor biznis štúdia a marketing. Pô-
sobím v sektore technológie pre 
finančne služby a mobilné ban-
kovníctvo ako riaditeľka predaja 
pre Veľkú Británii, Európu a Blíz-
ky Východ. Sídlo firmy je v Londý-
ne aj v Bruseli,ale služobne ces-
tujem takmer týždenne po Eu-
rópe, často využívam služby me-
dzinárodného voskového spoje-
nia Eurostar a tak vidím aj čas-
ti krajín, kam by som bežne ne-
zavítala.

Čomu sa venuješ popri svo-
jej práci?

Už niekoľko rokov som členkou 
miestneho triatlonového klubu 
Kinfisher Triathletes, ktorý je ve-
dený a závisí absolútne od dob-
rovoľníkov. Ja osobne som bola 
členkou klubovej komisie 7 rokov 
a tým som dopomáhala k tomu, 
aby klub existoval aj pre ďalšie 
generácie športových nadšen-

cov. V klube som si našla i mno-
ho osobných priateľov, ako sku-
pinka často cestujeme na špor-
tové podujatia okolo Európy, či už 
si zabehnúť maratón v Košiciach, 
absolvovať Železného muža v Ra-
kúsku alebo sa len tak vyberie-
me povzbudzovať Petra Sagana 
do Paríža na záverečnú etapu To-
ur de France. Mám nesmiernu ra-
dosť z toho, ako dal Sagan naše 
Slovensko na mapu sveta. Raz 
som bola v pohorí Andy v krajine 
Čile a v horskom stredisku som 
tam stretla fanúšika Petra Saga-
na. Keď sa vyberiem na nedeľnú 
cyklistiku po okolí a mám na se-
be dres so slovenskou trikolórou 
občas prechádzajúci cyklista na-
hlas zakričí : SAGAN! Robí mi to 
veľkú radosť.

Ako si sa dostala k tomuto 
športu?

Ešte v roku 2009 som si v od-
letovej hale letiska Schwechat 
všimla niekoľkopočetnú skupi-
nu vyšportovaných ľu-
dí oblečených v rovna-
kých tričkách, stojacu 
pri veľkých čiernych 
škatuliach zvláštneho 
tvaru. Na moju otázku, 
čo v nich je, odpoveda-
li: bicykle. Boli to Želez-
ní muži. Tento vytrva-
lostný šport ma zaujal 
-3,8km plávania v jaze-
re, 180 km na bicykli, 
42km a195m dlhý beh 
To bola pre mňa vý-
zva. Spolu so sestrou 
sme vyrastali v rodine, 
kde sa rodičia venovali 
športu a viedli od ma-
lička k nemu aj nás. Za-
čala som tvrdo tréno-
vať v spomínanom klu-
be. Počas prvého roku 
som absolvovala nie-
koľko kratších triatlo-
nových pretekov.Prvá 
dlhšia skúška nastala 
v Košiciach, kde som 
4. októbra 2012 do-
behla svoj prvý polo-
vičný maratón. Tu som 
sa mohla podeliť o ra-
dosť aj s mojimi rodič-
mi, sestrou Martinkou 

a jej rodinou. Do Košíc som sa 
vrátila o 3 roky neskôr, kedy som 
zabehla už plnú dĺžku trate 42,2 
km. Vytúžený titul Železný muž 
som získala 30. júna 2013 v ra-
kúskom meste Klagenfurt. 

Ako zasiahla do tvojho života 
epidémia COVID-19?

Veľká Británia konečne dohá-
ňa Slovensko a zvyšok Európy 

ohľadne opatrení. Od 20. marca 
sú zatvorené školy, reštaurácie, 
fitnes centrá... Ľudia si ešte stá-
le zvykajú na myšlienky spolo-
čenského odstupu a čo to vlast-
ne znamená. Naďalej však vidno 
skupinky ľudí, do 20.marca ľu-
dia ešte stále používali metro a 
kancelárske priestory. Najväčším 
šokom sú aj niekoľko sto metrov 

dlhé rady pred super-
marketmi. Ľudia pani-
kária, vykupujú toalet-
ný papier, cestoviny a 
konzervy. Hovorilo sa, 
že Londýn nikdy nespí 
a zrazu v ňom nasta-
lo ticho. 

Ešte pred niekoľký-
mi týždňami som mala 
pracovný týždeň, kto-
rý spočíval z nasledov-
ného programu : pon-
delok práca z kance-
lárie v Londýne, v uto-
rok práca z kancelárie 
u klienta v Manches-
teri. Odtiaľ let do Hel-
sínk, streda strávená s 
klientom v metropole 
Fínska. Trajekt do Tali-
nu v Estónsku na ďalšie 
stretnutie, ktoré vypl-
nilo môj štvrtok. Ve-
černý let do Londýna. 
V piatok práca z domu.
Ako vyzerá môj život 
teraz? Už tretí týždeň 
pracujem z domu. Mám 
veľké šťastie a privilé-
gium, že môžem vyko-
návať svoju prácu z do-
mu. Ale musím sa pri-

Miroslava Betinová:
Slovensko si zaslúži obdiv a úctu sveta

Naši rodáci. Narodili sa v Kozárovciach, tu vyrástli a po ukončení 
základnej školy, začali pomaly otvárať dvere do sveta. Mnohí z nich 
sa po štúdiách usadili ďaleko od rodiska, ale puto zostáva. Ešte sa 
vracajú k najbližším, k priateľom a oživujú si spomienky. V tejto rub-
rike oslovujeme niektorého z nich, aby sme zmapovali jeho kroky 
po odchode z Kozároviec a krátko si ho pripomenuli. Tentoraz sme 
oslovili Miroslavu Betinovú, ktorá už 18 rokov žije v Londýne. Viac 
nám prezradila v našom rozhovore.

V cieli Železného muža v Klagen-
furte

Zo štartu 1/2 Železného muža na Malorke s priateľmi z triatlonového 
klubu Kingfisher - M. Betinová štvrtá zľava.

Z Paríža na Tour De France, podpora Petrovi Saganovi
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znať, neviem si to predstaviť dl-
hodobo. Cestovanie je mojou veľ-
kou záľubou a vážim si, že mám 
prácu, čo mi umožňuje spájať pri-
jemné s užitočným.

Ako vnímaš situáciu na Slo-
vensku, vzhľadom na kontakty 
s rodinou a priateľmi?

Slovensko si zaslúži obdiv a úc-
tu sveta za to, ako pristúpilo k ví-
rusu, aké opatrenia zaujalo ešte 
skôr ako iné krajiny Európy vrá-
tane Veľkej Británie. Za solida-
ritu, akú ľudia prejavili voči je-
den druhému. Za podporu a ve-
rejné vyznanie vďaky lekárom a 
sestričkám. Kozárovce sú príkla-
dom toho, že duch jednoty a ko-
munity sa ešte nevytratil. Ďa-
kujem všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí šili rúška pre občanov ob-
ce a uprednostnili dôchodcov. 

Veľká vďaka tým obetavým ru-
kám, čo ušili dve rúška pre mo-
jich rodičov, len tak, lebo pomá-
hať si treba. 

Ako udržuješ kontakty s do-
movom. Čo by si odkázala pria-
teľom?

S rodinou som v kontakte den-
ne, máme rodinnú skupinu na 
whatappe aj so sestrou a synov-
com sa denne navzájom obvese-
ľujeme humornými fotkami, vtip-
mi a zároveň sa informujeme o 
stave doma. Sledujem aj sloven-
ské média. Je dôležité si uvedo-
miť, že nikto od nás nežiada, aby 
sme išli bojovať do vojny. Jediné, 
čo sa od nás vyžaduje je, aby sme 
sedeli doma na gauči. Verím, že 
to zvládneme.

Pripravila Monika Nemčeková
Foto: archív M.B.

Čo sa deje vo vašom okolí v sú-
vislosti s pandémiou, aké opat-
renia tam boli prijaté a ako rea-
gujú ľudia?

Situácia v americkom štáte Mi-
chigan, kde žijeme, sa zo dňa na 
deň zhoršuje. Dnes, 2.apríla, má-
me už viac ako 10 tisíc prípadov 

Štefan Hudec:
Obmedzujte príval negatívnych správ

V Kozárovských novinách z júla 2019 sme priniesli rozhovor s na-
šim rodákom novinárom a vysokoškolským pedgógom Štefanom 
Hudecom, ktorého sme vypátrali na juhu Mexico City v Mexicu, kde 
žil už sedem rokov. Ozvali sme sa mu aj teraz takmer po roku, lebo 
nás zaujímalo ako žijú naši v zahraničí v čase, kedy celý svet zápasí 
s pandémiou. Na naše prekvapenie sa nám ozval z amerického štá-
tu Michigan, kde je z celou rodinou na akademickom pobyte. Priná-
šame rozhovor s ním na aktuálnu tému.

pozitívnych a 417 mŕtvych. Zlá je 
najmä situácia v meste Detroit. 
Covid-19 nás zaskočil a opatre-
nie prišli veľmi rýchlo. Zo dňa na 
deň zavreli Michiganskú univer-
zitu, kde sme na akademickom 
pobyte. O pár dní aj školu a škôl-
ku, kam chodia naše deti, zruši-

li nám ter-
mín u zu-
bára atď. 
Pr vé  dn i 
ešte fun-
govali reš-
taurácie a 
parky boli 
plné mla-
dých ľudí, 
ale aj to sa 

rýchlo zmenilo. Dnes je mesto 
Ann Arbor vyľudnené, nákupy si 
objednávame len cez internet, 
pracujeme z domu a sem-tam 
prehodíme cez plot slovo so su-
sedmi.

Ako to zmenilo život v tvojej 
rodine a práci?

Začiatok sociálnej izolácie bol 
ťažký, môj malý syn mal mať v po-
lovici marca narodeninovú osla-
vu. Pozval pár kamarátov, fiestu 
sme však museli zrušiť. Ani vyu-
čovanie doma nie je vždy zábava. 
Deti dostávajú mejlom veľa úloh 
a kontakt cez počítač nenahradí 
priamy kontakt s učiteľom a spo-
lužiakmi. Pomáha nám, že má-
me veľký dvor, kde s deťmi hrá-
me futbal a záhradu, kde začína-
me pestovať zeleninu. Výhodou 
je, že Ann Arbor je malé mesteč-
ko. Štvrť, kde bývame sa podobá 
na Kozárovce, iba rodinné domy, 
veľa stromov, ticho. Sme radi, že 
blízko máme aj les a rieku Huron, 
kam často vybehneme. Ja sa kaž-
dý deň vyberiem sám aspoň na 
hodinovú prechádzku, samozrej-
me dodržiavajúc najmenej dvoj-
metrový rozstup, ak niekoho na 
ulici stretnem. 

Dnes sme už 20. deň v izolá-
cii. A musím sa priznať, že po-
maly prestávam rozlišovať dni v 
týždni. Je dnes streda, alebo už 
piatok? Dni sa mi zlievajú a dnes 
sme aj flegmaticky prijali sprá-
vu od guvernérky štátu Michi-
gan, že deti sa do školy už tento 
rok nevrátia. 

Ako vnímaš situáciu na Slo-
vensku, vzhľadom na kontakty 
s rodinou a priateľmi?

Myslím, že Slovensko zvláda 
situáciu veľmi dobre, ľudia sa mi 
zdajú oveľa disciplinovanejší ako 
Američania. Zaujímavé je, že na 
rozdiel od Slovenska tu nikto rúš-
ka nenosí. A myslím, že ani naši 
politickí predstavitelia vírus ne-
zľahčovali tak ako Donald Trump. 
S mamou, sestrou a priateľmi si 
voláme cez internet. Mojim deťom 
sa páči, keď im babka spieva slo-
venské ľudové pesničky. 

Mal si v pláne prísť tento rok 
domov? Ako udržuješ kontakty 
s domovom a čo by si odkázal 
priateľom?

Toto leto sme plánovali prísť 
všetci do Kozároviec, stále verí-
me, že ak sa situácia zlepší, v jú-
li alebo v auguste budeme môcť 
prísť. 

Čo by som odkázal priateľom? 
Dávajte si na seba pozor, užite si 
čas s blízkymi, obmedzujte prí-
val negatívnych správ a nezabú-
dajte, že treba športovať. V zdra-
vom tele je predsa zdravý duch a 
oboje nám pomôže tento hrozný 
vírus poraziť. 

 Pripravila M. Nemčeková
Foto: archív Š.H.

Z cieľa prvého pol maratónu v Košiciach. M. Betinová so sestrou, ro-
dičmi a synovcom.

Príjemné chvíle pri rieke Huron
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Prezentácia Spojenej školy 
Do špeciálnej triedy, ktorú navštevujú naši najstarší žiaci, priš-

la návšteva zo Spojenej školy v Novej Bani, ktorá im popri rôznych 
tvorivých dielňach predstavila svoju školu a priblížila im  možnos-
ti ďalšieho štúdia práve na  tejto škole.

Už tradične každý rok slávnost-
ne prijímame našich malých prvá-
čikov do cechu školského. Ten-
to rok sa tak stalo 27. februára. 
Týmto slávnostným aktom sa pr-
váci oficiálne zaradili medzi žia-
kov našej základnej školy. Nema-
li to však jednoduché. Najskôr ich 
čakalo 5 stanovíšť, kde žiaci de-
viateho ročníka preverili ich vedo-
mosti z toho, čo sa doposiaľ na-
učili z matematiky, čítania, písa-
nia, prvouky, samostatnosti pri 
obliekaní a vyzliekaní a vyskúšali 
aj ich obratnosť. Za splnené úlo-
hy im do žiackych knižiek udelili 
pečiatky. Tú po ukončení ukáza-
li pánovi riaditeľovi. No a to naj-
dôležitejšie prišlo následne po-
tom, keď museli zložiť sľub prvá-
ka, ktorý je doslova a do písme-
na zaväzujúci...

Pri jeho odriekaní sa prváčikom 
nemohli zamotať jazýčky, inak by 
bol sľub neplatný a pán riaditeľ by 
ich nemohol spokojne pasovať a 
prijať do cechu školského.

„SĽUB PRVÁČIKOV“
JA PRVÁK SĽUBUJEM VÁM,

ŽE NA HODINÁCH POZOR DÁM,
PRIPRAVÍM SA RIADNE,

DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE.
PÍSMENKÁ A ČÍSLA 

ÚHĽADNE NAPÍŠEM PEROM,
A NAKLONÍM ICH VŽDY 
SPRÁVNYM SMEROM.
PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO 

SPRÁVANIA DODRŽÍM RÁD,
AK CHCEM BYŤ 

S TRIEDOU KAMARÁT.
USILOVAŤ SA BUDEM 
ZVLÁDNUŤ TO SÁM,

TAK NA SVOJU PRVÁCKU 
ČESŤ PRISAHÁM!

 Tento sľub potvrdili odtlačkom 
svojho prsta.

Slávnostne imatrikulovaných 

Slávnostná imatrikulácia prvákov

bolo spolu 19 žiakov z 1. A 15 žia-
kov a z 1.B 4 žiaci.

Odmenou pre všetkých imat-
rikulovaných prvákov bola kniha 
Prvák z najmenšej lavice a ešte k 
tomu sladká odmena.

Čo je Funtronic?
Interaktívna podlaha Funtronic 

je kompaktný integrovaný systém, 
ktorý obsahuje projektor, počí-
tač a snímač pohybu. Zariade-
nie je možné použiť v akejkoľvek 
miestnosti s premietaním na po-
dlahu alebo na stôl.

Po predstavení tejto novej me-
tódy výučby sa škola rozhodla  za-
kúpiť tento integrovaný systém  
pre deti zo sociálne znevýhod-
neného prostredia. Cieľom  bolo 
zapojiť hlavne túto skupinu žia-
kov a tým zvýšiť ich motiváciu k 
učeniu a nepriamou formou aj k 
pohybu.

V škole  sa toto zariadenie  po-
užíva pri vyučovaní všetkých žia-
kov I. stupňa ZŠ, v mimoškolských 
aktivitách v  ŠKD , či rehabilitá-
cií  detí  so špecifickými potre-

FUNTRONIC - technická novinka 
v našej škole

bami všetkých vekových kategó-
rií. Okrem toho,  že uľahčuje prá-
cu učiteľom, hlavne motivuje žia-
kov  aktívne sa zapájať do vyučo-
vania a napomáha rozvíjať ich lo-
gické myslenie, postreh, pohybli-
vosť, trpezlivosť a vnímanie.

Mimo vzdelávacieho procesu v 
ŠKD je Funtornic vhodným nástro-
jom trávenie času spojené s pohy-
bom a zároveň osvojovaním si ve-
domostí zážitkovou formou.  Je to  
patentovaný produkt s viacerými 
vzdelávacími okruhmi, vyrábaný 
v Európe a spĺňa tie najprísnejšie 
kritériá na kvalitu.

Viac informácií na http://fun-
tronic.unikor.sk/

 Ako prvé si Funtronic v našej 
škole počas štyroch vyučovacích 
hodín vyskúšali žiačky špeciálnej 
triedy 5.B, 7.B, 8.B.
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V spolupráci  s Regionálnym 
osvetovým  strediskom  sa 12. 
februára uskutočnil na našej zá-
kladnej škole zaujímavý projekt 
pod  názvom Rozprávky sú pre 
všetky deti. Bola to pilotná akti-
vita zameraná na integráciu róm-
skej kultúry  a už ako samotný ná-
zov napovedá dialo sa to pomo-
cou rómskej rozprávky.

Čarovný svet rozprávok spre-
vádza ľudí od útleho veku až po 
dospelosť. V rozprávke deti mohli 
nájsť všetky morálne a etické 
vlastnosti človeka. Hlavným cie-
ľom bolo deti učiť k rozpoznaniu 
dobra a zla,  k trpezlivosti, spra-

vodlivosti, vytrvalosti, dobropraj-
nosti, láske, múdrosti, odvahe, 
pracovitosti a ďalších potrebných 
kladných vlastností. Takéto roz-
právky existujú v každom etniku. 
Tie rómske sa nazývajú ,,romane 
paramisa“

Deťom z prvého stupňa bola 

 Naši žiaci sa 22. januára zúčastnili Krajského kola vo florbale, kto-
ré sa konalo v športovej hale SPU Nitra. Turnaja sa zúčastnilo 7 druž-
stiev, čiže za každý okres jedna škola. Hralo sa v dvoch skupinách: pr-
vý v skupine hral o 1. a 2. miesto, druhý o 3. a 4. miesto.

Naše výsledky v skupine: Komárno - Kozárovce 1 : 5, Zlaté Morav-
ce - Kozárovce  1 : 3,  Hájske : Kozárovce 1 : 1

 Vyhrali sme skupinu a vo finále sme sa stretli so ZŠ Nitra, ktorej 
sme podľahli 

5 : 1, takže sme obsadili krásne 2. miesto na MAJSTROVSTVÁCH  
NITRIANSKEHO  KRAJA.

Reprezentovali nás žiaci z 9. ročníka - Demian Gabriel, Janovický 
Damián, Červenák Dávid, Krištof Timotej, z 8. ročníka Kotora Samu-
el, Fabian Tomáš, Lackovič Oliver, Havran Lukáš a zo 7. ročníka Gre-
gor Jerguš a Solčánsky Šimon.

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

Detská policajná akadémia
Žiaci 5. a 6. ročníka našej školy sa 25. februára zúčastnili druhého 

stretnutia Projektu: Detská policajná akadémia. Stretnutie bolo zame-
rané na Bezpečnosť na internete- Bezpečne na sieti, Svet internetu a 
zákon, Počítač a závislosti. V rámci stretnutia prišla medzi nás  mjr. 
Mgr. E. Čakajdová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, 
ktorá celé podujatie so školákmi viedla.

Rozprávky sú pre všetky deti
prečítaná rómska  rozprávka Čier-
na ruža a to metódou ,,stop číta-
nia“ . Deti sa pokúšali počas číta-
nia vymýšľať rôzne pokračovania 
rozprávky a spoločne zostavova-
li obrázkovú osnovu. Druhá časť 
aktivity bola zameraná na výtvar-
né aktivity a deti v rôznych blo-
koch vytvárali na tému rozprávky 
pexeso, leporelo, divadelné báb-
ky, plagáty. 

Deti boli počas aktivity mimo-
riadne aktívne a projekt sa stretol 
u detí s nadšením. Podujatie do-
konca zaujalo aj redaktorku  te-
levízie RTVS, ktorá prišla spraviť 
príspevok do večerných správ.

Projekt bude ďalej pokračovať  
a pripravujú sa aktivity zamera-
né na rómsku kultúru a to naprí-
klad tradičná rómska kuchyňa, 
rómske remeslá, rómsky jazyk a 
pod.                                     

 Mgr.  Erika Némethová

Beseda o šikane
Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili besedy zameranej na šikanovanie, 

kyberšikanovanie a trestnoprávnu zodpovednosť. Prišiel medzi nich 
príslušník Policajného zboru kpt. Ing. Peter Polák z Okresného ria-
diteľstva v Leviciach a príťažlivou formou a zrozumiteľne im poroz-
prával o veciach súvisiacich so spomínanou  problematikou..

Mgr. Andrea  Mikešová, koordinátor dopravnej výchovy

Krajské kolo vo florbale 
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sa popasovať s nastolenou situ-
áciou  vyučovania na diaľku. Pr-
vé dni sme sa snažili nájsť sys-
tém svojej práce a tým zároveň 
vniesť poriadok aj do práce žia-

kov, pre ktorých je domá-
ce prostredie úplne odliš-
né ako to školské. Učiť sa 
doma nie je také jednodu-
ché, ako by sa mohlo na 
prvý pohľad zdať.

V súčasnosti sa snažíme 
vo vyučovaní využívať mo-
derné technológie dnešnej 
doby. Aj vďaka veľkej po-
moci a podpore rodičov sa 
už vo viacerých triedach 

realizuje online vyučovanie. Ur-
čite nemôže plnohodnotne na-
hradiť klasické vyučovanie, ale aj 
vďaka nemu majú žiaci možnosť 
akoby sa vrátiť medzi spolužia-
kov, do možno virtuálnej lavice a 
viesť s nimi a učiteľom plnohod-
notný dialóg. Neverili by ste, ako 
na takéto vyučovanie žiaci čaka-
jú! Je to pre nich niečo nové, za-

ujímavé a podnetné. Aj pre učite-
ľa je takáto možnosť vítaným prí-
nosom. Komunikácia s deťmi, hoci 
nie úplne priama, je alfou a ome-
gou. Prostredníctvom nej budujú 
svoj vzťah a odovzdávajú si nie-
len vedomosti, ale aj tak potreb-
né skúsenosti a zručnosti. 

Túto situáciu naozaj nikto ne-
čakal. No je tu a musíme, chce-
me sa s ňou popasovať najlepšie, 
ako vieme. Tak, aby boli spokojní 

všetci – rodičia, učitelia, ale najmä 
deti. Pre tie sú tieto dni náročné 
z mnohých dôvodov. My ako ško-
la robíme všetko, čo je v našich 
silách, aby naši žiaci, naše deti, 
napredovali. Aby pre nich uče-
nie v týchto sťažených podmien-
kach nebolo za trest. Aby boli mo-
tivovaní, spokojní a pripravení čo 
najviac. 

Kreatívni pedagógovia  
ZŠ Kozárovce

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučo-
vania v školách:

● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpek-
tovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištanč-
né vzdelávanie,

● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 
● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 
Zásady hodnotenia 
1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v ško-

lách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať 
charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas 
učenia sa. Má mať motivačný cha-
rakter, pomenovať žiakom chyby, 
ktoré robia a navrhnúť postup pri 
ich odstraňovaní. Priebežné hodno-
tenie má mať značne individualizo-
vaný charakter, zohľadňovať veko-
vé a individuálne osobitosti žiaka a 
prihliadať na jeho momentálnu psy-
chickú i fyzickú disponovanosť. 

2. Pri priebežnom aj závereč-
nom hodnotení sa prihliada pre-
dovšetkým na osobitosti, možnos-
ti a individuálne podmienky na do-
mácu prípravu počas prerušeného 
vyučovania v školách. 

3.  Riaditeľ školy oznámi nekla-
sifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak 
podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele 
predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). 

4. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej 
situácie môže realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného 
hodnotenia. 

5.  V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované 
hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych 
vyučovacích predmetov alebo aj v rámci toho istého predmetu.

6. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj zá-
verečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia. 

7. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť 
aj sebahodnotenie žiaka. 

8. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov roz-
hodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pe-
dagogickou radou elektronicky (napr. per rollam), v súlade s vyššie 
uvedenými bodmi. 

Získavanie podkladov na hodnotenie 
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z port-
fólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodič-
mi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samo-
statné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s 
prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. 

Viac informácií nájdete na webe – ucimenadialku.sk

Prišiel len tak znenazdajky. Svo-
ju návštevu však neohlásil vopred, 
ako to býva zvykom. Jednoducho 
sa zjavil. Chvíľu  nakúkal spoza 
plota, no potom veľmi rýchlo na-

bral odvahu.  A  nedal  
nám vôbec šancu sa na 
jeho príchod pripraviť.

Možno aj vy poznáte 
situáciu, keď sa Vám vo 
dverách zjaví nečakaný 
hosť. Zo slušnosti ho 
usadíte a potom trochu 
chaoticky beháte po by-
te a zháňate aspoň nie-
čo, čím by ste hosťa po-
núkli. Po chvíli sa k ne-
mu usadíte a snažíte sa 
nadviazať nejaký nefor-
málny rozhovor. Čoskoro už se-
díte pohodlnejšie a dokážete sa 
naplno venovať návšteve, aj keď 
nečakanej.

Niečo podobné sme zažili aj my, 
učitelia, pre pár týždňami. Preru-
šenie vyučovania prišlo trochu 
nečakane, ale museli sme ho pri-
jať ako fakt. Možno sme aj my pô-
sobili trochu chaoticky a snažili 

NEČAKANÝ HOSŤ

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných 
škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách  
v školskom roku 2019/2020 

Divadielko Danka a Janka
 Žiaci materskej školy a 1. až 3. ročníka mali 3. marca 2020 obohate-

né vyučovanie o činoherné divadelné predstavenie Danka a Janka.
Divadelné predstavenie podľa  literárnej predlohy Márie Ďuríčkovej 

deťom sprostredkovalo Divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi.  
Takto deti  mohli „naživo“ stretnúť hrdinky známej detskej knihy a inou 
formou prežiť s nimi ich príbehy. Predstavenie bolo plné  krásnych a 
veselých piesní, ktoré si deti spolu s dvojčencami Jankou a Dankou za-
spievali, ba aj zatancovali. Veríme, že pre tých, ktorí túto známu knihu 
ešte nečítali, bude správnou motiváciou, aby po nej siahli. 
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Žiaci 2. stupňa ZŠ (7. roč., 8. roč. 
+ špeciálna trieda II.st.)  sa zú-
častnili besedy zameranej na trest-
noprávnu zodpovednosť a šikano-
vanie s príslušníkmi Policajného 

Kontrola rodných listov detí a občianskych preukazov rodičov, ktorí 
využijú elektronický zápis bude prebiehať na začiatku septembra. 

Príspevok 15 € na školské potreby (prac. zošity a pod.) bude 
uhrádzaný v septembri. 

 

Základná škola s materskou školou v Kozárovciach 
pozýva všetkých rodičov a zákonných zástupcov budúcich 

prvákov a prváčok na 

Ak nemáte možnosť zapísať Vaše dieťa elektronicky, môže ho rodič 
zapísať dňa 23. apríla 2020 (vo štvrtok) v čase 14:00 – 18:00 hod.           

bez prítomnosti dieťaťa v budove školy. 
Vtedy si nezabudnite priniesť rodný list dieťaťa                              

a občiansky preukaz rodiča.  
Vstup do budovy školy iba s rúškom, rukavicami a priniesť si vlastné pero. 

Beseda s príslušníkmi PZ

Školský 
psychológ

V aktuálnej situácií mám ako 
školský psychológ ZŠ v Kozá-
rovciach zriadenú online linku 
denne v časoch:

Pondelok 10:00 – 13:00
Utorok  10:00 – 13:00
Streda 10:00 – 13:00
Pre potrebu riešenia osobnej 

krízy, osobnej nepohody, prob-
lémoch spôsobených vládny-
mi opatreniami týkajúcich sa 
vášho prežívania v karanté-
ne, či spolunažívania s člen-
mi rodiny spojeného s prob-
lematickými vzorcami správa-
nia a podobne, ma prosím ne-
váhajte kontaktovať emailom 
na adresu:

ucnikova@zskozarovce.sk
alebo kolegov z Výskumného 

ústavu detskej patológie a pa-
topsychológie na adresu:

koronavirus@vudpap.sk 
(nonstop), či na telefónnu 
Zelenú linku: 0800-864833 
(9:00-14:30)

 Mgr. Martina Učníková, DiS.
školský psychológ

18. Rodičovský 
ples 

Rodičia, pedagógovia i hostia 
sa  8. februára  výborne zabávali 
na 18. rodičovskom plese, ktorý 
pripravila Rada RZ v spoluprá-
ci so ZŠ a MŠ. Ples otvoril prí-
ho¬vorom riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. 
Richard Demian a predsedníč-
ka Rady RZ Ing. Beáta Hlavo-
vá. Do tanca hrala skupina ERB. 
Výbornú večeru pripravili pa-
ni ku-chárky zo ŠJ Kozárovce. 
Sponzori z Kozároviec i z regió-
nu prispeli hodnotnými cenami 
do tomboly. Hudba, tanec a vý-
borná nálada nás sprevádzala do 
skorých ranných hodín.

môžu predstaviť.  Poučné a zau-
jímavé boli aj samotné príklady zo 
života. Väčšina  detí v tínedžerskom 
veku si dokáže svoje správanie sa 
voči spolužiakom ospravedlniť vý-
hovorkou, že všetko čo urobí je iba 
zo žartu.  Na konkrétnych situáci-
ách však deťom boli predostreté aj 
dôvody, prečo  sú  už   za svoje ko-
nanie trestoprávne zodpovední.

Deti na záver besedy dostali nie-
koľko dobrých rád a tipov ako pred-
chádzať prejavom kyberšikanova-
nia. Po príležitosť byť odvážnym 
a čestným netreba chodiť ďaleko. 
Takéto situácie sa dejú okolo nás 
každý deň - neustále si vyberáme, 
či budeme mlčať alebo prehovorí-
me, či budeme konať alebo sa len 
prizerať...
Mgr. Andrea  Mikešová, koordiná-

tor dopravnej výchovy

zboru, mjr. Mgr. E. Čakajdovou a 
Mgr. M. Horniakom z Krajského ria-
diteľstva v Nitre. Okrem toho, že si 
na nej vysvetlili, čo si pod pojmom  
šikanovanie a kyberšikanovanie  
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ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
ŠKOLSKÝ ROK 2020 / 2021

TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ
30.04. – 31.05. 2020

Fašiangy sú obdobím veselosti, radosti, pl-
né zábavy a hlavne hudby. Celý jeden febru-
árový týždeň sme v našej materskej ško-
le venovali pozornosť týmto krásnym zvy-

kom a tradíciám. Spoločne sme si 
s deťmi vyrábali rôzne karnevalo-
vé masky, deti sa oboznamovali s 
fašiangovými zvykmi a tradícia-
mi a nemohla chýbať i krásna fa-
rebná výzdoba tried a spoločných 
priestorov materskej školy. Deti sa 
najviac tešili hlavne na deň „D“ a 
ten bol 13. február, kedy sa konal 
KARNEVAL. Naša materská škola 
sa od ranných hodín razom preme-
nila na pestrofarebné miestnosti 
plné rozprávkových bytostí. Det-
ský karneval prebehol vo veselej 
nálade, o ktorú sa postarali pani 
učiteľky i pán učiteľ. Deti mali mož-
nosť pochutiť si na detskej výžive 
a sladkom prekvapení. Spoločne 
sme sa zabávali, tancovali, spie-
vali a mali sme radosť zo všetkých 
masiek. Každá maska bola odme-
nená sladkou odmenou i karne-
valovým odznakom. Poďakovanie 
patrí i rodičom, ktorí sa postarali o krásne 
karnevalové masky. Bol to pre nás všetkých 
veľmi pekný deň, a preto sa snažíme v našej 
materskej škole fašiangové zvyky a tradície 
zachovávať aj naďalej. 

V priebehu februára deti absolvovali i dve 
hudobno-interaktívne predstavenia, z kto-
rých mali možnosť naučiť sa niečo nové. Naj-
skôr nás navštívil „Ujo Viktor“ s jeho veselý-
mi a poučnými piesňami a neskôr aj „Danka 
a Janka“ s ich programom plným smiechu a 
zábavy, ako to u nich dvoch sestričiek dvoji-
čiek býva. Začiatok marca sme venovali našej 
obci Kozárovce. Deti sa počas jedného týž-
dňa oboznamovali s našou obcou, ale i jej his-
tóriou. Jeden deň zo svojho času nám veno-
val i pán starosta Ing. Bystrík Ižold a prišiel 
nás v doobedných hodinách navštíviť do na-
šej materskej školy.  Na začiatok ho deti pri-
vítali krásnou básňou o Kozárovciach, ktorá 
sa mu veľmi páčila. Potom sa nám pán sta-

Zo života našich Motýlikov, Lienok i Sovičiek
rosta predstavil a deťom vysvetlil aká je jeho 
náplň práce. Na oplátku mu deti porozprávali 
všetko to, čo vedia o našej obci a mohli klásť 
pánovi starostovi i rôzne otázky, na ktoré im 

on s radosťou odpovedal. Za jeho návštevu 
ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

 Tento týždeň sme mali pre deti priprave-
né i aktivity  ako Spoznaj svoju dedinu, kde 

sme mali navštíviť tradičný ľudový 
dom pána Dávida Hudeca a taktiež 
aj aktivitu Hľadanie Kozárovské-
ho pokladu. Spomínané aktivity sa 
kvôli nepriaznivému počasiu ne-
mohli uskutočniť a mali byť prelo-
žené na iný termín. Žiaľ, z dôvodu 
koronavírusovej pandémie muse-
li byť všetky tieto a aj ďalšie plá-
nované aktivity zrušené a brány 
našej materskej školy museli byť 
zatvorené až do odvolania. Pevne 
veríme, že táto situácia prejde v 
čo najkratšom čase a my sa bu-
deme môcť znova všetci vidieť a 
objať s našimi deťmi.

 Kolektív materskej školy Vám 
praje hlavne veľa zdravia a veľa síl 
v týchto náročných dňoch, ktoré 
momentálne prežívame. 

Bc. Monika Žemberyová 

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤA DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 
V SÚLADE S LEGISLATÍVOU:
• Termín podávania žiadostí od 30.04. 2020 do 31.05. 2020.
• Podávanie žiadsotí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať elektronickou formou na e-ma-

il: batova@zskozarovce.sk od 30.04. 2020 do 31.05. 2020.
• Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa bude možné podať aj osobne, bez osobnej prítom-

nosti dieťaťa, v termíne o ktorom Vás budeme informovať na stránke školy, vyhlásením 
v miestnom rozhlase.

• Žiadosť si stiahnite z web stránky školy https://zskozarovce.edupage.org – materská 
škola, kde budú doplnené aj ďalšie informácie potrebné k zápisu.

• Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.
• Pred dátumom 30.04. 2020 sa žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ nebudú evidovať.

Mgr. Eva Báťová, zástupkyňa pre MŠ

Návšteva pána starostu

Karneval v MŠ
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Mužská spevácka skupina Mati-
čiar vznikla pri príležitosti obno-
venia činnosti Miestneho odboru 
Matice slovenskej v roku 1990, 
keď na Valnom zhromaždení pr-
výkrát verejne vystúpila. Matičiar 
sa zameriava na piesne ľudové z 
Kozároviec a blízkeho okolia, pies-
ne národné, upravené (v úprave 
rodáka Janka Krajčiho). Účinku-
je na rôznych kultúrno-spoločen-
ských podujatiach organizova-
ných Maticou slovenskou, spolo-
čenskými a politickými organizá-
ciami, počas rodinných osláv, rôz-
nych firemných stretnutí, stret-
nutí rodákov, spolužiakov a pri 

Mužská spevácka skupina MATIČIAR jubiluje
rôznych jubileách. Pri príležitos-
ti 15. výročia vzniku, vydal prvé 
CD s názvom Kozárovské šíre po-
le v spolupráci s ľudovou hudbou 
Brezina z Trenčína. Spolu so Spe-
váckou skupinou Lúč z Lužianok 
a Ľudovou hudbou Ponitran na-
hral CD Vaďila sa síkorka s mli-
nárom. Súbor má za sebou mno-
ho vystúpení na festivaloch ako 
Myjava, Východná, Tekov, Stráž-
nica, Strakonice, v Nemecku, Ma-
ďarsku a ďalších. Nezabudnuteľ-
né sú vystúpenia na celonárod-
ných zhromaždeniach na námes-
tí SNP v Bratislave a vítanie SR - 
1. januára 1993. V poslednom ča-

se sa orientuje na spoluprácu so 
Slovákmi z Maďarska, kde sloven-
ským samosprávam napomáha v 
ich činnosti a udržiavaní svojej 
identity. Pravidelne vystupuje v 
meste Oroszlány,  Dorog aj v Sar-
vaši. V roku 2007 ako víťaz kraj-
skej prehliadky Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja úspešne re-
prezentoval kraj na celosloven-
skej súťažnej prehliadke v Koši-
ciach – Cassovia fest 2007, kde 
sa umiestnil v zlatom pásme. Pra-
videlne sa zúčastňuje okresných 
a krajských prehliadok, kde ob-
sadzuje popredné miesta. V roku 
2008 v spolupráci so Slovenskou 

televíziou úspešne účinkoval v re-
lácii Kapura. Pravidelne účinkuje 
na speváckej prehliadke Memoriál 
Márie Švolíkovej, ktorú organizu-
je MO MS v Kozárovciach. Súbor 
spoločne vystupuje aj s Folklór-
nou skupinou Konopa, spoločne 
majú nacvičené viaceré spevác-
ko-tanečné pásma. Organizač-
ným a umeleckým vedúcim sú-
boru je Ing. Igor Benčať, hudob-
ný sprievod - akordeón Ing. Sla-
vomír Baláž a Drahoš Ostrožlík. Pri 
viacerých akciách hudobný sprie-
vod dopĺňa inštrumentalista Peter 
Beniačik. Veľmi dobrú spoluprá-
cu v poslednom čase má skupi-
na s JDS v Kozárovciach. Speváci 
sú neodmysliteľnou súčasťou ich 
podujatí rovnako aj akcií s Vino-
hradníckym spolkom.  Na sklon-
ku roka 2019 v spolupráci s TV 8 
nahrali zábavné pásmo Silvester 
2019 a na začiatku roka 2020 ďal-
šiu reláciu Fašangy. V roku 2020 
Matičiar oslávi 30. výročie svojho 
vzniku. Pri tejto príležitosti má v 
pláne vydať ďalšie CD, aby sa ním 
odvďačil svojim pozorným poslu-
cháčom a divákom. Všetci verí-
me, že sa spoločne stretneme na 
oslavách, na ktoré vás všetkých 
už teraz pozývame. 

Ing. Igor Benčať

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:  1627
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  1140
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku   1128
Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny  12
Počet platných hlasov     1130

Počty hlasov pre jednotlivé politické subjekty
Politický subjekt   Počet hlasov %
SMER - SD    290 25.66 %
OĽaNO     199 17.61 %
ĽS Naše Slovensko   133 11.77 %
SME RODINA    98 8.67 %
KDH     87 7.70 %
PS / SPOLU    67 5.93 %
ZA ĽUDÍ     57 5.04 %
SaS     52 4.60 %
SNS     49 4.34 %
DOBRÁ VOĽBA    39 3.45 %
VLASŤ     34 3.01 %
MOST - HÍD    8 0.71 %
MÁME TOHO DOSŤ !   6 0.53 %
Socialisti.sk    5 0.44 %
Slovenská ľudová strana (SĽS)  3 0.27 %
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 1 0.09 %
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 1 0.09 %
Slovenské Hnutie Obrody   1 0.09 %

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR v obci
Od volieb do NR SR ubehlo už takmer 6 týždňov. Komu dali hlas ob-

čania Kozároviec? Odpovede na túto otázku nájdete v priloženej ta-
buľke. Prečítané, spočítané a na základe aj našich hlasov dostali man-
dát jednotlivé strany. Pár fotografiami sme zachytili atmosféru volieb 
v oboch volebných obvodoch.
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Rok 1920 a 1930

Dnes, keď na nás útočí pandé-
mia koronavírusu sa najprv vrá-
tim presne o 100 rokov dozadu do 
roku 1920. V tomto roku končila 
vo svete posledná vlna podobnej 
pandémie a to španielskej chrípky. 
O tejto chorobe sa začalo na Slo-
vensku písať v polovici roku 1918. 
Choroba sa dávala do súvisu s ne-
zdravou stravou, dokonca švéd-
sky lekári ju vraj spájali s jedno-
tvárnou stravou miestnych robot-
níkov, ktorí konzumovali iba zaso-
lené slede a kaleráb (Slovenské 
noviny zo 4. júna 1918). Niektoré 
pramene uvádzajú, že na túto cho-
robu zomrelo zhruba 0,5% všetkej 
vtedajšej populácie. V Kozárov-
ciach, podľa matričných údajov, 
zomrelo na chrípku 13 ľudí (1918 
osem ľudí a v roku 1920 päť ľu-
dí). Na celom svete je odhadovaný 
počet zomrelých na chrípku oko-
lo 50 miliónov. Vtedajšie Sloven-
ské noviny ju aj vzhľadom na ne-
existujúcu globalizáciu a iné, pre 
vtedajších ľudí pravdepodobne 
dôležitejšie problémy, zachytili 
len okrajovo. 

Ale vráťme sa späť do Kozá-
roviec. V roku 1920 sa zachova-
li zápisy len zo školskej kroniky. 
Správcom školy bol v tomto čase 
Jozef Kaštiak. Na začiatku roku 
1920 píše o mimoriadnych zim-
ných prázdninách, ktoré trvali od 
4. decembra roku 1919 až do 15. 
marca 1920. Bolo to spôsobené 
nedostatkom kurivového dreva 
pre školu a k tomu sa pridalo ne-
skôr obsadenie školy robotníkmi, 
ktorí opravovali miestne cesty a 
stavali mosty. Od 15. marca 1920 
nastalo oteplenie a deti znova za-
čali chodiť do školy. Ako to býva-
lo vtedy zaužívané tak vyučova-
nie bolo od 11.mája až do konca 
školského roku obmedzené len na 
predpoludňajšie hodiny, lebo ve-

ľa detí potrebovali rodičia doma 
pre poľné práce.

V  ď a l š o m 
školskom ro-
ku 1920-1921 
navštevova-
lo školu 268 
ž iakov.  Po -
čas celej zi-
my bola do-
chádzka de-
tí pre ochore-
nie na osýpky 
veľmi zlá. Priemerne chýbalo 30-
40% detí. Náboženstvo v škol-
skom roku 1920-1921 sa vyučo-
valo len 10 hodín pretože Koloman 
Haiczl bol 4 mesiace vo väzení v 
Bratislave. Počas jeho neprítom-
nosti ho zastupoval Emil Ďurkovič 
miestny kaplán. Po návrate Haiz-
la z väzenia sa ľudia postavili pro-
ti jeho vyučovaniu náboženstva. 
Koloman Heiczl, rodák z Banskej 
Štiavnice, sa okrem iného zao-
beral históriou, vydal množstvo 
kníh o histórii Nových Zámkov a 
Levíc ale publikoval po maďarsky 
a aj koniec svojho života prežil v 
Maďarsku.

O desať rokov neskôr, v školskom 
roku 1929-1930, bol už správcom 
a učiteľom Michal Knopp. V kroni-
ke sa síce nedočítame počet detí 
navštevujúcich miestnu školu pre 
chýbajúce stránky, ale zato vieme 
kedy boli vianočné prázdniny. Tie 
trvali podobne ako dnes od 22. 
decembra 1929 až do 6. januára 
1930. Ako počas každých prázd-
nin aj cez tieto boli triedy, chod-
ba a kancelárie vybielené, umyté a 
podlaha olejom naolejovaná. 

18. januára predniesol Michal 
Knopp prednášku pre občanov o 
ovocných stromoch. Prednášky sa 
organizovali pravidelne v opatrov-
ni (dnes by sa dalo povedať - škôl-
ka) a mali za úlohu informovať do-

spelých o rôznych aspektoch živo-
ta (poľnohospodárske záležitosti, 
zdravie ľudí, hospodárenie s pe-
niazmi, pre ženy starostlivosť o 
dieťa a pod.). Na konci prednášky 
si miestni občania objednali 177 
ovocných stromkov.

Od 15. apríla boli veľkonočné 
prázdniny, ktoré trvali až do 23. 
apríla. Vyučovanie však začalo 
bez správcu školy Michala Knop-
pa, ktorý pri slávnostiach 6. - 7. 
marca prechladol a dostal zápal 
ľadvín. Bol lekárom uznaný za prá-
ceneschopného na 1 mesiac. V je-
ho I. triede bola poverená zastu-
povaním Mária Weilová, ktorá tú-
to triedu učila popoludní po 3 ho-
diny denne. Ona viedla aj agendu 
správy školy.

25. apríla prišli do školy dva-
ja žandári s nasadenými bodák-
mi vyšetrovať krádež futbalovej 
lopty. Bolo to na žiadosť učite-
ľa Bela Fajtu. Krádež sa stala vo 
IV. triede. Niektorí žiaci ukradli 
zo školskej skrine loptu, vypusti-
li z nej vzduch a potom po dedi-
ne ho predávali. O veci sa dozve-
del triedny učiteľ Belo Fajta a krá-
dež oznámil žandárom. Tí vyslo-
vili svoju mienku, že v čase školy 
je učiteľ takou vážnou autoritou, 
že si zo žiakmi musí spraviť poria-
dok. Rodičia žiakov sľúbili škodu 
nahradiť, oznámenie u žandárov 

triedny učiteľ 
odvolal.

18. augus-
ta pri zrútení 
tunajšieho ko-
váčskeho bytu 
našli murári pri 
s tene mlieč-
nik, v ktorom 
bola schovaná 
kostra malého 
dieťaťa.

21. augusta 
sa začalo vo-
jenské cvičenie 
(divízne ma-
névre) v okolí 
Levíc. Cez Ko-
zárovce vo dne 

aj v noci prechádzali vojská. Cvi-
čenie sa skončilo 25. augusta na 
poludnie. Dňa 23. augusta tu bol 
prítomný aj prezident Masaryk, 
ktorý prešiel okolo stanice v Ko-
zárovciach o 8.30 h. Na cestnom 
prechode mu bolo podané hlá-
senie. Z dôvodu silnejšej prepra-
vy vojsk v týchto dňoch, bolo na 
miestne stanici pozastavené pri-
jímanie civilných zásielok.

1. septembra sa na školský rok 
1930-1931 zapísalo 255 žiakov.

12. septembra prechádzal cez 
Kozárovce vtedajší prezident 
T.G.Masaryk

12. septembra odišiel z na-
šej školy Ladislav Stano kate-
chét (don Ladislav Stano bol pr-
vý slovenský saleziánsky kňaz a 
prvý saleziánsky direktor na úze-
mí Slovenska). Odišiel aj s ostat-
nými saleziánmi do Šaštína, pri-
šli iní na ich miesta. Po ňom pre-
vzal vyučovanie náboženstva Vi-
liam Vagač tiež salezián (neskôr 
okrem iného aj misionár v Brazí-
li). Viliam Vagač sa tu stal známym 
aj vďaka, na tú dobu modernému 
spôsobu premiestňovania sa, na 
aute či motorke.

20. novembra bola mimoriadna 
búrka s bleskami a hromami, ľado-
vec a víchor o 11.30 h na poludnie. 
Búrka narobila veľké škody všade 
od Bratislavy sem k východu. Tu 
dolámalo veľké orechy.

Počas roka 1930 panovala veľ-
ká hospodárska a priemyselná krí-
za v dôsledku veľkej nadprodukcie 
výroby. Dovážalo sa zbožie z Ar-
gentíny, Maďarska a ruský dum-
ping ešte aj ceny  zbožia znižo-
val. Maďari sem doviezli obrovské 
množstvo prasiec, masti a sadla a 
preto tunajší producenti len má-
lo a za lacno mohli odpredávať. 
15.decembra bola vypovedaná 
obchodná zmluva s Maďarskom. 
Maďari už nenakupovali stroje z 
Československa, lebo sa rozhod-
li odoberať tieto od svojho spo-
jenca Talianska. Nezamestanosť 
u nás veľmi vzrástla.

Miroslav Kopál
Žiaci na 1. sv. prijímaní - 11. mája 1930. Obrázok do kroniky podaroval Ladislav Stano, 
školský katechét.

Fotografia z 15. júna 1930 - Michal Konpp, správca školy a jeho žia-
ci z prvej triedy.
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Spolok má 92 členov a je-
ho hlavným poslaním je formou 
svojpomoci pomáhať vinohrad-
níkom, ktorí obrábajú a zveľaďu-
jú vinohrady a samozrejme do-
rábajú víno. 

Z plánu úloh prijatých na ten-
to rok je treba najmä spomenúť 
nákup štepov na jarnú výsadbu, 
ktoré nakupujeme od firmy Vitis 
selekt podľa toho, koľko si čle-
novia spolku objednajú. Organi-
zovať účasť členov vinohradníc-
keho spolku na vinárskych sú-
ťažiach. Pripravovať a realizovať 
školenia s vinohradníckou a vi-

Kvalitné domáce víno čaká na miestnych 
odberateľov

Členovia Vinohradníckeho spolku Kozárovce sa 8. februára tohto 
roku stretli na výročnej členskej schôdzi, aby si vypočuli, ako sa 
za posledný rok darí spolku, ako hospodári, čo plánuje na najbliž-
ší rok, a aby si na najbližšie tri roky zvolili predsedu, výbor a dozor-
nú komisiu.

nárskou tematikou, ako aplikácia 
postrekov do vinohradov, ako vy-
robiť dobré víno, ako správne de-
gustovať a hodnotiť víno. Na kul-
túrnych podujatiach organizova-
ných obcou sa podieľať ponukou 
kozárovských vín. V spolupráci 
s obcou sa podieľať na údržbe 
a opravách prístupových ciest k 
vinohradom na Pustej hore a na 
Starých viniciach. Spolu s farským 
úradom organizovať sv. omše, a 
to pri príležitosti sviatku sv. Ur-
bana pri kaplnke na Pustej hore a 
pri príležitosti sviatku Povýšenia 
Kríža pod horou na ceste na Sta-

ré vinice. Vrchol-
nou akciou tohto 
roka už tradič-
ne bude koštovka 
mladých vín, kto-
rá sa bude konať 
12.decembra. Od 
apríla do augusta 
budeme nakupo-
vať a distribuovať 
chemické ochran-
né prípravky pro-
ti hubovitým cho-
robám na v ini-
či. V rámci tohto 
programu bude-
me našich čle-
nov aj metodicky 
usmerňovať.

Novinkou tohto 
roka je zvýšená 
snaha o čo najše-
trnejšie používa-
nie chemických postrekov a preto 
sa spolok zapojí do systému Vine-
Sense. Je to systém ochrany vini-
ča založený na predikcii infekčné-
ho tlaku chorôb viniča. Základom 
je moderná meteostanica umiest-
nená vo vinohrade. V našom prí-
pade to budú meteostanice dve 
– na Pustej hore a na Starých vi-
niciach, ktoré budú poskytovať 
vždy aktuálne údaje o poveter-
nostných podmienkach, ktoré slú-
žia ako podklad pre výpočet pred-
povede šírenia chorôb ako je per-
nospóra, múčnatka a pleseň sivá. 
Používateľsky jednoduchá apliká-
cia nás dopredu upozorní na ri-

ziko výskytu choroby a odporučí 
potrebný zásah. Členovia spolku 
následne dostanú SMS-správu z 
nášho spolkového telefónu. 

V rámci diskusie sme sa zaobe-
rali okrem iného aj problémom, 
ktorý trápi viacerých členov spol-
ku a to je, že vieme dorobiť dob-
ré vína, ktoré získavajú na súťa-
žiach ocenenia, ale nevieme, čo s 
nimi a žiaľ nakoniec skončia v pá-
lenici. Pre mnohých, najmä star-
ších vinárov, je to demotivujúce. 
Kladú si naliehavú otázku: „Na čo 
sa mám namáhať, keď moje víno, 
nikto nechce?“ Na mieste sú oba-
vy, že tento stav môže viesť k no-
vej vlne opúšťania našich viníc. 
Preto sa aj touto formou obraciam 
na vás, našich spoluobčanov, náj-
dite si svojho vinára a kupujte ví-
no pre svoju potrebu od neho. Ve-
rím, že aj takto pomôžeme našim 
vinohradom, lebo aj Pustá hora a 
Staré vinice sú Kozárovce. 

V tomto roku si náš spolok pri-
pomína 10 výročie založenia. His-
toricky vieme, že sme pokračova-
teľmi spolkov, ktoré tu boli v rôz-
nej právnej pôsobnosti a slúži-
li myšlienke dorábaniu hrozna a 
výrobe vína. Mnohé tu boli desať-
ročia, ba až storočia pred nami, 
o čom sú historické dokumenty v 
rôznych archívoch. Ako občianske 
združenie Vinohradnícky spolok 
Kozárovce chceme pokračovať v 
týchto tradíciách a chceme zveľa-
ďovať, pokiaľ to bude v našich si-
lách, kozárovské vinohrady a do-
rábať dobré víno. 

 Štefan Gaži,
predseda VSK

Snimky: M. Nemčeková
Na snímke zľava: Martin  Gaži, Viliam Tvrdoň, Ing. Viktor Sitár, Ján Majer , Mikuláš Betin, Ing. Pavol Ben-
culiak, Štefan  Gaži a Ing. Bystrík Ižold

Člen výboru Mikuláš Betin pri novozriadenej me-
teostanici na Pustej hore.
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Ukončená súťaž vo futbale

V našej obci sa po úspešnom 
pilotnom bežeckom podujatí pod 
názvom Beh Slovenskou bránou 
v októbri 2019 zrodila myšlienka 
založiť v obci bežeckú ligu. Orga-
nizátori prvý pretek ligy pripravili 
na 4. januára. Ak sa niekomu zda-
lo, že je to veľmi skoro po sviatoč-
ných dňoch, mýlil sa. Na beh sa 
zhŕklo množstvo bežcov zblízka i 
z ďaleka. A keďže Kozárovce ma-
jú ideálnu polohu pre motoristov 
i dochádzajúcich vlakmi a auto-
busmi, umiestnenie štartu a cie-
ľa pri železničnej stanici bolo mi-
moriadne výhodné. Na úvod sa sr-
dečne zvítavali najmä spriatelení 
bežci, ale po preteku sa už jed-

notlivé priateľské skupiny takmer 
zliali do jednej. Čaro podujatia tu 
jednoznačne pôsobilo. Ocenili to 
nielen diváci a bežci, ale aj špe-
ciálna bežkyňa Miška Jarjabková, 
ktorá napriek svojmu mentálne-
mu postihnutiu ochutnala pôži-
tok zo svojich prvých pretekov. 
Organizátori jej vytvorili špeci-
fický priestor a regionálny dvoj-
týždenník Slovenská brána veno-
val svoju cenu práve jej.

Na spoločný štart sa postavi-
lo 103 bežcov, ktorých čakala 10 
km alebo 5 km trať. Po nich štar-
tovali priaznivci severskej chôdze 

Novoročné mosty spájali nielen brehy, ale aj ľudí

Mužstvo dospelých začalo zimnú prípravu na jarnú časť sezóny  
8. januára. Celá zimná príprava prebiehala v domácich podmien-
kach, kde mali  hráči vytvorené primerané podmienky, predovšetkým 
vďaka tréningovému ihrisku s umelou trávou. V prípade nepriazni-
vého počasie prebiehali tréningy v telocvični základnej školy. 

Do prípravy mužstva sa zapojilo sedemnásť hráčov. Novými tvá-
rami, ktoré sa zapojili do prípravy s mužstvom, boli Patrik Borčin 
(hosťovanie zo Žitavian), Lukáš Štefanka (hosťovanie zo Žarnovi-
ce – Nová Baňa) a Anton Búry z nášho dorastu. 

Tréningový proces s mužstvom neabsolvovali hráči, ktorí sú dl-
hodobo zranení - Juraj Ďurina, Matúš Ondrejka a Samuel Demian. 
Príprava mužstva prebiehala trikrát v týždni, v rámci prípravy 
sme odohrali šesť prípravných zápasov s jednou prehrou a piati-
mi výhrami - s ViOn-om U19 (2:3), s Alekšincami (7:1), s Partizán-
skym (6:3), s Kmeťovom (6:1), s Kalnou nad Hronom (2:0) a opäť 
s ViOn-om U19 (2:0). 

S prípravou mužstva môžeme vysloviť spokojnosť. V mužstve 
vládla dobrá atmosféra a všetci sme sa tešili na prvý majstrovský 
zápas v Šuranoch. V Šuranoch sme odohrali výborný zápas, škoda 
len ďalších nepremenených príležitostí - výsledok mohol byť pre 
nás ešte priaznivejší, avšak bod za remízu 2:2 potešil. 

Keďže momentálna situácia nám neumožňuje trénovať a hrať – 
súťaž bola ukončená (výsledky mužstiev v tejto sezóne boli anu-
lované), chcel by som popriať všetkým pevné zdravie, trpezlivosť 
a verím, že sa všetci čo najskôr opäť stretneme.

Miroslav Reischl, tréner mužstva dospelých

(NW) a rekreačnej chôdze. Bežalo 
sa okruhmi, ktoré striedavo pre-
chádzali po mostoch v obci. Do 
cieľa pribehli alebo prišli s úsme-
vom na tvári. Po oznámení oficiál-
nych výsledkov a ocenení, nasle-
dovala tombola a po nich chutná 
gulášová polievka v Stope. Pod-
ujatie sa vydarilo. Pri lúčení bo-
lo počuť, že si nenechajú ujsť ani 
jarný beh v Kozárovciach, ktorý 
sa uskutoční 21.marca.

Organizátori marcového behu 
neváhali ani deň a začali ešte s 
dôkladnejšou prípravou poduja-
tia. Žiaľ, prvý marcový týždeň pri-

niesol okrem znepokojujúcich in-
formácií o šíriacom sa ochore-
ní COVID-19 vo svete, aj prísne 
opatrenia na Slovensku. Zrušili 
sa spoločenské i športové podu-
jatia, na ktorých sa mohlo stret-
núť množstvo ľudí. Preto aj plány 
na jarný beh zostali iba plánom a 
nemohol sa realizovať. Výhodou 
rekreačného behu a chôdze je, že 
ho môžu nadšenci robiť aj v čase 
prísnych opatrení. Zostáva len ve-
riť, že sa po čase opäť všetci stret-
neme a budeme sa tešiť z nových 
rekordov.

Monika Nemčeková, 
snímky autorka

Absolútny víťaz J. Meszáros Najrýchlejšia zo žien K. Bátovská


