
zvrchovanosti Slovenska) a 1993 
(keď 1. januára bola vyhlásená 
Slovenská republika). Dobrou sudič-
kou sa v tých slávnostných chvíľach 
stala Matica slovenská. Práve ona 
Vás teraz pozýva za poznaním 
svetla, ktoré nášmu národu nedovo-
lilo zablúdiť. 

Preto vedno (spolu) s národnými 
buditeľmi vykročme tam, kde mierili 
kroky našich prvoučiteľov - Cyrila a 
Metoda, múdrych kniežat Pribinu a 
Rastislava a celých generácií Slová-
kov, o ktorých by sme mali vedieť aj 
my. 

Jednou zo zásad starovekých 
mudrcov bolo:  POZNAJ SÁM SE-
BA. Správne, poznaj sám seba, aby 
si mohol lepšie využiť svoje schop-
nosti na radosť sebe i druhým. 
Lenže čo je to – „poznaj sám seba“ 
To znamená poznať aj korene, z 
ktorých si vyrástol, poznať svoj rod, 
svoje rodisko, vrstovníkov, okolie, 
poznať svoju vlasť. 

VLASŤ  nie je len tá zem, na 
ktorej si sa učil robiť prvé kroky. 
SLOVENSKO nie je len vekovitý 
priestor od Tatier k Dunaju. Sloven-
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Motto: 
 
V kmeni našom musíme byť 
Slovania. V národe našom ľudia. 
To je slávne, požehnané, to je 
vysoké určenie naše SLOVANSKÉ ! 

Ľudovít Štúr 

Milí priatelia ! 
Nedávno sa začala vo mne rodiť 

myšlienka na napísanie článku o 
slovenskej minulosti a o slovenských 
dejinách z pohľadu dnešného sveta. 
Isteže – článok, ale pre koho? Pre 
koho iného, ako pre mladých, od 
ktorých závisí naša budúcnosť. Lebo 
budúcnosť sa líši od minulosti len v 
čase a nie je lepšia, ak prítomnosť 
nevyužívame na jej zásadné skvalit-
nenie. 

Preto je spojenie budúcnosti a 
minulosti úplne prirodzené. Niet 
pokroku bez poznania minulosti. Len 
z poznania, myslenia a činov dedov 
a pradedov, ktorí žili tu, kde my, so 
susedmi ako my, na poliach, ktoré 
rodia chlieb aj pre nás, sa mohla a 
môže zrodiť nová budúcnosť. My, 
matičiari, všetci chceme, aby sa 
budúcnosť od minulosti nelíšila len 
uplynutím času, ale aj novou kvali-
tou. Preto tento článok. 

A preto pre našu školskú mlá-
dež, aby nabrala nové vedomosti o 
svojich predkoch, o minulosti. Len 
silné korene minulosti a tvorivá 
prítomnosť sú zárukou košatej 
koruny budúcnosti. 

V živote ná-
rodov sú chvíle, 
ktoré pretrvajú 
veky. Takými sú 
tie z prelomu 
rokov 1992 (keď 
bola prijatá 
deklarácia o 

IIlluussttrraaččnnýý  oobbrráázzookk,,  zzddrroojj  iinntteerrnneett  sko je stará krajina, ale žije tu mladý 
národ. Je to predovšetkým národ 
bytostne, rečou a citom pripútaný k 
tomuto kúsku zemegule.  

Slovensko iba pred necelými 
stosedemdesiatimi rokmi (1850) 
kodifikovalo (uzákonilo spisovnú 
slovenčinu) , spisovnú reč Slovákov. 

Až roku 1993 dovŕšilo svoju sa-
mostatnosť a vznikla SLOVENSKÁ  
REPUBLIKA. 

Slovensko sa k tomu prebojova-
lo veľmi zložitými a ťažkými cestami, 
no vždy zostávalo samo sebou. 

Na Slovensku sa pokúšali za-
kotviť Kelti, Dáci, Germáni, Rimania, 
Huni, Avari, Mongoli, Tatári – a kde 
sú? No Slováci pretrvávajú. Lebo 
naši predkovia sa vždy vedeli merať 
svetom, lebo v ničom nezaostávali 
za remeselným majstrovstvom 
Keltov, ani za podnikavosťou Rima-
nov, ani za odvahou Avarov či 
Germánov. 

Hlavným mestom bola Nitra. 
Tam knieža PRIBINA dal postaviť 
prvý kresťanský chrám. Stamodtiaľ 
začal knieža SVATOPLUK svoj 

pochod za vytvorenie VEĽKOMO-
RAVSKEJ RÍŠE. 

Neskôr – v uhorských časoch – 
bola srdcom Slovenska i celého 
Uhorska BRATISLAVA, po dvesto 
rokov korunovačné mesto uhorských 
kráľov. 

Potom TRNAVA so svojou uni-
verzitou. A KOŠICE so svojou. 
Keď nášmu národu hrozilo poma-
ďarčenie a zánik, srdce národa sa 
rozbúchalo v MARTINE (1863) – 
MATICOU SLOVENSKOU. 
Ak tie mestá – každé vo svojom 
čase – boli srdcom Slovenska, 
Slovensko bolo vždy srdcom Euró-
py. 
Poznávajme teda srdce Európy, 
poznávajme Slovensko cez nezvrat-
né udalosti, cez prácu tých, čo ho po 
stáročia zušľachťovali, cez činy 
veľkých osobností a cez nepopiera-
teľné skutočnosti. Začnime tam, kde 
Slováci – až dovtedy žijúci na seve-
rovýchod od Tatier – začínajú hľadať 
novú domovinu a SLOVENSKO sa 
dostáva do povedomia EURÓPY. 

Jozef Varga 

Málinec bol rodiskom mnohých ľudí, ktorí sa 
rozišli do sveta. Niektorí urobili činy, ktoré mali, 
alebo majú celospoločenský význam.  
Jedným z nich je Mgr. Štefan Urbašík, ktorý žije 
v Banskej Bystrici, ale rád sa občas vracia k 
hrobom svojich rodičov na našom cintoríne i k 
rodine svojho brata Tibora.   
Štefan Urbašík v čase svojho štúdia - v Lučenci 
v rokoch 1947 - 1953 - denne dochádzal do 

svojho rodiska a aktívne pracoval medzi mladými ľuďmi našej obce. Už je 
málo  tých, čo si pamätajú na jeho prínos pre deti a mládež. Nestratil sa 
ani vo svete, a tak ako vojak základnej vojenskej služby vymohol a založil 
pre deti slovenských baníkov v Karvinej jedinú slovenskú školu na území 
terajšej Českej republiky, ktorej sa potom dlhší čas stal jej riaditeľom. 
Tento národný čin rodáka z  Málinca je pre históriu  zapísaný a my sme s 
ním naň hrdí. 
V súčasnej dobe, ako osemdesiattri ročný, píše svoje pamäti, a tak spo-
mína na mnohé udalosti, ktoré zažil  aj v Málinci. Ukladajú sa aj pre náš  
miestny archív a sú k dispozícii každému, kto o spomienky  prejaví záu-
jem, lebo ich autor  nemieni vydať knižne. 
Z jeho  pamätí sme si vybrali jeden z pohľadov na priebeh frontu 2. sveto-
vej vojny v Málinci a môžete si prečítať na druhej strane. 

Anna Kančová 
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Čas od augusta 1944 do januára 1945 
bol plný udalostí. Slovenské národné 
povstanie Nemci potlačili a aj do 
Málinca sa vracali jeho účastníci. Videl 
som od Ipľa, vraj z Poľany, prichádzať 
Emila Indru s puškou na pleci. Samo-
zrejme som ho sprevádzal až do 
nášho dvora, kde starší Indrovci  tiež 
bývali. Keď sa najedol, umyl a prezlie-
kol do civilu, išli sme spolu ukrývať 
pušku a vojenský mundúr. Takéto 
nebezpečné predmety nebolo radno 
opatrovať, lebo nastúpili represálie za 
účasť v Povstaní. Emil usúdil, že 
najlepšie miesto by bolo pod podlahou 
chlievikov v zadnej časti dvora. Ako  
desaťročný  účastník tejto činnosti 
som sa cítil poctený dôverou, akú mi 
príbuzný preukázal, hoci som si musel 
vypočuť isté poučenie o mlčanlivosti. 
Podobne sa vracali aj iní účastníci 
bojov pri Bystrici. Pamätám si rozprá-
vanie suseda, uja Findru, z ktorého 
som si zapamätal, ako na  dve etapy 
preplával rozvodnený Hron. Nebol 
dobrým plavcom a tak si vyhliadol 
akýsi ostrovček, ku ktorému doplával, 
tam si oddýchol a samozrejme so 
zbraňou a batohom potom prekonal 
druhú časť rieky. Aj on, ako veľká časť 
povstalcov, sa uberal smerom na 
Poľanu, ako bolo  prikázané veliteľmi. 
Poľana bola smerom na východ a ak 
pokračoval týmto smerom ďalej, prišiel 
on i ostatní naši z dediny, na Látky i 
späť do svojho bydliska. Mnohí vojaci 
– naši rodáci padli do zajatia. Rodiny 
boli ustarostené, lebo nič o nich neve-
deli. Podobne sa nevedelo o ďalších 
nezvestných, ktorí sa žiaľ už domov 
nikdy nevrátili, lebo padli v boji. Medzi 
nimi bol aj kapitán Jozef Pupák, a 
vojaci: Juraj Kalafús, Ján Findra, 
Michal Detvan a partizán Michal 
Michalove. Ich mená spolu s vyššie  
spomenutými dvoma partizánmi sú 
uvedené aj  na pomníku postavenom v 
obci  roku 1951 na počesť padlých 
našich i sovietskych vojakov. 
Čím viac  sa blížilo k zime v štyridsia-
tom štvrtom, tým viac sme večerami 
zreteľnejšie videli na oblohe blýskanie 
vzdialenej vojenskej búrky. O nejaký 
čas už aj dunenie kanónov  a výbu-
chov. Všetko sa to približovalo z 
východu, čo sa nám zračilo ponad 
susedné Hradište a Uhorské. Mnohé 
rodiny sa na príchod frontu  pripravo-
vali a upevňovali sa napríklad vchody 
do pivníc. Práce organizovali najmä 
bývalí vojaci, ktorí zažili boje v prvej 
svetovej vojne, alebo v Rusku za tejto 
ešte trvajúcej vojny, či v SNP. 
Keď sa už front priblížil do blízkosti 
okresu Lučenec, moji rodičia rozhodli, 
aby som opäť odišiel do Hradišťa. Ak 
by vraj všetci z rodiny zahynuli, aby 
aspoň niekto zostal nažive. Rodná 
obec mojej mamy  a dedina, kde som 

už predtým býval, bola mimo hlavného 
ťahu a predpokladalo sa, že ju boje 
minú. Zdalo by sa, že aj Ipeľská dolina  
je akýmsi veľkým „vrecom“, odkiaľ niet 
úniku, ale podrobné mapy znázorňo-
vali, že smerom na sever sú akési 
poľné cesty, ktorými by sa dalo v 
prípade potreby ustupovať  smerom ku 
Zvolenu. Podobne cez Prieraz  a 
Hrnčiarky nad Cinobaňou, bolo možné 
unikať ku Kriváňu. Ľudia si neuvedo-
movali, že front nemá šírku jednej 
doliny, ale tiahne sa stovky kilometrov 
na obidve strany – východ i západ a 
takmer niet osady, kade by vojská 
neprešli. 
Mnohé informácie, ktoré mienim 
zapísať z bojov o moju dedinu Málinec 
mám teda iba „z druhej ruky“, ale sú 
natoľko zaujímavé, že ich je hodno 
poznačiť. Predovšetkým vraj naša 
rodina bola utiahnutá do špajzky, lebo 
ju steny kryli zo všetkých strán a v 
čase kanonád, ak len granáty nepadnú 
na našu strechu, bola relatívne v 
bezpečí. Nemci sa opevnili v dedine i 
na okolí pomerne dobre, lebo najmä 

okolité tiahle horstvo  z obidvoch strán 
dávalo dobré podmienky na obranu, 
čo sa aj potvrdilo, lebo kto by chcel 
prejsť dolinou, obrancom bol ako na 
dlani. Postupujúci vojaci Červenej 
armády mali už množstvo skúseností 
aj z bojov v horách a vedeli, kde sa 
nepriateľ skrýva. Ostreľovali hlavne 
obranné postavenia vo vrchoch. 
Samozrejme strely dopadali aj na 
dedinu, kde sídlili veliteľstvá. Po 
tuhých bojoch sa Nemci museli stiah-
nuť z obce, ale ustúpili hlavne do 
lemujúcich hôr. Keď sa na námestí 
zjavili prví sovietski vojaci, nastal 
relatívny kľud zbraní a obyvatelia  
nerozumne vychádzali húfne vítať 
osloboditeľov dokonca pred začiatok 
dediny. Neuvedomovali si, že Nemci 
toto všetko pozorujú z okolitých kop-
cov. Veľkým zázrakom sa neozvala 
žiadna streľba. Nemci strategicky 
dovolili nepriateľom vojsť do spomína-
ného „vreca“ a nechali postupujúcich 

zaspali a nepriatelia ich tichým spôso-
bom, neľudsky, usmrcovali. 
Ja som sa  mohol vrátiť domov a videl 
som už len parádny pochod soviet-
skych vojakov, ktorí pred konzumom 
defilovali pred bojovou zástavou a 
svojím veliteľom. Vojak Ľoša, ordo-
nanc spomínaného podplukovníka, sa 
po slávnosti opil a v našej kuchyni 
spieval pieseň Volga Volga, mať 
rodnája. Potom som mu  ukázal tri 
náboje, ktoré mi ešte v Hradišti daro-
val iný  sovietsky vojak a žobronil som, 
aby mi ich dal zo svojej pištole vystre-
liť. Nakoniec vyšiel so  mnou na dvor, 
nabil zbraň, vysvetlil mi kde je kohútik, 
ktorý som mal trikrát stlačiť. On však 
zbraň držal pevne v rukách a ja som 
trikrát vystreli do vzduchu. On tam mal 
ešte viacej nábojov, ale keď som  
mienil v streľbe pokračovať, zbraň 
vytrhol a ukázal mi tri prsty a dodal 
„toľko tri“. Ľoška k nám, kým boli 
frontoví vojaci  v Málinci, chodil kaž-
dodenne a sem - tam niečo zjedol. 
Vysvetľoval nám, že veľa zjesť môže 
byť životu nebezpečné, najmä ak by 
ho nepriateľ zasiahol strelou do bruš-
nej dutiny. Cítili sme k nemu taký 
rodinný vzťah, ktorý nám k oslobodite-
ľom  navždy ostal. Aj on sa cítil dobre, 
lebo našej reči rozumel. 
Žiaľ, neskôr sme sa dozvedeli, že aj 
tento mladý a veselý človek padol 
niekde pri Detve. Bolo nám smutno, 
lebo jeho matka sa syna už nikdy  
nedočkala, podobne ako milióny iných 
matiek, manželiek a zaľúbených 
dievčat. Podplukovník Prorubčikov 
však dôverne otcovi povedal : „ Janko, 
nie všetci naši vojaci, ktorí prídu po 
nás frontových, sú dobrí ľudia. Dajte si 
pozor!“. Na jar roka 1945  mŕtvych 
sovietskych vojakov z hrobov znova 
vyberali. Dali sa na to, za veľkú odme-
nu, susedovci Kalafúsovci. Aby ne-
znesiteľný zápach premohli, hodne pili 
pálenky a pálili čečinu, ktorú im povin-
ne vozili z neďalekej hory. V provizór-
nych  rakvách vojakov  nákladnými 
autami odvážali až na Slavín do 
Bratislavy. Pán senior Trokan dostal 
isté vyznamenanie. Príbuzní sluhu, 
ktorý ukrytým vojakom nosil stravu, 
neskôr ťažili zo zásluh. Obec Málinec 
bola, svojím spôsobom, za ochranu 
sovietskych vojakov, vyznamenaná. 
Kto tieto časy zažil a nemal zlé skúse-
nosti so sovietskymi vojakmi, tomu 
navždy ostali nielen spomienky, ale aj 
zvláštny vzťah k týmto vojakom, ktorí 
prišli bojovať a umierať do neznámych 
končín a chotárov našich obcí. Tí 
jednoduchí nemali veľa spoločné  s 
politikou, ani za ňu nemohli zodpove-
dať, ako  ani tí jednoduchí, ktorí prišli v 
ďalších neskorších rokoch, ktorých 
sme už nevítali. Sami boli len posluš-
nými prostými vykonávateľmi. 

 usadiť sa v dedine.  
Vtedy prišiel za naším otcom – kraj-
čírom - veliteľ frontového úseku s 
kusom zelenej látky a žiadal ho, aby 
mu ušil nohavice. V istom kľude ho 
otec pomeral a chystal sa nohavice 
šiť. Nastala však príšerná  streľba a 
kanonáda. Ruský vojak, ktorý vošiel k 
naším nadránom, im prezradil, že už 
zastrelil nemeckého vojaka, ktorý sa 
približoval od Ipľa k prvým domom 
dediny.  Ruský oficier dobehol tiež a 
ustarostený pýtal látku späť, aby ju 
vraj Nemci nenašli, aby otec nemal s 
nimi problémy. Po dvoch dňoch hla-
dovky v hore sa stoj čo stoj chceli 
Nemci  dostať späť do dediny a pre-
dovšetkým sa museli najesť. Pre 
osloboditeľov nastalo peklo, lebo 
ustupovať lúkami späť bolo smrteľne 
nebezpečné. Na snehu boli viditeľní a 
guľometmi ich nepriatelia kosili. Tí, čo 
boli v strede dediny už ustúpiť nestačili 
a ukryli sa na evanjelickej fare, neskôr 
do sena. Aj v okolitých domoch sa 
opozdilci dozvedeli, kde sa skrývajú 
spolubojovníci a tajne sa na faru 
sťahovali ďalší. Tak prezlečeného 
sovietskeho vojaka do civilu , ktorý mal 
pušku pod kabanicou, previedla naša 
príbuzná - teta Farkašová, pomedzi 
Nemcov tiež do spomínaného úkrytu, 

kde ich stravovali tak, že sluha Ján  
Bakuľa vynášal jedlo v koši, keď  išiel 
kravám po seno. Nemeckí vojaci 
preventívne pichali bodákmi do sena, 
ale nepriateľov nezbadali, lebo boli 
zahrabaní hlboko. Pán senior Trokan 
občas pred ľuďmi, ktorí boli v pivnici, 
bedákal, že ak to Nemci zbadajú, bude 
zle. Ale ukrytí vojaci sa dočkali druhé-
ho príchodu spolubojovníkov. 
Nezadržateľní osloboditelia znova 
dobyli Málinec. Podplukovník sa tiež 
vrátil a priniesol naspäť látku a otec 
nohavice ušil. Do podšivky nohavíc si 
odtlačil svoju  firemnú pečiatku a na 
pamiatku dostal od podplukovníka 
Prorubščikova fotografiu s venovaním. 
Po vojne  nám tento človek napísal a 
ja som ho pozval opäť po rokoch do 
Málinca. Pozvanie prijal a absolvoval. 
Takéto šťastie nemali asi šesťdesiati 
jeho vojaci, ktorí na území nášho  
chotára padli. Z nich niektorí vysilení 
bojmi, v časti obce Huta,  boli v noci  
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ľame niečo nové a zaujímavé. V MŠ na deti 
čakali pani učiteľky, ktoré nahrádzajú deťom 
počas pobytu v MŠ ich mamičky a snažia sa im 
vytvoriť prostredie, ktoré sa páči im aj ich rodi-
čom, aby tak mohli vyrastať v zdravom krásnom 
prostredí.  
 
Pretože majme na pamäti slová:  
„Ako sa my správame k deťom, tak sa raz budú 
správať ony k nám.“  
 
V materskej škole sa uplatňuje princíp aktivity 
dieťaťa, v ktorej dominuje hra ako dominantný 
prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa. 
Hra je prirodzená činnosť detí. Pre zdravý vývin 
je rovnako dôležitá ako výživa a spánok. 
Hrou sa deti učia a zároveň im poskytuje zábavu 
a radosť. Preto aj v MŠ sa hráme, hoci sa učíme. 

Bránu našej MŠ sme otvorili v novom školskom 
roku 2017/2018 4. septembra, kedy sme privítali 
nielen deti, ktoré už našu MŠ navštevovali, ale aj 
uplakané tváričky nových detí.  
Momentálne našu MŠ navštevuje 39 detí zmie-
šanej vekovej kategórie od 2 – 7 rokov, ktoré sú 
rozdelené do troch tried. 
 
Trieda č.1-Lienky-15 detí. Triedna uč. A. Va-
lentýniová, vyučujúca J. Strašková 
Trieda č.2-Medvedíky-10 detí. Triedna uč. A. 
Pinková 
Trieda č.3-Slniečka-14 detí. Triedna uč. N. 
Tatranská, vyučujúca p. riaditeľka J. Tȍrȍková 
 
Deti, ktoré MŠ navštevovali, vždy majú radosť z 
prekvapenia v podobe niečoho nového a nové 
deti a zákonní zástupcovia sú plní očakávania, čo 
ich v MŠ čaká. Starať sa o deti celý deň je po-
merne náročná práca, hlavne po psychickej 
stránke, preto je potrebné vykonávať s nimi 
neustále rôzne aktivity, aby boli zaujímavé a aby 
boli pre deti prínosom. Vždy hľadáme a vymýš-

 Na školský rok 2017/2018 je 
zapísaných 39 detí od 2- 6 
rokov.  
K 15. septembru nám nastú-
pili všetky deti. Z toho 5 deti, 
ktoré ku 01.09. nedovŕšili 
vek 3 roky. 
Tieto si podali žiadosti do MŠ 
od termínu zápisu/ do 31. 
mája. Bolo vyhovené každej 
žiadosti o prijatie dieťaťa do 
MŠ kladne. 
K dnešnému dňu je naplne-
nosť MŠ  100%. Postupne, 
ako budú dvojročné deti 
dovršovať vek 3 roky, sa 
bude uvoľňovať priebežne 
miesto a budú sa môcť prijať 
ďalšie deti.  
Momentálne sú hygienou  
stanovené limity  dodržané .  
V triede 
č. 1 je 15 detí 2-3-4 ročných  
č. 2 je 10 detí 4-5 ročných  
č. 3 je 14 detí 5-6 ročných  
Jedno dieťa ostáva v MŠ, má 
odloženú povinnú  školskú 
dochádzku. Jedno dieťa je so 
zdravotným znevýhodnením, 
kde by bolo potrebné asis-
tenta učiteľa. 
Celkovo bolo prijatých 7 
nových detí a do ZŠ odišlo10. 
Pedagogickí zamestnanci 
sú v nezmenenej zostave: 
Töröková Janka - riaditeľka  
Tatranská Nataša - učiteľka 
Valentýniová Anna - učiteľka 
Strašková Janka - učiteľka 
Pinková Anna - učiteľka 
Celkom je 5 pedagogických 
zamestnancov vrátane riadi-
teľky . 
Počas letných prázdniny bolo 
realizované veľké upratova-
nie a opravy po rekonštruk-
cii. Všetky triedy sú dosta-
točne vybavené IKT 
/informatívno -komunikačnou  
technikou/. 
Zároveň všetky triedy 
majúinteraktívne tabule, čo 
je veľké pozitívum pre deti. 
V priebehu škol. roka naku-
pujeme učebné pomôcky z 
finančných prostriedkov z 
ministerstva školstva určené 
pre predškolákov a z platieb 
rodičov v sume 8.50 € me-
sačne na dieťa./ zo zákona/ 
Nemalú finančnú pomoc 
máme aj zo strany rodičov, 
ktorí po odsúhlasení na RZ 
prispievajú do triedneho 
fondu RZ.        

  Kolektív MŠ 

Organizácia: – v porovnaní s 
minulým šk. rokom došlo k 
personálnym zmenám – na 
miesto učiteľky anglického 
jazyka nastúpila Mgr. An-
drea Svorčíková, v ŠKD p. 
Pagáčová išla na materskú 
dovolenku a nahradila ju B. 
Kancková.  
V školskom klube detí je 
zapísaných 42 žiakov v 

dvoch oddeleniach. 
7 žiakov v auguste 2017 
absolvovalo opravné skúšky 
– 5 úspešne. 
7 žiakov opakuje ročník. 
2 žiačky boli premiestnené 
do reedukačného centra v 
Čerenčanoch. 
3 žiaci dovŕšili 16 rokov a 
ukončili povinnú školskú 
dochádzku bez ukončenia 
základnej školy (nezískali 
vzdelanie poskytované zá-
kladnou školou). 
1 žiak, študujúci v zahraničí, 
absolvoval počas letných 
prázdnin komisionálne skúš-
ky. 
Celkový počet žiakov 119, z 
toho 3 v zahraničí. 

Záujmové krúžky: 
� Hravá angličtina, 
� Dúha,  
� Výtvarný krúžok,  
� Turistický krúžok,  
� Šikovné pršteky,   
� Konverzujeme v  

angličtine,  
� Babinec,   
� Malý futbal,  
� Tanečný krúžok 
� Začíname s PC,  
� Volejbal. 

 
Telefón: 04741 11 202 
 
e-mail:  
riaditel@zsmalinec.sk 
 

IČO: 35991364  

My sme malé detičky, chodíme do školičky. 
Učíme sa poznať značky, poukladať všetky hračky. 
Každý z nás má škôlku rád, nemusíme sa jej báť. 

IIlluussttrraaččnnýý  oobbrráázzookk,,  zzddrroojj  iinntteerrnneett  

IIlluussttrraaččnnýý  oobbrráázzookk,,  zzddrroojj  iinntteerrnneett  



• študent/ka strednej školy s matu-
ritou 

• priemer známok v druhom polro-
ku 2016/17 od 1,55 do 2,5, u 
študentov, ktorí získali štipen-
dium REF v šk. roku 2016/17 je 
požadovaný priemer od 1,45 do 
2,4 

• pravidelná dochádzka do školy 
/max 15 neospravedlnených ho-
dín za celý školský rok/ 

• zapájanie sa do aktivít projektu 
 
Štipendium je určené na obdobie  sep-
tember 2017 – jún 2018 a bude vypla-
tené v 3 splátkach november 2017 
(50%), február 2018 (30%) a júl 2018 
(20%).  
Termín uzávierky: Kompletnú žiadosť o 
štipendium (vyplnený formulár a všet-
ky ostatné požadované potvrdenia a 
prílohy) je potrebné doručiť na adresu 
nadácie do 6 októbra 2017/rozhodujúci 
je dátum na poštovej pečiatke/.  
 
Adresa pre zasielanie žiadostí:  
Nadácia Rómsky vzdelávací fond, Le-
vočská 4, 080 01 Prešov.  
Kontakt: tel.:  
051 775 4114, 0944 251841,  
koordinátor programu:  
Mgr. Andrej Belák, 
e-mail: 
andrej.belak@romaeducationfund.org  
 
Viac informácií a žiadosť si môžete 
prevziať u pracovníkov Terénnej so-
ciálnej práce Málinec! 

/spracovala: Mgr. Čepková Zuzana/ 
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ktorí záujem o vzdelanie prejavujú aj v 
školských či mimoškolských aktivitách 
a vynikajú dobrými výsledkami. 
 
Štipendium nie je určené externým 
študentom stredných škôl a študentom 
nematuritných odborov. V prípade 
žiadostí z 8-ročných gymnázií, študent 
musí byť v piatom a vyššom ročníku. 
Žiadateľom o štipendium je študent/ka 
strednej školy resp. zákonný zástupca. 
Študent/ka vyplní svoju časť formulára 
/vlastnoručne a čitateľne/a k žiadosti 
priloží kópiu vysvedčenia za školský rok 
2016/2017, potvrdenia o príjme rodiny, 
časť formulára s údajmi o škole vyplní 
zástupca školy a správnosť poskytnu-
tých údajov potvrdí riaditeľ školy svo-
jím podpisom a pečiatkou školy, čím 
škola zároveň vyjadrí ochotu spolupra-
covať s poskytovateľom štipendia for-
mou priebežného poskytovania infor-
mácií o študijných výsledkoch študenta 
a jeho dochádzke do školy. Použitie 
štipendia nie je potrebné dokladovať 

Finančná pomoc sa 
týka študentov 
stredných škôl, ktorí 
študujú na školách 
zaradených do siete 
stredných škôl na 
dennom štúdiu, ktorí 
ukončia svoje štú-
dium maturitou a 

zasielaním faktúr, pokladničných do-
kladov a pod.  
 
Výška štipendia: 
A) Štipendium vo výške 45 Eur 
mesačne 
Podmienky:  
• študent/ka  gymnázia 
• priemer známok v druhom polroku 

2016/17 do 3,0, u študentov, ktorí 
získali štipendium REF v šk. roku 
2016/17 je požadovaný priemer do 
2,8 

• pravidelná dochádzka do školy 
/max 15 neospravedlnených hodín 
za celý školský rok/   

• zapájanie sa do aktivít projektu 
B) Štipendium vo výške 40 Eur 
mesačne 
Podmienky:  
• študent/ka strednej školy s maturi-

tou 
• priemer známok v druhom polroku 

2016/17 do 1,54, u študentov, kto-
rí získali štipendium REFv šk. roku 
2016/17 je požadovaný priemer do 
1,44 

• pravidelná dochádzka do školy 
/max 15 neospravedlnených hodín 
za celý školský rok 

• zapájanie sa do aktivít projektu 
C) Štipendium vo výške 30 Eur 
mesačne 
 Podmienky:  

Fi siete maximálne na 30 minút na 
jeden deň. Toto opatrenie bolo 
zavedené, aby nedošlo k zneuží-
vaniu voľnej siete napr. mladis-
tvými počas nočných hodín. Na 
prihlásenie do Wi-Fi siete stačí 
mať v zariadení zapnutú službu 
Wi-Fi, reagovať na výzvu (ktorá sa 
by sa mala objaviť na vašom 
zariadení), či si želáte byť pripojení 
do „ free Wi- Fi Málinec“, po potvr-
dení sa načíta hlavička web strán-
ky obce Málinec, na ktorú je po-
trebné kliknúť (môže sa objaviť 
kolónka na zadanie mena a hesla, 
čo je nutné ignorovať). Zariadenie 
vypíše informáciu, že ste pripojení 
! Potom už stačí cez Váš obvyklý 
prehliadač (Google Chrome, Mo-
zilla) a zadať adresu ľubovoľnej 
web stránky. 

spracovala: Mgr. Čepková Zuzana/ 

Vážení občania, informujeme Vás, 
že obec Málinec zriadila na Ná-
mestí SNP, bezdrôtovú bezplatnú 
zónu Wi-Fi. Internetová sieť Wi-Fi 
je určená pre všetkých občanov a 
návštevníkov obce, ktorí bezplatné 
internetové pripojenie môžu využiť 
na získanie informácií o mieste, 
kde sa nachádzajú, pozrieť si 
cestovný poriadok a pod.. Pripoje-
nie je limitované na 30 minút na 
jedno zariadenie. Limitácia zna-
mená, že sa jedným zariadením ( 
telefón, tablet) sa prihlásite do Wi-

 
Vážení občania, 
informujeme Vás, 
že vďaka finančnej 
podpore Rady 
vlády Slovenskej 
republiky pre 

4. Zdravotné stredisko,  
5. Pošta,  
6. Zberný dvor pri ČOV,  
7. Areál Integrovaného sociálneho 
centra a Komunitného centra,  
8. Zadný vchod spoločenského domu, 
9. Športový štadión.  
 
Spolu kamerový systém v obci Málinec 
tvorí 17 - kamier.  
 
Monitorovaný priestor je označený.   
 
Veríme, že kamerový systém prispeje 
k bezpečnosti obce a prevencii proti-
spoločenskej činnosti. V prípade ak sa 
stane priestupková alebo trestná 
činnosť, vandalizmus, poškodzovanie 
majetku a pod.,  môžete sa obrátiť na 
OÚ Málinec, ktorý monitorovaný stav 
vyhodnotí v spolupráci s orgánmi 
činnými v trestnom konaní.                   
 

Mgr. Čepková Zuzana/ 
 

prevenciu kriminality bol znovu podpo-
rený projekt na rozšírenie kamerového 
systému  v obci Málinec.  
Nové monitorované miesta sú:  
1. Zberný dvor - Stupník,  
2. Cintorín rímsko-katolícky - Stupník, 
3. Cintorín evanjelický,  
4. Maklúry a ihrisko Huta,  
5. Zberné miesto odpadu Huta,  
6. Požiarna zbrojnica,  
7. Detské ihrisko v ISC a KC,  
8. Hlavná ulica, námestie SNP.  
 
Monitorované ďalej sú:  
1. Námestie SNP,  
2. Námestie SNP, trafika,  
3. Zvonička,  



Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 30. júna 2017 

Termín: júl 2017 
d. OcÚ, zabezpečiť výber stočného, podľa bodu 2/f tohto uznese-

nia 
Termín: rok 2017,2018 

e. OcÚ, zabezpečiť plnenie Dodatku č. 1, podľa schválenia v bode 
2/g tohto uznesenia 
Termín: rok 2017/2018 

f. OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre OZ, podľa bodu 2/h tohto uznese-
nia 
Termín: júl 2017 

g. OcÚ vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa bodov 2/j 
a 2/k tohto uznesenia 
Termín: august 2017 

h. OcÚ a stavebnej komisii urobiť obhliadku možných pozemkov 
pre výstavbu garáží v obci 
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 

i. OcÚ, vykonať verejný prieskum záujmu o nové byty 
Termín: august 2017 

 
4.Vyhlasuje: 

Obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zá-
konníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a, ods.1, 
písm. a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a článku 5, ods.1, písm. a, Zásad hospodárenia s majet-
kom obce Málinec o najvhodnejší a najvýhodnejší návrh na uzavre-
tie kúpnej zmluvy k majetku obce Málinec – osobné motorové vo-
zidlo – tov. značka, typ – Škoda Felícia, ev.č.PT 299 AC, výrobné 
číslo vozidla- karosérie-TMBEFF613YO293313/1999, farba-modrá 
metalíza, číslo TP- SC 436603, rok výroby – 1999. 
 

5. Určuje: 
Minimálnu výšku kúpnej ceny za predmet obchodnej verejnej súťa-
že v sume 300,-- € 
 

6. Volí: 
Komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov, podaných navrhova-
teľmi v rámci obchodnej verejnej súťaže a na oznámenie výsledkov 
súťaže, v zložení: 
1. Ing. Jaroslav Faťara – poslanec OZ 
2. Pavel Čáni 
3. Mgr. Ružena Grulišová 
 
V Málinci, 4.7.2017 
 
Ing. Čepko Igor 
starosta obce 
 
 
 
 
Ján Kvasnica  
- v Hute pred obchodom je rozbitá vitrína na obecné oznamy a 

žltý stĺpik vedľa nej je ohnutý 
Juraj Janšto  
- kontajner na papier pod lipami je vždy plný a sú tam hlavne 

kartóny 
- -pripomenul odmeňovanie členov stavebnej komisie 
- -stopku na námestí treba zrušiť, polícia sleduje autá od pre-

dajne CBA 
Odpovedal starosta 
- nezabudli sme na odmeňovanie členov stavebnej komisie, 

budeme to riešiť,   čo sa týka stopky na námestí, dopravná 
značka tam musí byť 5 rokov  

Mgr. Ľuboslav Jablonský 
- kedy sa bude robiť WIFI na námestí ? 
Odpovedal starosta 
- v júli to bude robiť Barnuš Šimon spolu s kamerami 
Mgr. Ľuboslav Jablonský 
- fabkové  zámky na pivnici a garáži v bytovke 510 neboli vyme-

nené 
Odpovedal starosta 
- máme to v úlohách, zatiaľ sme to nestihli urobiť 
 
 

Obecný Úrad INFORMUJE  
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Uznesenie č. 3/2017 
zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konaného 

dňa 30. júna 2017 
 

1.Berie na vedomie: 
a. Informáciu o plnení uznesení OZ 
b. Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej ročnej 

závierky za rok 2016 
c. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

Málinec za rok 2016 
d. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtovému opatre-

niu č.2/2017 
e. Žiadosť Jána Melicha a manž. Mgr. Andrei Melichovej, bytom 

Málinec, Urbárska 137/13 o odkúpenie pozemku 
f. Informáciu starostu obce o možnosti výstavby bytov v obci 

Málinec 
 

2. Schva ľuje: 
a. Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Ivan Urda členovia 

– Juraj Janšto, Ing. Jaroslav Faťara 
b. Celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad 
c. Rozdelenie prebytku rozpočtu na rok 2016 nasledovne: 

1. Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv na bytové domy 
postavené s pomocou ŠFRB v sume 899,- € v zmysle zá-
kona č. 182/1993 a 443/2010Z.z. 

2. Tvorbu rezervného fondu v sume 32.228,93 €, upravené-
ho o nevyčerpané dotácie 

d. Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky 
konkrétne: 
1. Rekonštrukciu strechy ŠJ pri ZŠ v sume 3.401,58 € vo 

výške vlastného vkladu 
2. Rekonštrukciu Urbárskej a Vrecovej ulice vo výške 

28.827,35 € 
e. Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 

9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV č. 742, 
par.č. 474/1, zastavané plochy o výmere 18 m2, za účelom 
umiestnenia garáže, vybranému záujemcovi, ktorým je Marek 
Machala, Sklárska 382/2, Málinec, na dobu určitú 10 rokov. 
Výška nájomného je stanovená 0,80 €/m2 a rok, so začatím ná-
jmu od 1.8.2017. 

f. Výšku stočného pre rok 2017 nasledovne: právnické osoby 
0,90 €/ m3 fyzické osoby 0,80 €/ m3 

g. Dodatok č.1, k Zmluve o pôžičke, uzatvorenej dňa 23.12.2015, 
medzi veriteľom Teslux, s.r.o., Ferienčíkova 18, Bratislava a 
dlžníkom –Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, Málinec 

h. Dotáciu o výške 200 € pre OZ Málinec na spolufinancovanie 
oddychovej zóny, na nákup prvkov detského ihriska 

i. Odpísanie pohľadávky ZŠ Málinec z podsúvahovej evidencie 
účtu 784 v sume 1030,12 € 

j. Zámer na odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na LV 742, č.p. 
854/5 o výmere 260 m2- záhrada, č.p. 854/6 o výmere 48 m2- 
zastavaná plocha, č.p. 854/7 o výmere 233 m2-zastavaná plo-
cha, celkom výmera 541 m2, podľa geometrického plánu č. 
46545077-34/2017, zo dňa 13.6.2017, vyhotoveného Ing. Mar-
tinom Falťanom 

k. Zámer na odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na LV 742, č.p. 
854/1 o výmere 274 m2- záhrada, podľa geometrického plánu č. 
46545077-34/2017, zo dňa 13.6.2017, vyhotoveného Ing. Mar-
tinom Falťanom 

l. Rozpočtové opatrenie č.2/2017 – aktualizácia rozpočtu k 
30.6.2017 

 
3. Ukladá: 

a. OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu na rok 2016 
podľa bodu 2/c tohto uznesenia 
Termín: rok 2017 

b. OcÚ, použiť prostriedky rezervného fondu podľa bodu 2/d tohto 
uznesenia 
Termín: rok 2017, 2018 

c. OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/e tohto 
uznesenia 



4. novembra 2017 /sobota/od 7:00 do 22:00 h. 
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov 
má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý 
má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia 
samosprávneho kraja a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku.  
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého poby-
tu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 30. júna 2017 

Mgr. Ľuboslav Jablonský 
- mal otázku, či v obci budú opäť fungovať rómske hliadky ? 
Odpovedal starosta  
- splnomocnenec vlády pre róm. komunity uviedol, že je 2-

násobne prekročený limit na rómske hliadky 
Bc. Jozef Starove 
- uviedol, že pozeral uznesenia OZ z minulých rokov, niektoré 

veci sa opakujú,  treba ich riešiť, aby neprišli do zabudnutia 
/napr. opiľovanie líp / 

Ing. Dušan Michalove 
- navrhuje informačnú tabuľu zo dvora obecného úradu pre-

miestniť ku vitrínam na námestí, tam viac občanov číta ozna-
my, do dvora OcÚ  občania málo chodia, zároveň treba všetky 
dôležité oznamy dávať na web  

- oslovila ho p. Beáta Kocková, že živý plot pri bytovke 377 by 
bolo treba  vypíliť, keď vychádzajú autá smerom od Rinky na 
Sklársku ulicu,  nevidieť z pravej strany na cestu, môže dôjsť k 
dopravnej nehode 

Ing. Jaroslav Fa ťara 
- uviedol, že za posledné tri týždne  zmizli v obci 2 bicykle, má-

me kamery  a zlodej sa nenašiel 
 

Uznesenie č. 4/2017 
zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konaného 

dňa 25.8.2017 
 

1. Berie na vedomie: 
Informáciu starostu o podaní žiadosti o dotáciu na Ministerstvo 
vnútra SR, na realizáciu projektu „Dokončenie rekonštrukcie miest-
nej komunikácie v MRK v obci Málinec“. 
 

2. Schva ľuje: 
a. Návrhovú komisiu v zložení: 

Predseda: Ing. Víťazoslav Zákopčan 
Členovia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Ing. Jaroslav Faťara 

 
b. Spolufinancovanie realizácie projektu „Dokončenie rekonštruk-

cie miestnej komunikácie v MRK v obci Málinec“ s celkovými 
nákladmi 12.986,07 Eur, minimálne vo výške 673,73 Eur. 

 
3. Ukladá: 

OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie realizácie projektu podľa bodu 
2/b tohto uznesenia. 
Termín: rok 2017, rok 2018 
 
V Málinci, 25.8.2017 
Ing. Igor Čepko 
starosta obce 
 

 
 
 

Obec Málinec aj tento rok pripravuje kalendár obce 2018 . 
Tento rok by mal byť kalendár  pripravený z historických foto-
grafií obce a okolia Málinca  

Prosíme Vás, pokiaľ máte historické fotografie o obci a okolí, 
prípadne aj dolinu Ipľa, Dobrý Potok a pod. aby ste nám ich 
zapožičali, prípadne poslali emailom na malinec@stonline.sk  
alebo kancova@centrum.sk . 

Vopred Vám ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. 

Obecný Úrad INFORMUJE  
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voličov je zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti 
preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením ob-
čianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom okrsko-
vá volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a 
vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupi-
teľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a 
prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie 
hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoruč-
ným podpisom.  

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. 

Kančová   

O B E C N Ý   Ú R A D  -  M Á L I N E C 
…“Aj jese ň života môže by ť krásna 
ak je dlhá a slne čná“ …  

P O Z V Á N K A 
 
Starosta  obce Málinec Ing. Igor Čepko  srdečne pozýva seni-
orov našej obce  dňa: 13.10.2017 /piatok/ o 14:30 hod .  do  
Spol. domu  v Málinci z príležitosti -  Mesiaca úcty k starším  
PROGRAM : 

- privítanie - príhovory    
- krst knihy ,, Za slnkom na poludnie “  hostia z B. Petrovca  
- vystúpenie FS Málinčok 
- slávnostný obed a malá pozornosť pre každého seniora 
Sprievod. podujatie : Výstava obrazov  - ZEMOU MAĽOVANÉ  

   Ručné práce seniorov DS a KC 
Programom bude sprevádzať opäť Martin Kopor  

 



 
 

ceny a informačný panel s 
predchádzajúcich ročníkov. 
Samozrejmosťou a veľmi 
vyhľadávanou atrakciou je 
nielen bohatá ponuka množ-
stva pokrmov, ktoré ponúka-
jú jednotlivé družstvá, ale aj 
úprava celého areálu.  
 Obec Málinec mala 
zastúpenia v ženskej zostave 
a to: p. Marta Findrová, 
Anna Kamenská a Elenka 
Turošíková. Naše trojčlenné 
družstvo obsadilo pekné 9. 
Miesto z 30 družstiev. Touto 
cestou našim ženičkám patrí 
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pochvala a samozrejme po-
ďakovanie za reprezentáciu. 
Obec zabezpečila aj kultúr-
ny program. Tesne pred 
vyhlásením výsledkov súťa-
že vystúpil aj folklórny sú-
bor ,,Málinčok“, ktorý sa 
predstavil málinskými pies-
ňami a tancami. Aj touto 
cestou patrí všetkým členom  
poďakovanie, pretože našu 
obec veľmi pekne reprezen-
tovali aj v Poltári  na gom-
bovcoch. 
 

Pripravila: Kan čová 

V sobotu 16. septembra 
2017 sa vo Veľkej Vsi súťa-
žilo o najlepšiu brdársku 

kapustnicu. 
 Počasie 8. roční-
ku neprialo, ale 
neodradilo nielen 
súťažiacich, ale 
ani divákov a 
nakoniec sa vyča-
silo. Toto poduja-
tie si dávno  zís-
kalo návštevníkov 
pre neopakova-

plnili ulice po 
obidvoch stra-
nách. 
Súťaž otvoril 
starosta - Jozef 
Líška a tentokrát 
sa predstavil aj 
ako moderátor na 
originálne rieše-
nom pódiu. Už 
tradične sa súťaži-
lo v troch kategó

teľnú atmosféru. Prihlásilo 
sa celkom 30 družstiev. 
Autá v tejto malej obci za-

 riách, a to 
chuť kapustnice, 
úprava stánku a 
hodnotenie divá-
kov.  
Víťazným  tímom  
bolo družstvo ,, 
Od kapusty riť 
popustí “.Po celý 
deň boli v osobit-
nom stánku vy-
stavené všetky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poďakovanie za prácu v prospech 
našej obce, Vašich rodín, za vý-
chovu detí a vnúčat. 
 
 Želáme Vám z úprimného 
srdca pevné zdravie, aby sa Vám 
vyhladili vrásky na čele, aby Vám 
nezhaslo nadšenie pre všetko 
dobré a krásne, čo Vás v živote 
obklopuje. 
 
Nedopustite, aby Vám vyhasla 
láska k ľuďom. 

Jozef Varga 

Vážení spolu seniori 
 

Prepáčte trocha dlhší titulok k 
tomuto článku, ktorý je citátom 
starorímskeho filozofa Senecu. 

 
Sila myšlienky tohto súvetia je 
však natoľko pravdivá a aktuálna, 
že ňou začnem svoj článok. Je tu 
október – Mesiac úcty k starším, 
kedy si už tradične a oveľa viac 
ako inokedy naša spoločnosť 
pripomína a zhodnocuje, čo sme 
ako rodičia a starí rodičia urobili 
počas svojho života pre svoje deti, 
rodinu či spoločnosť. 
 
Pri takýchto stretnutiach býva 
zvykom hodnotiť dielo človeka, 
jeho podiel na rozvoji obecného 
spoločenstva. Ja nechcem a ani 
nemôžem hodnotiť Váš život. 
Chcem však pri príležitosti tohto 
stretnutia Vám všetkým úprimne 
poďakovať za dlhoročnú aktívnu 
činnosť v rámci obecného spolo-
čenstva, nech ste pôsobili na kto-
romkoľvek mieste. Ale predovšet-
kým Vám chcem vysloviť úprimné  

IIlluussttrraaččnnýý  oobbrráázzookk,,  zzddrroojj  iinntteerrnneett  



budli hmly, dažde, 
ranné rosy. Ale aj 
toto obdobie má  
svoje čaro. Máme 
možnosť pokochať sa 

pestrosťou farieb, na 
ktoré je jeseň bohatá. 
Toto obdobie je aj 
výzvou zaspomínať 
si na našich najbliž-
ších, ktorí už nie sú 
medzi nami. Cintorí-
ny sa zaplnia chry-
zantémami, na svia-
tok : „Všetkých svä-
tých“ aj ľuďmi, ktorí 

Padanie lístia nám 
pripomenulo, že sa s 
nami leto nenávratne 
lúči, slnečných lúčov 
je už pomenej. Pri-

sa prídu v tichosti: 
„porozprávať“ s tými, 
čo nás opustili. Bol 
by som rád, aby sme 
sa zastavili aj pri tých 
miestach, kde sú 
hroby a nemá ich kto 
ozdobiť, ani zapáliť 
sviečku. Práve na 
pietnom mieste si 
uvedomujeme, že 
život sa nedá nalinaj-
kovať, ak by tak bolo, 

možno by bolo viac 
pohody, menej zloby 
a možno aj viac 
nudy. Ale to nie je 
možné. Preto práve 
toto obdobie by nás 
malo donútiť vztýčiť 
hlavu a ísť ďalej, ale 
kráčať po inej ceste, 
ktorá nás privedie k 
chvíľam ticha, poko-
ja, modlitby. Život v 
chaose, v potláčaní 

snov a túžob, zabú-
dania na seba priná-
ša len trápenia. Dnes 
žijeme veľmi rýchlo, 
rozmýšľame povrch-
ne, bez záujmu a to 
nás zabíja, ruinuje 
našu dušu. Tento čas 
je veľkou výzvou na 
zmenu.     

Jozef Varga 
 
 
 

 

Motto: 

Raz každý musí odísť tam,  
odkiaľ niet cesty späť. 
Raz každý vo svete živých  
musí zanechať všetko čím žil, 
a čo mal rád! 
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Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontro-
lovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! 
S nástupom chladných dní sa začína 
vykurovacia sezóna, ktorej treba 
venovať značnú pozornosť. Vzhľadom 
na to, že dochádza k významnému 
počtu požiarov z dôvodov poruchy a 
nevyhovujúceho stavu vykurovacích 

telies, dymovodov a komínov, pri 
ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody 
na majetku, nehovoriac o tom, že 
každoročne vyhasne niekoľko ľud-
ských životov.  
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je 
potrebné predchádzať chybám, ktoré 
sa na vzniku požiarov priamo podieľa-
jú. Viete, o ktoré chyby najčastejšie 
ide? 
1. Nevhodný výber druhu palivo-
vého spotrebiča do daného prostredia 
a použitie iného paliva do spotrebiča, 
než na ktorý je určený !  
2. Nepravidelné čistenie a kontro-
ly komínov v lehotách: 
• ak sú na komínové teleso pripojené 

spotrebiče s celkovým tepelným 
výkonom do 50 kW,  raz  za: 

- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé 
alebo kvapalné palivá, 

- 6 mesiacov - spotrebiče na 
plynné palivá a ak ide o komín 
bez vložky, 

- 12 mesiacov - spotrebiče na 

IIlluussttrraaččnnýý  oobbrráázzookk,,  zzddrroojj  iinntteerrnneett  

NEZABUDNITE ! 
Čistenie a kontrola komína je povinnosťou 
každého občana a ak to nezvládnete sami, 

 nechajte to na odborníka - kominára 

plynné palivá a ak ide o komín s 
vložkou. 

• ak sú na komínové teleso pripojené 
spotrebiče s celkovým tepelným 
výkonom nad 50 kW, raz za: 

- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé 
palivá alebo spotrebiče na kva-
palné palivá, 

- 6 mesiacov - spotrebiče na 
plynné palivá. 

- v občasne užívaných stavbách 
raz za 2 roky 

3. Inštalácia spotrebiča alebo 
dymovodu mimo bezpečnej vzdiale-
nosti od okolitých horľavých materiálov 
(pre tuhé palivá je to 80 cm alebo 
vzdialenosť určená výrobcom)!  
4. Zanedbanie konštrukčného 
stavu komína (netesnosti, špáry a 
pod.)! 
5. Neodborné pripojenie spotre-
biča ku komínu (môže to vykonať len 

kominár alebo revízny technik komí-
nov)! 
 
Aby ste predišli ničivým katastrofám, 
mali by ste komínu venovať pozornosť 
a dôkladne sa oň starať. 
Zároveň Vás upozorňujeme na ná-
sledky porušovania základných povin-
ností pri inštalovaní a používaní pali-
vových spotrebičov, dymovodov a 
komínových telies, kde v priestupko-
vom konaní môže Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru 
uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov 
až do výšky 331 €.  
 
„Čas, ktorý budete venovať preven-

tívnym opatreniam sa Vám určite 
oplatí a následne  ochráni zdravie a 

majetok Vás a Vašich blízkych.“ 

 

 U P O Z O R N E N I E  !   

 

 Na  základe  
hromadiacich sa sťažností 

občanov na voľne pohybujú-
cich sa psov, opäť upozorňu-
jeme všetkých majiteľov psov 

aby si psov zabezpečovali  
tak, aby neohrozovali občanov 

obce, neznečisťovali verejné 
priestranstvá a svojim pohy-
bom hlavne vo večerných ho-
dinách, aby nerušili nočný 

kľud občanov obce. 
Veríme, že k tomuto upozor-
neniu pristúpite zodpovedne. 


