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 Svet zasiahla kríza, na 
ktorú pred pár mesiacmi nik 

nepomyslel

Starosta sa prihovára 
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PRÁVNA PORADŇA

UŽITOČNÉ 

INFORMÁCIE  

potrebné pre 
zorientovanie sa 
v otázkach vašich 
zamestnaneckých 
práv a následne aj pri 
vystupovaní vo vzťahu k 
vašim zamestnávateľom 
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Žiaci našej základnej
školy súťažili v školskom 
kole Hollého pamätníka
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FUTBALOVÁ SEZÓNA 2019/20 SKONČENÁ, VÝSLEDKY ANULOVANÉ
Riadiace zväzy ukončili futbalové súťaže od 2.ligy až po najnižšiu vo všetkých vekových 
kategóriách.

Tréner A-mužstva Tomáš Andrísek hodnotí situáciu                                               strana 12

Život je 
najväčší dar, 

boží dar
vdp. Marek Jesenák
správca farnosti

Milí moji farníci, bratia a 
sestry, v minulosti, keď som 
počul o nejakej epidémii v 
nejakej vzdialenej krajine, 
vždy som si pomyslel, že nám 
sa to stať nemôže. Lebo veď 
žijeme v modernej dobe a vy-
spelej krajine, kde je zdravot-
ná starostlivosť a hygienické 
návyky na vysokej úrovni.

Nemalo sa stať a stalo sa. 
Napriek tomu, že je tu 
osveta, lekári, zdravotníci, 

policajti a iné zložky spoločnosti, 
ktoré aktívne zasahujú, za čo im 
patrí naše poďakovanie a modlit-
by. Zdá sa že aj moderné krajiny 
to zvládajú dosť ťažko, alebo aj 
nezvládajú. Niečo je asi inak. Uro-
bili sme niekde chybu? Dalo sa 
tomu vyhnúť? To nevieme.Možno 
sme sa cítili až príliš bezpečne, se-
bavedome a nezávisle. Naši veria-
ci predkovia tiež zažívali epidémie 
a pandémie a tiež to mnohí ne-
prežili. Oni nemali naše moderné 
prostriedky a hygienu, ale mali 

niečo, čo mnohým dnes chýba. 
Uvedomovali si svoju závislosť 
na Bohu, verili v neho, svoj ži-
vot odovzdávali do Božej vôle a 
tak nachádzali zmysel života.A aj 
keď mnohí zomreli, sprevádzala a 
posilňovala ich viera vo večný ži-
vot. Každá Veľká noc je o uvedo-
mení si zmyslu nášho života, ktorý 
nám ponúka Pán Ježiš cez svoju 
smrť na kríži a zmŕtvychvstanie. 
Nie sme nezávislé bytosti. Sme 
závislí od Boha, ktorý nás stvoril, 
ktorý nás miluje a ktorý nás  ale 
nechá slobodne sa rozhodnúť 
buď pre život s ním, alebo bez 
neho. Možno určité znamenia 
čias nás pohnú k tomu, aby sme 
sa na Boha a život začali poze-
rať s väčšou zodpovednosťou a 
uvedomili si skutočné hodnoty.V 
tomto neľahkom čase vidíme, že 
mnohé, čo sme predtým pov-
ažovali za dôležité, potrebujeme 
akosi menej, alebo aj vôbec nie. 
Na strane druhej hodnoty a veci, 
ktoré sme si predtým, nevážili, 
lebo sme ich považovali za kaž-
dodenné a bežné, začali byť pre 
nás cenné. A nakoniec si viac 

uvedomujeme hodnotu ľudí okolo 
nás. Slúžievam súkromné sväté 
omše v prázdnom kostole a po-
ciťujem aké je to iné, pretože mi 
tam chýbate. A tak si navzájom 
chýbame nielen v kostoloch, ale 
aj v rodinách, medzi priateľmi a na 
uliciach. Modlime sa s nádejou, že 
nekonečne milosrdný Boh vyrieši 
naše súčasné problémy. Pre mňa 
je život ten najväčší dar, Boží dar. 
A aj keď nevieme aký dlhý bude 
náš život, záleží na tom ako ho 
prežijeme.Či zodpovedne podľa 
našej kresťanskej viery, alebo 
podľa viery  v seba samých. Ak 
sme uverili vo veľkonočné udalos-
ti, že Kristus premohol smrť a ot-
voril nám nebo, je náš pozemský 
život prípravou na život večný, o 
ktorom sv. Pavol Apoštol napísal 
v liste Korinťanom: “Ani oko nev-
idelo, ani ucho nepočulo, ani do 
ľudského srdca nevystúpilo, čo 
Boh pripravil tým, ktorí ho milu-
jú”( 1. kor. 2,9). Žehnám Vás a 
vyprosujem milostivé, radostné a 
požehnané veľkonočné sviatky.                                                                
Váš duchovný otec

Riadiace zväzy ukončili futbalové súťaže od 2.ligy, až po 
najnižšiu, vo všetkých vekových kategóriách.

Futbalová sezóna 2019/20 
skončená

Po skončení jesennej časti VI. 
Ligy MEVASPORT zimuje A-tím FK 
Krakovany na 7. mieste, ale len s 
dvojbodovou stratou na tretiu prieč-
ku. Zimná príprava prebehla pod 
vedením hrajúceho trénera Tomáša 
Andríska a jeho asistenta Petra Gaží-
ka.

Cieľom tohto nie obľúbeného ob-
dobia v roku bolo udržať tím 

pokope a len v 
prípade nutnosti zasiahnuť
do kádra. Bohužiaľ  hneď 
ten najťažšie obsadzovaný 
post bolo treba doplniť, 
pretože opora z jesennej 
časti - brankár Martin Grežo 
odišiel po serióznej dohode 
do vyššej súťaže, čo mu 
všetci prajeme a ďa-
kujeme mu za pomoc 
v jesennej časti.  
Situáciu sme v priebehu 
prípravného obdobia vyriešili 
povolaním Denisa Haršányho, 
ktorý sa vrátil z hosťovania z 
Dechtíc a pobije sa Tomášom 
Mihálikom o post jednotky. 

Pred jarnou časťou nastalo 
v tíme ešte niekoľko zmien.  
Pôsobenie u nás skončil 
Róbert Vavrinec a Roman 
Gajarský (obaja ukončili kariéru). Káder 
doplnil Stanislav Gondál (hosťovanie 
z Prašníka) a teší nás návrat k futbalu 
Jakuba Kleina.

V tíme teda pôsobia: Tomáš Mihálik, 
Denis Haršány, Matúš Macháč, Daniel 
Stolárik, Tomáš Andrísek, Andrej Buk-
ovčák, Matúš Grivalský, Marek Urban, 
Michal Jurda, Ondrej Kubík, Andrej To-
planský, Lukáš Netsch, Erik Spál, Matúš 
Verchola, Filip Frankovič, David Tru-
hlář, Matej Prvý, Jakub Klein, Stanislav 

Gondál,  Peter Gažík  a kapitán tímu 
Matúš Ďuračka.  

Príprava prebiehala v domácich pod-
mienkach na umelej tráve na štadióne 
v Krakovanoch. Odohrali sme dva 
prípravné zápasy. Na umelej tráve v 
Hlohovci sme podľahli Špačinciam 0:3,  
na umelej tráve na Myjave sme porazi-
li Brestovec 4:0, keď sa strelecky pre-
sadili Spál (2), Andrísek a Višňovský. 
Generálka s Chtelnicou neprebehla kvôli 
nespôsobilým terénom  a to sme ešte 
netušili, že  to bol posledný víkend, kedy 
sa na Slovensku a vo svete uskutočnili 
posledné zápasy na isté obdobie. 

Coronavirus - Covid 19 je súper, na 
ktorého sme sa v príprave pripravovali. 
Zavrel   nám    brány   štadiónov    mini-       

         imálne  do konca sezóny. Súťaže 
                   sa anulujú a v auguste sa 
                       ide   od  nuly.   Taká  je 
                           aspoň     predpoveď 
                                 odborníkov.  Nastala 

           situácia, ktorú ešte 
žiaden z aktívnych hráčov 
nezažil. 

SME BEZ FUTBALU.
V mene trénerov, real-

izačného tímu a hráčov sa 
chcem poďakovať obci 
Krakovany a vedeniu futba-
lového klubu FK KRAKOVA-

NY, za vytvorené tréningové a organ-
izačné podmienky             na fungovanie 
futbalového     A-tímu. Verím, že sa opäť 
vrátime do  starých  koľají,  aby     sme    
potešili verných fanúšikov našimi výkon-
mi  na trávniku, aby sa  mohli stretnúť 
na športovom podujatí, kritizovať, poch-
váliť, povzbudiť, porozprávať sa, dať si 
pivko …

Všetkým nám to už chýba. 

“Súťaže sa anu-
lujú a v auguste 
sa ide od nuly. 
Taká je aspoň 
predpoveď...” 

Tomáš Andrísek
tréner A-mužstva

FK Krakovany

Tomáš Andrísek
tréner A-mužstva
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Súťaž stolných 
tenistov prerušili

Stolní tenisti odohrali len 18 z 22 
vyžrebovaných kôl súťažného 
ročníka 2019/2020. Koronavírus 
silne zasiahol aj tento šport.

Z odohratých siedmich kôl jarnej 
časti sme dvakrát zvíťazi-
li so  súpermi spodnej časti 

tabuľky (Veselé a Zeleneč). V ostat-
ných stretnutiach sme mali súper-
ov hlavne z hornej polovice tabuľky. 
Hoci sme hrali vyrovnané stretnutia 
s kvalitnými súpermi (Buková,ŠKP 
Trnava,Hosté,Špačince),predsa sme 
nemali to potrebné šťastie na dosi-
ahnutie potrebného bodového úspe-
chu. Prehra v Hosté 7:11 bola po 
vyrovnaných súbojoch v zápase, v 
ktorom až 40% setov sme prehrali 
minimálnym rozdielom dvoch lop-
tičiek. V súboji so suverénne vedúcimi 
Špačincami bolo potrebné,aby Paťo 
Predný premenil jednu loptičku v kon-
covke a boli by sme mali remízu. A to 
súper prišiel k nám v najsilnejšej zos-
tave. 

V záverečných kolách máme 
odohrať stretnutia so súpermi, s 
ktorými sme v jesennej časti bodo-
vali (Boleráz,Hlohovec). Ako sa však 
súťaž dohrá a ako bude hodnotená 
spoza stola sa ešte nevie. Niektoré 
športy súťaže anulujú (futbal v kra-
joch), niektoré vyhlasujú víťazov za 
momentálneho stavu (náš hokej). 

Prerušené tréningy a tým aj stra-
ta formy športovcov určite naruší 
regulárnosť ukončenia súťaže.Na 
rozhodnutia výkonných orgánov jed-
notlivých športov si musíme počkať.

Počas celej súťaže sme sa pohy-
bovali medzi 7. a 8.miestom. Pri veľkej 
vyrovnanosti spodnej časti tabuľky 
ako aj nepriaznivému žrebu sme sa 
ocitli momentálne na predposlednom 
mieste. Konečné slovo k uzávierke 
súťaže bude mať riadiaci orgán a pre-
to budeme čakať na ich rozhodnutie.

                                                         Vladimír Seilter



V roku 2019 získala obec 
z Ministerstva kultúry SR 
dotáciu na rekonštrukciu 
stĺpa so souchou Na-
jsvätejšej Trojice, ktorý 
sa nachádza v miestnej 
časti Stráže, v blízkosti 
križovatky Železničnej 
a Školskej ulice, pri 
železničnej trati Piešťa-
ny – Vrbové. Postavená 
bola v roku 1767 a prešla 
dvomi väčšími opravami - 
v roku 184? (štvrá číslica 
bola nečitateľná) a1887. 

Reštaurácia pozos-
távala z kompletnej 
demontáže jednot-

livých častí pamiatky, a 

následného reštaurovania a 
rekonštrukcie, ktorá bola pre-
vedená do originálnej hmoty 
kameňa. V priebehu reštau-
rovania boli identifikované a 
spresnené nápisy na pod-
stavci, na ktorých sú zazna-
menané 2 opravy z minulosti 
a stručná informácia o vzniku 
objektu v znení: 

IN HONOREM 
SS:TRINITATI 

DICAVIT 
ADA:VATER 

1767 
* * *

OBNOVE.... 
OBEC STRÁŽE... 
ZA RICHTÁRA 
MACHALA ..KA 

184(1alebo7) 
* * *

TUTO STATUJU 
DALA OBNOVIT 
ZUZIC MARIJA 

R 1887
Pamiatka pozostávala z 

dvojstupňového kamenné ho 
plató, 5 ks. podstavcových 
častí,  3 ks. pätiek, zo stĺpa, 
hlavice, súsošia Najsväte-
jšej Trojice, sekundárneho  
zábradlia (pletiva), kovových 
atribútov súsošia (svätožiara, 
2 krížiky a 1 kríž). Čistenie 
bolo realizované kombináciou 
mechanického a chemického 
čistenia. Mechanicky boli od-
stránené nevhodné a neod-
borné zásahy, celoplošne ap-
likované na povrch pamiatky 
v minulosti (tvrdé cementové 
tmely). Vyplavovaním vodnou 
parou boli odstránené pov-
rchové nečistoty. Chemicky 
boli hĺbkovo vyhubené mikro-
organizmy a mikroskopický 
koreňový systém. Náterová 
vrstva         bola           taktiež 

odstránená chemicky. Nasle-
dovalo spevnenie kamennej 
hmoty.  Na doplnenie a do-
modelovanie chýbajúcich 
častí bol použitý tmel z 
umelého kameňa, pozostáv-
ajúci z pojiva a kameniva na 
čistej minerálnej báze. 

Farebné zjednotenie 
tmelov s originálom i náznak-
ová polychrómia boli real-
izované lazúrnymi farbami 
a prírodnými hlinkami, oxid-
ickými pigmentmi, svetlostál-
ymi, odolnými proti alkáliám a 
bez použitia 
t i t á n o v e j 
b i e l o b y . 
Ako spojivo 
boli použité 
o r g a -
nokremičité 
š ľachtené 
k o p o l y -
méry, ktoré 
z á r o v e ň 
splnili funk-
ciu fixatívu. 

Na záver bol celý povrch diela 
zakonzervovaný prípravkom 
na báze silikónu. Pre povr-
chovú úpravu súsošia Na-
jsvätejšej Trojice bol zvolený 
variant náznakovej rekonšt-
rukcie farebnej polychrómie. 

Značne skorodované 
originálne kovové krížiky, 
svätožiara i kríž Krista boli 
primárne osadené vo vyseka-
nom lôžku a zaliate olovom. 
Reštaurovanie pozostáva-
lo v ich demontáži, očistení 
abrazívnymi metódami, 
konzervovaní konvertorom 
hrdze. Takto ošetrené pov-
rchy boli pozlátené. Atribúty 
boli naspať osadené chem-
icky z dôvodu zamedzenia 
prístupu vzduchu. Kristov 
Kríž bol ako jediný pone-

chaný v pôvod-
nom olovenom 
lôžku. Vnútorné 
kovové trny 
boli konzervo-
vané obdobným 
spôsobom. Von-
kajšie kovové 
skoby      preväzu

              júce      
kamenné plató, 
boli vymenené za 
nerezové. 

P r í p r a v u 
základu,    hydro-

              izolácie  a  obno-
vu ohradenia  realizuje obec 
Krakovany. 

Odporúčam realizovať 
osvetlenie objektu. Každé 
štyri roky vykonať revíziu ak-
tuálneho stavu pamiatky.  
Dokončeniť terénne úpra-
vy v okolí objektu, položiť 
vhodnú dlažby na základe 
odporúčaní metodika z KPU 
v Trnave. K akémukoľvek zá-
sahu a oprave vždy prizvať 
reštaurátora.

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Alexia Valová 96 r.
X Jozef Macháč 79 r.
X Ervín Sedlák 84 r.
X Mária Madunická 80 r.
X Daša Dzurová 55 r.

Na investíciu nám boli 
pridelené finančné prostriedky 
z Envirofondu. Obec sa bude 
podieľať na akcii spoluúčasťou.
  Kultúrne pamiatky - súsošie 
Najsvätejšej Trojice na stĺpe 
pri železničnej stanici malo 
byť zreštaurované do začiatku 
veľkonočných sviatkov, avšak 
kvôli karanténe sa termín 
odkladá na nasledujúce dni. 
 Podujatia v obci - je viac 
ako pravdepodobné, že 
akcie naplánované  počas  
nasledujúcich týždňov sa 
nebudú konať a o ich možnom 
preložení vás budeme 
informovať. Jedná sa o 
zdobenie Veľkonočného venca 
pred budovou obecného úradu 
žiakmi Materskej a Základnej 
školy. Toto opatrenie sa týka 
aj akcie akou je stavanie mája 
a zrušené budú aj Folklórne 
slávnosti, konané tradične v 
posledný júnový víkend.
 Na záver apelujem a nás 
všetkých aby sa aj naďalej 
správali zodpovedne, 
dodržiavali predpísané 
opatrenia vydané vládou 
SR a Úradom verejného 
zdravotníctva. V prípade 
potreby zabezpečenia 
liekov,  základných potravín 
a donášky obedov pre 
starších a osamelo žijúcich  
občanov  sa občania môžu 
obrátiť  na pracovníkov 
obecného úradu 
telefonicky na číslo 033 
7798 568, prípade emailom 
krakovany@krakovany.sk 
  Pri vchode  do  obecného  
úradu sú  na  stolíku  k  dispozícii 
ochranné rúška, v prípade 
potreby si ich tu môžu občania 
vyzdvihnúť do vyčerpania 
zásob. 

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!
                  
                      * * *

 V tom istom období sa 
narodila Ema Remišová. 
Želáme jej veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Svet zasiahla kríza, na ktorú pred pár 
mesiacmi nik nepomyslel 

Starosta sa prihovára 

Vážení spoluobčania, je tu 
čas veľkonočných sviatkov. 
Toto slávnostné obdobie 
sa aj v našej obci  spája so 
zvykmi Veľkej noci. Kvet-
ná nedeľa je neklamným 
znakom toho, že sa blížia 
najdôležitejšie kresťanské 
sviatky, sviatky Veľkej noci. 
Tieto sviatky sú sviatkami 
bolesti, utrpenia, ale aj 
nádeje a vzkriesenia, dá- 
vajú človeku novú nádej a 
posilňujú vieru.

Apráve v tomto období sa 
všetci zamýšľame viacej 
ako inokedy nad niek-

torými znameniami, ktoré nás 
obklopujú a s ktorými musíme 
bojovať. Svet zasiahla kríza, 
na ktorú pred pár mesiac-
mi nik nepomyslel. Celá naša 
spoločnosť sa pasuje s novou 
doteraz nepoznanou hrozbou 
COVID-19.

Je o to nebezpečnejšia, že 
nik z nás nevie kedy sa s ňou 
stretne. Preto by som chcel 
apelovať na Vás, aby ste dodrž-
iavali opatrenia, ktoré zabránia 
šíreniu vírusu. Obec bude v 
tomto smere každému nápo-
mocná. Informácie o pomoci 
občanom budú na inom mieste 
Hlasu Krakovian.

Obec zabezpečila ochranné 
rúška, s distribúciou ktorých 
začala od najstarších oby-
vateľov našej obce. Touto ces-
tou by som sa chcel poďakovať 
všetkým, ktorí ponúkli pomoc v 
tejto situácii. 

Chcel by som sa poďakovať 
Žitňanskej, Oľge Rusnáčekovej 

za výrobu ochranných rúšok v 
čase, keď bol akútny nedosta-
tok. Gumičky na rúška poskytla 
Daniela Piscová a Matej Pisca 
pomohol pri distribúcii rúšok. 
Tiež chcem poďakovať pani 
Anne Tonkovičovej a pani Elene 
Krestovej spolu s Miestnou 
skupinou SČK za ponúknutú 
pomoc. Ďakujem aj členom 
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru, ktorí dezinfikovali objekty s 
vyšším sústredením občanov a 
roznos rúšok. Dokonca pomohli 
aj susedným obciam, ktoré ešte 
nemajú techniku na dezinfik-
ovanie. Obec zabezpečila vita-
míny na posilnenie imunity ktoré 
boli rozdané občanom nad 70 
rokov. V neposlednom rade 
patrí moja vďaka Jánovi Šok-
ovi za pomoc pri zaobstaraní 
ochranných rúšok. Našej obci 
pritom sponzorsky daroval 100 
ks ochranných rúšok. 

Vážení spoluobčania, rád by 
som Vás informoval o novinkách, 

Zberný dvor - v týc

ktoré sa v našej obci zrealizovali 
v posledných týždňoch.

Zberný dvor - v týchto dňoch 
mal byť skolaudovaný Zberný 
dvor, avšak vzhľadom k situácii 
okolo COVID-19 sa neusku-
točnila. Týmto sa zdržalo spre-
vádzkovanie zberného dvora. 

Autobusové zastávky - na 
železničnej stanici obec  vybu-
dovala nové  zastávky, ktoré 
nahradili  tie  staré,  ktoré  už 
nespĺňali bežný štandard. Ich 
výstavba sa trochu predĺžila 
nakoľko sme museli reagovať 
na pripomienky Okresného do-
pravného inšpektorátu v Trnave 
a nemusel byť prechod pre cho-
dcov zrušený, bolo nám naria-
den dobudovať časť chodníka 
pre peších.

 IBV Staré konopisko - v 
mesiaci apríl sa začne s výstavbou  
prvej  etapy kanalizácie v 
novovznikajúcej  obytnej  zóne  v 
celkovej dĺžke 417 metrov. 

František Klinovský
starosta obce Krakovany

Spoločenská kronika
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Ján Šoka odovzdáva 
ochranné rúška na OcÚ

Členovia DHZ Krakovany dezinfikovali verejné priestory 
nielen v našej obci, ale pomohli aj susedným obciam

Nové autobusové zastávky                      Foto: Pavel Klinovský
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V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 
306/2008 Z.z. o materskej škole 
v znení vyhlášky č.308/2009 
Z.z. a na základe opatrení pri-
jatých na zasadnutí Ústredného 
krízového štábu SR v súvislosti s 
ochorením COVID – 19 na Slov-
ensku a prijatými opatreniami 
Ministerstva školstva vedy, výs-
kumu a športu SR riaditeľka 
Materskej školy, Hrádze 480/9, 
Krakovany oznamuje, že zápis 
detí  na školský rok 2020/21 do 
MŠ KRAKOVANY sa bude konať  
len elektronicky od 4.mája do 
7.mája 2020: 
- bez lekárskeho potvrdenia o zdra-
votnom stave (tá časť na žiadosti  
zostane nevyplnená),                                         
- bez podpisov zákonných zástup-
cov  (vpíšete len mená rodičov)

Vyplnenú žiadosť pošlete elek-
tronicky  na e-mailovú  adresu: ms@
krakovany.sk

 Žiadosť sa nachádza na we-
bovej stránke obce: www.krak-
ovany.sk  (v sekcii školstvo , mater-
ská škola, dokumenty na stiahnutie)

Prednostne sa pri-
jímajú deti, ktoré:                                                                                                  
-dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženou  povinnou  školsk-
ou dochádzkou,                                 
- deti s dodatočne odloženou povin-
nou školskou dochádzkou.

V prípade zvýšeného záujmu 
prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                              
- deti, ktoré majú trvalé bydlisko v 
obci Krakovany                                      
- deti postupne podľa ich veku (od 
najstaršieho po najmladšie)

 Deti menej ako trojročné sa prijí-
majú ak je voľná kapacita MŠ a majú 
osvojené hygienické návyky.

Andrea Štefanková, 
riaditeľka MŠ

Reštaurovanie stĺpa so sochou Najsvätejšej Trojice Zápis detí do MŠ
Peter Šimon
reštaurátor

Na obrázkoch súsošie pred reštauráciou a po.              2x foto: autor



Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som vás 
v mene výboru JDS v 
Krakovanoch informovala 
o našich aktivitách, ktoré 
sme stihli v prvých mesi-
acoch tohto roka. 

N aše prvé stretnutie v 
roku 2020 sme absol-
vovali 29. januára, za 

prítomnosti 33 členov. Popri-
ali sme si všetko dobré, pe-
vné zdravie a poďakovali vš-
etkým, ktorí nám v priebehu 
roka akýmkoľvek spôsobom 
pomohli pri všetkých našich 
aktivitách. Kytičkou a pekným 
vinšom sme zablahoželali 

našej členke Ľudmile Šte-
fankovej k jej jubileu a popriali 
dobré zdravie i pohodu. Tiež 
sme chystali našu výročnú 
schôdzu a rozdelili si úlohy. 
Chvalabohu sme to ešte sti-
hli a tak 11. februára sme sa 
zišli v kultúrnom dome, za 
prítomnosti 58 členov. Tak 

ako po iné roky prišli aj naši 
hostia z JDS zo Šterús, Vr-
bového i náš pán starosta. 
Každý nás povzbudil a pri-
hovoril sa zopár slovami. Deti 
zo základnej školy mali krátky 
program a o dobrú náladu 
sa postarali hudobníci Michal 
Sedlák a Daniel Snoha ml. Po 
všetkých formalitách, ktoré 
patria ku schôdzi sme si vy-
dýchli a pochutili na dobrom 
jedle, ktoré nám pripravila 
p. Hornáková a zákuskoch, 
ktoré ste nám priniesli. Vďa-
ka patrí všetkým i za to že ste 
prišli. Pri družných rozhovo-
roch a hudbe sme sa dobre 
zabavili. Ďakujeme i celému 
výboru JDS, že všetko potre-
bné  nachystali  a  všetko do-

bre dopadlo.
Ďalšie stretnutie sme už 

vo februári nemali, napláno-
vali sme si vlakový výlet do 
Tatier, ten sme ale už nes-
tihli. Spoločne s Miestnou 
skupinou Slovenského Čer-
veného kríža sme 6. marca 
aj pre našich členov zorgan-

izovali v kultúrnom dome 
prednášku s fyzioterapeutom 
zo Zdravotného strediska vo 
Vrbovom, ktorý nás informov-
al o predchádzaní chorobám 
postihujúcim naše chrbtice.    
V zasadačke kultúrneho 
domu sa nás zišlo 26 senior-
ov.  Do tohto termínu sa zo-
pár členov bolo niekoľkokrát 
“kurírovať” v Poľnom Kesove.  

   Kvôli prebiehajúcej pan-
démii sme sa nemohli zúčast-
niť pravidelného spoločného 
bicyklového výletu do Blacín, 
kde každý rok zberáme med-
vedí cesnak. No viem, že 
niektorí boli na cesnak indi-
viduálne, a tak sa zásobili vi-
tamínmi pre seba a podarov-
ali ich aj susedom. Máme 
to teraz bohužiaľ ťažšie, 
nemôžeme sa stretávať, ale 
nezúfajme na duši. Buďme 
disciplinovaní a dbajme na 
tie slová, čo nám hovoria tí, 
ktorí tomu rozumejú. Veď 
človek je vynaliezavý tvor, 
ktorý si dokáže poradiť tak-
mer v každej situácii a nájde 
spôsob, ako našej planéte a 
našim ľuďom pomôže. Nič 
iné nám nezostáva, len veriť, 
že to raz skončí.   

Milí naši. Buďte doma v 
svojich záhradách, venujte 
sa domácim prácam, na 
ktoré ste inokedy nema-
li čas. čítajte, telefonujte 
známym, vonku noste rúš-
ka. Konzumujte prírodné 
vitamíny (pažítku, cesnak, 
cibuľu, chren...), alebo  aj 
vitamíny z lekárne. Majte 
dobrú náladu a pohodu a 
buďte zdraví.  Myslíme na 
vás a pozdravujeme všet-
kých...
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Združenie obcí Zelená cesta 
vzniklo v roku 2017. Združenie 
založili štyri dotknuté samos-
právy: Mesto Piešťany, Obec 
Trebatice, Obec Krakovany a 
Mesto Vrbové. 

Samosprávy sa podieľajú na 
chode združenia, ako aj na 
jeho majetku rovným die-

lom. Základnou myšlienkou pre 
vznik združenia bolo zabezpečenie 
spolupráce členov pri realizácii 
spoločného zámeru, a to osobitne v 
oblasti prevodu vlastníctva, prípadne 
nájmu stavby a priľahlých pozemkov 
nevyužívanej železničnej trate č. 803 
Piešťany-Vrbové od vlastníka Slov-
enská republika, v správe Železnice 
Slovenskej republiky a následné vy-
budovanie a prevádzkovanie tejto 
trasy ako cyklotrasy.
  Po dlhoročnom úsilí bola v mar-
ci 2019 podpísaná nájomná zm-
luva so Železnicami Slovenskej 
republiky na časť železničnej dráhy 
č. 803, železničná trať Piešťany - Vr-
bové, Traťový úsek 2751, v km od 
0,740 – do 8,088, a to vrátane jej 
súčastí. Cena nájmu bola dohodnutá 
na 0,03 € za m2 za rok, t.j. na sumu 
6338,01 € ročne.
   V nasledujúcom období sa budeme 
venovať vypracovaniu projektovej 
dokumentácie a následne získaniu 
stavebného povolenia na cyklotra-
su vrátane cyklistického zázemia, 
ako sú odpočívadlá, značenie a 
podobne. Nakoľko predpokladaná 
hodnota celej stavby je cca. 2 mil. 
€, budeme sa snažiť finančné pros-
triedky získať z fondov európskej 
únie, štátu, či kraja.
   Aktuálne informácie budete môcť 
získať na webovej stránke www.ze-
lenacesta.sk.

Jednota dôchodcov informuje Aktuálne o cyklotrase
Anna Kubranová
za výbor JDS Krakovany

Výročná schôdza JDS.                           Foto: L. Žitnanský

text a foto: Lukáš Pavlech
                výkonný riaditeľ

V tomto roku oslavuje Mikroregión 
nad Holeškou (MNH) 20 rokov  od 
svojho ustanovujúceho snemu, ktorý 
sa  uskutočnil  26.06.2000. 

Ku dňu 01.01.2020 zastrešuje 
mikroregión už 21938 obyvateľov. 
Za 20 rokov pôsobenia sa rozrástol 

so zakladajúcich 7 obcí na 15 členských 
samospráv.

Od roku 2020 sme sa pre množst-
vo oblastí a povinností, ktorými sa zao-
beráme rozhodli založiť pracovné skupiny, 
ktoré sú tvorené starostami a odborníkmi 
z danej oblasti. Veríme, že aj toto nám 
pomôže ešte viac napredovať. Je dôležité 
si uvedomiť, že spolupráca a spájanie sa 
regiónov do prirodzených celkov sú na-
jefektívnejším spôsobom, nie len podáva-
nia žiadostí o dotácie, ale i zvládania kaž-
dodenných povinností a nárokov, ktoré sú 
na samosprávu kladené.

Tento rok sme ako už pravidelne začali 
propagačnými aktivitami. V spolupráci s 
Trnavským samosprávnym krajom sme 
odprezentovali náš región, pamiatky, 
podujatia a našich partnerov na výstavách 
cestovného ruchu a regiónov v Brne, 
Bratislave, Prahe, Ostrave a v Budapeš-
ti. Ešte nás čakala jedna z najväčších 
výstav cestovného ruchu v Berlíne, ktorá 
bola však pre situáciu s koronavírusom 
zrušená. Z rovnakého dôvodu sme boli 
donútení zrušiť aj ostatné verejné aktivity 
mikroregiónu vrátane podujatia pri príleži-
tosti 20. výročia založenia mikroregiónu, 
ktoré sa malo konať v júni na futbalovom 
štadióne vo Vrbovom.

Ak bude situácia priaznivá, stretneme 
sa 01. septembra 2020, na podujatí Cyk-
lo Holeška tour 2020 so štartom a cieľom 
v obci Šterusy. Jednalo by sa už o XIV. 
ročník tohto rekreačného prejazdu člen-
skými samosprávami MNH.

V rámci našej každodennej práce ďalej 
pokračujeme v projektovej činnosti, či už 
v rámci Združenia obcí Holeška na triede-
nie a nakladanie s odpadmi alebo Miest-
nej akčnej skupiny Holeška. V rámci MAS 
Holeška máme ku dnešnému dňu vy-
hlásené výzvy pre náš región v rámci opa-
trení Programu rozvoja vidieka. Jedná sa 
o štyri výzvy, pre verejný aj súkromný sek-
tor, v celkovej alokácii viac ako 300 tis. €.

Viac informácií o aktuálnej situácii v 
regióne, ako aj o pripravovaných akciách 
môžete získať na webovej stránke www.
holeska.sk.

Aktuality z mikroregiónu

                  Lukáš Pavlech
       manažér mikroregiónu
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Vo štvrtok 12.3.2020 nás 
vo veku 84 rokov opus-
til Ervín Sedlák.Občan 
Krakovian, ktorý mál 
šport po celý život v krvi.

Z počutia od starších 
ľudí som vedel, že 
Ervín aj s bratom Joze-

fom a ich rovesníkmi, už ako 
malí chlapci hrával futbal v 
humne pri stodolách. Futb-
alová lopta však ešte nevy-
zerala ako teraz, ale bola to 
stará pančucha, napchatá 
handrami a vytvarovaná do 
tvaru gule. Keď vyrástol stali 
sa  aj s bratom osobnosťami 
krakovianskeho futbalu. No 
Jozef ako učiteľ odišiel do 
Solčian (okres Topoľčany), 
kde na škole učil a samoz-
rejme aj za tú obec hral fut-
bal. Ervín bol obetavec. Vš-
etko bral poctivo, či prácu, 
alebo šport. Na JRD, kde 
bol zamestnaný, mal viac 
funkcií a s ľuďmi si rozumel. 
V TJ Krakovany prešiel tiež 
rôznymi funkcionárskymi 
postami, najviac sa však 

venoval mládeži. Trénoval 
žiakov, dorastencov, dokon-
ca keď vznikol hokejový 
oddiel založil aj hokejový tím 
dorastu. Dorastenci hrávali 
turnajovým spôsobom na 
piešťanskom zimnom šta-
dióne, ktorý vtedy ešte ne-
bol zastrešený. Keď získala 
TJ už vlastný autobus, robil 
dispečera. Neskôr sa funk-
cie rozdelili. Ervín často po-
mohol vo futbalovom rozlete 
mnohým talentovaným fut-
balistom, keď komunikoval 
dokonca i so Spartakom 
Trnava, kde boli na skus-
och najlepší. Keď bolo treba 
dokázal sa i v zrelom veku 
postaviť do bránky a od-
chytať zápas. Ešte v 60-tich 
rokoch trénoval žiakov Krak-
ovian. Ervín Sedlák veno-
val celý svoj život futbalu, i 
športu ako takému. Osobne 
ma veľmi mrzí, že som sa 
nemohol zúčastniť na jeho 
pohrebe.  V tom čase som 
sa nachádzal v kúpeľoch a 
kvôli pandémii koronavírusu 

sme mali prísny zákaz od-
chádzať mimo zariadení. 
Česť jeho pamiatke! 

text a foto
Ladislav Žitnanský

Spomienka na Ervína Sedláka 

V nedeľu 23.2.2020 sa 
v Kultúrnom dome  v  
Krakovanoch konala vý- 
ročná členská schôdza 
Miestneho spolku Slo- 
venského Červeného 
krí-ža v Krakovanoch 
(MsSČK). 

Podujatie začalo vy-
stúpením detí zo ZŠ v 
Krakovanoch pod ve-

dením riaditeľky Evy Seitler-
ovej a učiteľky Zuzany Deley.

Schôdze sa zúčastnilo 
veľké množstvo členov a 
sympatizantov MsSČK, z 
hostí spomeňme Ing. Joze-
fa Komárňanského - pod-
predsedu územného spolku 
SČK v Trnave, PhDr. Fran-
tiška Klinovského - starostu 
obce Krakovany, ale aj hostí 
z MsSČK vo Vrbovom a 
Drahovciach. Správu o čin-
nosti MsSČK za rok 2019 
predniesla predsedníčka 
Elena Krestová, správu o 
hospodárení Emília Knošk-
ová a plán práce na rok 2020 
Blažena Madunická. Nasle-
dovala voľba výboru MsSČK 
Krakovany a výboru bez-
príspevkových darcov krvi. 
Oficiálny program pokračoval 

oceňovaním jubilejných dar-
cov krvi. Ocenení boli Norbert 
Žitnanský (zlatá plaketa Dr. 
Janského), Branislav Nikod-
ém a Dalibor Pisca (strie-
borná plaketa Dr. Janského),  
Jana Machovičová a Blažena 
Madunická (bronzová pla-
keta Dr. Janského). Ocenení 
darcovia krvi prevzali z rúk 
predsedníčky MsSČK malé 
prézenty. Po tejto milej pov-
innosti nasledovali príhovo-
ry Františka Klinovského,  
Jozefa Komárňanského, 
predsedkyne  MsSČK Vr-
bové Viery Sabovej, členky 
MsSČK Drahovce Blaženy 
Oríšekovej a Ing. Vladimíra 
Seitlera. Celú príjemnú ne-
deľu v spoločnosti dobrých 
a obetavých ľudí zakončilo 
občerstvenie pri ľudovej hud-
be Šramel z Krajného. 

K aktuálnej situácii v 
spolkovej činnosti SČK 
sme požiadali o zopár slov 
predsedníčku MsSČK E. 
Krestovú, ktorá odpovedala: 
“Pandémia spôsobená ko-
ronavírusom je nová situá-
cia, akú sme ešte nezažili. 
Slovenský Červený kríž sa 
pripája k iniciatíve pomáhať 
skupinám ľudí, ktorí budú 
potrebovať pomoc, pros-
tredníctvom svojich do-

brovoľníkov v spolupráci s 
obecnými úradmi. Naša úlo-
ha je v tejto chvíli zameraná 
na prevenciu - dodržiavanie 
základných hygienických 
pravidiel a potrieb. Situácia 
je vážna. Nepodceňujme 
ju. Buďme rozvážni, poko-
jní, dodržujme disciplínu a 
odporúčania od odborník-
ov cez správy i rozhodnutia 
vlády. Je to pre nás veľká, 
ostrá skúška. Dúfam však, 
že spoločnými silami preži-
jeme. Teším sa na vás, aby 
sme mohli spolu prežiť ešte 
mnoho chvíľ pohody bez 
choroby, ktorá nás ohrozu-
je.  A tiež na naše spolkové 
aktivity v Červenom kríži. 
Členom SČK, ale aj všetkým 
čitateľom prajem veľa zdra-
via do ďalšieho obdobia.  
Popri pandémii spomeniem 
ešte jeden problém a tým 
je akútny nedostatok krvi v 
našich nemocniciach. Tento 
problém si uvedomili i naši 
darcovia a neváhali navštíviť 
hematológiu v Piešťanoch, 
kde darovali krv: Roman 
Gono (celkovo 58x), Marek 
Baláž (58x), Blažena Madun-
ická (16x), Veronika Horvá-
thová (5x), Anton Urbano-
vský (1x) a Ivana Urbanovská 
(1x).Ďakujeme!”

Červený kríž bilancoval
Juraj Filo

   V obci Krakovany sa 29.2.2020 zistili tie-
to výsledky: počet volebných okrskov:1,  
počet osôb zapísaných v zoznamoch 
voličov: 1 138, počet voličov, ktorí sa 
zúčastnili na hlasovaní: 845 (volebná účasť: 
74,25%), počet voličov, ktorí odovzdali 
obálku: 845, počet voličov, ktorí zaslali 
návratnú obálku s cudziny: 6, počet plat-
ných odovzdaných hlasov: 834.

 Politické strany a hnutia, ktoré získali 
v obci najviac platných hlasov:

1. OĽaNO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA  
263 hlasov (31,53%)

2. SMER – sociálna demokracia  125 hlas-
ov (14,99%) 

3. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 

– občianska demokracia  76 (9,11%)
4.  Kresťanskodemokratické hnutie  

71 hlasov (8,51%) 
5. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slov-

ensko 61 hlasov (7,31%)
6. SME RODINA  59 hlsov  (7,07%) 
7. ZA ĽUDÍ  55 hlasov (6,59%)
8. Sloboda a Solidarita 46 hlasov (5,52%)
Ostatné výsledky nájdete na webovej 

stránke obce Krakovany - www.krakovany.sk
                                                          -red-

Oficiálne výsledky volieb do NRSR 2020



ak však pracovný pomer trval 
6 rokov, minimálny nárok 
na odstupné je vo výške 
trojnásobku priemerného 
zárobku). Napriek tomu však 
zamestnancovi nič nebráni 
trvať na poskytnutí toho 
istého finančného plnenia, 
ktoré by mu zamestnávateľ 
musel poskytnúť v prípade 
jednostrannej výpovede. Pre 
úplnosť je potrebné podotknúť, 
že  pre podanie výpovede 
(ale vo vše- obecnosti aj 
pre skončenie dohodou) z 
tzv. organizačných zmien 
resp. zrušenia (časti) 
zamestnávateľa, musí 
zamestnávateľ splniť viacero 
formálnych podmienok ako 
je reálne zrušenie pracovného 
miesta, ponuka inej vhodnej 
práce, nevytvorenie toho istého 
pracovného miesta počas 
nasledujúcich dvoch mesiacov 
atď. Ak zamestnávateľ tieto 
podmienky poruší, máte 
vždy možnosť domáhať 
sa do dvoch mesiacov od 
skončenia pracovného 
pomeru na súde neplatnosti 
uvedeného skončenia, pričom 
si môžete navyše uplatniť 
nárok na náhradu mzdy. V 
praxi zamestnávatelia často 
podmienky pre skončenie 
pracovného pomeru porušujú, 
a preto väčšina súdnych sporov 
v takýchto prípadoch končí v 
neprospech zamestnávateľa. 
Akokoľvek, verím, že skončenie 
pracovného pomeru zo 
strany zamestnávateľa vás 
nepostihne, avšak množstvo 
z vás zrejme nemôže 
momentálne vykonávať svoju 
prácu jednak pre uzatvorenie 
prevádzky z dôvodu povinných 
karanténnych opatrení alebo z 
dôvodu nedostatku práce na 
strane vášho zamestnávateľa 
(pokles objednávok). Prvou 
podstatnou informáciou je, že 
zamestnávateľ nemá právo ani 
pri vzniku vyššie uvedených 
prekážok brániacich ďalšiemu 
výkonu práce vám nariadiť 
tzv. neplatené voľno. Ak tak 
váš zamestnávateľ učinil, 
konal v rozpore so zákonom 
a máte možnosť sa voči 
nemu domáhať doplatenia 
náhrady priemerného zárobku 
v plnej výške za dobu, počas 
ktorej ste nevykonávali 
prácu z dôvodu mimoriadnej 
situácie (od 4.4.2020 však 
zamestnancovi vzniká nárok 
len na náhradu mzdy vo výške 
80% priemerného zárobku). 

             pokračovanie na str.5

Užitočné informácie pre 
zamestnancov v čase koronavírusu

Právna poradňa 

V rámci výkonu svojej ad-
vokátskej praxe vnímam 
od vypuknutia mimoriadnej 
situácie spôsobenej šírením 
ochorenia COVID-19 
zvýšený záujem zamestná-
vateľov ako aj zamestnan-
cov o právne rady alebo 
informácie, ktoré by im 
ozrejmili akým spôsobom 
sa majú alebo môžu v danej 
situácii správať, aké sú ich 
práva a pod.

Napriek tomu, že od-
povede na množstvo 
otázok súvisiacich so 

zamestnávaním je možné nájsť 
na niekoľkých odborných inter-
netových stránkach resp. tieto 
informácie sú aj predmetom 
denného mediálneho spravoda-
jstva, v posledných dňoch došlo 
v dôsledku vzniknutej situácie 
k viacerým zmenám Zákonní-
ka práce ako aj ďalších pred-
pisov v oblasti zamestnávania 
a sociálneho zabezpečenia, čo 
východiskovú právnu situáciu 
z času vypuknutia nákazy 
značne mení. Považujem pre-
to za vhodné ponúknuť aspoň 
niekoľko vlastných postrehov, 
ktoré by vám mohli byť užitočné 
pre zorientovanie sa v otázkach 
vašich zamestnaneckých práv 
a následne aj pri vystupovaní 
vo vzťahu k vašim zamestná-
vateľom. 

V prvom rade by som 
chcel zdôrazniť, že aktuálna 
mimoriadna situácia spôso-
bená šírením COVID-19 nie 
je sama osebe dôvodom, 
pre ktorý by zamestnávateľ 
mohol dať zamestnancovi 
výpoveď z pracovného po-
meru. Ak sa však váš zamest-
návateľ, aj napriek aktuálne za-
vádzaným štátnym podporným 
mechanizmom, rozhodne 
ukončiť s vami pracovný pomer, 
môže tak urobiť len za splne-
nia všetkých zákonných pod-
mienok, ktoré platili aj pred vy-
puknutím mimoriadnej situácie. 
V praxi sa môže jednať zrejme 
najčastejšie o ukončenie pra-
covného pomeru výpoveďou 
z dôvodu uskutočnenia or-
ganizačných zmien podľa § 

63 ods. 1 písm. b) Zákonníka 
práce. V prípade, ak vám zam-
estnávateľ doručí výpoveď z 
uvedeného dôvodu, je povinný 
vás ďalej zamestnávať počas 
plynutia celej výpovednej doby 
a súčasne vám po skončení 
pracovného pomeru jej uply-
nutím poskytnúť odstupné, na 
ktoré vám vznikne nárok. Dĺž-
ka výpovednej doby ako aj 
výška odstupného sú od-
stupňované podľa dĺžky 
trvania pracovného pomeru 
(ak napr. pracovný pomer tr-
val 2,5 roka, výpovedná doba 
je dva mesiace a máte nárok 
na odstupné vo výške jedného 
priemerného zárobku; ak však 
pracovný pomer trval 6 rokov, 
výpovedná doba je už trojme-
sačná a nárok na odstupné je 
vo výške dvoch priemerných 
zárobkov). Pokiaľ vám zam-
estnávateľ predloží návrh na 
skončenie pracovného pomeru 
dohodou, je potrebné, aby v 
tejto dohode bola jasne defino-
vaná výška odstupného, ktoré 
je vám zamestnávateľ povinný 
vyplatiť a taktiež, aby takáto 
dohoda obsahovala informáciu, 
že k ukončeniu pracovného po-
meru dochádza z dôvodov uve-
dených v § 63 ods. 1 písm. a) 
alebo písm. b) Zákonníka práce 
[uvedené písm. a) zákona pred-
stavuje zrušenie zamestnávateľa 
alebo jeho časti, k čomu však 
dochádza v praxi menej často]. 
Pri skončení pracovného po-
meru teda môže zamestnávateľ 
zvoliť tak spôsob výpovede 
ako aj skončenie dohodou. Ku 
skončeniu dohodou najčaste-
jšie zamestnávateľ pristupuje v 
prípade, ak nemá prácu, ktorú 
by vám bol schopný prideľovať 

počas plynutia výpovednej doby 
a chce pracovný pomer ukončiť 
ku skoršiemu dátumu. Ak však 
s dohodou nesúhlasíte, nemá 
zamestnávateľ inú možnosť, 
ako vám doručiť jednostrannú 
výpoveď. Pri skončení pracov-
ného pomeru zo strany zam-
estnávateľa je potrebné byť os-
tražitý a nepodpísať dohodu o 
skončení pracovného pomeru, 
ktorá neobsahuje dôvod jeho 
skončenia, resp. nie je v nej 
dohodnutá výška odstupného. 
Na druhej strane, ak je zam-
estnávateľ rozhodnutý pracov-
ný pomer skončiť a navrhuje 
skončenie dohodou, vo väčšine 
situácií nemá zmysel podpísanie 
dohody odmietať. V danom 
prípade vám však odporúčam 
trvať na tom, aby v dohode 
bolo dojednané odstupné vo 
výške, ktorá zodpovedá súčtu 
mzdy za výpovednú dobu a od-
stupného, na ktoré by ste inak 
mali nárok, ak by vám zamest-
návateľ bol nútený dať výpoveď. 
Samotný Zákonník práce 
pre prípad skončenia pra-
covného pomeru dohodou z 
vyššie uvedených dôvodov 
(organizačné zmeny resp. 
zrušenie zamestnávateľa) 
stanovuje minimálne nároky 
zamestnanca na poskyt-
nutie odstupného vo výške, 
ktorá je v závislosti od dĺžky 
trvania pracovného pomeru 
vždy o niečo nižšia ako by bol 
zákonný nárok zamestnanca 
určený súčtom mzdy za výpov-
ednú dobu a odstupného pre 
prípad výpovede (ak napr. pra-
covný pomer trval 2,5 roka, 
minimálny nárok na odstupné 
je vo výške dvojnásobku prie-
merného mesačného zárobku; 

Lukáš Radoský
advokát, poslanec OZ
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Zuzana Floreková
V sobotu 8. februára 
zorganizovalo združenie 
rodičov pri MŠ Krakovany 
a kolektív MŠ Krakovany 
tradičný  detský karneval. 

O výzdobu sály sa pos-
tarali kreatívne pani 
učiteľky, ale aj deti 

svojimi veselými prácami. 
Zábavu otvorila pani riaditeľ-
ka MŠ Andrea Štefanková. 
Nasledovala promenáda v 
maskách a ich predstavo-
vanie. Každá maska, odváž-
na i menej odvážna dostala 
na pamiatku samolepku. 
Potom začala tanečná párty 

s DJom Romanom. Parket 
zaplnili krásne Šípové Ružen-
ky, ľadové Elsy, nebezpeční 
piráti, odvážni rytieri, tajom-
ní čarodejníci, múdri králi, 
zvieratká zo všetkých kútov 
sveta, smelí ninjovia a mno-
hé iné fantastické bytosti. V 
pestrých  kostýmoch sa opäť 
predviedli aj pani učiteľky. 
Nechýbalo ani maľovanie na 
tvár, bohatá tombola, kde 
hlavnou cenou bol tento rok 
skvelý tablet. Okrem tanečnej 
zábavy si deti vychutna-
li Show Tomíka a mohli sa 
naučiť pestré tanečné cho-
reografie od tanečníčok z 
Cirkevnej ZUŠ sv. Gorazda vo 

Vrbovom.  Vďaka šikovným 
mamičkám bolo opäť čo 
maškrtiť. Domáce napečené 
koláče chutili všetkým ge-
neráciám. V ponuke občer-
stvenia boli aj tradičné chle-
bíčky,  hranolky a obľúbená 
pizza. Ako novinky pribudli 
tento krát do občerstvenia  
hot-dogy,  popcorn a cukrová 
vata.  Združenie rodičov pri 
MŠ Krakovany a kolektív MŠ 
Krakovany chce touto cestou 
ešte raz veľmi pekne poďa-
kovať všetkým, čo sa pričinili 
o plynulý a úspešný priebeh 
celého karnevalu.

Bavili sme sa na detskom karnevale

“Mama, ocko prečítajte mi rozprávku”

Ako si rozvíjať slovnú 
zásobu, sprostredkúvať 
informácie o okolitom 
svete, rozvíjať u detí 
sústredenosť, vytvárať 
návyky ku knihám, roz-
víjať zodpovednosť a 
svedomitosť za pridelené 
návyky, rozvíjať sociálne 
vzťahy  rodič -  dieťa...  

To je cieľom nášho pro-
jektu , ktorý realizujeme 
v našej škôlke. Deti si 

vyberú zo škôlkárskej knižn-

ici obľúbenú knihu, ktorú  si 
spolu so zošitom  na určitú 
dobu odnesú domov. Spolu 
s rodičmi si knihu prečíta-
jú , rodič napíše obsah 
prečítaného a dieťa na-
kreslí zážitky z prečítanej 
rozprávky a prinesú naspäť 
do škôlky. V rannom kru-
hu deti prezentujú svojim 
kamarátom zážitky z prečí-
tanej rozprávky , rozprávajú 
o svojom nakreslenom diele. 
Aj to je spôsob ako malými 

zlomkami vytvárať návyk a 
umožňovať dieťaťu pomaly  si 
privykať ku knihám. Deti majú 
z toho veľkú radosť a tešia 
sa zo svojej „ domácej úlo-
hy“. Dramatizácia rozprávky, 
zahrať sa na herečky a her-
cov obliecť sa do krásnych 
kostýmov vyvoláva radosť u 
každého dieťaťa. Dievčatá 
zo staršej triedy sa predviedli 
ako zelené žabky v Mest-
skej knižnici v Piešťanoch. 
Pred obecenstvom svojich 
kamarátov a detí z piešťan-
ských škôl podali herecký 
výkon rozprávky z knihy Ľud-
mily Podjavorinskej Žabiatko. 
Svojim veľkým úspechom 
dostali ďalšiu ponuku prez-
entovať sa na ďalších podu-
jatiach organizované mest-
skou knižnicou v Piešťanoch. 
Držíme Vám palce.

Blížil sa 14. február - Deň sv. 
Valentína a preto všetci, čo 
chceli vyjadriť svoje sympatie 
spolužiakom, učiteľom, vycho-
vávateľkám,  niekomu blízkemu 
povedať, že ho majú radi, mohli 
tak urobiť prostredníctvom našej 
Valentínskej pošty.

Dva dni pred Valentínom 
mali žiaci možnosť vhodiť 
svoj odkaz do schránky na 

chodbe, ktorá bola na to určená. Na 
prekvapenie všetkých, odkazov tam 
bolo naozaj dosť! Pekné pozdra-
vy vhodené do špeciálnej schránky 
rozniesli správnym osobám naši 
Valentínski poštári, štvrtáci. Reakcie  
všetkých boli priaznivé a milé. Niek-
torí žiaci napísali pani učiteľkám  list,  
ako poďakovanie za snahu, ktorú 
majú so žiakmi počas vyučovania. 
Valentínska pošta teda mala veľký 
úspech. Sme veľmi radi, že sa nám 
tento rok  podarilo zorganizovať 
takúto peknú akciu a veríme, že o 
rok ju zorganizujeme opäť a Valentí-
nok pribudne.

Darujte nám 2% z daní

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠAndrea Štefanková

Milí priatelia, obraciame sa 
na Vás s prosbou aj tento rok o 
venovanie 2% z daní v prospech 
vašich detí, ktoré nám pomôžu pri 
zaobstarávaní potrieb a pomôcok 
pre deti materskej školy. Všetky 
podrobné informácie nájdete na 
stránke www.krakovany.sk – ma-
terská škola  alebo priamo v ma-
terskej škole. V mene vašich detí  
vám úprimne ďakujeme.

                  Materská škola Krakovany

Valentínska pošta v ZŠ



Taktiež je z pohľadu ochrany 
vašich práv dôležitá informá-
cia, že ako zamestnanec nie 
ste povinný počas mimoriadnej 
situácie vykonávať inú prácu 
ako je tá, ktorú máte dohodnutú 
v pracovnej zmluve. Ak by teda 
od vás zamestnávateľ vyžado-
val vykonávanie inej náhradnej 
práce, ktorá vám z rôznych 
dôvodov nevyhovuje, máte 
možnosť takúto prácu odmiet-
nuť a zamestnávateľ je povinný 
vám poskytovať náhradu mzdy 
z dôvodu prekážky na strane 
zamestnávateľa. V zásade, ak 
zamestnávateľ nemá možnosť 
z vyššie uvedených dôvodov 
prideľovať zamestnanco-
vi prácu, vzniká tzv. prekážka 
na strane zamestnávateľa, pri 
ktorej vám patrí náhrada mzdy 
– za čas do 3.4.2020 v plnej 
výške priemerného zárobku 
a od 4.4.2020 vo výške 80% 
priemerného zárobku  (zmena 
zavedená novelou Zákonníka 
práce č. 66/2020 Z.z. účin-
nou od uvedeného dátumu). 
Bežným postupom zamestná-
vateľov po vypuknutí mimori-
adnej situácie bolo, že zamest-
nancom počas trvania prekážok 
v práci oznámili poskytovanie 
60% priemerného zárobku. Tu 
je potrebné zdôrazniť, že 
poskytovanie náhrady mzdy 
vo výške najmenej 60% prie-
merného zárobku je možné 
len u tých zamestnávateľov, 
u ktorých fungujú zástupco-
via zamestnancov (odborový 
orgán, zamestnanecká rada 
alebo zamestnanecký dôverník) 
a zamestnávateľ sa na takomto 
znížení náhrady mzdy vopred so 
zástupcami zamestnancov do-
hodol. Ak zástupcovia zamest-
nancov u vášho zamestnávateľa 
neexistujú resp. takáto dohoda 
nebola dosiahnutá, nemôže 
zamestnávateľ jednostranne 
rozhodnúť o znížení náhrady 

mzdy na 60% priemerného 
zárobku, pretože by opäť postu-
poval nezákonne a je teda pov-
inný vám poskytovať náhradu 
mzdy v plnej výške priemerného 
zárobku (od 4.4.2020 vo výške 
80%). Ak vám však zamest-
návateľ takýmto nezákon-
ným spôsobom znížil náhradu 
mzdy, nevyplatenú časť mzdy si 
môžete nárokovať aj spätne. 
   V praxi som sa stretol aj so 
situáciou, keď zamestnávatelia 
nútia zamestnancov, aby vy-
užili čerpanie dávky tzv. ošet-
rovného (ľudovo „OČRka“) z 

dôvodu ošetrovania dieťaťa ale-
bo iného člena rodiny, prípadne 
tzv. nemocenského z dôvodu 
predstieranej choroby alebo 
karantény. Podotýkam, že také-
to „pokyny“ zamestnávateľa 
samozrejme nie ste povinný reš-
pektovať, ak na čerpanie tých-
to sociálnych dávok neexistuje 
skutočne reálny dôvod. Samoz-
rejme, prípadné čerpanie tzv. 
ošetrovného môže byť riešením 
vašej aktuálnej situácie najmä ak 
máte súčasne potrebu ošetro-
vania dieťaťa, ktoré (i) nedovŕšilo 
11. rok veku alebo (ii) nedovŕšilo 
16. rok veku, ak si to vyžaduje 
jeho zdravotný stav (tu je po-
trebné aj potvrdenie pediatra) 
a súčasne škola/škôlka, ktorú 

dieťa navštevuje, bola rozhod-
nutím príslušného orgánu uzat-
vorená alebo ak existuje potre-
ba ošetrovania blízkeho člena 
rodiny. V danom prípade vám 
bude Sociálnou poisťovňou vy-
plácaná dávka ošetrovného vo 
výške 55% z denného vymeria-
vacieho základu (čo zodpovedá 
približne výške hrubej mzdy). 
Na základe novely zákona 
o sociálnom poistení účin-
nej od 27.3.2020 je možné 
čerpať dávku ošetrovného 
nepretržite až do skonče-
nia opatrení súvisiacich so 
súčasnou mimoriadnou 
situáciou, t.j. napr. počas 
celej doby uzatvorenia konk-
rétnej školy/škôlky.
   Bohužiaľ, v rámci tohto už 
aj tak rozsiahleho článku nie je 
možné poňať celú problema-
tiku pracovných a sociálnych 
otázok, ktorá sa vás môže v 
týchto časoch dotýkať. Nakoľko 
sa právna úprava v oblasti pra-
covného a sociálneho práva v 
týchto dňoch doslova za po-
chodu mení a vyvíja (tento člá-
nok vychádza z údajov ku dňu 
jeho písania dňa 4.4.2020), od-
porúčam vám sledovať veľmi 
prehľadne spracované články 
a odpovede na stránke www.
relia.sk, ktorú spravuje pán 
Jozef Mihál, aktuálne štátny ta-
jomník Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny a jeden 
z najväčších odborníkov na 
túto oblasť. Akokoľvek, pri up-
latňovaní vašich práv vo vzťahu 
k zamestnávateľom je namieste 
vystupovať sebavedome a s 
vedomím si svojich práv, avšak 
na druhej strane súčasne aj 
s ohľadom na často náročnú 
situáciu zamestnávateľov tak, 
aby ste našli riešenia, ktoré 
budú nielen rešpektovať vašu 
sociálnu situáciu ale budú aj dl-
hodobo udržateľné.  
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Užitočné informácie pre zamestnancov v čase koronavírusu Termíny odvozov 
separovaného 

odpadu
1.polrok 2020

PAPIER 
  Vždy vo štvrtok, a to: 9. 
apríla a 4. júna 2020. Zbie-
ra sa do plastovej nádoby. 
Zberajú sa: noviny, časopisy, 
brožúry, katalógy, cenníky, 
knihy, lepenky, vlnité lepenky. 
Nezberá sa: pergamenový, 
asfaltový, dechtový papier a 
lepenka, brúsny, mastný, la-
kovaný a napustený papier a 
lepenka, hygienicky závadný 
papier, obuvnícka lepenka, 
papierový prach a výseky 
dierkovačiek, papier a plasty 
znečistené potravinami. Ná-
doba nesmie obsahovať ne-
čistoty (piesok, uhlie, kovy, 
sklo, cement, škváru, drevo, 
kožu, gumu a iné)

PET FĽAŠE A PLASTY
   Vždy v piatok, a to: 8. mája  
a 19. júna 2020. Zberá sa do 
plastových vriec. Zberajú sa 
PET fľaše z nealkoholických 
nápojov v stlačenom stave, 
sáčky, fólie, igelity, plastové 
nádoby z kozmetiky – potra-
vín. Vrece nesmie obsaho-
vať nečistoty (piesok, uhlie, 
kovy, sklo, cement, drevo, 
kožu, gumu a iné).

Sklo
   Vždy v utorok, a to: 5. 
mája a 16. júna  2020. Zberá 
sa do veľkých nádob na sklo 
rozmiestnených po obci.                      
 Za dôslednú separáciu vám 
ďakujeme!                                                                                                        
                                  -map-

“V praxi som 
sa stretol aj so 
situáciou, keď za- 
mestnávatelia nútia 
zamestnancov, aby 
využili čerpanie 
dávky tzv. oše-    
trovného...”

Lukáš Radoský
advokát

poslanec OZ

Aj keď jar už zaklopala na 
oblôčik, spomienky na via-
nočnú atmosféru a náladu v 
našej škôlke v nás a našich 
deťoch zostali. 

Týždne plné tvorivosti, do-
brej nálady a lásky nám 
vytvárali čaro Vianoc. O 

to krajšie a plnohodnotnejšie si 
to vychutnali deti, ktorým sme  
ponúkli  veľa tvorivých aktivít  
na ktorých sa podieľali samy, 
kedy pani učiteľky boli len po-
mocníkmi.  Zamiesiť cesto po-
mocou receptu maľovaného 
čítania, váženia surovín na 
ozajstnej váhe, používania 
rôznych nádob na určenie 
množstva a samotné miesenie, 
vaľkanie a vykrajovanie me-
dovníčkov vzbudilo u detí 
veľkú radosť a chuť pracovať. 
Výsledkom ich diela bolo po-
hostenie s vyzdobenými me-

dovníčkami pri stromčeku a  
pri štedrovečernom stole , na 
ktorom nechýbali ani chutné, 
voňavé vianočné oplátky  vy-
robené s láskou spolu s deťmi. 
Pečenia vianočných oplátok 
nám prišiel do škôlky predviesť 
Miškin deduško Jozef Štefan-
ka, s ktorým sme strávili milé 
a voňavé dopoludnie pri speve 
detských kolied. Chytiť via-
nočného kapra,  či predávať 
na vianočnej tržnici formou 
hier si mohol vyskúšať každý . 
Hlina, papier, nožnice , lepid-
lo, trblietky, drôtiky , vlna šik-
ovné prstíky a ide sa do toho. 
Detská tvorivosť  je bez ob-
medzenia, o to väčšia radosť 
bola z vlastného diela – via-
nočnej ozdoby, pozdravu  vy-
robeného s láskou a detskou 
dokonalosťou. Urobiť radosť , 
potešiť a obdarovať kamaráta  
svojimi vlastnými dielami po-
mocou vianočnej pošty poteši-
lo nejedno detské srdiečko. 

Prostredníctvom spevu kolied  
a vinšov deti rozdávali radosť, 
lásku, úprimnosť, vzájomné  
porozumenie, pochopenie a 
povzbudenie. Celé toto naše 
pohodové vianočné obdobie 
sme ukončili štedrou večerou 
sprevádzanou zvykmi a tradí-
ciami Vianoc a samozrejme s 
rozbaľovaním darčekov. Na 
dievčatká čakalo i povianočné 
prekvapenie, krásny veľký 
Barbie domček s príslušen-
stvom a Barbiami ktorý nám 
darovala Magdalénka Valová, 
za ktorý veľmi pekne ďaku-
jeme. Otvárať detské srdiečka 
a vkladať  do nich spomínané 
vzácne hodnoty tvorivosť, 
lásku, obetavosť, úprimnosť 
vzájomné porozumenie, spo-
lupatričnosť, pokoru... Túto 
možnosť môžeme vytvárať 
v každom prostredí,  po celý 
čas. Bude to pre nás   od-
menou v budúcnosti. Je to len 
na nás dospelých...

S láskou, tvorivosťou je život krajší a plnohodnotnejší
Zo života materskej školy

Bábkové divadlo Zimná rozprávka
V utorok 14. januára, krátku 
chvíľu po vianočných prázd-
ninách, k nám do materskej 
školy v doobedňajších hod-
inách zavítalo bábkové divad-
lo Agapé.  

V podaní šikovného báb-
koherca Mateja  Žáka sa 
deti stali súčasťou krás-

neho a výchovno-poučného 
príbehu s prosociálnou témou 
pod názvom Zimná rozpráv-
ka. Okrem pútavého vizuál-
neho zážitku sa mohli aktívne 
podieľať na príbehu malého 

chlapca, ktorý sa spolu s ot-
com pripravoval na Vianoce, no 
vďaka svojej lakomej povahe a 
sebeckému správa-
niu nemal kamarátov 
a nevedome ubližov-
al okoliu i zvieratkám. 
Postupne a s pomo-
cou detí zistil, ako 
sa treba správať ku 
kamarátom, k otcovi 
a rodičom, zvierat-
kám i okoliu a čo vš-
etko si treba vážiť. Na 
záver príbehu nechý-
bala pravá „zimná“ 

guľovačka a krátka tanečná 
zábava.          

Andrea Štefanková
riaditeľka MŠ
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V stredu 22. januára sme 
v rámci tematického týždňa 
Vesmír očami detí v doobedňa-
jších hodinách navštívili mo-
bilné planetárium v kultúrnom 
dome.

Plní zvedavosti a očakávaní 
sme vkročili do veľkej nafu-
kovacej kupoly a pohodlne 

sa usadili na pripravené podsedáky. 
Animované video nás v imag-
inárnom raketopláne  prenieslo do 
vesmíru kde sme spolu s čarovnou 
vedeckou knihou  “navštívili” všet-
ky planéty našej slnečnej sústavy.  
Niektoré deti staršej triedy už podľa 
zobrazenia  vedeli na akú plané-
tu letíme a s nadšením jej názov 
vopred vykrikovali. Ďakujeme or-
ganizátorom za pútavý a zároveň 
poučný zážitok.

Mobilné planetárium

Zuzana Floreková

Zuzana Floreková



Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ

Do fašiangovej maškarnej 
nálady sa v poslednom de-
saťročí každý rok zapájajú aj 
žiaci našej školy. 

Fašiangovú zábavu pod 
maskami  škola usporiadala    
posledný deň pred jarnými 

prázdninami  v piatok 14.2.
V to popoludnie bola v škole  

tá pravá fašiangová nála-
da. Po triede sa prechádzali 
princezné, rôzne rozprávkové 
postavičky a zvieratká. Masky 
sa obecenstvu postupne 
predstavili a hneď nastúpili 
na rôzne pripravené súťaže, 
kde ukázali svoju obratnosti 
a šikovnosť, a už sa zavírili v 
rytme tanca. Do tanca nám 

hral Denis   a my všetci sme sa 
príjemne zabávali.

Prehliadka masiek sa aj toh-
to roku vydarila, lebo sa zos-
kupilo takmer 45 žiakov, ktorí 
do školy prišli  dobre zamask-
ovanými, takže ich bolo sku-
točne ťažko rozpoznať.

Mnohé masky boli sku-
točne veľmi originálne a okrem 
mnohých už často videných 
masiek zobrazujúce časté po-
volania starších, či ich koníčky, 
boli tu torta, popcorn, zaklínač 
hadov  a mnoho iných pôva-
bných masiek a kostýmov. Aj 
dnes sa ukázalo, že naši žia-
ci majú dosť predstavivosti a 
vyrobili si pekné a zaujímavé 
masky. Bolo sa na čo pozerať 
a obdivovať. Porota sa aj dnes 
poriadne zapotila.

Najkrajšie, najoriginálnejšie a 

zhotovené kostýmy hodnotia-
ca komisia aj odmenila. 

Karneval je krásna chvíľa,
muzika tam vyhráva,

z dievčatka sa stane víla, 
motýľ, púpava.

Krásna vec sú karnevaly,
hrá tam trúbka aj bubon

a z chlapcov sa stanú králi, 
indiáni, slon.

V závere karnevalu, ako 
býva zvykom, nechýbala tom-
bola, každá maska vyhrala 
cenu. 

Ďakujeme pani vedúcej 
školskej jedálne za občerst-
venie, chutné fánky. ZRŠ za 
sladkú odmenu pre všetky 
deti.

Maškarný ples vo fašiangovej nálade
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Zo života základnej školy

Bábkové divadlo Lienka
Každý z nás vyrastal na kla-
sických rozprávkových príbe-
hoch, v ktorých dobro víťazí 
nad zlom. 

Získali sme z nich základ-
né morálne hodnoty, 
oboznámili sme sa s 

pozitívnymi vzormi. Takúto 
skúsenosť  ponúklo našim ži-
akom  28. februára Bábkové 
divadlo Lienka s rozprávkou 
Zakliata princezná.

 Bábková rozprávka  bola  
hrané bábkami o rozmeroch 
až 80 cm. Bábky boli vyrobené 
prevažne z lipového dreva. 
Príbeh sa odohrával v maleb-
ných kulisách a  rozprávka 
bola  plná krásnych pesničiek 
a rekvizít. Rozprávku hrali dvaja 

bábkoherci.
Príbeh je inšpirovaný 

rozprávkou „O šípkovej Ružen-
ke“. Princezná dostane do 
daru okrem dobrých vlastností 
aj zlú kliatbu, 
ktorá sa naplní 
a spolu s celým 
k rá ľovs tvom 
zaspí hlbokým 
spánkom. Po 
sto rokoch sa 
nájde odvážny 
m l á d e n e c , 
ktorý princeznú 
zachráni. 

I n te rak t í v -
na rozpráv-
ka, kde dobro 
víťazí nad zlom. 
Po skončení 

rozprávky si deti mohli poz-
rieť bábky, ktoré vystupovali v 
rozprávke. Bol to neobyčajný 
zážitok. Ďakujeme divadlu  za 
pekné predstavenie.           -zš-

Dňa 30.1.2020 sa v prie-
storoch našej školy ozýval det-
ský spev a smiech. Dôvodom 
bola príležitosť s názvom 
„PASOVANIE  PRVÁKOV.“

Stať sa prvákom je veľká 
vec. Treba si zvyknúť na 
toľko nových ľudí, pov-

inností, pravidiel… Ako po iné 
roky, aj tento rok úlohou prvákov 
bolo ukázať, čo sa za krátky čas 
strávený v školských laviciach 
naučili. 
   Vo štvrtok popoludní boli naši 
prváčikovia nedočkaví. V prváckej 
triede sa konalo slávnostné 
popoludnie pripravené práve pre 
nich – Pasovačka prváčikov,  na 
ktorej boli dievčatá a chlapci z I.A  
oficiálne pasovaní za žiakov našej 
školy. Vyobliekaní prváčikovia, plní 
radosti a očakávania predviedli 
prítomným, čo sa naučili a plnili  
rôzne úlohy. Odmenou pre nich 
bol potlesk ich rodičov, starých 
rodičov i súrodencov. Nasledovalo 
slávnostné pasovanie každého 
prváčika za žiaka našej školy  
pani riaditeľkou .  Prevzali si  malý 
darček a  pamätný list z pasovačky. 
Slávnostným sľubom potvrdili, že 
sa budú učiť a správať sa tak, ako 
sa na ozajstného prváčika patrí
   A veru, nenechali sa zahanbiť. 
Čítali, počítali, cvičili, recitovali aj 
spievali jedna radosť.
   Naši milí prváci, želáme vám, aby 
sa vaše túžby splnili, aby ste sa v 
škole cítili dobre, aby ste  okrem  
vedomostí  zažili i kopec  radosti 
z objavovania, ale i spokojnosti 
z dobrej práce .Hoci zdolávanie 
prekážok občas trochu bolí. 
Vydržte, veď to za to stojí!
    Učitelia Vám môžu otvoriť dvere, 
ale vstúpiť do nich musíte  sami.

Pasovanie prvákov

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ
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Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
Podporiť separovanie 
odpadu i efektívne zvýšiť 
edukáciu detí v tejto 
oblasti je cieľom  envi-
ronmentálneho progra-
mu  na našej škole pod 
názvom Triedim, triediš, 
triedime. 

Detská fantázia je neob-
medzená a aj odpad v 
nej môže pôsobiť ve-

selo a neškodne. V reálnom 
živote je to však naopak. 
Mnohí z nás považujú odpad 
za bezcennú vec, ktorú bez 
rozmyslu hodia v tom lepšom 
prípade do prvého kontajnera 
a nedbajú na jeho ďalší osud 
a jeho vplyv na znečisťovanie 
životného prostredia. Nie 
všetci si uvedomujeme, že 
v 8 z 10 prípadov by sa od-
pad dal separovať a stala by 
sa z neho druhotná surovi-
na. Preto je v odpadovom 
hospodárstve dôležitá osve-
ta a to predovšetkým medzi 
deťmi, ktoré môžu preniesť 
dobrú myšlienku domov a 

motivovať svoju rodinu k 
ekologickému nakladaniu s 
odpadom. Úlohou školy je 
vzdelávať a pripravovať deti a 
mládež nielen na odbornosť, 
ale aj na každodenný život. K 
takýmto praktickým zručnos-
tiam patrí aj vybudovanie 
návyku na triedenie odpadu 
tak, aby sa stalo prirodzenou 
súčasťou ich života.

Aj naša škola separuje od-
pad.    No rozhodli sme sa, 
že sa budeme  snažiť ešte 
viac  znížiť množstvo nepo-
trebného odpadu na našej 
škole. Čím viac odpadu sa 
vytriedi, tým menej zostane 
zmesového odpadu.   Do 
každej triedy pribudli tri sep-
aračné koše :  na papier, 
plasty a komunálny odpad. 
Zoberme si to čisto z prak-
tického hľadiska, ak máte 
kde triediť, možnosti separá-
cie sú dostupné, tak vám nič 
nebráni aby ste tak robili, a 
separácia bude efektívna. No 
ak by ste mali kvôli tomu, aby 
ste vyhodili odpad,  ísť von z 
triedy a potom sa vrátiť, ruku 
na srdce, radšej to  hodíte 

do spoločného koša. K 
celkovému triedeniu prispieva 
aj  osveta. Osveta a výchova 
je veľmi dôležitá. Deti sa rady 
učia, spoznávajú nové veci, 
objavujú.., aj preto si mys-
líme, že práve ony sú tými 
správnymi nositeľmi myšlien-
ky separácie a ochrany život-
ného prostredia. Postupne sa  
pre žiakov stáva separovanie 
úplne prirodzené.

  V škole robíme rôzne aktiv-
ity, organizujeme prednášky, 
besedy, chodíme do školy 
v prírode, kde im vysvetľu-
jeme, aké je dôležité našu 
Zem chrániť, čistíme obec a 
okolie na Deň Zeme.  Okrem 
bežných komodít triedime aj 
zubné kefky Curaprox, ton-
ery a batérie, elektroodpad, 
zbierame plastové vrchnáky, 
suchý chlieb a pečivo,  or-
ganizujeme aj zber papiera.

 Spoločnosť si musí 
separovanie zautomatizovať 
a veríme, že aj týmto pro-
jektom vytvoríme v deťoch 
pozitívne environmentálne 
návyky a zvýšime ich záujem 
o ochranu prírody.

Triediš, triedim, triedime

Planetárium v kultúrnom dome

Planetárium si väčši-
na z nás predstaví ako 
budovu s kupolovitou 
strechou, kde môžeme 
pozorovať nočnú oblohu 
aj počas dňa, za dažďa 
či oblačnosti. Na Slov-
ensku sa však už možno 
stretnúť aj s prenosným 
planetáriom. 

Prenosné planetárium si 

možno predstaviť ako stan 
so špeciálnou premietacou 
plochou, široký päť metrov 
a v najvyššej časti vysoký 
3,3 metra. Počas jedného 
premietania sa doň vojde 
približne 25 detí alebo asi 20 
dospelých, Žiaci touto atrak-
tívnou formou výučby získav-
ajú nové vedomosti o našom 
vesmíre .

Žiaci z našej školy i deti 

materskej školy  mali  22.1. 
2020  v kultúrnom dome 
nafukovacie prenosné plan-
etárium. V ASTRO SHOW si 
ukázali aký je vesmír farebný 
a aké planéty sú v našej sl-
nečnej sústave. Pre deti to 
bol nezabudnuteľný zážitok. 
Prežili spolu krásny čas. Všet-
ci z toho  mali veľkú radosť.

                                   -zš-
      Foto na dvojstrane: -zš-

Knihy - rozprávky, príbe-
hy, romány, básne - otvárajú 
nám myseľ, prebúdzajú v nás 
tvorivosť, učia nás premýšľať… 
Čitateľ knihu číta, recitátor ju 
odovzdáva ďalej, interpretuje, 
“rozvíja po novom”… 

Aj medzi našimi žiakmi sú mno-
hí šikovní recitátori, ktorí svoj 
talent každoročne prezentujú 

na  súťažnej prehliadke v prednese 
poézie a prózy, Hollého pamätník. 
Na úspech v súťaži nestačí len naučiť 
sa recitovať určitý text, porota totiž 
hodnotí prísne a podľa mnohých 
kritérií.  Školské kolo sa uskutočni-
lo dňa 27.02.2020 a zúčastnili sa 
ho  žiaci 2. Až 4. ročníka. Súťažilo 
sa v dvoch kategóriách – poézia a 
próza. Hodnotil sa najmä výber tex-
tu, zvuková stránka reči, ovládanie 
textu a jeho prednes.   Porota mala 
skutočne ťažkú úlohu pri vyhodno-
covaní súťaže. Na všetkých zúčast-
nených čakala sladká odmena a víťa-
zi boli odmenení potleskom, knihou 
i diplomom. Prednesy boli pôsobivé. 
Recitátori predstavili zaujímavé li-
terárne texty, ktoré spolu s pekným 
umeleckým prednesom obohatili 
poslucháčov o nádherný umelecký 
zážitok. Odborná porota, ktorá hod-
notila výkony žiakov pozostávala z 
pedagógov našej školy. 

Výsledky: 1. miesto:  O. Krupa a 
T.Tureček, 2. miesto: V.Juricová

                  3.miesto: V.Florek
Cena riaditeľky: J.Snoha a 

H.Krupová
Mimoriadna cena: J.Jakubček a 

S. Bedeová.

Hollého pamätník

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ



Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ

Do fašiangovej maškarnej 
nálady sa v poslednom de-
saťročí každý rok zapájajú aj 
žiaci našej školy. 

Fašiangovú zábavu pod 
maskami  škola usporiadala    
posledný deň pred jarnými 

prázdninami  v piatok 14.2.
V to popoludnie bola v škole  

tá pravá fašiangová nála-
da. Po triede sa prechádzali 
princezné, rôzne rozprávkové 
postavičky a zvieratká. Masky 
sa obecenstvu postupne 
predstavili a hneď nastúpili 
na rôzne pripravené súťaže, 
kde ukázali svoju obratnosti 
a šikovnosť, a už sa zavírili v 
rytme tanca. Do tanca nám 

hral Denis   a my všetci sme sa 
príjemne zabávali.

Prehliadka masiek sa aj toh-
to roku vydarila, lebo sa zos-
kupilo takmer 45 žiakov, ktorí 
do školy prišli  dobre zamask-
ovanými, takže ich bolo sku-
točne ťažko rozpoznať.

Mnohé masky boli sku-
točne veľmi originálne a okrem 
mnohých už často videných 
masiek zobrazujúce časté po-
volania starších, či ich koníčky, 
boli tu torta, popcorn, zaklínač 
hadov  a mnoho iných pôva-
bných masiek a kostýmov. Aj 
dnes sa ukázalo, že naši žia-
ci majú dosť predstavivosti a 
vyrobili si pekné a zaujímavé 
masky. Bolo sa na čo pozerať 
a obdivovať. Porota sa aj dnes 
poriadne zapotila.

Najkrajšie, najoriginálnejšie a 

zhotovené kostýmy hodnotia-
ca komisia aj odmenila. 

Karneval je krásna chvíľa,
muzika tam vyhráva,

z dievčatka sa stane víla, 
motýľ, púpava.

Krásna vec sú karnevaly,
hrá tam trúbka aj bubon

a z chlapcov sa stanú králi, 
indiáni, slon.

V závere karnevalu, ako 
býva zvykom, nechýbala tom-
bola, každá maska vyhrala 
cenu. 

Ďakujeme pani vedúcej 
školskej jedálne za občerst-
venie, chutné fánky. ZRŠ za 
sladkú odmenu pre všetky 
deti.

Maškarný ples vo fašiangovej nálade
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Zo života základnej školy

Bábkové divadlo Lienka
Každý z nás vyrastal na kla-
sických rozprávkových príbe-
hoch, v ktorých dobro víťazí 
nad zlom. 

Získali sme z nich základ-
né morálne hodnoty, 
oboznámili sme sa s 

pozitívnymi vzormi. Takúto 
skúsenosť  ponúklo našim ži-
akom  28. februára Bábkové 
divadlo Lienka s rozprávkou 
Zakliata princezná.

 Bábková rozprávka  bola  
hrané bábkami o rozmeroch 
až 80 cm. Bábky boli vyrobené 
prevažne z lipového dreva. 
Príbeh sa odohrával v maleb-
ných kulisách a  rozprávka 
bola  plná krásnych pesničiek 
a rekvizít. Rozprávku hrali dvaja 

bábkoherci.
Príbeh je inšpirovaný 

rozprávkou „O šípkovej Ružen-
ke“. Princezná dostane do 
daru okrem dobrých vlastností 
aj zlú kliatbu, 
ktorá sa naplní 
a spolu s celým 
k rá ľovs tvom 
zaspí hlbokým 
spánkom. Po 
sto rokoch sa 
nájde odvážny 
m l á d e n e c , 
ktorý princeznú 
zachráni. 

I n te rak t í v -
na rozpráv-
ka, kde dobro 
víťazí nad zlom. 
Po skončení 

rozprávky si deti mohli poz-
rieť bábky, ktoré vystupovali v 
rozprávke. Bol to neobyčajný 
zážitok. Ďakujeme divadlu  za 
pekné predstavenie.           -zš-

Dňa 30.1.2020 sa v prie-
storoch našej školy ozýval det-
ský spev a smiech. Dôvodom 
bola príležitosť s názvom 
„PASOVANIE  PRVÁKOV.“

Stať sa prvákom je veľká 
vec. Treba si zvyknúť na 
toľko nových ľudí, pov-

inností, pravidiel… Ako po iné 
roky, aj tento rok úlohou prvákov 
bolo ukázať, čo sa za krátky čas 
strávený v školských laviciach 
naučili. 
   Vo štvrtok popoludní boli naši 
prváčikovia nedočkaví. V prváckej 
triede sa konalo slávnostné 
popoludnie pripravené práve pre 
nich – Pasovačka prváčikov,  na 
ktorej boli dievčatá a chlapci z I.A  
oficiálne pasovaní za žiakov našej 
školy. Vyobliekaní prváčikovia, plní 
radosti a očakávania predviedli 
prítomným, čo sa naučili a plnili  
rôzne úlohy. Odmenou pre nich 
bol potlesk ich rodičov, starých 
rodičov i súrodencov. Nasledovalo 
slávnostné pasovanie každého 
prváčika za žiaka našej školy  
pani riaditeľkou .  Prevzali si  malý 
darček a  pamätný list z pasovačky. 
Slávnostným sľubom potvrdili, že 
sa budú učiť a správať sa tak, ako 
sa na ozajstného prváčika patrí
   A veru, nenechali sa zahanbiť. 
Čítali, počítali, cvičili, recitovali aj 
spievali jedna radosť.
   Naši milí prváci, želáme vám, aby 
sa vaše túžby splnili, aby ste sa v 
škole cítili dobre, aby ste  okrem  
vedomostí  zažili i kopec  radosti 
z objavovania, ale i spokojnosti 
z dobrej práce .Hoci zdolávanie 
prekážok občas trochu bolí. 
Vydržte, veď to za to stojí!
    Učitelia Vám môžu otvoriť dvere, 
ale vstúpiť do nich musíte  sami.

Pasovanie prvákov

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ
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Eva Seitlerová
riaditeľka ZŠ
Podporiť separovanie 
odpadu i efektívne zvýšiť 
edukáciu detí v tejto 
oblasti je cieľom  envi-
ronmentálneho progra-
mu  na našej škole pod 
názvom Triedim, triediš, 
triedime. 

Detská fantázia je neob-
medzená a aj odpad v 
nej môže pôsobiť ve-

selo a neškodne. V reálnom 
živote je to však naopak. 
Mnohí z nás považujú odpad 
za bezcennú vec, ktorú bez 
rozmyslu hodia v tom lepšom 
prípade do prvého kontajnera 
a nedbajú na jeho ďalší osud 
a jeho vplyv na znečisťovanie 
životného prostredia. Nie 
všetci si uvedomujeme, že 
v 8 z 10 prípadov by sa od-
pad dal separovať a stala by 
sa z neho druhotná surovi-
na. Preto je v odpadovom 
hospodárstve dôležitá osve-
ta a to predovšetkým medzi 
deťmi, ktoré môžu preniesť 
dobrú myšlienku domov a 

motivovať svoju rodinu k 
ekologickému nakladaniu s 
odpadom. Úlohou školy je 
vzdelávať a pripravovať deti a 
mládež nielen na odbornosť, 
ale aj na každodenný život. K 
takýmto praktickým zručnos-
tiam patrí aj vybudovanie 
návyku na triedenie odpadu 
tak, aby sa stalo prirodzenou 
súčasťou ich života.

Aj naša škola separuje od-
pad.    No rozhodli sme sa, 
že sa budeme  snažiť ešte 
viac  znížiť množstvo nepo-
trebného odpadu na našej 
škole. Čím viac odpadu sa 
vytriedi, tým menej zostane 
zmesového odpadu.   Do 
každej triedy pribudli tri sep-
aračné koše :  na papier, 
plasty a komunálny odpad. 
Zoberme si to čisto z prak-
tického hľadiska, ak máte 
kde triediť, možnosti separá-
cie sú dostupné, tak vám nič 
nebráni aby ste tak robili, a 
separácia bude efektívna. No 
ak by ste mali kvôli tomu, aby 
ste vyhodili odpad,  ísť von z 
triedy a potom sa vrátiť, ruku 
na srdce, radšej to  hodíte 

do spoločného koša. K 
celkovému triedeniu prispieva 
aj  osveta. Osveta a výchova 
je veľmi dôležitá. Deti sa rady 
učia, spoznávajú nové veci, 
objavujú.., aj preto si mys-
líme, že práve ony sú tými 
správnymi nositeľmi myšlien-
ky separácie a ochrany život-
ného prostredia. Postupne sa  
pre žiakov stáva separovanie 
úplne prirodzené.

  V škole robíme rôzne aktiv-
ity, organizujeme prednášky, 
besedy, chodíme do školy 
v prírode, kde im vysvetľu-
jeme, aké je dôležité našu 
Zem chrániť, čistíme obec a 
okolie na Deň Zeme.  Okrem 
bežných komodít triedime aj 
zubné kefky Curaprox, ton-
ery a batérie, elektroodpad, 
zbierame plastové vrchnáky, 
suchý chlieb a pečivo,  or-
ganizujeme aj zber papiera.

 Spoločnosť si musí 
separovanie zautomatizovať 
a veríme, že aj týmto pro-
jektom vytvoríme v deťoch 
pozitívne environmentálne 
návyky a zvýšime ich záujem 
o ochranu prírody.

Triediš, triedim, triedime

Planetárium v kultúrnom dome

Planetárium si väčši-
na z nás predstaví ako 
budovu s kupolovitou 
strechou, kde môžeme 
pozorovať nočnú oblohu 
aj počas dňa, za dažďa 
či oblačnosti. Na Slov-
ensku sa však už možno 
stretnúť aj s prenosným 
planetáriom. 

Prenosné planetárium si 

možno predstaviť ako stan 
so špeciálnou premietacou 
plochou, široký päť metrov 
a v najvyššej časti vysoký 
3,3 metra. Počas jedného 
premietania sa doň vojde 
približne 25 detí alebo asi 20 
dospelých, Žiaci touto atrak-
tívnou formou výučby získav-
ajú nové vedomosti o našom 
vesmíre .

Žiaci z našej školy i deti 

materskej školy  mali  22.1. 
2020  v kultúrnom dome 
nafukovacie prenosné plan-
etárium. V ASTRO SHOW si 
ukázali aký je vesmír farebný 
a aké planéty sú v našej sl-
nečnej sústave. Pre deti to 
bol nezabudnuteľný zážitok. 
Prežili spolu krásny čas. Všet-
ci z toho  mali veľkú radosť.

                                   -zš-
      Foto na dvojstrane: -zš-

Knihy - rozprávky, príbe-
hy, romány, básne - otvárajú 
nám myseľ, prebúdzajú v nás 
tvorivosť, učia nás premýšľať… 
Čitateľ knihu číta, recitátor ju 
odovzdáva ďalej, interpretuje, 
“rozvíja po novom”… 

Aj medzi našimi žiakmi sú mno-
hí šikovní recitátori, ktorí svoj 
talent každoročne prezentujú 

na  súťažnej prehliadke v prednese 
poézie a prózy, Hollého pamätník. 
Na úspech v súťaži nestačí len naučiť 
sa recitovať určitý text, porota totiž 
hodnotí prísne a podľa mnohých 
kritérií.  Školské kolo sa uskutočni-
lo dňa 27.02.2020 a zúčastnili sa 
ho  žiaci 2. Až 4. ročníka. Súťažilo 
sa v dvoch kategóriách – poézia a 
próza. Hodnotil sa najmä výber tex-
tu, zvuková stránka reči, ovládanie 
textu a jeho prednes.   Porota mala 
skutočne ťažkú úlohu pri vyhodno-
covaní súťaže. Na všetkých zúčast-
nených čakala sladká odmena a víťa-
zi boli odmenení potleskom, knihou 
i diplomom. Prednesy boli pôsobivé. 
Recitátori predstavili zaujímavé li-
terárne texty, ktoré spolu s pekným 
umeleckým prednesom obohatili 
poslucháčov o nádherný umelecký 
zážitok. Odborná porota, ktorá hod-
notila výkony žiakov pozostávala z 
pedagógov našej školy. 

Výsledky: 1. miesto:  O. Krupa a 
T.Tureček, 2. miesto: V.Juricová

                  3.miesto: V.Florek
Cena riaditeľky: J.Snoha a 

H.Krupová
Mimoriadna cena: J.Jakubček a 

S. Bedeová.

Hollého pamätník

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ



Taktiež je z pohľadu ochrany 
vašich práv dôležitá informá-
cia, že ako zamestnanec nie 
ste povinný počas mimoriadnej 
situácie vykonávať inú prácu 
ako je tá, ktorú máte dohodnutú 
v pracovnej zmluve. Ak by teda 
od vás zamestnávateľ vyžado-
val vykonávanie inej náhradnej 
práce, ktorá vám z rôznych 
dôvodov nevyhovuje, máte 
možnosť takúto prácu odmiet-
nuť a zamestnávateľ je povinný 
vám poskytovať náhradu mzdy 
z dôvodu prekážky na strane 
zamestnávateľa. V zásade, ak 
zamestnávateľ nemá možnosť 
z vyššie uvedených dôvodov 
prideľovať zamestnanco-
vi prácu, vzniká tzv. prekážka 
na strane zamestnávateľa, pri 
ktorej vám patrí náhrada mzdy 
– za čas do 3.4.2020 v plnej 
výške priemerného zárobku 
a od 4.4.2020 vo výške 80% 
priemerného zárobku  (zmena 
zavedená novelou Zákonníka 
práce č. 66/2020 Z.z. účin-
nou od uvedeného dátumu). 
Bežným postupom zamestná-
vateľov po vypuknutí mimori-
adnej situácie bolo, že zamest-
nancom počas trvania prekážok 
v práci oznámili poskytovanie 
60% priemerného zárobku. Tu 
je potrebné zdôrazniť, že 
poskytovanie náhrady mzdy 
vo výške najmenej 60% prie-
merného zárobku je možné 
len u tých zamestnávateľov, 
u ktorých fungujú zástupco-
via zamestnancov (odborový 
orgán, zamestnanecká rada 
alebo zamestnanecký dôverník) 
a zamestnávateľ sa na takomto 
znížení náhrady mzdy vopred so 
zástupcami zamestnancov do-
hodol. Ak zástupcovia zamest-
nancov u vášho zamestnávateľa 
neexistujú resp. takáto dohoda 
nebola dosiahnutá, nemôže 
zamestnávateľ jednostranne 
rozhodnúť o znížení náhrady 

mzdy na 60% priemerného 
zárobku, pretože by opäť postu-
poval nezákonne a je teda pov-
inný vám poskytovať náhradu 
mzdy v plnej výške priemerného 
zárobku (od 4.4.2020 vo výške 
80%). Ak vám však zamest-
návateľ takýmto nezákon-
ným spôsobom znížil náhradu 
mzdy, nevyplatenú časť mzdy si 
môžete nárokovať aj spätne. 
   V praxi som sa stretol aj so 
situáciou, keď zamestnávatelia 
nútia zamestnancov, aby vy-
užili čerpanie dávky tzv. ošet-
rovného (ľudovo „OČRka“) z 

dôvodu ošetrovania dieťaťa ale-
bo iného člena rodiny, prípadne 
tzv. nemocenského z dôvodu 
predstieranej choroby alebo 
karantény. Podotýkam, že také-
to „pokyny“ zamestnávateľa 
samozrejme nie ste povinný reš-
pektovať, ak na čerpanie tých-
to sociálnych dávok neexistuje 
skutočne reálny dôvod. Samoz-
rejme, prípadné čerpanie tzv. 
ošetrovného môže byť riešením 
vašej aktuálnej situácie najmä ak 
máte súčasne potrebu ošetro-
vania dieťaťa, ktoré (i) nedovŕšilo 
11. rok veku alebo (ii) nedovŕšilo 
16. rok veku, ak si to vyžaduje 
jeho zdravotný stav (tu je po-
trebné aj potvrdenie pediatra) 
a súčasne škola/škôlka, ktorú 

dieťa navštevuje, bola rozhod-
nutím príslušného orgánu uzat-
vorená alebo ak existuje potre-
ba ošetrovania blízkeho člena 
rodiny. V danom prípade vám 
bude Sociálnou poisťovňou vy-
plácaná dávka ošetrovného vo 
výške 55% z denného vymeria-
vacieho základu (čo zodpovedá 
približne výške hrubej mzdy). 
Na základe novely zákona 
o sociálnom poistení účin-
nej od 27.3.2020 je možné 
čerpať dávku ošetrovného 
nepretržite až do skonče-
nia opatrení súvisiacich so 
súčasnou mimoriadnou 
situáciou, t.j. napr. počas 
celej doby uzatvorenia konk-
rétnej školy/škôlky.
   Bohužiaľ, v rámci tohto už 
aj tak rozsiahleho článku nie je 
možné poňať celú problema-
tiku pracovných a sociálnych 
otázok, ktorá sa vás môže v 
týchto časoch dotýkať. Nakoľko 
sa právna úprava v oblasti pra-
covného a sociálneho práva v 
týchto dňoch doslova za po-
chodu mení a vyvíja (tento člá-
nok vychádza z údajov ku dňu 
jeho písania dňa 4.4.2020), od-
porúčam vám sledovať veľmi 
prehľadne spracované články 
a odpovede na stránke www.
relia.sk, ktorú spravuje pán 
Jozef Mihál, aktuálne štátny ta-
jomník Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny a jeden 
z najväčších odborníkov na 
túto oblasť. Akokoľvek, pri up-
latňovaní vašich práv vo vzťahu 
k zamestnávateľom je namieste 
vystupovať sebavedome a s 
vedomím si svojich práv, avšak 
na druhej strane súčasne aj 
s ohľadom na často náročnú 
situáciu zamestnávateľov tak, 
aby ste našli riešenia, ktoré 
budú nielen rešpektovať vašu 
sociálnu situáciu ale budú aj dl-
hodobo udržateľné.  
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Užitočné informácie pre zamestnancov v čase koronavírusu Termíny odvozov 
separovaného 

odpadu
1.polrok 2020

PAPIER 
  Vždy vo štvrtok, a to: 9. 
apríla a 4. júna 2020. Zbie-
ra sa do plastovej nádoby. 
Zberajú sa: noviny, časopisy, 
brožúry, katalógy, cenníky, 
knihy, lepenky, vlnité lepenky. 
Nezberá sa: pergamenový, 
asfaltový, dechtový papier a 
lepenka, brúsny, mastný, la-
kovaný a napustený papier a 
lepenka, hygienicky závadný 
papier, obuvnícka lepenka, 
papierový prach a výseky 
dierkovačiek, papier a plasty 
znečistené potravinami. Ná-
doba nesmie obsahovať ne-
čistoty (piesok, uhlie, kovy, 
sklo, cement, škváru, drevo, 
kožu, gumu a iné)

PET FĽAŠE A PLASTY
   Vždy v piatok, a to: 8. mája  
a 19. júna 2020. Zberá sa do 
plastových vriec. Zberajú sa 
PET fľaše z nealkoholických 
nápojov v stlačenom stave, 
sáčky, fólie, igelity, plastové 
nádoby z kozmetiky – potra-
vín. Vrece nesmie obsaho-
vať nečistoty (piesok, uhlie, 
kovy, sklo, cement, drevo, 
kožu, gumu a iné).

Sklo
   Vždy v utorok, a to: 5. 
mája a 16. júna  2020. Zberá 
sa do veľkých nádob na sklo 
rozmiestnených po obci.                      
 Za dôslednú separáciu vám 
ďakujeme!                                                                                                        
                                  -map-

“V praxi som 
sa stretol aj so 
situáciou, keď za- 
mestnávatelia nútia 
zamestnancov, aby 
využili čerpanie 
dávky tzv. oše-    
trovného...”

Lukáš Radoský
advokát

poslanec OZ

Aj keď jar už zaklopala na 
oblôčik, spomienky na via-
nočnú atmosféru a náladu v 
našej škôlke v nás a našich 
deťoch zostali. 

Týždne plné tvorivosti, do-
brej nálady a lásky nám 
vytvárali čaro Vianoc. O 

to krajšie a plnohodnotnejšie si 
to vychutnali deti, ktorým sme  
ponúkli  veľa tvorivých aktivít  
na ktorých sa podieľali samy, 
kedy pani učiteľky boli len po-
mocníkmi.  Zamiesiť cesto po-
mocou receptu maľovaného 
čítania, váženia surovín na 
ozajstnej váhe, používania 
rôznych nádob na určenie 
množstva a samotné miesenie, 
vaľkanie a vykrajovanie me-
dovníčkov vzbudilo u detí 
veľkú radosť a chuť pracovať. 
Výsledkom ich diela bolo po-
hostenie s vyzdobenými me-

dovníčkami pri stromčeku a  
pri štedrovečernom stole , na 
ktorom nechýbali ani chutné, 
voňavé vianočné oplátky  vy-
robené s láskou spolu s deťmi. 
Pečenia vianočných oplátok 
nám prišiel do škôlky predviesť 
Miškin deduško Jozef Štefan-
ka, s ktorým sme strávili milé 
a voňavé dopoludnie pri speve 
detských kolied. Chytiť via-
nočného kapra,  či predávať 
na vianočnej tržnici formou 
hier si mohol vyskúšať každý . 
Hlina, papier, nožnice , lepid-
lo, trblietky, drôtiky , vlna šik-
ovné prstíky a ide sa do toho. 
Detská tvorivosť  je bez ob-
medzenia, o to väčšia radosť 
bola z vlastného diela – via-
nočnej ozdoby, pozdravu  vy-
robeného s láskou a detskou 
dokonalosťou. Urobiť radosť , 
potešiť a obdarovať kamaráta  
svojimi vlastnými dielami po-
mocou vianočnej pošty poteši-
lo nejedno detské srdiečko. 

Prostredníctvom spevu kolied  
a vinšov deti rozdávali radosť, 
lásku, úprimnosť, vzájomné  
porozumenie, pochopenie a 
povzbudenie. Celé toto naše 
pohodové vianočné obdobie 
sme ukončili štedrou večerou 
sprevádzanou zvykmi a tradí-
ciami Vianoc a samozrejme s 
rozbaľovaním darčekov. Na 
dievčatká čakalo i povianočné 
prekvapenie, krásny veľký 
Barbie domček s príslušen-
stvom a Barbiami ktorý nám 
darovala Magdalénka Valová, 
za ktorý veľmi pekne ďaku-
jeme. Otvárať detské srdiečka 
a vkladať  do nich spomínané 
vzácne hodnoty tvorivosť, 
lásku, obetavosť, úprimnosť 
vzájomné porozumenie, spo-
lupatričnosť, pokoru... Túto 
možnosť môžeme vytvárať 
v každom prostredí,  po celý 
čas. Bude to pre nás   od-
menou v budúcnosti. Je to len 
na nás dospelých...

S láskou, tvorivosťou je život krajší a plnohodnotnejší
Zo života materskej školy

Bábkové divadlo Zimná rozprávka
V utorok 14. januára, krátku 
chvíľu po vianočných prázd-
ninách, k nám do materskej 
školy v doobedňajších hod-
inách zavítalo bábkové divad-
lo Agapé.  

V podaní šikovného báb-
koherca Mateja  Žáka sa 
deti stali súčasťou krás-

neho a výchovno-poučného 
príbehu s prosociálnou témou 
pod názvom Zimná rozpráv-
ka. Okrem pútavého vizuál-
neho zážitku sa mohli aktívne 
podieľať na príbehu malého 

chlapca, ktorý sa spolu s ot-
com pripravoval na Vianoce, no 
vďaka svojej lakomej povahe a 
sebeckému správa-
niu nemal kamarátov 
a nevedome ubližov-
al okoliu i zvieratkám. 
Postupne a s pomo-
cou detí zistil, ako 
sa treba správať ku 
kamarátom, k otcovi 
a rodičom, zvierat-
kám i okoliu a čo vš-
etko si treba vážiť. Na 
záver príbehu nechý-
bala pravá „zimná“ 

guľovačka a krátka tanečná 
zábava.          

Andrea Štefanková
riaditeľka MŠ
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V stredu 22. januára sme 
v rámci tematického týždňa 
Vesmír očami detí v doobedňa-
jších hodinách navštívili mo-
bilné planetárium v kultúrnom 
dome.

Plní zvedavosti a očakávaní 
sme vkročili do veľkej nafu-
kovacej kupoly a pohodlne 

sa usadili na pripravené podsedáky. 
Animované video nás v imag-
inárnom raketopláne  prenieslo do 
vesmíru kde sme spolu s čarovnou 
vedeckou knihou  “navštívili” všet-
ky planéty našej slnečnej sústavy.  
Niektoré deti staršej triedy už podľa 
zobrazenia  vedeli na akú plané-
tu letíme a s nadšením jej názov 
vopred vykrikovali. Ďakujeme or-
ganizátorom za pútavý a zároveň 
poučný zážitok.

Mobilné planetárium

Zuzana Floreková

Zuzana Floreková



ak však pracovný pomer trval 
6 rokov, minimálny nárok 
na odstupné je vo výške 
trojnásobku priemerného 
zárobku). Napriek tomu však 
zamestnancovi nič nebráni 
trvať na poskytnutí toho 
istého finančného plnenia, 
ktoré by mu zamestnávateľ 
musel poskytnúť v prípade 
jednostrannej výpovede. Pre 
úplnosť je potrebné podotknúť, 
že  pre podanie výpovede 
(ale vo vše- obecnosti aj 
pre skončenie dohodou) z 
tzv. organizačných zmien 
resp. zrušenia (časti) 
zamestnávateľa, musí 
zamestnávateľ splniť viacero 
formálnych podmienok ako 
je reálne zrušenie pracovného 
miesta, ponuka inej vhodnej 
práce, nevytvorenie toho istého 
pracovného miesta počas 
nasledujúcich dvoch mesiacov 
atď. Ak zamestnávateľ tieto 
podmienky poruší, máte 
vždy možnosť domáhať 
sa do dvoch mesiacov od 
skončenia pracovného 
pomeru na súde neplatnosti 
uvedeného skončenia, pričom 
si môžete navyše uplatniť 
nárok na náhradu mzdy. V 
praxi zamestnávatelia často 
podmienky pre skončenie 
pracovného pomeru porušujú, 
a preto väčšina súdnych sporov 
v takýchto prípadoch končí v 
neprospech zamestnávateľa. 
Akokoľvek, verím, že skončenie 
pracovného pomeru zo 
strany zamestnávateľa vás 
nepostihne, avšak množstvo 
z vás zrejme nemôže 
momentálne vykonávať svoju 
prácu jednak pre uzatvorenie 
prevádzky z dôvodu povinných 
karanténnych opatrení alebo z 
dôvodu nedostatku práce na 
strane vášho zamestnávateľa 
(pokles objednávok). Prvou 
podstatnou informáciou je, že 
zamestnávateľ nemá právo ani 
pri vzniku vyššie uvedených 
prekážok brániacich ďalšiemu 
výkonu práce vám nariadiť 
tzv. neplatené voľno. Ak tak 
váš zamestnávateľ učinil, 
konal v rozpore so zákonom 
a máte možnosť sa voči 
nemu domáhať doplatenia 
náhrady priemerného zárobku 
v plnej výške za dobu, počas 
ktorej ste nevykonávali 
prácu z dôvodu mimoriadnej 
situácie (od 4.4.2020 však 
zamestnancovi vzniká nárok 
len na náhradu mzdy vo výške 
80% priemerného zárobku). 

             pokračovanie na str.5

Užitočné informácie pre 
zamestnancov v čase koronavírusu

Právna poradňa 

V rámci výkonu svojej ad-
vokátskej praxe vnímam 
od vypuknutia mimoriadnej 
situácie spôsobenej šírením 
ochorenia COVID-19 
zvýšený záujem zamestná-
vateľov ako aj zamestnan-
cov o právne rady alebo 
informácie, ktoré by im 
ozrejmili akým spôsobom 
sa majú alebo môžu v danej 
situácii správať, aké sú ich 
práva a pod.

Napriek tomu, že od-
povede na množstvo 
otázok súvisiacich so 

zamestnávaním je možné nájsť 
na niekoľkých odborných inter-
netových stránkach resp. tieto 
informácie sú aj predmetom 
denného mediálneho spravoda-
jstva, v posledných dňoch došlo 
v dôsledku vzniknutej situácie 
k viacerým zmenám Zákonní-
ka práce ako aj ďalších pred-
pisov v oblasti zamestnávania 
a sociálneho zabezpečenia, čo 
východiskovú právnu situáciu 
z času vypuknutia nákazy 
značne mení. Považujem pre-
to za vhodné ponúknuť aspoň 
niekoľko vlastných postrehov, 
ktoré by vám mohli byť užitočné 
pre zorientovanie sa v otázkach 
vašich zamestnaneckých práv 
a následne aj pri vystupovaní 
vo vzťahu k vašim zamestná-
vateľom. 

V prvom rade by som 
chcel zdôrazniť, že aktuálna 
mimoriadna situácia spôso-
bená šírením COVID-19 nie 
je sama osebe dôvodom, 
pre ktorý by zamestnávateľ 
mohol dať zamestnancovi 
výpoveď z pracovného po-
meru. Ak sa však váš zamest-
návateľ, aj napriek aktuálne za-
vádzaným štátnym podporným 
mechanizmom, rozhodne 
ukončiť s vami pracovný pomer, 
môže tak urobiť len za splne-
nia všetkých zákonných pod-
mienok, ktoré platili aj pred vy-
puknutím mimoriadnej situácie. 
V praxi sa môže jednať zrejme 
najčastejšie o ukončenie pra-
covného pomeru výpoveďou 
z dôvodu uskutočnenia or-
ganizačných zmien podľa § 

63 ods. 1 písm. b) Zákonníka 
práce. V prípade, ak vám zam-
estnávateľ doručí výpoveď z 
uvedeného dôvodu, je povinný 
vás ďalej zamestnávať počas 
plynutia celej výpovednej doby 
a súčasne vám po skončení 
pracovného pomeru jej uply-
nutím poskytnúť odstupné, na 
ktoré vám vznikne nárok. Dĺž-
ka výpovednej doby ako aj 
výška odstupného sú od-
stupňované podľa dĺžky 
trvania pracovného pomeru 
(ak napr. pracovný pomer tr-
val 2,5 roka, výpovedná doba 
je dva mesiace a máte nárok 
na odstupné vo výške jedného 
priemerného zárobku; ak však 
pracovný pomer trval 6 rokov, 
výpovedná doba je už trojme-
sačná a nárok na odstupné je 
vo výške dvoch priemerných 
zárobkov). Pokiaľ vám zam-
estnávateľ predloží návrh na 
skončenie pracovného pomeru 
dohodou, je potrebné, aby v 
tejto dohode bola jasne defino-
vaná výška odstupného, ktoré 
je vám zamestnávateľ povinný 
vyplatiť a taktiež, aby takáto 
dohoda obsahovala informáciu, 
že k ukončeniu pracovného po-
meru dochádza z dôvodov uve-
dených v § 63 ods. 1 písm. a) 
alebo písm. b) Zákonníka práce 
[uvedené písm. a) zákona pred-
stavuje zrušenie zamestnávateľa 
alebo jeho časti, k čomu však 
dochádza v praxi menej často]. 
Pri skončení pracovného po-
meru teda môže zamestnávateľ 
zvoliť tak spôsob výpovede 
ako aj skončenie dohodou. Ku 
skončeniu dohodou najčaste-
jšie zamestnávateľ pristupuje v 
prípade, ak nemá prácu, ktorú 
by vám bol schopný prideľovať 

počas plynutia výpovednej doby 
a chce pracovný pomer ukončiť 
ku skoršiemu dátumu. Ak však 
s dohodou nesúhlasíte, nemá 
zamestnávateľ inú možnosť, 
ako vám doručiť jednostrannú 
výpoveď. Pri skončení pracov-
ného pomeru zo strany zam-
estnávateľa je potrebné byť os-
tražitý a nepodpísať dohodu o 
skončení pracovného pomeru, 
ktorá neobsahuje dôvod jeho 
skončenia, resp. nie je v nej 
dohodnutá výška odstupného. 
Na druhej strane, ak je zam-
estnávateľ rozhodnutý pracov-
ný pomer skončiť a navrhuje 
skončenie dohodou, vo väčšine 
situácií nemá zmysel podpísanie 
dohody odmietať. V danom 
prípade vám však odporúčam 
trvať na tom, aby v dohode 
bolo dojednané odstupné vo 
výške, ktorá zodpovedá súčtu 
mzdy za výpovednú dobu a od-
stupného, na ktoré by ste inak 
mali nárok, ak by vám zamest-
návateľ bol nútený dať výpoveď. 
Samotný Zákonník práce 
pre prípad skončenia pra-
covného pomeru dohodou z 
vyššie uvedených dôvodov 
(organizačné zmeny resp. 
zrušenie zamestnávateľa) 
stanovuje minimálne nároky 
zamestnanca na poskyt-
nutie odstupného vo výške, 
ktorá je v závislosti od dĺžky 
trvania pracovného pomeru 
vždy o niečo nižšia ako by bol 
zákonný nárok zamestnanca 
určený súčtom mzdy za výpov-
ednú dobu a odstupného pre 
prípad výpovede (ak napr. pra-
covný pomer trval 2,5 roka, 
minimálny nárok na odstupné 
je vo výške dvojnásobku prie-
merného mesačného zárobku; 

Lukáš Radoský
advokát, poslanec OZ
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Zuzana Floreková
V sobotu 8. februára 
zorganizovalo združenie 
rodičov pri MŠ Krakovany 
a kolektív MŠ Krakovany 
tradičný  detský karneval. 

O výzdobu sály sa pos-
tarali kreatívne pani 
učiteľky, ale aj deti 

svojimi veselými prácami. 
Zábavu otvorila pani riaditeľ-
ka MŠ Andrea Štefanková. 
Nasledovala promenáda v 
maskách a ich predstavo-
vanie. Každá maska, odváž-
na i menej odvážna dostala 
na pamiatku samolepku. 
Potom začala tanečná párty 

s DJom Romanom. Parket 
zaplnili krásne Šípové Ružen-
ky, ľadové Elsy, nebezpeční 
piráti, odvážni rytieri, tajom-
ní čarodejníci, múdri králi, 
zvieratká zo všetkých kútov 
sveta, smelí ninjovia a mno-
hé iné fantastické bytosti. V 
pestrých  kostýmoch sa opäť 
predviedli aj pani učiteľky. 
Nechýbalo ani maľovanie na 
tvár, bohatá tombola, kde 
hlavnou cenou bol tento rok 
skvelý tablet. Okrem tanečnej 
zábavy si deti vychutna-
li Show Tomíka a mohli sa 
naučiť pestré tanečné cho-
reografie od tanečníčok z 
Cirkevnej ZUŠ sv. Gorazda vo 

Vrbovom.  Vďaka šikovným 
mamičkám bolo opäť čo 
maškrtiť. Domáce napečené 
koláče chutili všetkým ge-
neráciám. V ponuke občer-
stvenia boli aj tradičné chle-
bíčky,  hranolky a obľúbená 
pizza. Ako novinky pribudli 
tento krát do občerstvenia  
hot-dogy,  popcorn a cukrová 
vata.  Združenie rodičov pri 
MŠ Krakovany a kolektív MŠ 
Krakovany chce touto cestou 
ešte raz veľmi pekne poďa-
kovať všetkým, čo sa pričinili 
o plynulý a úspešný priebeh 
celého karnevalu.

Bavili sme sa na detskom karnevale

“Mama, ocko prečítajte mi rozprávku”

Ako si rozvíjať slovnú 
zásobu, sprostredkúvať 
informácie o okolitom 
svete, rozvíjať u detí 
sústredenosť, vytvárať 
návyky ku knihám, roz-
víjať zodpovednosť a 
svedomitosť za pridelené 
návyky, rozvíjať sociálne 
vzťahy  rodič -  dieťa...  

To je cieľom nášho pro-
jektu , ktorý realizujeme 
v našej škôlke. Deti si 

vyberú zo škôlkárskej knižn-

ici obľúbenú knihu, ktorú  si 
spolu so zošitom  na určitú 
dobu odnesú domov. Spolu 
s rodičmi si knihu prečíta-
jú , rodič napíše obsah 
prečítaného a dieťa na-
kreslí zážitky z prečítanej 
rozprávky a prinesú naspäť 
do škôlky. V rannom kru-
hu deti prezentujú svojim 
kamarátom zážitky z prečí-
tanej rozprávky , rozprávajú 
o svojom nakreslenom diele. 
Aj to je spôsob ako malými 

zlomkami vytvárať návyk a 
umožňovať dieťaťu pomaly  si 
privykať ku knihám. Deti majú 
z toho veľkú radosť a tešia 
sa zo svojej „ domácej úlo-
hy“. Dramatizácia rozprávky, 
zahrať sa na herečky a her-
cov obliecť sa do krásnych 
kostýmov vyvoláva radosť u 
každého dieťaťa. Dievčatá 
zo staršej triedy sa predviedli 
ako zelené žabky v Mest-
skej knižnici v Piešťanoch. 
Pred obecenstvom svojich 
kamarátov a detí z piešťan-
ských škôl podali herecký 
výkon rozprávky z knihy Ľud-
mily Podjavorinskej Žabiatko. 
Svojim veľkým úspechom 
dostali ďalšiu ponuku prez-
entovať sa na ďalších podu-
jatiach organizované mest-
skou knižnicou v Piešťanoch. 
Držíme Vám palce.

Blížil sa 14. február - Deň sv. 
Valentína a preto všetci, čo 
chceli vyjadriť svoje sympatie 
spolužiakom, učiteľom, vycho-
vávateľkám,  niekomu blízkemu 
povedať, že ho majú radi, mohli 
tak urobiť prostredníctvom našej 
Valentínskej pošty.

Dva dni pred Valentínom 
mali žiaci možnosť vhodiť 
svoj odkaz do schránky na 

chodbe, ktorá bola na to určená. Na 
prekvapenie všetkých, odkazov tam 
bolo naozaj dosť! Pekné pozdra-
vy vhodené do špeciálnej schránky 
rozniesli správnym osobám naši 
Valentínski poštári, štvrtáci. Reakcie  
všetkých boli priaznivé a milé. Niek-
torí žiaci napísali pani učiteľkám  list,  
ako poďakovanie za snahu, ktorú 
majú so žiakmi počas vyučovania. 
Valentínska pošta teda mala veľký 
úspech. Sme veľmi radi, že sa nám 
tento rok  podarilo zorganizovať 
takúto peknú akciu a veríme, že o 
rok ju zorganizujeme opäť a Valentí-
nok pribudne.

Darujte nám 2% z daní

Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠAndrea Štefanková

Milí priatelia, obraciame sa 
na Vás s prosbou aj tento rok o 
venovanie 2% z daní v prospech 
vašich detí, ktoré nám pomôžu pri 
zaobstarávaní potrieb a pomôcok 
pre deti materskej školy. Všetky 
podrobné informácie nájdete na 
stránke www.krakovany.sk – ma-
terská škola  alebo priamo v ma-
terskej škole. V mene vašich detí  
vám úprimne ďakujeme.

                  Materská škola Krakovany

Valentínska pošta v ZŠ



Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som vás 
v mene výboru JDS v 
Krakovanoch informovala 
o našich aktivitách, ktoré 
sme stihli v prvých mesi-
acoch tohto roka. 

N aše prvé stretnutie v 
roku 2020 sme absol-
vovali 29. januára, za 

prítomnosti 33 členov. Popri-
ali sme si všetko dobré, pe-
vné zdravie a poďakovali vš-
etkým, ktorí nám v priebehu 
roka akýmkoľvek spôsobom 
pomohli pri všetkých našich 
aktivitách. Kytičkou a pekným 
vinšom sme zablahoželali 

našej členke Ľudmile Šte-
fankovej k jej jubileu a popriali 
dobré zdravie i pohodu. Tiež 
sme chystali našu výročnú 
schôdzu a rozdelili si úlohy. 
Chvalabohu sme to ešte sti-
hli a tak 11. februára sme sa 
zišli v kultúrnom dome, za 
prítomnosti 58 členov. Tak 

ako po iné roky prišli aj naši 
hostia z JDS zo Šterús, Vr-
bového i náš pán starosta. 
Každý nás povzbudil a pri-
hovoril sa zopár slovami. Deti 
zo základnej školy mali krátky 
program a o dobrú náladu 
sa postarali hudobníci Michal 
Sedlák a Daniel Snoha ml. Po 
všetkých formalitách, ktoré 
patria ku schôdzi sme si vy-
dýchli a pochutili na dobrom 
jedle, ktoré nám pripravila 
p. Hornáková a zákuskoch, 
ktoré ste nám priniesli. Vďa-
ka patrí všetkým i za to že ste 
prišli. Pri družných rozhovo-
roch a hudbe sme sa dobre 
zabavili. Ďakujeme i celému 
výboru JDS, že všetko potre-
bné  nachystali  a  všetko do-

bre dopadlo.
Ďalšie stretnutie sme už 

vo februári nemali, napláno-
vali sme si vlakový výlet do 
Tatier, ten sme ale už nes-
tihli. Spoločne s Miestnou 
skupinou Slovenského Čer-
veného kríža sme 6. marca 
aj pre našich členov zorgan-

izovali v kultúrnom dome 
prednášku s fyzioterapeutom 
zo Zdravotného strediska vo 
Vrbovom, ktorý nás informov-
al o predchádzaní chorobám 
postihujúcim naše chrbtice.    
V zasadačke kultúrneho 
domu sa nás zišlo 26 senior-
ov.  Do tohto termínu sa zo-
pár členov bolo niekoľkokrát 
“kurírovať” v Poľnom Kesove.  

   Kvôli prebiehajúcej pan-
démii sme sa nemohli zúčast-
niť pravidelného spoločného 
bicyklového výletu do Blacín, 
kde každý rok zberáme med-
vedí cesnak. No viem, že 
niektorí boli na cesnak indi-
viduálne, a tak sa zásobili vi-
tamínmi pre seba a podarov-
ali ich aj susedom. Máme 
to teraz bohužiaľ ťažšie, 
nemôžeme sa stretávať, ale 
nezúfajme na duši. Buďme 
disciplinovaní a dbajme na 
tie slová, čo nám hovoria tí, 
ktorí tomu rozumejú. Veď 
človek je vynaliezavý tvor, 
ktorý si dokáže poradiť tak-
mer v každej situácii a nájde 
spôsob, ako našej planéte a 
našim ľuďom pomôže. Nič 
iné nám nezostáva, len veriť, 
že to raz skončí.   

Milí naši. Buďte doma v 
svojich záhradách, venujte 
sa domácim prácam, na 
ktoré ste inokedy nema-
li čas. čítajte, telefonujte 
známym, vonku noste rúš-
ka. Konzumujte prírodné 
vitamíny (pažítku, cesnak, 
cibuľu, chren...), alebo  aj 
vitamíny z lekárne. Majte 
dobrú náladu a pohodu a 
buďte zdraví.  Myslíme na 
vás a pozdravujeme všet-
kých...
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Združenie obcí Zelená cesta 
vzniklo v roku 2017. Združenie 
založili štyri dotknuté samos-
právy: Mesto Piešťany, Obec 
Trebatice, Obec Krakovany a 
Mesto Vrbové. 

Samosprávy sa podieľajú na 
chode združenia, ako aj na 
jeho majetku rovným die-

lom. Základnou myšlienkou pre 
vznik združenia bolo zabezpečenie 
spolupráce členov pri realizácii 
spoločného zámeru, a to osobitne v 
oblasti prevodu vlastníctva, prípadne 
nájmu stavby a priľahlých pozemkov 
nevyužívanej železničnej trate č. 803 
Piešťany-Vrbové od vlastníka Slov-
enská republika, v správe Železnice 
Slovenskej republiky a následné vy-
budovanie a prevádzkovanie tejto 
trasy ako cyklotrasy.
  Po dlhoročnom úsilí bola v mar-
ci 2019 podpísaná nájomná zm-
luva so Železnicami Slovenskej 
republiky na časť železničnej dráhy 
č. 803, železničná trať Piešťany - Vr-
bové, Traťový úsek 2751, v km od 
0,740 – do 8,088, a to vrátane jej 
súčastí. Cena nájmu bola dohodnutá 
na 0,03 € za m2 za rok, t.j. na sumu 
6338,01 € ročne.
   V nasledujúcom období sa budeme 
venovať vypracovaniu projektovej 
dokumentácie a následne získaniu 
stavebného povolenia na cyklotra-
su vrátane cyklistického zázemia, 
ako sú odpočívadlá, značenie a 
podobne. Nakoľko predpokladaná 
hodnota celej stavby je cca. 2 mil. 
€, budeme sa snažiť finančné pros-
triedky získať z fondov európskej 
únie, štátu, či kraja.
   Aktuálne informácie budete môcť 
získať na webovej stránke www.ze-
lenacesta.sk.

Jednota dôchodcov informuje Aktuálne o cyklotrase
Anna Kubranová
za výbor JDS Krakovany

Výročná schôdza JDS.                           Foto: L. Žitnanský

text a foto: Lukáš Pavlech
                výkonný riaditeľ

V tomto roku oslavuje Mikroregión 
nad Holeškou (MNH) 20 rokov  od 
svojho ustanovujúceho snemu, ktorý 
sa  uskutočnil  26.06.2000. 

Ku dňu 01.01.2020 zastrešuje 
mikroregión už 21938 obyvateľov. 
Za 20 rokov pôsobenia sa rozrástol 

so zakladajúcich 7 obcí na 15 členských 
samospráv.

Od roku 2020 sme sa pre množst-
vo oblastí a povinností, ktorými sa zao-
beráme rozhodli založiť pracovné skupiny, 
ktoré sú tvorené starostami a odborníkmi 
z danej oblasti. Veríme, že aj toto nám 
pomôže ešte viac napredovať. Je dôležité 
si uvedomiť, že spolupráca a spájanie sa 
regiónov do prirodzených celkov sú na-
jefektívnejším spôsobom, nie len podáva-
nia žiadostí o dotácie, ale i zvládania kaž-
dodenných povinností a nárokov, ktoré sú 
na samosprávu kladené.

Tento rok sme ako už pravidelne začali 
propagačnými aktivitami. V spolupráci s 
Trnavským samosprávnym krajom sme 
odprezentovali náš región, pamiatky, 
podujatia a našich partnerov na výstavách 
cestovného ruchu a regiónov v Brne, 
Bratislave, Prahe, Ostrave a v Budapeš-
ti. Ešte nás čakala jedna z najväčších 
výstav cestovného ruchu v Berlíne, ktorá 
bola však pre situáciu s koronavírusom 
zrušená. Z rovnakého dôvodu sme boli 
donútení zrušiť aj ostatné verejné aktivity 
mikroregiónu vrátane podujatia pri príleži-
tosti 20. výročia založenia mikroregiónu, 
ktoré sa malo konať v júni na futbalovom 
štadióne vo Vrbovom.

Ak bude situácia priaznivá, stretneme 
sa 01. septembra 2020, na podujatí Cyk-
lo Holeška tour 2020 so štartom a cieľom 
v obci Šterusy. Jednalo by sa už o XIV. 
ročník tohto rekreačného prejazdu člen-
skými samosprávami MNH.

V rámci našej každodennej práce ďalej 
pokračujeme v projektovej činnosti, či už 
v rámci Združenia obcí Holeška na triede-
nie a nakladanie s odpadmi alebo Miest-
nej akčnej skupiny Holeška. V rámci MAS 
Holeška máme ku dnešnému dňu vy-
hlásené výzvy pre náš región v rámci opa-
trení Programu rozvoja vidieka. Jedná sa 
o štyri výzvy, pre verejný aj súkromný sek-
tor, v celkovej alokácii viac ako 300 tis. €.

Viac informácií o aktuálnej situácii v 
regióne, ako aj o pripravovaných akciách 
môžete získať na webovej stránke www.
holeska.sk.

Aktuality z mikroregiónu

                  Lukáš Pavlech
       manažér mikroregiónu
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Vo štvrtok 12.3.2020 nás 
vo veku 84 rokov opus-
til Ervín Sedlák.Občan 
Krakovian, ktorý mál 
šport po celý život v krvi.

Z počutia od starších 
ľudí som vedel, že 
Ervín aj s bratom Joze-

fom a ich rovesníkmi, už ako 
malí chlapci hrával futbal v 
humne pri stodolách. Futb-
alová lopta však ešte nevy-
zerala ako teraz, ale bola to 
stará pančucha, napchatá 
handrami a vytvarovaná do 
tvaru gule. Keď vyrástol stali 
sa  aj s bratom osobnosťami 
krakovianskeho futbalu. No 
Jozef ako učiteľ odišiel do 
Solčian (okres Topoľčany), 
kde na škole učil a samoz-
rejme aj za tú obec hral fut-
bal. Ervín bol obetavec. Vš-
etko bral poctivo, či prácu, 
alebo šport. Na JRD, kde 
bol zamestnaný, mal viac 
funkcií a s ľuďmi si rozumel. 
V TJ Krakovany prešiel tiež 
rôznymi funkcionárskymi 
postami, najviac sa však 

venoval mládeži. Trénoval 
žiakov, dorastencov, dokon-
ca keď vznikol hokejový 
oddiel založil aj hokejový tím 
dorastu. Dorastenci hrávali 
turnajovým spôsobom na 
piešťanskom zimnom šta-
dióne, ktorý vtedy ešte ne-
bol zastrešený. Keď získala 
TJ už vlastný autobus, robil 
dispečera. Neskôr sa funk-
cie rozdelili. Ervín často po-
mohol vo futbalovom rozlete 
mnohým talentovaným fut-
balistom, keď komunikoval 
dokonca i so Spartakom 
Trnava, kde boli na skus-
och najlepší. Keď bolo treba 
dokázal sa i v zrelom veku 
postaviť do bránky a od-
chytať zápas. Ešte v 60-tich 
rokoch trénoval žiakov Krak-
ovian. Ervín Sedlák veno-
val celý svoj život futbalu, i 
športu ako takému. Osobne 
ma veľmi mrzí, že som sa 
nemohol zúčastniť na jeho 
pohrebe.  V tom čase som 
sa nachádzal v kúpeľoch a 
kvôli pandémii koronavírusu 

sme mali prísny zákaz od-
chádzať mimo zariadení. 
Česť jeho pamiatke! 

text a foto
Ladislav Žitnanský

Spomienka na Ervína Sedláka 

V nedeľu 23.2.2020 sa 
v Kultúrnom dome  v  
Krakovanoch konala vý- 
ročná členská schôdza 
Miestneho spolku Slo- 
venského Červeného 
krí-ža v Krakovanoch 
(MsSČK). 

Podujatie začalo vy-
stúpením detí zo ZŠ v 
Krakovanoch pod ve-

dením riaditeľky Evy Seitler-
ovej a učiteľky Zuzany Deley.

Schôdze sa zúčastnilo 
veľké množstvo členov a 
sympatizantov MsSČK, z 
hostí spomeňme Ing. Joze-
fa Komárňanského - pod-
predsedu územného spolku 
SČK v Trnave, PhDr. Fran-
tiška Klinovského - starostu 
obce Krakovany, ale aj hostí 
z MsSČK vo Vrbovom a 
Drahovciach. Správu o čin-
nosti MsSČK za rok 2019 
predniesla predsedníčka 
Elena Krestová, správu o 
hospodárení Emília Knošk-
ová a plán práce na rok 2020 
Blažena Madunická. Nasle-
dovala voľba výboru MsSČK 
Krakovany a výboru bez-
príspevkových darcov krvi. 
Oficiálny program pokračoval 

oceňovaním jubilejných dar-
cov krvi. Ocenení boli Norbert 
Žitnanský (zlatá plaketa Dr. 
Janského), Branislav Nikod-
ém a Dalibor Pisca (strie-
borná plaketa Dr. Janského),  
Jana Machovičová a Blažena 
Madunická (bronzová pla-
keta Dr. Janského). Ocenení 
darcovia krvi prevzali z rúk 
predsedníčky MsSČK malé 
prézenty. Po tejto milej pov-
innosti nasledovali príhovo-
ry Františka Klinovského,  
Jozefa Komárňanského, 
predsedkyne  MsSČK Vr-
bové Viery Sabovej, členky 
MsSČK Drahovce Blaženy 
Oríšekovej a Ing. Vladimíra 
Seitlera. Celú príjemnú ne-
deľu v spoločnosti dobrých 
a obetavých ľudí zakončilo 
občerstvenie pri ľudovej hud-
be Šramel z Krajného. 

K aktuálnej situácii v 
spolkovej činnosti SČK 
sme požiadali o zopár slov 
predsedníčku MsSČK E. 
Krestovú, ktorá odpovedala: 
“Pandémia spôsobená ko-
ronavírusom je nová situá-
cia, akú sme ešte nezažili. 
Slovenský Červený kríž sa 
pripája k iniciatíve pomáhať 
skupinám ľudí, ktorí budú 
potrebovať pomoc, pros-
tredníctvom svojich do-

brovoľníkov v spolupráci s 
obecnými úradmi. Naša úlo-
ha je v tejto chvíli zameraná 
na prevenciu - dodržiavanie 
základných hygienických 
pravidiel a potrieb. Situácia 
je vážna. Nepodceňujme 
ju. Buďme rozvážni, poko-
jní, dodržujme disciplínu a 
odporúčania od odborník-
ov cez správy i rozhodnutia 
vlády. Je to pre nás veľká, 
ostrá skúška. Dúfam však, 
že spoločnými silami preži-
jeme. Teším sa na vás, aby 
sme mohli spolu prežiť ešte 
mnoho chvíľ pohody bez 
choroby, ktorá nás ohrozu-
je.  A tiež na naše spolkové 
aktivity v Červenom kríži. 
Členom SČK, ale aj všetkým 
čitateľom prajem veľa zdra-
via do ďalšieho obdobia.  
Popri pandémii spomeniem 
ešte jeden problém a tým 
je akútny nedostatok krvi v 
našich nemocniciach. Tento 
problém si uvedomili i naši 
darcovia a neváhali navštíviť 
hematológiu v Piešťanoch, 
kde darovali krv: Roman 
Gono (celkovo 58x), Marek 
Baláž (58x), Blažena Madun-
ická (16x), Veronika Horvá-
thová (5x), Anton Urbano-
vský (1x) a Ivana Urbanovská 
(1x).Ďakujeme!”

Červený kríž bilancoval
Juraj Filo

   V obci Krakovany sa 29.2.2020 zistili tie-
to výsledky: počet volebných okrskov:1,  
počet osôb zapísaných v zoznamoch 
voličov: 1 138, počet voličov, ktorí sa 
zúčastnili na hlasovaní: 845 (volebná účasť: 
74,25%), počet voličov, ktorí odovzdali 
obálku: 845, počet voličov, ktorí zaslali 
návratnú obálku s cudziny: 6, počet plat-
ných odovzdaných hlasov: 834.

 Politické strany a hnutia, ktoré získali 
v obci najviac platných hlasov:

1. OĽaNO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA  
263 hlasov (31,53%)

2. SMER – sociálna demokracia  125 hlas-
ov (14,99%) 

3. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 

– občianska demokracia  76 (9,11%)
4.  Kresťanskodemokratické hnutie  

71 hlasov (8,51%) 
5. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slov-

ensko 61 hlasov (7,31%)
6. SME RODINA  59 hlsov  (7,07%) 
7. ZA ĽUDÍ  55 hlasov (6,59%)
8. Sloboda a Solidarita 46 hlasov (5,52%)
Ostatné výsledky nájdete na webovej 

stránke obce Krakovany - www.krakovany.sk
                                                          -red-

Oficiálne výsledky volieb do NRSR 2020



V roku 2019 získala obec 
z Ministerstva kultúry SR 
dotáciu na rekonštrukciu 
stĺpa so souchou Na-
jsvätejšej Trojice, ktorý 
sa nachádza v miestnej 
časti Stráže, v blízkosti 
križovatky Železničnej 
a Školskej ulice, pri 
železničnej trati Piešťa-
ny – Vrbové. Postavená 
bola v roku 1767 a prešla 
dvomi väčšími opravami - 
v roku 184? (štvrá číslica 
bola nečitateľná) a1887. 

Reštaurácia pozos-
távala z kompletnej 
demontáže jednot-

livých častí pamiatky, a 

následného reštaurovania a 
rekonštrukcie, ktorá bola pre-
vedená do originálnej hmoty 
kameňa. V priebehu reštau-
rovania boli identifikované a 
spresnené nápisy na pod-
stavci, na ktorých sú zazna-
menané 2 opravy z minulosti 
a stručná informácia o vzniku 
objektu v znení: 

IN HONOREM 
SS:TRINITATI 

DICAVIT 
ADA:VATER 

1767 
* * *

OBNOVE.... 
OBEC STRÁŽE... 
ZA RICHTÁRA 
MACHALA ..KA 

184(1alebo7) 
* * *

TUTO STATUJU 
DALA OBNOVIT 
ZUZIC MARIJA 

R 1887
Pamiatka pozostávala z 

dvojstupňového kamenné ho 
plató, 5 ks. podstavcových 
častí,  3 ks. pätiek, zo stĺpa, 
hlavice, súsošia Najsväte-
jšej Trojice, sekundárneho  
zábradlia (pletiva), kovových 
atribútov súsošia (svätožiara, 
2 krížiky a 1 kríž). Čistenie 
bolo realizované kombináciou 
mechanického a chemického 
čistenia. Mechanicky boli od-
stránené nevhodné a neod-
borné zásahy, celoplošne ap-
likované na povrch pamiatky 
v minulosti (tvrdé cementové 
tmely). Vyplavovaním vodnou 
parou boli odstránené pov-
rchové nečistoty. Chemicky 
boli hĺbkovo vyhubené mikro-
organizmy a mikroskopický 
koreňový systém. Náterová 
vrstva         bola           taktiež 

odstránená chemicky. Nasle-
dovalo spevnenie kamennej 
hmoty.  Na doplnenie a do-
modelovanie chýbajúcich 
častí bol použitý tmel z 
umelého kameňa, pozostáv-
ajúci z pojiva a kameniva na 
čistej minerálnej báze. 

Farebné zjednotenie 
tmelov s originálom i náznak-
ová polychrómia boli real-
izované lazúrnymi farbami 
a prírodnými hlinkami, oxid-
ickými pigmentmi, svetlostál-
ymi, odolnými proti alkáliám a 
bez použitia 
t i t á n o v e j 
b i e l o b y . 
Ako spojivo 
boli použité 
o r g a -
nokremičité 
š ľachtené 
k o p o l y -
méry, ktoré 
z á r o v e ň 
splnili funk-
ciu fixatívu. 

Na záver bol celý povrch diela 
zakonzervovaný prípravkom 
na báze silikónu. Pre povr-
chovú úpravu súsošia Na-
jsvätejšej Trojice bol zvolený 
variant náznakovej rekonšt-
rukcie farebnej polychrómie. 

Značne skorodované 
originálne kovové krížiky, 
svätožiara i kríž Krista boli 
primárne osadené vo vyseka-
nom lôžku a zaliate olovom. 
Reštaurovanie pozostáva-
lo v ich demontáži, očistení 
abrazívnymi metódami, 
konzervovaní konvertorom 
hrdze. Takto ošetrené pov-
rchy boli pozlátené. Atribúty 
boli naspať osadené chem-
icky z dôvodu zamedzenia 
prístupu vzduchu. Kristov 
Kríž bol ako jediný pone-

chaný v pôvod-
nom olovenom 
lôžku. Vnútorné 
kovové trny 
boli konzervo-
vané obdobným 
spôsobom. Von-
kajšie kovové 
skoby      preväzu

              júce      
kamenné plató, 
boli vymenené za 
nerezové. 

P r í p r a v u 
základu,    hydro-

              izolácie  a  obno-
vu ohradenia  realizuje obec 
Krakovany. 

Odporúčam realizovať 
osvetlenie objektu. Každé 
štyri roky vykonať revíziu ak-
tuálneho stavu pamiatky.  
Dokončeniť terénne úpra-
vy v okolí objektu, položiť 
vhodnú dlažby na základe 
odporúčaní metodika z KPU 
v Trnave. K akémukoľvek zá-
sahu a oprave vždy prizvať 
reštaurátora.

Meno a priezvisko 
zosnulého

vek

X Alexia Valová 96 r.
X Jozef Macháč 79 r.
X Ervín Sedlák 84 r.
X Mária Madunická 80 r.
X Daša Dzurová 55 r.

Na investíciu nám boli 
pridelené finančné prostriedky 
z Envirofondu. Obec sa bude 
podieľať na akcii spoluúčasťou.
  Kultúrne pamiatky - súsošie 
Najsvätejšej Trojice na stĺpe 
pri železničnej stanici malo 
byť zreštaurované do začiatku 
veľkonočných sviatkov, avšak 
kvôli karanténe sa termín 
odkladá na nasledujúce dni. 
 Podujatia v obci - je viac 
ako pravdepodobné, že 
akcie naplánované  počas  
nasledujúcich týždňov sa 
nebudú konať a o ich možnom 
preložení vás budeme 
informovať. Jedná sa o 
zdobenie Veľkonočného venca 
pred budovou obecného úradu 
žiakmi Materskej a Základnej 
školy. Toto opatrenie sa týka 
aj akcie akou je stavanie mája 
a zrušené budú aj Folklórne 
slávnosti, konané tradične v 
posledný júnový víkend.
 Na záver apelujem a nás 
všetkých aby sa aj naďalej 
správali zodpovedne, 
dodržiavali predpísané 
opatrenia vydané vládou 
SR a Úradom verejného 
zdravotníctva. V prípade 
potreby zabezpečenia 
liekov,  základných potravín 
a donášky obedov pre 
starších a osamelo žijúcich  
občanov  sa občania môžu 
obrátiť  na pracovníkov 
obecného úradu 
telefonicky na číslo 033 
7798 568, prípade emailom 
krakovany@krakovany.sk 
  Pri vchode  do  obecného  
úradu sú  na  stolíku  k  dispozícii 
ochranné rúška, v prípade 
potreby si ich tu môžu občania 
vyzdvihnúť do vyčerpania 
zásob. 

Od posledného čísla Hlasu 
Krakovian v obci zomreli

Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť!
                  
                      * * *

 V tom istom období sa 
narodila Ema Remišová. 
Želáme jej veľa zdravia a síl! 
                                                 -red-

Svet zasiahla kríza, na ktorú pred pár 
mesiacmi nik nepomyslel 

Starosta sa prihovára 

Vážení spoluobčania, je tu 
čas veľkonočných sviatkov. 
Toto slávnostné obdobie 
sa aj v našej obci  spája so 
zvykmi Veľkej noci. Kvet-
ná nedeľa je neklamným 
znakom toho, že sa blížia 
najdôležitejšie kresťanské 
sviatky, sviatky Veľkej noci. 
Tieto sviatky sú sviatkami 
bolesti, utrpenia, ale aj 
nádeje a vzkriesenia, dá- 
vajú človeku novú nádej a 
posilňujú vieru.

Apráve v tomto období sa 
všetci zamýšľame viacej 
ako inokedy nad niek-

torými znameniami, ktoré nás 
obklopujú a s ktorými musíme 
bojovať. Svet zasiahla kríza, 
na ktorú pred pár mesiac-
mi nik nepomyslel. Celá naša 
spoločnosť sa pasuje s novou 
doteraz nepoznanou hrozbou 
COVID-19.

Je o to nebezpečnejšia, že 
nik z nás nevie kedy sa s ňou 
stretne. Preto by som chcel 
apelovať na Vás, aby ste dodrž-
iavali opatrenia, ktoré zabránia 
šíreniu vírusu. Obec bude v 
tomto smere každému nápo-
mocná. Informácie o pomoci 
občanom budú na inom mieste 
Hlasu Krakovian.

Obec zabezpečila ochranné 
rúška, s distribúciou ktorých 
začala od najstarších oby-
vateľov našej obce. Touto ces-
tou by som sa chcel poďakovať 
všetkým, ktorí ponúkli pomoc v 
tejto situácii. 

Chcel by som sa poďakovať 
Žitňanskej, Oľge Rusnáčekovej 

za výrobu ochranných rúšok v 
čase, keď bol akútny nedosta-
tok. Gumičky na rúška poskytla 
Daniela Piscová a Matej Pisca 
pomohol pri distribúcii rúšok. 
Tiež chcem poďakovať pani 
Anne Tonkovičovej a pani Elene 
Krestovej spolu s Miestnou 
skupinou SČK za ponúknutú 
pomoc. Ďakujem aj členom 
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru, ktorí dezinfikovali objekty s 
vyšším sústredením občanov a 
roznos rúšok. Dokonca pomohli 
aj susedným obciam, ktoré ešte 
nemajú techniku na dezinfik-
ovanie. Obec zabezpečila vita-
míny na posilnenie imunity ktoré 
boli rozdané občanom nad 70 
rokov. V neposlednom rade 
patrí moja vďaka Jánovi Šok-
ovi za pomoc pri zaobstaraní 
ochranných rúšok. Našej obci 
pritom sponzorsky daroval 100 
ks ochranných rúšok. 

Vážení spoluobčania, rád by 
som Vás informoval o novinkách, 

Zberný dvor - v týc

ktoré sa v našej obci zrealizovali 
v posledných týždňoch.

Zberný dvor - v týchto dňoch 
mal byť skolaudovaný Zberný 
dvor, avšak vzhľadom k situácii 
okolo COVID-19 sa neusku-
točnila. Týmto sa zdržalo spre-
vádzkovanie zberného dvora. 

Autobusové zastávky - na 
železničnej stanici obec  vybu-
dovala nové  zastávky, ktoré 
nahradili  tie  staré,  ktoré  už 
nespĺňali bežný štandard. Ich 
výstavba sa trochu predĺžila 
nakoľko sme museli reagovať 
na pripomienky Okresného do-
pravného inšpektorátu v Trnave 
a nemusel byť prechod pre cho-
dcov zrušený, bolo nám naria-
den dobudovať časť chodníka 
pre peších.

 IBV Staré konopisko - v 
mesiaci apríl sa začne s výstavbou  
prvej  etapy kanalizácie v 
novovznikajúcej  obytnej  zóne  v 
celkovej dĺžke 417 metrov. 

František Klinovský
starosta obce Krakovany

Spoločenská kronika
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Ján Šoka odovzdáva 
ochranné rúška na OcÚ

Členovia DHZ Krakovany dezinfikovali verejné priestory 
nielen v našej obci, ale pomohli aj susedným obciam

Nové autobusové zastávky                      Foto: Pavel Klinovský
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V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 
306/2008 Z.z. o materskej škole 
v znení vyhlášky č.308/2009 
Z.z. a na základe opatrení pri-
jatých na zasadnutí Ústredného 
krízového štábu SR v súvislosti s 
ochorením COVID – 19 na Slov-
ensku a prijatými opatreniami 
Ministerstva školstva vedy, výs-
kumu a športu SR riaditeľka 
Materskej školy, Hrádze 480/9, 
Krakovany oznamuje, že zápis 
detí  na školský rok 2020/21 do 
MŠ KRAKOVANY sa bude konať  
len elektronicky od 4.mája do 
7.mája 2020: 
- bez lekárskeho potvrdenia o zdra-
votnom stave (tá časť na žiadosti  
zostane nevyplnená),                                         
- bez podpisov zákonných zástup-
cov  (vpíšete len mená rodičov)

Vyplnenú žiadosť pošlete elek-
tronicky  na e-mailovú  adresu: ms@
krakovany.sk

 Žiadosť sa nachádza na we-
bovej stránke obce: www.krak-
ovany.sk  (v sekcii školstvo , mater-
ská škola, dokumenty na stiahnutie)

Prednostne sa pri-
jímajú deti, ktoré:                                                                                                  
-dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženou  povinnou  školsk-
ou dochádzkou,                                 
- deti s dodatočne odloženou povin-
nou školskou dochádzkou.

V prípade zvýšeného záujmu 
prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                              
- deti, ktoré majú trvalé bydlisko v 
obci Krakovany                                      
- deti postupne podľa ich veku (od 
najstaršieho po najmladšie)

 Deti menej ako trojročné sa prijí-
majú ak je voľná kapacita MŠ a majú 
osvojené hygienické návyky.

Andrea Štefanková, 
riaditeľka MŠ

Reštaurovanie stĺpa so sochou Najsvätejšej Trojice Zápis detí do MŠ
Peter Šimon
reštaurátor

Na obrázkoch súsošie pred reštauráciou a po.              2x foto: autor
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 Svet zasiahla kríza, na 
ktorú pred pár mesiacmi nik 

nepomyslel

Starosta sa prihovára 
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PRÁVNA PORADŇA

UŽITOČNÉ 

INFORMÁCIE  

potrebné pre 
zorientovanie sa 
v otázkach vašich 
zamestnaneckých 
práv a následne aj pri 
vystupovaní vo vzťahu k 
vašim zamestnávateľom 

strany 4-5

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Žiaci našej základnej
školy súťažili v školskom 
kole Hollého pamätníka

strana 7

FUTBALOVÁ SEZÓNA 2019/20 SKONČENÁ, VÝSLEDKY ANULOVANÉ
Riadiace zväzy ukončili futbalové súťaže od 2.ligy až po najnižšiu vo všetkých vekových 
kategóriách.

Tréner A-mužstva Tomáš Andrísek hodnotí situáciu                                               strana 12

Život je 
najväčší dar, 

boží dar
vdp. Marek Jesenák
správca farnosti

Milí moji farníci, bratia a 
sestry, v minulosti, keď som 
počul o nejakej epidémii v 
nejakej vzdialenej krajine, 
vždy som si pomyslel, že nám 
sa to stať nemôže. Lebo veď 
žijeme v modernej dobe a vy-
spelej krajine, kde je zdravot-
ná starostlivosť a hygienické 
návyky na vysokej úrovni.

Nemalo sa stať a stalo sa. 
Napriek tomu, že je tu 
osveta, lekári, zdravotníci, 

policajti a iné zložky spoločnosti, 
ktoré aktívne zasahujú, za čo im 
patrí naše poďakovanie a modlit-
by. Zdá sa že aj moderné krajiny 
to zvládajú dosť ťažko, alebo aj 
nezvládajú. Niečo je asi inak. Uro-
bili sme niekde chybu? Dalo sa 
tomu vyhnúť? To nevieme.Možno 
sme sa cítili až príliš bezpečne, se-
bavedome a nezávisle. Naši veria-
ci predkovia tiež zažívali epidémie 
a pandémie a tiež to mnohí ne-
prežili. Oni nemali naše moderné 
prostriedky a hygienu, ale mali 

niečo, čo mnohým dnes chýba. 
Uvedomovali si svoju závislosť 
na Bohu, verili v neho, svoj ži-
vot odovzdávali do Božej vôle a 
tak nachádzali zmysel života.A aj 
keď mnohí zomreli, sprevádzala a 
posilňovala ich viera vo večný ži-
vot. Každá Veľká noc je o uvedo-
mení si zmyslu nášho života, ktorý 
nám ponúka Pán Ježiš cez svoju 
smrť na kríži a zmŕtvychvstanie. 
Nie sme nezávislé bytosti. Sme 
závislí od Boha, ktorý nás stvoril, 
ktorý nás miluje a ktorý nás  ale 
nechá slobodne sa rozhodnúť 
buď pre život s ním, alebo bez 
neho. Možno určité znamenia 
čias nás pohnú k tomu, aby sme 
sa na Boha a život začali poze-
rať s väčšou zodpovednosťou a 
uvedomili si skutočné hodnoty.V 
tomto neľahkom čase vidíme, že 
mnohé, čo sme predtým pov-
ažovali za dôležité, potrebujeme 
akosi menej, alebo aj vôbec nie. 
Na strane druhej hodnoty a veci, 
ktoré sme si predtým, nevážili, 
lebo sme ich považovali za kaž-
dodenné a bežné, začali byť pre 
nás cenné. A nakoniec si viac 

uvedomujeme hodnotu ľudí okolo 
nás. Slúžievam súkromné sväté 
omše v prázdnom kostole a po-
ciťujem aké je to iné, pretože mi 
tam chýbate. A tak si navzájom 
chýbame nielen v kostoloch, ale 
aj v rodinách, medzi priateľmi a na 
uliciach. Modlime sa s nádejou, že 
nekonečne milosrdný Boh vyrieši 
naše súčasné problémy. Pre mňa 
je život ten najväčší dar, Boží dar. 
A aj keď nevieme aký dlhý bude 
náš život, záleží na tom ako ho 
prežijeme.Či zodpovedne podľa 
našej kresťanskej viery, alebo 
podľa viery  v seba samých. Ak 
sme uverili vo veľkonočné udalos-
ti, že Kristus premohol smrť a ot-
voril nám nebo, je náš pozemský 
život prípravou na život večný, o 
ktorom sv. Pavol Apoštol napísal 
v liste Korinťanom: “Ani oko nev-
idelo, ani ucho nepočulo, ani do 
ľudského srdca nevystúpilo, čo 
Boh pripravil tým, ktorí ho milu-
jú”( 1. kor. 2,9). Žehnám Vás a 
vyprosujem milostivé, radostné a 
požehnané veľkonočné sviatky.                                                                
Váš duchovný otec

Riadiace zväzy ukončili futbalové súťaže od 2.ligy, až po 
najnižšiu, vo všetkých vekových kategóriách.

Futbalová sezóna 2019/20 
skončená

Po skončení jesennej časti VI. 
Ligy MEVASPORT zimuje A-tím FK 
Krakovany na 7. mieste, ale len s 
dvojbodovou stratou na tretiu prieč-
ku. Zimná príprava prebehla pod 
vedením hrajúceho trénera Tomáša 
Andríska a jeho asistenta Petra Gaží-
ka.

Cieľom tohto nie obľúbeného ob-
dobia v roku bolo udržať tím 

pokope a len v 
prípade nutnosti zasiahnuť
do kádra. Bohužiaľ  hneď 
ten najťažšie obsadzovaný 
post bolo treba doplniť, 
pretože opora z jesennej 
časti - brankár Martin Grežo 
odišiel po serióznej dohode 
do vyššej súťaže, čo mu 
všetci prajeme a ďa-
kujeme mu za pomoc 
v jesennej časti.  
Situáciu sme v priebehu 
prípravného obdobia vyriešili 
povolaním Denisa Haršányho, 
ktorý sa vrátil z hosťovania z 
Dechtíc a pobije sa Tomášom 
Mihálikom o post jednotky. 

Pred jarnou časťou nastalo 
v tíme ešte niekoľko zmien.  
Pôsobenie u nás skončil 
Róbert Vavrinec a Roman 
Gajarský (obaja ukončili kariéru). Káder 
doplnil Stanislav Gondál (hosťovanie 
z Prašníka) a teší nás návrat k futbalu 
Jakuba Kleina.

V tíme teda pôsobia: Tomáš Mihálik, 
Denis Haršány, Matúš Macháč, Daniel 
Stolárik, Tomáš Andrísek, Andrej Buk-
ovčák, Matúš Grivalský, Marek Urban, 
Michal Jurda, Ondrej Kubík, Andrej To-
planský, Lukáš Netsch, Erik Spál, Matúš 
Verchola, Filip Frankovič, David Tru-
hlář, Matej Prvý, Jakub Klein, Stanislav 

Gondál,  Peter Gažík  a kapitán tímu 
Matúš Ďuračka.  

Príprava prebiehala v domácich pod-
mienkach na umelej tráve na štadióne 
v Krakovanoch. Odohrali sme dva 
prípravné zápasy. Na umelej tráve v 
Hlohovci sme podľahli Špačinciam 0:3,  
na umelej tráve na Myjave sme porazi-
li Brestovec 4:0, keď sa strelecky pre-
sadili Spál (2), Andrísek a Višňovský. 
Generálka s Chtelnicou neprebehla kvôli 
nespôsobilým terénom  a to sme ešte 
netušili, že  to bol posledný víkend, kedy 
sa na Slovensku a vo svete uskutočnili 
posledné zápasy na isté obdobie. 

Coronavirus - Covid 19 je súper, na 
ktorého sme sa v príprave pripravovali. 
Zavrel   nám    brány   štadiónov    mini-       

         imálne  do konca sezóny. Súťaže 
                   sa anulujú a v auguste sa 
                       ide   od  nuly.   Taká  je 
                           aspoň     predpoveď 
                                 odborníkov.  Nastala 

           situácia, ktorú ešte 
žiaden z aktívnych hráčov 
nezažil. 

SME BEZ FUTBALU.
V mene trénerov, real-

izačného tímu a hráčov sa 
chcem poďakovať obci 
Krakovany a vedeniu futba-
lového klubu FK KRAKOVA-

NY, za vytvorené tréningové a organ-
izačné podmienky             na fungovanie 
futbalového     A-tímu. Verím, že sa opäť 
vrátime do  starých  koľají,  aby     sme    
potešili verných fanúšikov našimi výkon-
mi  na trávniku, aby sa  mohli stretnúť 
na športovom podujatí, kritizovať, poch-
váliť, povzbudiť, porozprávať sa, dať si 
pivko …

Všetkým nám to už chýba. 

“Súťaže sa anu-
lujú a v auguste 
sa ide od nuly. 
Taká je aspoň 
predpoveď...” 

Tomáš Andrísek
tréner A-mužstva

FK Krakovany

Tomáš Andrísek
tréner A-mužstva
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Súťaž stolných 
tenistov prerušili

Stolní tenisti odohrali len 18 z 22 
vyžrebovaných kôl súťažného 
ročníka 2019/2020. Koronavírus 
silne zasiahol aj tento šport.

Z odohratých siedmich kôl jarnej 
časti sme dvakrát zvíťazi-
li so  súpermi spodnej časti 

tabuľky (Veselé a Zeleneč). V ostat-
ných stretnutiach sme mali súper-
ov hlavne z hornej polovice tabuľky. 
Hoci sme hrali vyrovnané stretnutia 
s kvalitnými súpermi (Buková,ŠKP 
Trnava,Hosté,Špačince),predsa sme 
nemali to potrebné šťastie na dosi-
ahnutie potrebného bodového úspe-
chu. Prehra v Hosté 7:11 bola po 
vyrovnaných súbojoch v zápase, v 
ktorom až 40% setov sme prehrali 
minimálnym rozdielom dvoch lop-
tičiek. V súboji so suverénne vedúcimi 
Špačincami bolo potrebné,aby Paťo 
Predný premenil jednu loptičku v kon-
covke a boli by sme mali remízu. A to 
súper prišiel k nám v najsilnejšej zos-
tave. 

V záverečných kolách máme 
odohrať stretnutia so súpermi, s 
ktorými sme v jesennej časti bodo-
vali (Boleráz,Hlohovec). Ako sa však 
súťaž dohrá a ako bude hodnotená 
spoza stola sa ešte nevie. Niektoré 
športy súťaže anulujú (futbal v kra-
joch), niektoré vyhlasujú víťazov za 
momentálneho stavu (náš hokej). 

Prerušené tréningy a tým aj stra-
ta formy športovcov určite naruší 
regulárnosť ukončenia súťaže.Na 
rozhodnutia výkonných orgánov jed-
notlivých športov si musíme počkať.

Počas celej súťaže sme sa pohy-
bovali medzi 7. a 8.miestom. Pri veľkej 
vyrovnanosti spodnej časti tabuľky 
ako aj nepriaznivému žrebu sme sa 
ocitli momentálne na predposlednom 
mieste. Konečné slovo k uzávierke 
súťaže bude mať riadiaci orgán a pre-
to budeme čakať na ich rozhodnutie.

                                                         Vladimír Seilter


