
StAŠKoV
SPrAVodAJ oBce

číslo 6 /  november 2017 /  6. ročník /  dvojmesačník /  nepredajné

V nedeľu 15. 10. 2017 sa v Kultúrnom dome v Staškove stretli vzácni hostia, naši
seniori a jubilanti, pre ktorých obec pripravila kultúrne popoludnie. Prítomným
sa prihovoril starosta obce, podujatie navštívil tiež bývalý župan ŽSK Juraj Blanár
s manželkou. Prítomných zabával a zapájal do spevu hudobný hosť, ľudový roz-
právač a imitátor Franta Uher. Pre hostí bolo pripravené vo výstavných priestoroch
malé občerstvenie v podobe vínka a chutných koláčikov. Atmosféru spríjemnili
hrou a spevom členovia FS Staškovanky a výstava prác detí MŠ a ZŠ.

V októbri sme vzdali
úctu našim seniorom

Staškovské
dožinky
Od staršej generácie sa môžeme veľa naučiť. Vzdajme im
úctu a vďaku nielen v októbri, ktorý je mesiacom úcty 
k starším. 

vám želá starosta obce, 
poslanci obecného
zastupiteľstva 
a pracovníci Obecného
úradu Staškov.

Pozývame vás 
na vianočné akcie

Základná škola, CVČ pri ZŠ a obec Staškov
Vás srdečne pozývajú na 

stretnutie s Mikulášom 
a rozsvietenie vianočného

stromčeka pred obecným úradom

6. 12. 2017 o 17.00 hod.
Podujatie bude spojené s krátkym programom.

Základná škola, CVČ pri ZŠ a obec Staškov 
Vás srdečne pozývajú na 

predvianočné stretnutie
17. 12. 2017 o 14.00 hod. 

v kultúrnom dome J. Kronera

silvester 2017
31. 12. 2017 

O 17.00 hod. Ďakovná pobožnosť
v Kostole Navštívenia Panny Márie, 
od 18.00 hod. Silvestrovská oslava

pri obecnom úrade.
Zahrá a zaspieva FS Staškovanka, ohreje výborný

silvestrovský punč a pochutiť si môžete na chutných
koláčikoch a zabíjačkových špecialitách. 

Nebude chýbať tradičný ohňostroj.

Radostné prežitie Vianočných sviatkov 
a šťastný vstup do nového roka 2018

(viac na str. 7)

Pozývame všetkých milovníkov prírody na tradičný  Štefanský prechod okolo kýčery,
ktorý sa uskutoční  26. 12. 2017. Zraz pred obecným úradom v staškove o 13.00 hod. 
Občerstvenie z vlastných zásob. Nezabudnite si vhodnú obuv a dobrú náladu. Staškovskí turisti
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pekné jesenné dni sme vy-
užili na ukončenie plánova-
ných investičných zámerov
a aktivít. Namontovaný bol
bezdrôtový rozhlas v loka-
litách Jelitov, za Bahanou
a čiastočne i v IBV pod Ky-
kuľou. rekonštrukcia ve-
rejného osvetlenia je
dokončená. V  celej obci
máme namontované nové

úsporné svietidlá, vymenené neizolované vedenie za izo-
lované a namontované nové rozvádzače. cieľom celkovej
rekonštrukcie je úspora elektrickej energie, zvýšenie bez-
pečnosti našich občanov, eliminovanie porúch a výpad-
kov, ktoré sa na starom vedení často vyskytovali a tým
i zníženie nákladov na údržbu verejného osvetlenia. 

Výstavba chodníkov popri hlavnej ceste bola na tento
rok ukončená. Zamestnanci správy ciest doasfaltovali
okraje cesty. Vo výstavbe chodníkov budeme pokračovať
od jari v budúcom roku. obdobie zimy využijeme na do-
projektovanie chodníkov v projektovo nevyriešenej časti
– od železničnej zastávky na vyšnom konci po hranicu
s obcou Podvysoká. 

Práce na bytovom dome pokračujú podľa harmono-
gramu. Stavba je pripravená tak, aby neboli práce v inte-
riéri prerušené ani počas zimy.

V lokalitách za Bahanou, Lazy a nad Penziónom Ve-

selka boli opätovne umiestnené veľkoobjemové kontaj-
nery na zber tuhého komunálneho odpadu. Ďakujem
všetkým za pochopenie a snahu aspoň počas letného ob-
dobia využívať možnosť separovania odpadu i v týchto
častiach obce. touto cestou upozorňujem, že kontajnery
sú skutočne určené iba pre tieto lokality a len pre zber
tKo, lebo sa často stáva, že občania z iných častí obce
do nich vozia rôzny, najmä veľkoobjemový odpad.  

V októbri si staškovské mažoretky pripomenuli 15.
výročie založenia súboru. Počas galaprogramu v kultúr-
nom dome sme mali možnosť vidieť množstvo pekných
vystúpení rôznych vekových kategórii a veľa sa o histórii
mažoretiek a ich športových úspechoch dozvedieť. Ďa-
kujem zakladateľkám súboru pani Sabelovej, Latkovej
a Kuboškovej, že vytvorili možnosť našim dievčatám ve-
novať sa pohybovým aktivitám priamo v obci. Moje po-
ďakovanie patrí všetkým, ktorí zabezpečujú činnosť
súboru po športovej, organizačnej a finančnej stránke
a prispievajú k reprezentácii a šíreniu dobrého mena obce
Staškov.

Vážení občania, som rád, že ste využili možnosť a prišli
ste k novembrovým  voľbám do VÚc. Volebná účasť
v našej obci bola oproti roku 2013 takmer dvojnásobná.
Úprimne ďakujem za Vašu podporu, ktorá je pre mňa zá-
väzkom a povzbudením do ďalšej práce pre Staškov.

S úctou Ladislav Šimčisko, starosta obce

Milí Staškovčania, 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia je dokončená. Chodníky boli v tomto roku dovedené k bývalej Tesle.
Práce budú pokračovať na jar.

Uznesenia zO zasadnUtí ObecnéhO zastUpiteľstva
Uznesenia z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 26. októbra 2017

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 153/2017
k otvoreniu plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania,
voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určeniu
zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva

Staškov. Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Ján
Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA:0, NEHLA-
SOVAL: 0

b) návrhovú komisiu:
Predseda návrhovej komisie: Mgr. Daniel
Králik, členovia: Terézia Šupčíková, Pavol
Ďurkáč. Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Ján
Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

c) overovateľov zápisnice: Ján Janošec, Ing.
Milan Veselovský
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 154/2017
k bodu č. 3: Kontrola uznesenia Obecné zastupi-
teľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
OZ uložilo:
a) Ukladá vedúcemu OTP dať vypracovať roz-

počet na opravu hygienického zariadenia 
v prenajatých priestoroch a chodby pred so-
ciálnym zariadením v Reštaurácii pod OÚ.
Vedúci OTP dohodne termín opravy. Úloha
trvá.

b) Obecnému technickému podniku vypracovať
technické riešenie s  cenovou ponukou na
realizáciu odvodňovacieho žľabu v  zmysle
návrhu stavebnej komisie v lokalite u Kožákov
pri dome Petra Baraníka. Úloha trvá.

c) Hlavnej kontrolórke obce Staškov vykonať
v príspevkovej organizácii Obecný technický
podnik Staškov kontrolu hospodárenia v OTP
za mesiac máj, jún, júl a august za rok 2017.
Úloha splnená.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 155/2017
k bodu č. 3: Kontrola uznesenia Obecné zastupi-
teľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO 
Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
hospodárenia v príspevkovej organizácii Obecný
technický podnik Staškov za mesiace máj, jún,
júl a august 2017.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
hospodárenia v príspevkovej organizácii Obecný
technický podnik Staškov za mesiace máj, jún,
júl a  august 2017. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta
Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 156/2017

k bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 –
Materská škola 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Materská ško-
la.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Materská škola.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI:0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 157/2017
k bodu č. 4: Správa o hospodárení za I. polrok
2017 – Materská škola 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správa o hospodárení za I. polrok 2017 – Materská
škola.
B/ SCHVAĽUJE
Správa o hospodárení za I. polrok 2017 – Materská
škola. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI:0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 158/2017
k bodu č. 5: Správa o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti Materskej školy.
B/ SCHVAĽUJE
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti Materskej školy. Hlasovanie:
ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Ja-
nošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 159/2017
k bodu č. 7: Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 –
Základná škola
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Základná
škola. 
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Základná
škola. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 160/2017
k bodu č. 8: Správa o hospodárení za I. polrok
2017 – Základná škola
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správa o hospodárení za I. polrok 2017 – Základná
škola.
B/ SCHVAĽUJE
Správa o hospodárení za I. polrok 2017 – Základná
škola. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL:0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 161/2017
k bodu č. 9: Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 –
Školská jedáleň pri ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Školská jedáleň
pri ZŠ Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Školská jedáleň
pri ZŠ Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bar-
tusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčí-
ková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA:0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 162/2017
k bodu č. 10: Správa o hospodárení za I. polrok
2017 – Školská jedáleň pri ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správa o hospodárení za I. polrok 2017 – Školská
jedáleň pri ZŠ Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Správa o hospodárení za I. polrok 2017 – Školská
jedáleň pri ZŠ Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr.
Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Te-
rézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 163/2017
k bodu č. 11: Rozpočtové opatrenia č. 2/2017 –
ŠKD pri ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenia č. 2/2017 – ŠKD pri ZŠ
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenia č. 2/2017 – ŠKD pri ZŠ
Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 164/2017
k bodu č. 12: Správa o hospodárení za I. polrok
2017 – ŠKD pri ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správa o hospodárení za I. polrok 2017 – ŠKD
pri ZŠ Staškov. 
B/ SCHVAĽUJE
Správa o hospodárení za I. polrok 2017 – ŠKD
pri ZŠ Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bar-
tusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčí-
ková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 165/2017
k bodu č. 13: Rozpočtové opatrenie č. I – CVČ
pri ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. I – CVČ pri ZŠ Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. I – CVČ pri ZŠ Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

aktuálne práce v našej obci
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UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 166/2017
k bodu č. 14: Správa o hospodárení za I. polrok
2017 – CVČ pri ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správa o hospodárení za I. polrok 2017 – CVČ
pri ZŠ Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Správa o hospodárení za I. polrok 2017 – CVČ
pri ZŠ Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bar-
tusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčí-
ková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL:0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 167/2017
k  bodu č. 15: Správa o  výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej vý-
sledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
B/ SCHVAĽUJE
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej vý-
sledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 168/2017
k  bodu č. 16: Plán kontinuálneho vzdelávania
ZŠ Staškov na školský rok 2017/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ Staškov na
školský rok 2017/2018.
B/ SCHVAĽUJE
Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ Staškov na
školský rok 2017/2018. Hlasovanie: ZA: Mgr.
Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 169/2017
k bodu č. 17: Návrh na vyradenie majetku – Zá-
kladná škola Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh na vyradenie majetku – Základná škola
Staškov
B/ BERIE NA VEDOMIE
Návrh na vyradenie majetku – Základná škola
Staškov v sume 14 922,53 €
C/ UKLADÁ
Likvidačnej komisii vykonať obhliadku návrhu
na vyradenie majetku ZŠ Staškov. Hlasovanie:
ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Ja-
nošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 170/2017
k bodu č. 18: Konsolidovaná výročná správa za
rok 2016 – obec
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 –
obec 
B/ SCHVAĽUJE 
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 –
obec. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI:0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 171/2017
k bodu č. 19: Správa nezávislého audítora
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Správu nezávislého audítora.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu nezávislého audítora. Hlasovanie: ZA:
Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 172/2017
k bodu č. 20: Zámer prenájmu nebytových prie-
storov obce Staškov v správe Základnej školy
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce
Staškov v správe Základnej školy.
B/ SCHVAĽUJE
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce
Staškov v správe Základnej školy v zmysle § 9
a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov
v období od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 z dôvodov
hodných osobitného zreteľa – nebytové priestory
– telocvičňu v priestoroch Základnej školy, Staškov
502 FK Slávia Staškov v  sume za hodinu 10 €
v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov z dôvodov hodných osobitného
zreteľa – športové aktivity – futbal. Hlasovanie:
ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Ja-
nošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 173/2017
k bodu č. 20: Zámer prenájmu nebytových prie-
storov obce Staškov v správe Základnej školy
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce
Staškov v správe Základnej školy.
B/ SCHVAĽUJE
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce
Staškov v správe Základnej školy v zmysle § 9
a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov
v období od 27. 10. 2017 do 30. 6. 2018 z dôvo-
dov hodných osobitného zreteľa – nebytové
priestory – telocvičňu Základnej školy, Staškov
Petrovi Fučkovi, Staškov v sume za hodinu  10 €
v zimných mesiacoch a 4 € v letných mesiacoch
v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov z dôvodov hodných osobitného
zreteľa – na športové aktivity. Hlasovanie: ZA:
Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Te-
rézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 174/2017
k bodu č. 20: Zámer prenájmu nebytových prie-
storov obce Staškov v správe Základnej školy
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce
Staškov v správe Základnej školy.
B/ SCHVAĽUJE
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce
Staškov v správe Základnej školy v zmysle § 9
a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov 
v období od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa – nebytové
priestory – telocvičňu v  priestoroch Základnej
školy, Staškov Milanovi Fojtíkovi, Olešná v sume
za hodinu 10 € v súlade so Zákonom o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov
hodných osobitného zreteľa – športové aktivity
– futbal. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 175/2017
k bodu č. 20: Zámer prenájmu nebytových prie-
storov obce Staškov v správe Základnej školy
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce
Staškov v správe Základnej školy.
B/ SCHVAĽUJE
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce
Staškov v správe Základnej školy v zmysle § 9
a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov 
v období od 27. 10. 2017 do 30. 6. 2018 z dôvodov
hodných osobitného zreteľa – nebytové priestory –
telocvičňu Základnej školy, Staškov Mgr. Martine
Cudrákovej, Olešná v sume za hodinu 10 € v zim-
ných mesiacoch a 4 € v letných mesiacoch v sú-
lade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
– na športové aktivity – volejbal. Hlasovanie: ZA:
Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Te-
rézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 176/2017
k bodu č. 20: Zámer prenájmu nebytových prie-
storov obce Staškov v správe Základnej školy
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce
Staškov v správe Základnej školy.
B/ SCHVAĽUJE
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce
Staškov v správe Základnej školy v zmysle § 9
a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov 
v období od 27. 10. 2017 do 30. 6. 2018 z dôvo-
dov hodných osobitného zreteľa – nebytové
priestory - telocvičňu Základnej školy, Staškov
Stanislavovi Žákovi, Staškov v sume za hodinu
10 € v zimných mesiacoch a 4 € v letných me-
siacoch v  súlade so Zákonom o  majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných
osobitného zreteľa – na športové aktivity – futbal.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 177/2017
k bodu č. 21: Prenájom majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Prenájom majetku obce Staškov
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom časti nebytových priestorov obce Sta-
škov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov – nebytový priestor budovy č.623
o výmere 141,32 m2 pre firmu EKONOMSERVIS,
s.r.o., Staškov č. 536, za nasledujúcich podmienok:
Podmienky prenájmu nebytových priestorov bý-
valej Tesly: 10 €/m2/rok, nájom na dobu určitú 
4 roky, po uplynutí nájom na dobu neurčitú, sta-
vebné úpravy na vlastné náklady vo výške max.
6  000 €, v  prípade záujmu obce o  uvoľnenie
priestorov obec uhradí alikvotnú časť stavebnej
úpravy, nájomca bude realizovať stavebné úpravy
v  súlade so stavebným zákonom a  rozsah in-
vestície bude konzultovaný so starostom, nájom
od 1. 11. 2017. Osobitný zreteľ spočíva v tom,
že priestory sú dlhodobo neprenajaté. Hlasovanie:
ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Ja-
nošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 178/2017
k bodu č. 22: Predaj majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Predaj majetku obce Staškov
B/ SCHVAĽUJE
Predaj majetku obce Staškov v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v  znení neskorších predpisov – pozemok
CKN č. 1628 o výmere 62 m2 – ostatná plocha LV
1179, v katastrálnom území obce Staškov pre Te-
réziu Heglasíkovú, Staškov za cenu 51,45 €. Oso-
bitný zreteľ spočíva v  tom, že predaj bol odsú-
hlasený a  kúpna cena bola zaplatená v  roku
2004, no prevod majetku nebol uskutočnený.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Vese-
lovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 179/2017
k bodu č. 23: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Mária Kicošová, Staškov – žiadosť o predĺženie
nájomnej zmluvy na garáž.
B/ SCHVAĽUJE
Mária Kicošová, Staškov – žiadosť o predĺženie
nájomnej zmluvy na garáž – s cenou 30 €. Hla-
sovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Vese-
lovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 180/2017
k bodu č. 23: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Lýdia Halušková, Staškov – žiadosť o odvodnenie
pozemku 
B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii vykonať obhliadku podľa žiadosti
p. Haluškovej. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartu-
sková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčí-
ková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 181/2017
k bodu č. 23: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Ivana Hrušková, Staškov – Žiadosť o odpredaj
parcele CKN 1610 – záhrada.
B/ SCHVAĽUJE
Zámer odpredaja majetku obce v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí:  parcelu CKN 1610 o výmere
213m2 - záhrada  v k. ú. Staškov, ktorá je ma-
jetkom obce pani Ivane Hruškovej, bytom Staškov,
s tým, že p.Hrušková zamení s obcou pozemky
pod cyklotrasu, vo výmere 81,059 m2 a  rozdiel
131,8 m2 doplatí obci za cenu 1,-€ za m2.
Jedná sa o pozemky:
⚫ zapísaný v GP 10/2016, vyhotovený dňa 

20. 1. 2016, vyhotoviteľ Ján Jančík – Geodet,
úradne overeným Ing. Jozefom Polkom dňa 
10. 02. 2016 pod č. 103/2016, parcelu CKN
2341/4 o výmere 43 m2(LV 4026, EKN 9065),
kde má vlastník pod B 12 spoluvlastnícky podiel
64800/4147200, čo predstavuje 0,671 m2

⚫ zapísaný v GP 10/2016, vyhotovený dňa 
20. 1. 2016, vyhotoviteľ Ján Jančík – Geodet,
úradne overeným Ing. Jozefom Polkom dňa 
10. 02. 2016 pod č. 103/2016, parcelu CKN
2343/2 o výmere 102 m2(LV 4026, EKN 9065),
kde má vlastník pod B 12 spoluvlastnícky podiel
64800/4147200, čo predstavuje 1,593 m2

⚫ zapísaný v GP 10/2016, vyhotovený dňa 
20. 1. 2016, vyhotoviteľ Ján Jančík – Geodet,
úradne overeným Ing. Jozefom Polkom dňa
10. 02. 2016 pod č. 103/2016, parcelu CKN

2429/4 o výmere 105  m2 (LV 3991, EKN
9114), kde má vlastník pod B 12 spoluvlastnícky
podiel 64800/4147200, čo predstavuje 1,640 m2

⚫ zapísaný v GP 10/2016, vyhotovený dňa 
20. 1. 2016, vyhotoviteľ Ján Jančík – Geodet,
úradne overeným Ing. Jozefom Polkom dňa 
10. 02. 2016 pod č. 103/2016, parcelu CKN
2429/12 o výmere 135 m2(LV 6836, EKN 9158),
kde má vlastník pod B 12 spoluvlastnícky podiel
64800/4147200, čo predstavuje 2,109 m2

⚫ zapísaný v GP 12/2016, vyhotovený dňa 5. 2.
2016, vyhotoviteľ Ján Jančík – Geodet, úradne
overeným Teréziou Targošovou dňa 24. 02.
2016 pod č. 168/2016, parcelu CKN 1356/74 o
výmere 584  m2(LV 5697, EKN 9627), kde má
vlastník pod B 3 spoluvlastnícky podiel 54/3456,
čo predstavuje 9,125 m2 a pod B 17 spoluvlast-
nícky podiel 54/3456, čo predstavuje 9,125 m2

⚫ zapísaný v GP 13/2016, vyhotovený dňa 
15. 2. 2016, vyhotoviteľ Ján Jančík – Geodet,
úradne overeným Teréziou Targošovou dňa 
4. 03. 2016 pod č. 218/2016, parcelu CKN
1253/38 o výmere 29  m2(LV 4026, EKN 9065),
kde má vlastník pod B 12 spoluvlastnícky podiel
64800/4147200, čo predstavuje 0,453 m2

⚫ zapísaný v GP 13/2016, vyhotovený dňa 
15. 2. 2016, vyhotoviteľ Ján Jančík – Geodet,
úradne overeným Teréziou Targošovou dňa 
4. 03. 2016 pod č. 218/2016, parcelu CKN
1253/39 o výmere 789  m2(LV 4026, EKN 9065),
kde má vlastník pod B 12 spoluvlastnícky podiel
64800/4147200, čo predstavuje 12,328 m2

⚫ zapísaný v GP 13/2016, vyhotovený dňa 
15. 2. 2016, vyhotoviteľ Ján Jančík – Geodet,
úradne overeným Teréziou Targošovou dňa 
4. 03. 2016 pod č. 218/2016, parcelu CKN
2337/20 o výmere 1090  m2(LV 4026, EKN
9065), kde má vlastník pod B 12 spoluvlastnícky
podiel 64800/4147200, čo predstavuje 17,031
m2

⚫ zapísaný v GP 13/2016, vyhotovený dňa 
15. 2. 2016, vyhotoviteľ Ján Jančík – Geodet,
úradne overeným Teréziou Targošovou dňa 
4. 03. 2016 pod č. 218/2016, parcelu CKN
2337/21 o výmere 1727  m2 (LV 4026, EKN
9065), kde má vlastník pod B 12 spoluvlastnícky
podiel 64800/4147200, čo predstavuje 26,984
m2

Osobitný zreteľ spočíva v tom , že pozemok bol
vlastnictvom p. Hruškovej Heleny, následne ne-
dopatrením pri navrátení vyvlastnených pozem-
kov nedošlo k vráteniu pozemku.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 182/2017
k bodu č. 23: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Jakub Banetka, Turzovka Stred – žiadosť o využí-
vanie ihrísk FK Slávia Staškov.
B/ ZAMIETA
Jakub Banetka, Turzovka Stred – žiadosť o využí-
vanie ihrísk FK Slávia Staškov. 
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0, PROTI:
Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 183/2017
k bodu č. 23: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Mažoretky EDIT Staškov – žiadosť o prehodnotenie
žiadosti o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
B/ SCHVAĽUJE
Schvaľuje podporu galaprogramu pre Mažoretky
EDIT Staškov k  15. výročiu založenia v  sume
500 €. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 184/2017
k bodu č. 23: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Ukončenie pracovného pomeru na vlastnú žiadosť
vedúceho príspevkovej organizácie OTP Staškov
p. Ladislava Perďocha  k 31.12.2017.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Ukončenie pracovného pomeru na vlastnú žiadosť
vedúceho príspevkovej organizácie OTP Staškov
p. Ladislava Perďocha  k 31.12.2017.
C/ ODVOLÁVA
Ladislava Perďocha z pozície vedúceho (štatutár-
neho zástupcu) príspevkovej organizácie OTP k
31. 12. 2017. Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartu-
sková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčí-
ková, Ing. Milan Veselovský; PROTI:    0;ZDRŽAL
SA:   0;NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 185/2017
k bodu č. 23: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Menovanie štatutára príspevkovej organizácie
obce s názvom Obecný technický podnik Staš-
kov.
B/ MENUJE
na návrh starostu obce Staškov Ing. Ladislava
Šimčiska, Petra Palicu, bytom Staškov, za vedú-
ceho a štatutára príspevkovej organizácie obce
s  názvom Obecný technický podnik Staškov
s účinnosťou od 1. 1. 2018. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Vese-
lovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 186/2017
k bodu č. 23: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku sta-
rostovi obce.
B/ SCHVAĽUJE
OZ schvaľuje v  zmysle zák. č. 253/1994 Z.z.,
o právnom postavení a platových pomeroch sta-
rostov obcí a  primátorov miest § 2 starostovi
obce Ing. Ladislavovi Šimčiskovi náhradu platu
za nevyčerpanú dovolenku z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta
Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. októbra číslo 187/2017
k bodu č. 23: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
a) Kontrolu rozpočtového opatrenia MŠ.
b) Kontrolu rozpočtového opatrenia ZŠ a škol-

ských zariadení.
B/ SCHVAĽUJE
a) Kontrolu rozpočtového opatrenia MŠ.
b) Kontrolu rozpočtového opatrenia ZŠ a škol-

ských zariadení. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

Ján Janošec Ing. Milan Veselovský
Overovateľ I. Overovateľ II.
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ZOPÁR MYŠLIENOK …
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Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov, Ul. Jozefa Kronera 588, Staškov 023 53, Tel: 0915 808 375, 
E-mail: dvnl@dvnlstaskov.sk, IČO: 47 814 268, DIČ: 202 411 1045, IČ DPH: SK202 411 1045, Oddiel: Dr, č. vložky 10134/L

Vážení členovia DVNL obce Staškov a ostatní vlastníci lesov v obci. 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov oznamuje svojim členom a  majiteľom
obhospodarovaných lesných pozemkov, že nájomné za obdobie September  –  December 2017
sa bude vyplácať od 13. 12. 2017 počas riadnej pracovnej doby.  Od 21. 12. 2017 bude kancelária
DVNL obce Staškov zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. 

Mgr. JáN KubOšeK
preDSeDa preDStaVeNStVa DVNL Obce StašKOV

Dobrovoľný hasičský zbor 
zo Staškova 

Vás srdečne pozýva na tradičný

hasičský ples
19. januára 2018

Do tanca Vám zahrá skupina ROYAL.

OZ Rodičia a priatelia, 
ZŠ Staškov Vás srdečne pozýva na

5. Rodičovský ples 
3. februára 2018 

v budove základnej školy.

Vstupné 20 €, v cene prípitok, 2x večera, víno,
káva, zákusok, ovocie, slané pečivo, minerálka. Do
tanca bude vyhrávať hudobná skupina Best band.

Žiadame občanov, aby z dôvodu zabezpečenia 
zimnej údrŽby neparkovali svoje vozidlá pri ceste.

Aj samotný život človeka v jeho roz-
manitosti nevieme niekedy lepšie vy-
stihnúť, len ak ho vyjadríme nejakým
prirovnaním či obrazom. Určite nie
jedno sme už sami počuli a neraz aj po-
užili. Počnúc tými praktickými a bež-
nými až po tie básnické, alebo
romantické.

Mne samému je spomedzi tých všet-
kých už počutých, alebo aj použitých
prirovnaní zvlášť sympatický obraz, či
prirovnanie k mozaike. Zvykneme ho-
voriť o mozaike života, osudov, dejín,
spoločnosti, myslenia a tak podobne.
Zaručene je tomu tak aj preto, lebo nič
z toho, čo sme spomenuli, nie je jednot-
várne, jednofarebné, nudné, ba ani len
čiernobiele. Je poskladané z mnohých
kúskov a úlomkov udalostí, momentov,
okamihov a v drvivej väčšine nie presne
tak, ako by sme to my sami najradšej vi-
deli, alebo sami naskladali. tieto mo-
zaiky okrem nás skladá aj Niekto iný.
My síce aspoň v začiatkoch môžeme
mať pocit, že základ každej takejto mo-
zaike dávame my sami svojimi plánmi
a nastaveniami, začas sa nám aj po-
zdáva, že pomaly sa to skladá presne
tak, ako sme to mali usporiadané, alebo
sme si aspoň želali. Ale potom prichádza
okamih, keď zisťujeme, že to naše prvo-
plánové sa z celého toho výsledného
usporiadania akosi pomaly a kdesi vy-
tratilo a zrazu je ten konečný obraz celej
mozaiky udalostí, alebo života, úplne
iný, než aké boli naše pôvodné zámery.

toto poznanie sa nám celkom spo-
ľahlivo odkrýva práve v aktuálnom ob-
dobí. Už celkom zjavne dokážeme
dovidieť na koniec roka, hoci je ešte
dosť času na jeho záver a my môžeme,
pravda, ak budeme k sebe aj okoliu do-
statočne úprimní alebo aspoň objek-
tívni, pozorovať, že mozaika dajme

tomu aj tohto roka azda nie je doposiaľ
vyskladaná tak celkom podľa našich pô-
vodných a nadšených náčrtov. Niektoré
„kamienky“, s ktorými sa príliš nerá-
talo, pribudli naviac, naopak, niektoré
sa kdesi zbytočne vytratili, z niektorých
zostali len biedne úlomky, niektoré
farby nesedia tak akurát... 

Naozaj, ani pri najväčšej snahe nie
sme a nebudeme tvorcami mozaiky ži-
vota len my sami, alebo len náhodný
sled udalostí či nepredvídateľné konanie
iných. tvorí ju spolu s nami v pravde 
a zjavne to, alebo lepšie ten, ktorý nás
prevyšuje... vo všetkom a po každej
stránke. to však nie je dôvod na ľudskú
rezignáciu z akýchkoľvek snáh, úsilia bu-
dovať, alebo na stratu motivácie ďalej
plánovať, vytvárať, pracovať. Aj v tomto
prípade nejde o nič viac, ale tiež o nič
menej ako vidieť toto všetko vo svetle
neformálnej pokory pred všemohúcim
Bohom. tá jediná nám dovolí vidieť veci

v pravde a umožní do tvorby našej mo-
zaiky, či už tej súkromne osobnej, ale aj
spoločnej vstúpiť prirodzeným spôso-
bom Prozreteľnosť. ona vždy vytvorí,
vybuduje viac, ako my dokážeme poka-
ziť, ba aj zrúcať. Už v Starom zákone
nájdeme nadčasové pravdy, ako: „Ak pán
nestavia dom, nadarmo sa namáhajú jeho
stavitelia.... ak Pán nestráži mesto, na-
darmo bdejú jeho strážcovia...“

Sám Kristus hovorí: „Kto so mnou
nezhromažďuje, rozhadzuje...“ A našli by
sme toho viac, kde je jasné, že múdro
koná ten, kto koná, žije a plánuje v sú-
lade s Bohom. Vtedy môže byť výsledná
mozaika života človeka aj spoločnosti
skutočne vydarená a pohľad na ňu po-
techou pre oko aj pre dušu.

MoNS. ANtoN GALUS

Len máloktoré ľudské rozprávanie sa zaobíde bez nejakého prirovnania, alebo obrazu. Mnohé
nepoznané veci či udalosti sa ľahšie vysvetľujú ak použijeme prirovnanie k niečomu, čo už poznáme.
Tiež zložité veci dokážeme lepšie pochopiť a porozumieť, ak ich je k čomu prirovnať. 
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V dňoch od 15. do 20. novembra 2017 sme sa mali mož-
nosť počas púte presvedčiť o tom, že historické a kultúrne
pamiatky lákajú návštevníkov na každom kroku.

ešte pred ubytovaním v hoteli, ktoré zabezpečila jazykovo
zdatná kolegyňa Mgr. Izabela chrobáková, smerovali naše
kroky do pápežskej rezidencie castel Gandolfo. Počas pre-
hliadky sme navštívili súkromnú spálňu, kaplnku, knižnicu
a  pracovňu pápežov. Ďalej sme pokračovali v  poznávaní
mesta prehliadkou Španielskeho námestia (Piazza di Spagna),
ktoré je známe svojimi monumentálnymi španielskymi
schodmi. Nad spomínanými schodmi sme si pozreli kostol
trinita dei Monti. Stĺporadím a nádhernou mramorovou
dlážkou nás zaujala najzachovalejšia stavba ríma Pantheon.
Na Piazza del colosseo všetkých uchvátil symbol starého
ríma – Koloseum. dozvedeli sme sa, že kedysi to bol veľký
amfiteáter v strede ríma, kde sa konali súboje medzi šelmami
a gladiátormi. Zachovalým miestom, kde sa tvorilo rímske
právo, je jedna z najstarších častí ríma – Forum romanum.
V minulosti bola strediskom náboženského i kultúrneho ži-
vota, plného obchodov, bazilík, kostolov a podobne. dnes
sme tu videli už len ruiny, ktoré zostali a sú dôležitým ar-
cheologickým náleziskom. 

Príjemne unavení sme si oddýchli pri najznámejšej fon-
táne v ríme – Fontana di trevi. Nachádza sa na Piazza di
trevi a takisto sme ako ostatní návštevníci ríma hodili do
fontány mince, aby sme sa na toto krásne miesto ešte raz vrá-
tili. Námestie Piazza Navona je preslávené svojimi fontánami.
okúzľujúco zapôsobila na nás tiež Fontana dei Quattro
Fiumi, Fontána štyroch riek. Z jej základne vychádza obelisk
a štyri prúdy reprezentujúce štyri rieky kontinentov – Níl,
Gangu, dunaj a rieku río de la Plata. Počas prechádzky nás
upútal Pamätník Viktora emanuela II., ku ktorému sme pre-
šli cez frekventovanú cestu Piazza Venezia. Neďaleko tohto
pomníka sme v tichosti strávili čas v Kostole najsvätejšieho
mena Ježišovho, ktorý je známy aj pod skratkou Kostol Je-

žiša. Plánom našej púte boli návštevy kostolov a bazilík. Pre-
hliadka ríma pokračovala Bazilikou sv. Pavla za hradbami,
Bazilikou svätého Jána v Lateráne (Basilica di San Giovanni
in Laterano) – patrí medzi najzaujímavejšie stavby ríma a je
hierarchicky najvyššie postaveným chrámom katolíkov. Le-
genda o zázračnom snežení v auguste sa spája s Bazilikou
Panny Márie Väčšej, tiež známou ako Bazilika Panny Márie
Snežnej. V tejto bazilike azda všetkých zaujali kúsky dreva
spojených so železom, ktoré sú uložené pod hlavným oltá-
rom. Pri tejto vzácnej relikvii sme sa dozvedeli, že ide o pô-
vodné jasličky z Betlehema. 

Poslednou našou zástavkou v sobotu večer 18. novembra
bolo slávenie svätej omše v priestoroch kaplnky Pápežského
slovenského ústavu sv. cyrila a Metoda v ríme, ktorý si práve
v tento deň pripomínal, ako v príhovore uviedol pán vice-
rektor Zemančík, dvadsiate výročie svojho vzniku. Pán farár
Galus pri slávení svätej omše v ústavnej kaplnke zahrnul
všetky prosby prítomných pútnikov. Jasná a slnečná nedeľa
naznačovala skutočne krásny ďalší deň. Vo veľkolepom
chráme sv. Petra naše srdcia rozohrialo slávenie svätej omše
v tesnej blízkosti Svätého otca. Pán farár bol vo Vatikáne
viackrát, avšak až teraz sa naskytla príležitosť koncelebrovať
pri svätej omši pápežovi. 

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorú sme sa spoločne
pomodlili s pápežom Františkom na nádvorí, môžeme kon-
štatovať, že naša cesta zabezpečila skutočne unikátny zážitok
pre všetkých pútnikov. Všetci z nás si odniesli so sebou okrem
iných duchovných dobier, zážitkov či veľmi dobrej atmosféry
aj posolstvo Svätého otca o chudobných, keď na sv. omši po-
vedal, že práve oni sú naším „pasom do raja“.

Za všetkých pútnikov vyjadrujeme Mons. Antonovi Ga-
lusovi úprimné poďakovanie!

PAeddr. MArtIN PAKANec

Návšteva Ríma
Rím, nazývaný aj večné mesto, 
je jedným z najkrajších miest 
na svete. Každý rok sa sem húfy
turistov z celého sveta hrnú
obdivovať poklady a majstrovské
diela rímskej architektúry
a umenia. V letných mesiacoch
je príliš teplo a je preplnený
turistami. Preto sa Mons. Anton
Galus rozhodol pre návštevu
a zorganizovanie púte do tohto
veľkého európskeho veľkomesta
v novembri. 

21. októbra 2017 sa v Kultúrnom dome Jozefa Kronera
v Staškove uskutočnil slávnostný GALAProGrAM pri prí-
ležitosti pätnásteho výročia založenia. Staškovské mažoretky
edIt pripravili pre širokú verejnosť pestrý program, v kto-
rom si zaspomínali nielen na úplné začiatky, ale aj na všetky
dosiahnuté úspechy – a tých bolo veru neúrekom aj na sve-
tovej úrovni. Galaprogram sprevádzali nielen originálne ta-
nečné zostavy, ale mnohé ďalšie kultúrne vstupy... 

Vo výstavných priestoroch kultúrneho domu spoločnými
silami prichystali zaujímavú výstavu všetkých kostýmov, tro-
fejí, medailových ocenení, diplomov a fotografií. Pri tejto prí-
ležitosti sa im podarilo vydať brožúrku, ktorá obsahuje
mnohé informácie o pôsobení a úspechoch mažoretiek, fo-
tografie a zoznam všetkých mažoretiek, ktoré účinkovali a do-
posiaľ účinkujú v súbore.

Podujatia sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Ladislav Šim-
čisko, ktorý odovzdal pamätné listy zakladateľkám rNdr.
editke Sabelovej a Mgr. evičke Latkovej a všetkým tréner-
kám. 

obrovská vďaka za vzornú reprezentáciu samotného sú-
boru, ale zároveň i obce patrí tak zakladateľkám, trénerkám,
ako aj všetkým mažoretkám „editkám“.

Aj touto cestou im chceme zo srdca zablahoželať a zároveň
popriať mnoho ďalších krásnych úspechov, prvých stupien-
kov, ktoré si za všetku svoju námahu jednoznačne ZASLÚ-
ŽIA...

Milé „edItKy“, ešte raz všetko najlepšie k 15. narode-
ninám!

redAKčNá rAdA

Mažoretky oslávili 15. narodeniny

Pred pätnástimi rokmi prišiel nápad a  začala sa cesta skupiny dievčat, ktoré si obliekli prvé
„margarétkové“ a „karamelkové“ kostýmy. Odvtedy už ubehlo pätnásť rokov a staškovské mažoretky
sa vďaka nespočetným hodinám tréningov, trpezlivosti a  obetavosti všetkých tréneriek  nielen na
Slovensku, ale aj vo svete, dostali na prvé a popredné umiestnenia...



Náš Hasičský zbor má štyri družstvá. Družstvo
mužov sa zúčastnilo dvoch súťaží, ktoré
organizoval náš hasičský zbor v spolupráci s obcou,
naši hasiči nesklamali, umiestnili sa na popredných
miestach.

družstvo „B“ súťažilo v Severoslovenskej hasičskej lige,
Nočnej hasičskej lige, súťažilo v  pohárových súťažiach
v okrese, ale aj v českej republike. V silnej konkurencii ob-
sadilo v Severoslovenskej hasičskej lige 5. miesto a v Nočnej
hasičskej lige 2. miesto a postúpilo na Slovenský superpohár,
kde sa zúčastnili najlepšie družstvá z celého Slovenska. V sil-
nej konkurencií  67 družstiev skončilo v prvej dvadsiatke. 

Najväčšie úspechy družstvá „b“ boli: 1. miesto v čadci,
v rosine, v hornom  Kelčove. V trnovom obhájilo víťazstvo
v okrskovej súťaži o okrskový pohár; v ostatných súťažiach
skončilo v prvej polovici tabuľky. Žiacke družstvo sa zúčast-

ňovalo na pohárových súťažiach a ich najväčšie úspechy boli
víťazstvo v Staškove a v rakovej.

V septembri sa nám podarilo založiť po dlhých rokoch
žiacke dievčenské družstvo, ktoré po pár tréningoch, ale s ob-
rovským nasadením, sa zúčastnilo dvoch súťaží v požiarnom
útoku, kde v rakovej dievčatá obsadili 3. miesto a v čiernom
zvíťazili – mali najlepší čas v súťaži medzi chlapcami a diev-
čatami a priniesli domov putovný pohár. Boli prekvapením
v celom okrese, za čo im patrí veľké poďakovanie.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom pod
velením Jura Paleníka a Ing. Milana Veselovského, ktorí sa
zúčastnili na povodňách a všetkých akciách, ktoré náš hasič-
ský zbor organizoval.

JáN JANoŠec
PredSedA dhZ
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tohoročný začiatok našej výstavy bol netradičný tým, že
správca našej farnosti Mons. Anton Galus na našu žiadosť
celebroval sv. omšu a požehnal úrodu, ktorá pochádzala z na-
šich záhrad. Na tejto milej slávnosti sa okrem záhradkárov
a veriacich zúčastnili aj starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko
a FS Staškovanka s vedúcou Martinkou Paleníkovou, ktorí
zaspievali krásne piesne k tejto udalosti. 

Následne po skončení omše bola otvorená samotná vý-
stava, ktorá sa konala v dome kultúry J. Kronera v Staškove,
a ktorú otvoril starosta obce so svojou zástupkyňou p. terkou
Šupčíkovou. Myslím, že návštevníci sa mali na čo pozerať,
veď vystavované ovocie a zelenina bola veľmi pekné a ohod-
notenie jednotlivých exponátov vykonali naši priatelia 
záhradkári z rakovej a z českej republiky.

Poradie v jednotlivých kategóriách určili nasledovne:

Zvláštna cena: kolekcia liečivých rastlín p. t. Šupčíková
Zvláštna cena: Plody lesa (hríby) p. P. Ďurkáč, p. Smreč-

ková
Poďakovanie patrí Základnej škole, Materskej škole

a Školskému klubu detí za príspevky v podobe dopestova-
ných plodov a krásnych prác, ktoré boli vystavené počas trva-
nia výstavy v Kultúrnom dome J. Kronera v Staškove. 

Ďalšou akciou, na ktorej sme sa zúčastnili, bola účasť na
okresnej výstave v Čadci, ktorá sa konala 7. – 8. 10. 2017,
kde sme mali 30 exponátov. V širokej konkurencii celookres-
nej výstavy sme boli úspešní, a to:

vierka krátka – zeleninový kôš 1. miesto,
Ing. a. konkol – kolekcia paprík 3. miesto,
Ing. a. konkol – jablko LIGoL 10. miesto.
Z okresnej výstavy putovali exponáty, ktoré sa umiestnili

v čadci na popredných miestach na celoslovenskú výstavu
v trenčíne. táto bola aj vďaka exponátom zo Staškova veľmi
úspešná a v konečnom hodnotení v rámci Slovenska okres
čadca obsadil 1. miesto.

Veľmi dôležitou činnosťou, ktorú naša organizácia vyko-
náva, je muštovanie ovocia. Záhradkári z našej obce aj so šir-
šieho okolia si prinášajú svoju úrodu, z ktorej sa im vyrába
kvalitný mušt či už pre priamu spotrebu, konzervovanie,
resp. na výrobu destilátu. Záverom by som chcel poďakovať
všetkým, ktorí sú v  tomto období aktívni či už pri práci
v muštárni, resp. pri výstavách a  to na obecnej, ale aj na
okresnej úrovni. Samozrejme poďakovanie patrí obecnému
úradu a pánovi starostovi, ktorý svojou účasťou, či už na sv.
omši pri poďakovaní za úrodu, alebo otvorení výstavy, po-
máha prezentovať našu organizáciu. 

JáN dodeK
PredSedA Zo SZZ V StAŠKoVe

Zber úrody záhradkárov v Staškove DHZ Staškov
Vrcholom každého záhradkára je obdobie jesene – zber úrody. Nebolo to inak ani v tomto roku a naša
organizácia združujúca záhradkárov v Staškove organizovala výstavu ovocia a zeleniny v dňoch 1. a 2.
októbra 2017. 

Jablká
1. odroda IDARED Ing. A. Konkol
2. odroda WITOS p. J. Janík
3. odroda GALA Ing. A. Konkol
4. odroda BOHEMIA Ing. A. Konkol
5. PRIMA p. J. Dodek
6. odroda RUBÍN p. L. Balala

Hrušky
1. odroda KONFERENCIA Ing. A. Konkol
2. odroda LUCASOVA p. M. Paleníková
3. odroda BOSCOVA FĽAŠKA Ing. A. Konkol

Zelenina
1. cesnak, cibuľa p. V. Krátka
2. kolekcia paprík Ing. A. Konkol
3. zeleninový kôš p. V Krátka
4. kolekcia paprík p. M. Machovčák
5. Tekvice p. A. Badžgoňová

Dňa 22. 10. 2017 sa naši 4 členovia DHZ Staškov zúčastnili
cvičenia zameraného na použitie protipovodňových zá-
bran a koordinácie hasičských jednotiek DHZO v spolu-
práci s HaZZ. 
Po príchode jednotlivých DHZO, ktoré boli postupne roz-
delené do zásahových úsekov, sa začali protipovodňové
zábrany napĺňať, spôsob uloženia do pyramídy v dĺžke 10
metrov pre každú DHZO. Postupným rozkladaním a plne-
ním bolo zabezpečené 310 metrov protipovodňových zá-
bran uložených do pyramídy. Celkový počet zasahujúcich
hasičov bol 177 (HaZZ + DHZO) + 5 pozorovateľov. 
Spolu bolo zúčastnených 35 hasičských jednotiek, tech-
nika DHZ Staškov CAS 15 Iveco Daily + protipovodňový
vozík. Cvičenia sa osobne zúčastnil aj plk. Ing. Jaroslav Ka-
pusniak PhD., riaditeľ krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline,
Vendelín Horvath, generálny sekretár DPO SR, pplk. Ing.
Stanislav Zdaril, riaditeľ okresného riaditeľstva HaZZ
v Čadci, funkcionári ÚzV DPO Čadca a KNM. Chcem všet-
kým poďakovať za účasť na cvičení.

dhZ StAŠKoV, ING. MILAN VeSeLoVSKý

protipovodňové cvičenie 
Hasičov
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MaTErSKá šKOLa STašKOv

Ale občas sa naše dni v škôlke premenia aj na nezvyčajné. Sep-
tember k nám priniesol pestrú aktivitu, do ktorej sa zapojili aj naši
rodičia. S ich pomocou a vďaka ich šikovným rukám sme spolu vy-
tvorili nádherné práce z ovocia, zeleniny a z prírodnín. Tie potom
spolu s prácami našich detičiek putovali na výstavu ovocia a zele-
niny v našej obci. Všetkým rodičom a zúčastneným chceme aj
takto ešte raz poďakovať nielen za pomoc, ale aj za veselé chvíle.

Veselo nám bolo aj keď k nám do MŠ zavítalo bábkové diva-
dielko. Detičky si mohli pozrieť peknú rozprávku o tom „Ako pa-
stier Miško princeznú od neposlušnosti vyliečil“. 

V októbri nám stále vysmiaty ujo z Očovej pri hudobno-vý-
chovnom koncerte predstavil rôzne hudobné nástroje a ukázal
nám ako sa dá hrať aj na nezvyčajných nástrojoch. Tak sa detičky
naučili niečo aj po hudobnej stránke. 

O tom, že sú naše detičky šikovné, sme presvedčili všetkých, ktorí
boli na súťaži v speve ľudovej piesne v Kysuckej knižnici v Čadci,
kde sa Ivanka Badžgoňová z elokovanej triedy na Vyšnom konci
umiestnila na krásnom 1. mieste. Jeseň nám priniesla ešte mnoho
pestrých a veselých aktivít spojených s týmto ročným obdobím
(hrabanie lístia, púšťanie šarkanov, hry s lístím, prechádzky).

Po niekoľkých rokoch sme zas v našej škôlke obnovili svetiel-
kovú slávnosť, ktorá sa tento rok niesla pod názvom „Začaro-
vaná škôlka“. Všetci sme sa stretli podvečer o 16,45 hod pred MŠ
na nižnom konci. Pani riaditeľka rodičov aj detičky privítala a po-
prosila deti, aby spolu s vílou Staškulienkou pomohli odčarovať
škôlku, ktorá je začarovaná, a tak sa z nej stratila všetká radosť,
hudba, smiech a svetlo. Deti spolu s vílou plnili úlohy: hádali
názvy piesní, ktoré počuli; tancovali tanček. Za odmenu získali
svietiace náramky a čarovné svietiace paličky, aby im svietili na
cestu ku čarovnému miestu. Potom sa spolu dostali ku kopci, kde
ich čakala ďalšia víla a za to, že zaspievali krásne a správne škôl-
kársku hymnu, dostali 2 truhličky – v jednej sa nachádzala sladká
odmena a v druhej kľúče od nášho ihriska a škôlky. Cez prekáž-
kovú dráhu sa dostali až k ihrisku, ktoré odomkla pani riaditeľka
kľúčikom z truhličky a na ihrisku vďaka čarovnému heslu „Abra-
kadabra, raz, dva, tri, naša škôlka nech sa zas rozsvieti“ sa rozsvietila
celá naša škôlka a ihrisko. Záchrana našej škôlky sa podarila 
a potom už nasledovala len zábava formou detskej diskotéky,
tancovania, spevu. Po občerstvení sa čajom a cukríkmi pokračo-
vala diskotéka, deti si mohli nechať namaľovať na tvár obrázok
a veselo sa zabávať s balónmi na ihrisku. Tento čarovný večer sme

zakončili púšťaním lampiónov a balónov. Spolu s nimi sme vyslali
do neba prianie zdravia, šťastia a lásky, aby sme sa mali v škôlke
všetci stále radi. Svetielková slávnosť nám všetkým priniesla nie-
len kopec zábavy a radosti, ale aj pekné spoločné chvíle, vďaka
ktorým sa budujú aj ľudské vzťahy. Detičkám vyčaril úsmev na
tvári, očká im žiarili radosťou a tiež od svetielok, ktoré celú at-
mosféru príjemne dopĺňali.

Veríme a prajeme si do budúcnosti, aby bolo takýchto spoloč-
ných chvíľ ešte veľa. Tešíme sa na ne a teraz už len šťastne vykro-
čiť do ďalšej etapy školského roka, ktorá je v našej materskej škole
spojená so zimou, s Mikulášom, Luciami, Vianocami a všetkým,
čo prináša toto biele ročné obdobie.

„Dieťa - žiadny problém, žiadna príťaž, žiadna otrava, žiadna nehoda, iba ZÁZRAK.“
Školský rok je u nás v plnom prúde, kalendár prevracia už druhú stranu v mesiaci november.
A za ten čas sa v našej škôlke toho udialo veľa. Najmenšie deti, ktoré začali našu škôlku
navštevovať od septembra, si pomaličky zvykajú, predškoláčikovia sa naplno venujú príprave
na vstup do školy, zo všetkých tried sa ozýva veselý smiech a radosť. 

ZáKLaDná šKOLa STašKOv

Naša škôlkárska hymna
V našej škôlke na Staškove,
máme sa vždy všetci dobre.
Každý deň sa učíme,
tancujeme, spievame.

Všetci sme tu kamaráti,
pretože sa máme radi.
Do škôlky vždy prídeme,
pretože sa tešíme.

aj v tomto školskom roku mali žiaci 9. ročníka
možnosť rozvíjať svoju  finančnú gramotnosť
prostredníctvom prednášky s odborníkom 
v danej oblasti p. jozefom zbončákom.
Prednáška sa uskutočnila 20. septembra 2017.  Deviataci sa
dozvedeli, ako efektívne riadiť vlastné finančné zdroje pre
finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Diskutovali o hospodárení v rodine, zdrojoch príjmov, vý-
davkoch potrebných pre každodenný život,  úsporách. Žia-
kov táto prednáška zaujala, o čom svedčila ich aktivita 
a zapájanie sa do diskusie. Viacerí boli za správne odpovede
i odmenení.

Mgr. aLEna KOžáKOvá

dňa 22. septembra sa uskutočnila finančná
zbierka biela pastelka. verejnú zbierku každo-
ročne organizuje únia nevidiacich a slabozra-
kých slovenska.
Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na pod-
poru ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos zbierky je použitý
na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým
ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.  Týmto by
sme sa chceli poďakovať rodičom a zamestnancom školy, že
prispeli sumou 140 € a tým svoje deti učia pomáhať druhým.

PaEDDr. gabrIELa KOLEnOvá, 
KOOrDInáTOr PrvOTnEJ PrEvEncIE

prednáška z finančnej
gramotnosti

biela pastelka

v  sobotu 23. septembra 2017 sa uskutočnil
v  areáli školy, telocvične a ďalších priestoroch
v poradí už  6. kultúrno–športový poldeň pod
názvom malý prázdninový návrat.
Učitelia v spolupráci so ZRŠ pri základnej škole  zorganizo-
vali pre deti a rodičov kultúrne a športové podujatie spo-
jené s posedením a občerstvením. Počasie nám síce
neprialo a vonku pršalo, no i napriek tomu školu ovládol
športový duch a deti pred zrakmi svojich rodičov preuká-
zali svoju šikovnosť pri plnení rôznych súťažných disciplín.
Do súťaží sa  spolu s deťmi zapájali samozrejme i rodičia.
Na viacerých stanovištiach si deti vyskúšali preskoky na švi-
hadle, jazdu na kolobežkách, dribling pomedzi prekážky,
podávanie, hod rôznymi predmetmi na určený cieľ, hod
krúžkami na cieľ, kuželky a hádzanie CD-čkami.  Detské tvá-
ričky, ale i tváre ostatných účastníkov skrášlilo maľovanie
na tvár. 
Po absolvovaní všetkých disciplín na základe opečiatkova-
nej kartičky účastníka bolo v jedálni pre všetky deti a rodi-
čov pripravené občerstvenie, doplnené o sladkosti a koláče,
o ktoré sa postarali mamičky. Do 19.00 h sa všetci príjemne

zabávali, deti pozerali rozprávky, rodičia, ako aj učitelia,  sa
v družných rozhovoroch spoznávali. Aktivita bola ukon-
čená o 20.00 h. Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa spo-
lupodieľali na príprave a zorganizovaní tejto vydarenej
akcie a zároveň vysloviť presvedčenie, že v budúcom roku
sa naša spolupráca navzájom ešte viac prehĺbi k spokoj-
nosti detí.

Mgr. Jana KUbOšKOvá

kultúrno-športový poldeň
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v pondelok 2. októbra 2017 sa začal cyklus be-
sied s mjr. mgr. jankou zlochovou, preventist-
kou okresného riaditeľstva policajného zboru
v čadci. 
Žiaci prvých ročníkov sa oboznámili s problematikou do-
pravnej výchovy a zapojili sa do projektu „Póla radí deťom“.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia!

PaEDDr. gabrIELa KOLEnOvá

póla radí deťom

cvičenia v prírode sú neoddeliteľnou súčasťou
pohybových aktivít žiakov 1. stupňa našej školy. 
29. 9. 2017 ráno sa žiaci vybrali popri rieke Kysuca na turis-
tiku – smer MŠ Staškov – nižný koniec. Prváci navštívili pred-
školákov, pohrali sa s hračkami a zaspomínali si na
škôlkárske časy. Starší žiaci využili vonkajšie priestory areálu
– preliezačky, šmýkačky i polyfunkčné ihrisko. Počasie bolo
priaznivé a spoločne sme strávili pekné dopoludnie.

Mgr. v. bUČKOvá

cvičenia v prírode

aj tento školský rok si mohli pozrieť občania
našej obce od 12. 10. 2017 výstavu, ktorú pripra-
vili a inštalovali v popoludňajších hodinách pe-
dagogickí zamestnanci základnej školy staškov
v spolupráci s cvč pri zš staškov. 
Žiaci našej školy pripravili množstvo výtvarných prác. Na vý-
stave sa prezentujú aj žiaci s vlastnou literárnou tvorbou.
Chceme si touto cestou uctiť našich seniorov a vyjadriť im
poďakovanie za ich lásku, múdrosť, skúsenosti, trpezlivosť,
ochotu pomôcť a láskavý prístup.

Mgr. Jana KUbOšKOvá

deň úcty k starším

dňa 5. októbra 2017 sa na škole uskutočnili
„dni voľby povolania“ pre žiakov 9. ročníka. 
Všetkých 33 dievčat a chlapcov po úvodnom zoznamovaní
pokračovalo v intelektovom teste a individuálnych poho-
voroch s ochotnými a skúsenými psychologičkami
z CPPPaP v Čadci.
Profesionálne poradenstvo by malo deviatakom pomôcť
správne sa profilovať, rozhodnúť sa a vybrať si najlepšiu

možnosť strednej školy. Zjednodušiť výber by mohla i ďal-
šia plánovaná akcia „Burza stredných škôl“ – 28. novembra,
kde sa v stánkoch predstavia jednotlivé stredné školy Ži-
linského kraja.
Odkaz pre deviatakov na záver... prosím pristupujte k svojej
práci, skutkom a rozhodnutiam zodpovedne, aby ste sa ne-
skôr nemuseli hanbiť sami za seba.

MGr. IZABeLA chroBáKoVá – VýchoVNý PorAdcA

exkurzia do 
kysuckého múzea

dni voľby povolania

dňa 16. 10. 2017 sa v našej škole pri príležitosti
dňa zdravej výživy uskutočnilo pre deti 1. – 4.
ročníka zábavno-náučné „slivkovo-mrkvové
popoludnie“. 
Pre deti bolo pripravených šesť stanovíšť, na ktorých sa
všetci žiaci postupne vystriedali. 
Na prvom stanovišti sa deti zúčastnili besedy o zdravej vý-
žive, dozvedeli sa o priaznivých účinkoch sliviek a mrkvy
pre naše telo a v závere odpovedali na otázky z kvízu 
o zdravej výžive. Na druhom stanovišti si žiaci pochutnali
na mrkvovo-jablkovom šaláte, ktorý si každý žiak samo-
statne pripravil. Na treťom stanovišti mali deti možnosť
ochutnať nakrájané kúsky ovocia a zeleniny. Žiaci mali
počas tejto aktivity zaviazané oči a hádali, aký druh ovocia
alebo zeleniny zjedli. Po ochutnávke ovocia a zeleniny na-
sledovala súťaž v pití mrkvového džúsu. Na štvrtom stano-
višti si žiaci zahrali spoločenskú hru „Človeče, stravuj sa
zdravo!“ Na piatom stanovišti žiaci triedili potraviny na
zdravé a nezdravé. Deti sa dozvedeli informácie o správ-
nom a nesprávnom stravovaní. 

Na šiestom stanovišti boli pred deti pripravené hravé sú-
ťaže so zameraním na mrkvu a slivky. 
Odmenou pre deti boli slivky, sušené slivky, muffiny, detská
výživa a müsli tyčinky. Po absolvovaní všetkých stanovíšť
bol pre žiakov pripravený mrkvový tanec. Dvojica, ktorej
ako poslednej počas tanca spadol na podlahu balón sa
stala „Mrkvovým kráľom a kráľovnou“. 
Zábavno-náučne popoludnie sme ukončili pochutnaním
si na slivkovom koláči. Zároveň by som chcela poďakovať
vedeniu školy, kolegyniam, ale hlavne všetkým zúčastne-
ným žiakom, ktorí prispeli svojou aktivitou a tvorivosťou 
k peknému priebehu tohto príjemného popoludnia. 

Mgr. DanIELa KOváČIKOvá, KOOrDInáTOr PrE Env

mrkvovo – slivkové 
popoludnie

11. októbra sa zúčastnili žiaci 5. ročníka s tried-
nymi učiteľkami dvoch veľmi pekných výstav,
ktoré ponúkalo kysucké múzeum v čadci.
Štúrovské dobrodružstvo a LEGO – farebný svet
v kocke boli síce výstavy žánrovo odlišné, ale  každá mala
svoje vlastné čaro a priniesla deťom mnoho zaujímavých
postrehov a skúseností.  Výstava o osobnosti slovenského
diania 19. storočia bola vedomostná a súčasne interak-
tívna. Žiaci si mohli nové informácie zapamätať  pomocou
rôznych aktivít. Výstava o legendárnej stavebnici bola za-
ujímavá svojimi exponátmi pre všetky vekové kategórie, jej
súčasťou bola i kreatívna herná zóna, ktorú piataci tvorivo
využili. Cestou vlakom späť do školy si deti vymieňali svoje
postrehy a zážitky. Dúfame teda, že sa im výstava páčila
a tešíme sa na ďalšiu.

Mgr. IZabELa cHrObáKOvá, Mgr. ZUZana HaLUšČáKOvá

26. september sa na našej škole opäť niesol
v duchu veľmi peknej aktivity, ktorej už tra-
dične šéfujú naši deviataci. 
Dlhší čas si pod vedením vyučujúcich organizačne pripra-
vovali a zabezpečovali prezentácie o európskych krajinách,
odmeny pre najaktívnejších žiakov, výzdobu a prípravu
tried.
Svojim kamarátom celé dopoludnie prezentovali dve eu-
rópske krajiny. V tomto školskom roku si deviataci vybrali
štáty Rakúsko a Švajčiarsko. Spolužiaci sa mohli dozvedieť
a naučiť nové zaujímavosti. Deviataci pre nich pripravili ve-
domostné aktivity, kvízy, pexeso, doplňovačky a iné čin-
nosti.
Naši najstarší žiaci sa s odvahou a rozhodnosťou postavili
pred svojich spolužiakov a na chvíľu sa zahrali na učiteľov.
Veľmi rýchlo zistili, aké náročné je zaujať deti s množstvom
informácií. O Rakúsku a Švajčiarsku bolo čo rozprávať, a tak

sa i ostatní žiaci na chvíľku stali virtuálnymi návštevníkmi
týchto krajín.
Dúfame, že sa všetkým prechádzka Európou páčila a te-
šíme sa na ďalšie štáty o rok.

Mgr. cHrObáKOvá, PaEDDr. KOLEnOvá

európsky deň jazykov
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dňa 27. 10. 2017 sme pokračovali s ďalšou akti-
vitou v projekte „po nemecky hravo“, podpore-
nom nadáciou volkswagen. 
Medzi žiakov 7. a 8. ročníka zavítala JUDr. Jana Michalinová,
ktorá im priblížila, ako sa žije vo Švajčiarsku.  Žiaci získali „in-
formácie z prvej ruky“ o tom, ako sa komunikuje v nemčine,
ako si nájsť prácu a samozrejme nechýbala otázka – koľko
zarobia.
Besedu sme uzatvorili poďakovaním za cenné rady a pevne
veríme, že žiakov povzbudila v ďalšom štúdiu nemeckého
jazyka.

PaEDDr. gabrIELa KOLEnOvá

k nezabudnuteľným zážitkom žiakov 6.a, 6.b 
a 7.a triedy bude určite patriť návšteva priesto-
rov slovenskej televízie, ktorej sa zúčastnili dňa
19. októbra 2017. 
Žiaci mali možnosť prejsť sa jednotlivými štúdiami. Dozve-
deli sa veľa zaujímavostí o práci režisérov, zvukárov, striha-
čov, osvetľovačov, redaktorov a všetkých tých, ktorí sa
skrývajú za menami na konci televízneho programu. Pod ve-
dením p. Barborky Ružovej si so záujmom pozreli priestory
menších i väčších štúdií, ktoré boli pripravené na nakrúcanie
relácií: Dámsky klub, Šport, Volebné štúdio VÚC 2017, 5 proti 5,
Milujem Slovensko. 
Boli prekvapení množstvom techniky, ktorá je potrebná pri
výrobe jednotlivých programov. Pozornosť žiakov p. sprie-
vodkyňa upriamila na detaily, ktoré si doposiaľ pri sledovaní
programov nevšimli. Dozvedeli sme sa, ako funguje zelené
plátno, moderátori nesmú mať na sebe nič zelené, pretože
odtieň zelenej je málo používaný. Žiaci mali možnosť vyskú-
šať si stáť pred kamerami a spätne sa vidieť na obrazovke.
V priestoroch bufetu sme videli stálice televíznej obrazovky
Soňu Müllerovú a Martinu Jančekovú.  
Z RTVS naše kroky ďalej smerovali do zážitkového centra
vedy Aurelium. Toto centrum je miesto, kde sa prelína zá-
bava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského
„Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek
učivo skryté v zábavnom experimente. Hneď po príchode

sme si pozreli interaktívnu časť expozície. Práve tu deti na-
hliadli do tajov fyziky, matematiky, biológie, chémie, ekoló-
gie, robotiky a strojárstva. Žiaci si otestovali svoju motoriku,
sústredenie, postreh, reflexy, nazreli do tajomstiev optiky
a akustiky. 
V praktickej činnosti vyskúšali množstvo fyzikálnych záko-
nov, overili poznatky prírodných javov a vlastnou skúsenos-
ťou objavovali svet vedy a techniky. Zabávali sa  s exponátmi
demonštrujúcimi základné vlastnosti kvapalín – nestlačiteľ-
nosť, hydraulika, zoznámili sa aj so svetom optiky – šírenie
svetla, spektoskopia. Cez interaktívne modely objavovali

beseda s dobrovoľníkom
spolupráca v oblasti telesnej výchovy a športu
sa rozbehla i tento školský rok. 
Po minuloročnej atletickej lige mladších žiačok prišla na rad
detská atletika dievčat v kategórii 2005-2007. Dievčatá boli
25. 10. hodnotené v disciplínach: 300 m beh, hod kriketovou
loptičkou, skok do diaľky. Na športovom štadióne v Čadci sa
v sychravom jesennom počasí stretli nádejné atletické ta-
lenty, ktoré privítali pán J. Majerík a pani M. Čamborová s ko-
lektívom CVČ. Našu školu reprezentovali žiačky: Nina
Baculáková, Natália Korduliaková, Anna Kyzeková, Natália
Bukovanová, Aneta Skybiková. Na krásnom 2. mieste sa
v hodnotení žiačok ročníka 2005 umiestnila Nina Baculá-
ková (VI.A trieda). Blahoželáme a deťom držíme palce i v na-
sledujúcich športových aktivitách.

Mgr. IZabELa cHrObáKOvá

detská atletika

exkurzia žiakov do rtvs, centra vedy aurelium
v bratislave a čokoládovne v kittsee

dňa 16. októbra 2017 bol vyhlásený „deň zdra-
vej výživy“. 
V našej škole si žiaci 9.A pripravili pre spolužiakov prezentá-
ciu a tipy, ako byť zdravý: Jedzte pestro a striedmo „zmie-
šanú“ stravu. Jedzte viackrát denne menšie porcie. Nejedzte
pred spaním. Raňajkujte. Obmedzte konzumáciu cukru, je-
dzte veľa obilnín, ovocia, zeleniny a strukovín, netučných 
a kyslých mliečnych výrobkov, obmedzte živočíšne tuky,
údeniny a menej soľte. Nepite sladené nápoje. Jedzte hojne
čerstvých potravín. Nezabúdajte na pitný režim a cvičte.
Žiaci mali možnosť aj ochutnať zeleninové a ovocné  „smoo-
thies“.  Ďakujeme deviatakom za prípravu príjemného do-
poludnia!

PaEDDr. gabrIELa KOLEnOvá

deň zdravej výživy

biosignály svojho tela – EKG, EMG, tep, dýchanie, objavovali
základy elektoromagnetizmu, magnetickej indukcie,  spoz-
nali prácu Nikolu Teslu – ,,Teslov svet“ elektrických výbojov. 

Na záver sme mali možnosť vidieť laserovú show. Hra svetiel
v spojení s hudbou všetkým priniesla nový audiovizuálny
zážitok. Z centra deti odchádzali plné zážitkov a dojmov. 
Čerešničkou na torte bola návšteva fabriky na spracovanie
čokolády Hauswirth v dedinke Kittsee. V čokoládovni sa žiaci
dozvedeli o spracovaní kakaových bôbov, o výrobe čokolá-
dovej hmoty a samotnej výrobe čokolády a čokoládových
výrobkov prostredníctvom filmu a tiež prehliadky v samot-
nom podniku. V podnikovej predajni Schoko-Csárda sme
väčšinu vyrábaných výrobkov ochutnali a niektoré za vý-
hodnú cenu aj zakúpili. 
Počas celej exkurzie nás sprevádzali teplé slnečné lúče. Ex-
kurzia sa všetkým páčila a domov všetci odchádzali plní doj-
mov, nových vedomostí a zážitkov.

Mgr. MárIa PErďOcHOvá, Mgr. anna bUKOvanOvá, 
Mgr. Jana KUbOšKOvá, PaEDDr. MarTIn PaKanEc, 

Mgr. MIcHaELa SLOvIaKOvá
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naša škola sa zúčastnila športovej súťaže okres-
ného kola v skákaní na švihadle „rope skip-
pinG“.
Žiaci Peter Palica (8.A), Janka Kubačáková (8.A), Deniska Slo-
váková (8.A) a Lenka Fusková (7.A) bojovali a veľmi chceli
urobiť čo najviac preskokov.
Celkový výsledok každého súťažiaceho bol počet preskokov
v časovom limite. Žiaci skákali rôznymi spôsobmi – ľavá
noha, pravá noha, znožmo, na striedačku, s medziskokom či
bez neho – záviselo to od voľby každého súťažiaceho. V tejto
disciplíne sa skákalo, pokiaľ to pretekár nepokazí, vtedy
končí. Konkurencia bola skutočne veľká, prišlo viac ako 50
súťažiacich. Naši sa neobjavili na prvých troch miestach, ale
hrdo reprezentovali svoju školu.

Mgr. Jana JaníKOvá

rope skippinG

Žiaci našej školy sa zapojili do nasledovných
výtvarných súťaží:
1. „Nebuď otrok drog“ – úlohou žiakov bolo výtvarne stvár-
niť odpoveď na otázku „Ako by mi drogy skomplikovali život?“
Odborná porota vyberie 10 finalistov a 20. 11. 2017 spustí
hlasovanie verejnosti na stránke www.nebudotrokdrog.sk,
ktoré rozhodne o konečnom poradí prác. Cieľom súťaže je
podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívanie ná-
vykových látok. 
2. Pohľadnica  Červené stužky – žiaci každoročne vytvárajú
pohľadnicu, aby sa zvýšila informovanosť o HIV/AIDS. Zve-
rejnenie výsledkov bude 1. 12. 2017 na webovej stránke
kampane www.cervenestuzky.sk.

PaEDDr. gabrIELa KOLEnOvá

výtvarné práce

v piatok, 4. novembra 2017, sme sa popoludní
opäť stretli so žiakmi našej školy na príležitost-
nej aktivite cvč – spoločenské hry. 
Pribudlo nám veľa prvákov a druhákov, ale prišli aj žiaci, ktorí
túto aktivitu navštevovali aj vlani. Žiaci sa v skupinách hrali
s chuťou a radosťou, spolupracovali, tešili sa z výhry, učili sa
prijať i prehru. 28 žiakov si vyskúšalo viacero spoločenských
hier a vystriedalo i viacero skupín. Hra uvoľňuje napätie, od-
búrava únavu a vedie deti k rozvíjaniu kamarátskych vzťa-
hov a dodržiavaniu stanovených pravidiel. Dúfam, že sa nám
to podarilo aj takýmto spôsobom. Každý žiak, ktorý sa zú-
častní aktivity, získa svoju kartu účastníka a do nej sa mu
bude zapisovať účasť. Na konci školského roka 2017/2018
na poslednej aktivite opäť vyžrebujeme troch účastníkov,
ktorí budú odmenení vecnou cenou – nejakou spoločens-
kou hrou. 
Milí žiaci, sledujte nástenku CVČ a dozviete sa termín ďal-
šieho stretnutia!  Teším sa na Vás!

ZODPOvEDná Za aKTIvITU: 
Mgr. Jana KUbOšKOvá, vEDúca cvČ

spoločenské hry
i v tomto školskom roku 2017/2018 pokračuje
úspešná spolupráca s  kericom v  čadci, na
ktorú sa tešili najmä naši žiaci, ktorí si vďaka
dobrovoľníkom zlepšili komunikačné zručnosti
v  cudzom jazyku a  dozvedeli sa zaujímavé
a pútavé novinky z rôznych krajín sveta.
V ostatnom školskom roku sme na škole hostili Waru z Bolí-
vie a Oscara z Hondurasu. Tentoraz sme privítali sympatickú
Laetiziu z Francúzka.
V piatok 20.októbra už prebehla prvá pekná aktivita pod ná-
zvom „Malý Euroweek“. Tešíme sa na ďalšie pripravované ak-
tivity, ktoré predovšetkým smerujú k podpore rozvoja
komunikačných schopností našich žiakov.

vyUČUJúcE anJ: Mgr. cHrObáKOvá, Mgr. JaníKOvá, 
PaEDDr. KOLEnOvá

spolupráca s kericom

pri príležitosti  medzinárodného dňa škol-
ských knižníc sme pripravili popoludnie plné
zábavy, čítania, hier so slovami, hádaniek. 
32 žiakov sme rozdelili do piatich skupín, každá skupina
mala  svojho lídra a úlohou všetkých bolo získať čo najviac
bodov pre svoju skupinu a samozrejme vyhrať. Žiačky
ôsmeho ročníka Patrícia Kriščáková, Lenka Pakošová, Sa-
bínka Pošteková, Janka Kubačáková a Deniska Slová-
ková usmerňovali svoj tím, pomáhali im, počítali body.
Spomenieme niektoré aktivity, ktoré žiaci absolvovali. Za-
smiali sme sa pri hre Uhádni názov rozprávky. Jeden
z tímu kreslil, ostatní členovia hádali a získavali body.
Ďalej doplňovali hádanky, najrýchlejšia správna odpoveď
získala bod pre tím. Na interaktívnej tabuli sme mali pri-
pravený literárny kvíz, kvíz o spisovateľoch. 
Žiaci vyplňovali aj pracovné listy, ktoré boli nielen vedo-
mostné, ale aj zábavné. Každý žiak si mal čo najrýchlejšie
spomenúť na spisovateľa, literárne dielo, prváci nám ho-
vorili kladné a záporné postavy rozprávok. Keďže sme ve-
novali pozornosť hlavne slovenským rozprávkam, pripravili
sme plagáty s hlavnými hrdinami známych rozprávok,
ktoré spoločne vymaľovali.
V závere sa po spočítaní všetkých nadobudnutých bodov
tešili z víťazstva Lívia Hrušková (2.B), Evička Magátová (5.B),
Bohdanka Hamranová (5.B), Anetka Trnková (6.B), Tamarka
Maslíková (3.A) a Nelka Krištofíková (3.A).
Veríme, že knižnica má prínos pri vzdelávaní aj zábave žia-
kov, chceme podporiť vzťah žiakov ku knihám, čítaniu 
a poznávaniu.

Mgr. Jana JaníKOvá, Mgr. Jana nEKOrancOvá

medzinárodný deň
školských knižníc

centrum voľného času pri základnej škole
staškov usporiadalo dňa 10. novembra 2017
svetielkovú slávnosť. 
Stretli sme sa pred školou o 17.00 h. Prišli mladšie detičky,
žiaci školy, rodičia, starí rodičia, pedagogickí zamestnanci
školy a priatelia školy. Bolo zamračené počasie, nebolo vi-
dieť hviezdy a tak sa účastníci  tohto večera stali hviezdič-
kami na Zemi. Žiarili rôzne svetielka, „blikačky“, lampióny
a kahance. 
Každého bolo z diaľky dobre vidieť a to bolo aj cieľom
nášho stretnutia. „Vidieť a byť videný“ počas pohybovania
sa po komunikáciách  a vonku počas tmy. Odmenou pre
detičky a žiakov školy boli reflexné prvky zakúpené cen-
trom voľného času. 
Prechádzka dedinou bola určite spríjemnením piatko-
vého večera. Hoci bolo chladnejšie a fúkal studený vietor,
všetci účastníci zvládli úspešne trasu okolo kostola, obec-
ného úradu, okolo rieky smerom k  materskej škole, det-
skému ihrisku a po Ulici Jozefa Kronera naspäť ku
škole.  Bola to príležitosť vyjsť si von s deťmi večer, stret-
núť sa s kamarátmi a priateľmi a porozprávať sa navzájom. 
Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na
pripravení aktivity!
Tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutia v budúcnosti!

ZODPOvEDná Za aKTIvITU: 
Mgr. Jana KUbOšKOvá, vEDúca cvČ

svetielková slávnosť

8. ročník česko-slovenského projektu záložka
do knihy spája školy sa niesol v duchu tajupl-
ného sveta knižných príbehov, tohtoročnej
témy.
Žiaci spoločne so svojimi učiteľmi zhotovovali záložky rôz-
nymi technikami, rôznych veľkostí, ale na spoločnú tému.
Naše vyrobené záložky sú každý rok o niečo krajšie, chceme
sa pozitívne prezentovať a ukázať našu šikovnosť a tvorivosť.
Aktuálne sme si vymenili záložky so ZŠ Prašice, ktorá sa na-
chádza 13 km od okresného mesta Topoľčany. Obe školy
majú približne rovnaký počet žiakov. Poslali nám taktiež
krásne záložky.
Naši žiaci sa tešili, že si môžu vybrať záložku od svojich ro-
vesníkov a vložiť ju do svojej obľúbenej knihy.

Mgr. Jana JaníKOvá

záložka do knihy spája
školy
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Kategória U 13

chceli by sme aj touto cestou  po-
ďakovať najmä našim chlapcom za
účasť, či už na tréningoch, a aj na zápa-
soch.chodili pravidelne, vo veľkom
počte, aj napriek niekedy nepriazni-
vému počasiu. Všetci vieme, že 3/4
nášho mužstva tvoria chlapci z okoli-
tých dedín, preto veľká vďaka patrí
hlavne rodičom, za ochotu ich doviezť
včas, veľmi nám takto pomáhali s do-
pravou.

Poďakovanie patrí aj celému vedeniu
FK Slávia Staškov za vytvorenie maxi-
málnych podmienok pre zdravý špor-
tový a ľudský rast našich malých
talentov.

Sponzorsky sa na aktuálnom roč-
níku podieľajú: 

obec Staškov, MhZ elektro, p. Ján
Jurga, firma Firesta, p. r. Sýkora, 
p. P. Jurica, p. r. Závodník a ďalší.

tréner: Štefan Zajac
asistent: Patrik Gottwald

Kategória U15
Najlepší strelec: Viktor hejčík – 26

gólov
tréner: Mgr. daniel Králik
vedúci mužstva: róbert Kontrík

Kategória MUŽI

druhú polovicu jesennej časti IV.
ligy SK. Sever sme odohrali podstatne
lepšie, ako jej prvú časť. Veľmi nám po-
mohlo najmä vysoké víťazstvo v 9.kole
doma s trstenou (10:1). Po tomto zá-
pase sme zvíťazili v ďalších troch ťaž-
kých zápasoch. tešia hlavne víťazstvá zo
súperových ihrísk Bytča, Žabokreky 
a výborný domáci výkon a vysoká výhra
doma s rosinou (5:0).

Počas záveru jesennej časti nás mrzí
hlavne strata bodov v domácom stret-
nutí s FK diviaky (1:2). V poslednom
dvojzápase chlapci dobre takticky
zvládli stretnutie v Belej dulice (3:2).
U tohto súpera sme vždy ťahali za kratší
koniec, tentokrát sme sa radovali 
z troch získaných bodov. 

Posledný jesenný zápas s ružomberkom „B“ by som ani
veľmi nehodnotil, nakoľko domáci profesionálni futbalisti si
hrajú svoju vlastnú súťaž a do IV. ligy k nám vôbec nepatria.

Najlepší strelci: t. Gavlák – 11 gólov, 
ľ.červenec – 9 gólov
tréner: Michal Gottwald
asistent: Patrik Gottwald

odoHraté ZápaSy u13
FK Slávia Staškov – FK Čadca "B" 23:0
FK Slávia Staškov – FK Varín 5:1
FK Slávia Staškov – FK Radoľa 15:0 
FK Slávia Staškov – KNM "B" 13:1
FK Slávia Staškov – FK Makov 3:2
FK Slávia Staškov – FK Zborov 13:0
FK Slávia Staškov – FK Rajec 16:0
FK Slávia Staškov – FK Terchová 6:0

odoHraté ZápaSy u15
FK Slávia Staškov – FK Čadca „B“ 4:4
FK Slávia Staškov – FK Varín 5:2
FK Slávia Staškov – FK Radoľa  11:2
FK Slávia Staškov   - KNM „B“  4:1
FK Slávia Staškov - FK Makov  0:4
FK Slávia Staškov - FK Zborov  2:1
FK Slávia Staškov - FK Rajec  3:2
FK Slávia Staškov - FK Terchová  2:3

tabuľka ii i .liga MŽ u13 Skupina a
Z V R P Skóre B K +/- FP

1 FK Slávia Staškov 13 13 0 0 152:13 39 14 21 0
2 FK Tatran Turzovka 13 10 1 2 133:29 31 13 13 0
3 MŠK Kysucké Nové Mesto B 13 10 0 3 83:30 30 12 12 0
4 ŠK Javorník Makov 13 9 0 4 85:24 27 11 6 0
5 TJ Jednota Bánová 13 9 0 4 79:29 27 10 9 0
6 TJ Fatran Varín 13 8 1 4 83:36 25 9 7 0
7 TJ Snaha Zborov nad Bystricou 13 7 2 4 56:36 23 8 2 0
8 OFK Teplička nad Váhom 13 7 0 6 89:53 21 7 0 0
9 FK Terchová 13 6 0 7 48:53 18 6 -3 0
10 TJ Slovan Podvysoká 13 4 0 9 38:118 12 5 -9 0
11 TJ Tatran Oščadnica 13 3 0 10 30:94 9 4 -9 0
12 FK Čadca B 13 2 0 11 16:173 6 3 -15 0
13 FK Rajec 13 1 0 12 10:96 3 2 -18 0
14 ŠK Radoľa 13 0 0 13 14:132 0 1 -18 0

tabuľka iV.  liga Skupina SeVer
Z V R P Skóre B K +/- FP

1 MFK Ružomberok B 15 12 2 1 73:10 38 16 14 136.4
2 FK Terchová 15 10 2 3 42:16 32 15 8 137
3 TJ Jednota Bánová 15 10 1 4 31:9 31 14 7 131.4
4 OŠK Rosina 15 9 1 5 32:29 28 13 7 132.45
5 OŠK Baník Stráňavy 15 8 2 5 35:32 26 12 5 132.8
6 TJ Družstevník Belá - Dulice 15 7 1 7 35:34 22 11 1 127.4
7 ŠK Javorník Makov 15 6 3 6 33:26 21 10 -3 131
8 FK Slávia Staškov 15 6 3 6 33:33 21 9 0 128.7
9 ŠK Dynamo Diviaky 15 6 2 7 20:30 20 8 -1 128.8
10 MFK Bytča 15 6 1 8 18:32 19 7 -2 136
11 ŠK Tvrdošín 15 5 3 7 23:31 18 6 -6 131.45
12 MFK Dolný Kubín 15 5 2 8 28:31 17 5 -7 138.6
13 ŠK Závažná Poruba 15 5 1 9 20:29 16 4 -8 134.75
14 MŠK Kysucké Nové Mesto 15 4 2 9 22:37 14 3 -10 131
15 FK Slovan Žabokreky 15 4 1 10 15:39 13 2 -8 130.8
16 FK Slovan Trstená 15 3 1 11 13:55 10 1 -11 129.6

tabuľka ii i .  liga SŽ u15 Skupina a
Z V R P Skóre B K +/- FP

1 FK Tatran Turzovka 13 12 1 0 119:12 37 14 19 0
2 ŠK Javorník Makov 13 11 2 0 86:11 35 13 14 0
3 OFK Teplička nad Váhom 13 9 3 1 43:16 30 12 9 0
4 MŠK Kysucké Nové Mesto B 13 7 2 4 36:25 23 11 5 0
5 FK Slávia Staškov 13 7 2 4 45:36 23 10 5 0
6 TJ Snaha Zborov nad Bystricou 13 6 2 5 41:35 20 9 -1 0
7 FK Čadca B 13 5 4 4 40:52 19 8 -2 0
8 TJ Jednota Bánová 13 6 0 7 27:35 18 7 0 0
9 FK Terchová 13 5 1 7 20:48 16 6 -5 0
10 TJ Slovan Podvysoká 13 5 0 8 33:47 15 5 -6 0
11 TJ Tatran Oščadnica 13 4 1 8 24:44 13 4 -5 0
12 TJ Fatran Varín 13 1 3 9 12:48 6 3 -12 0
13 FK Rajec 13 1 1 11 14:52 4 2 -17 0
14 ŠK Radoľa 13 0 2 11 12:91 2 1 -16 0

odoHraté ZápaSy MuŽi
FK Slávia Staškov – FK Bánová 0:3
FK Slávia Staškov – FK Trstená 10:1
FK Slávia Staškov – MFK Bytča 2:0
FK Slávia Staškov – FK Rosina 5:0
FK Slávia Staškov – FK Žabokreky 3:2
FK Slávia Staškov – FK Diviaky 1:2
FK Slávia Staškov – FK Belá-Dulice 3:2
FK Slávia Staškov – MFK Ružomberok „B“ 1:10

obe dorastenecké družsvá FK Slávia
Staškov v premierovej sezóne ako účast-
ník 2. ligy Sd U19 a Md U17 odo-
hrali v  jesennej časti po 13 zápasov.
Bilancia U19 je 1 výhra, 1 remíza a 11
prehier, za ktoré si pripísali v tabuľke 4
body a skóre 10:53. Budú zimovať po
odstúpení družstva teplička nad
Váhom na 14. mieste. U17 s podobnou
bilanciou 1 výhra, 1 remíza a 11 prehier
a so skóre 11:69 skončilo na 13. mieste. 

Pri hodnotení musím uznať, že
v tejto ťažkej súťaži sú kluby na výbor-
nej úrovni, najmä 8 klubov s licenciou
Grassroots – ÚtM sú úplne niekde
inde ako ostatné družstvá, či už hráč-
skym kádrom alebo vytvorenými pod-
mienkami. tieto družstvá majú už na
základných školách športové triedy, kde

už počas vyučovania majú pohybové
prípravy a riešia tréningový proces už
v doobedňajších hodinách, naviac dis-
ponujú ihriskami s umelým povrchom
veľkých rozmerov, kde sa celoročne
môžu rozvíjať mladé talenty. Sú doto-
vané finančne na chod klubu priamo zo
Slovenského futbalového zväzu. Práve
družstvá dukla Banská Bystrica, Loko-
motíva Zvolen, Fomat Martin a Liptov-
ský Mikuláš mali najväčšiu kvalitu
v oboch kategóriách. 

Nám sa nepodarilo vhodne doplniť
káder po minuloročnom úspešnom roč-
níku. odišla najväčšia kvalita a duch
mužstva a v oboch kategóriach absen-
tovali lídri na ihrisku aj v kabíne. Aj keď
chlapcom nemožno uprieť snahu a od-
hodlanie, práve chýbajúca hráčska kva-

lita bola rozhodujúca. V premiérovom
ročníku 2. ligy sme sa chceli prezento-
vať lepším herným prejavom a  túžili
sme po väčšom bodovom zisku, v tabuľ-
kovom postavení sme chceli minimálne
2 družstvá dať pod seba, čo sa nám ne-
podarilo. 

herne sme dokázali držať krok len
časť zápasu, boli to často len 20 – 30
minútové úseky, niekedy sa nám poda-
rilo odohrať kvalitne len jeden polčas.
chýbajúce skúsenosti a kvalita sa veľa-
krát premietli v robení zbytočných in-
dividuálnych chýb, ktoré stáli obe naše
družstvá lepšie výsledky. 

Ukázalo sa, že na úrovni 2. ligy sú
parametre výkonu úplne rozdielne ako
v nižšej súťaži, najmä vyššie tempo hry,
rýchlosť, technika, veľká agresivita v sú-

Dorast – hodnotenie jesennej časti 2017/2018

FK Slávia 
Staškov



23 Spravodaj obce StaŠkoV \ PoZVáNKy22 Spravodaj obce StaŠkov \ ŠPort

tabuľka ii .liga Sd u19
Z V R P Skóre B K +/- FP

1 MFK Dukla Banská Bystrica 13 13 0 0 55:7 39 15 21 117.6
2 MFK Lokomotíva Zvolen 13 9 1 3 23:11 28 14 7 120.05
3 MŠK FOMAT Martin 13 8 1 4 27:15 25 13 7 122.8
4 MFK Tatran Liptovský Mikuláš 13 7 3 3 33:9 24 12 0 122.3
5 MŠK Námestovo 13 7 2 4 23:19 23 11 2 115.7
6 JUPIE Futbalová škola Mareka Ham 13 7 1 5 33:18 22 10 1 121.4
7 MŠK Kysucké Nové Mesto 13 6 4 3 23:16 22 9 7 118.25
8 ŠK NOVOHRAD Lučenec 13 7 0 6 24:19 21 8 0 110
9 FK Čadca 13 4 3 6 16:27 15 7 -3 120
10 TJ Jednota Bánová 13 5 0 8 15:32 15 6 0 109.6
11 FK POHRONIE Žiar n. Hronom DŽ 13 3 2 8 10:21 11 5 -10 120.65
12 MFK Bytča 13 3 1 9 20:32 10 4 -8 116.4
13 FK Rakytovce 13 1 1 11 11:44 4 3 -17 116.05
14 FK Slávia Staškov 13 1 1 11 10:53 4 2 -17 117.75
15 OFK Teplička nad Váhom (odstúp.) 0 0 0 0 0:0 0 1 0 9.8

tabuľka ii .liga Md u17
Z V R P Skóre B K +/- FP

1 MFK Dukla Banská Bystrica 13 12 1 0 56:3 37 15 19 0
2 MŠK Námestovo 13 10 1 2 35:16 31 14 10 0
3 MFK Tatran Liptovský Mikuláš 13 10 1 2 31:12 31 13 7 0
4 MŠK FOMAT Martin 13 8 2 3 44:13 26 12 8 0
5 FK POHRONIE Žiar n. Hronom DŽ 13 8 2 3 33:9 26 11 5 0
6 JUPIE Futbalová škola Mareka Ham 13 7 3 3 20:10 24 10 3 0
7 MFK Lokomotíva Zvolen 13 6 3 4 22:18 21 9 0 0
8 FK Čadca 13 5 3 5 25:22 18 8 0 0
9 MFK Bytča 13 4 1 8 13:21 13 7 -5 0
10 ŠK NOVOHRAD Lučenec 13 3 2 8 19:29 11 6 -10 0
11 MŠK Kysucké Nové Mesto 13 3 2 8 13:26 11 5 -4 0
12 FK Rakytovce 13 1 3 9 12:42 6 4 -15 0
13 FK Slávia Staškov 13 1 1 11 11:69 4 3 -17 0
14 TJ Jednota Bánová 13 0 1 12 11:55 1 2 -14 0
15 OFK Teplička nad Váhom (odstúp.) 0 0 0 0 0:0 0 1 0 0

bojoch, koncentrácia, narábanie s prie-
storom v útočnej fáze a tiež v obrannej
fáze hry, ale aj v mentálnom nastavení
a prístupe hráčov. 

Napriek nie príliš dobrým výsled-
kom sa ukázali aj pozitíva, obe naše do-
rastenecké družstvá sú jednoznačne
najmladšie v súťaži, a tak vykazujú ur-
čitú perspektívu do budúceho ročníka.
Niektorí hráči dostali už priestor aj
v našom A-mužstve, ako d. Barnošák,
F. Klus, J. chabroň, M. tvrdý, F. Ka-
pusniak, najmä prvý menovaný sa
herne nestratil. Všetci v klube veríme,
že po kvalitnej zimnej príprave pôjdeme
herne aj tabuľkovo hore, musíme po-
pracovať na hernej stránke, ale aj fyzic-
kej príprave.

Pevne verím, že sa budeme môcť
oprieť o dobrý prístup, práve správny
prístup by mal byť pre nás spúšťačom
do ďalšej práce a pre nás všetkých mo-
tiváciou do tréningového procesu, aby
sme boli na jar viac konkurencie-
schopní. 

Na záver by som chcel v mene reali-
začných tímov U19 a U17 poďakovať
všetkým chlapcom za dobrý prístup
k tréningovým povinnostiam a taktiež
poďakovať fanúšikom a  rodičom za
podporu pri zápasoch 2. dorasteneckej
ligy. 

PAtrIK KoňUŠíK, PAtrIK GottwALd
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SpoločenSká kronika 
za mesiace september a október 2017

Manželstvo uzavreli
Martin Gajdošík a Mgr. Martina Kapusňáková
Pavol Kopecký a Mária Mravcová
Ing. Andrej Zborovančík a Mgr. Bc. Elena Arendáriková

Na spoločnej ceste životom im prajeme veľa šťastia, lásky
a porozumenia.

Narodené deti
Mia Krenželová
Sarah Olejníková

Srdečne vítame v našej obci najmenších občanov a
rodičom prajeme veľa zdravia, úspechov a trpezlivosti pri
výchove ich ratolestí. 

Blahoželáme k jubileu
60 rokov:
Štefánia Juríková
Edita Bukovanová
Ján Buček
Štefánia Grigová
Ladislav Starchoň

65 rokov:
Veronika Beleščáková
Milan Mravec
Ján Budoš
Ján Perďoch
Helena Machovčáková
Emília Lemešová

70 rokov:
Mária Mročková
Anna Ďurkáčová

80 rokov:
Anna Maslíková

85 rokov:
Irena Masárová

90 rokov:
Ladislav Jurga

Spomíname

Všetkým uvedeným jubilantom z celého srdca
blahoželáme a prajeme im, nech ich zdravie nezradí
a teplé slniečko nech im dušu pohladí. Nech šťastie
spŕchne na ich dom a láska vždy nech prebýva v ňom.

Navždy nás opustili

Anna cudráková
Anna Frolová
terézia drozdeková
emília Balošáková
Pavol Kucharik

Nech tíško odpočívajú
v staškovskej zemi!

Ing. Andrej Zborovančík
a Mgr. Bc. Elena Arendáriková

Martin Gajdošík 
a Mgr. Martina Kapusňáková

Pavol Kopecký 
a Mária Mravcová

Jozef Kudláč
2. výročie úmrtia

Ondrej Belko
10. výročie úmrtia

Anna Cudráková Ondrej Padych
1. výročie úmrtia

Ján Pakoš
1. výročie úmrtia

Bernard Mravec
1. výročie úmrtia

Anna Maslíková

80

Ladislav Jurga

90

Štefánia Juríková

60

Štefánia Grigová

60

Mária Mročková

70

Sarah Olejníková


