
PRE KOHO SÚ VIANOCE?

Poèas kalendárneho roka sú niektoré dni pre jedných všedné, pre iných výnimoèné. Svoj deò 
majú chorí, zdravotníci, pracujúci, uèitelia, ženy, matky, vojnoví veteráni, uteèenci, dokonca knihy èi 
protifajèiarska kampaò. Komu však patria Vianoce?

Nedávno som èítal rozhovor s populárnou slovenskou hereèkou, ktorá na margo Vianoc 
uviedla: „Moja dcérka stále èaká, je nadšená a verí, že Ježiško nosí darèeky. Uvidíme, dokedy jej to 
vydrží, ale povedala som si, že ju v tom chcem necha� èo najdlhšie. Nech má ten pocit vzrušenia a 
oèakávania, lebo to sú emócie, ktoré jej ja nemám vždy ako sprostredkova�.“

Zaiste, Vianoce sú pravdepodobne tie najemotívnejšie sviatky roka, poèas ktorých sa skoro 
každý akosi automaticky správa milšie. No že by sa týkali len detskej radosti vyplývajúcej z 
rozprávkovej nevedomosti, ktorá konèí momentom odhalenia, že za darèekmi sú vlastne ¾udia, 
pretože Ježiško aj v tejto oblasti zlyhal? Aké vianoèné emócie potom môže ma� realitou vytriezvené 
die�a, tínedžer alebo dospelák?

Myslím, že cestou k prežitiu Vianoc je osobné empatické ponáranie sa do emócií a životných 
príbehov vianoèných postáv poèas adventu. Plachá i odvážna Mária s jej neudržate¾ným 
tajomstvom, rozpaèitý, sklamaný no nie zlomený Jozef, ostýchavo sa radujúca Alžbeta, mlèiaci 
Zachariáš, chudobní a prekvapení outsideri na pastvinách, nenarodené deti v lone oèakávajúcich 
matiek... Každý sa v nich môže nájs� a Vianoce budú potom aj jeho š�astným dòom.

S prianím požehnaného prežitia adventu a Vianoc všetkých srdeène pozdravujem. 

Jozef Kuneš, váš kòaz.

PS: Aj vianoèný darèek treba odbali�. Tak je to aj so stratou detských vianoèných ilúzií - odhalí sa 
samotný Dar.
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16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

20.12.

21.12.

22.12.

4. ADVENTNÁ NEDE¼A

18.00 - féria

+ Elena Kostúriková a zosnulí z rodiny

23.12.

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

28.12.

29.12.

SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

6.00 - féria

6.00 - féria

+ Ján Šípka

17.00 - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

18.00 - Sv. Štefana, prvého muèeníka

+ Mária a Michal Bobák

+ z rodiny Krivaèkovej, Fodorovej,
deti a starí rodièia

+ st. rodièia Beòovci a Jakošovci 

6.00 - Svätého Petra Kanízia, kòaza

18.00 - féria

+ z rodiny Dirbákovej

17.00 - féria

+ z rodiny Ivanièovej

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 9.12.2013 - 5.1.2014

9.12.

10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.12.

15.12.

18.00 - Preblah. P. Márie Guadalupskej

17.00 - Svätej Lucie, panny a muèenice

+ Anna a Ján Oravec

3. ADVENTNÁ NEDE¼A

+ starí rodièia a deti

6.00 - Svätého Jána z Kríža, kòaza

6.00 - Svätého Damaza I., pápeža

Poïakovanie za roky života
a prosba o Božie požehnanie rodiny

18.00 - féria

+ Anna a Martin Ivaniè, 10. výr.

+ otec Ján a starí rodièia

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

9.00
Za všetkých farníkov

+ Lýdia Budajová

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

December 2013

30.12.

31.12.

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

5.1.

2. NEDE¼A PO NARODENÍ PÁNA

16.00 - Svätého Silvestra I., pápeža

PANNY MÁRIE BOHORODIÈKY 

18.00 - Najsvätejšieho mena Ježiš

18.00 - Sv. Bazila Ve¾kého a Gregora N.

+ Alžbeta, Vladimír, Matúš a Anton

10.00 - Za všetkých farníkov

7.30 - Sobota vo Vianoènom období

+ Emília a Pavol Homola 
a synovia Pavol a Gabriel

9.00
Za všetkých farníkov

+ matka Mária 
a dcéra Anna Slobodníková (è.d. 148)

+ rodièia Mária a Ján Turèan

DETSKÉ SV. OMŠE - Piatok o 17.00 hod. (okrem prvého piatku)

7.30 - Svätých Neviniatok, muèeníkov

+ Anna a Ján Budaj a rodièia

18.00 - Nepoškvrnené poèatie P. Márie

Za všetkých farníkov

www.podkonice.sk

Spravodaj

Spravodaj  ODKONICKÝPRoèník XI. December 2013Èíslo 12

NARODENIE PÁNA
0.00 - Na úmysel celebranta
10.00 - Za všetkých farníkov

12
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1) UZNESENIE ÈÍSLO 45 Z 25. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH 
    KONANÉHO DÒA 21. NOVEMBRA 2013

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. kontrolu predchádzajúceho uznesenia

2. èerpanie rozpoètu za III. štvr�rok 2013

3. návrh rozpoètu obce na r. 2014 a pripravovaných VZN obce

4. informáciu so zapracovaním pripomienok k územnému plánu obce

5. informáciu o projekte na multifunkèné viacúèelové ihrisko

SCHVÁLILO:

1. rozpoètové opatrenia è.1 - presuny rozpoètovaných položiek po III. štvr�roku 2013

2. prenájom bytu v ZŠ s MŠ pre Ing. Igora Slobodníka za 130,00 € mesaène na 
dobu dva roky s prednostným právom ïalšieho nájmu  

3. predaj obecného pozemku pod novou bytovkou, parc. C KN è. 885/2 o výmere 
1042 m2, za cenu 5,00€/m2 pre majite¾ov bytov v bytovke

NESCHVÁLILO:

1. zámer odpreda� pozemok vedený na Správe katastra v Banskej Bystrici na LV    
èíslo 431 p.è. 722 v kultúre záhrada o výmere 156 m2

DOPORUÈILO:

Ing. Michal Kukuèka

starosta obce

1. starostovi obce vyplati� finanèný príspevok vo výške 240 € na Lyžiarske múzeum až 
z rozpoètu roku 2014

2. starostovi obce, aby do podmienok súhlasu s organizáciou športových èi iných akcií 
v obci bola zakotvená povinnos� organizátorov zabezpeèi� poriadok po podujatí.

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 22.11.2013

6:0:0

5:0:0

6:0:0

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

0:6:0

VÝSLEDKY VOLIEB DO BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
konaných v obci Podkonice dòa 23.11.2013

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Poèet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu volièov: ............. 746
Poèet volièov, ktorým boli vydané obálky: ......................................................................... 188
Poèet odovzdaných obálok: ............................................................................................... 188
Poèet platných hlasovacích lístkov pre vo¾by predsedu: ................................................... 188

Poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v II. kole pre vo¾by 
predsedu pod¾a poètu získaných hlasov:

1. Marian Kotleba, Ing., Mgr.,              143 hlasov
2. Vladimír Maòka, Ing.,   45 hlasov

Branislav Homola
predseda okrskovej volebnej komisie

23/  Jana Štrangfeldová, Ing., PhD., 13 hlasov
24/  Miroslav Ivan, Ing., 12 hlasov
25/  Ján Šabo, Ing. ,  12 hlasov
26/  Jakub Gajdošík, Mgr., 10 hlasov
27/  Iveta Majerová, Ing., 10 hlasov
28/  Michal Rusko, Mgr., 10 hlasov 
29/  Daniel Karas, 9 hlasov
30/  Vladimír Sklenka, PhDr., PhD., 9 hlasov
31/  Ján Jambrich, 8 hlasov
32/  Martin Baník, Ing., 7 hlasov
33/  Jaroslav Sekerka, JUDr., 7 hlasov
34/  Simon Barth, 6 hlasov
35/  Zdena Bienska, 6 hlasov
36/  Miloš Horný, 6 hlasov
37/  ¼ubomír Šesták, 6 hlasov
38/  Igor Donoval, Ing., 5 hlasov
39/  Peter Majerský, 5 hlasov
40/  Peter Rusnák, 5 hlasov
41/  Jozef Sásik, Ing., 5 hlasov
42/  Andrej Sliacky, 5 hlasov
43/  Teodor Bindas, PhDr., 4 hlasy
44/  Milan Prašovský, 4 hlasy
45/  Branislav Slaný, Ing., 4 hlasy

46/  Jozef Smekal, PaedDr., 4 hlasy
47/  Daniela Baranová, PhDr., PhD., 3 hlasy
48/  Lukáš Giniè, 3 hlasy
49/  ¼ubomír Piterka, PhDr., 3 hlasy
50/  Anna Babèanová, 2 hlasy 
51/  Jaroslava Miklóšová, 2 hlasy
52/  Elena Púchyová, Ing., 2 hlasy
53/  Janka Slaná, Ing., 2 hlasy
54/  Roman Štrba, 2 hlasy
55/  Svetozár Tomiè, 2 hlasy
56/  Igor Ïurana, 1 hlas
57/  Dana Hríbiková, 1 hlas
58/  Karol Jadáš, Phdr., 1 hlas
59/  Juraj Remšík, JUDr., 1 hlas
60/  Augustín Richtárek, Ing., 1 hlas
61/  Vladimír Rosinský, 1 hlas

VIETE, ŽE ...
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

55. rokov

Jamrichová Eva (è.d. 324)

60. rokov

Tibor Sedlický (è.d. 73)

65. rokov

Marcela Burianová (è.d. 233)
   Viera Patrášová (è.d. 98)
      Ján Forgáè (è.d. 349)
         Milan Kostúr (è.d. 314)

Denis Barla (è.d. 362)
Jakub Budaj (è.d. 347 )

SPOMIENKA

Tak rada mala svoju rodnú dedinu. 
Aj keï po odchode na dôchodok žila o pár kilometrov ïalej, vždy sa 

vracala domov.
Tu boli jej korene. Tu bol jej svet. V októbri by bola oslávila 80 rokov.
Na našu pani uèite¾ku, našu mamièku Boženku PIKULOVÚ, 

spomíname s úctou, láskou a ve¾kou vïakou.

Vám rodákom vïaèní Jozef a ¼uboslava.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

2) UZNESENIE ÈÍSLO 44 Z 24. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH 
    KONANÉHO DÒA 28. OKTÓBRA 2013

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

SCHVÁLILO:

1. Vyhlásenie verejnej obchodnej sú�aže na prenájom bytu v budove ZŠ

Ing. Michal Kukuèka

starosta obce

pomer
hlasov:

6:0:0

NARODENÉ
DETI
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VÝSLEDKY VOLIEB DO BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
konaných v obci Podkonice dòa 9.11.2013

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Poèet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu volièov           746
Poèet volièov, ktorým boli vydané obálky                                                                    154
Poèet odovzdaných obálok                                                                                         154
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vo¾by do zastupite¾stva            142
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vo¾by predsedu                        149

Poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v I. kole pre vo¾by 
predsedu pod¾a poètu získaných hlasov:

1/  Marian Kotleba, Ing., Mgr., 56 hlasov
2/  Vladimír Maòka, Ing., 50 hlasov
3/  ¼udovít Kaník, Ing., 25 hlasov
4/  Karol Konárik, Ing., 10 hlasov
5/  Ondrej Binder, 2 hlasy
6/  Pavel Chovanec, 2 hlasy
7/  Jaroslav Sekerka, JUDr., 2 hlasy 
8/  Andrea Jenèíková, Mgr., 1 hlas
9/  Jozef Sásik, Ing., 1 hlas

Poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre vo¾by do 
zastupite¾stva pod¾a poètu získaných hlasov:

1/  Marian Kotleba, Ing., Mgr. 54 hlasov
2/  Ivan Kostúr , 43 hlasov
3/  Karol Konárik, Ing., 34 hlasov
4/  ¼ubomír Motyèka, 33 hlasov
5/  Peter Gogola, Mgr. 31 hlasov
6/  Viera Marková, prof. Ing., PhD., 29 hlasov
7/  ¼ubomír Kopál, Mgr., 27 hlasov
8/  Vladimír Túry, Ing.,  26 hlasov
9/  Ján Šulaj, MUDr., PhD., 25 hlasov
10/  ¼ubica Laššáková, PhDr., 23 hlasov
11/  Peter Molitoris, MUDr. 21 hlasov
12/  Jaroslav Maslen, 20 hlasov
13/  Miroslav Belièka, 18 hlasov
14/  Katarína Èižmárová, Doc., RNDr., CSc., 17 hlasov
15/  Janka Slobodníková, 17 hlasov
16/  Jaroslav Kuracina, 16 hlasov
17/  Radovan Sloboda, 16 hlasov
18/  Ladislav Topo¾ský, RNDr. 16 hlasov
19/  Ján Chladný, PaedDr., 15 hlasov
20/  Pavol Svetlík, Ing., 15 hlasov
21/  Peter Laèný, Ing., 14 hlasov
22/  Milan Ligoš, Mgr., 14 hlasov

VIETE, ŽE ...
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INTERVIEW S PÁNOM STAROSTOM

Koniec roka zvyèajne býva èasom bilancovania a budúcich predsavzatí a zároveò na nás dýcha 
vôòa dobrého vianoèného jedla. Preto by sme radi nazrie� do "kuchyne" nášho starostu Ing. 
Michala Kukuèku èi už profesionálnej z postu starostu obce, ako aj tej domácej.

V nasledujúcom rozhovore ponúkame odpovede na otázky, ktoré si možno kladie nejeden 
obèan:

Michal, ako hodnotíš konèiaci sa rok, prípadne v èom bol iný ako predchádzajúce roky?
Ako každý rok aj tento nám priniesol množstvo dobrých ale aj horších situácií a momentov. Z 

poh¾adu samosprávy to bol mimoriadne �ažký rok, veï príjmy samospráv poklesli zhruba na 
úroveò roku 2008 a množstvo kompetencií, ktoré obec vykonáva, sa stále zväèšuje, èiže obci sa 
žije �ažšie. Z poh¾adu našej dediny je to tiež zložitý rok, v ktorom sme sa museli vysporiada� s 
mnohými problémami nielen na obecnom úrade èi v škole, ale najvážnejšou udalos�ou, ktorá 
zasiahla takmer každého obyvate¾a, bola veterná smrš� v polovici marca. Pri nej sa však prejavila 
obrovská súdržnos� a dobrota našich ¾udí a tak sme to v našej dedine celkom dobre zvládli.

Môžeš konkretizova� úspechy, prípadne neúspechy tohto roka v dianí obce?
Za najdôležitejšie považujem veci a kroky, ktoré sú zamerané na dlhodobú stabilizáciu a rozvoj 

našej obce. V tomto roku sa nám podarilo splati� všetky úvery, ktorými bola dedina za�ažená. 
Uvedená skutoènos� je ve¾mi dôležitá vzh¾adom k tomu, že na èerpanie dotácií a eurofondov je 
nevyhnutné ma� prostriedky na spolufinancovanie, tzv. spoluúèas� obce a tie sa dajú získa� len do 
urèitej výšky úverového za�aženia obce. Ve¾mi výrazne postupujeme v obstarávaní novej  
územno-plánovacej dokumentácie obce, prijatím ktorej sa rozhýbu možnosti výstavby pre 
obyvate¾ov našej obce a možných záujemcov z okolia. Ako jedna z mála obcí sme dostali dva roky 
po sebe dotáciu na obstaranie územného plánu obce, ktorá naò sèasti pokrýva nemalé výdavky. 
Takisto sa snažíme robi� maximum preto, aby v našej dedine zostala zachovaná škola so škôlkou. 

ROZHOVOR S ...

Takt iež  sa  snaž íme 
využíva� obecný majetok 
t a k ,  a b y  p r i n i e s o l  
prospech obci a jej  
obyvate¾om. Ako užitoèná 
sa ukázala investícia do 
novej kotolne v ZŠ s MŠ 
za 100.000,- Eur v roku 
2012 ,  vïaka  k to re j  
nemáme problémy s 
kúrením v budove školy. 
Dokážeme lacnejšie a 
efektívnejšie kúri� a teplo 
máme aj v telocvièni, ktorá 
je k dispozícii pre rôzne 
športové aktivity. Spolu s 
poslancami a pracovníkmi 
obecného ú radu  sa  
snažíme docieli�, aby 
Podkonice boli dobrým a 
prí�ažlivým miestom pre 
život. 

December 2013 December 20139

Národnos� v SR       v Podkoniciach
slovenská 4 352 775 - (80,7%) 829 - (96%)
maïarská 458 467 - (8,5%) 1
èeská 30 367 - (0,6%) 3
chorvátska 1 022 - (0%) 1
srbská 698 - (0%) 3
moravská 3 286 - (0,1%) 1
osatné 9 825 - (0,2%) 2
nezistené 382 493 - (7%) 22 - (2,3%)

Materinský jazyk 
slovenský 4 240 453 - (78,6%) 828 - (96%)
maïarský 508 714 - (9,4%) 1
èeský 35 216 - (0,7%) 5
nemecký 5 186 - (0,1%) 2
chorvátsky 1 234 - (0,0%) 4
ostatné 13 585 - (0,3%) 3
nezistené 405 261 - (7,5%) 19 - (2,2%)

Ekonomická aktivita
Pracujúci 2 060 216 - (38,2%) 378 - (44 %)
Pracujúci dôchodcovia 100 273 - (1,9 %) 14 - (2 %) 
Osoby na mater. a rodiè. dovolenke 144 8226 - (2,7%) 28 - (3 %)
Nezamestnaní 443 085 - (8,2%) 58 - (7%)
Študenti SŠ 220 111 - (4,1%) 30 - (3%)
Študenti VŠ 152 642 - (2,8%) 25 - (3%)
Osoby v domácnosti 25 828 - (0,5%) 4 - (0,46 %)
Dôchodcovia 1 063 760 - (19,7%) 194 - (23 %)
Príjemcovia kapitálových príjmov 5 401 - (0,1%) 1 - (0,12%)
Deti a osoby do 16 r. nar. po 20.5.1995 887 444 - (16,4%) 120 - (14%)
Iní 33 583 - (0,6 %) 5 - (1%)
Nezistené 259 867 - (4,8%) 5 - (1%)

VIETE, ŽE ...

Vladimíra Turèanová



Spravodaj  ODKONICKÝP5Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP December 2013 December 2013

V konèiacom roku sme mali nieko¾ko pekných podujatí, ktoré mi stále rezonujú v mysli. 
Zaèiatkom februára sme v našej dedine usporiadali Podkonický bál, ples pre 120 ¾udí. Mal ve¾kú 
odozvu a už chystáme jeho druhý roèník. Teším sa na to, ako sa sála nášho kultúrneho domu opä� 
premení na reprezentaènú sieò plnú dobre sa zabávajúcich ¾udí. Despotur Dubiny už tradiène 
usporiadal gazdovskú zabíjaèku, bonusom bolo sprievodné podujatie - krásna výstava 
debnárskeho umenie pána Lacka Slobodníka. Po marcovej smršti a zlom poèasí na jar sa nám 
podarilo usporiada� v máji vo vynovenom areáli na ihrisku Tonkovièove folklórne slávnosti, ktoré 
boli krásnou prezentáciou našej folklórnej skupiny a ve¾mi ma potešila folklórna mlaï a deti, ktoré 
tam vystúpili. Pomocnú ruku obec podala pri športových pretekoch a turnajoch èi už boli v zimnom 
alebo letnom období. Z posledného obdobia ma potešilo posedenie a èas strávený s našimi 
jubilantami, spustenie nových vežových hodín a ve¾mi pekná slávnos� sv. Martina s nádherným 
organovým koncertom popoludní. Teraz sa teším zo spolupráce so sv. Mikulášom, ktorý poslal pre 
naše detièky ve¾a ve¾a sladkostí a my mu to pomáhame bali� do balíèkov.

Ešte raz by som sa chcel poïakova� všetkým, ktorí organizaène, finanène èi akoko¾vek inak 
prispeli k uskutoèneniu týchto podujatí v našej dedine a prispeli k tomu, že tu žijeme aktívne. 
A všetkých by som chcel pozva� na silvestrovský staroroèný punè na námestí pri kostole ako 
poïakovanie za vašu spoluprácu, pomoc, inšpiráciu a dodávanú motiváciu za celý uplynulý rok.

.

Z tých negatívnejších vecí ma trápi najviac skutoènos�, že v niektorých veciach sme stále ve¾mi 
sebeckí a leniví. Najviac sa to prejavuje v starostlivosti o prostredie okolo nás. Akoby sa nás vôbec 
netýkalo, èo sa deje a ako to vyzerá za mojím plotom alebo v okolí dediny, dôležité je, že mám doma 
poriadok. Výsledkom toho sú skládky odpadov ktorýmko¾vek smerom z obce, popadané a 
nezametené lístie pred domom èí neodhrnutý sneh. Zmena myslenia v tejto oblasti ide ve¾mi 
pomaly ale verím, že aj pod tlakom celej verejnosti sa nám podarí pokrok v tomto smere.

Aké sú plány starostu a obecného úradu na rok 2014?
Aby toho nebolo na celý spravodaj, tak k plánom trochu struènejšie: dokonèi� 

územnoplánovaciu dokumentáciu obce a rozbehnú� možnosti výstavby rodinných domov. 
Zachova� ZŠ s MŠ a postupne zvýši� poèet žiakov v škole. Obec podala projekt na vybudovanie 
detského ihriska, vybudova� multifunkèné športové ihrisko, urobi� zberný dvor, obnovi� pamätník 
obetiam svetových vojen, v súèasnosti prebieha výstavba prístrešku na drevo a posypový materiál 
pri pálenici. Je toho neúrekom, èo sa dá v obci zve¾aïova�, realizácia závisí v prvom rade od 
úspešnosti obce v získavaní financií z tzv. cudzích zdrojov, pretože z vlastných zdrojov je to 
nemožné.

ROZHOVOR S ...VIETE, ŽE ...

SÈÍTANIE ¼UDU

Pred dvomi rokmi dòa 21.5.2011 prebehlo na Slovensku sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov. 
Výsledky sèítania sú uvedené na  a my vyberáme nieko¾ko štatistík, 

ktoré by mohli nás, obèanov Podkoníc a zároveò obèanov Slovenskej republiky zaujíma� :

Poèet obyvate¾ov - BB-kraj: 660 563

                              - Banská Bystrica mesto: 80 003               
                                 Muži: 37 742
                                 Ženy: 42 261

                              - Banská Bystrica okres: 111 242
                                 Muži:  53 018
                                 Ženy:  58 224

SR Podkonice
Poèet obyvate¾ov 5 397 036 862
Muži 2 627 772 409
Ženy 2 769 264 453
Slobodní 42,3 % Neuvádza sa
Vydatí / ženatí 41,00 %  Neuvádza sa
Vdovci / vdovy 7,6 % Neuvádza sa
Rozvedení 7,6 % Neuvádza sa
Nezistené 1,9 % Neuvádza sa

Vzdelanie:
základné 808 490 - (15 %) 78 - (9 %)
uèòovské a stred.odb. bez maturity 1 244 038 - (23,1 %) 205 - (24 %)
úplné stredné uèòovské, odborné, 
všeobecné s maturitou 1 515 973 - (28,1 %) 300 - (35 %)
vyššie odborné 80 616 - (1,5 %) 18 - (2 %)
vysokoškolské bakalárske 122 782 - (2,3 %) 19 - (2 %)
vysokoškolské magisterské, inžinierske,
doktorské 584 544 - (10,8 %) 114 - (13 %)
vysokoškolské doktorantské 40 642 - (0,7 %) 6 - (1 %)
bez škol.vzdelania vr.detí do 16 rokov 846 321 - (15,7 %) 112 - (13 %)
nezistené 153 630 - (2,8 %) 10 - (1 %)

Vierovyznanie:
Rímskokatolícka cirkev 3 347 277 - (62%) 769 - (89%)
Gréckokatolícka cirkev 206 871 - (3,8%) 1 
Pravoslávna cirkev 49 133 - (0,9%) 3
Ev.cirkev augsburského vyznania 316 250 - (5,9%) 20 - (2,3%)
Ev. cirkev metodistická 10.328 - (0,2%) 1
Cirkev adventistov siedmeho dòa 2.905 - (0,1%) 1
Iné 23.340 - (0,5%) 2
Bez vyznania 725.362 - (13,4 %) 48 - (5,56%)
Nezistené 571 437 - (10,6%)

http://portal.statistics.sk

17 - (2 %)
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ROZHOVOR S ...

Obèanov urèite zaujíma situácia okolo ZŠ s MŠ. Aké sú výhody - nevýhody jej zachovania, 
vrátane tých finanèných?

Ach, naozaj si musím vzdychnú�, toto je naozaj �ažká téma, možno na celý jeden spravodaj. 
Prvá a najdôležitejšia vec, ktorá podmieòuje všetko ostatné je táto: školu v našej dedine chceme 
ma� a urobíme všetko, èo sa dá, a aj èo sa nedá, aby sme ju v našej obci zachovali. Hovorím v 
množnom èísle, pretože za týmto rozhodnutím si stojím nielen ja, ale aj celé obecné zastupite¾stvo, 
rada školy a  vedenie školy. Je to preto, že sme presvedèení, že škola v dedine má význam, zmysel, 
opodstatnenie. Škola je definovaná ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia. Vždy sa zameriavame na 
to, aké vzdelanie nám škola poskytuje, èi je dostatoène kvalitné. Zabúdame, že škola má aj - a o 
prvom stupni to platí obzvláš� - vychováva�. A v tomto oh¾ade je malá dedinská škola stokrát lepšia 
ako ve¾ká mestská. V obci má škola aj spoloèenskú funkciu - napr. program malých folklórnikov na 
Tonkovièove folklórne slávnosti by sa nedal nacvièi� inde než v škole, program pre jubilantov èi na 
deò matiek, organizácia Dòa detí èi karnevalu, atï. O výhodách malých škôl pre deti prvého stupòa 
sa písalo už v nieko¾kých spravodajoch (výhody menšieho kolektívu, viac èasu na jednotlivého 
žiaka, ¾ahší prechod zo škôlky do školy...).  Výhody pre rodièov sú zjavné: majú dosah na školu, 
obsah uèiva, pedagóga, informácie kedy chcú, die�a je v domácom prostredí, atï. Možno to chce 
èas, aby sme našli výhody a dôvody, preèo da� deti do našej školy.

Poèúvam v dedine hlasy, že školu treba zavrie�, pretože nás stojí príliš ve¾a peòazí, ktoré by sa 
mohli použi� na iný, lepší rozvoj obce. Aj tak je tam len pä� detí, tak naèo ju ma�. Lenže v škôlke 
máme zapísaných vyše 20 detí. V školskom roku 2016/2017 by mohlo by� v škole 33 detí a teda z 
dlhodobého h¾adiska je perspektíva, že škola bude solídne zaplnená. Lenže ak ju raz v tejto obci 
zavrieme, už ju nikto nanovo neotvorí. Navyše, hore na kopci sídli Základná škola s materskou 
školou. V momentálnej situácii v rámci platného legislatívneho rámca je nemožné zavrie� školu a 
necha� škôlku, pretože to je jeden subjekt a zatvorenie školy by minimálne na rok znamenalo aj 
zatvorenie škôlky.

Argument pre zatvorenie školy je len jeden - finanèný. Všetky ostatné sa dajú ¾ahko vyvráti� na 
základe poznatkov a skúseností z praxe iných malotriednych škôl  a výsledkov školy. Áno, 
priznávam, ten finanèný dopad je ve¾mi ve¾ký. Prevádzka školy stojí vyše 80- tisíc eur roène, èo 
predstavuje 38%  obecného rozpoètu. Keï odrátame vplyvy transferov zo štátu, tak èistý doplatok 
obce na prevádzku školy predstavuje èiastku okolo 25 tisíc Eur. Na vyrovnaný rozpoèet by škola 
potrebovala ma� 15 - 20 žiakov. A to v perspektíve nieko¾kých rokov nie je nedosiahnute¾ný stav.

Samozrejme, nedá sa s¾úbi�, že škola tu bude na sto percent aj o pár rokov, pretože nepoznáme 
zámery vlády a legislatívne zmeny, ktoré sa pripravujú. Ale kým nám školu nezavrie zákon, tak ju 
zubami nechtami chceme udrža�.

V úvode som spomínala kuchyòu, tak nazrime do tej vašej doma, ako prebiehajú u vás 
Vianoce a èo dobré sa podáva na štedroveèernom stole?

Na štedrý deò máme ako v každej domácnosti len bezmäsitú pôstnu stravu. Celá príprava 
smeruje k štedrej veèeri, kde na stole nechýbajú oblátky s medom, chlebík s cesnakom, hrášok, 
ryba so šalátom, ovocie. Úmyselne som vynechal hlavný chod, ktorým sú opekance. Zháòam 
nejaký ve¾ký vajling, lebo mamina vždy navarí opekancov málo, lebo tohto jedla nikdy nie je dos�. 
Ale musíte si ich spravi� s dobrou bryndzou na slano a nie s makom na sladko.

Ale najdôležitejšou vecou na Vianociach nie je veèera ani darèeky. Najdôležitejšie je uvedomi� 
si, èo sa vtedy deje. Aká obrovská Božia láska  prichádza medzi ¾udí. Aby sa Boh èo najviac priblížil 
nám ¾uïom, tak prichádza ako bezbranné die�a - hoci je všemohúci, vyhnaný v maštali - hoci je 
najvyšší krá¾. Boh je nám príkladom v láske a v pokore. A mám pocit, že tieto dve veci nám èoraz 
viac chýbajú - láska a pokora. Preto prajem všetkým, ktorí to až sem doèítali, krásne Vianoce, plné 
lásky a pokory.

Za rozhovor ïakuje Vladimíra Turèanová

VAŠE PRÍSPEVKY.

VIANOCE

Adventom sa zaèínajú prípravy na oslavu narodenia Pána. Štyri nedele a z nich každá má svoj 
význam. Doba oèakávania dvojakého príchodu. Advent konèí Štedrým dòom. Je to sviatok 
zasvätený prarodièom ¾udstva Adamovi a Eve. Doba Vianoc, keï každý pre každého by mal ma� 
pár slov, viet. Veï v èase vianoènom niè krajšieho niet. Poèas predvianoèných dní putujú do rodín 
pozdravy a na nich mnoho prianí a želaní. 

Keï sa na zem znesie biela perina a bude poriadne štípa� mráz, ukáže sa hviezda na nebi a 
správa, že sa narodilo die�a „Spasite¾“. Prišiel sám, nemá niè, len jeho jasle vystlané slamou, no dá 
nám ve¾a - ve¾ké srdce otvorené dokorán. Pri týchto sviatkoch nalaïme svoje vnútro na malé 
stvorenie ležiace na sene, veï sa pozeráme na rodinku zjednotenú v láske. Neželajme si len 
zdravie, ale prosme toto die�a v jaslièkách o èisté srdce, pretože od èistoty srdca závisí hodnota 
èloveka.

Pre ¾udí v domovoch, ako som i ja, je vianoèný pokoj ako najdrahší náhrdelník utkaný zo 
vzácnych perál, lebo je zo „såz“. Prosme, aby sme mali oèi otvorené aj pre tých ubiedených okolo 
nás. 

Traja Králi z ïalekého východu prišli sa pokloni� Krá¾ovi, ktorý bude vládnu� celej zemi. Priniesli 
mu vzácne dary: zlato, ktoré nám má pripomína� stálos� vo viere, kadidlo, aby sme nestrácali nádej 
a myrhu, ktorá nás má spája� v láske. Pred ním aj my padnime na kolená a ako dar mu odovzdajme 
svoje srdce.

Nech Jeho narodenie prinesie pokoj všetkým ¾uïom dobrej vôle.
Mojim rodákom želám hlavne zdravie, ve¾a pokoja, èisté srdce a aby ste celý budúci rok 

prežívali v milosti!

Anna Husárová
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