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Príhovor starostu
Vážení občania obce Košeca a miestnej časti 

Nozdrovice.

Som vďačný, že sa prostredníctvom našich novín 
v  tomto vianočnom čase môžem všetkým prihovoriť 
a zaželať Vám najmä zdravé a pokojné sviatky. Rovnako 
prajem o  pár dní nám všetkým úspešné vykročenie do 
nového roka 2021. Všetci dúfame, že bude oveľa šťastnejší 
a lepší. 

Zároveň si dovoľujem poďakovať za zvládnutie 
ťažkých chvíľ, ktoré žijeme v  tomto roku už od marca. 
Spoločne sme doteraz v našej obci urobili maximum, aby 
sme ochránili starších, pomohli tým, ktorí našu pomoc 
potrebujú a zabezpečili služby, na ktoré ste zvyknutí.

Plošné testovania na ochorenie COVID-19 sme v našej 
obci zvládli vďaka skvelej spolupráci so zdravotníkmi, 
armádou a  dobrovoľníkmi. Obecný úrad maximálne 
vyšiel v ústrety a bol nadmieru súčinný štátu. 

Zabezpečili sme priestory (prvé dve kolá vonku 
v priestoroch športového areálu a tretie kolo v telocvični), 
postarali sme sa o  informovanosť ľudí a  chceli sme 
zabezpečiť čo najväčšiu mieru bezpečia na samotných 
odberových miestach. 

Vynaložené finančné prostriedky nám štát preplatil 
v plnej požadovanej výške. Považovali sme poskytnutú 
súčinnosť ako jednu z našich základných kompetencií – 
a tou je vytvárať bezpečné podmienky na život v obci. 

Sústreďujme však svoje sily aj na čas po tejto zlej 
pandemickej situácii. 

• Sledujem intenzívne úvahy o nevyhnutnom zlepšení 
čerpania fondov EÚ.

• Dovolím si súhlasiť s návrhom, že to chce výraznú 
zmenu a  môžem poskytnúť priamo z  územia aj 
spätnú väzbu, čo sa s tým dá rýchlo urobiť.

• Naša obec realizuje investície do prístavby základnej 
školy a  do prístavby materskej školy prioritne 
z  vlastných zdrojov, pretože výzvy na získanie 
dotačných zdrojov buď vôbec neboli, alebo sme 
nemali možnosť sa o  ne uchádzať ako oprávnený 
subjekt.

• Máme pritom pripravené projektové dokumentácie 
a vydané stavebné povolenia.

• Stačilo by realokovať zdroje a podporiť nevyhnutné 
investície, ktoré majú mnohé samosprávy 
pripravené.

• Školstvo je jedna z  oblastí, ktorá vykazuje 
permanentne vysoký modernizačný dlh.

• Samostatnou kapitolou sú telocvične. Niekde 
chýbajú úplne a niekde sú v havarijnom stave.

• Skúsme spolu s  ministerstvami spojiť sily a  hľadať 
riešenia, čím v ťažkých časoch prichádzajúcej krízy 
podporíme aj zamestnanosť.

Problémy vzniknuté obci odstúpením pôvodného 
zhotoviteľa prístavby základnej školy od zmluvy budú 
pravdepodobne predmetnom súdneho konania. 

Nepristúpili sme na požiadavky navyšovania ceny 
diela a  zhotoviteľ si podľa nášho názoru nesplnil 
povinnosti mu vyplývajúce zo zmluvy. Navyše nám 
spôsobil škodu v  podobe nedokončenia diela včas 
a  nemohli sme otvoriť novú prístavbu pre žiakov už 
v tomto školskom roku.

Dovoľujem si Vás však informovať o  dôležitom 
míľniku vo veci dokončenia prístavby základnej školy.

• Dokončenie rozostavanej stavby po verejnom 
obstarávaní uskutočnenom cez Vestník VO začala 
realizovať spoločnosť SESTAV s. r. o. Ilava. 

• Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané, termín 
dokončenia diela je stanovený do 8/2021.

• Prvá etapa zahŕňa výstavbu 5 tried, dielní, šatne 
a  úpravu pôvodnej časti budovy (nové toalety na 
prízemí a prechody medzi novou a starou časťou na 
prízemí a poschodí).

• Druhá etapa (nová jedáleň a kuchyňa) sa zrealizuje 
až v  prípade získania dodatočných potrebných 
finančných zdrojov. 

Od roku 2007 sme sa snažili získať dotáciu na výstavbu 
multifunkčného ihriska. Podarilo sa to až minulý rok.

Tretie kolo testovania v telocvični
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ODPADY

Takmer pol roka sme vykonávali v našej obci službu 
zberu triedeného odpadu bez zmluvy s OZV = financovali 
sme dočasne systém namiesto tých, ktorí to majú zo 
zákona preplatiť...

Viete si vôbec predstaviť, ako by to vyzeralo, ak by 
sme kontajnery a  vrecia s  plastami, sklom, kovovými 
obalmi a papierom nechali len tak?

Ak má byť v  odpadovom hospodárstve na prvom 
mieste maximálna ochrana životného prostredia, tak 
takéto situácie by sa nemali diať. Uvidíme, kto bude 
za túto chybu nakoniec pykať a  prečo pre 140.000 
obyvateľov Slovenska neboli k  dispozícii zákonom 
určené služby.

Téma financovania triedeného zberu nás 
musí zaujímať. V  nefunkčnom systéme rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov za niektoré prúdy odpadov 
končia náklady na pleciach samosprávy, čo je 
neakceptovateľné. Výpovede obciam od OZV kvôli 
vyrovnaniu bilancií sú na programe dňa aj teraz.

Preto musí legislatíva jasne nastaviť mantinely, 
aby obce a  mestá neboli rukojemníkmi v  zajatí 
systémových chýb.

ĎAKUJEM všetkým obyvateľom, že každý svojou 
mierou prispieva k  funkčnosti systému elektronickej 
evidencie odpadov, ktorú sme spustili v  apríli 2019. 
Vďaka patrí poslancom OZ za podporu tohto systému 
a samozrejme všetkým pracovníkom OcÚ za ich skvelú 
prácu. 

Pozíciu špecialistu pre odpadové hospodárstvo 
v  Košeci sme vytvorili presne s  cieľom úspory peňazí, 
ktoré v  konečnom dôsledku cíti ako šetrenie občan/
domácnosť vo svojom rozpočte. A  Marek Kurinec bol 
v tomto prípade výborný výber. Svedčí o tom ocenenie 
Úradnícky čin roka 2019 a  teraz aj nové medzinárodné 
ocenenie.

Aj tento rok sa kolegovia z  úradu postarali 
o  vyhotovenie tradičného adventného venca v  parku.
Nebude to však Advent, na aký sme zvyknutí. Zákaz 
zhromažďovania nám nedovoľuje pozvať Vás na 
spoločné rozsvietenie sviečok. Napriek tomu môžeme 
všetci vo svojom vnútri intenzívnejšie hľadať potrebný 
kľud a  pokoj. Žijeme ťažkú dobu a  podstatné je zostať 
zdravý.

To je aj moje želanie všetkým. Prajem Vám pevné 
zdravie.

Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce

 Naša vytrvalosť prinesie pre športovú verejnosť toto 
krásne miesto na trávenie voľného času a žiakom školy 
s učiteľmi skvelé možnosti na telesnú výchovu. 

V decembri bolo predmetom rozhodovania obecného 
zastupiteľstva aj schválenie prevádzkového poriadku 
nového multifunkčného ihriska.

Chceme podporovať možnosti športovania pre 
všetkých, mladých aj starších, pri individuálnych aj 
kolektívnych športoch. Je pre nás prioritou podporovať 
návrat ľudí k  športu a  to ihneď ako to dovolí situácia. 
Presné podmienky používania ihriska a  informácie 
o  vyhradených časoch pre deti, mládež prípadne 
dospelých sú zverejnené na webe obce.

Prístavba školy po odchode prvého zhotoviteľa zo 
staveniska

Prístavba školy december 2020
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Za nomináciu na ocenenie ďakujeme spoločnosti 
Seesame, s. r. o., Bratislava, ktorá je partnerom The 
Innovation in Politics Institute GmbH pre Slovensko. 
Uvedené ocenenie patrí taktiež spoločnosti JRK 
Slovensko s.r.o. Bratislava, ktorá je partnerom obce pre 
systém elektronickej evidencie odpadov ELWIS.

Ocenenie si veľmi vážime. Je to veľké zadosťučinenie, 
ale aj záväzok do budúcna. Môžeme byť hrdí, že je 
Obec Košeca vzorom nielen pre Slovensko, ale už aj pre 
Európu. V žiadnom prípade však nie je dôvod spyšnieť 
a  zaspať na vavrínoch. V  oblasti odpadov ešte máme 
takmer „polovicu cesty“ pred sebou.

Bližšie informácie:

• o  oceneniach: https://innovationinpolitics.eu/en/
awards/

• o víťazoch ročníka 2020: https://innovationinpolitics.
eu/en/awards/awards-2020/

• o projekte Obce Košeca: https://innovationinpolitics.
eu/en/best-practice/no-data-waste-in-koseca/

• na našom webovom sídle obce: https://koseca.
sk/vitaz-europskej-sutaze-inovacii-v-politike-v-
kategorii-digitalizacia.html

Ocenenie inovácie v politike

Košeca - Víťaz Európskeho ocenenia

Obec Košeca sa stala víťazom európskeho 
ocenenia „THE INNOVATION IN POLITICS 
AWARDS 2020“ (Ceny Inovácia v politikách 
2020), ktoré udeľuje The Innovation in Politics 
Institute GmbH so sídlom vo Viedni.

 Prestížne ocenenie sme získali za projekt s názvom 
„NO DATA WASTE IN KOŠECA“ (Žiadne plytvanie dátami 
v  Košeci), ktorý súťažil v  kategórii „DIGITALIZÁCIA“. 
Projekt sa týkal elektronickej evidencie odpadov, s ktorou 
sme v  obci začali od apríla 2019. Cieľom ocenenia je 
upriamiť pozornosť na inovatívny prínos a  pozitívne 
zmeny, ktoré menia životy Európanov k lepšiemu.

Je to obrovský a aj historický úspech pre Obec Košeca. 
Toto ocenenie patrí najmä občanom obce Košeca a jej 
miestnej časti Nozdrovice za ich každodenné úsilie pri 
ochrane životného prostredia formou zapájania sa do 
zberov triedených zložiek, domáceho a  komunitného 
kompostovania, predchádzania vzniku odpadov 
a  obmedzovania vzniku zmesového komunálneho 
odpadu. Na udelenie ocenenia bolo nominovaných 
celkovo 398 vynikajúcich projektov pochádzajúcich 
z  rekordného počtu 22 krajín Európy. Projekty 
posudzovalo 1.058 hodnotiteľov (občanov zo 47 krajín 
Európy). Najväčší počet hodnotiteľov bol z Poľska (209) 
a  Rakúska (97). Najmenej hodnotiteľov pochádzalo 
z  Lichtenštajnska (4) a  Monaka (4). Pre zaujímavosť 
uvádzame, že z  Česka bolo 15 a  zo Slovenska iba 
6 hodnotiteľov. 

Nominované projekty súťažili v  9 kategóriách 
(Ekológia, Vzdelanie, Ekonomika, Digitalizácia, Kvalita 
života, Zvládanie COVID-19, Ľudské práva, Komunita, 
Demokracia). V  1. kole sa v  každej kategórii najskôr 
vybralo 10 projektov, z ktorých sa stali „finalisti“. V 2. kole 
sa spomedzi finalistov vyhodnotil víťaz každej kategórie. 
Slávnostné vyhodnotenie víťazov plánoval vyhlasovateľ 
súťaže uskutočniť počas galavečera v Berlíne.

Avšak vzhľadom na nepriaznivú situáciu so šírením 
vírusu COVID-19 sa vyhlásenie víťazov uskutočnilo dňa 
3.12.2020 iba „on-line“ a  to zverejnením výsledkov na 
internetovej stránke: https://innovationinpolitics.eu/en/

awards/awards-2020/. 
Víťaza v  našej kategórii „Digitalizácia“ vyhlásila 

pani ministerka investícii, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR – Veronika Remišová. 
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Poplatky za odpady motivujú. 
Zatiaľ len menšinu.

Pre rok 2020 bol Obecným zastupiteľstvom 
v Košeci schválený pre domácnosti motivačný 
systém miestneho poplatku za komunálne 
odpady. 

Sadzba poplatku za KO pre domácnosti bola určená vo 
výške 0,0685 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 25 €/osoba/
rok). Na základe dosiahnutej miery triedenia evidovanej 
elektronickou evidenciou odpadov v  roku 2019 boli 
platitelia poplatku za KO (fyzické osoby) rozdelení do 
10 kategórii a poplatok sa mohol domácnostiam znížiť 
maximálne o 55%, teda až na úroveň iba 11,25 €/osoba/
rok. Maximálny poplatok za KO (25 €/osoba/rok) bol 
stanovený pre domácnosti s mierou triedenia 0 – 15%. 
Minimálny poplatok za KO (11,25 €/osoba/rok) platili 
domácnosti s mierou triedenia od 90,01 – 100%. 

Z  elektronickej evidencie odpadov obce za 
rok 2019 vyplýva dosť smutný stav a  to, že až 4/5 
obyvateľov nedosiahlo mieru triedenia vyššiu ako 50% 
a  len 1/5 Košečanov prekročila túto úroveň triedenia. 
V  zmysle zákona o  poplatkoch za uloženie odpadov 
dosiahla Obec Košeca za rok 2019 úroveň vytriedenia 
komunálnych odpadov 46,25%. Najnižšie sadzby 
poplatkov za uloženie zmesového KO a  objemného 
odpadu na skládku odpadov platia tie obce a  mestá, 
ktoré dosahujú úroveň vytriedenia KO vyššiu ako 60%. 
Keďže Košeca túto úroveň v roku 2019 nedosiahla, tak 
sa jej v roku 2020 zvýšila sadzba poplatku za uloženie 
odpadov na skládku o 71% (zo 7 € na 12 € za 1 tonu)! 
V  roku 2020 sa zvýšili aj ceny za zber a  prepravu 
zmesového KO, prípadne ďalšie ceny.

Kým v  mnohým obciach a  mestách na Slovensku 
rastie množstvo zmesového KO, tak v  Košeci sa vďaka 
zavedeniu elektronickej evidencie odpadov darí znižovať 
množstvo zmesového KO a  tým aj eliminovať rast 
výdavkov na tento odpad. V roku 2019 sa v Košeci znížil 
zmesový KO o  –11,5% oproti roku 2018 a  výdavky na 
tento odpad sa znížili o  takmer –16%. A  to aj napriek 
zvýšenému „skládkovnému“ a  rastu ostatných cien. 
Rok 2020 síce ešte neskončil, ale výsledky sa tiež črtajú 
pozitívne. Za prvých 10 mesiacov sa totižto množstvo 
zmesového KO opäť znížilo, o  –10% oproti roku 2019 
a výdavky na tento odpad by sa opäť aj pri zvýšených 
cenách mali znížiť o  10 – 15%. Ak by ostala úroveň 
vytriedenia KO obce za rok 2020 medzi 40 – 50%, tak by 
sa na základe platnej legislatívy v roku 2021 zvýšilo obci 
„skládkovné“ o ďalších +50% (z 12 € na 18 €/tona).

Doterajšie výsledky v  roku 2020 však naznačujú, že 
si Obec Košeca asi polepší a  mala by sa posunúť do 
kategórie s  úrovňou vytriedenia KO 50 – 60%. To by 
znamenalo zvýšenie skládkovného „iba“ o +25% (z 12 € 

na 15 €/t). Okrem „skládkovného“ však obec musí platiť 
ešte cenu za zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 
a tá je 49,20 €/t.

Miera triedenia evidovaná 
u jednotlivých domácností v roku 
2020 sa medziročne zlepšila len 
minimálne. 

Napriek celkovým pozitívnym výsledkom vo vývoji 
odpadového hospodárstva obce je prekvapujúce, že 
miera triedenia evidovaná u  jednotlivých domácností 
v roku 2020 sa medziročne zlepšila len minimálne. Iba 1% 
občanov prešlo z kategórie miery triedenia „do 50%“ do 
kategórie „nad 50%“. Z  toho jasne vyplýva, že aktuálny 
poplatok za KO na úrovni 20 – 25€/osoba/rok nie je 
pre 4/5 domácností v Košeci dostatočnou finančnou 
motiváciou k znižovaniu zmesového KO a k zlepšeniu 
triedenia odpadov. Preto sa obecné zastupiteľstvo 
rozhodlo na svojom decembrovom zasadnutí zvýšiť 
motivačnosť poplatku za KO tým, že sa rozšíri rozpätie 
medzi najlepšie a najhoršie triediacim občanmi a to od 
9 – 30 €/osoba/rok. Z  toho vyplýva, že sa v  roku 2021 
zníži poplatok za KO všetkým kategóriám domácností 
s mierou triedenia nad 50% oproti roku 2020 a zvýši sa 
všetkým kategóriám domácností s mierou triedenia pod 
50%.

V  roku 2020 sa zo strany odberateľa zvýšili ceny 
za zhodnotenie drobného stavebného odpadu (DSO). 
Platná sadzba miestneho poplatku za triedený DSO 
odovzdávaný na zbernom dvore vo výške 0,025 €/kg (25 
€/t) už nepokrývala v roku 2020 výdavky obce na tento 
odpad. Preto obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu 
(zníženie / zvýšenie) sadzby poplatku za triedený DSO. 
Keďže zložiek triedeného DSO existuje viacero (betón, 
tehly, keramika, zmiešaná suť, kvádre,...) a  ceny za ich 
zhodnotenie sú výrazne rozdielne (až násobne), nie je 
vhodná iba jedna „priemerná“ sadzba za triedený DSO. 
Niektoré zložky DSO by boli zbytočne predražené a pri 
iných by naopak nebola sadzba dostatočná. 

Rozhodlo sa preto jednotnú sadzbu za triedený DSO 
pre rok 2021 rozdeliť na 3 sadzby. Zlacnie betón - 0,020 
€/kg. Trošku zdražia tehly, škridle a  kvádre - 0,030 €/
kg. Výrazne bolo potrebné zvýšiť sadzbu za zmiešanú 
sutinu (bez betónu), keramiku a stavebné drevo - 0,045 
€/kg. Sadzba za netriedený DSO, ktorý sa zneškodňuje 
skládkovaním (napr. sutina zmiešaná s  nežiadúcimi 
prímesami, okná a  ich rámy, sadrokartón, styrodur, 
plávajúce podlahy, PVC rúry, PVC podlahové krytiny, 
sklená vata, asfaltový šindel, atď.) vo výške 0,078 €/kg 
zostáva zachovaná. 
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Hody v Košeci poznačila koronakríza

Košecké speváčky

Tohtoročné hody boli iné, ako sú Košečania zvyknutí. 
Tradičný deň plný zábavy pre deti aj dospelých napríklad 
s Mufuzou a oceňovaním významných obyvateľov obce 
sa tento rok pre krízu koronavírusu nekonal.

V  obci sme však na hody nezabudli. Tradičným 
miestom tejto zaujímavej akcie v  nedeľu 16. augusta 
2020 bol futbalový areál v našej obci. 

V  našej obci okrem zložiek, ktoré boli v  minulosti 
spomenuté pôsobia aj „Košecké speváčky“.

Táto skupina žien a  mužov – ktorá má rada spev 
a dobrú náladu sa snaží svojim speváckym vystúpením 
odovzdať radosť a zábavu aj ostatným ľuďom. Košecké 
speváčky pracujú pod organizačným vedením pani 
Belkovej a po odbornej stránke pani Rýdzej. Snažíme sa 
v  našej obci zastrešiť všetky akcie, kde je potrebná 
radosť a spev. 

Preto sa snažíme spríjemniť spoločenské akcie 
napr. Deň matiek, Stavanie 1. mája, Kladenie vencov pri 
pamätníku SNP, tradičné Košecké hody, Tri generácie, 
mesiac úcty k  starším, zapálenie 4. adventnej sviečky.
Taktiež chodíme vystupovať do okolitých obcí podľa 
potreby.

 
Keďže túto kultúrnu činnosť robíme vo svojom 

voľnom čase bez nároku na odmenu, chcem sa touto 
cestou poďakovať všetkým našim členom a  hlavne 
nášmu harmonikárovi pánovi J. Zacharovi, ktorý k nám 
dochádza až z Horenickej Hôrky a popriať všetkým veľa 
zdravia radosti zo spevu.

Magdaléna Belková

Hodový futbalový zápas s  vôňou gulášu, chladným 
pivom a kofolou, nemohol v tento deň chýbať. Príjemnú 
atmosféru vytvorila aj domáca Dychová hudba 
Košečanka a Košecké speváčky. 

V pondelok 17. augusta 2020 o 17.30 hod. sa tradične 
odohral futbalový zápas Starých pánov Košece s Výberom 
starostov Slovenska.

Hody 2020 Varenie gulášu
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Správa o výchovno – vyučovacích 
výsledkoch a činnosti školy za I. štvrťrok 
2020/2021 

Správa zahŕňa oblasť:
      
• Výchovno – vzdelávaciu
• Materiálno technickú

VÝCHOVNO – VYUČOVACIE VÝSLEDKY

ZŠ s  MŠ Košeca má spolu 418 žiakov (ZŠ má 313 
žiakov a MŠ 105). V prvom štvrťroku bolo za výchovno – 
vyučovacie výsledky napomínaných 14 žiakov a to hlavne 
z SJL, CJ, GEO, BIO. Napomínaní sú z druhého stupňa.

Za správanie máme napomínaných 35 žiakov 
a  to napomínaných triednym učiteľom za porušenie 
vnútorného poriadku školy 17 žiakov a pokarhanie triednym 
učiteľom dostali 7 žiaci a riaditeľom školy 8 žiakov a 2 žiaci 
majú návrh na zníženú známku zo správania. Dochádzka 
žiakov do školy je priemerná. V  tomto štvrťroku máme 
aj neospravedlnené hodiny a  to 138 neospravedlnených 
hodín. Tieto hodiny majú žiaci druhého stupňa a to počas 
dištančného vzdelávania. Mnohí žiaci ignorujú úlohy, 
ktoré im boli zadané do určitého termínu vypracovať. 
Denne žiaci majú 3 hodiny vyučovania a úlohy majú robiť 
priebežne.

Dochádzka detí do MŠ je dobrá. V triedach je priemerne 
20 - 22 žiakov.

SÚŤAŽE

Tento školský rok vedomostné súťaže prebiehajú 
online a  žiaci sa do nich prihlasujú cez Edupage. Naši 
žiaci sa zatiaľ prihlásili na Olympiádu slovenského jazyka 
a Pytagoriádu.

Športové súťaže sa pre pandemickú situáciu a  na 
pokyn ministra školstva nekonajú.

AKCIE ŠKOLY

K  vydareným akciám, ktoré organizovala alebo sa 
zúčastnila škola v mesiaci september a časť októbra, patria: 

4.9. – Športový deň, Ochrana človeka a prírody
9.9. - Deň holokaustu
11.9. – aktualizačné školenie – Práca s  tabletmi  

 Edupage.sk
2.10. – Fotografovanie prvákov - Obzor
od 15.9 - škola v prírode Zuberec
25.9. – Európsky deň jazykov
1.10. – Začala krúžková činnosť, ktorá koncom októbra 
 bola príkazom ministra školstva pozastavená
30.9. – rodičovské združenie

PROJEKTY

Na škole prebiehajú projekty:

• Záložky – výmenná spolupráca so školou z ČR

• Projekt Podajme pomocnú ruku – pomoc 
integrovaným žiakom. Už beží 3 rok a  je veľkým 
prínosom pre školu.

• Projekty Digiškola, Aktivizujúce metódy vo 
vzdelávaní, e –Testovanie

• Projekt Ekofarmička – pre MŠ

• Projekt Dajme spolu gól – pre MŠ

O svojej činnosti na porade informuje aj školský klub. 

• ŠKD navštevuje 103 detí. Venujú sa športovej aj 
záujmovej činnosti detí. Pre deti pripravili rôzne akcie 
– šarkaniáda, jesenné aranžovanie, talentmánia, 
tvorenie z prírodnín, rýchlobežky, hľadanie pokladu. 
Venujú sa aj efektívnemu spôsobu učenia. Deti riešia 
hádanky, doplňovačky, tajničky, pripravujú sa aj na 
vyučovanie. Pre rozvoj športovej činnosti využívajú 
žiaci aj multifunkčné ihrisko.

MATERIÁLNO – TECHNICKÁ OBLASŤ

Pokračujeme v zlepšovaní interiéru aj exteriéru ZŠ s MŠ. 
Priestory MŠ sme upravili, prerobili hygienické zariadenia. 
Rada rodičov zakúpila do tried skrinky pre žiakov a  tak 
všetky triedy sú vybavené moderným nábytkom. Celkovo 
máme z 15 učební 11 zariadených interaktívnymi tabuľami. 
Tento školský rok sme prešli na internetovú triednu knihu 
i  žiacku knižku i  kontrolu dochádzky učiteľov a  žiakov 
cez aplikáciu Edupage.sk a  tiež aj dištančné vzdelávanie 
realizujeme cez tento portál. Preto sme pre všetkých 
učiteľov i ŠKD zakúpili tablety a vytvorili rodičovské kontá. 
Uľahčuje to prácu učiteľov.

ČINNOSŤ MŠ

Za prvý mesiac v  MŠ prebehlo viacero akcií. Žiaci 
využili počasie a uskutočnili preteky v púšťaní šarkanov - 
Šarkaniáda. Pani učiteľky s deťmi pripravili Týždeň zdravej 
výživy, uskutočnili besedu o zdravej výžive. Zúčastnili sa 
Týždňa zvýšenej pracovnej aktivity a  pomáhali hrabať 
lístie v parku. Vydarenou akciou bola súťaž o najkrajšieho 
svetlonosa, ktorú zorganizovali za aktívnej pomoci rodičov 
a uskutočnili výstavku svojich prác. 

V mesiaci september bola v MŠ vykonaná logopedická 
depistáž a to so súhlasom rodičov.

Ing. Eva Jurenová
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Základná umelecká škola v Košeci 
– umenie nás baví

Základná umelecká škola v  Košeci si za 11 rokov 
svojej existencie vybudovala stabilné miesto v regióne. 
Umelecké vzdelanie poskytuje aj na elokovaných 
pracoviskách v  ZŠ s  MŠ v  Košeckom Podhradí a  v  ZŠ 
a MŠ v Ladcoch.

Učitelia rozvíjajú schopnosti a  prirodzený talent 
žiakov, vychovávajú žiakov tak, aby im vlastná tvorba, 
interpretácia a  vnímanie umenia poskytovali radosť, 
uspokojenie a motiváciu napredovať. Je obdivuhodné 
s  akou láskou, trpezlivosťou a  ochotou odovzdávajú 
deťom kus zo svojho umenia, kreativity, nápadov. 
V  školskom roku 2020/2021 má Základná umelecká 
škola v  Košeci 228 žiakov, ktorí navštevujú hudobný 
odbor, výtvarný odbor a  literárno-dramatický odbor. 
Žiaci hudobného odboru sa vzdelávajú v  Košeci 
a v Ladcoch vo výučbe na hudobných nástrojoch: hra 
na gitare, hra na keyboarde, klavíri, flaute, saxofóne 
a  akordeóne. V  budúcom školskom roku chceme 
rozšíriť hudobný odbor o nový predmet spev. 

Žiaci literárno-dramatického odboru sa vzdelávajú 
v Košeci a v Košeckom Podhradí. Žiaci sa zdokonaľujú 
v  rečovej a  hudobno-rytmickej činnosti. Poznávajú 
literárne diela slovenských autorov, krásu folklóru 
a  tradície nášho kraja. Žiaci výtvarného odboru sa 
vzdelávajú v Košeci, v Ladcoch a v Košeckom Podhradí. 
Žiaci si počas štúdia vyskúšajú široké spektrum 
vytvarných techník, zapájajú sa do výtvarných súťaží, 
rozvíjajú svoj talent. Pozornosť venujeme podchyteniu 
nadaných detí v  materskej škole. Prácu žiakov a  ich 
pedagógov prezentujeme na rôznych vystúpeniach 
a kultúrnych aktivitách obce Košeca. Škola vychováva 
absolventov, ktorí ďalej pokračujú v  štúdiu na 
umeleckých školách a  pedagogických školách. Naše 
absolventky študujú na Škole umeleckého priemyslu 
v Trenčíne a v Bratislave. Pripravujeme žiakov aj na ich 
budúce povolanie.

Počas koronavirusu už v marci sme prešli na online 
vzdelávanie Aj toto náročné obdobie sme zvládli veľmi 
dobre a nestratili sme kontakt s našimi žiakmi, o čom 
svedčí záujem o štúdium v našej škole v školskom roku 
2020/2021. Prvú vlnu korona pandémie vystriedala 
druhá vlna. Opäť sme prešli na dištančné vyučovanie. 
V hudobnom odbore učitelia využívajú na komunikáciu 
so žiakmi rôzne platformy podľa možností žiaka: Viber, 
Whatsapp, Skype, EduPage. Je náročné vyučovať 
takouto formou umelecké predmety, ale postupne sa 
ukazujú výsledky spoločného úsilia učiteľov a  žiakov. 
Učitelia sú s prácou žiakov spokojní, pretože aj napriek 
sťaženým podmienkam vo vzdelávaní napredujú.

Vo výtvarnom odbore a  literárno - dramatickom 
odbore pani učiteľky spolupracujú so žiakmi cez 

Messenger, EduPage, Facebook. Žiaci sú aktívni, 
kreatívni, ústretoví, vzájomne sa podporujú. Ich práce 
z domu uverejňujeme na stránke školy a v jednotlivých 
skupinách na Facebooku. V  decembri sme mali 
uskutočniť Mikulášsky koncert a zúčastniť sa tradičného 
Benefičného koncertu, ktorý poriada ZŠ, kde žiaci 
hudobného odboru a  literárno-dramatického odboru 
spríjemili svojimi vystúpeniami atmosféru blížiacich sa 
Vianoc a výtvarný odbor prezentoval svoje práce.

Dúfame, že sa čoskoro vrátime do škôl a  z  našej 
ZUŠ-ky sa budú opäť ozývať veselé tóny fláut, klavírov, 
gitár... Ďakujeme rodičom za ich podporu a spoluprácu. 
Učiteľom základnej umeleckej školy za tvorivú, 
svedomitú a  zodpovednú prácu. Našim žiakom do 
ďalšej spoločnej práce želáme veľa inšpirácie, kreativity, 
elánu i  trpezlivosti, aby sebe i  nám pripravili veľa 
radostných zážitkov.

Vážime si spoluprácu a záujem zriaďovateľa, ochotu 
a  ústretovosť zo strany Základnej školy s  materskou 
školou v  Košeci, základnych a  materských škôl na 
elokovaných pracoviskách. Veríme, že toto náročné 
obdobie spoločne zvládneme a časom sa všetko vráti 
do svojich zabehnutých koľají....

Marta Juríčková
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Školský týždeň plný zážitkov
Predposledný septembrový týždeň vyrazili žiaci 

4.A  a  4.B zo ZŠ s  MŠ Košeca za novými zážitkami 
a dobrodružstvom do Školy v prírode Zázrivá, ktorá sa 
nachádza neďaleko Terchovej. Ich cieľom bol penzión 
Solisko, kde boli ubytovaní. Každý deň po vyučovaní na 
nich čakal bohatý program plný športu, súťaží, tanca 
a iných aktivít.

K  super zážitkom prispelo aj mimoriadne krásne 
jesenné počasie a  deti spoznali ďalší malebný kút 
krásneho Slovenska. Na tieto zážitky budú dlho 
spomínať.

M. Švehlová

Poďakovanie
Dňa 13.08.2020 bol krásny slnečný deň. Záhradkári 

z  našej obce sa rozhodli pre zber liečivých bylín 
v Košeckej doline pri tzv. Mlynčeku. Keď sme prišli na 
staro – nové miesto pri Mlynčeku, boli sme veľmi milo 
prekvapení a zároveň potešení novou zmenou.

Na mieste je nový „Mlynček“ s krásnym posedením 
pre viac rodín. Sú tam vybudované hojdačky pre deti, 
nový mostík cez potok, krásne sochy, vstupná brána, 
pekne upravený celý priestor a vysadené kvety. 

Za túto aktivitu chceme poďakovať rodine Petra 
Trubačíka, Jána Juríka, Evky Jankechovej a  všetkým, 

ktorí sa vo svojom voľnom čase podieľali na vytvorení 
tohoto diela.

Zároveň chceme poprosiť všetkých rodičov, ktorí 
sem chodia s  deťmi na prechádzku, aby viedli svoje 
ratolesti k tomu, že to nie je len pre nich – na dnes, ale 
slúži to pre všetkých ľudí, ktorí si sem prídu oddýchnuť 
a načerpať sily.

Ešte raz ďakujeme za krásne zátišie pre všetkých 
našich občanov.

Záhradkári
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Správa o činnosti ZO Únie žien v Košeci 
za rok 2019

ZO Únie žien v  našej obci patrí ku organizáciám 
s veľkým počtom členiek v kraji aj v okrese. Naša činnosť 
sa odvíja aj od finančných prostriedkov, ktoré nám 
poskytuje OcÚ Košeca. Tento rok 2019 sa už neniesol 
v  rozpočtovom provizóriu a  bolo nám schválené na 
našu činnosť 2620,- €. 

Rok 2019 sme začali novoročným stretnutím dňa 
7.1., kde sme si popriali veľa optimizmu do budúcnosti 
a pozitívne myslenie, netrápiť sa minulosťou. Zároveň 
sme si pripomenuli, že rok 2019 je rokom, v  ktorom 
mali mnohé z Vás výročia.

Vo februári sme sa aktívne dňa 23.2. zapojili do 
prípravy a  predaja fašiangových špecialít v  spolupráci 
s kultúrnou komisiou.

Dňa 20.3. sme zorganizovali jarnú aktivitu a upratali 
sme malú zasadačku oproti OcÚ, kde sme umyli okná, 
poutierali stoly a stoličky a zotreli podlahu.

V  tomto mesiaci sme sa zúčastnili aj Vansovej 
Lomničky, kde naša členka v  prednese prózy získala 
2. miesto.

V rámci dobrej spolupráce sme sa v marci zúčastnili 
výročnej členskej schôdze v Košeckom Podhradí.

Dňa 7.4. sme uskutočnili výročnú členskú schôdzu 
v  telocvični ZŠ. Zhodnotili sme činnosť za rok 2017. 
Účasť bola dobrá.

Našou pravidelnou akciou je Deň Matiek. Oslava 
sa uskutočnila 12.5. v  kultúrno – športovom centre. 
O kultúrny program sa postarali deti zo ZUŠ a MŠ. Každá 
žena dostala kvietok. Opäť sa konala výstava retro vecí 
– krojované bábiky. Teraz to boli staré hračky, ktoré 
zaujali hlavne deti.

Dobrú spoluprácu máme aj zo ZŠ s MŠ Košeca. Dňa 
13.3. sme navštívili deti v  MŠ. Naše členky sa v  marci 
zúčastnili akcie, ktorú organizovala MŠ a to vynášanie 
Moreny.

Spolupráca s  OcÚ je na dobrej úrovni. Dňa 
28.4. sme sa zúčastnili stavania mája v obci a tiež osláv 
oslobodenia našej obce. V  rámci osláv oslobodenia 
mesta Ilava sme sa zúčastnili stretnutia s významným 
rodákmi Ilavy. 

Vydarenou akciou, ktorej sa zúčastnili naše členky 
bola turistická akcia Okolo Košece dňa 18.5..

Dňa 1.6. naše členky pomáhali pri organizovaní Dňa 
detí - Rozprávkový les.

Aby si naše členky aj trochu oddýchli a  relaxovali, 
zorganizovali sme dňa 22.6. výlet do Podhájskej. 
Autobus bol plný, ale počasie nám neprialo.

V mesiaci jún sme uskutočnili Stretnutie 3 generácii, 
kde vystúpili deti z MŠ a ZUŠ.

Aj tento rok sme sa zúčastnili osláv SNP a  to 29.8. 
a otvorenia školského roka a to 2.9.. Malých prváčikov 
sme potešili pomôckami a sladkosťami.

Významnou akciou bol rodinný výlet našich členiek 
v dňoch 25. – 30.9. v Chorvátsku. Navštívili národný park 
Krka, pútnické miesto Medžugorie, pobrežie Jadranu. 
Všetci boli s výletom spokojní.

Mesiac úcty k  starším sme zorganizovali návštevu 
našich starých a chorých členiek. Tiež sme navštívili naše 
členky v Charite v Košeci a to 5.10.. Všetci sa návšteve 
potešili, porozprávali, ako sa im darí a  spomínali na 
minulosť.

Dňa 14.10. sme zorganizovali jesennú aktivitu 
upratovania na Dome smútku.

V rámci spomienky na naše členky, ktoré nie sú už 
medzi nami, sme zorganizovali dňa 29.10. pietny akt 
kladenia venca.

S  jubilantkami a  staršími členkami sme sa stretli 
13.10.. Prijali malé pohostenie a kvietok.

Našu činnosť sme zakončili stretnutím s Mikulášom 
v kultúrno-športovom centre.

Na dobrej úrovni je spolupráca s inými 
organizáciami v našej obci ako sú 
klub dôchodcov, záhradkári a turisti. 

Počas roka nezabúdame ani na naše choré členky. 
Tieto v domácnosti navštevujú naše aktivistky, ktoré sa 
s nimi pozhovárajú a odovzdajú im malý darček.

Na dobrej úrovni je spolupráca s inými organizáciami 
v našej obci ako sú klub dôchodcov, záhradkári a turisti. 
V  neposlednom rade nezabúdame na spoluprácu 
s  okresnou organizáciou, hlavne s  predsedníčkou 
p. Hrubou.

Zapísala: Jurenová
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Poďakovanie za 
potravinovú pomoc

Zbor pre občianske záležitosti

V  mesiaci júl 2020 prebehla veľmi pekná akcia, 
ktorá bola venovaná našim občanom v dôchodkovom 
veku, ktorým boli darované potraviny vo forme cukru 
a  oleja. Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu 
Strediska Evanjelickej Diakonie a  to Ing. Marcelovi 
Breče, Ľubomírovi Marcinovi a  p. Anne Kušnírovej 
za poskytnutie predmetných potravín pre našich 
spoluobčanov, ktoré daroval obchodný reťazec Tesco.

Pri Obecnom úrade v  Košeci pracuje organizácia 
Zbor pre občianske záležitosti. Organizácia má 6 členov 
a  vykonáva v  našej obci tieto aktivity: Zabezpečuje 
priebeh a program občianskych obradov pri sobášoch 
a  pohreboch. Organizuje „Uvítanie detí do života“ 
2x v  roku v  mesiaci jún a  december. Členovia ZPOZu 
navštevujú našich občanov - jubilantov, ktorí dovŕšili 
v aktuálnom roku životné jubileum 80, 85, 90, 95 a viac 
rokov – veku svojho života. ZPOZ organizuje Jubilejné 
sobáše, čo znamená, že tie manželské páry, ktoré sa 
sobášili a aj žijú v našej obci a v danom roku a dovŕšili 
25, 50, 55 či 60-te výročie uzavretia manželstva. Podľa 
záujmu jubilujúcich párov sa oslava takýchto vzácnych 
jubileí koná v obradnej sieni obecného úradu. Pri tejto 
oslave, ktorá máva uznanie a úspech sa snažíme pripraviť 
pre jubilantov pekný program a príjemné posedenie.

„Šťastný si, ak si takého druha vybrať 
vieš, s ktorým aj šedinami obelený až 
do samej staroby dožiješ.“

ZPOZ v  spolupráci s  obecným úradom 
zorganizoval a zúčastnil sa osláv významných 
výročí našich občanov, ktorí uzavreli 
manželstvo v  Košeci a  aj žijú v  našej obci. 
Každý rok oslovíme manželské páry, ktoré 
pred 25, 50, 55, 60, či 65 rokmi uzavreli 
manželstvo.

Túto oslavu organizujeme 1-krát ročne, 
koncom roka pre všetky jubilejné páry. V roku 
2019 sme oslovili 11 jubilujúcich párov. 
3 manželské páry oslávili 25 rokov spoločného 
života – striebornú svadbu, 4 manželské páry 
oslávili 50 rokov spoločného života – zlatú 
svadbu, 3 manželské páry oslávili 55 rokov 
spoločného života – smaragdovú svadbu, 
1 manželský pár oslávil 60 rokov spoločného 
života – diamantovú svadbu. 

Pre tie manželské páry, ktoré prijali 
pozvanie v  minulom roku sme pripravili 
22. novembra 2019 oslavu ich sviatku spojenú 
s  posedením a  pohostením. Výročie ich 
sobáša sme si dovolili zapísať do pamätnej 
knihy obce Košeca.

Jubilujúcim párom ešte raz srdečne 
blahoželáme. Nech šťastie a zdravie sprevádza 
ich ďalšiu spoločnú cestu životom. 

JUBILEJNÉ SOBÁŠE

„Vitaj nám v živote, dieťatko krásne
a snívaj v perinke svoj nežný sen.
Nech hviezda života žiari Ti jasne 
a radosť naplní každý Tvoj deň.“ 

Uvítanie detí do života je jednou 
z  najmilších činností ZPOZ-u. V  obradnej 
miestnosti Obecného úradu sme 4. decembra 
2019, uvítali 15 najmladších občanov našej 
obce.

Boli to: Kristína Kukučková, Hana 
Chalupková, Dorota Brigáňová, Marko 
Makas, Marko Habšuda, Samuel Chalupka, 
Richard Matejovič, Jakub Hajaš, Rafael Klíma, 
Dorota Vozatárová, Michal Rýdzi, Magdaléna 
Ištvániková, Vivien Bajzíková, Lukáš Remšík, 
Michal Tramita.

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
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Nalaďme sa na Vianočný čas 

Čerstvé ihličie, škorica či pražená ryba. Práve tieto vône si spájame s Vianocami. Posedenie 
s rodinou, príjemný odpočinok s priateľmi, pokojné snívanie u vareného vína. Či chcete alebo nie, 
doba Vianoc je už tu a bolo by hriechom si ju nespríjemniť.

A čo by to boli za najkrajšie sviatky v roku bez chutných 
medovníkov, sladkých vanilkových rožkov, šuhájd či 
medvedích labiek. Drobné koláčiky vynímajúce sa na 
sviatočnom stole dotvárajú atmosféru vianočných dní 
rovnako ako vôňa čerstvého ihličia, či svetla blikajúcich 
sviečok. Navoďte si tú správnu atmosféru a pustite sa do 
pečenia koláča, ktorý si pamätáte ešte z kuchyne Vašej 
starej mamy. 

Dajte si záležať na detailoch, ktorými očaríte deti 
a rodinu. Veď kedy inokedy sa môžete dosýta realizovať 
viac, ako práve v  tomto sviatočnom čase. Vytvorte si 
s  nami nielen chutné, ale aj oku lahodiace koláčiky 
rôznych tvarov a príchutí. 

MEDVEDIE LABKY

Suroviny:

400g- múka hladká

320g – Palmarín

240g – cukor práškový

160g – orechy mleté

2ks – vajce

kakao

na vymastenie formičiek – Cera

na vymastenie – múka hrubá

Postup:

1. Suroviny zmiešame a vypracujeme hladké cesto.

2. Cesto vkladáme do vymastených a múkou vysypaných 
formičiek, poukladáme na plech a  pečieme pri 200 
stupňoch.

3. Upečené obaľujeme v práškovom cukre.

ORECHOVÉ ŠUHAJDY

Suroviny:

Čokoláda:

400g – horká čokoláda

125g – maslo

Plnka:

250g – orechy

150g - kryštálový cukor

150ml – mlieko

100g – maslo

1balíček- vanilkový cukor

1.5pl – rum

papierové košíčky, orechy na ozdobu

Postup:

1. Do misky si dáme maslo pokrájané na hrubšie plátky 
a čokoládu polámanú na kocky. Nad vodným kúpeľom 
necháme roztopiť.

2. Pripravíme si papierové košíčky a  do každého dáme 
trochu čokolády. Urobíme aj čokoládový okraj. Košíčky 
s čokoládou dáme na pár minút do chladničky stuhnúť.

3. Orechy si opražíme na panvici na sucho. Potom ich 
nadrobno nasekáme.

4. Do hrnca dáme mlieko kryštálový cukor a  vanilkový 
cukor. Pridáme aj maslo a  za občasného miešania 
necháme roztopiť. Následne pridáme aj nasekané orechy, 
prikryjeme a necháme pár minút variť. Potom odstavíme 
a necháme vychladnúť.

5. Do orechovej zmesi pridáme rum a dobre premiešame.

6. Orechovú zmes nanášame do košíčkov s vychladnutou 
čokoládou. Následne opäť uzavrieme roztopenou 
čokoládou, ozdobíme orechom a necháme stuhnúť.
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METROVÝ KOLÁČ

Suroviny:

5ks – vajce

260g – práškový cukor

260g – hladká múka

10PL – rastlinný olej

8PL – teplá voda

½ (balíček) - prášok 
do pečiva

2PL – tmavé kakao

Postup:

1. Piškóta - žĺtky vyšľaháme s  cukrom, pridáme, olej, 
vodu, múku s práškom do pečiva a tuhý sneh z bielkov. 
Rozdelíme na polovicu, jednu prifarbíme kakaom. 
Upečieme každú osobitne v  dvoch formách na srnčí 
chrbát. Formy vymastíme a vysypeme múkou. Vyklopíme 
a necháme vychladnúť.

2. Plnka - mlieko, zlatý klas a  vanilkový cukor uvaríme 
na hustý puding. Necháme vychladnúť. Malo vyšľaháme 
s  práškovým cukrom a  spojíme s  vychladnutým 
pudingom, môžeme pridať trochu rumu.

3. Cesto si pokrájame na rezy podľa vytlačeného 
vzoru s  formy. Po jednom natierame plnkou 
a striedavo prikladáme k sebe svetlé a tmavé rezy, kým 
nespotrebujeme všetky. Zvyšok plnky použijeme na 
potretie celého povrchu koláča. Odložíme do chladu. 
Polejeme čokoládovou polevou, necháme stuhnúť 
a pokrájame šikmo horúcim nožom.

OZNAM O  ČERPANÍ DOVOLENKY 
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

Obecný úrad
 

Zberný dvor

V  prípade neodkladných záležitostí 
kontaktujte starostu: č.t. 0918 461 201

zatvorený od 23.12.2020
otvorený od 04.01.2021 

zatvorený od 21.12.2020 

otvorenie v januári na 

základe platných opatrení 

V tomto roku si pripomíname 97. výročie 
od narodenia a  36. výročie úmrtia nášho 
rodáka Ondreja Trubačíka, ktorý sa narodil 
12.11.1923 v  Košeci a  zomrel 10.12.1984 
v Bratislave. Rodičia Ondrej Trubačík, robotník 
(1900-1971), matka Jorefína, rod. Bugalová. 
Mal troch bratov a  sestru. Manželka Jolana, 
rod. Beličková, osvetová pracovníčka. Mal 
syna a dcéru.

V  rokoch 1936-1939 navštevoval 
meštiansku školu v  Ilave. V  roku 1951 zložil 
maturitu na gymnáziu. V  rokoch 1951-
1953 študoval na Vysokej politickej škole 
v Bratislave. V rokoch 1942 – 1945 absolvoval 
základnú vojenskú službu. V  rokoch 1946-
1949 pracoval, ako robotník v  Považskej 
Bystrici. V  rokoch 1950-1956 bol vedúci 
odboru telovýchovy SOR a  v  rokoch 
1956-1966 pôsobil, ako vedúci funkcionár 
Slovenského úradu pre telesnú výchovu 
a šport. Od roku 1966 bol redaktorom denníka 
Šport v Bratislave. 

V  športovoorganizačnej práci sa venoval 
príprave systému základnej a  rekreačnej 
telesnej výchovy najprv v  rámci Sokola, 
potom najmä v  sústave ROH. V  publicistike 
sledoval rozvoj slovenského futbalu 
a propagoval jeho amatérsku formu. Od roku 
1950 bol členom Predsedníctva Sokola SÚV, 
funkcionár Zväzu novinárov, člen vedenia 
Klubu športových na Slovensku. V roku 1964 
– 1968 bol slovenským redaktorom časopisu 
Telovýchovný pracovník, neskôr členom 
jeho redakčnej rady. 

Bol nositeľom viacerých vyznamenaní 
za rozvoj telesnej výchovy. V  roku 1955 bol 
vyznamenaný za vynikajúcu prácu. V  roku 
1973 bol odmenený Pamätnou medailou, za 
rozvoj sociálnej telesnej výchovy.

Buďme vďační nášmu rodákovi za jeho 
celoživotnú záslužnú prácu na poli športu, 
futbalu a telesnej výchovy.

Ladislav Sivák
Literatúra: Slovenský biografický slovník

ONDREJ TRUBAČÍK
publicista, redaktor

Z GALÉRIE RODÁKOV

Suroviny na plnku:

500ml – mlieko

1,5 (balíček) - zlatý klas

1(balíček) – vanilkový cukor

250g maslo

150g práškový cukor

200g čokoládová poleva
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presnejšie
a kvalitnejšie údaje

šetrenie životného 
prostredia

skrátenie času
pri vypĺňaníbezpečnosť

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch 
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické. 

Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody:

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa 

obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. 

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni 

asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým 

je 1. január 2021.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje 

budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA
Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, 

o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

WWW.SCITANIE.SK

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ 
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,  
DOMOV A BYTOV

SČÍTANIE OBYVATEĽOV v obci KOŠECA

Kontaktné miesto bude zriadené v budove malej zasadačky oproti obecnému úradu. 
Počas prevádzkových hodín Vám tu bude k dispozícii stacionárny asistent sčítania. 
Prevádzkové hodiny kontaktného miesta Vám budú včas oznámené. 

REDAKCIA: šéfredaktorka: PaedDr. Miroslava Švehlová
Členovia: PaedDr. Anna Podskočová, Helena Pavlíková, Mária Kalamenová, Jana Sláviková

Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať s názormi  a stanoviskami redakcie. 
Redakcii je vyhradené právo na výber,  krátenie a úpravu príspevkov.
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