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Cyril a Metod 

 

 Na Slovensku prežívame Rok sv. Cyrila a Metoda, 

keďže si pripomíname 1150. výročie ich príchodu na naše 

územie. Prišli, aby ohlasovali evanjelium v reči ľudu 

a svedčili o Ježišovi Kristovi. Uctievame si ich ako našich 

vierozvestov. Ich význam však presahuje len čisto 

náboženský aspekt. Okrem viery priniesli našim predkom, aj 

kultúru, vzdelanie a písomný jazyk. Ich význam tiež 

presahuje hranice územia, na ktorom pôsobili. Nie sú 

dôležitý len pre slovanské národy, ale pre celú Európu. 

Pápež Ján Pavol II. to zdôrazňil v roku 1980 apoštolským 

listom Egregiae virtutis, ktorým vyhlásil sv. Cyrila a Metoda 

za spolupatrónov Európy. Boli horlivými kresťanmi ale 

v prvom rade dobrými ľuďmi, aj preto zanechali v dejinách nezmazateľnú stopu. Snažme sa aj my 

všetci byť dobrými ľuďmi, aby sme prispievali k rozvoju sveta a spoločnosti a zanechali dobrý 

odkaz našim nasledovníkom.  

Peter Škultéty 

OÚ  INFORMUJE: 
 

 

 

Uznesenia 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.10.2012 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 42/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

program rokovania dnešného zasadnutia. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

 Z  obsahu: 

 JCLic. Peter Škultéty  

- úvodník 

 OÚ informuje 

 príhovor starostu obce 

 DHZ – OHZ Košolná 

 JDS Košolná 

 úvaha starostu obce 

 dianie v posilňovni 

 pre fanúšikov futbalu 

 posledný deň v MŠ 

 povedali naši malí 

 budovali sme 

 niečo pre najmenších 

 



 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 43/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na 

vedomie rozsudok Okresného súdu Trnava č.k. 27 C 30/2010 zo dňa 15.11.2010 v znení rozsudku 

Krajského súdu v Trnave č.k. 9 Co 2/2011-167 zo dňa 25.10.2011, právoplatných dňa 21.11.2011, 

ktorého predmetom bola neplatnosť výpovede z nájmu bytu manželov Šulecových a vzalo na 

vedomie, vzhľadom na skutočnosť, že manželom Šulecovým bola daná výpoveď podľa § 711 ods. 1 

písm. e/ Obč. zák., ktorá výpoveď bola platná na podklade uvedených rozhodnutí súdu a v takomto 

prípade prináleží manželom Šulecovým ako bývalým nájomcom právo na poskytnutie náhradného 

bytu. 

Za hlasovalo: 6 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 44/2012 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie 

bytovej náhrady manželom Petrovi a Kamile Šulecovým, trvale bytom 919 01   Košolná 2, ktorá 

spočíva v pridelení bytu č. 6 nachádzajúceho sa na 3. nadzemnom podlaží o výmere 75,35 m2 v 

Bytovom dome – 8 b.j. v Košolnej, súpisné číslo 214, postavenom na pozemku parc. č. 1110/3 v 

kat. úz. Košolná, okres Trnava, obec Košolná zapísanom na LV č. 500. 

Za hlasovalo: 6 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 45/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná rozhodlo 

o priamom predaji pozemkov 524/3, 4, 5, 6 a 7, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 14 905 

m2, nachádzajúcich sa v k.ú. Košolná, zapísaných na LV č. 500 za cenu 39 999,99 Eur. Zároveň 

upozornilo na potrebu konzultácie s právnikom, aby tento prevod bol s súlade zo zákonmi. Starosta 

zároveň narvhol, aby sa časť peňazí z predaja použila na nákup pôdy v rovnakej výmere, aby obec 

mala vo vlastníctve rovnakú výmeru. 

Za hlasovalo: 6 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 14.12.2012 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 46/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

program rokovania dnešného zasadnutia. 

Za hlasovalo :  5 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 47/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Košolná. 

Za hlasovalo: 5 poslancov  



Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 48/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

rozpočtové opatrenia č. 6,7,8,9/2012. 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 49/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná navrhuje 

vyzvať p. Nováka k novej dohode o vývoze fekálií. 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 50/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná navrhuje 

upozorniť majiteľa domu č. 41, aby vyčistil odvodňovací kanál za svojim domom, ktorý zaviezol. 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 51/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča 

prejednať so spoločnosťou TAVOS opatrenia na odstránenie zápachu z kanalizácie. 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 52/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča 

viditeľne označiť odvodňovací kanál od p. Fandla po p. Ostríža. 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

Uznesenia 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 16.1.2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 1/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

program rokovania dnešného zasadnutia. 

Za hlasovalo :  6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 2/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na 

vedomie plnenie rozpočtu za rok 2012. 

Za hlasovalo: 6 poslancov  

Proti hlasovalo: 0 poslancov 



Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 3/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča 

prizvať na nasledujúce zasadnutie p. Činčuru so správou o hospodárení posilňovne za minulý rok. 

Za hlasovalo: 6 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 4/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

rozpočet na rok 2013. 

Za hlasovalo: 6 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 5/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná zobralo na 

vedomie informácie o 4 etape ROEP-u v našej obci. 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdržalo sa: 1 poslanec 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 6/2013: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná súhlasí so 

zriadením pracovnej komisie pre 4 etapu ROEP-u. 

Za hlasovalo:  5 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 1 poslanec 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 7/2013: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

dodatok nájomnej zmluvy medzi Obcou Košolná a p. Weissom. 

Za hlasovalo: 6 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 8/2013: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

predaj parciel 524/3,4,5,6,7 v celkovej výmere 14 885 m2 priamym predajom za cenu 39 333,33 €. 

Za hlasovalo: 5 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 1 poslanec 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 9/2013: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje 

vytvorenie 2 pracovných miest v materskej škole. 

Za hlasovalo: 6 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 10/2013: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča 

prejednať s vedením Jednoty situáciu ohľadne obchodu s potravinami. 

Za hlasovalo: 6 poslancov 

Proti hlasovalo: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná zo dňa 21.2.2013 
 

 

Uznesenie č. 11/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program rokovania dnešného 

zasadnutia. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 

 

Uznesenie č.12/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje odpredaj pozemkov parc. č. 

364/4 o výmere 15 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 364/5 o výmere 52 m 2 

druh pozemku záhrady p. Jozefovi Bačíkovi za účelom stavby rodinného domu. Cena bude určená 

dodatočne. 

Za hlasovalo :  6 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  1 poslanec 

 

 

Uznesenie č. 13/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje predaj pozemku parc. č. 

524/6 o výmere 14885 m2 druh pozemku orná pôda Mgr. Pavlovi Weissovi  za cenu 39999,99 €. 

V prípade, že sa Mgr. Weiss do 7 dní od doručenia tohto rozhodnutia nedostaví k podpisu kúpnej 

zmluvy, máme za to, že o predmetnú nehnuteľnosť nemá záujem a v tom prípade bude odpredaná 

druhému záujemcovi v poradí. 

Za hlasovalo :  7 poslancov 

Proti hlasovalo  :  0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

Uznesenie č. 14/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zriadenie záložného práva 

v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  na bytový dom 17b.j. 

Košolná 204, postavený na parcele č. 42/6 zapísaný na LV č. 500. 

Za hlasovalo :  7 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

 

Uznesenie č. 15/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zriadenie záložného práva 

v prospech ŠFRB na bytový dom 17b.j. Košolná 204, postavený na parcele č. 42/6 zapísaný na LV 

č. 500. 

Za hlasovalo :  7 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 



 

Uznesenie č. 16/2013 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na I. polrok roku 2013.  

Za hlasovalo :  7 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

 

Uznesenie č. 17/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie správu hlavnej 

kontrolórky o kontrolnej činnosti za II. polrok roku 2012. 

Za hlasovalo :  7 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

 

 

 

Uznesenia  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 17.6.2013 
 

 

Uznesenie č. 18/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program rokovania dnešného 

zasadnutia. 

Za hlasovalo : 5 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

 

Uznesenie č. 19/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje v zmysle § 4 ods. 2 zvýšenie 

platu starostu obce o 42 % zo základného platu s účinnosťou od 1.6.2013. 

Za hlasovalo : 5 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

Uznesenie  č. 20/2013 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výšku platu hlavnej kontrolórky 

obce vo výške  1,28 násobku  z 805,00 € čo priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2012. 

Za hlasovalo : 5 poslancov  

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

 

Uznesenie č. 21/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje poskytovanie dotácií na 

mimoškolskú činnosť iba organizáciám fungujúcim v našej obci. 

Za hlasovalo : 5 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 



 

Uznesenie  č. 22/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prerušuje v súlade s § 2 ods. 6 vyhl.č. 

306/2008  prevádzku v materskej škole počas letných prázdnin od 1.7.2013 do 31.8.2013 

z technických príčin a z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov . 

Za hlasovalo : 5 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

 

Uznesenie č. 23/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje poskytnutie priestorov v budove 

bývalej školy s.č. 2 p. Pavlovi Planetovi na športové účely a umiestnenie ostatných zložiek do 

budovy bývalej školy s.č. 1. 

Za hlasovalo : 4 poslanci 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec 

 

 

 

Uznesenie  č. 24/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná doporučuje upozorniť nájomcov 

obecného bytu s.č. 1, že v blízkej budúcnosti budú bytové priestory v budove starej školy 

poskytnuté obecným zložkám. 

Za hlasovalo : 4 poslanci 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec 

 

Uznesenie č. 25/2013 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pristúpenie Obce Naháč do Spoločného 

obecného úradu Trnava.  

Za hlasovalo : 5 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

 

 



Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná zo dňa 28.6.2013 

 

 

Uznesenie č. 26/2013 :  Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program rokovania 

dnešného zasadnutia. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

Uznesenie č. 27/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje rozpočtové opatrenia 

č.1/2013, 2/2013, 3/2013. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

Uznesenie č. 28/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie použitie finančných 

zábezpek vybraných od nájomcov bytov. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

Uznesenie č. 29/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje záverečný účet obce 

Košolná za rok 2012 bez výhrad a berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

Uznesenie č. 30/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie plán kontrolnej 

činnosti na 2. polrok roku 2013.  

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení občania! 

 

 Rád by som sa vám prihovoril aj touto formou a vyjadril svoj názor na veci, ktoré nás trápia asi 

všetkých. 

 Nezamestnanosť. Slovo ktoré počúvame každý deň z médii, je témou na rôznych stretnutiach a 

dotýka sa aj každodenného života. Momentálne máme na slovensku nezamestnanosť zhruba na 

úrovni 14,5 % čo činí asi 395 500 osôb. Hrozivé číslo? To je. Ale skúsme sa nad týmto zamyslieť z 

opačného konca. Koľkí z tých nezamestnaných robili, ale budú niekedy v živote robiť? Aj keď 

dostanú možnosť, zneužívajú svoje postavenie a celý sociálny systém. Menšina z tohoto čísla je 

takých, ktorí si prácu nájsť nemôžu. Pozrime sa do nedávnej minulosti. V minulom storočí chodili 

ľudia za prácou hlavne na múračky do zahrančia. Je všeobecne známe, že sme vybudovali Prahu, 

Viedeň, Budapešť a iné metropoly. Európa bola za monarchie otvorená, bez hraníc. Tak ako teraz. 

Nehnevajte sa na mňa, ale ak má niekto rodinu čo je hladná, musí pracovať. A je jedno či tu, v 

zahraničí, alebo aj na severnom póle. Ak niekto trpí núdzou, musí zobrať aj prácu, ktorá nie je 

adekvátna jeho vzdelaniu. 

 Celý sociálny a zamestnanecký systém je postavený na hlavu. Podporuje darmožráčov a 

neprispôsobivých občanov a vykorisťuje tých, čo pracujú. Je možné, aby dôchodca čo celý život 

pracoval mal o 20 euro viacej ako ten, čo sa len flákal a sedel doma na zadku? Je možné, aby si 

niekto narobil deti a štát ho ho živil? Prečo my ideme rozdávať sociálne dávky niekomu, kto do 

systému neprispel ani korunou? Ja len čakám, kedy sa nájde vláda, ktorá zoberie odvahu toto riešiť. 

Potom sa nečudujme, že narastá sociálne napätie.  

 A že nie sú peniaze? Ale ak sa chce, všetko ide. Rooboty je veľa. Čistenie kanálov, výsadba 

stromčekov, rušenie čiernych skládok, ... . Treba to len správne nastaviť. Veď dobre platených 

odborníkov, ktorí riešia túto problematiku máme veľa. Môj návrh je asi takýto: 1. Zrušiť úrad práce 

(evidencia nezamestnaných môže prebiehať aj na obecných a mestských úradoch, samozrejme aj s 

prideľovaním podpôr za vykonanú prácu). 2. Prideľovať dávky iba tým, čo majú odrobený určitý 

počet rokov. 3. Zaviesť vývarovne a šatstvo cez neziskové organizácie (nieje možné, aby po 

obdržaní dávok chodili občania nakupovať na taxíkoch alkohol a cigarety). 4. Ak chceš peniaze, 

musíš pracovať! 5. Využiť niektorých pracovníkov z úradu práce ako koordinátorov a kontrolnú 

skupinu. Nechcem byť múdry, ale počúvam a sedávam s ľudmi a tiež tlmočím ich názory. A 

myslím, že správne. Dnes hľadajú neprispôsobiví kľučky v zákone ako nerobiť. Tak nájdime 

kľučky v zákone, ako ich donútiť robiť. Problémov v našej spoločnosti je ozaj veľa. Len sa mi zdá, 

že sa neriešia, ale sa tlačia pred sebou a tá ťarcha narastá. Len sa obávam, že tá kopa nás raz 

všetkých zasype. 

 Mgr. Martin Halaksa 



DHZ – OHZ Košolná 

 

Udalosti roka 2013 od Výročnej členskej schôdze: 

 

Dňa 8. 12. 2012 – stavanie vianočného stromu 

Dňa 9. 12. 2012 – Výročná členská schôdza 

Dňa 10. 12. 2012 – 30. 3. 2013 – oprava + striekanie PS - 12 - 2 ks 

Dňa 15. 12. 2012 – Tradičný mužácky ples – tuná chcem poďakovať všetkým našim sponzorom, 

           ktorí prispeli do tomboly 

Dňa 6. 3. 2013 – Dlhá – pohreb p. Matoviča 

Dňa 21. 3. 2013 – Suchá nad Parnou – pohreb p. Križicu 

Dňa 22. 3. 2013 – Výborová schôdza – príprava na súťaže 

Dňa 1. 4. 2013 – prijatie nových členov dorastu  - 9 členov 

Dňa 3. 4. 2013 – zakúpenie rovnošiat + tričká pre hasičské družstvo dorastu  

Dňa 4. 4. 2013 – Košolná – pohreb p. Vanáka 

Dňa 5. 4. 2013 – zakúpenie 8 ks hadíc + sací kôš + savice + prúdnice 

Dňa 7. 4. 2013 – zakúpenie rovnošiat pre hasičské družstvo muži I. + prilby 

Dňa 8. 4. 2012 – zakúpenie grilu 

Dňa 9. 5. 2013 – výborová schôdza – odovzdanie členských preukazov HD - dorast 

Dňa 9. 5. 2013 – K – 101 cisternové vozidlo STK + EK – Trnava 

Dňa 25. 5. 2013 – Košolná – súťaž o Pohár starostu obce Košolná – 4. ročník 

 -  nespokonosť veliteľa s HD mužov I 

Dňa 1. 6. 2013 – H. Orešany – 100 rokov od založenia DHZ v H. Orešanoch  

 - pozvaní a zúčastnení  3. členovia, Tollarovič Ľ., Ponc I., Šatura T. 

Dňa 8. 6. 2013 – Bíňovce – obvodové kolo HD muži 1. miesto – postup na okresné kolo 

                                                                      HD dorast 2. miesto – postup na okresné kolo 

Dňa 15. 6. 2013 – D. Krupá – okresné kolo HD muži – 4. miesto 

                                                                      HD dorast – 1. miesto – postup na krajské kolo  

Dňa 3. 7. 2013 – umývanie cesty – výtlkov na domovinu 

Dňa 6. 7. 2013 – H. Orešany - krajské kolo, HD dorastu sa umiestnilo na 2. mieste 

                            ( 2 sekundy nás delili od postupu na majstrovstvá) 

Dňa 8. 7. 2013 – Kúty – oprava PS – 12 ( obsah 2000 cm3)  

    

 

Ďalšie súťaže na ktoré máme doteraz pozvánky: 

17. 8. 2013 – Bučany – pohár starostu 

24. 8. 2013 – Ukončenie prázdnin – spolupráca OÚ Košolná s DHZ Košolná  

31. 8. 2013 – Špačince – memoriál 

  7. 9. 2013 – Dlhá – pohár starostu 

 

Ďalších 7 súťaži sme odmietli – niektoré sú nočné súťaže  

 - liga, v ktorej nie sme nahlásený, nakoľko sa tam používajú    

    športové hadice a na tieto nemáme finančné prostriedky. 

 

27. 7. 2013 – brigáda výboru, HD mužov I a II a HD dorastu 

 - poriadok v škole, medzi školami , požiarnej zbrojnice a miestnosti na ihrisku 

 

O priebehu týchto súťaží a brigády Vás budem informovať v budúcom čísle.  

  

S pozdravom                                     

 Tollarovič Ľubomír 
                                                                           veliteľ DHZ – OHZ 



15  rokov od založenia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku 

 

 

Hoci 15 rokov v živote človeka je  

iba nepatrný zlomok, v živote organizácie JDS 

Košolná sa za nimi skrýva množstvo rôznych 

akcií, podujatí a spoločenských stretnutí. Aj touto 

cestou chcem poďakovať za to, že seniori v obci 

majú nemalú podporu u svojho starostu, od 

ktorého nikdy nepočuli slová "nie,nedá sa". 

Rovnako ďakujem i všetkým člonom, ktorých je 

t. č. 60, za prácu a podporu. 

 Za uplynulé obdobie naši členovia  

nechýbali na akciách organizovaných obcou.  

 Zúčastňovali sa brigád na úprave cintorína 

a iných akciách. Svoju túžbu spoznávať nové 

kraje sme naplnili zorganizovaním viacerých 

poznávacích zájazdov po Slovensku a aj do 

susedných Čiech. Aj t. r. plánujeme jeden 

takýto poznávací zájazd na Moravu, kde 

chceme navštíviť jaskyňu Macochu. 

Plánujeme tiež rôzne iné akcie.  

     Aj v staršom veku potrebujeme priateľov s rovnakými alebo podobnými záujmami. Potrebujeme 

ľudí, ktorí ochotne pracujú v prospech celku. Verím, že v našej miestnej organizácii ich máme a 

budeme sa ďalej rozrastať počtom členov. Verím, že spoločným pričinením naša činnosť v 

nasledujúcich rokoch bude úspešná.  

 



 

 

 Lýdia Hudeková 

 Predsedníčka MO JDS 

 

 

 

 

Úvaha 
 

 Teší ma, že sa našli niektorí, čo majú záujem o dianie v obci. Viacej si ale vážim tých, čo pre 

túto obec aj niečo vykonali. Mudrovať a poúčať vie každý. Ale aby niekto aj niečo zrealizoval a 

vybavil, tak tých je ako šafránu. Keď som nastúpil do funkcie, prvá vec čo sa začala riešiť bola 

materská škôlka. Na porovnanie treba povedať, že ja som svojho syna vozil do Dlhej. Dnes to tak 

nieje. Vyhovieme každému. Navyše k nám vozia aj deti z okolitých obcí a sú spokojní. Treba sa ísť 

pozrieť aj inde, ako to tam vyzerá a funguje. Netvrdím že sme ideálni, ale s personálom MŠ sa 

snažíme robiť čo vieme. A samozrejme v rámci fin. prostriedkov. MŠ sa rozšírila, vymenili sa okná, 

elektrika, vybavenie kuchyne, teraz sme vymaľovali a chystáme ďalšie investície. Z toho dôvodu 

bola MŠ aj zatvorená. Samozrejme by to chcelo viacej, ale kde na to zobrať? Ale aj tak si myslím, 

že sme jednou z najlepších škôlok v okolí. V obci máme na starosti všetky organizácie a snažíme sa 

k nim pristupovať rovnako. Čo k tomuto tvojmu listu dodať. A vyjadrujem názor viacerých. V našej 

obci radi privítame každého. Ak si ale niekto myslí, že sem príde odniekiaľ kde je vysoká 

nezamestnanosť a neprispôsobiví občania s titulom Ing. a padneme všetci na zadok, je na omyle. 

Irituje ma, že titul Ing. je rozumom na všetko. Na samosprávu, výchovu, vzdelanie, výživu, hygiénu 

a neviem čo ešte. No keď chce niekto žiť podľa zdravej výživy, mal by tak aj vyzerať. A že 

nezastupujeme záujmy všetkýh? V škôlke sú tiež zamestnaní obyvatelia obce. A myslím, že tí si tiež 

zaslúžia oddych! Vážim si ich prácu a stojím za nimi. A ešte niečo k našej neúcte a neschopnosti. 

Európske fondy? Ďakujeme! Je to novinárska kačica a zabijak pre obce. Máme s tým skúsenosti. 

Ostatné výzvy a možnosti využívame v dostatočnej miere na personálne možnosti. A že nie si dojná 

krava? Rozhodne podľa môjho názoru nie! Ale či tak vyzeráš, alebo sa tak správaš, to nech posúdia 

iní. 

 

 

 Mgr. Martin Halaksa 

 

 
      



 



Dianie v posilňovni 
 

 

 Rok 2012 sme zakončili tradične účasťou na vianočnej cene Trnavy. Kvôli problémom 

s kalamitným počasím bola účasť na tejto obľúbenej súťaži o niečo menšia ako po minulé roky, ale 

napriek tomu atmosféra bola dobrá a naši štyria pretekári podali hodnotné výkony.  

Po vstupe do nového roku si kondičnú prípravu v posilňovni vyskúšali členovia hasičského zboru a 

v svojom odhodlaní vydržali to trápenie tri mesiace. Spolupráca bola fajn a dúfam, že im pomohla 

v podávaní požadovaných výkonov.  

 Prvou oficiálnou udalosťou tohoto roku bola účasť Adama Kekeláka na medzinárodných 

majstrovstvách SR a ČR v silovom trojboji.  Adamovi sa darilo a vytvoril aj dorastenecký rekord 

SR v drepe  a svoj osobný rekord v tlaku na lavičke.  Ešte v tom istom mesiaci sa konali MSR 

v benčprese. Za náš športový klub sa zúčastnil Imrich Činčura a dvaja nováčikovia Ľudovít Bobok a 

Daniel Matlák.  Kekelák i Činčura svojimi výkonmi potvrdili dostatočnú výkonnosť pre účast na 

majstrovstvách európy a sveta v týchto silových disciplínach.   

Ani sme sa nenazdali, prišla druhá polovica mája a to znamenalo odjazd reprezentácie do dejiska 

ME, ktoré sa konali v srbskom meste Knjaževac. Za športový klub nemohol odcestovať kvôli 

kolízii s maturitnými  skúškami Adam Kekelák a tak sme mali iba jedného zástupcu.  

Úmorná cesta v tropickej horúčave a tradičnom blúdení v neznámej krajine, sa skončila 

absolvovaním 1050km, kým sme dorazili do pohraničného mesta Knjaževac (asi 70km od mesta 

Niš) a vymenili si skúsenosti s ostatnými blúdiacimi (bolo nás 22). Na súťaži Imrich Činčura získal 

zlatú medailu, a po dvoch dňoch venovaných regenerácii a poznávaniu okolia sme sa vydali na 

cestu domov. 

 Prvý polrok sme zakončili účasťou na medzinárodnej pohárovej súťaži v Komárne. Atmosféra 

bola výborná, cigánska a pivo tiež. Výnimočným zjavom tejto súťaže bol 72 ročný pretekár, ktorý 

zvládol tlak na lavičke s váhou 150kg. Ako je vidieť, život môže byť plnohodnotný i vo vyššom 

veku.  

 Momentálne pripravujeme dlhoočakávanú prestavbu priestorov posilňovne. Dúfam, že 

zrekonštruované priestory oslovia poskytnutím širšieho spektra telesných aktivit ďalších záujemcov 

o návštevu posilňovne. 

 V ďalšom článku prinesieme informácie o účasti našich reprezentantov na majstrovstvách 

sveta, ktoré sa budú konať v dňoch 22.-28. 9. 2013 v maďarskom historickom meste Eger. Držte 

nám palce. 

 

 Imrich Činčura   

 

 



Spoločná fotka Bobok, Činčura, Matlák a niekoľkonásobný majster sveta Jozef Péter  

 

 

 

Nastúpení pretekári pred vyhlásením víťazov na ME, v prostriedku  I. Činčura  

 

 



Pre fanúšikov futbalu 

 

 
Výsledky A-mužstva v jarnej časti sezóny 2012/2013: 

 

 

Bohdanovce-KOŠOLNÁ 1:2 /1:1/ 

Góly:LADVENICA Tomáš,GREGUŠ Roman 

 

Zeleneč-KOŠOLNÁ 1:0 /1:0/ 

 

KOŠOLNÁ-Dobrá Voda 3:1 /2:0/ 

Góly:ŠEVČÍK Miloš,CHUDJÁK Stanislav,GREGUŠ Roman 

 

Bučany-KOŠOLNÁ 2:1 /2:1/ 

Gól:CHUDJÁK Stanislav 

 

KOŠOLNÁ-Suchá n./P. 3:0 /0:0/ 

Góly:ŠAJDÍK Andrej 2,GREGUŠ Roman 

 

Špačince-KOŠOLNÁ 0:4 /0:3/ 

Góly:GREGUŠ Roman 4 

 

Voderady-KOŠOLNÁ 1:0 /1:0/ 

 

KOŠOLNÁ-Dechtice 1:2 /0:2/ 

Gól:ŠAJDÍK Andrej /11m./ 

 

Biely Kostol-KOŠOLNÁ 2:0 /2:0/ 

 

KOŠOLNÁ-Malženice 3:1 /0:1/ 

Góly:LADVENICA Tomáš,VOLEK Martin,GREGUŠ Roman 

 

Pavlice-KOŠOLNÁ 1:4 /1:1/ 

Góly:GREGUŠ Roman 2,CHUDJÁK Stanislav,LADVENICA Tomáš 

 

KOŠOLNÁ-Kátlovce 2:0 /1:0/ 

Góly:CHUDJÁK Stanislav 2 

 

Trstín-KOŠOLNÁ 1:5 /1:3/ 

Góly:KARAS Juraj 2 /1 z 11m./,ZACHAR Martin,GREGUŠ Roman /11m./,ŠAJDÍK Andrej 

 

KOŠOLNÁ-Ružindol 3:1 /0:1/ 

Góly:CHUDJÁK Stanislav,IZAKOVIČ Samuel,VOLEK Martin 

 

KOŠOLNÁ-Majcichov 0:3 /0:1/ 

 

 

 

 

 

 



Strelci gólov v sezóne 2012/2013: 

 

19-GREGUŠ Roman 

 8-VOLEK Martin 

 7-CHUDJÁK Stanislav 

 6-IZAKOVIČ Samuel,LADVENICA Tomáš,ŠAJDÍK Andrej 

 2-ŠEVČÍK Miloš,KARAS Juraj 

 1-TOLLAROVIČ Jozef,RUŽIČKA Daniel,TARABA Filip,ZACHAR Martin 

 

V konečnej tabuľke sezóny 2012/2013 obsadilo mužstvo Košolnej piate miesto. 

 

Krátke zhodnotenie sezóny: 

 

 Ako som spomínal v minulom čísle Obecného spravodaja,že postavenie mužstva v tabuľke 

nezodpovedá kvalite hráčskeho kádra,tak sa moje slová vyplnili a v konečnej tabuľke sme poskočili 

z desiateho na veľmi pekné piate miesto, keď sme dokázali zvíťaziť v deviatich zápasoch a šesťkrát 

sme súperom podľahli. Šesťkrát sme zvíťazili doma a trikrát vonku. Mrzia domáce prehry 

s Dechticami a Majcichovom. Môžeme sa pochváliť,že ako jediné mužstvo sme porazili vďaka 

výbornému výkonu v druhom polčase jednoznačného lídra súťaže z Malženíc. Rozdielom triedy 

sme porazili aj súperov zo Suchej n./P.,Špačiniec, Pavlíc a Trstína. 

 Zostáva dúfať,že v tomto trende budeme pokračovať aj v budúcej sezóne a minimálne 

obhájime piate miesto. 

 

 

Výsledky žiakov v jarnej časti sezóny 2012/2013: 

 

Dolná Krupá/Horná Krupá-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 7:1 /4:1/ 

Gól:VOLEK Adam 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Križovany 7:1 /1:1/ 

Góly:FOGEL Radovan 2,ŠAŠTINSKÝ Marcel,VOLEK Adam,HRONSKÝ Eduard,TÓTH  

          Andrej,BARTOŠOVIČ Filip 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Kátlovce/Dolné Dubové 2:3 /1:3/ 

Góly:ŠAŠTINSKÝ Marcel,DANIŠOVIČ Slavomír 

 

Vlčkovce-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 1:5 /0:1/ 

Góly:VOLEK Adam 2,FOGEL Radovan,CHUDJÁK Tomáš,SKLENÁR Timotej 

 

Hrnčiarovce-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 3:0 kontumačne 

 

Dechtice-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 2:0 /0:0/ 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Zeleneč 4:1 /2:0/ 

Góly:ŠAŠTINSKÝ Marcel 2,CHUDJÁK Tomáš,VOLEK Adam 

 

Šúrovce-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 1:1 /0:0/ 

Gól:ŠAŠTINSKÝ Marcel 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Slávia Trnava 1:0 /1:0/ 

Gól:MANDZÍK Miroslav 

 



Modranka-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 1:1 /1:0/ 

Gól:FOGEL Radovan 

 

Boleráz/Trstín-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 3:0 /1:0/ 

 

Suchá n./P.-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 4:1 /1:1/ 

Gól:VOLEK Adam 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Zavar 2:7 /1:4/ 

Góly:FOGEL Radovan 2 

 

Strelci gólov v sezóne 2102/2013: 

 

14-FOGEL Radovan 

10-VOLEK Adam 

 9-TÓTH Andrej 

 6-ŠAŠTINSKÝ Marcel 

 5-CHUDJÁK Tomáš 

 4-DANIŠOVIČ Slavomír,MARTINKOVIČ Erik, 

 3-DANIŠOVIČ Vladimír,SKLENÁR Timotej,MANDZÍK Miroslav 

 2-HRONSKÝ Eduard 

 1-BARTOŠOVIČ Filip,MESÍČEK Adam 

 

V konečnej tabuľke sezóny 2012/2013 obsadilo žiacke mužstvo Dolné Orešany/Košolná siedme 

miesto. 

 

Krátke zhodnotenie sezóny: 

 

 Žiaci v jarnej časti mierne ustúpili z vybojovaných pozícií a v tabuľke o jedno miesto klesli. 

Jedna z príčin bola,že mužstvo odohralo doma iba päť zápasov a vonku osem. Umiestnením 

v hornej polovici tabuľky však určite nesklamali a neraz pripravili divákom pekné predstavenie. V 

tejto vekovej kategórii totiž nejde ani tak o výsledky,ale o začlenenie sa do kolektívu a  

o partii,čo sa im určite podarilo. 

 

 

Zmeny v mužstve mužov v jesennej časti sezóny 2013/2014: 

 

 

Príchody do mužstva: 

 

KAPIČIAK Matej-hosťovanie z Bieleho Kostola 

RÁBARA Daniel-hosťovanie z Horných Orešian 

 

 

Odchody z mužstva: 

 

RUŽIČKA Daniel-ukončenie hosťovania z Hornej Krupej 

GREGUŠ Roman-ukončenie hosťovania z Boleráza 

 

 

Vo vybavovaní je ešte príchod brankára CHUDJÁKA Mateja zo Suchej n./P. 

 

 



Vylosovanie A-mužstva v sezóne 2013/2014: 

 

 1.kolo:KOŠOLNÁ-Majcichov                            4. 8.2013     18:00      nedeľa 

 2.kolo:Biely Kostol-KOŠOLNÁ                       11. 8.2013     17:00     nedeľa 

 3.kolo:KOŠOLNÁ-Boleráz B                           18. 8.2013     17:00     nedeľa 

 4.kolo:Pavlice-KOŠOLNÁ                                24. 8.2013     17:00     sobota 

 5.kolo:KOŠOLNÁ-Dechtice                                1. 9.2013     17:00     nedeľa 

 6.kolo:Dobrá Voda-KOŠOLNÁ                           8. 9.2013     16:00    nedeľa 

 7.kolo:KOŠOLNÁ-Špačince                              15. 9.2013     16:00     nedeľa 

 8.kolo:Kátlovce-KOŠOLNÁ                              22. 9.2013     15:30     nedeľa 

 9.kolo:KOŠOLNÁ-Smolenice                           28. 9.2013     15:30     sobota 

10.kolo:Suchá n./P.-KOŠOLNÁ                           6.10.2013    14:30     nedeľa 

11.kolo:KOŠOLNÁ-Voderady                            13.10.2013    14:30    nedeľa 

12.kolo:Lokomotíva Trnava-KOŠOLNÁ            20.10.2013    10:00    nedeľa 

13.kolo:KOŠOLNÁ-Bučany                                27.10.2013    14:00    nedeľa 

14.kolo:Bohdanovce-KOŠOLNÁ                          2.11.2013     13:30    sobota 

15.kolo:KOŠOLNÁ-Ružindol                              10.11.2013     13:30    nedeľa 

 

 V tejto sezóne sme utvorili spoločné dorastenecké mužstvo pod názvom Dolné 

Orešany/Košolná, ktoré bude svoje domáce zápasy hrávať v Dolných Orešanoch. V tomto mužstve 

nás budú reprezentovať: 

ŠATURA Branislav 

HUDEK David 

HUDEK Roman 

KRIŽAN Pavol 

HRABÁRIK Dušan 

KURŇAVA David 

DANIŠOVIČ Vladimír 

NÁDAŠSKÝ Daniel 

 

 Bohužiaľ sme boli nútený zrušiť spoločné mužstvo žiakov Dolné Orešany/Košolná z dôvodu 

nedostatočného počtu hráčov. Dúfam,že v budúcej sezóne sa nám toto mužstvo podarí obnoviť. 

Našich chlapcov sme umiestnili do mužstva žiakov Suchej n./P..V tomto mužstve budú pôsobiť: 

MESÍČEK Šimon 

PLANETA Lukáš 

BARTOŠOVIČ Filip 

DANIŠOVIČ Slavomír 

CHUDJÁK Tomáš 

MADZÍK Miroslav 

MARTINKOVIČ Erik 

 

V mužstve prípravky Suchej nad Parnou budú hrávať: 

BAČÍK Samuel 

MESÍČEK Adam 

 

 

 

 Bačík Bohumil 

 člen výboru TJ Družstevník Košolná 

 

 

 



Posledný deň v materskej škole 

 

 

 Piatok 28. 6. 20130 – pre niekoho všedný deň, pre niekoho koniec pracovného týždňa. Tento 

deň patrí ku dňom, na ktorý sa tešia všetci školopovinní. Dostanú hodnotenie svojej celoročnej 

práce a hurá na prázdniny. Deti si užívajú 2 mesiace voľna bez učenia a starostí, čo treba pripraviť 

do školy. 

 Svoj veľký deň majú aj deti v materskej škole. Hlavne deti, ktoré sú dnes v materskej škole 

posledný krát. Od rána je medzi deťmi radostná atmosféra. Posledný krát si môžu vybrať svoje 

obľúbené hračky alebo si kresliť. Vlastne celý mesiac je akýsi radostný. Možno preto, že konečne 

sa oteplilo a deti sa môžu hrať na školskom dvore. Blížiaci sa koniec školského roka bol bohatý a 

pestrý na akcie. Oslávili sme MDD, mali sme diskotéku a na záver dostali darček. 

 Navštívili sme svojich kamarátov v ZŠ. Školáci im ukázali, čo sa počas šk. roka naučili a na 

záver si spoločne zaspieval. Deti sa poprechádzali v priestoroch školy a oboznámili sa s okolím 

školy.  

 Na výlete sme boli v jaskyni Driny. Deti sa nesmierne tešili. Musím ich pochváliť ako zvládli 

celú trasu. Odmenou im bola pizza, skákanie na trampolíne a šmýkľavka v Bowling centre v 

Horných Orešanoch. Domov sme sa vrátili unavení, ale spokojní z pekného výletu.  

 K veľkej akcii na konci školského roka patrí rozlúčka s budúcimi prvákmi. Zaniesli sme tablo 

do obchodu. K lepšej nálade prispela aj hudba z miestneho rozhlasu. Po príchode do MŠ dostali 

"Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávnia", knihu, diplom a súpravu ceruziek a pier. 

 Tak ako sa všetko začína, musí sa aj skončiť. Skončila sa aj dochádzka detí do materskej školy.  

 V mene celého kolektívu želám budúcim školákom veľa zdravia, úspechov v škole a všetko to, 

čo sa v materskej škole naučili, aby zúročili novými vedomosťami.  

 

Dovidenia škôlka, škola volá! 

 

 Kosmálová Eva 

  

 

 

Povedali naši malí. : 
 

Rozprávanie o prírode: 

 

Uč: Čoho rasie veľa v lese? 

D: Stromov 

Uč: Povedz mi to pekne, viacerými slovami. 

D: Pani učiteľka stromov.  

 

 



 

Chlapec prišiel ostrihaný do MŠ 

Uč: Aký si pekne ostrihaný. 

Chl.: To mám letný výstrih.  

 

 

 

Rozhovor o dovolenkách: 

 My pôjdeme do Chorvátska 

 My do Egypta 

 Ja pôjdem na otočku na 1 deň do Austrálie pozrieť fosílie.  

 

 

 

Na obed boli zemiakové placky 

Dieťa: P. Kuchárka, ja si prosím s lekvárom.  

 

 

 

Dve dievčatá mali rovnaké tričká: 

Dievča:  "My máme obeisté tričká " 

 

 

 

Keď sme boli u babky, bola tam pekačka. (opekačka) 

 

Budovali sme 

 

 

Materská škola 

- vymľovanie miestností, kúpa novej kuchynskej linky, zakúpenie nových kobercov, výmena 

interérových dverí, výmena osvetlenia 

 

 

Oprava cesty 

- zalievanie výtlkov asfaltom  

  

 

 

 

 

Kúlturny dom 

 výmena okien a vchodových dverí, brúsenie     

a  lakovanie parkiet,vymaľovanie miestností,  



podrezanie múrov, nová fasáda,znižovanie  

stropov, budovanie parkoviska 

 

 

 

Ihrisko 

- výmena starých lavičiek za nové 

 

 

 

 

 

 

Niečo pre najmenších 

 

V tomto čísle obecného spravodaja sme sa rozhodli predstaviť Vám rôzne druhy zaujímavých 

zvierat. Popri tom sme pre Vás nachystali aj úlohy a prajeme Vám veľa zábavy pri ich plnení... 

 

Prvé zviera, ktoré Vám predstavíme je HROCH.  

Hroch žije v blízkosti riek a jazier v Afrike. Je považovaný za jedno z najnebezpečnejších afrických 

zvierat. 

Väčšinu času trávi vo vode - až 18 hodín denne. Najradšej sa pohybuje vo vode meter hlbokej tak, 

že vidieť len oči a nozdry. Hoci pôsobí veľmi nemotorne, vie veľmi dobre plávať. Pod vodou vydrží 

až 5 minút. Aj na súši sa dokáže pohybovať veľmi rýchlo - až 30 km/h. 

Hrochy sú bylinožravce. Živia sa prevažne vodnými rastlinami, ktoré sú pre ostatné zvieratá 

nestráviteľné. 

Hrochy žijú v stádach (15 až 20 hrochov), ktoré vedie samec. 

Hroch má veľmi nápadné zuby, ktoré sa niekedy využívali na výrobu zubných protéz a hrošia koža, 

ktorá je po vyschnutí extrémne tvrdá , sa kedysi používala na brúsenie diamantov. 

 

 

Vašou prvou úlohou deti, bude nájsť cestu od jednej sivej bodky  k druhej. 

 



 

 

 

Ako druhé zvieratko vám predstavíme SUCHOZEMSKÚ KORYTNAČKU. 

Suchozemské korytnačky sa vo veľkej miere prispôsobili životu na suchej zemi a vydržia dlhý čas 

bez vody. Charakterizujú ich pahýľovité zadné nohy s pazúrmi a vysoké klenuté panciere. Žijú len v 

teplých častiach sveta, lebo zväčša sú priveľké na to, aby sa mohli zahrabať hlboko do zeme a tak 

prečkať zimné obdobie. 

Voči prirodzeným nepriateľom, a najmä voči človekovi sú bezbranné, takže v mnohých oblastiach 

už boli vyhubené. Všetky suchozemské korytnačky sú vegetariánmi. Živia sa lístím, plodmi a 

trávou. Nemajú zuby. Korytnačka má ústa podobné zobáku a vie ním tvrdo zahryznúť. Korytnačky 

zemné dosahujú pravdepodobne najvyšší vek spomedzi všetkých známych živočíchov. 

Vašou druhou úlohou deti, bude nájsť rozdiely medzi dvomi obrázkami. 



 

Ako  tretie zvieratko vám predstavíme ŽIRAFU. 

Žirafa je najväčšie zviera na svete. Žije v Afrike. 

Živí sa listami zo stromov a inou rastlinnou potravou. Vďaka jej dlhému krku nemá o potravu 

núdzu, pretože dosiahne na najvyššie konáre stromov, kam iné zvieratá nedosiahnu. Keď sa chce 

však napiť, jej dlhý krk jej spôsobuje trošku problém. Musí naširoko rozkročiť predné nohy, aby 

dostala hlavu k vode. 

Žirafy majú veľmi dobrý zrak, sluch aj čuch. Predné nohy majú dlhšie ako zadné. Na hlave majú 

rožky. Vedia veľmi rýchlo bežať. 

Ich škvrny sú jedinečné a každá žirafa ich má iné. Slúžia im na maskovanie, aby mohli ľahko 

splynúť s okolím a ochrániť sa tak pred 

predátormi. 

Vašou treťou úlohou deti, bude zrátať škvrny 

žirafe. Celú žirafu si vymaľuj podľa svojej 

fantázie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Príjemnú zábavu... 


