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Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí 
dňa 19. 12. 2006 
Schválilo:
•  plat starostu obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (vyčíslenej 
na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny 
rok) a násobku podľa zaradenia do platobnej skupiny podľa 
počtu obyvateľov – 1,65, zvýšený o 5 %.

Vzalo na vedomie:
•  výsledky volieb do orgánov samosprávy obce;
•  vystúpenie novozvoleného starostu.
Konštatovalo:
•  novozvolená starostka obce Janka Horňáková zložila 

zákonom predpísaný sľub starostu obce;
•  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Monika Ernes-

tová, Bystrík Horňák, Bc. Iveta Mondeková zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Zvolilo:
•  zástupcu starostu obce  Bc. Ivetu Mondekovú.
Odporučilo:
•  starostke obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných 

noriem obce.

      Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí 
dňa 31. 1. 2007
Schválilo:
•  Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených orgánov 

obce Opatovce;
•  odmenu poslancom OcZ v Opatovciach vo výške 500 Sk;
•  odmenu zástupkyni starostky obce vo výške 1.000 Sk;
•  vnútornú smernicu č.1/2007 – Vedenie pokladnice;
•  Plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2007;
•  Plán kultúrno-spoločenských podujatí v obci na rok 2007;
•  vstup obce Opatovce do Združenia obcí Mikroregión Inovec 

na podporu medziobecnej spolupráce a koordináciu územia 
mikroregiónu pre využitie fi nančných zdrojov;

•  členský príspevok na činnosť Združenia obcí Mikroregión 
Inovec v roku 2007 – 10 Sk na obyvateľa;

•  fi nančný príspevok 10.000 Sk na vybavenie triedy Materskej 
školy Veľké Bierovce nábytkom.

Vzalo na vedomie:
•  informáciu o vstupnom rokovaní so spoločnosťou AGRONO-

VAZ, a. s., Nové Mesto nad Váhom, uznesenie k priloženým 
ponukám odsúhlasí OcZ na budúcom zasadnutí;

•  správu hlavnej kontrolórky;
•  správu o vymáhaní pohľadávky od obce Kostolná-

Záriečie.
Zvolilo:
•  Bc. Ivetu Mondekovú za predsedu Komisie obecného za-

stupiteľstva v Opatovciach na ochranu verejného záujmu.
       

     Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom 
zasadnutí dňa 27. 2. 2007
Schválilo:
•  zmluvu o založení Združenia obcí Mikroregión Inovec                           

a Stanovy Združenia obcí  Mikroregión Inovec.

     Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí 
dňa 28. 3. 2007
Schválilo:
•  záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2006 

bez výhrad a použitie prebytku hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu;

•  nenávratný fi nančný príspevok pre TJ Veľké Bierovce-
Opatovce vo výške 10.000 Sk na krytie nákladov na dopravu 
futbalistov  v roku 2007;

•  nenávratný fi nančný príspevok 15.000 Sk na prevádzkové 
náklady v roku 2007 pre MŠ a ŠJ Veľké Bierovce v zriaďo-
vacej pôsobnosti Obce Veľké Bierovce;

•  predložený text Kroniky Obce Opatovce za rok 2006;
•  Dodatok č. 1 k Smernici č. 6/2003 na vykonanie inventa-

rizácie majetku obce;
•  Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 1/2006 na vedenie 

účtovníctva;
•  Dodatok č. 4  k  VZN č. 4/2004 o miestnych daniach a miest-

nom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na 
území obce Opatovce;

•  Protipožiarnu hliadku: Bystrík Horňák, Matej Repka, Miro-
slav Marcinát.

Vzalo na vedomie:
•  informáciou o rozhodnutí MŽP SR o pozastavení projektu 

Ochrana vodných zdrojov v regióne Trenčín;
•  informáciou o ustanovujúcom sneme Združenia obcí 

Mikroregión Inovec.
Odporučilo:      
•  za účasti poslancov OcZ vstúpiť do rokovania so žiadate-
ľom AGRONOVAZ, a. s., Nové Mesto nad Váhom o stano-
vení ceny za m2 pozemku v prípade predaja (nájmu).

Uložilo:
•  starostke obce zvolať rokovanie so žiadateľom AGRO-

NOVAZ, a. s., Nové Mesto nad Váhom.

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí 
dňa 23. 5. 2007     
Schválilo:
•  predaj časti parcely s výmerou 10 007 m2, parcela reg. „E“ č. 

569/2 orná pôda, k. ú. Opatovce, zapísaná na Kata-strálnom 
úrade, Správa katastra Trenčín na LV 511 – vlastník Obec 
Opatovce, spoločnosti AGRONOVAZ, a. s., Nové Mesto 
nad Váhom v cene 270 Sk/m2;

•  dodávateľa projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií – organizáciu  PRODOS projekto-
vanie doprav. stavieb Nemšová v zmysle cenovej ponuky

•  fi nančný príspevok 1.000 Sk na činnosť pre Dobrovoľný 
hasičský zbor v Opatovciach.

Vzalo na vedomie:
•  Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 

za rok 2006 obce Opatovce;
•  informáciu o nepokrytí požiadavky našej obce z Programu 

obnovy dediny pre rok 2007.
Konštatovalo:
•  zvolení poslanci OcZ Ján Bohuš a Ing. Miroslava Bulková 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ.
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ROZPOČET OBCE OPATOVCE NA ROKY 2007 – 2009
Bežné príjmy (v tis. Sk)
 
Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku
Daňové príjmy – dane za špecifi cké služby
133001 Za psa
133012 Za využívanie verejného priestranstva
133013 Za komunálne odpady a drobné stav. odpady
Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku
Nedaňové príjmy – administratívne poplatky...
Iné nedaňové príjemy
Tuzemské bežné granty a transfery
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU
 
Bežné výdavky (v tis. Sk)
 
 Výdavky verejnej správy
 Finančná a rozpočtová oblasť
 Transakcie verejného dlhu
 Ochrana pred požiarmi
 Výstavba
 Cestná doprava
 Ekonomická oblasť inde neklasifi kovaná
 Nakladanie s odpadmi
 Ochrana životného prostredia
 Rozvoj obcí
 Verejné osvetlenie
 Rekreačné a športové služby
 Knižnice
 Ostatné kultúrne služby, kultúrne domy
 Náboženské a iné spoločenské služby
 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
 Nedefi novateľné vzdelanie
 Sociálne zabezpečenie
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU  (v tis. Sk)
 
Výdavkové fi nančné operácie (v tis. Sk)

SUMARIZÁCIA (v tis. Sk)
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové fi nančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy spolu
Príjmové fi nančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu
 
Hospodárenie celkom (v tis. Sk)

r. 2007
  

1872
111

5
3

103
80
33
12

9
2117

   
r. 2007

   
1316

5
26

8
90
10

3
222

30
17

108
10

8
49
15
15

3
5

89
2029

   
88

r. 2007
2029

0
88

2117
2117

0
0

2117

0

r. 2008

1876
111

5
3

103
68
33
12

9
2109

r. 2008

1298
5

26
21
40
20

0
226

30
17

118
10
11
52
16
15

3
12

101
2021

88

r. 2008
2021

0
88

2109
2109

0
0

2109

0

r. 2009

1986
111

5
3

103
68
33
12

9
2219

r. 2009

1373
5

26
21

0
20

0
248

30
17

129
10
31
73
17
15

3
12

101
2131

88

r. 2009
2131

0
88

2219
2219

0
0

2219

0

Celkovo je hospodárenie obce na roky 2007 – 2009 rozpočtované ako vyrovnané. Kapitálový rozpočet nie je rozpočtovaný                  
z dôvodu, že momentálne nepredpokladáme žiadny kapitálový príjem a tým nerozpočtujeme ani výdaj.

            Schválené OcZ v Opatovciach dňa 29. 11. 2006 
               Uznesením OcZ č. 45/2006 rozpočet na rok 2007, č. 46/2006 rozpočet na roky 2008 – 2009
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Odpad je v dnešnej dobe stále viac 
problémovou oblasťou nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí. Ochrana životného 
prostredia vyžaduje stále sprísňovanie 
spôsobov nakladania s odpadom. Pre našu 
obec zabezpečuje manipuláciu, vý-voz 
a zneškodnenie odpadu na základe zmlúv 
Považská odpadová spoločnosť, a. s., 
Trenčín. 

V roku 2006 sme v obci vyprodukovali nasle-
dovné množstvá odpadu:
obaly obsahujúce zvyšky   0,115 t
nebezpečných látok   

žiarivky a iný odpad obsahujúci  0,010 t
ortuť  
vyradené zariadenia obsahujúce  0,119 t
chlórfl uorované uhľovodíky oleje a tuky0,010 t
batérie a akumulátory  0,079 t
vyradené elektrické a elektronické  0,371 t
zariadenia 
papier a lepenka   1,062 t
sklo    3,630 t
plasty    1,730 t
zmesový komunálny odpad              60,180 t
objemový odpad   6,940 t
spolu                 74,246 t 
 

Finančné náklady obce na manipuláciu, 
vývoz a zneškodnenie odpadov činili v roku 
2006 fi nančnú čiastku 189 tis. Sk. 

Poplatkom od občanov – fyzických osôb 
a právnických osôb sa získala finančná 
čiastka 112 tis. Sk. 

Obec dotovala manipuláciu, vývoz a zneš-
kodnenie vzniknutých odpadov v roku 2006 
fi nančnou čiastkou 77 tis. Sk.

Obec aj touto cestou vyzýva občanov, 
aby v čo najväčšej miere triedili odpad, je 
to jediná cesta, ako znižovať náklady po-
trebné na manipuláciu, vývoz a zneškod-
ňovanie odpadov.

VZNIKNUTÝ ODPAD  A NAKLA-
DANIE S NÍM  

NA ÚZEMÍ OBCE OPATOVCE 

PRÍJMY: 
z  toho: bežné príjmy daňové          
  nedaňové               
  ostatné                
    granty a transfery             
    kapitálové príjmy                             
  fi nančné operácie           

VÝDAVKY:          
z toho: bežné výdavky
- výdavky verejnej správy
- fi nančná a rozpočtová oblasť
- všeobecné verejné služby
- transakcie verejného dlhu
- ochrana pred požiarmi
- výstavba
- správa a údržba ciest
- ekonomická časť
- nakladanie s odpadmi
- ochrana ŽP
- rozvoj obcí
- verejné osvetlenie
- rekreačné a športové služby
- knižnica
- kultúrne služby
- vysiel. vydavateľské služby
- náboženstvo
- predškolská výchova
- základná škola
- školenia
- sociálne zabezpečenie         
 kapitálové výdavky               
 fi nančné operácie              

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE 
OPATOVCE ZA ROK 2006

2 130  
1 783 

97
65  

143
27
15 

2 130
2 004          
1 236                 

5               
32               
26
10
20
30
13

198
22

108
97
10
22
53

1
13
15

3
8

82
38
88

Výsledok hospodárenia za rok 2006: 
• príjmy: 2 119 • výdavky: 2 086 • hospodársky výsledok: 33
Hospodársky výsledok bude použitý na tvorbu rezervného fondu.

2 119
1 783

97
58

141
26
15

2086
1 960
1 221

4
30
26
11
20
30
13

189
21

107
91
10
21
55

0
11
15

3
8

74
38
88

Rozpočet 
na rok 2006            

99,50
99,90

100,00
89,20

-
96,30

100,00

97,90
97,80
98,76       
88,82       
95,24      

100,00     
107,10     
100,00     
100,00     
100,00       

95,53       
93,19       
98,90        
93,27     

100,00
     96,95      

103,26        
-        

84,06      
100,00      
100,00      
100,00        

90,74
 100,00
100,00

Základným nástrojom fi nančného hospodárenia obce bol rozpočet 
obce na rok 2006, zostaveý ako vyrovnaný. Rozpočet obce bol schválený 
OcZ dňa 6. 12. 2005 uznesením č. 54, prvá zmena bola chválená OcZ 
dňa 7. 6. 2006 uznesením č. 27, druhá zmena bola schválená OcZ dňa 
11. 10. 2006 uznesením č. 38.

ROZPOČET OBCE V TIS. SK: Príjmy: 2 130 Sk • Výdavky: 2 130 Sk

Skutočnosť 
k 31. 12. 2006             
           

% plnenia

Doplňujúce voľby do Obecného zastupiteľstva obce Opatovce
Dňa 19. 5. 2007 sa v obci konali doplňujúce voľby poslancov do obecného zastupiteľstva – volili sa dvaja poslanci. Celkový 

počet osôb zapísaných do zoznamu voličov – 322, počet voličov, ktorým boli vydané obálky – 44, počet odovzdaných obálok – 
44, počet platných hlasovacích lístkov – 41. Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov: Ján Bohuš, nezávislý kandidát 
– 29 hlasov, Ing. Miroslava Bulková, nezávislý kandidát – 29 hlasov, Lenka Bulková, nezávislý kandidát – 19 hlasov. 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení Ján Bohuš a Ing. Miroslava Bulková. 
Zápisnicu o hlasovaní podpísali všetci členovia volebnej komisie. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub a potvrdili ho svojím podpisom.
Anna Nagyová, 

predseda miestnej (okrskovej) volebnej komisie

ROZBOR PLNENIA ROZPOČTU V TIS. SK:
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Na základe uznesenia OcZ č. 55/2003 zo dňa 15. 7. 2003 obec Opatovce uplatnila súdnou cestou vymáhanie pohľadávky 
za ťažbu štrkov na základe Dohody zo dňa 4. 9. 1995 a zo dňa 4. 6. 1996 medzi obcami Kostolná-Záriečie a Opatovce. 

sa rozhodli po porade s právnym zástupcom akceptovať 
predloženú kvantifi káciu príjmov a výdavkov a priznaný závä-
zok voči Obci Opatovce listom starostu obce Kostolná-Záriečie 
zo dňa 24. 5. 2004 vo výške 408.682 Sk. 

Pred  súdnym  pojednávaním 16. 6. 2005  sme boli ochotní 
dohodnúť sa mimosúdnou cestou, ale vyjadrenie právneho 
zástupcu obce Kostolná-Záriečie, že nám dajú symbolickú 1 
korunu toto zmarila. Na súdnom pojednávaní sme žiadali, aby 
obec Kostolná-Záriečie bola povinná uhradiť obci Opatovce 
priznaný záväzok vo výške 408 682,- Sk. 

Právny zástupca obce Kostolná-Záriečie sa vyjadril, že 
nepovažuje list zo dňa 24. 5. 2004 za priznanie záväzku 
a naďalej trvá na premlčanosti záväzku Obce Kostolná-Zárie-
čie voči Obci Opatovce a dohodu uzatvorenú medzi obcami  
považuje za absolútne neplatný právny úkon, ku ktorému 
bol starosta obce Kostolná-Záriečie donútený, považuje ju 
za nehoráznu, nemravnú. Ďalej obvinil Obec Opatovce, že 
sa nepodieľala na nákladoch, ale chce profi tovať len z príj-
mov. Ja som sa k uvedenému vyjadrila, že sme sa nemohli 
podie-ľať na nákladoch vzhľadom na to, že sme neobdržali 
žiadne vyčíslenie nákladov od obce Kostolná-Záriečie. Súdne 
pojed-návanie bolo odročené z dôvodu, že je potrebné k tejto 
záleži-tosti vypočuť vtedajšieho starostu obce Opatovce Jána 
Kováča.  

Na pojednávaní dňa 26. 6. 2006 vypovedal Ján Kováč, že 
obe dohody vypracoval Ing. Pilko a priniesol ich na podpis, 
takže nemohlo ísť o vynútené dohody. Dňa 29. 6. 2006 
Okresný súd v Trenčíne rozhodol, že Obec Kostolná-Záriečie 
je povinná uhradiť Obci Opatovce 408.682 Sk s 12,5 % ročným 
úrokom z omeškania od 25. 5. 2004 do zaplatenia a náhradu 
trov konania. Proti rozhodnutiu Okresného súdu v Trenčíne 
podala Obec Kostolná-Záriečie odvolanie na Kraj-ský súd 
v Trenčíne. Dňa 23. 1. 2007 Krajský súd v Trenčíne na po-
jednávaní potvrdil v plnom rozsahu rozhodnutie Okresného 
súdu v Trenčíne. 

Som spokojná, že sa nám podarilo s úspechom doviesť 
túto kauzu do konca. Chcem občanov našej obce ubezpečiť, 
že ako starostka obce nedopustím, aby obec prišla o nejaké 
fi nančné prostriedky z dôvodu, že nebudú včas vymáhané.

Janka Horňáková, starostka obce Opatovce

VYMÁHANIE POHĽADÁVKY ZA ŤAŽBU ŠTRKOV SÚDNOU CESTOU

V minulom čísle našich obecných novín sme vás informovali o žiadosti Agrokombinátu, a. s., Veľké Bierovce o od-
kúpenie časti parcely, ktorú v skutočnosti užívajú (farma brojlerov). Agrokombinát, a. s., Veľké Bierovce nás dňa        8. 
januára 2007 písomne informoval, že bola podpísaná zmluva o prevode vlastníctva na spoločnosť AGRONOVAZ, a. s., 
Nové Mesto nad Váhom. 

Na zasadnutí OcZ dňa 31. 1. 2007 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o vstupnom rokovaní so spoloč-nosťou 
AGRONOVAZ, a. s., Nové Mesto nad Váhom o odkú-pení 
časti parcely č. 569/2 v k. ú. Opatovce, ktorú užívajú. 

PSP Opatovce v zastúpení Ing. Mária Chorvátová – pred-
seda a ich právny zástupca iniciovalo pracovné stretnutie  
za účasti Bc. Ivety Mondekovej, zástupcu starostky obce 
a starostky obce. Ing. Mária Chorvátová tvrdila, že uvedená 
parcela bola neprávom zapísaná do listu vlastníctva obce 
Opatovce, že patrí urbárnikom, odvolávala sa na pozem-
noknižnú vložku č. 83, z ktorej bola uvedená parcela zapísaná 
do listu vlastníctva obce Opatovce. Pozemnoknižná vložka 
je písaná v maďarskom jazyku. Obec Opatovce dala vypra-
covať ofi ciálny preklad uvedenej pozemnoknižnej vložky 
prekladateľke zapísanej v zozname znalcov, tlmočníkov 
a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR pre jazyk 

O PREDAJI POZEMKU AGRONOVAZ, a. s., Nové Mesto nad Váhom

slovenský – maďarský. Preložený text znie: „Došlo 13. de-
cembra 1886 pod č. 9325. Pri úprave pozemkovej knihy 
obce Opatovce (Apáthy) z dôvodu vysporiadania majetku 
bola nehnuteľnosť zaevidovaná pod č. A I.1 zapísaná ako 
vlast-níctvo Obecného notára obce Opatovce, ČSR – štát – 
obec Opatovce“. Z uvedeného vyplýva, že parcela je právom 
zapí-saná v liste vlastníctva obce Opatovce a PSP Opatovce 
si nemôže na uvedenú parcelu činiť žiadne majetkové nároky. 
Obec teda môže s uvedenou parcelou disponovať v plnom 
rozsahu ako so svojím majetkom právne nespochybniteľ-ným. 
Na zasadnutí OcZ 23. 5. 2007 bol odsúhlasený predaj časti 
parcely č. 569/2 s výmerou 10 007 m2 za 270 Sk/m2.

Dohoda bola podpísaná oboma zmluvnými stranami – 
starostom obce Kostolná-Záriečie Ing. Pilkom a vtedajším 
starostom obce Opatovce Jánom Kováčom. V zmysle te-
jto dohody Obec Kostolná-Záriečie prevádzala platby Obci 
Opatovce za ťažbu štrkov: 8. 7. 1997 – 150.000 Sk, 17. 12. 
1999 – 100.000 Sk, 21.  6. 2000 – 140.000 Sk, 28.  8. 2000  
–  60.000 Sk, spolu 450.000 Sk.

Po nástupe do funkcie starostky obce v januári 2003 
som oslovila starostu obce Kostolná-Záriečie o predloženie 
technicko-ekonomickej analýzy ťažby od roku 1998 až do 
ukončenia ťažby vrátane dokladov za účelom zosumari-
zovania a ukončenia vzťahu v zmysle podpísanej dohody. 
Nakoľko zo strany obce Kostolná-Záriečie som neobdržala 
žiadanú analýzu ani doklady, rozhodlo OcZ vymáhať pohľa-
dávku súdnou cestou. V zmysle toho bol právnym zástupcom 
obce Opatovce vydaný  Návrh na vydanie platobného rozkazu 
na vymáhanú čiastku 1,310.000 Sk. Obec Kostolná-Záriečie 
uplatnila odpor proti platobnému rozkazu, a odvolávala sa na 
to, že obec Opatovce sa nepodieľala na nákladoch spoje-ných 
s ťažbou, a teda výška pohľadávky je neprimeraná. 

Po obdržaní Odporu žalovaného voči platobnému rozkazu, 
som opätovne vyzvala starostu obce Kostolná-Záriečie o kvan-
tifi káciu príjmov a výdajov pri ťažbe štrku, vrátane priložených 
dokladov, so zámerom dohodnúť sa mimo-súdnou cestou. 
Obec Kostolná-Záriečie predložila listom              zo dňa 24. 
5. 2004 prehľad príjmov a výdavkov spojených z ťažbou štrku 
a priznala záväzok voči Obci Opatovce vo výške 408.682 Sk. 
Vzhľadom na to, že predložený materiál neob-sahoval žiadne 
doklady a výdavky boli oproti príjmom  nepo-merne vysoké, 
rozhodli sme sa v súdnom spore pokračovať. Obec Opatovce 
nechcela získať nič, čo jej nepatrí, boli sme ochotní podieľať 
sa na oprávnených nákladoch, ale riadne vydokladovaných. 

Pred súdnym pojednávaním dňa 26. 5. 2005 právny zástup-
ca obce Kostolná-Záriečie predložil právnemu zástupcovi 
obce Opatovce doklady o príjmoch a výdavkoch spojených 
s ťažbou, o ktoré sme Ing. Pilku márne žiadali dva roky. 
Vzhľadom na množstvo dokladov nebolo možné ich posúdiť 
ihneď ,a tak bolo súdne pojednávanie odročené.

Následne po preštudovaní predložených dokladov bola 
zistená premlčanosť podstanej časti záväzku, a preto sme 
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Dňa 6. marca 2007 bol doručený 
na obecný úrad list č. j. 170/07 od 
TVK, a. s., Trenčín s informáciou 
o rozhod-nutí MŽP SR o pozastavení 
projektu Ochrana vodných zdrojov 
v regióne Trenčín, v rámci ktorého 
mala byť vybudovaná aj kanalizácia 
v našej obci.  

Čo tomu predchádzalo?

Trenčianske vodárne a kanalizácie, 
a. s., Trenčín (TVK) podala dňa 2. 11. 
2005 žiadosť o podporu z Kohézneho 
fondu na MŽP SR. Vláda SR prijala 
dňa 28. 9. 2006 uznesenie č. 792/2006, 
ktorým schválila predloženú žiadosť 
o poskytnutie pomoci z Kohézneho fon-
du a rozhodla o tom, že táto bude pred-
ložená do Európskej komisie a minis-
trovi fi nancií uložila, aby zabezpečil pre 
projekt spolufi nancovanie zo štátneho 
rozpočtu. Žiadosť bola odoslaná do 
Bruselu dňa 21. 11. 2006. Medzičasom 
bolo ukončené rozpočtové obdobie 
2004 – 2006, a preto v súlade s plat-
ným Nariadením Rady č. 1084/2006 
vy-zvala Európska komisia MŽP SR 
na doplnenie žiadosti o novú fi nančno-

ekonomickú analýzu, v súlade s novými 
pravidlami platnými pre rozpočtové 
ob-dobie 2007 – 2013. Tento list bol 
doru-čený ma MŽP SR dňa 29. 1. 2007. 
MŽP SR o liste neinformovalo TVK, a. 
s., Trenčín. Následne MŽP SR ako ria-
diaci orgán pre Európske fondy listom 
zo dňa 31. 1. 2007 informovalo všetky 
vodárenské spoločnosti, že v súvislosti 
so začiatkom nového programovacieho 
obdobia od 1. 1. 2007 budú veľké pro-
jekty riadené podľa pravidiel týkajúcich 
sa programového obdobia 2007 – 2013, 
a teda aj dokumentmi SR platný-mi pre 
toto obdobie. To znamená, že návrhy 
projektov Kohézneho fondu, ktoré boli 
schválené na prípravu a pri-pravované  
v programovom období 2004 – 2006 
a v ktorých príprave žiada-teľ pokračuje, 
budú musieť opätovne prejsť procesom 
predkladania, prípra-vy, hodnotenia, 
výberu a schvaľovania veľkých projektov 
platným pre progra-mové obdobie 2007 
– 2013. Považu-jeme toto rozhodnutie 
MŽP SR za ne-adekvátne a neprofe-
sionálne.

Napriek uvedenému TVK, a. s., 
Trenčín predložila MŽP SR dňa 23. 2. 
2007 prepracovanú finančno-ekono-

Dňa 5. marca 2007 sa na Obecnom úrade v  Trenčianskych Stankovciach 
konal ustanovujúci snem Združenia obcí Mikroregión Inovec. Zakladateľmi 
združenia sú obce: Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Soblahov, 
Mníchova Lehota, Selec, Veľké Bierovce, Opatovce, Krivosúd-Bodovka.   

Združenie vzniklo v záujme spoločnej 
ochrany členov združenia a ich obyva-
teľov, rozvoja efektívnej samosprávy 
obcí, iniciovania a podpory aktivít v ob-
lastiach spoločenských, hospodár-skych, 
ekonomických, ekologických, sociálnych, 
duchovných a kultúrnych, športovo-
turistických, výchovno-vzdelá-vacích 
a investičných, možnosti čerpa-nia 
finančných prostriedkov z Európ-skej 
únie a iných fondov. 

Zasadnutie snemu otvorila starostka 
obce Trenčianske Stankovce Ing. Eva 
Beňovičová. Privítala prítomných a kon-
štatovala, že sú prítomní všetci delegáti 
snemu a snem je uznášaniaschopný. 

Snem združenia schválil Zmluvu 
o za-ložení Združenia obcí Mikroregión 
Ino-vec a Stanovy Združenia obcí Mikro-
región Inovec. Bol zvolený výkonný výbor 
združenia v zložení: Ing. Eva Beňovičo-
vá, starostka obce Tr. Stankovce; MVDr. 
Stanislav Svatík, starosta obce Selec; 
Ján Mazáň, starosta obce Veľké Bie-
rovce; Janka Horňáková, starostka ob-ce 
Opatovce; Ing. František Ježík, sta-
rosta obce Tr. Turná, Ing. Eva Ďuďáková, 
starostka obce Soblahov, Mgr. Jozef 

Jednota dôchodcov 
na Slovensku

Jednota dôchodcov na Slovensku je 
občianske združenie založené v de-
cembri 1989. Členstvo je kolektívne 
a individuálne. Individuálny člen platí 
členské 30,- Sk za rok  a jednorazovo 
5,- Sk zápisné. Organizácia JDS je 
samostatným právnym subjektom. 
V Trenčianskom kraji je 142 základ-
ných organizácií s 10 595 členmi.
Program činnosti základnej organi-
zácie je zameraný najmä na: orga-
nizovanie podujatí pri rôznych príle-
žitostiach, stretávanie sa starších 
občanov,  zapojenie sa do záujmo-
vých činností, organizovanie poznáva-
cích zájazdov, návštevy kultúrno-
spo-ločenských podujatí, brigádnické 
prá-ce pre obec, účasť na podujatiach 
organizovaných okresnou či kraj-skou 
organizáciou JDS.

     Uvítali by sme, keby sa i v obci Opa-
tovce občania rozhodli  pre založenie 
základnej organizácie JDS. V prípa-
de záujmu kontaktujte starostku obce, 
alebo priamo Krajskú organi-záciu 
JDS v Trenčíne, Bezručova 28, tel. č. 
032/6520629. 

Z listu KO JDS zaslaného na OcÚ

Vybudovanie kanalizácie v obci pozastavené mickú analýzu  so žiadosťou o odosla-
nie do Európskej komisie.

Napriek splneniu všetkých požia-
daviek, ktoré boli stanovené prísluš-
nými nariadeniami komisie, MŽP SR 
sa ako riadiaci orgán rozhodlo, že našej 
žiadosti nevyhovie.

Z uvedeného vyplýva, že projekt 
Ochrana vodných zdrojov v trenčian-
skom regióne bol pozastavený. Žia-dosť, 
ktorá bola na základe uznesenia vlády 
SR predložená do Európskej komisie, 
bude zamietnutá a TVK, a. s., Trenčín 
bude musieť opätovne pred-ložiť projekt 
na posúdenie na MŽP SR. Dochádza 
teda nielen k odsunutiu rea-lizácie pro-
jektu minimálne o jeden rok, ale možno 
taktiež očakávať, že MŽP SR prehodnotí 
jeho vecnú náplň. 

Takýmto počínaním  MŽP SR nielenže 
nepomáha čerpať fi nančné prostriedky 
z EÚ, ale svojím postojom odčerpáva 
fi nančné prostriedky na opätovné prí-
pravné a ďalšie úkony spojené so zno-
vupredkladaním žiadosti. Nemôžeme 
sa potom čudovať, že nedokážeme 
čerpať eurofondy. MŽP SR jedným 
svo-jím rozhodnutím zmarilo viac ako 
jed-noročnú prácu tímu pracovníkov, 
neho-voriac o fi nančných dopadoch jeho 
rozhodnutia. 

Združenie obcí Mikroregión Inovec

Kováč, starosta obce Mníchova Lehota, 
Ing. Vladimír Kmeťo, starosta obce Kri-
vosúd–Bodovka a Kontrolná komisia 
združenia: Ing. Peter Mikula (Tr. Turná), 
Ing. Marián Jantošovič (Soblahov), JUDr. 
Ľubomír Pecháč (Mníchova Lehota), 
Emil Kubiš (Selec), Ing. Martin Kudla  
(Trenčianske Stankovce).     

Za predsedu Kontrolnej komisie 
združenia bol zvolený  JUDr. Ľubomír 
Pecháč. V zmysle Stanov združenia, 
čl. 11, bod 11.2 menoval predseda Kon-
trolnej komisie združenia podpredsedu 
Kontrolnej komisie združenia – Ing. 
Martina Kudlu.

Výkonný výbor združenia spomedzi 
seba zvolil: predsedu výkonného výboru 
združenia – Ing. Evu Beňovičovú, pod-
predsedu výkonného výboru združenia 
– MVDr. Stanislava Svatíka, tajomníka 
výkonného výboru združenia – Janku 
Horňákovú.

Delegáti snemu odsúhlasili: Plán 
činnosti združenia na rok 2007, Roz-
počet zduženia na rok 2007 .

Združenie obcí Mikrogerión Inovec 
bolo zaregistrované na Krajskom úrade 
v Trenčíne. 
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
KARNEVAL

Dňa 18. februára 2007 usporiadal 
Obecný úrad v kultúrnom dome v Opa-
tovciach  karneval pre deti.

Počet masiek – 41 prekonal očakáva-
nia. Fantázia pri tvorbe masiek sa preja-
vila v  ich pestrosti. Deti sa vyšantili v rôz-
nych hrách a súťažiach. Dostali slad-
kosti, ktoré poskytla prevádzkovateľka 
potravín pani Laurincová.   

Na konci karnevalu bolo vyhodnote-
nie masiek na základe hlasov, ktoré boli 
zozbierané medzi prítomnými rodičmi 
a hosťami, okrem cien dostali všetky 
deti – masky balíček s vymaľovánkou, 
voskovkami a sladkosťou. Ceny a ba-
líčky pripravil Obecný úrad Opatovce 
v spolupráci s fi rmou AKRYLMAT – Dan-
iel Mondek. Veríme, že deti sa dobre 
zabavili a tešíme sa na ich účasť na 
ďalšom karnevale. 

STAVANIE MÁJA
Už tradične v obci na konci apríla 

staviame máj. Tento rok sme tak urobili 
29. apríla. Deti pod vedením poslan-
kyne Moniky Ernestovej vyzdobili máj 
stužkami, ktoré pripravila pani riaditeľ-ka 
MŠ Lenka Bulková s deťmi. Drevo na 
máj poskytlo Pozemkové spoločen-stvo 
podielnikov Opatovce. Keď bol máj vyz-
dobený, ujali sa ho chlapi a pomo-cou 
žeriava ho osadili do pripravenej jamy 
(rúry) v zemi.  Počasie sa vydarilo,  a 
preto mohla byť aj tradičná opekačka pre 
deti. Pohodu pod májom spríjem-ňovala 
živá hudba, pri ktorej si niektorí občania 
aj zatancovali. 

MDD
Dňa 2. júna 2007 sa pri kultúrnom 

dome v Opatovciach stretli rozprávkové 
bytosti – víly, čert, zbojníci, sudičky, aby 
pripravili deťom pekné podujatie pri 
príležitosti MDD. Pri stretnutí s týmito 
rozprávkovými bytosťami museli deti 
prejaviť svoju šikovnosť, um a vedo-
mosti. Veľkému záujmu sa tešila cha-
lúpka na stračej nôžke s bohatierom 
Ivanom, taktiež sudičky vážili a hodnotili 
dobré a zlé skutky. Na záver dostali deti 
sladkú odmenu. Podujatie pripravila 
Obec Opatovce v spolupráci s Tren-
čianskym hradným divadlom.
Ďakujeme sponzorom, ktorí podporili 

podujatie: POS, a. s., Trenčín, Daniel 
Mondek – AKRYLMAT, AUTODIELŇA 
Peter Bulko. 

Aj v tomto roku pripravuje Obec Opatovce podujatie KULTÚRNE LETO OPATOVCE 2007. V rámci podujatia sa vám 
predstavia:

8. júla 2007 o 17 h  Detský folklórny súbor Nezábudky z Drietomy
29. júla 2007 o 17 h  Trenčianska dvanástka
18. augusta 2007 o 17 h  Akordeónový orchester ÚSMEV z Trenčianskych Teplíc 

Akordeónový orchester ÚSMEV – pôsobí v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice od roku 1991. Zakladateľkou je 
Elena Buranová – hudobná pedagogička ZUŠ. Počas svojho pôsobenia orchester absolvoval desiatky koncertov doma 
i v zahraničí. Zúčastnil sa niekoľkých medzinárodných súťažných podujatí, na ktorých dosiahol viacero významných 
úspechov. Má 20 členov,  z toho je 15 hráčov na akordeón a zvyšok sú sprievodné nástroje. 

Repertoár orchestra pozostáva z výberu známych melódií v tanečnom a swingovom rytme, ale i skladieb z oblasti vážnej 
hudby. Orchester nahral dve samostatné CD.

Podujatia sa budú konať na pódiu pri kultúrnom dome, v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome. 
Veríme, že nám počasie bude priať a tešíme sa na vašu účasť a prajeme vám pekný kultúrny zážitok.

KULTÚRNE LETO OPATOVCE 2007



Ročník VII. • Číslo 1 - jún 2007                    OBECNÉ NOVINY OPATOVCE                                                 7

Skončila sa intenzívna školská práca a  žiaci priniesli domov vysvedčenie. Začali vytúžené prázdniny. Škola žiakom vy-tvárala 
výborné podmienky na to, aby získali čo najviac vedomostí. Počítačová učebňa s interaktívnou tabuľou, vyučovanie jazykov 
v jazykovom laboratóriu s e-beam tabuľou, nové pomôcky na jednotlivé predmety, to všetko slúži žiakomna ich aktívnu a system-
atickú prácu. No je potrebné, aby žiaci pracovali i doma, písali si domáce úlohy na utvrdenie si učiva  a pra-covali počas celého 
školského roka, nielen týždeň pred klasifi kačnou poradou, kedy by si všetci chceli zlé známky opraviť. Mnohým zostanú pokazené 
prázdniny, lebo sa musia pripravovať na opravné skúšky. Blahoželám všetkým žiakom, ktorí sú usilovní a pochopili, že sa učia len 
pre seba, čím tešia nielen svojich rodičov, ale aj nás pedagógov. I žiakom, ktorí dosiahli priemerné výsledky blahoželám, pretože 
nemajú toľko schopností ako výborní žiaci, ale sa snažia učiť v rámci svojich možností. Určite i ostatní majú schopnosti, no sú  
málo snaživí. Prajem im, aby sa im v budúcom školskom roku darilo lepšie, nech hneď od začiatku začnú pravidelne pracovať a 
potom bude i pre nich školská práca ľahšia.  

Čo všetko sa udialo za školský rok v škole? 
Od septembra 2006 našu školu začali navštevovať i deti zo 

zrušenej malotriednej školy Veľké Bierovce. Sú to deti z tejto 
obce, ale i z Opatoviec.  

V septembri sme slávnostne otvorili  školský rok z rekon-
štruovaného balkóna školy. Do školy  nastúpilo 421 žiakov, 
z toho 45 prváčikov. Začalo pracovať 21 záujmových útvarov 
– folklórny, mažoretiek, tanečný, hra na klavír, hra na fl autu, 
výtvarný, fl orbalový, športové hry, aerobik, futbalový, stol-
notenisový, tenisový, hasičský, výtvarný, počítačový, bystré 
hlavičky, šikovník, pohrajme sa s ruštinou, esteticko- literárny, 
tvorivé ruky, šikovné ruky – ktoré navštevuje 532 žiakov. 
Po zrušení malotriednej školy vo Veľkých Bierovciach sme 
získali ďalšie počítače, a tak moderne vybavená a zrekon-
štruovaná počítačová učebňa s 24 počítačmi začala slúžiť 
žiakom i verejnosti.

Obec Veľké Bierovce nám bezodplatne darovala i školský 
nábytok do tried na I. stupni. 

V rámci projektu Jazykové laboratóriá, v ktorom sme získali 
350.000 Sk, sme začali zriaďovať odbornú učebňu cudzích 
jazykov, ktorú nám môžu závidieť mnohé školy.

Škola získala až 843.300 Sk na vybavenie z projektov mimo 
rozpočtu. Počtom realizovaných projektov sa škola zaraďuje 
medzi najúspešnejšie a najaktívnejšie školy nielen v rámci 
kraja, ale aj v rámci celého Slovenska.

V októbri si škola pripomenula 50. výročie svojho vzniku. 
Viac ako 100 bývalých učiteľov sme privítali v slávnostne 
vyzdobenej škole. Akcia pokračovala v spoločenskom dome, 
kde si naši hostia mohli prezrieť priestory nádherne vyzdobené 
výrobkami našich žiakov. Učitelia školy pripravili kultúrny 
program pre hostí pod názvom TALENT ŠKOLY,  v ktorom 
účinkovalo 250 žiakov školy a MŠ. Slávnostný deň končil 
spoločenskou zábavou pre učiteľov a rodičov, ktorú veľmi 
dôsledne zorganizoval predseda rodičovského združenia. 
O veselú náladu prítomných sa postarala Chocholanka,  ka-
pela našich bývalých žiakov. V nedeľu bol kultúrny program 
pre rodičov a verejnosť v spoločenskom dome, kde  si mohli 
zároveň prezrieť i výstavku žiackych prác. Našich účinkujúcich 
potešila značná účasť verejnosti – občanov i rodičov, ktorým sa 
program veľmi páčil. V škole sa v priebehu týždňa uskutočnili 
i ďalšie aktivity k výročiu. 

V škole je veľa detí, ktoré jej robia dobré meno  a získané 
vedomosti a zručnosti uplatňujú na rôznych akciách a súťa-
žiach. Škola organizovala rôzne podujatia: Beh Terryho Foxa, 
spevácku súťaž Stankovská lýra, besedu s najmladším olym-
pionikom Mgr. Petrom Pálešom, besedu so starostami – p. 
Ing. Beňovičovou, p. Horňákovou a p. Mazáňom, vystú-penie 
Laureátov medzinárodného festivalu Hviezdny Krym z Ukra-
jiny, Majstrovstvá školy v skoku vysokom, otvorené vyu-čovanie 
pre rodičov, učiteľov a pracovníkov metodického centra pod 
názvom Ovocníček a zelenináčik, Predvianočné rozjímanie, 
olympiádu z anglického a nemeckého jazyka geografi ckú 

O ŠKOLE V TRENČIANSKYCH STANKOVCIACH

olympiádu, matematickú olympiádu, prezentáciu  Ing. Matúša 
Beňoviča z práce v nadácii Človek v ohrození a ciest po Srí 
Lanke, Vianočnú akadémiu, divadelného pred-stavenie Na 
skle maľované, prednášku na tému fajčenie, Tvorivé ruky, 
Majstrovstvá školy v ľahkej atletike, spevácku súťaž Slávik 
Slovenska, MDD a ďalšie.

Žiaci našej školy pravidelne pripravujú program pri rôznych 
príležitostiach: Stavanie mája, Deň matiek, Deň učiteľov 
a mnoho ďalších.

Žiaci Martin Bohuš a Marek Dohňanský sa zúčastnili Sve-
tového pohára leteckých modelárov za juniorské druž-stvo 
vo Všechove v Čechách a 1. júna sa zúčastnili na Svetovom 
pohári v Maďarsku. 

Dňa 31. mája bola naša žiačka Dominika Kašová oce-nená 
za účasť v súťaži Detský výtvarný a literárny Trenčín v prvej 
kategórii – próza, do ktorej sa zapojila s vlastnou tvorbou. 

Jakub Králik sa zúčastnil na súťaži v karate na Európskom 
pohári v Bratislave, kde v silnej európskej konkurencii 12 

zúčastnených súperov získal pekné 3. miesto.
Keďže sme škola zapojená do Národnej siete Škôl podpo-

rujúcich zdravie, plníme mesačne stanovené úlohy týkajúce 
sa zdravého a čistého životného prostredia, celodenný pro-
jekt Deň Zeme, kedy všetci žiaci plnia stanovený program. I. 
stupeň s názvom Prechádzka po Zemi a na II. stupni má každý 
ročník svoju tému. V 5. ročníku je to OVZDUŠIE, v 6. FLÓRA 
A FAUNA, v 7. ODPAD, v 8. PÔDA, v 9. VODA. Po teoretickej 
časti v triede idú všetci žiaci do okolia školy a plnia úlohy. Potom 
spoločne vypracujú projekt ako výsledok celodennej aktivity.   

Škola organizuje každoročne zber druhotných surovín                          
v spolupráci s obcou.
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V budúcom školskom roku pripravujeme zmeny i v škol-skom 
poriadku, s ktorým sa rodičia môžu oboznámiť na internetovej 
stránke školy www.zstrenstan.edu.sk.

Týka sa to prezúvania do zdravotne nezávadnej obuvi (nie 
tenisky, cvičky, športová obuv), ktorú rodičia zabezpečia počas 
prázdnin. Ďalšou zmenou je zákaz nosenia a používania mo-
bilných telefónov. Po mnohých negatívnych skúse-nostiach 
a so súhlasom výboru rodičovského združenia bude žiakovi 
povolené nosiť mobil len na opodstatnenú žiadosť rodičov 
a za určitých podmienok uvedených vo vnútornom poriadku 
školy. 

Školský rok sa skončil a prišli dlho očakávané prázdniny.  Za 
prácu chcem poďakovať všetkým učiteľom a zamest-nancom 
základnej i materskej školy, zvlášť za pomoc a ústretovosť pani 
starostke Ing. Eve Beňovičovej a poslan-com, pracovníčkam 
OcÚ v Trenčianskych Stankovciach, Rade školy, Obecnému 
podniku služieb – Jánovi Husárovi, predsedovi rodičovského 
združenia Jurajovi Jančovi za po-moc a organizovanie zábav, 
z ktorých výťažok venovali škole.  

Naše poďakovanie patrí i sponzorom p. Miroslavovi Jančovi 

– PD Trenč. Stankovce,  p. Viere Minárikovej – KVETA Trenč. 
Stankovce, p. Medňanskej – BLOEMEN-ART – Trenč. Stanko-
vce, p. Mandincovi, p. Pazderovej, p. Bc. Križanovi,             p. 
Martinusovej – BONAS SLOVAKIA s. r. o., p. Mazáňovi – 
starostovi Veľké Bierovce, p. Janke Horňákovej – starostke 
Opatoviec, p. Petrovi Mahríkovi, p.  Stanislavovi Balajovi,                
p. Rastislavovi Hájekovi, MP PLAST-u Trenčianske Stankov-
ce, p. Milanovi Petrovi – VAILLANT GROUP Trenčianske 
Stan-kovce, p. Súrovskému, a všetkým, ktorí prispeli 2 % 
zo zapla-tenej dane z príjmov fyzickej osoby pre rodičovské 
združenie. 

Vďaka nim sa mohli realizovať naplánované úlohy a projekty 
školy. Veríme, že dobrá spolupráca s naším zriaďovateľom – 
obcou  bude pokračovať a  poslanci budú  ústretoví a podporia  
naplánované akcie, projekty a  podujatia školy, ktoré nepod-
porujú len vzdelávaciu činnosť  žiakov, ale stimulujú aj mnohé 
aktivity pre rodičov a ostatných obyvateľov obce a prispievajú 
k propagácii školy i obce. 

Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan, n. o., v Opatovciach sa zapája v tomto roku do mnohých projektov s cieľom 
rozšíriť pole pôsobnosti a cieľovú skupinu hendikepovaných. Informujeme vás o cieli plánovanom na leto 2007.

Hlavnou iskrou  bola opakovaná skúsenosť z práce s deťmi a ich rodičmi – chýba spolupráca medzi lekármi – ostat-
nými odborníkmi a rodičmi s deťmi. Nápad organizovať prednášky, pozývať si odborníkov, ktorí majú čo povedať do 
problematiky postihnutých, koluje medzi nami dlho, ale nerealizoval sa. Dať priestor pre rodiny stretať sa, navzájom 
si radiť. Osloviť širšiu verejnosť aj z okolitých miest. Majú iných doktorov, iné podmienky – nemocnice a služby s nimi 
spojené. Stále prichádzajú noví klienti vo fáze prijímania a vyrovnávania sa so situáciou, že majú postihnuté dieťatko. 
Mnohokrát nevedia o liečbe, prečo je dôležité stimulovať, ako pracovať, ako podporovať seba navzájom v rodine, ako 
spracovať reakcie okolia, predsudky.

Preto chceme pozývať rôznych odbor-níkov – neurológov, psychológov, fyzio-terapeutov, duchovných, špeciálnych 

izoláciu rodičov tým, že sa stretnú, 
pozvú si priateľov... 

- organizovať mesačne prednáškový 
blok s odborníkom, ktorý má čo 
povedať rodičom a deťom, zároveň 
sa do prednášok zapojí rodič, ktorý 
už niečo preskákal, niečo zvládol, 

Rehabilitačno-jazdecké centrum LESAN, n.o., Opatovce

a liečebných pedagógov, vysokoškol-
ských pedagógov pracujúcich aj v praxi, 
samotných skúsených rodičov – jeden 
deň – jeden odborník a jeden rodič. Dať 
priestor prostredia centra na aktívne 
cvičenia, neformálne stretnutie rodičov 
– vytvorenie otvorenej pomáhajúcej 
skupiny dospelých a detí – nie ano-
nymnej hromadnej skupine.  
  Ciele projektu:
- informovať rodičov a ponúknuť im 
čo najširšie informácie pre praktický 
život – lekári, sociálni pracovníci, du-
chovní, psychológovia, nielen zo Slo-
venska... témy prednášok prispôso-biť 
aktuálnym potrebám rodičov

- ukázať aj odbornej verejnosti, že je 
tu problém, že chýba komunikácia 
s rodičmi

- dať priestor otvorene sa porozprávať, 
čo sa dá robiť, ako som problém 
zvlá-dol, čoho sa netreba báť – pre 
rodičov

- deti strávia čas v prostredí medzi 
ľuď-mi, ktorí ich poznajú, rozumejú 
im, počúvajú  

- svojpomocná skupina rodičov a detí
- uľahčiť rodinám prístup k informá-

ciám, nie každý vie získať informácie 
z internetu, alebo z knižnice; znížiť 

či ovplyvnil zdravie novým cvikom, 
zmenou prístupu... niečo pretlačil cez 
úrady, dopracoval sa k poznaniu... 

- rodič je najdôležitejší pre svoje dieťa 
– je denne s ním, pracuje s ním, učí 
ho, dieťa je od neho závislé... aj jeho 
budúcnosť; prácu s rodičmi považu-
jeme za dôležitú, informovaný a pod-
porený rodič je najväčší doktor pre 
svoje dieťa

- otvoriť témy, o ktorých sa nehovorí 
u doktora ani v škole a rodičia na  to 
aj tak myslia

- stretnutia spojiť s hrami, dialógmi...

   Projekt je určený pre širokú verej-nosť 
a hlavne pre rodičov hendikepova-ných 
detí, pre samotné deti. Po disku-siách 
s rodičmi, ktorí nás navštevujú, sme 
dospeli k poznatku, že práca s ro-dinami 
chýba v celom Trenčíne a okolí. Mohli 
by sme vymyslieť masovejšie podujatie 
na športové činnosti hendike-povaných, 
no sme presvedčení, že by to malo len 
krátky rozveseľujúci účinok.

Od júla do novembra plánujeme 
zorganizovať 10 prednášok. Dátumy sa 
prispôsobia prednášajúcim a počasiu.     


