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NEPREDAJNÉ

ZAČÍNAME ... /respektıv́e pokrač ujeme/
Koniec kalendárneho roka a začiatok nového
roka 2019 priniesol viaceré zmeny pre našu obec.
V prvom rade je to zvolenie nového starostu obce
a nových /niektorých aj staronových/ poslancov
OcZ, ktorým sme dali svoju dôveru v
novembrových voľbách a sme plní očakávania,
ako sa zhostia tejto náročnej úlohy na ďalšie 4
roky. Verím, že nás občanov budú zaujímať veci
verejné , že nebudeme ľahostajní k tomu, čo sa v
obci deje a budeme sa aktívne spolupodieľať, či už
návrhmi, pripomienkami, alebo priamou
činnosťou na fungovaní našej obce.
Ale toto neboli jediné zmeny na začiatku roka
2019. Zmeny nastanú aj v zložení našej redakčnej
rady Horizontu a o týchto zmenách sa mi píše
ťažšie, kedže sa ma osobne týkajú. V Horizonte
pracujem od jeho vzniku a počas tohto obdobia sa
vystriedali na pozíciách šéfredaktoriek p.
A. Sertlová, I. Ošustová a K. Kandráčová. Na
stretnutia RR som sa vždy tešila, boli to tvorivé
chvíle v kruhu príjemných ľudí, ktoré ma napĺňali
novou energiou. Boli sme perfektná partia, v
ktorej nebola núdza o smiech. Ale nie len smiech
bol našim spoločníkom, stretávali sme sa aj s
kritikou, bojovali sme s nedostatkom príspevkov a
za to, že Horizont prežil toľké roky, patrí vďaka
práve týmto šéfredaktorkám, a aj ostatným
členom komisie, ktorí ho tvorili na úkor svojho
voľného času, ale s veľkým zanietením a
odhodlaním.
V decembri sa naša redakčná rada rozpadla a
my sme chceli dať priestor novým členom,
odovzdať im štafetu. Aj ja som ju odovzdala, ale
ani neviem ako sa mi štafetový kolík vrátil do

ruky. Vždy som sa tomu úspešne vyhla, lebo si
uvedomujem čo to so sebou prináša. Horizont sa
za tie roky stal súčasťou môjho života a ďalší jeho
osud mi nie je ľahostajný. Preto som prijala
miesto šéfredaktorky, aj keď dúfam že keď sa noví
členovia zaučia, preberú naozaj tú štafetu, ktorú
som chcela odovzdať už teraz.
Dovoľte mi predstaviť Vám nových členov
redakčnej rady Horizontu, ktorými sú: Mgr.
Tatiana Hozzová, Mgr. Lucia Bodzionyová,
Mgr. Katarína Duľová a z Ocú Barbora
Slaninová.
Okrem redakčnej rady sme zmenili aj graﬁka
a vydavateľa, teraz to bude robiť jedna osoba Ing. Ľuboš Hladt a my sa veľmi tešíme, že
Horizont bude vychádzať farebne, čo dúfam
oceníte aj vy, naši čitatelia.
Občasník Horizont Vás bude aj naďalej
informovať o aktuálnom dianí v obci, lebo to je
jeho prioritou. Budú to informácie starostu obce,
poslancov OcZ, z našich škôl a materských škôl,
zo života dôchodcov, zo športu , polície ...
Verím že sa zlepší spolupráca s Vami občanmi, a že sa budete viac zapájať do tvorby
nášho /aj Vášho/ mesačníka a svojimi
pripomienkami, námetmi, otázkami a návrhmi na
spracovanie tém prispejete ku skvalitneniu jeho
obsahu.
Všetky príspevky môžete posielať na adresu
Ocú : obec@rudnany.sk
M. Malecová

Pán starosta, na slovíčko ...
Vážení občania!
23. januára 2019 uplynulo presne 74 rokov,
keď si občania našej obce vydýchli, lebo mohli
začať spokojnejšie spávať, pretože v tento deň
oslobodili našu obec. Nebol to však koniec II.
svetovej vojny. Veď sa bojovalo ešte na celom
území stredného i západného Slovenska a nikto
ešte netušil, kedy sa tá nezmyselná vojna, kde
padlo mnoho ľudských životov skončí. Nikto
vtedy netušil, že to bude v najkrajšom období
roka, v máji. Veď v našej obci bol mrazivý január.
Už 74 krát sa vraciame v spomienkach k
tomuto dňu, ku dňu oslobodenia. V živote
každého človeka sú dni, ktoré je hodné si
zapamätať. V živote každého národa sú obdobia a

Pre nás všetkých je zdrojom poučenia a
národnej hrdosti, aj pietnou spomienkou na tých,
ktorí za oslobodenie našej obce položili svoje
životy v presvedčení, že bojujú za krajší život
budúcich pokolení.
Bolo to stotožnenie sa s ideálmi, za ktoré ľudia
so zbraňou v ruke odchádzali do hôr bojovať s
presilou, je to tiež výraz internacionálneho cítenia
národov, ktoré si vážia slobodu a nezávislosť a
ktoré v zložitom vojnovom období bojovali po
boku našich vlastencov proti hitlerovskému
fašizmu za svoju národnú slobodu. Je
povinnosťou nás - súčasníkov rozvíjať a
vštepovať do myslí ľudí a mladej generácie
hrdosť k týmto hrdinským tradíciám.

udalosti, ktoré sa natrvalo vryjú do pamäti a
zapíšu sa zlatými písmenami do jeho histórie.
Takouto dejinnou udalosťou bol 23. január 1945,
kedy naša obec bola oslobodená od nenávideného
fašizmu.

Hlas ľudu počas II. svetovej vojny rozhodne
žiadal slobodu a nezávislosť. Hlas ľudu je silný i v
tomto čase, a musí ešte zosilnieť, aby nezmyselné
vojnové konﬂikty navždy skončili a stali sa
nenávratnou minulosťou.

i

Informátor OcÚ

Po zasadnutí slávnostného zastupiteľstva dňa 06.12.2018 sa konalo riadne 2.zasadnutie
novozvoleného zastupiteľstva dňa 17.12.2018
Na tomto zasadnutí starosta obce určil zástupcu starostu na volebné obdobie 2018-2022 a
novozvolení poslanci odsúhlasili počet komisií, ako aj ich predsedov .V tomto volebnom období bude
pracovať 7 komisií. Oproti minulému obdobiu vzhľadom na počet rómskych poslancov pribudla
komisia pre rómsku problematiku. Ďalším bodom programu bolo určiť a schváliť členov do rady ZŠ,
MŠ ako aj doplnenie členov Dozornej rady OŠK. Následne sa schvaľoval krízový štáb, harmonogram
zasadnutí OcZ , plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce a sadzobník cien.
V roku 2019 sa OcZ konalo dňa 28. januára, kde po odsúhlasení programu poslanci schvaľovali
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členov jednotlivých komisií a zároveň bol prednesený návrh na obecnom zastupiteľstve o prenájme
pozemkov obce v lokalitách Zabíjanec, Rochus, 5RPII a 5RPI, nakoľko občania v týchto lokalitách
užívajú dané pozemky obce .
Tento návrh bol predložený OcZ vzhľadom na zvyšujúce sa náklady obce na odvoz komunálneho
odpadu. V ďalšom bode sa schvaľovali verejné súťaže na obecné nebytové priestory, ktoré sú
momentálne v rekonštrukcii a jeden z týchto priestorov by do budúcna mal slúžiť ako jedna zo služieb
pre občanov našej obce. V závere zasadnutia starosta obce vyzval poslancov, aby v termíne do 8.
februára predložili návrhy do rozpočtu na rok 2019, ktorý by mal byť schválený v marcovom zasadnutí
OcZ.
Rastislav Neuvirth
starosta obce

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.12.2018
Uznesenie OcZ č. 6/2018
OcZ schvaľuje 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 7/2018
OcZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. Milan Šarík, Mgr. Marián Vytykáč
Uznesenie OcZ č. 8/2018
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Bc. Martinu Chovancovú, p. Eduarda Berkyho
Uznesenie OcZ č. 9/2018
OcZ berie na vedomie, že zastupovaním starostu obce bol poverený poslanec Mgr. Lukáš Bodziony
Uznesenie OcZ č. 10/2018
OcZ poveruje poslanca Milana Šaríka zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva zmysle §12 ods.
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Uznesenie OcZ č. 11/2018
OcZ zriaďuje komisie / uvádzame ich v tabuľke za uzneseniami/
Uznesenie OcZ č. 12/2018
OcZ schvaľuje predsedov komisií /uvádzame v tabuľke za uzneseniami/
Uznesenie OcZ č. 13/2018
OcZ určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu obce vo výške
2,41 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
Uznesenie OcZ č. 14/2018
OcZ schvaľuje za zástupcu sobášiaceho Bc. Martinu Chovancovú, Mgr. Slavomíra Sirka
Uznesenie OcZ č. 15/2018
OcZ schvaľuje za zástupcu na pohreboch Mgr. Lukáša Bodzionyho
Uznesenie OcZ č. 16/2018
OcZ schvaľuje členov do rady škôl:
Základná škola:
Mgr. Slavomír Sirko, Milan Šarík
MŠ Zimné 89:
PhDr. Eva Krajňáková, PhD., Ing. Marek Duľa
MŠ 5RPII:
Eduard Berky, Helena Dunková
Dozorná rada OŠK:
Bc. Martina Chovancová, Martin Hozza
Uznesenie OcZ č. 17/2018
OcZ schvaľuje Krízový štáb obce Rudňany v zložení:
Predseda: Bc. Rastislav Neuvirth
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Podpredseda: Mgr. Lukáš Bodziony
Tajomník: Ing. František Machovský
Členovia: Mgr. Štefan Súkeník, Ing. Karol Novotný, Ing. Lucia Čujová, Mgr. Jana Jánošíková, Milan
Šarík, Ing. Marek Duľa, Mgr. Slavomír Sirko, Rudolf Horváth
Uznesenie OcZ č. 18/2018
OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie I. polroku 2019 a poveruje
hlavného kontrolóra obce na vykonanie schválených kontrol
Uznesenie OcZ č. 19/2018
OcZ schvaľuje Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2019
Uznesenie OcZ č. 20/2018
OcZ schvaľuje Sadzobník cien obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 21/2018
OcZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2018, ktorú vykonal starosta obce
dňa 04.12.2018 podľa § 14 ods. 2 písmena a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu
sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia o 62 954 €. Zároveň sa tým upravuje ﬁnančná časť
programového rozpočtu obce pre rok 2018.
Uznesenie OcZ č. 22/2018
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2018 podľa § 14 ods. 2 písmena a), b), c)
a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky ponížia o 4 301
€. Zároveň sa tým upravuje ﬁnančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2018.
Uznesenie OcZ č. 23/2018
OcZ schvaľuje Rámcovú kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je kúpa tovarov – školských, kancelárskych
pomôcok, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb ochranných a pracovných
odevov uzatvorenú medzi Obcou Rudňany a ﬁrmou MIVA Market, s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany.
Uznesenie OcZ č. 24/2018
OcZ schvaľuje Zmluvu č. M_7/2019 o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných
technológií uzatvorenú medzi Obcou Rudňany a poskytovateľom Ives, organizácia pre informatiku
verejnej správy, Čs. armády 20, Košice
Uznesenie OcZ č. 25/2018
OcZ schvaľuje Dodatok č. 21 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce
Rudňany č. 6000/2002/V-18 uzatvorenú medzi Obcou Rudňany a Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13,
Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 26/2018
OcZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu č. 2u100/14/VV-6 uzatvorenú medzi
Obcou Rudňany a Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 27/2018
OcZ schvaľuje vyplatenie náhrady platu Miroslavovi Blišťanovi za nevyčerpanú dovolenku za rok
2018 v rozsahu 5 dní

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28.01.2019
Uznesenie OcZ č. 1/2019
OcZ schvaľuje 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Uznesenie OcZ č. 2/2019
OcZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení PhDr. Eva Krajňáková, Bc. Martina Chovancová
Uznesenie OcZ č. 3/2019
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Mgr. Slavomíra Sirka, Ing. Mareka Duľu
4
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Uznesenie OcZ č. 4/2019
OcZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2018
Uznesenie OcZ č. 5/2019
OcZ schvaľuje Štatút obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 6/2019
OcZ berie na vedomie Organizačný poriadok Obecného úradu v Rudňanoch
Uznesenie OcZ č. 7/2019
OcZ schvaľuje členov odborných komisií / uvádzame ich v tabuľke za uzneseniami/, ktoré svoju
činnosť začnú od 01.02.2019
Uznesenie OcZ č. 8/2019
OcZ
a) schvaľuje súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže:
Prenájom nebytových priestorov obce, a to
- nebytový priestor, parcela KN-C č. 834 z LV č.1 o výmere 35 m2 v katastrálnom území Rudňany, obec
Rudňany podľa predloženého návrhu
b) schvaľuje súťažné podmienky s minimálnou cenou 8,29 €/ 1 m2
c) menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
1. Mgr. Lukáš Bodziony
2. Ing. Marek Duľa
3. Bc. Martina Chovancová
d) poveruje starostu obce, aby v termíne do 25.02.2019 predložil obecnému zastupiteľstvu
informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie OcZ č. 9/2019
OcZ
a) schvaľuje súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže:
Prenájom nebytových priestorov obce, a to
- nebytový priestor, parcela KN-C č. 611 z LV č.1 o výmere 20 m2 v katastrálnom území Rudňany, obec
Rudňany podľa predloženého návrhu
b) schvaľuje súťažné podmienky s minimálnou cenou 8,29 €/ 1 m2
c) menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
1. Mgr. Lukáš Bodziony
2. Ing. Marek Duľa
3. Bc. Martina Chovancová
d) poveruje starostu obce, aby v termíne do 25.02.2019 predložil obecnému zastupiteľstvu
informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie OcZ č. 10/2019
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prenajať časti parciel vo vlastníctve obce Rudňany, a to za cenu prenájmu 0,80 €/1 m2,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že sa jedná o časti pozemku v dlhodobom
užívaní prenajímateľom a z dôvodu straty bývania a nevyhnutnej pomoci s bývaním rodine v hmotnej
núdzi s maloletými deťmi. Prenájom sa uskutočňuje z titulu osobitného zreteľa, nakoľko ide o parcely,
ktoré sa nachádzajú v lokalite obostavanej nehnuteľnosťami obyvateľov rómskej komunity.
Uznesenie OcZ č. 11/2019
OcZ schvaľuje Kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kat. území Rudňany, zapísanú na LV
č. 1077, KN-E parcela č. 93560/1, trvalé trávnaté porasty vo výmere 910 m2 uzavretú medzi obcou
Rudňany a p. Novákom Jozefom rod. Novák, Topoľová 1917/1, 052 01 Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 12/2019
OcZ schvaľuje umiestnenie stávkovej kancelárie na adrese Pohostinstvo Čajka a syn, Zimné 97,
Rudňany
Horizont 1 / 2019
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Uznesenie OcZ č. 13/2019
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 1-izbového bytu s. č. 471/8 p. Vlastu Lipovskú
Uznesenie OcZ č. 14/2019
OcZ schvaľuje na Matričnom úrade Rudňany sobášne dni, a to piatok v čase podľa dohovoru so
sobášiacim
Uznesenie OcZ č. 15/2019
OcZ schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Rudňany na roky 2016 - 2020
,

Komisie obecného zastupitelstva
Členovia

Názov komisie

Predseda

Životné prostredie a
výstavba

Ing.Marek Duľa

M. Šarík, Mgr. P.Fischer, Ing. F.Machovský,
J. Duľa, J. Astaloš, C. Meluš

Bytová, zdravotná a
sociálna

Bc. Martina
Chovancová

Mgr. J. Jánošíková, A. Stanislavová, J.
Astaloš, Ing. L. Čujová

Kultúra, šport a školstvo

Mgr. Marián Vytykáč

J. Bodnár, Ing. M. Duľa, Mgr. Ľ. Kučmová,
D. Mrovčáková, J. Comba
Tajomník : Ing. F. Machovský

Pre ochranu verejného
záujmu pri výkone
funkcií verejných
funkcionárov a kontroly

PhDr. E. Krajňáková,
PhD.

Ing. M. Duľa, M. Hozza

Rozpočet a majetok obce Mgr. Lukáš Bodziony

A. Šteinerová, B. Cvengrošová, M.
Milaniaková, A. Melušová

Verejný poriadok

Mgr. Slavomír Sirko

Mgr. Š. Súkenník, M. Tešík, M. Šarík, E.
Plešavský

Rómska problematika

Eduard Berky

R. Horváth, M. Horváth, J. Horváth, I.
Horváth, V. Dunka, H. Dunková

Úradné hodiny OcÚ

Deň
Pondelok

Hodina
od - do

Obednajšia
prestávka

Hodina
od - do

8.00 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 15.00

Utorok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda

8.00 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 16.00

Štvrtok

8.00 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 15.00

Piatok

8.00 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 14.00
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Z našich škôl
Základná škola
• 14.12.2018 sa konala súťaž v prednese
slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko.
Svoje recitátorské schopnosti preukázalo
niekoľko žiakov našej školy, ktorí boli rozdelení
do dvoch kategórií. Medzi najlepších patrili:
1.kategória ( žiaci 2. a 3. ročníka):
1.miesto – Daniela Kucajová , 2.A
2.miesto – Sára Combová, 2.A
3.miesto – Anna Horváthová 3.B
2. kategória ( žiaci 4. a 5. ročníka):
1.miesto – Rozália Horváthová, 5.A
2. miesto – Adolfína Horváthová, 5.A
3.miesto – Vanesa Červeňáková, 5. A
Recitátori, ktorí obsadili prvé miesta sa dňa
28.1.2019 zúčastnili aj okresného kola
organizovaného Maticou slovenskou v Spišskej
Novej Vsi. Medzi veľkou konkurenciou vzorne
reprezentovali našu školu a získali množstvo
cenných recitátorských skúseností.

• 18.12. a 19. 12. 2018 sa v telocvični základnej
školy uskutočnil Vianočný turnaj vo ﬂorbale o
putovný pohár riaditeľa školy. Turnaja sa
zúčastnili družstvá chlapcov z druhého stupňa
našej školy. Na prvých troch miestach sa
umiestnili kolektívy:
1. miesto – 7.B
2. miesto – 6.B
3. miesto – 6.D
Víťazom blahoželáme!

• 21.12.2018 bola už tradične pre žiakov i
zamestnancov školy zorganizovaná Vianočná
besiedka. Jednotlivci a kolektívy prezentovali
zmes piesní, tanca, básní, divadelných scénok,
ktoré spoločne šírili jedinečné poslanie Vianoc.
Počas pripraveného programu si žiaci prevzali aj
rôzne ocenenia za účasť vo vedomostných,
literárnych, výtvarných či športových súťažiach.

• 24.1.2019 našu školu navštívil príslušník
policajného zboru p. Lang. Besedy s ním sa
zúčastnili žiaci 5.D triedy. Pán Lang ich
informoval o tom, akým spôsobom sa môžu aj oni
ako žiaci školy dopustiť trestného činu. Uviedol
im rozdiel medzi posudzovaním trestného činu,
ktorý spácha dospelý, a ktorý spácha mladistvý.
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Žiaci 7.A triedy sa zapojili do projektu Detská
policajná akadémia. V rámci projektu pracujú s
pracovnými listami. Prvou úlohou projektu je
prevencia kriminality a druhou je predchádzanie
inej protispoločenskej činnosti a sociálnopatologických javov ako aj výchova k
zodpovednosti za vlastné správanie a konanie.
Projekt poskytuje žiakom rady, ako sa nestať
obeťou trestného činu, ako zvládať záťažové
situácie, kam sa obrátiť so žiadosťou o pomoc.
• Po komunálnych voľbách sa vymenili
členovia v Rade školy. Na prvom novoročnom
zasadnutí sa zišli v zložení:
- za pedagogických zamestnancov : Mgr. Beáta
Kirnágová a Mgr. Zuzana Hajková,
- za THP pracovníkov: Cyril Meluš,
- za poslancov:Milan Šarik a Mgr. Slavomír
Sirko,
- za zriadovateľa : Mgr. Janka Janošíková a Janka
Vincentyová,
- za rodičov: Zuzana Dubošová, Bc. Anna
Neuvirthová, Ján Šaršan a Zuzana Staňová.

stretnutí v decembri zavítala do našej školy
„poštárka“. Žiaci sa naučili posielať listy a balíky
a to aj konkrétne v praxi, lebo jeden balík s
vlastnoručne vyrobenými darčekmi poslali deťom
do ZŠ a oni poslali balíček nám. Za túto peknú
spoluprácu a zaujímavé aktivity treba poďakovať
tvorcom nápadu –p. uč. Bakošovej a Zúdorovej zo
SŠ a p. učiteľkám Ľ. Kučmovej a A. Kaprálovej zo
ZŠ.

Spracovali : T. Hozzová, L. Bodzionyová
Spojená škola
V decembri sme po vianočných besiedkach
na 2 týždne zavreli brány našej školy a žiaci sa s
radosťou rozpŕchli na vianočné prázdniny. V
januári sme sa opäť stretli v škole a pripravovali
sme sa my aj žiaci na polročnú bilanciu našej
činnosti. O výchovnovzdelávacích výsledkoch
sme debatovali na polročnej pedagogickej rade
dňa 30.1.2019.
Naša škola sa pravidelne zapája do niektorých
projektov a súťaží, preto s radosťou konštatujeme,
že sme opäť vyhrali v súťaži Domestos ﬁnančnú
poukážku na nákup produktov tejto značky, čo
nám pomôže pri zvyšovaní úrovne hygienických
zariadení. Naďalej sa zapájame do projektu
Recyklohry, v ktorom so žiakmi plníme stanovené
úlohy. Okrem toho sa všetci pedagógovia zapájajú
do zberu elektroodpadu.
„Hráme sa na povolania“ je celoročný projekt
pre žiakov nultých a prvých ročníkov Spojenej
školy a Základnej školy v Rudňanoch, v ktorom
žiaci spoznajú rôzne profesie a povolania. Prvé
stretnutie sa realizovalo v októbri a priblížilo
žiakom prácu krajčírky. Majsterky z Ou ukázali
žiakom ako sa šije ručne aj na šijacom stroji a
každého odmenili malým darčekom. Na druhom
8

25.1.2019 sme si so žiakmi 7., 8., a 9. ročníkov
pripomenuli smutné výročie „dňa holokaustu“.
Prednášky sa žiaci zúčastnili na prvej vyučovacej
hodine, kde s nimi p. uč. Kamencová prebrala
rómsky holokaust a smutné okolnosti, za ktorých
sa v minulosti udial. Z ich reakcií bolo jasne
vidieť, že o rómskom holokauste nikdy predtým
nepočuli. Prezreli si 2 videá, venované priamo
tejto tématike.
M.Malecová
Materská škola , Zimné
Divadlo v MŠ
Dňa 23.01.2019 dopoludnia sa deti MŠ
Zimné č.89 Rudňany potešili i poučili z
divadelného predstavenia “Kúzelný FELIX“,
ktorým sa deťom predstavili členovia Divadla
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Crocus z Prešova.
Cieľom tohto divadelného predstavenia bolo
poučiť deti, aké dôležité je mať kamaráta,
vzájomne si pomáhať, poradiť si a hlavne poznať
a používať v živote čarovné slovíčka slušného
správania. Pyšného princa, ktorý sa chcel stať
kráľom, ale odmietol slušne sa správať, zmenilo
až kamarátstvo so šašom Kúzelným Felixom a
deťmi z materskej školy.
Vynaliezavé texty, prispôsobené na dnešnú
dobu, veselé kostýmy a rytmické pesničky boli
základom dobrej nálady, ktorá sa ihneď preniesla i
na detských divákov. Naše deti stali sa
spoluhráčmi divadelného predstavenia –
zaspievali, zatancovali si a neboli iba pasívnymi
divákmi, čo sa im veľmi páčilo.
V dnešnej dobe moderných médií to bolo milé
a poučné pozastavenie sa nad ľudskými
vlastnosťami. Dúfame, že nebolo posledné.
I takouto formou zážitkového učenia
vš tepujeme d eť o m p r edš kols kého v ek u
prosociálne cítenie a vedieme ich k vzájomnej
úcte, slušnému správaniu a rešpektu.
Rabinská Iveta

kačke, aby jej čierňava Húľava vrátila jej kačičky.
Veríme, že aj takéto spracovanie rozprávky
pomôže deťom v získavaní a pri upevňovaní
vedomostí. Taktiež, že emócie, ktoré zažili deti
počas rozprávky im dokážu pomôcť zorientovať
sa v tomto svete, ktorý je okolo nás. Ten pocit, že
sa práve tu a teraz predo mnou niečo odohráva, je
pre dieťa jedinečný. Predstavenie sa nám veľmi
páčilo a prinieslo silný estetický zážitok.
Mgr. Valéria Hozzová

Deti z MŠ 5RPII

MŠ 5RP II
MŠ 5 RPII
Divadelné predstavenie
Dňa 5. 2. 2019 našu MŠ navštívilo Divadlo
spod Spišského hradu s predstavením O kačičke.
Deti z MŠ a z komunitného centra boli
prostredníctvom predstavenia s
environmentálnym zameraním aktívne vtiahnuté
do deja cez rôzne prvky tvorivej dramatiky. Deti
znázorňovali cvičeniami na predstavivosť búrku,
včielky, fujavicu, slniečko a utvrdili si vedomosti
o ročných obdobiach, o zvieratkách a o
materinskej láske. Iniciatívne pomáhali mame
Horizont 1 / 2019
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Rozhovor ... Rozhovor ...
Prvý rozhovor sme robili s autorkou knihy
„Láska po arabsky“ Patríciou Kiráľovou a dnes
som so svojimi otázkami oslovila ďalšiu šikovnú
občianku Rudnian p. Zuzku Gazdurovú.
1. Priznám sa, že kým som ťa nestretla na
niekoľkých akciách, vôbec som netušila, akému
koníčku /dúfam, že to tak môžem nazvať/ sa
venuješ. Keďže väčšina ľudí nevie o čom je reč,
môžeš nám prezradiť čomu sa venuješ vo
voľných chvíľach?
Vyrábam závesné tabuľky s textami na rôznu
tému – uvítacie, motivačné, s témou priateľstva,
rodiny, záhrady, kuchyne, k narodeniu, životným
jubileám, svadbám, promóciám, vyznania deťom,
súrodencom, rodičom, starým rodičom a pod.
Ponúkam aj možnosť vymyslieť si vlastný text a
zvoliť motív.

2. Ako si sa dostala k výrobe týchto doštičiek a
kedy si s tým začala?
Dávnejšie som chcela vyskúšať decoupage
(servitková technika). Začala som vyrábať
vianočné fľaše a svietniky. Keď už každý v rodine
bol obdarovaný týmito výrobkami, chcela som
niečo nové a tak som našla na internete drevené
tabuľky. Ich výrobe sa venujem tretí rok.
3. S akým materiálom pracuješ a akou
technikou dávaš na doštičky text ? Odkiaľ berieš
námety na texty, vymýšľaš niektoré aj sama?
Veľmi ma poteší, keď mi známi prinesú rôzne
zbytky doštičiek, drevotriesok a plávajúcich
podláh. Po ich opracovaní ich natriem akrylovou
farbou. Potom transfer technikou – zrkadlovo
vytlačený text transfer gélom nanášam na
vyschnutú dosku. Po 12 hodinovom zaschnutí
navlhčím vodou a zošuchávam dole papier10

písmenka ostávajú na doske. Po ďalšom zaschnutí
zošuchávanie zopakujem a nakoniec prelakujem.
Mám vyše 100 druhov textov, niektoré som si
vymyslela sama, mnohé nachádzam náhodne,
inšpiráciou sú aj zákazníci.
4. Viem že je to asi dosť individuálne, ale
koľko ti trvá približne výroba jednej doštičky?
Vzhľadom na dlhšiu dobu schnutia sa to
nedá povedať v hodinách. Je to aspoň jeden deň.
Nikdy nerobím jednu tabuľku, ale naraz viacero,
ktoré potom spolu prechádzajú jednotlivými
procesmi.

5. Môžu si niekde ľudia kúpiť tvoje výrobky,
chodíš ich niekde predávať?
Hlavne počas leta sa zúčastňujem rôznych
trhov, remeselných dní a iných letných akcií v
blízkych i vzdialených obciach. Zamilovala som
si trhovú atmosféru často sprevádzanú kultúrnymi
predstaveniami, spoznávam zaujímavých ľudí.
Taktiež poskytujem osobný odber doma. Mám aj
svoju facebookovú stránku.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Opäť sa
nám potvrdilo, že v našej obci žijú tvoriví a zruční
ľudia a my sa budeme snažiť predstaviť Vám
niektorých z nich a ich zaujímavé činnosti, ktorým
sa venujú.
M. Malecová
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Policajné okienko
V období mesiacov od 14.decembra 2018 a január 2019 príslušníci Obecnej polície zistili a
objasnili 8 priestupkov z toho 3 priestupky proti majetku podľa §-u 50 ods.1 zákona č.372/1990 Zb. v
znení neskorších predpisov, 1 priestupok na úseku podnikania podľa §-u 24 ods.1 zákona č.372/1990
Zb. v znení neskorších predpisov (nedovolený predaj) porušením VZN č.3/2011, 4 priestupky proti
verejnému poriadku podľa §-u 48, zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (3 porušenia
VZN č.1/2011 o čistote obce, 1 porušenie VZN č.3/2013 o podmienkach predaja, podávania a
používania alkoholických nápojov na území obce Rudňany ). Priestupky boli riešené v blokovom
konaní , príp. napomenutím.
- Dňa 17.12.2018 boli príslušníci ObP privolaní do predajne potravín CBA, kde došlo ku krádeži
tovaru v hodnote 0,69 €. Krádeže sa dopustil maloletý A.H. Vec riešená v kompetencii ObP.
- Dňa 20.12.2018 o čase od 09,00 hod do 13,00 hod policajti ObP vykonali aistenciu pracovníkovi
počas deratizácie v časti 5 RPII, Rochus a Zabijanec.
- V dňoch 19.12.2018, až 21.12.2018 hliadka ObP vykonávala zvýšený dohľad nad verejným
poriadkom v obci, ako aj v okolí Slovenskej pošty počas poberania dávok sociálneho
zabezpečenia.
- Dňa 10.1.2019 boli príslušníci ObP privolaní do predajne potravín CBA, kde došlo ku krádeži
tovaru v hodnote 1,49 €. Krádeže sa dopustila maloletá M.B. Vec riešená v kompetencii ObP.
- V dňoch 18.1.2019, 21.1.2019 a 22.1.2019 hliadka ObP vykonávala zvýšený dohľad nad
verejným poriadkom v obci, ako aj v okolí Slovenskej pošty počas poberania dávok sociálneho
zabezpečenia.
- Na podnet občanov obce Rudňany hliadka ObP niekoľko krát v mesiaci január vykonala zákrok v
budove bývalého železničného učilišťa, kde dochádzalo k zakladaniu požiarov a neoprávnenému
pohybu osôb v uvedenom objekte, ktoré boli následne z objektu vykázané.
Mgr. Štefan Súkenník, náčelník ObP

Zo športu
13.01.2019
Zápas A-mužstva v Krajskej futbalovej lige
FK OLCNAVA - OŠK Rudňany 2:2 (1:2)
Góly: Lipták 2x
Zostava OŠK - Tokoly, Janík, Compel (C), Bolcár,
Guballa, Regec, Jarabek , Zelenický, Bdžoch,
Gurčík, Lipták
Striedali: Mrovčák O., Krempaský, Pižem (FK
Olcnava), Mikuš J.(OTJ Jamník), Farkašovský
D.(OTJ Jamník)
27.01.2019
Zápas A-mužstva v Krajskej futbalovej lige
2.kolo:
TJ Štart Hrabušice - OŠK Rudňany 1:1 (0:0)
Gól: Regec.
Zostava OŠK - Tokoly - Jarabek, Compel (C),
Guballa, Bolcár - Regec, Červeňák, Gurčík Sabol, Bdžoch, Lipták.

Striedali: Mrovčák O., Pižem (FK Olcnava),
Mikuš J.(OTJ Jamník), Zelenický.
Tréner Mgr. Radoslav Sirko: Zápas nemôžem z
môjho pohľadu hodnotiť pozitívne. Nakoľko si
myslím, že v určitých pasážach hry nespĺňal
kritéria ani 5.ligy. Či už z hľadiska tempa hry,
alebo kvality prevedenia herných činnosti. I keď
sme mali optickú prevahu a snažili sa diktovať
tempo hry, často sme boli nepresní. Prevedenie
herných činnosti jednotlivca bolo pomalé a
komotné. I napriek tomu sme si hlavne v prvom
polčase vypracovali 3-4 stopercentne šance, ktoré
sme však nepremenili a znova sa trápime s
efektivitou zakončenia. Súper nás v úplnom závere
vytrestal premenenou penaltou. I keď sme v
podstate na začiatku prípravy a výsledok nie je až
taký dôležitý, toto určite nie je spôsob akým sa
chceme prezentovať. Na ihrisku náš výkon určite
nebol v poriadku...
03.02.2019
Zápas A-mužstva v Krajskej futbalovej lige
3.kolo:
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ŠK Harichovce - OŠK Rudňany 3:5 (0:4)
Góly: Bdžoch 2x, Lipták, Sirko, Mrovčák O.
Zostava OŠK - Tokoly - Jarabek, Janík, Compel
(C), Guballa, Regec, Sirko, Bdžoch, Lipták,
Rychnavský, Zelenický
Striedali: Červeňák, Gurčík, Mrovčák O., Sabol,
Mikuš J. (OTJ Jamník) Polkabla J. (OTJ Jamník)

Tréner Mgr. Radoslav Sirko: Do zápasu sme
vstupovali s cieľom hrať aktívne, súpera vysoko
napádať a diktovať tempo hry, čím sme súpera
donútili k chybám a vypracovali si následne
gólové príležitosti, ktoré sme dokázali aj
premeniť, i keď ďalšie ostali nepremenené. Stav
4:0 po prvom polčase bol v poriadku no v druhom
polčase po prestriedaní už naša aktivita nebola
taká, akú sme si predstavovali a hlavne v
defenzívnej činnosti družstva sme urobili
množstvo chýb, ktoré súper dokázal potrestať a
zbytočne si skomplikovali priebeh zápasu. Aj
napriek tomu sme boli schopní si vytvoriť gólové
príležitosti, ale efektivita zakončenia už nebola na
takej úrovni ako v prvom polčase.
10.2.2019
Zápas A-mužstva v Krajskej futbalovej lige
5.kolo:
OŠK Rudňany - AŠK Mária Huta 1:0 (0:0)
Gól: Mikuš J.
Zostava OŠK: Tokoly - Rychnavský, Compel (C),
Janík, Bolcár - Regec, Sirko, Gurčík - Zelenický,
Bdžoch, Lipták.
Striedali: Guballa, Pižem(FK Olcnava), Mikuš
J.(OTJ Jamník), Sabol, Mrovčák O.
Tréner Mgr. Radoslav Sirko: Dnešný výkon
hodnotím pozitívne. Podali sme zatiaľ asi
najkomplexnejší výkon ako po pohybovej stránke,
tak aj taktickej. Od začiatku sme sa tlačili pred
súperovu bránu, snažili sa diktovať tempo hry,
získavať lopty vysoko na súperovej polovici
ihriska. Čo sa nám aj vo veľkej miere darilo. Viac
menej sa nám darilo kontrolovať cely priebeh
zápasu. Škoda len, že sme znova nevyužili asi 4-5
gólové príležitosti. Efektivita zakončenia z nasej
strany stále nie je na požadovanej úrovni.
Pozitívom je nula v kolónke inkasovaných gólov.
Pripravil Peter Mrovčák

Kam za kultúrou?
Múzeum Spiša informuje, že od 1.2.–
15.3.2019 sa v Kaštieli a letohrádku Dardanely v
Markušovciach uskutoční výstava s názvom „Pod
bielym závojom“. Výstava bude súčasťou stálej
expozície a pomocou fotograﬁe priblíži svadobné
dni kedysi a dnes. 16.2.2019 je pripravený
špeciálny valentínsky komentovaný vstup.
Aktivisti pri facebookovej stránke Naše
Markušovce Vás dňa 23.2.2019 pozývajú do
Hradu rodu Mariássy, v ktorom sa uskutoční
akcia s názvom Fašiangy na hrade. Od 10.00
budete môcť sledovať prípravu tradičných
zabíjačkových jedál, spojenú s ich ochutnávkou.
7.3.2019 o 16.30 a 19.30 Dom kultúry Mier
pripravuje československý muzikál KUBO.
Muzikál KUBO oslavuje slovenský folklór a
vzdáva hold velikánovi slovenskej a divadelnej
scény – Jozefovi Krónerovi.
Lyžiarske stredisko Ski centrum Mraznica –
Hnilčík Vás pozýva na prehliadku snehového
Mraveniska, ktoré sochár Adam Bakoš vytvoril z
technického snehu.
Spomienka
Čas ubieha, zastaviť sa nedá a na nášho drahého,
zabudnúť sa nedá. Už len kytičku kvetov z lásky na
hrob Ti môžeme dať, spokojný večný sen priať,
modlitbu tichú odriekať a spomínať.
S hlbokým žiaľom a so spomienkou
v srdci si dňa 7. marca pripomíname
20 rokov, čo nás vo veku 28 rokov
opustil náš drahý, milovaný syn,
brat a priateľ Slavomír Jurek.
S láskou si na neho spomínajú rodičia, brat Jaro a
sestra Erika s rodinami, priateľka a ostatná rodina.
Horizont vyhlasuje súťaž o najkrajšiu kraslicu
roka 2019. Prihlásiť sa je veľmi jednoduché. Stačí
priniesť svoju vlastnoručne vyrobenú kraslicu na
vrátnicu ZŠ v Rudňanoch p.Dewerovej alebo
p . S l a n i n o v e j n a O c Ú R u d ň a n y. Te r m í n
odovzdania je do 31. marca 2019. Kraslice môžete
zhotovovať rôznymi technikami, fantázii sa
medze nekladú. Na výrobcu tej najkrajšej čaká
pekná odmena.

,
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