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MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA w ROČNÍK XI w ČÍSLO 127 w TERRA VARNA 1254
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UZNESENIE OZ
ČO JE NOVÉ VO VARÍNSKEJ ŠKOLE
SKONČIL SA ŠKOLSKÝ ROK
OHLASY Z MISIÍ
AKO ĎALEJ S KÓREJSKOU DEDINOU

Muzika
Akáže je to muzika?
Cvrček si pekne cvrliká,
drozdík v letku zastavil sa,
do muziky zapojil sa.
Sadol si na čerešničku
a spustil svoju pesničku.
Pridala sa lastovička,
práve hľadala červíčka.
Zlietli sa včielky, mušky,
roztancovali svoje nôžky.
Žabka všetko počúvala,
potom hlasno zakvákala.
Som šťastný, že som pri tom,
keď príroda hýri letom.
Marek Peknuša IV. A
Ilustrácia : Nora Halušková VI.A

10,- Sk
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Uznesenie č. 5/2005

z riadneho dvadsiatehoôsmeho zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 2. 6. 2005 o 16.00 hod. v kinosále MKS
starosta:
poslanci:

Ing. Karol Strásky
Ing. Marián Androvič (28/28), Karol Boka (24/28),
Metod Bukovinský (28/28), Ferdinand Lopušan
(26/28), Pavol Noga (23/28), Rudolf Pisch (26/28),
Ing. Marián Schmidt (28/28), Peter Tretina (26/28),
Ján Zelina (21/28), Mária Zelinová (26/28)
Neprítomní poslanci
ospravedlnení: Ing. Vladimír Štefánik (23/28),
neospravedlnení: 0
Ostatní prítomní: prednosta OcÚ, hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
I. Berie na vedomie:

1. Informácie hlavného kontrolóra, starostu a poslancov o plnení
uznesení
2. Správu prednostu OcÚ o hospodárení káblovej televízie
KATEVA
3. Správu hlavného kontrolóra o oprávnenosti požiadavky futbalového oddielu TJ Fatran Varín na doplatok rozpočtu za rok 2004
4. Informáciu starostu o stave dokončenosti 21 bytového domu
5. Informáciu starostu o podpísaní zmluvy na výstavbu ďalšieho
22-bytového domu
6. Informáciu starostu o pripravovanom výberovom konaní na
funkciu riaditeľa ZŠsMŠ Ondreja Štefku vo Varíne

II. Schvaľuje:

1. Program rokovania OZ
Hlasovanie: za- 8, proti- 0, zdržalo sa- 0, neprítomní- 3
2. Overovateľov zápisnice: Pavol Noga, Rudolf Pisch
Hlasovanie: za- 8, proti- 0, zdržalo sa- 0, neprítomní- 3
3. Doplatenie zvyšku rozpočtu za rok 2004 pre futbalový oddiel TJ
Fatran Varín za podmienky vyhotovenia finančnej uzávierky za
prvý polrok tohto roku do 15. 7. 2005
Hlasovanie: za- 9, proti- 0, zdržalo sa- 1, neprítomní- 1
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2005
(príloha)
Hlasovanie: za- 10, proti- 0, zdržalo sa- 0, neprítomní- 1
5. Cenu stočného v lokalite Hrádok na rok 2005 vo výške 11,60.- Sk
+ 19 % DPH (ako v roku 2004)
Hlasovanie: za- 10, proti- 0, zdržalo sa- 0, neprítomní- 1
6. Otvorenie prevádzky od 15. 6. 2005 DROGÉRIA-KOZMETIKA-DOPLNKY na Námestí sv. Floriána 37, ktorú bude prevádzkovať Janka Žideková, SNP 455, 013 05 Belá a prevádzkovú dobu
Pondelok
8.00 – 12.00
Utorok - Piatok 8.00 – 12.00
13.00 – 16.30
Sobota
8.00 – 12.00
Hlasovanie: za- 10, proti- 0, zdržalo sa- 0, neprítomní- 1
7. Sociálnu výpomoc občanom podľa návrhu sociálnej komisie
Hlasovanie: za- 10, proti- 0, zdržalo sa- 0, neprítomní- 1
8. Predaj pozemkov v lokalite na Kamencoch pre žiadateľov: Peter

Cesnek s manželkou, Pavol Prekop s manželkou, Michal Strásky, Andrej Noga s manželkou a Stanislav Franek s manželkou
v cene 100,- Sk/m2 podľa geometrického plánu
Hlasovanie: za- 10, proti- 0, zdržalo sa- 0, neprítomní- 1
9. Predaj časti pozemku (v pomere ˝ obec – 1⁄2 COOP Jednota
SD) pre COOP Jednota SD pod novozriadenou predajňou a na
nádvorí v cene po 250,- Sk/m2
Hlasovanie: za- 8, proti- 0, zdržalo sa- 2, neprítomní- 1
10. Predaj pozemku v lokalite Hrádok pod existujúcimi garážami
(časť z parcely pkn č. 3229) podľa geometrického plánu v cene
100,- Sk/m2 pre:
Peter Bela a manž., Potrepčiak Ján a manž., Zakopčan Ján
a manž., Ťažký Anton a manž.
Hlasovanie: za- 10, proti- 0, zdržalo sa- 0, neprítomní- 1

III. Ukladá:

1. Predsedovi TJ predložiť uzávierku za prvý polrok za futbalový
oddiel TJ Fatran Varín
T: na zasadnutie OZ
Z: v texte
2. Predsedovi komisie pre kultúru, šport a mládež predložiť koncepcie jedného správcu celého športového areálu Juraja Sobolu
a podmienky pre výberové konanie na správcu areálu
T: v texte
Z: v texte
3. OcÚ pripraviť prehľad čerpania rozpočtu obce za prvý polrok
2005
T: do budúceho zasadnutia OZ
Z: prednosta OcÚ
4. OcÚ upozorniť listom správcu vodného toku Varínka na ohrozovanie vodou priľahlých pozemkov pri ústí Varínky do Váhu
na možné škody na majetku našich občanov
T: do budúceho zasadnutia OZ
Z: v texte
5. OcÚ vyzvať majiteľov chátrajúcich rodinných domov v obci na
zaistenie bezpečnosti okolia týchto objektov
T: do budúceho zasadnutia OZ
Z: v texte
6. Pripraviť zoznam neplatičov káblovej televízie
T: do budúceho zasadnutia OZ
Z: prednosta OcÚ
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ

Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Pavol Noga, Rudolf Pisch

Plán kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2005
1. Kontrola nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
obce.
2. Kontrola výdavkov a finančných operácií obce za rok 2005.
3. Kontrola dodržiavania „VZN Obce Varín“.
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok
2005.
5. Kontrola spôsobu vyrúbenia a vymáhania miestnych daní
a poplatku za rok 2005
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Spoločenská rubrika

Naši jubilanti:
v júli oslavujú narodeniny:
pani Helena Koššová
pani Mária Freundefeldová
pani Justína Košútová
pani Žofia Nogová
pán Štefan Kramár
pani Zita Bieliková
pani Apolónia Kováčová
pani Anna Gáborová
pán František Haluška
pán Jozef Košút
pani Cecília Takáčová
pani Mária Bohačiaková
pani Helena Gabrielová
pán Rudolf Ševčík
pani Matilda Uhliariková
pani Pavlína Androvičová
pán Vincent Janík
pani Štefánia Vojteková
pani Marta Akantisová
pani Anna Sporinová
pani Margita Hoštáková
pán Viliam Okruhlica
pán Václav Kopecký

(údaje sú z obecnej matriky)

84.
84.
83.
82.
79.
79.
79.
79.
78.
76.
76.
73.
73.
72.
72.
72.
72.
72.
72.
71.
71.
71.
71.

okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pani Mária Milová
pán Ján Srogončík
75-te pani Elena Talafová
70-te pani Helena Ďurčová
pani Elena Salátová

v auguste oslavujú narodeniny:
pán Ján Fukan
pán František Rojik
pani Helena Androvičová
pán Ján Lenárt
pán Pavol Hadida
pani Božena Muchová
pani Mária Cvachová
pani Mária Šušovčiaková
pani Emília Trojanová
pani Agnesa Bučeková
pani Štefánia Nemsilová
pani Emília Šugárová
pani Karolína Dudášová
pani Mária Martinčoková
pani Mária Solárová
pani Brigita Salátová
pán Milan Verčík
pani Mária Košturiaková

92.
92.
84.
83.
82.
79.
78.
78.
77.
76.
76.
73.
73.
73.
73.
73.
72.
72.

okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pán Peter Boka
pán František Obšivan
70-te pán Rudolf Androvič
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.“

Narodili sa:
Katarína Halúsková
Marianna Halúsková
Marián Daniš
Ladislav Kysela
Alica Nogová

15. 5. 2005
15. 5. 2005
20. 5. 2005
27. 5. 2005
10. 6. 2005

„Buďte šťastné, deti!
najkrajšie kvety zeme!“

Odišli do večnosti:
pán Marián Rendek

* 28. 1. 1933

U4. 6. 2005

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

Manželstvo uzatvorili:
Ivana Ondrušová a Peter Pirošík
4. 6. 2005
Mária Chovanová a Štefan Zelina 4. 6. 2005
Eva Ondrišíková a Andrej Čepela 11. 6. 2005
Jana Poljaková a Martin Švec
11. 6. 2005
„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“
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Inaugurácia kaplnky
kaštieľa v Krasňanoch
22. máj 2005 sa významne zapíše do dejín
nielen obce Krasňany, ale aj celej varínskej
farnosti, ktorá od svojich začiatkov patrila
do nitrianskeho biskupstva, najstaršieho
v strednej Európe.
Hody na sviatok Najsvätejšej Trojice oslavujú
veriaci vo varínskom kostole od vybudovania
neskorobarokového oltára. Je umiestnený
priamo v stene s vysokým reliéfom drevorezby
Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v oblakoch. Pochádza z roku 1795.

22. mája 2005 v Krasňanoch, nový majiteľ
krasňanského kaštieľa Rugerro Gadotti vdýchol neskororenesančnému kaštieľu späť jeho
dušu. O 16.00 hod. sa konala slávnostná inaugurácia kaštieľnej kaplnky. Bola celebrovaná
gregoriánska sv. omša, spieval sa gregoriánsky
chorál v latinskom jazyku, ako symbol vzájomnej komunikácie. Práve z Talianska pochádza
prvá písomná zmienka o európskej hudbe,
kde sa našli zbierky gregoriánskych chorálov
pápeža sv. Gregora. V 6. storočí, kodifikoval
schému a pravidlá načrtnuté už sv. Ambrózom
arcibiskupom v Miláne. Po dohode medzi pánom farárom D. Mišurom, novým majiteľom
kaštieľa a pánom starostom obce Krasňany
Jozefom Trnkom sa počas slávnostnej omše
vyhlásila sv. Monika za patrónku Krasnian.
K nej zložila D. Vojteková prosebnú pieseň
a zaspievala ju za doprovodu organistu Juraja
Kardoša. Atmosféru vysviacky dotvárali diela
starých majstrov v husľovo-organovom podaní a varínsky spevácky zbor. Na záver pán
R. Gadotti poďakoval ľuďom, ktorí sa pričinili na jej obnovení a otvorení. Slovo dostala
aj 85-ročná pani Cecília Cigániková. Veršom
si zaspomínala na časy, keď chodievala do
kaplnky na sv. omše a modlitbu sv. ruženca
spolu so svojou mamičkou, ktorá na sviatok

sv. Trojice kedysi oslavovala meniny. Na
inaugurácii sa zúčastnili potomkovia bývalých
majiteľov Pongráczovcov, členovia obchodnej
komory z Talianska a ľudia z Krasnian, ale aj
okolitých dedín.
Pôvodne túto kaplnku pristavili ku kaštieľu
od severnej strany v 18. storočí. Pongráczovci
do interiéru umiestnili drevorezbu oltára,
ktorého časť s menom autora sa nachádza
v Považskom múzeu a galérii a zvyšok je na
neznámom mieste. Vzhľadom pripomínal varínsky oltár. Steny zdobili nástenné maľby. Po
ľavej strane od vchodu sa nachádzali výjavy
z narodenia Krista Pána. Novému majiteľovi
záležalo na zachovaní pôvodných prvkov
a práve na toto miesto umiestnil starožitnú
olejomaľbu Ježiška v jasličkách. Oltár s obetným stolom, sošky a ďalšie olejomaľby, ktoré
sa radia medzi starožitnosti, doviezol priamo
z Talianska. Na oltári je maľba P. Márie, ktorej bola pôvodne kaplnka zasvätená v 18. stor.
Zariadenie vzbudzuje dojem doby niekoľko
storočí za nami. Avšak starobylosť nevytláča
súčasnosť. Pán Gadotti zdôraznil v obrazoch
pod chórom významnosť dejín tohto kaštieľa.
Ako prvý je namaľovaný sv. Štefan Pongrácz,
jeden z troch košických mučeníkov, ktorý bol
v priamom príbuzenskom vzťahu s grófskou
vetvou Pongráczovcov. Svoju vernosť Kristovi
potvrdil hroznou mučeníckou smrťou 7. septembra 1619 v Košiciach. 15. 1. 1905 ho pápež
Pius X. vyhlásil za blahoslaveného a neskôr
bol vyhlásený spolu s ďalšími dvoma za svätého. Ďalší obraz je Pongráczovský erb, v štíte
ktorého sa nachádza ruka s mečom Pankráca
Pongrácza II. zo Sv. Mikuláša, Branču, Starého Hradu a majiteľa územia Krasnian spolu
s dreveným poľovníckym zámočkom. V 15.
storočí bol najvýznamnejšou osobnosťou

slovenských dejín. Narodil sa okolo roku 1400
a zomrel pred rokom 1469. Ako orol bojoval za
kráľa, vypálil Kremnicu a niekoľko rokov bol
v službách kráľovnej Barbory. Červená farba
v erbe znamená, že rodokmeň bude žiť večne
a táto správa pôjde ďaleko do sveta, tri vrchy
– Tatra, Matra, Fatra. Modrá vetva zdôrazňuje grófsky rodokmeň, čierna až sivá barónsku
a zemiansku vetvu. V strede je socha sv. Moniky, nasleduje krasňanský kaštieľ, pohľad
zo 17. storočia, ale zároveň farbami vystihuje
práve máj, v ktorom je kaplnka kaštieľa znovu
otvorená. Ďalším obrazom ja pápež Ján Pavol
II., symbol zjednocovania viery – ekumenizmu, a preto keď ju navštívi človek akéhokoľvek vierovyznania, Karol Wojtyla ho privíta zo
zdvihnutou rukou a pripomenie, že Boh, ktorý
riadi všetko okolo nás je len jeden.
Táto kaplnka sa bude v budúcnosti využívať
na sobášne účely a výročné sv. omše.
K patrónke Krasnian, svätej Monike
Ty svätá Monika vrúcne si sa modlila,
18 rokov so slzami v očiach k Bohu
za obrátenie syna si prosila.
Pán, útecha zarmútených, Ťa milosrdne
vyslyšal.
Po obrátení sa Tvoj syn Augustín biskupom
a svätým mužom stal.
Ty svojím životom si vzorom každej rodiny,
prosím, buď patrónkou našej dediny.
Nech všetka zloba sveta nás obchádza
a svetlo lásky Božej do našich sŕdc z neba nech
prichádza.
Pod plášť svoj skry všetky bolesti,
odvráť od nás hlad, vojnu, neresti.
Buď našou mamičkou v dobrom i v zlom.
Nech sa láska v srdciach množí
a v dušiach máme stále len pokoj Boží.
Dagmar Vojteková

Varínčan

5

ČO JE „NOVÉ“
VO VARÍNSKEJ ŠKOLE
1) Obecné zastupiteľstvo vo Varíne svojim uznesením č. 10/2004 zo dňa 23. 9.
2004 schválilo:
- Zrušenie Základnej školy Ondreja Štefku,
Štefánikova 432, Varín a jej súčasti ŠKD pri ZŠ
Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín a ŠJ pri
ZŠ Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín
- Zrušenie Materskej školy, A. Bernoláka 473,
Varín a jej súčasti ŠJ pri MŠ, Osloboditeľov
473, Varín
- Spojenie Základnej školy Ondreja Štefku,
Štefánikova 432, Varín a jej súčasti ŠKD pri
ZŠ Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín
a ŠJ pri ZŠ Ondreja Štefku, Štefánikova 432,
Varín s Materskou školou, A. Bernoláka 473,
Varín a jej súčasťou ŠJ pri MŠ, Osloboditeľov
473, Varín do jedného subjektu s právnou
subjektivitou pod názvom Základná škola
s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín
2) Obec Varín v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 10/2004
zo dňa 23. 9. 2004 a podľa § 22 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po zaradení Základnej školy s materskou
školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky s účinnosťou od 1. februára 2005
Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej
republiky zo dňa 20. 1. 2005 číslo: CD-200418455/34190-1:09/ZM
vydáva túto
ZRIAĎOVACIU LISTINU
a) zriaďovateľ: Obec Varín
b) názov školy: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín
sídlo: Štefánikova č. 432, 013 03 Varín
IČO: 37810944
c) subjekty, ktoré sú súčasťou školy:
- Školský klub detí, Štefánikova 432,
Varín
- Zariadenie školského stravovania pri základnej škole, Štefánikova 432, Varín
- Materská škola, Bernolákova 473, Varín
- Zariadenie školského stravovania pri
materskej škole, Bernolákova 473,
Varín
d) vyučovací jazyk: slovenčina
e) forma hospodárenia: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
f) dátum zriadenia školy: 1. 2. 2005
g) predmet činnosti: Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami
vlastenectva, humanity a demokracie.

Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú,
zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú výchovu. Základná škola pripravuje žiakov
na ďalšie štúdium a pre prax. Školský
klub detí, ktorý zabezpečuje pre žiakov,
ktorí plnia povinnú školskú dochádzku,
výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania i v čase školských prázdnin.
Zariadenia školského stravovania pri
základnej škole a pri materskej škole
zabezpečujú výrobu, konzumáciu jedál
a nápojov pre deti, žiakov a pracovníkov škôl a školských zariadení v čase
ich pobytu v škole a školských zariadeniach. Materská škola prostredníctvom
výchovno-vyučovacej práce pripravuje
deti predškolského veku na vstup do
základnej školy.
h) Štatutárny orgán: riaditeľ základnej
školy
i) Vecné a finančné vymedzenie majetku: škola vykonáva správu majetku
obce určeného na plnenie úloh v rámci
predmetu jej činnosti, ktorý je vecne
a finančne vymedzený inventarizáciou
k 31. 1. 2005
j) Určenie doby: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikavo 432, Varín sa zriaďuje na dobu
neurčitú
k) Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva
o zaradení do siete: 20. 1. 2005 číslo: CD2004-18455/34190-1:09/ZM
3) 10. 2. 2005 starosta poveruje Mgr. Alžbetu Paučinovú funkciou riaditeľa školy
od 1. 2. 2005 do 31. 7. 2005
Týmto poverením ruší jej menovací dekrét č. j.
589/2004 zo dňa 30. 6. 2004
4) 10. 2. 2005 starosta ruší funkciu riaditeľa Materskej školy vo Varíne s účinnosťou od 1. 2. 2005 a odvoláva p. Martu
Pobehovú z tejto funkcie s účinnosťou
od 1. 2. 2005.
Týmto sa ruší jej menovací dekrét č. j. 475/2002
zo dňa 27. 6. 2002.
Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov § 20 ods. 6
Vás riaditeľ spojenej školy ustanoví za zástupcu riaditeľa.
5) V regionálnej tlači
Obec Varín vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
Ondreja Štefku s Materskou školou vo Varíne,
Ul. M. R. Štefánika 432 s predpokladom nástupu od 1. júla 2005.

Kvalifikačné a iné predpoklady: - VŠ vzdelanie
príslušného študijného odboru podľa vyhl. MŠ
SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedag. zamestnancov v znení
neskorších predpisov
- min. 5 rokov pedag. praxe, absolvovanie I.
kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- znalosť legislatívy zariadenia s právnou
subjektivitou
- osobné a morálne predpoklady podľa § 3 odst.
1 písm. b/a § 3 a 4 zákona NR SR č. 555/Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady: - vyplnený dotazník
– tlačivo ŠEVT
- doklad o vzdelaní – overená fotokópia diplomu
- overená fotokópia dokladu o absolvovaní 1. kv.
Skúšky alebo jej náhrady
- profesijný životopis
- vlastný projekt koncepcie riadenia a financovania ZŠ aktuálny odpis z registra trestov.
Prihlášku s dokladmi treba zaslať v zalepenej
obálke s označením „ŠKOLA“ do 15. mája
2005, 12. hodiny na adresu: Obecný úrad,
Nám. sv. Floriána 1, 013 03 Varín.
Výberové konanie sa uskutoční v budove OcÚ
vo Varíne. Termín bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámený písomne. Neúplné
prihlášky nebudú akceptované.
6) 20. 5. 2005 vydáva starosta organizačný
pokyn pre poverenú riaditeľku Základnej školy s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne: zabezpečiť voľbu členov
rady školy novozniknutého subjektu
- z pedagogických zamestnancov ( 2 zástupcov)
- z nepedagogických zamestnancov (1 zástupca)
- z rodičov žiakov školy (4 zástupcovia)
v termíne do 27. 5. 2005
7) Zloženie RŠ na ďalšie 4-ročné funkčné
obdobie je nasledovné:
Ing. Zuzana Akantisová
- (R-MŠ) (rodičia za MŠ)
Ing. Daniela Barčíková - (R-ZŠ) (rodičia
za ZŠ)
Ferdinand Lopušan
- (OZ) (obecné zastupiteľstvo)
Helena Matejková - (P-MŠ) (pedagógovia
MŠ)
Mgr. Dalibor Mišura
- (IVO) (iná výchovná organizácia)
Ing. Pavol Rafajdus - (R-ZŠ)
Ing. Marián Schmidt - (OZ)
Mária Staňová - (N-MŠ) (nepedagógovia
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MŠ)
Ing. Karol Strásky - (OZ)
Ingrid Trizuljaková - (R-ZŠ)
Mgr. Margita Vojteková - (P-ZŠ)
Pod vedením starostu sa uskutočnili tajné voľby
predsedu a podpredsedu RŠ
- v tajných voľbách predsedu získali hlasy:
Ing. Marián Schmidt - 9 hlasov
Mgr. Dalibor Mišura - 1 hlas
- v tajných voľbách podpredsedu získali hlasy:
Ing. Pavol Rafajdus - 7 hlasov
Mgr. Dalibor Mišura - 2 hlasy
Ing. Daniela Barčíková - 1 hlas
Za predsedu RŠ bol zvolený
Ing. Marián Schmidt
Za podpredsedu RŠ bol zvolený
Ing. Pavol Rafajdus
8) Štatút RŠ. V zmysle zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve
a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa
určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich
organizačnom a finančnom zabezpečení
1. Úlohy RŠ
1.1. Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
1.2. Navrhuje na základe výberového konania
kandidáta na vymenovanie do funkcie
riaditeľa
1.3. Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa
alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie
riaditeľa. Návrh na odvolanie riaditeľa
predkladá vždy s odôvodnením
1.4. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom
rozvoja školy alebo školského zariadenia,
k návrhu na zrušenie školy a školského
zariadenia
1.5. ďalej sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na
odvolanie riaditeľa školy, ak neabsolvoval
v určenom termíne prípravu vedúcich
pedagogických zamestnancov, na návrh
hlavného školského inšpektora, na návrh
ministra školstva, ak budú zistené závažné
nedostatky
1.6. tiež sa vyjadruje k materiálom, ktoré riaditeľ následne predkladá zriaďovateľovi na
schválenie
- návrh na počty prijímaných žiakov
- návrh na zavedenie študijných alebo učebných
odborov a ich zameranie
- návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných
predmetov a predpokladané počty žiakov
v týchto predmetoch
- návrh rozpočtu
- návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti
školy alebo školského zariadenia
- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach podľa ministerstvom ustanovenej štruktúry a obsahu
- správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo
školského zariadenia
- koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zriadenia rozpracovaný najmenej na dva

Varínčan

roky a každoročne jeho vyhodnotenie
- informáciu o pedagogicko-organizačnom
a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
2. Práva, povinnosti a zodpovednosť členov
RŠ
2.1. Za ustanovenie RŠ zodpovedá zriaďovateľ,
ktorý určuje zloženie a počet členov RŠ
2.2. Počet členov RŠ pri Základnej škole Ondreja
Štefku bol stanovený na 11 členov
2.3. Členmi RŠ sú:
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických
zamestnancov
- jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov
- štyria zvolení zástupcovia rodičov
- traja delegovaní zástupcovia obce, z ktorých
je najmenej jeden poslanec obecného zastupiteľstva
- jeden delegovaný zástupca inej právnickej
alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na
výchove a vzdelávaní
2.4. Členom RŠ nemôže byť riaditeľ školy a jeho
zástupca
2.5. Členstvo v RŠ zaniká:
- uplynutím funkčného obdobia RŠ
- vzdaním sa členstva
- ak zástupca pedagogických zamestnancov
alebo nepedagogických zamestnancov
školy alebo školského zariadenia prestane
byť zamestnancom školy alebo školského
zariadenia
- ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského
zariadenia
- odvolaním zvoleného člena ustanovizňou,
ktorá ho do RŠ zvolila
- odvolaním delegovaného člena ustanovizňou,
ktorá ho do RŠ delegovala
- obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony
- smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho
2.6. Členstvo v RŠ sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena RŠ alebo jemu blízkej
osoby do výberového konania na funkciu
riaditeľa školy alebo riaditeľa školského
zariadenia. Členstvo sa pozastavuje až do
skončenia výberového konania.
2.7. Členstvo v RŠ sa pozastavuje aj pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii jemu blízkej
osobe
2.8. Funkčné obdobie RŠ je štvorročné
2.9. Predsedu a podpredsedu RŠ volí zo svojich
členov RŠ nadpolovičnou väčšinou všetkých
členov
2.10. Predseda zvoláva a organizuje prácu RŠ
tak, aby boli zabezpečené úlohy RŠ a bol
dodržiavaný štatút RŠ.
2.11. Predsedu RŠ môže RŠ odvolať nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, ak si neplní
povinnosti
2.12. RŠ sa vo svojej činnosti spravuje štatútom
2.13. RŠ schvaľuje svoj štatút na svojom najbližšom zasadnutí po zvolení

2.14. RŠ na ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov do príslušnej okresnej
alebo krajskej RŠ
2.15. Z ustanovujúceho zasadnutia RŠ sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh
a výsledky volieb do RŠ, mená a priezviská
členov RŠ, meno a priezvisko zvoleného
predsedu RŠ, a mená a priezviská kandidátov navrhnutých do príslušnej okresnej
alebo krajskej RŠ. Zápisnicu podpisuje
zriaďovateľ a zvolený predseda RŠ. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí riaditeľ školy.
Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny
voliteľov.
2.16. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia
RŠ zasiela predseda RŠ na príslušný úrad
ŠS a to najneskôr do troch dní od skončenia
ustanovujúceho zasadnutia RŠ
3. Pravidlá volieb a rokovania RŠ
3.1. Zasadnutia RŠ zvoláva predseda RŠ, ktorý
vyhotoví zo zasadnutia zápis. V prípade
jeho neprítomnosti ho zastupuje zástupca
predsedu RŠ
3.2. RŠ je schopná uznášať sa, ak je na jeho
zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov
3.3. Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov RŠ
3.4. Na platné uznesenie vo veci vymenovania,
odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo
funkcii je potrebný nadpolovičný počet
hlasov všetkých členov RŠ
3.5. Náklady na činnosť RŠ sa uhrádzajú z rozpočtu zriaďovateľa školy
3.6. Zasadnutie RŠ je verejné, ak RŠ dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov
nerozhodne inak
4. Vzťah RŠ k orgánom miestnej štátnej
správy
4.1. Zriaďovateľ školy najneskôr 30 dní pred
skončením funkčného obdobia RŠ ustanoví
novú RŠ
4.2. Ustanovujúce zasadnutie RŠ zabezpečuje
jej zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom
školy
4.3. Výberovou komisiou na výberové konanie
na vymenovanie riaditeľa je RŠ
4.4. Zriaďovateľ vymenúva riaditeľ na päťročné
funkčné obdobie na návrh RŠ. RŠ predkladá
návrh na kandidáta na riaditeľa na základe
výberového konania. Návrh RŠ je pre zriaďovateľ záväzný.
4.5. RŠ prizýva na výberové konanie zástupcu
zriaďovateľa a zástupcu krajského školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú
hlas poradný.
4.6. Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva RŠ
na základe výberového konania najneskôr
do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia
9) 15. júna 2005 o 17.00 hodine v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne
sa uskutočnilo Výberové konanie na
obsadenie funkcie riaditeľa základnej
školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.

Varínčan

10) Z 10 prítomných členov RŠ získala
Mgr. Alžbeta Paučinová 8 hlasov – na
vykonávanie funkcie riaditeľa, 1 hlas
– zdržal sa, 1 hlas - proti
11) Mgr. Alžbeta Paučinová
Rodné priezvisko: Štefániková
Miesto narodenia: Varín
Štát. občianstvo: Slovenskej republiky
Národnosť: slovenská
Mater. jazyk: slovenský
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- členka Združenia samosprávnych škôl Slovenska
Doba dosiahnutej odbornej praxe:
Spolu: 33 rokov 8 mesiacov
z toho v riadiacich funkciách: 15 rokov
Vedomosti:
Jazykové: Nemecký jazyk - základná úroveň
Ruský jazyk - základná úroveň
Počítačové: - MS Word, Excel
Ostatné: - Vodičský preukaz skupina B
Záujmy: - Cestovanie, kultúra, práca s deťmi
12) Z návrhu koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ
Ondreja Štefku vo Varíne vypracovaného Mgr. Alžbetou Paučinovou.

Vzdelanie:
1967 – 1971 Pedagogická fakulta UK v Bratislave so sídlom v Trnave
1963 – 1966 Stredná všeobecnovzdelávacia
škola Varín
1954 – 1963 Základná deväťročná škola Varín
Ostatná odborná príprava: Školenia, kurzy,
semináre
Postgraduálne štúdium na PdFUK v Bratislave so sídlom v Trnave /1977 – 1979/
Ďalšie vzdelávanie pedag. pracovníkov
pre II. Stupeň ZŠ v odbore P-Pp-Hv-Špd
/1982 – 1983/
Absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov /1997 – 1998/
Absolvovanie školenia na IKT /2005/
Profesionálne skúsenosti:
ZŠ Varín
1. 4. 2002 – doposiaľ,
Funkcia: riaditeľka ZŠ Varín
OÚ - odbor školstva Žilina
1. 7. 1991 – 31. 3. 2002,
Funkcia: riaditeľka ZŠ Varín
1. 2. 1990 – 30. 6. 1991,
Funkcia: zástupkyňa ZŠ Varín
1. 9. 1989 – 31. 1. 1990,
učiteľka na II. Stupni ZŠ Varín
1. 9. 1981 – 31. 8. 1989,
skupinová vedúca na ZDŠ D. Tižina
1. 9. 1972 – 31. 8. 1981,
učiteľka roč. 6. – 9. na ZDŠ D. Tižina
26. 8. 1971 – 31. 8. 1972,
učiteľka roč. 1. – 5. na ZDŠ D. Tižina
OSP Žilina
1. 4. 1967 – 30. 9. 1967
- pracovníčka ekonom. úseku
Podnik výpočt. techniky Žilina
1. 8. 1966 – 31. 3. 1967
- triedička výpočtových štítkov
Ďalšie skúsenosti:
- dlhoročná práca v okresnej komisii BiO
- práce v okresných predmetových komisiách
- členka kabinetu riadenia škôl pri odbore
školstva

I. Analýza súčasného stavu
ZŠ navštevuje 502 žiakov
Vyučovanie je zabezpečované v 20 triedach
Naplnenosť žiakov v triedach je 25,1
Vyučovací proces zabezpečuje 29 pedagogických
pracovníkov
MŠ navštevuje 114 detí predškolského veku
Predškolská výchova je organizovaná v 5-tich
triedach MŠ
Výchovu zabezpečuje 10 pedagógov
Vzdelávacia činnosť:
Na škole sa vyučuje podľa rôznych učebných
plánov. Osem rokov učíme jazykový variant
s rozšíreným vyučovaním jazykov v 3. – 9.
ročníku. Tento variant zabezpečuje vyučovanie dvoch cudzích jazykov od 7. ročníka. Je
vyhovujúci najmä pre žiakov, ktorí pokračujú
v štúdiu na stredných školách. Druhý rok
vyučujeme technický variant v 5. – 9. ročníku.
Zvedenie tohto variantu bolo podmienené vybudovaním počítačovej učebne. Tento školský
rok sme začali s výučbou cudzích jazykov od
prvého ročníka.
Kontrolná činnosť:
Monitormi, testmi a riaditeľskými previerkami
zisťujeme vedomostnú úroveň žiakom. Spätnou väzbou pre školu je úspešnosť žiakov
na prijímacích skúškach a úspešnosť pri rozmiestňovaní žiakov na zvolené stredné školy.
Zo spolupráca s rodičmi zisťujeme spokojnosť
rodičia i žiaka s úrovňou vedomostí získaných
na našej škole.
Výchovné problémy:
Žiaci školy vo väčšine dodržiavajú školský poriadok i vnútorný poriadok školy. Vážnejšie
porušenie pravidiel správania bolo riešené
pohovormi s rodičmi, riaditeľským napomenutím a zníženou známkou zo správania.
V spolupráci s rodičmi dochádza u žiakov
k náprave.
Záujmová činnosť:
Talentovaní žiaci dosahujú vysokú vzdelanostnú
úroveň pod vedením skúsených pedagógov.
Každoročne sa žiaci zapájajú do predmetových
olympiád i iných súťaží. Stabilne viac rokov
za sebou sa žiaci prebojovali do krajských
i celoslovenských kôl v chémii, biológii. Pozoruhodné úspechy dosahujú žiaci v oblasti
materinského jazyka. Vlastná tvorba žiakov

mala úspech na viacerých celoslovenských
súťažiach. V tomto školskom roku 2004/2005
využívame vzdelávacie poukazy pre záujmový
činnosť detí. Na škole pracuje 32 záujmových
krúžkov. Veľký záujem je hlavne o krúžky
počítačové.
Silné stránky školy:
Pedagogický kolektív
- je primerane náročný na vedomostnú úroveň
žiakov, dôsledný v overovaní nadobudnutých
vedomostí
- vyučujúci v popoludňajších hodinách pripravujú žiakov na súťaže a olympiády
- odbornosť vyučovania predmetov je 95 %
(okrem cudzích jazykov)
- pedagógovia organizujú pre žiakov predmetové exkurzie a školské výlety
- na škole pracuje vyučujúci fyziky, ktorý má
dobré odborné znalosti z oblasti IKT
Slabé stránky školy:
- počítačová gramotnosť pedagógov sa oproti
vlaňajšiemu roku zlepšila
- spolupráca s rodičovskou verejnosťou sa
obmedzuje len na informácie o výchovno-vyučovacích výsledkoch žiakov, rodičia sa
iba ojedinele podieľajú na činnosti školy
- každoročne pribúda detí s poruchami učenia
– problémoví žiaci – vysoké počty žiakov
v triedach sťažujú diferenciáciu a individuálnu starostlivosť o týchto žiakov
- zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na dvoch vzdialených pracoviskách
Materiálna oblasť
Úspešnosť:
- rekonštrukcia telocvične
- GO sociálnych zariadení na škole
- realizácia projektu e-Slovakia (zavedenie
internetu)
- zriadenie počítačovej učebne v budove technických dielní
- zriadenie druhej učebne z dodávky Deutsche
Telekomu
Potreby:
- zrealizovať prístavbu školy
- dobudovať pivničné priestory na šatne
- z bezpeč. dôvodov zabezpečiť výmenu oblokov
na budove školy
- zrekonštruovať športový areál školy
II. Návrh cieľov a úloh
Ciele a úlohy mojej koncepcie sú zamerané na
jednotlivé oblasti
1. Rozvoj, východiská a zmeny vo výchove
a vzdelávaní
2. Pedagóg – rozhodujúci činiteľ výchovy
a vzdelávania
3. Spolupráca s rodičmi a verejnoprospešnými
inštitúciami
4. Personálne, materiálne a finančné zabezpečenie školy a školských zariadení
III. Samostatná koncepcia
1. Rozvoj, východiská a zmeny vo výchove a vzdelávaní
a) Rozvíjať záujem žiakov o učenie, ich schop-
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nosť racionálne sa učiť po celý život a pružne
sa prispôsobiť rýchle sa meniacim podmienkam života.
Vo vyšších ročníkoch sa výrazne zhoršuje prospech žiakov. Hlavným poslaním školy nesmie
byť len odovzdávanie množstva informácií, ale
absolventi školy si musia odniesť i trvalejšie
hodnoty ako sú vedomosti. Trvalejšími hodnotami sú postoje, záujmy, hodnotový systém,
rozvinuté schopnosti – tvorivosť, kreativita,
komunikatívnosť.
Realizácia: motivácia na vyučovacích hodinách,
hodnotenie snahy a aktivity žiaka vo vyučovacom procese, komunikácia so žiakmi aj mimo
školy – usmernenie, získavanie dôvery detí. T:
do roku 2009
b) Prechod od tradičného poňatia výchovy
a vzdelávania k tvorivo-humánnej koncepcii
V koncepcii THV ide predovšetkým o posilnenie
výchovy, aby škola vychovala osobnosť, ktorá
bude vzdelaná i vychovaná zároveň a dokáže
prekonávať životné prekážky i psychickú
záťaž.
Realizácia. V popredí snaženia každého pedagóga musí byť žiak. Postupne prejsť od
direktívnych metód výchovy k metódam
nedirektívnym, založeným na uvedomelosti
žiaka. Toto je možné zrealizovať len úzkou
spoluprácou s rodičmi, pravidelným vyhodnocovaním výchovných problémov a ich
dôsledným riešením. Prioritou musí byť
vnútorný poriadok školy, ktorými sa žiaci
musia stotožniť a dôsledne ho dodržiavať.
T: do roku 2009
c) Zabezpečiť permanentnú inováciu a kvalitu
vzdelávania
- začleniť školu do systému efektívneho využívania IKT
- zabezpečiť počítačovú gramotnosť
Realizácia: zabezpečiť vzdelávanie učiteľov, ako
využiť IKT vo výuke cez projekt e-Learning
Programme. Zaviesť vyučovanie povinne voliteľného predmetu výpočtová technika v ročníkoch 7. – 9. V ročníkoch 4. – 6. začať vyučovať
nepovinný predmet práca s počítačom. V 1. – 3.
ročníku využívať prácu s počítačom v rámci
ŠKD. Sprístupniť Internet širokej verejnosti
zriadení internetovej čajovne.
T: každý rok
- pokračovať vo výučbe cudzích jazykov a skvalitniť ich výučbu
Realizácia: v školskom roku 2004/2005 pokračovať v jazykovom variante 3. – 9. v jednej triede tretieho ročníka, druhú triedu toho istého
ročníka orientovať na technický variant 5. – 9.
V treťom ročníku pokračovať tiež jazykovým
variantom. Po zhodnotení výuky cudzích jazykov v prvom ročníku ponechať i vyučovanie
jazykov pre ďalší škol. Rok. Pre skvalitnenie
výuky do konca šk. roku 2004/2005 zabezpečiť
pedagógov s vysokoškolským vzdelaním pre
vyučovanie jazykov. T: rok 2005
- skvalitňovať vzdelávací proces
Sústrediť sa na kvalitu vzdelávacieho procesu na
škole. Rodič i žiak potrebujú kvalitné vzdelanie, aby nehľadali východisko v konkurenčnej
škole. Zo strany vedenia školy je potrebné
odmerať kvalitu a úroveň poskytovaného
vzdelania.
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Realizácia. Dôsledná príprava učiteľov na vyučovací proces. Využívanie všetkých dostupných
pomôcok na škole. Zo strany vedenia školy
overovanie vedomostí žiakov riaditeľskými
previerkami, testmi, vstupnými a výstupnými
písomnými prácami a monitormi. Overovanie
vedomostí uskutočňovať vo všetkých predmetoch nielen u profilujúcich (M, Sj). Výsledky
zverejňovať cez predmetové komisie.
T: priebežne
d) Starostlivosť o talentovaných a nadaných
žiakov
Naďalej sa venovať talentovaným a nadaným
žiakom. Zapájať ich do súťaží a olympiád.
Na činnosť využiť od škol. Roku 2004/2005
vzdelávacie poukazy. Pokračovať v úspešnej
reprezentácii školy v okrese, kraji i v celoslovenských súťažiach. Viac sa zamerať na
športovú činnosť žiakov a zapojiť ich cestou
rodičov do rôznych športových súťaží.
Využiť nové možnosti, ktoré sa ponúkajú pre
žiakov na porovnávanie svojich vedomostí
s celoslovenskými hodnotami, napr. M - súťaž klokan, prírodné vedy – korešpondenčné
semináre. Využiť novozriadenú internetovú
učebňu na zapojenie žiakov do medzinárodných projektov.
Realizácia: zo strany vedenia školy finančne motivovať prácu tých pedagógov, ktorí sa venujú
žiakom nad rámec svojich pracovných povinnosť. Úspechy žiakov zverejňovať v časopise
Varínčan a na konci každého školského roka
odmeniť úspešných žiakov. T: stále
e) Zabezpečiť zdravú výživu našich žiakov
a zdravý životný štýl detí
V spolupráci s riaditeľkou zariadenia školského stravovania zabezpečiť pestrú a hodnotnú
stravu žiakom. Získať potrebné finančné
prostriedky na prevádzku stravovacieho zariadenia získaním cudzích stravníkov z radov
obyvateľov obce, miestnych podnikateľov, dôchodcov a tiež stravovaním zamestnancov školy. Pokračovať v projekte ZDRAVÁ ŠKOLA,
usilovať o získanie medzinárodného certifikátu Škôl podporujúcich zdravie. V spolupráci so
ŠJ zabezpečovať i naďalej pitný režim žiakov.
Zapojiť žiakov do diania v obci.
Realizácia: organizovať spoločne so zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami v obci Dni obce.
Vyhlasovaním súťaží v zbere druhotných
surovín viesť žiakov k separovaniu domového dopadu učiť ich ekologickému mysleniu
a hrdosti na svoju čistú obec. T: priebežne
2. Učiteľ – rozhodujúci činiteľ výchovy
a vzdelávania
Zmeniť postavenie učiteľa – od odborníka
v jednotlivých predmetoch na osobnosť
pedagóga, ktorý by využíval alternatívne
spôsoby výchovy a vzdelávania, poznal by
potreby detí, bol náročný, ale súčasne objektívny a spravodlivý.
Zabezpečiť hlavne štúdium učiteľov cudzích
jazykov a získať pre školu kvalifikovaných
vyučujúcich s vysokoškolským vzdelaním.
Skvalitniť a prepojiť ďalšie vzdelávanie celého
pedagogického zboru s rozvojom školy.
Realizácia: umožniť učiteľom navštevovanie
kurzov, školení, odborných seminárov a vykonanie kvalifikačných skúšok. T: stále

3. Spolupráca s rodičmi a verejnoprospešnými inštitúciami
Zmeniť postavenie rodiča voči škole, ktoré
sa orientuje iba na informácie o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa, na
spolutvorcu koncepcie školy.
Realizácia: zapojiť rodičov do života školy pomocou rady školy, rady rodičov, aby spolurozhodovali o učebných plánoch, voľbe variantu
a o nepovinných predmetoch. Dôležité je tiež
spolupôsobenie obecných úradov, farského
úradu, MKS, TJ, MS pri výchove detí mimo
vyučovania. Získať z radov rodičova vedúcich záujmových útvarov, ktorých činnosť, by
zmysluplne napĺňala voľný čas detí. Žiadať
pomoc rodičov prostredníctvom triednych
učiteľov pri organizovaní výstav, športových
turnajov i kultúrnych podujatí. Od septembra
2004 využiť v plnej miere vzdelávacie poukazy
pre žiakov.
T: sept. 2004
Pokračovať v tradícii športových zápolení žiakov
o putovné poháre školy. Pri týchto aktivitách
využívať ochotu na spoluprácu od rodičov.
Priebežne informovať širokú občiansku verejnosť o aktuálnom dianí na škole formou
obecného časopisu Varínčan.
IV. Personálne, materiálne a finančné
zabezpečenie
Personálne zabezpečenie školy:
- klásť dôraz na kvalitu odbornosti pedagogických pracovníkov. Pred uzatvorením
pracovnej zmluvy robiť pohovory s uchádzačmi o miesto pedagogického zamestnanca
i výberové konania.
- zabezpečiť 100 %-tnú odbornosť všetkých
pedagogických pracovníkov aj na výučbu
preferovaných predmetov, ako je výpočtová
technika a cudzie jazyky
- pri obsadzovaní miest pedagógov uprednostňovať záujemcov z obce T: do konca r. 2005
Personálne obsadenie školy je podmienené
počtom žiakov, ktorí nastúpia do prvého
a piateho ročníka. Uvádzam predpokladaný
demografický vývin:
Prváci
2004/2005 – 20 tried
56
2005/2006 –19 tried
54
2006/2007 – 19 tried
43
2007/2008 – 18 tried
39
2008/2009 – 18 tried
47
2009/2010 – 17 tried
34
2010/2011 – 17 tried
32
Materiálne zabezpečenie školy:
Je závislé na spôsobe financovania školstva, ale
i na pomoci rodičov, sponzorov, kontaktov so
spoločenskými organizáciami a tiaž od ústretovosti zriaďovateľa. V tomto školskom roku
bol zriadený nový právny subjekt spojením
ZŠ s MŠ. Navrhujem školský rok 2004/2005
ukončiť s organizačnými jednotkami tak, ako
boli pred zlúčením subjektov.
Do budúcnosti navrhujem:
1. Vybudovať nájazdové plochy pri kuchyni
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v MŠ
2. Vytvoriť nový vchod do výdajne jedál
v ZŠ
3. Zabezpečiť zariadenie na prevoz stravy
4. Zakúpiť varnice na prevoz stravy
5. Uskutočniť prebudovanie bývalých jaslí
a sauny na učebne
6. Dokončiť rekonštrukciu uhoľne na šatne na
ZŠ
7. Zakúpiť dataprojektor na modernizáciu
vyučovacieho procesu
8. Zriadiť novú rozhlasovú ústredňu
9. Vybudovať novú školskú jedáleň v areáli
MŠ
10. Oprava vonkajších omietok na budovách
školy
11. Rekonštrukcia športového areálu
12. Postupná výmena oblokov na budove školy
13. Vybavenie kabinetov modernými učebnými
pomôckami
14. Prístavba nového pavilónu ZŠ
Finančné zabezpečenie školy:
Financovanie školy je zabezpečené normatívmi.
Za súčasného stavu, pri počte žiakov, ktorý
škola má, toto financovanie pokryje náklady
na prevádzku i mzdové náklady. Pri dobrom
hospodárení s finančnými prostriedkami
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dokážeme mnohé materiálne veci zabezpečiť.
Prenesené kompetencie sú financované z MŠ
SR. Originálne kompetencie MŠ, ŠJ, ŠK sú
financované z podielových daní obce. Originálne kompetencie ŠJ riešiť formou cudzích
stravníkov v ŠJ. ŠK, MŠ naplniť na maximálny
počet detí v triedach. Časť úväzku vychovávateliek riešiť využitím vzdelávacích poukazov.
Finančnú pomoc očakávame i od obecných
úradov, rodičov, sponzorov na nadštadartné
vybavenie školy. V najbližšej budúcnosti očakávam, že ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne
bude patriť medzi školy poskytujúce žiakom
kvalitné vzdelanie a bude i školou s dobrým
materiálnym zázemím.
Rozvoj MŠ vo Varíne po zlúčení so Základnou školou O. Štefku vo Varíne.
Výchovnú prácu s deťmi i pedagógmi riadi
zvolená zástupkyňa pre MŠ. Podáva návrh
na zlepšenie práce. Riadi a organizuje celý
výchovný proces v materskej škole. Základom výchovnej práce MŠ je THV – tvorivo
humanistická výchova.
Dôležitá je vnútorná motivácia dieťaťa. Čo dieťa
potrebuje a rozvíja jeho osobnosť ako celok po
rozumovej, citovej a telesnej stránke. Na to je
potrebné vytvoriť dobré materiálne podmienky, kvalitné pedagogické pôsobenie na deti
a dobrú spoluprácu s rodinou.
Zlúčením obidvoch subjektov MŠ so ZŠ sa

vytvorili základy pre lepšie financovanie
zlúčených originálnych kompetencií. Tieto sú
od tohto kalendárneho roka 2005 financované
cez podielové dane v obci. Predpokladám, že
zlúčenie umožní vyfinancovať predovšetkým
rekonštrukciu hygien. zariadení – úspora vody
výmenu oblokov, čo znamená úsporu energií
výmena kobercov v triedach detí, postupná
výmena nábytku, zakúpenie pomôcok, literatúry a hračiek
Spolupráce medzi ZŠ a MŠ bola i pred zlúčením
obidvoch objektov na dobrej úrovni. Školy si
navzájom odovzdávali informácie týkajúce sa
pedagogického procesu. V rámci spestrenia
činnosti deti z MŠ vystupovali so svojimi
programami na ZŠ. Pri rôznych akciách týkajúcich sa Dňa detí žiaci ochotne účinkovali
v programoch pre škôlkárov. Zlúčením sa odbúra administratívna práca pri zabezpečovaní
týchto akcií.
Na zvládnutie dobrého riadenia celého subjektu
bude nevyhnutná dobrá vzájomná spolupráca
všetkých riadiacich činiteľov v MŠ i ZŠ.
Pani riaditeľke i celému zboru v Základnej škole s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne želáme veľa úspechov
v práci pri výchove našich detí.
Ing. Marián Schmidt
predseda RŠ

AHOJ ŠKÔLKA, LETO VOLÁ!
Leto - čas slnka, smiechu - čas prázdnin. Určite každý súhlasí, že na
tie sa najviac tešia školáci. Tašky ostanú zabudnuté v kúte...
I naše deti z MŠ sa tešia - veď aj oni sa chcú kúpať, hrať, byť doma
s mamou, otcom. Je za nami pekný šk. rok, bohatý na detské zážitky,
aktivity. Predškoláci - naša hlavná „sila“ sa zapájajú do života obce
- už na jeseň recitujú babičkám, dedkom, vítajú nových občiankov
Varína. V novembri a decembri je škôlka plná spevu, bielej výzdoby tešíme sa na Mikuláša, rodičov a známych - veď je predsa „Posedenie
pri stromčeku.“ (Ďakujeme K. Tichému za ochotu hrať Mikuláša)
Detský karneval už tradične oslavujeme hudbou, maskami. Tety
kuchárky nezabudnú upiecť koláče a dobrý čaj. To najcennejšie pre
dieťa je matka. Mať rodičov je hodnota a to vštepujeme deťom od
útleho veku - preto Deň matiek je pre nás tak významný. Deti s láskou
chystajú darčeky, cvičia program, radi vystupujú. Myslím, že sa nám
darí zabezpečiť socializáciu MŠ - vcítenie sa do konania iného. Pre

dieťa je nevyhnutná potreba byť milovaný. Učíme byť tolerantný,
vzájomnému rešpektu. Spoločne sa nám vydarila akcia „Deti deťom“
- vzájomne sme sa obdarili básňami, scénkami o zvieratkách, jarnými
piesňami, predškoláci sa popýšili hrou na flaute.
Veľká vďaka patrí školákom ZŠ. Ochotne ako škriatkovia, dobré
víly, vodník nachystali úlohy, ktoré sme s deťmi plnili na našom
„guláši“.
Chcem sa v mene detí a celého kolektívu MŠ poďakovať rodičom,
starým rodičom, reagovali na našu výzvu, prišli a pomohli pri obsadzovaní lavičiek, úprave a čistení šk. dvora. Máme všetci záujem, aby
naše deti sa hrali bezpečne a v našom areáli sa dobre cítili.
Krásne prázdniny praje Júlia Gáborová
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Škola informuje
Skončil sa školský rok 2004/2005. Na Základnej škole Ondreja Štefku vo Varíne bolo počas
roka 502 žiakov.

Prospech
V II.polroku prospelo 499 žiakov. Neprospeli 2 žiaci. Dostatočný prospech dosiahlo 59
žiakov. Z toho na ročníkoch 1.-4. 4 žiaci. Dvaja
žiaci robili komisionálne skúšky pre veľký počet
vymeškaných ospravedlnených hodín. Výborný
prospech dosiahlo 123 žiakov. Na ročníkoch l.-4.
85 žiakov. Na ročníkoch 5.-9. 38 žiakov.

Správanie
Dôležitou súčasťou výchovno-vyučovacieho
procesu je správanie sa žiakov. Na škole je
prevažná väčšina žiakov, ktorí dodržiavajú
školský poriadok a vnútorný poriadok školy.
Máme i žiakov, ktorí sa s vnútorným poriadkom školy a školským poriadkom nedokázali
stotožniť a preto boli napomínaní riaditeľkou
školy 2 žiaci, triednymi učiteľmi 11 žiakov. Naopak žiaci dostali za svoje správanie i pochvaly.
84 pochvál bolo udelených riaditeľkou školy.
Znížené známky zo správania II. stupňa dostali
3 žiaci. III. stupňa 1 žiak.
Vymeškané hodiny
Ospravedlnené hodiny za celý školský rok:
36 760 h.
Neospravedl. hodiny za celý školský rok:
355 h.
Celkom žiaci vymeškali : 37 115 h.

Exkurzie a výlety
V školskom roku zorganizovali vyučujúci
pre žiakov viacero exkuzii, na ktorých mali žiaci možnosť prakticky si overiť svoje vedomosti
z jednotlivých predmetov. Exkurzie boli organizované do blízkeho okolia. Vďaka združeniu
rodičov, ktoré finančne prispelo na jednotlivé
exkurzie sme mohli zorganizovať i exkurzie do
zaujímavých lokalít po celom Slovensku.
Žiaci 5.ročníka sa zúčastnili dejepisnej exkur-

II. polrok končí 501 žiakov. Na ročníkoch 5.-9.
je to 289 žiakov a na ročníkoch 1.-4. je to 212
žiakov, ktorí sa učili v 20-tich triedach.

zie do Klobušíc a Trenčianskych Teplíc. Túto
exkurziu organizovala Mgr.Fodorová.
Žiaci 6.ročníka sa zúčastnili zemepisnej
exkurzie do Rajeckej Lesnej a Čičmian – pripravila Mgr. Andelová, literárna exkurzia – Martin
– pripravila Mgr.Cvachová.
7.ročník – literárna exkurzia Dolný Kubín-Jasenová- Tvrdošín – Mgr.Galčíková, zemepisná
exkurzia Liptovský Mikuláš – Važec – Mgr.Androvičová.
8.ročník – v II.polroku prírodopisno-zemepisná exkurzia – Banská Štiavnica sv.Anton,
múzeum mincí a medailí Kremnica pripravila
Mgr.Tavačová, chemická exkurzia do Dolvapu
Varín – pripravila Mgr.Tavačová.
Najviac podujatí absolvovali žiaci 9.ročníka,
ktorí boli na chemickej exkurzii v Krasplaste
Vyšné Kamence – Mgr.Tavačová, ďalej sa
zúčastnili exkurzie z fyziky do Planetária
v Žiari nad Hronom, a dejepisu v Banskej Bystrici – Mgr.Fodorová. Prírodopisná exkurzia na
Majer-Starý hrad – pripravila Mgr.Chabadová.
Žiaci 9.A triedy vďaka rodičovi p.Gáborovi
Ladislavovi mohli absolvovať exkurziu na OR
HaZZ v Žiline, kde mali možnosť prehliadky
najmodernejšej hasičskej techniky. Žiaci 9.ročníka sa zúčastňovali Dňa otvorených dverí na
stredných školách o ktoré mali záujem.
Školské výlety organizovali triedni učitelia.
I.B
I.C
II.B
III.A
III.B
IV.A
V.roč.
VI.roč.

– Jedľovina, Mgr.Smolková
– Bojnice, Mgr.Tropková
– Budatínsky zámok, Mgr.Takáčová
– Oravský Podzámok, Mgr. Synáková
– Bojnice, Mgr. Bielková
– Demänovská jaskyňa, Mgr.Mihaliaková
– Bratislava, Mgr. Oslanec, Mgr.Vojteková
– Oravský Podzámok-Zuberec,

Účastníci výletu za odmenu

Mgr.Andelová, Mgr.Cvachová
- Oravský Podzámok - Zuberec
– Mgr.Tavačová
VII.B,C – Kurská dolina, p.Šimlíková, p.Košútová
VIII.A,B – Varín-Koňhora, Mgr. Androvičová,
Mgr.Trnovská
IX.A
- Oravský Podzámok - Zuberec, Mgr.
Fodorová
VII.A

Na výlet za odmenu bolo vybratých 41 žiakov
školy. Trasa výletu bola Hrad Devín a mesto Bratislava. Žiaci sa v počte 39 tohto výletu zúčastnili
podľa nasledovného zoznamu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Sára Stella
Patrícia
Ján
Andrea
Darina
Anna
Peter
Pavol
Jozef
Jana
Juraj
Veronika
Peter
Zuzana
Zdenko
Peter
Gabriela
Miroslava
Veronika
Denisa
Simona
Lívia
Ingrida
Jozef
Tomáš
Pavol
Darina
Michaela
Michal
Michal
Miroslav
Veronika
Martina
Jana
Mária
Lucia
Soňa
Mária
Zuzana

Šutková
Solárová
Gajdošík
Bugáňová
Holešová
Bielková
Kysela
Sauer
Staňo
Šimlíková
Tichý
Záhorcová
Zimen
Gáborová
Holeša
Hruška
Janíčková
Janíčková
Košútová
Ružičková
Schniererová
Vajdová
Zimenová
Vrábel
Bublík
Hruška
Mičová
Šimlíková
Tichý
Janošík
Vrábeľ
Barčíková
Bugáňová
Ďuranová
Hanuliaková
Gáborová
Martinčeková
Adamíková
Palajová

III.B
V.A
V.B
VI.A

VII.A

VII.C
VIII.A

VIII.B
IX.A

IX.B

Tento výlet bol zaslúženou odmenou pre
žiakov za reprezentáciu školy za ich celoročné
úsilie v príprave na súťaže, zberové akcie,
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vystupovanie na kultúrnych programoch kde
reprezentovali našu školu.
Najlepšou žiačkou školy bola pedagogickou
radou odsúhlasená žiačka 9.A triedy
Martina Bugáňová za prácu počas celých
9-tich rokov na škole, aktívne reprezentovala
školu v olympiádach a iných súťažiach.
Žiaci ročníkov 1.-4.absolvovali základný
plavecký výcvik na Základnej škole Karpatská
v Žiline.
Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku Pod Jedľovinou pod vedením
Mgr.Androvičovej.

Aká bola naša práca so žiakmi
Na škole sme v tomto roku v plnej miere
využili vdelávacie poukazy. Žiaci pod vedením
pedagógov ale i obyvateľov z obce mali možnosť
pracovať v 32 zájmových krúžkoch. Výsledky
tejto práce boli uplatnené v rôznych súťažiach
ale i v programe Kamera D, ktorú sme zorganizovali pre občanov Varína. Program mala na
starosti Mgr.Trnovská
V oblasti SJ každoročne kladieme dôraz na
Hviezdoslavov Kubín, v ktorom žiaci súťažia
v prednese poézie a prózy. V školskom kole
sa zúčastnilo 48 žiakov. Do regionálneho kola
postúpila žiačka 7.A triedy Lívia Vajdová
– v prednese prózy získala Čestné uznanie
– pripravovala Mgr.Vojteková.
Hviezdoslavov Kubín pripravovali vyučujúce
SJ a vyučujúce ročníkov 1.-4.
Detský čin roka 2004 - kolektív 6.A triedy
získal Ocenenie za nomináciu v celoslovenskom projekte pod záštitou MŠ SR kategória
POMOC ĽUĎOM
Pripravovala:Mgr.Galčíková
V rámci Ov žiaci i tento rok pracujú na projekte , do ktorého bolo vybraných 60 prác.
V oblasti CJ sa žiačky Mária Ďuranová
zúčastnila okresného kola olympiády v AJ
– pripravovala Mgr.Jurová.
Literárna súťaž okresná – Môj kamarát ťahák
– víťazi literárnej súťaže žiakov ZŠ –Jozef Vrábeľ
7.C (poézia) pripr.Mgr.Cvachová, Michal Tichý
8.A (próza) pripr.Mgr.Trnovská
Celoslovenská lit.súťaž Moysesovo Požitavie
– diplom za účasť v 1. roč. súťaže získali žiačky
6.A triedy. Prip.Mgr.Galčíková
Monitor 9 zo SJ – celoslovenský priemer 71,1%
a úspešnosť našich žiakov bola 72,7%.
V rámci M sa žiaci zúčastnili súťaže MOZ.
Umiestnenie v okresnom kole – všetci uvádzaní
sú úspešní riešitelia.
Ján Gajdošík - 6.miesto (kategória MOZ – 5)
– pripravoval Mgr.Oslanec
Peter Zimen - 5. miesto (kategória MOZ – 6)
– pripravovala Mgr.Andelová
Peter Kysela - 7.miesto (kategória MOZ – 6)
- pripravovala Mgr.Andelová
Zdenko Holeša – 3.miesto (kategória MOZ – 7)
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– pripravoval Mgr.Oslanec
Martina Bugáňová – 12.miesto (kategória MOZ
– 9) – pripravovala Mgr.Chabadová
V matematickej súťaži – Pytagoriáda – na
okresnom kole sa žiak 5.B triedy umiestnil
na 2.mieste – Ján Gajdošík. Pripravoval
Mgr.Oslanec.
Žiaci sa zapojili i do MAKSA t.j. do matematického korešpodenčného seminára. Umiestnenie
bolo nasledovné:
v kraji
v SR
Darina Holešová 1.-32.miesto 1.-253.miesto
Peter Zimen
-„-„Darina Mičová
l.-9. miesto l.-85.miesto
Michaela Šimlíková
-„-„Tomáš Bublík
-„-„Pavol Hruška
-„-„Žiaci školy boli zapojení i do celoslovenskej
matematickej súťaže KLOKAN.
Tu boli viacerí úspešní riešitelia:
3.roč. Dominik Gábor, pripr. Mgr.Synáková
4.roč. Michal Cvacho
Mgr. Mihaliaková
5.roč. Ján Gajdošík
Mgr. Oslanec
6.roč. Jozef Staňo
Mgr. Andelová
Peter Zimen
-„7.roč. Veronika Košútová Mgr.Oslanec
Denisa Ružičková
-„8.roč. Miroslav Dobranský Mgr.Andelová
Miroslav Vrábeľ
Mgr.Chabadová
Jakub Synák
-„9.roč. Veronika Barčíková
-„Martina Bugáňová
-„V 9.ročníku písali žiaci MONITOR 9 z matematiky i zo slovenského jazyka.
Naši žiaci dosiahli priemer v matematike
64,4% a celoslovenský priemer v matematike
bol 65,1% . Vzhľadom k tomu, že MONITORU
sa zúčastnili všetci žiaci 9.ročníka, nielen žiaci
ktorí idú na gymnázia je tento priemer pomerne
dobrý.
V rámci prírodovedných predmetov žiaci
súťažili vo viacerých olympiádach. V rámci
zemepisu sa zúčastnili geografickej olympiády
okresného kola. Všetci zúčastnení sa stali úspešnými riešiteľmi s nasledovným umiestnením:
Veronika Záhorcová – 4.miesto
Anna Bielková
- 5.miesto
Simona Schniererová – 8.miesto
Pripravovala Mgr.Andelová.
Bugáňová Martina
– 8.miesto
Barčíková Veronika
– úspešná riešiteľka
Pripravovala Mgr.Androvičová
Záhorcová Veronika postúpila do krajského
kola kde sa umiestnila na 2.mieste a Bielková
Anna na 6.mieste.
Žiaci sa tiež zúčastnili okresnej súťaže pod
názvom Čo vieš o hviezdach. Tu súťažili Miroslava Hýlová zo 6.B triedy a Jozef Vrábeľ zo 7.C
triedy. Pripravovala Ing.Komperdová.
V rámci biologickej olympiády kategórie E

sme sa zúčastnili okresného kola vo všetkých
troch odboroch, botanika, zoológia, geológia.
Umiestnenie zoológia – Ingrid Zimenová
– 5.miesto, Barbora Hajsová – 5.miesto,
Gabriela Janíčková – 6.miesto, Veronika Košútová – 7.miesto – pripavovala Mgr.Chabadová.
V odbore botanika sa zúčastnili
Lucia Gáborová – 2.miesto
Andrea Bugáňová –5.miesto
Miroslav Janíčková – 7.miesto
Zuzana Gáborová - 8. miesto
Lucia Gáborová postúpila do krajského kola,
kde sa stala úspešnou riešiteľkou Pripravovala
Mgr.Paučinová.
V odbore geológia sa zúčastnili okresného
kola
Veronika Barčíková – 2.miesto
Michal Janošík - 3. miesto
Obidvaja postúpili do krajského kola.
Michal Jánošík – 5.miesto
Veronika Barčíková – l.miesto,
postúpila do celoslovenského kola tejto súťaže
a umiestnila sa na peknom 3.mieste na Slovensku.
Pripravovala Mgr. Tavačová.
V rámci chemickej olympiády sa žiaci zúčastnili okresného kola:
Martina Bugáňová - 2. miesto
Mária Hanuliaková - 3. miesto
Zuzana Palajová - 8. miesto
V krajskom kole sa Martina Bugáňová
umiestnila na 2.mieste
Mária Hanuliaková na 4.mieste
Zuzana Palajová úspešná riešiteľka
Pripravovala: Mgr.Tavačová
Žiaci našej školy sa pripravovali a zúčastnili
i biblickej olympiády.
Školu reprezentovali žiačky- Košútová Veronika, Denisa Ružičková, Gabriela Janíčková.
Pripravovala Mgr. Paľušková.
Žiaci mali možnosť zapojiť sa i do zdravotníckej súťaže. Pod vedením Mgr.Tavačovej sa
zúčastnili regionálnej zdravotníckej súťaže
– HMZ – II.stupeň, kde družstvo zložené zo
žiakov – Zuzana Gáborová, Veronika Košútová, Lívia Vajdová, Martina Volčková, Ingrid
Zimenová a Peter Hruška – všetci zo 7.A triedy
získali 5.miesto.
Okrem súťaží boli pre žiakov poriadané
na škole v rámci jednotlivých predmetov i iné
akcie:
- beseda so spisovateľom Jozefom Zrnekom
pre 3. a 4. roč.
- divadelné predstavenie – Janko Hraško pre
l.-4.roč.
- kvíz zo SJ pre 7.roč.
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-

beseda s policajtom – dopravná výchova
výstavka kníh – Marec mesiac knihy
stavanie mája
divadelné predstavenie – Maľované na skle
pre 4.-8.roč.
beseda so spisovateľom Milošom Jesenským
pre l.-4.roč.
Deň matiek – kultúrny program
beseda z Centra pre týrané ženy v Čadci
- o manželstve a rodičovstve
zápis prvákov do miestnej knižnice
MDD – hry, výlety triednych kolektívov
prednáška pre 9.ročník – o životnom
prostredí (zo Slov.agentúry životného
prostredia)
v rámci Vv žiaci zhotovili množstvo originálnych výrobkov,pre našich sponzorov
žiaci pracovali s tradičnými materiálmi
a technikami / drôt,slané cesto / navštevovali
výtvarné galérie
recyklácia plastov
výzdoba školy, stolov, kraslíc k Veľkej
noci
týždeň hlasného čítania od 2.-8.apríla (do
projektu sa zapojila p.Mravcová, p.Synáková + 2 matky z 1.A )
Škola hrou – vystúpenie pre žiakov 1.-4.
roč.
projekt – Správaj sa normálne pre 5.roč.
– v splupráci s PZ Terchová
v 7.roč. beseda s detskou lekárkou
MUDr.Milovou – Výchova k manželstvu
a rod.
pre 5.roč. beseda s precovníčkou hvezdárne
športove turnaje medzi triedami vo vybíjanej a basketbale
kultúrne programy pre obec
žiaci sa zúčastnili futsalového a futbalového
turnaja

Na škole bola organizovaná súťaž v zbere papiera,plastových fliaš a tetrapakových obalov
Zber papiera: 1.miesto 7.A - 316 kg
2.miesto 2.B - 188 kg
3.miesto 2.A - 125 kg
Zber tetrapakových obalov:
1.miesto 6.A – 2422 ks

Varínčan

2.miesto 5.A – 1138 ks
3.miesto 2.A – 1078 ks
Najlepší zberači:
Bielková Anna 6.A - 738 ks tetrapak. obalov
Janíčková Miroslava 7.A - 268 kg papiera
ŠOP – škola ochrany prírodyVarín a ZŠ
majú dobrú spoluprácu.Zúčastnili sme sa
týchto projektov:
- prečo potrebujeme obaly a ako s nimi hospodáriť – beseda + praktické ukážky ( 3AB
1ABC)
- výstava - Medveď hnedý (lABC)
- prehliadka expozície – Obojživelníky (3AB
lABC + prednáška + tvorivé dielne)
- domáca recyklácia papiera 4.A
- 8. a 9.roč. Flóra a fauna NP Malá Fatra
Z celej činnosti školy vidieť, že žiaci si môžu
svoje najrozličnejšie záujmy realizovať vo
všetkých oblastiach činnosti na škole formou
vzdelávacích poukazov. Pre školu je veľmi
vítaná spolupráca s rodičmi žiakov i s ostatnými občanmi z obce. Tu chcem vyzdvihnúť
študentku Luciu Michálkovú, ktorá viedla
krúžok mažoretiek na škole kde zúročila svoje
dlhoročné skúsenosti majsterky Slovenska
a majsterky Európy, ktoré získala ako členka
žilinských mažoretiek.

Prijatí žiaci na SŠ v školskom roku 2004/2005

Škola
Gymnázium štátne

Spolu Chlapci Dievčatá

2
3
OA
3
3
HA
1
SZŠ
1
SPŠ
5
DOŠ
1
SŠ podnikania
2
učebné o.
ZSŠ
3
študijné o. 8
učebné o. 10
SOU
študijné o. 12
OU
2
po 1.kole 56
Prijatí
po 2.kole
0
cirkevné
štátne
cirkevné

0
0
0
1
0
0
4
0
0
1
3
3
10
1
23
0

2
3
3
2
1
1
1
1
2
2
5
7
2
1
33
0

Organizácia školského roku
2005/2006
V školskom roku 2005/2006 bude celý
výchovno-vyučovací proces organizovaný vo
Varíne. Pracovisko v Nezbudskej Lúčke sa zruší, čím odpadnú problémy dochádzky žiakov do
susednej obce. Toto riešenie je podmienené výstavbou novej školskej jedálne v areáli Materskej
školy, ktorá bude slúžiť pre potreby zlúčeného
subjektu ZŠ s MŠ. Z priestorov bývalej školskej
jedálne získame prestavbou učebne, v ktorých
budeme zabezpečovať vyučovací proces.
Mgr. Alžbeta Paučinová, riad.školy

Umiestnenie v rámci kraja
Mesto
Banská Bystrica
Martin
Dolný Kubín
Kysucké N. Mesto
Žilina
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Počet ž. Chlapci Dievčatá

1
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Varínčan
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Ohlasy z misií
Slávnosť Panny Márie Pomocnice 2005
Milí
dobrodinci
a podporovatelia saleziánskych misií,

je nepísanou tradíciou, že sa vám ozývame dvakrát do roka takýmto osobitným
listom. Chceme, aby ste vedeli, ako sa
rozvíja dielo, ktorého ste podporovateľmi a akým spôsobom sa používajú
prostriedky, ktoré nám Prozreteľnosť
zveruje Vašimi rukami.
Tridsiaty prvý článok saleziánskych
stanov poukazuje na základné princípy,
podľa ktorých sa má riadiť a posudzovať
služba, ktorú saleziáni vykonávajú. Je
osožné citovať z neho: „Svojím poslaním máme podiel na poslaní Cirkvi,
ktorá uskutočňuje Boží plán spásy,
príchod jeho kráľovstva tým, že prináša
ľuďom evanjeliové posolstvo, úzko
spojené s rozvojom časného poriadku...
Vychovávame a evanjelizujeme podľa
projektu integrálneho rozvoja človeka,
orientovaného na Ježiša Krista, dokonalého človeka. Verní úmyslom nášho
zakladateľa usilujeme sa vychovávať
statočných občanov a dobrých kresťanov.“
Tento článok rozvíja rozličné aspekty
tohto saleziánskeho angažovania. Výchovná činnosť má nevyhnutné sociálne
napojenie, a to tým viac, že verní nášmu

duchu, „pracujeme v ľudových prostrediach a pre chudobných chlapcov“. Tak
prispievame k rozvoju skupiny obyvateľstva a prostredia spolupracujúc
vo výchove mladých k mravnej spoločenskej zodpovednosti. Ďalej sa v tomto článku dočítame, že „nezávisíme od
nijakej ideológie ani od politiky strán,
ale odmietame všetko, čo podporuje
biedu, nespravodlivosť a násilie a spolupracujeme so všetkými, čo budujú
spoločnosť dôstojnejšiu človeka.“ Na
konci článku sa pripomína posledný
cieľ našich výchovných a rozvojových
aktivít: „Rozvoj, ktorému sa venujeme
v duchu Evanjelia, realizuje Kristovu
oslobodzujúcu lásku a je znamením
Božieho kráľovstva.“
Teraz dovoľte niekoľko novostí z našich misijných diel. V Aldane sú teraz
prítomní dvaja kňazi. Pastoračný tím dopĺňajú dve misijné dobrovoľníčky. Veľmi pekne rastú cirkevné spoločenstvá po
okolitých dedinách v tajge. V Jakutsku
sú teraz prítomní traja saleziáni a jedna
misijná dobrovoľníčka. Zdá sa, že Pán,
aj vďaka Vašim modlitbám, skrátil našu
skúšku ohľadom víz a práva na pobyt
a tento rok nemáme ťažkosti s nimi. No
treba sa neustále modliť.
Práce na kostole pokračujú dobre.
Vďaka za podporu. Čo sa týka budúc-

nosti: od septembra by sa mala Sibír posilniť šiestimi misijnými dobrovoľníkmi
a niekoľkými saleziánmi zo Slovenska.
Záujem o prácu v týchto zemiach prejavili kórejskí a japonskí saleziáni... Ďakujeme a prosme Pána žatvy. Osobitne
prosíme o modlitby, aby sa aj mužská
mládež odhodlala pre prácu v misiách.
Zdá sa, že dievčatá sú veľkodušnejšie
v odpovedi na Boží hlas.
V Baku, podľa slov vedúceho misie,
„misia praská vo švíkoch“. Ako sme už
písali, otvorilo sa druhé saleziánske mládežnícke stredisko vo štvrti Achmedly.
Vývarovne pre chudobných pracujú na
zdvojený výkon. Na Veľkú noc bolo pokrstených 19 nových kresťanov. Mládeže
je veľa. Chvála Bohu! Pravda, kostol sa
ešte stále nezačal stavať, takže treba
zdvojnásobiť modlitby na tento úmysel.
V Baku máme teraz štyroch saleziánov
a jednu misijnú dobrovoľníčku. Cez
leto by sa mal tento stav zvýšiť o jedného saleziána a troch misijných dobrovoľníkov. Je nádej založiť katolícke
spoločenstvá aj v iných mestách. Takže
ďakujme a prosme!

Nech Vás Pán žehná a odmení Vašu
veľkodušnosť!

Daniel Pravda, SDB

Vážená pani Halušková a celý misijný klub!

Drahí naši dobrodinci!

Srdečne si Vás pozdravujeme z Nižného Tagilu a ďakujem za
balíky, ktoré sme od Vás dostali, prišli v poriadku. Ďakujeme za
plienky pre chorých, sušené mlieko, granko, klobásy – tie sme si
nechali v mrazničke na Veľkú noc a po Vzkriesení a posvätení
jedla sme sa aj vďaka Vám cítili ako doma na Slovensku. Ďakujeme aj za USD, ktoré nám vždy pribalíte, vďaka. Tiež vďaka
za parenice a pastelky. Ďakujeme tiež za pekné Veľkonočné
prianie, my sme sa za Vás modlili, no pravdu povediac nikomu
sme nestihli napísať.
Z celého srdca Vám ďakujeme za Vašu duchovnú aj materiálnu pomoc. Nech Vám to Pán odmení už tu na zemi ale hlavne
po smrti v nebi. Tento list dostanete zo Slovenska, ja budem
v mesiaci júni na Slovensku, ak mi to bude len trochu možné,
prídem Vás do Varína navštíviť.
Ešte raz za všetko ďakuje a v modlitbách ostáva spojená

Naplnení láskou a darmi Ducha Svätého, vyjadrujeme Vám
veľkú vďačnosť za Vaše finančné príspevky na adoptívne dieťa, ktoré podporujete v Azerbajdžane. Na Veľkú noc tri deti z
„Programu adopcie na diaľku“ prijali sviatosť krstu a pripravujú sa na ďalšie sviatosti. Máme radosť z toho, že Pán ich povolal
do Cirkvi a spolu s nami prežívajú radosť z kresťanského spoločenstva. Na leto chystáme letné pobyty na chate pre deti, jeden
tábor bude venovaný len deťom s PAD, Vami podporovanými.
Ešte raz vďaka za všetko, čo robíte pre svoje adoptívne dieťa.
Nech Duch Svätý rozmnožuje svoje dary aj vo Vašej rodine.

s. Mária Dubeňová

15. 5. 2005
o. Ján Čapla, SDB ordinár „Missio sui iuris“
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Varínčan

Ako to bolo s prípravou výstavby
novej dediny v Krasňanoch?
Lokalita Kúrskej doliny očaruje každého svojou krásou
a takmer panenskou prírodou. Už naši prekovia si pred viac
ako 1200 rokmi obľúbili okolitú prírody, ktorá svojimi darmi
ponúkala hlavne zdroj obživy a možnosť budovania osídiel.
Táto časť je kolískou starých Krasnian, ale aj významná lokalita
z hľadiska histórie celej severozápadnej časti Slovenska.
Už v 8. – 9. storočí tu žila silne organizovaná usadlosť starých
Slovanov, mala vlastných bojovníkov na čele s jazdcom. Legenda spomínajúca bojovú udalosť z tohto územia sa nachádza
v poľských archívoch a kronikách Boleslava Chrabrého, kde sa
hovorí o 60-tich bojovníkoch, ktorí sa postavili na odpor mnohopočetnej armáde a územie si bránili, i keď vedeli, že nemajú
nijakú nádej.
Za hájom v období od 19. júla – 24. septembra 1933, s podporou slovenskej krajiny a Muzeálnej slovenskej spoločnosti univerzitný profesor Dr. Vojtech Budinský-Krička vykonal archeologický prieskum. Odkryl doposiaľ najrozsiahlejšie staroslovanské
mohylové pohrebisko birituálneho charakteru v severozápadnej
časti Slovenska s unikátnymi nálezmi zbraní, keramiky. Našla
sa aj starorímska spona, druhá rímska spona v staroslovanskom
prostredí. Tvarom sa podobá spone z merovejského pohrebiska
vo Vinařiciach v Česku. Celá lokalita Kúrskej doliny má nielen
bohatú a významnú históriu, ale v súčasnej dobe aj vzácnu faunu
a flóru.
Na Kúrských lúkach žije okrem iných živočíchov aj jeden z unikátov Slovenska, prudko jedovatý chrobák Heloe
violaceus. Objavuje sa začiatkom apríla až do júna, kedy jeho
výskyt zaniká. Pri dotyku rukou vylučuje jedovatú látku Canatharidin, ktorá spôsobuje zápal mozgových blán, čo môže
končiť až smrťou. Kúrsky potok, na ktorom je dobre vyvinutý
brehový porast s dominanciou Salix Purpurea a výskytom
Myricaria Germanica, výskyt ohrozených druhov vtákov,

patrí medzi jednu zo štyroch Geofondových lokalít Krasnian.
Už vo februári 2005 sa začal objavovať v Krasňanoch človek
z realitnej kancelárie, údajne z Nitry, ktorý navštevoval ľudí,
vlastníkov pozemkov určitej časti v Kúrskej doline za účelom
odkúpenia na agroturistiku. Vysvetľoval, že majú záujem zatraktívniť túto časť hlavne chovom koní. Niektorí občania uvítali zaujímavý projekt a odpredali pôdu za 70,- až 200,- Sk/m2. Takýmto
spôsobom bolo odpredaných 9 ha. Medzičasom sa začalo medzi
ľuďmi pošuškávať, že Kórejci si budú budovať vlastnú dedinu
v tomto okolí. Avšak nikto z kompetentných to priamo nepotvrdil. V 20. čísle Žilinských novín sa objavila správa, že Kórejská
dedina bude stáť v blízkosti Krasnian. 27. 5. 2005 sa občania na
verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Krasnian z úst architekta Dušana Voštenáka dozvedeli o tomto zámere. Obytný
súbor by mal pozostávať z apartmánových domov v celkovom
počte 75 bytových jednotiek. Súčasťou komplexu by mala byť
aj štátna pomoc, ktorá by v prípade úspešnej realizácie mala
do obce smerovať. 30. 5. 2005 o 19.00 hod sa v Dome kultúry
v Krasňanoch konalo verejné zasadnutie, na ktorom sa zúčastnilo
viac ako 100 občanov našej obce. Mnohí sa práve tam zobudili
z krásneho sna o agroturistike a koníčkoch. Každý mal priestor
vyjadriť svoj názor k danej problematike a právom sa cítili byť
podvedení jednaním pri odpredaji pôdy. Zazneli hlasy aj o referende, ako aj nespokojnosť s výstavbou novej dediny. Niektorí
navrhovali iné riešenia, kompromisy, iní v tom videli len samé
pozitíva. Ale všetko je paradoxne asi už dávno naplánované vo
vyšších kruhoch, veď odpredaných 9 ha nevlastnia naši občania,
a preto nech v uliciach zaznievajú kladné či záporné názory, na
problematike sa nič nemení. A proroctvá slávnej kráľovnej zo
Sáby – Sibyly sa plnia aj v 21. storočí... a žltá rasa zaplaví zem...
Dagmar Vojteková
Krasňany

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Pondelok 4. júla

19.00 hod na Námestí sv. Floriána
Vystúpenie folklórneho súboru kanadských Slovákov a varínskeho spevokolu

Utorok 12. júla
Bojnice

Knižnica informuje
Výpožičný čas v knižnici
Pondelok – 10.00 – 18.00 h
Utorok – Piatok – 13.00 -18.00 h
Dovolenka v knižnici
18. 7. – 29 7.
15. 8. – 2. 9.
Zápisné na rok 2005
Deti do 15 rokov: 10,- Sk
Ostatní: 20,- Sk
Prosíme čitateľov, ktorí prekročili výpožičnú dobu 2 mesiace o vrátenie kníh!

autobusový zájazd pre rodičov
s deťmi
prihlášky: MKS

Júlia Gáborová, 7.B

Piatok 15. júla
19.00 hod Výročie zvrchovanosti
spomienková slávnosť

Streda 3. augusta
Jahodnícke háje
zájazd do skanzenu v Martine
prihlášky: MKS

Streda 10. augusta
Jablonka
autobusový zájazd
prihlášky: MKS

Odpovedá
Peter Boka ml.
Čo myslíte, vyvinul sa človek z opice?
Skôr si myslím, že naopak. Opice tak nevystrájajú
a predsa ich vidno väčšinou v klietke.
Čo je to MHD?
Je to jediný dostupný spôsob, ako sa niekomu dostaneme na kožu.
Čo je podľa Vás na aute zbytočné?
Sedadlo vedľa šoféra, pretože tam väčšinou sedí len
naša manželka.

Vzdelávacie kurzy
v šk. roku 2005-2006 pripravujeme:
hudobné: klavír, gitara, spev
kurz pohybovej výchovy
kurz výtvarnej výchovy
prihlášky: MKS

Čo je najväčšou brzdou cestnej premávky?
Sú to pekné stopárky a samozrejme manželka, ktorá
sa s vami vezie.

Prečo je zbytočné ísť hlavou proti múru?
Záleží, ako je hlava chránená, keď niet ochrany,
pomôžu už len polená.

Aká je podľa Vás ideálna dovolenka?
Minimálne mesiac v kuse necestovať v autobuse,
ruksak plný peňazí, sen sa rýchlo zobrazí.

Čo by mala vedieť ideálna sekretárka?
Mala by zastúpiť aj svojho šéfa, veď často krát on
zastúpi jej manžela.

Kto podľa Vás nosí drevo do lesa?
Každý alibista. Čo, keď bude potrebné priložiť polienko na ohníček?

Prečo sa hovorí, že v politike sú len veľké
zvieratá?
Nie je tomu tak, veď je tam líška ba aj zajac.

Kde sa mláti prázdna slama?
V prázdnych hlavách, tam nakoniec ostanú už len
plevy.
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Tajnička z čísla 5/2005 znela: „Dovoľte mu tých pár slov aspoň v spánku.“ 100,- Sk vyhráva pani Elena Šmehylová, Belá 821
u KUPÓN Č. 7/8 u KUPÓN Č. 7/8 u KUPÓN Č. 7/8 u KUPÓN Č. 7/8 u

Pomôcky:
koment,
5. časť
Paris, aam, tajničky
Evans, At

Piekol na Bielkovina Pásmové
povrchu
v obilí
horstvo

Hľa,
rusky

Značka
abvoltu

Orientálny
Maškrta rozprávkový hrdina

Cirkulovala, obiehala

vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. septembra 2005
na adresu redakcie.

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK
Pýta sa skaut kolegu:
- Orlie oko, ty už si našiel to tričko, čo
si pred mesiacom stratil?
- Áno, včera....(dokončenie v tajničke krížovky)
Materiál
Autor:
na zátky,
Jozef Blaho korkovina

Druh
trvácej
rastliny

1. časť
tajničky

Citoslovce
Anglický bolesti
archeológ
Tu máš

Robil
operáciu
Šepkanie
Skratka
výrazu ekonomický
Francúzky
komik

Ľaknutie

Potom

Otr.látky
(skr.)
Japonský
boh zeme

Kanadská
skalná kuna
Popíjali

Rímskych
51
Krátky
kabát

Vsunutá
časť
rukopisu,
vsuvka

Benátsky
cestovateľ
Obludný
drak

Žilnatá
alkalická
hornina
Francovka
Masnota,
masť
Holand.
objem. miera

2. časť
tajničky
Vysádzala

Herecká
úloha

A iné
(skr.)

Nejako

Kameň na
ostrenie kosy

Nasávala

Mládza

4. časť
tajničky
Živý organizmus

Značka
kiloampéra
Lúčna
rastlina

Osobné
zámeno

Nie naozaj,
zdanlivo

Syn kráľa
Priama,
únosca
Heleny

Duše
zomrelých
v Egypte

Francúzky
prozaik

Slávny
taliansky
husliar

3. časť
tajničky
Staroegypt.
boh slnka
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