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1)    Úvod do kroniky 

 

                V roku 2018 sa občania znova potešili 15. ročníku „Bálešových hodov“ a 

záhradkárskej výstave  s názvom „Z darov zeme“. Program tohto pekného výročia 

spestril a obohatil svojim programom pod názvom „Rodný môj kraj“ sólista opery 

SND p. Ivan Ožvát.   

Občania sa zúčastnili volieb do samosprávy obce a prvého ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Deti  z našej školy  a škôlky sa počas roka 

zapojili do programu oslavy dňa matiek, stretnutia jubilantov, tešili sa príchodu 

svätého  Mikuláša. 

  

 

 

2)   Činnosť obecného úradu 

   A/  Rozpočet obce na rok 2018 

 

Príjmy v tis. €:                       1 165 479,14 
 
Bežné príjmy                         401 3903,05 

Kapitálové príjmy                704 029,03  
 
Príjmové finančné operácie                60 057,06  
 

Výdavky v tis. €:                                                                 1 165 479,14 

z toho bežné výdaje                                                                376 343,05 

Kapitálové výdavky -                                                               767 136,09 

Výdavkové finančné operácie -                                                22 000,00 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 165 479,14 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume  614 149, 55 EUR, čo predstavuje  52,70 % plnenie.  

bežné príjmy :            418 183,65 € 

kapitálové príjmy        153 581,61 € 

finančné operácie:      42 384,29 € 

Výdavky obce boli v roku 2018 čerpané v celkovej výške  544 262, 27 €, z toho 

bežné výdavky boli čerpané vo výške          340 631,07 €,  



 

 

 

kapitálové výdavky boli čerpané vo výške      175 673,49 €, 

finančné výdavky boli čerpané vo výške        27 957,71 €. 

 

Dotácie na rozvojové projekty v našej obci , ktoré  obec získala v roku 2018 : 

- od Fondu na podporu umenia 1000 € na zakúpenie kníh do našej MĽK 

- od Úradu vlády SR  9000 € na výstavbu detského ihriska pri bytových domoch 

- od Trenčianskeho samosprávneho kraja 500.- € na organizovanie Bálešových 

hodov 

- od Ministerstva financií SR 7500.- € na rekonštrukciu interiéru kultúrneho 

domu 

- od Ministerstva životného prostredia SR na zakúpenie 330 ks kompostérov – 

projekt bol spoluprácou s obcami Hrachovište a Višňové 

Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2018 v časti bežných príjmov bolo 

vo výške 418 183,65  €, čo je 104,18 %  plnenie predpokladaných príjmov a 

kapitálové príjmy boli dosiahnuté vo výške 153 581,61  €, čo je 21,81 % plnenie 

predpokladaných príjmov.  

Dobré plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo hlavne z dôvodu vyššieho výnosu 

dane z príjmov, poukázaných územnej samospráve. Nedostatočný je výber dane z 

nehnuteľností, ktorý je plnený na 70,44 % predpokladaného príjmu, pričom 

pohľadávky k 31.12.2018 sú vo výške 24 220,56 €. Z príjmov spomeniem iné 

nedaňové príjmy a to účet 311 grandy a finančný dar, ktorý bol v roku 2018 vo výške 

4 400,- €, a to 400,- €  od firmy Sensus Slovensko na kúpu hojdačky pre materskú  

školu a 4 000,00 € na opravu  evanjelickej zvonice z toho 1000,00 € od firmy Prevak 

s.r.o a 3 000,00 €  od firmy Mexim consulting spol. s.r.o..  

 

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov  tvorili čiastku 4 897,66 €. Z plánovaných 

tuzemských grandov a transferov boli skutočné príjmy  na detské ihrisko vo výške 

grandu 9000,00 €, Zberný dvor zo štátneho rozpočtu vo výške 11 558,03 €, zberný 

dvor z fondov Európskej únie vo výške 98 243,32 €, hasičská zbrojnica zo zdrojov 

Ministerstva vnútra SR vo výške 29 882,60 €. Plánované kapitálové príjmy na 

chodníky, oddychovú zónu, kompostéry, základná škola strecha, energetická 

účinnosť budovy Základnej školy neboli naplnené.  



 

 

 

V rámci finančných operácií bola použitá finančná čiastka vo výške 42 384,29 €. 

Výsledok hospodárenia obce Vaďovce za rok 2018 sa odvíjal od dosiahnutých 

celkových príjmov a výdavkov. Výsledkom hospodárenia je prebytok vo výške 

56 631,28. 

 

    B/  Z rokovania obecného zastupiteľstva: 

 

Obecné zastupiteľstvo v starom zložení sa zišlo v roku 2018  päť krát na svojom 

zasadnutí. 

 

Z rokovania obecného zastupiteľstva: 

Dňa 5.3.2018 obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo: 

- prenájom obecných lesov v k.ú. Poriadie - časť Lipovec nájomcovi Štátne Lesy SR 

na dobu 10 rokov 

- odpredaj nehnuteľností v k.ú. Vaďovce p. Pastuchovi, ktoré sa nachádzajú 

v susedstve jeho rodinného domu /v minulosti tvorili náhon na bývalý mlyn/ 

 

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo dňa 4.6.2018 a schválilo: 

- záverečný účet obec Vaďovce za rok 2017 , pričom prebytok rozpočtového 

hospodárenia bude použitý na tvorbu rezervného fondu vo výške 63 685,57 € 

- úpravu rozpočtu z dôvodu získania viacerých dotácií na rozvojové projekty 

- doplnenie VZN o prideľovaní obecných nájomných bytov 

- zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv v bytových domoch vo 

vlastníctve obce Vaďovce 

- odpredaj časti pozemku v k.ú. Stará Turá – časť Dubník nachádzajúcich sa pod 

zastavenými objektami f. IMOBA FIN a.s. 

 

Dňa 3.9.2018 obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo: 

- úpravu rozpočtu 

- príspevok na obedy pre dôchodcov s najnižším dôchodkom 

- znenie kroniky obce Vaďovce za rok 2017 

-  obmenu prístrojov v školskej jedálni a kuchyni KD a rekonštrukciu kuchyne v KD 

 



 

 

 

Dňa 26.9.2018 poslanci na mimoriadnom rokovaní OZ prerokovali a schválili: 

.- sťažnosť občanov časti Bukovinka na majiteľov psov rod. domu č. 177 

- odpredaj obecnej parcely Ing. Petrovi Dingovi 

- zámenu pozemkov medzi obcou a p. Igorom Naďom a Marianom Naďom 

 

Dňa 6. novembra 2018 poslanci OZ na svojom riadnom zasadnutí schválili: 

- rozpočet obce Vaďovce na rok 2019-2021 

- VZN o daniach a miestnych poplatkoch, kde sa zmenila výška poplatku za žetón, 

ktorý si občania zakupujú po úhrade ročného poplatku za odpad, nová cena žetónu 

„navyše“ bude od 1.1.2019 2,50 € 

- plán hlavnej kontrolórky obce na rok 2019 

- vzali na vedomie správu hlavnej kontrolórky za rok 2018 

 

Po voľbách do obecnej samosprávy sa novozvolení poslanci  zišli na svojom 

zasadnutí dvakrát a to na ustanovujúcom zasadnutí konanom 7.12.2018 a ďalšie 

mimoriadne zasadnutie bolo konané dňa 17.12.2018 

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vaďovce konaného dňa 

7. decembra 2018 na Obecnom úrade vo Vaďovciach prijalo nasledovné uznesenia  

Uznesenie č. 1.. 

Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach 

Určilo  zapisovateľku z ustanovujúceho zastupiteľstva: Ing. Alenu Hrušovú 

za overovateľov zápisnice: Mgr. Danielu Kontinovú a p. Miroslava Stančíka 

A)    b e r i e   n a    v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvolenej starostky 

3. oznámenie starostky obce o menovaní zástupcu starostky obce Vaďovce pre 

volebné obdobie 

2018-2022 

B)     k o n š t a t u j e, ž e 

1. novozvolená starostka obce Vaďovce Alžbeta Tuková zložila zákonom predpísaný 

sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Vaďovce: 



 

 

 

Jaroslav Bača, Ing. Peter Dinga, Dagmar Ďurišová, Katarína Gajdošová, Mgr. 

Daniela Kontinová, Janka  Masárová, Miroslav Stančík zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

C/ Poslanci OZ schválili program ustanovujúceho zastupiteľstva 

Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach 

A) z r i a ď u j e 

Finančnú a sociálnu komisiu 

Komisiu stavebnú a pre ochranu životného prostredia 

B)  u r č u j e 

náplň práce komisie, a to: 

Finančná a sociálna komisia: 

-vypracovanie stanoviska k rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom 

-spolupráca pri vypracovaní VZN vo finančnej oblasti 

-stanoviská k návrhu záverečného účtu 

-kontrola dodržiavania VZN v ekonomickej oblasti 

-stanoviská k návrhom územnému plánu obce 

-zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej najmä z hľadiska 

prevencie. Sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so 

zameraním na budovanie opatrovateľskej služby 

-podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciuje riešenie 

prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú problematiku 

Spolupracuje so školou pri riešení problémov rodinno-sociálnych školskej dochádzky. 

-iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych 

inštitúcií a nadácií 

-ďalšie iné úkony podľa potreby obce 

 

Komisia stavebná a pre ochranu životného prostredia: 

-podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút 

z oblasti stavebnej a životného prostredia 

-spolupracuje s obcou pri zložitejších prípadoch oznámení realizácie drobných 

stavieb a stavebných úprav 

 



 

 

 

-vyjadruje sa k prioritám trvalo udržateľného rozvoja obce 

-navrhuje spracovanie koncepcie ochrany prírody aj pamiatok na území obce 

-doporučuje stanovisko k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku obce 

s ohľadom na účel využitia a stavebno-technického riešenia 

-vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi 

-výruby drevín – doporučuje stanoviská k zložitejším prípadom 

-náhradná výsadba v obci - doporučuje a navrhuje plochy a druhové zloženie 

-koncepčná tvorba zelene – doporučuje spôsob ochrany zelene 

-spolupracuje s obcou pri príprave a realizácii dopravných stavieb na území obce 

a vyjadruje sa k rozhodujúcim stavbám obecného charakteru 

-doporučuje a navrhuje riešenia opráv a údržby komunikácií na území obce 

 

C) v o l í 

a) predsedu komisie finančnej a sociálnej: p. Dagmar Ďurišová 

predsedu Komisie stavebnej a pre ochranu životného prostredia p. Miroslav Stančík 

b) členov komisie finančnej a sociálnej: Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová, 

Mgr. Daniela Kontinová 

členov Komisie stavebnej a pre ochranu životného prostredia: 

Ing. Peter Dinga , p. Jaroslav Bača 

Uznesenie č. 3 

K Návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov a voľbe jej členov Obecné zastupiteľstvo v o Vaďovciach 

A) z r i a ď u j e 

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B) v o l í 

a) predsedu komisie p. Katarína Gajdošová 

b) členov komisie: p. Jaroslav Bača ,p. Janka Masárová ,p. Mgr. Daniela Kontinová 

Uznesenie č. 4 

K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 



 

 

 

6 tretia veta zákona o obecnom zriadení, Obecné zastupiteľstvo v o Vaďovciach sa 

uznieslo 

P o v e r e n í m 

poslanca p. Jaroslava Baču zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Uznesenie č. 5 

Starostka obce Vaďovce určuje za zástupcu starostky obce Vaďovce na volebné 

obdobie rokov 2018- 2022 poslankyňu OZ p. Janku Masárovú. 

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach schvaľuje za členku Rady školy pri ZŠ 

Vaďovce a Rady školy pri MŠ Vaďovce p. Mgr. Danielu Kontinovú 

 

Uznesenie č. 7 

Uznesenie o plate starostky obce z dôvodu chybne uvedených informácií pri 

schvaľovaní výšky odmien starostke, starostka obce nepodpísala, čím uznesenie 

nevstúpilo do účinnosti a vracia sa na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu. 

 

Mimoriadne zastupiteľstvo  17.12.2018 bolo zvolané na podnet štyroch novo 

zvolených poslancov pp. Ing. Dinga, Mgr. Kontinová,  Bača,  Gajdošová za účelom 

stanovenia platu starostky obce. 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že na základe predloženého návrhu na 

zvolanie zastupiteľstva, ktorú podpísali 4 poslanci, preskúmala ich návrh na zvolanie 

OZ, ako aj priebeh rokovania ustanovujúceho zastupiteľstva, ktorý sa týkal 

schválenia platu pre starostku obce a konštatovala, že chválenie platu na 

ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 7.12.2018 nebolo v súlade so zákonom. Z toho 

dôvodu starostka obce vetovala uznesenie č. 7/2018 z ustanovujúceho zasadnutia 

OZ a toto nepodpísala, čím uznesenie 7/2018 nenadobudlo platnosť. Z toho dôvodu 

poslanci OZ podľa bodu 4 tohto zasadnutia OZ prerokovali plat starostky odznova 

tak, aby schválenie bolo v súlade so zákonom. Poslanec OZ p. Ing. Peter Dinga po 

diskusii k tejto téme navrhol zníženie odmien starostke obce na hodnotu 0%. K 



 

 

 

návrhu sa pripojili p. Mgr. Daniela Kontinová a p. Jaroslav Bača. Poslankyňa p. 

Katarína Gajdošová navrhla výšku odmien starostu obce na hodnotu 30%. Rovnakú 

hodnotu navrhol p. Miroslav Stančík, p. Janka Masárová, p. Dagmar Ďurišová. 

Starostka obce vyzvala poslancov OZ o hlasovanie o výške odmien s navýšením o 

0% a 30 %.  

Po hlasovaní bolo prijaté uznesenie : 

- schválená výška odmien starostu obce na 30%. Plat starostky obce je 2 269,57€ 

hrubej mzdy.  

Starostka obce na návrh poslancov predložila periodicitu zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

Poslanci sa dohodli, že zasadnutia budú každý mesiac prvý utorok v mesiaci. 

Najbližšie zasadnutie bude 15 januára 2019 o 19.00 hodine. 

Starostka predložila návrh na nákup pluhu a rozmetadla ku traktoru ZETOR k zimnej 

údržbe miestnych komunikácii v hodnote cca 3.000,- Eur. Taktiež poinformovala 

poslancov, že bude dodaný stroj na miešanie do školskej jedálni v hodnote 1.600,- 

Eur. 

Starostka obce navrhla počas budúceho stretnutia OZ prerokovať hodnotu odmien 

pre poslancov. S návrhom poslanci OZ súhlasili.  

 

Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na plánovanú spoločenskú akciu s 

názvom „Vaďovská topenička“, ktorá by sa mala konať 6. januára v priestoroch 

Obecného úradu. Poslanci po diskusii návrh starostky obce schválili a navrhli čas 

konania akcie na 15:00 hod. Po dohode sa akcia bude konať 6. januára o 15:00 hod. 

v priestoroch Obecného úradu vo Vaďovciach.  

Starostka obce predložila návrh na poskytnutie finančného príspevku Evanjelickej 

cirkvi v obci Kostolné v hodnote 100€. Finančný príspevok je určený pre balíčky 

sladkostí pre deti na Vianoce. Po diskusii bol návrh poslancami OZ zamietnutý.  

Starostka oboznámila poslancov OZ o prebiehajúcom programe s názvom 

„Kompostery pre Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové“ s cieľom 

udržateľného využitia prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

štruktúry – zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.  

Interpelácia občanov : 



 

 

 

p. Rudolf Naď sa informoval ohľadom kompostérov do domácností. Na tému 

diskutovali  aj členovia OZ. P. Rudolf Naď sa pýtal situáciu, ak kompostéry ukončia 

svoju životnosť („doslúžia“). Starostka obce na otázku reagovala a oboznámila 

občanov, že kompostéry po ich životnosti budú určené na recykláciu.  

P. Jaroslav Bača hovoril o dôvere a zlepšenie komunikácie v rámci Obecného úradu, 

ako aj komunikáciu s občanmi. Poslanec navrhuje založiť obecnú schránku na listy 

od občanov.  

P. Ľubomíra Naďová poslancom navrhla, aby navštevovali občanov a komunikovali s 

nimi.  

P. Mgr. Daniela Kontinová navrhla zakúpenie digitálneho prístroja pre záznam zvuku. 

Poslanci s návrhom súhlasili.  

P. Ing. Jaroslav Baranovič pripomenul na porušené zvodidlo v obecnej časti „jazero“, 

ktoré sa nahýba a žiadal o jeho opravu. Starostka obce súhlasila s potrebou opravy 

porušeného zvodidla a sľúbila realizáciu nápravy.  

p. Rudolf Naď upozornil na schátranú budovu v obci a žiadal riešenie situácie. 

Starostka obce vysvetlila občanom ako aj poslancom OZ aktuálnu situáciu ohľadom 

stavby a jej problematiku zneškodnenia. Hovorila o postupe riešenia situácie a o 

problematike škodlivosti a recyklácie odpadu a plastov v priestoroch budovy.  

p. Jaroslav Baranovič upozornil na problematiku s občanom p. Orsághom ohľadom 

zničeného komína, agresívnych psov a pod. Starostka obce navrhla riešenie 

prostredníctvom stavebného úradu ohľadom poškodeného komína.  

 

C/   Voľby do orgánov samosprávy 

Voľby do orgánov samosprávy obcí boli voľby poslancov zastupiteľstiev a starostov 

obcí, primátorov miest a mestských častí, ktoré sa konali 10.novembra 2018. 

Volebná účasť dosiahla hodnotu 48,67%. Najvyššia účasť  bola v Prešovskom kraji 

(53,18%) a naopak najnižšia bola v Bratislavskom kraji (43,74%). 

Obec Vaďovce evidovalo 3 kandidátov na starostu obce a 14 kandidátov do 

obecného zastupiteľstva. Na starostu obce kandidovali:  

Ing. Jaroslav Baranovič, Rudolf Naď, Alžbeta Tuková. 

Do obecného zastupiteľstva kandidovali: Jaroslav Bača, Ing. Jaroslav Baranovič, 

Róbert Cibulka, Ing. Peter Dinga, Dagmar Ďurišová, Katarína Gajdošová, Mgr. 



 

 

 

Daniela Kontinová, Janka Masárová, Marián Naď, Radovan Naď, Rudolf Naď, Rudolf 

Naď, Silvia Plašienková, Miroslav Stančík. 

Výsledky volieb: 

Počet volebných obvodov: 1 

Počet volebných okrskov: 1 

Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku: 

1 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 596 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 374 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 374 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva: 371 

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7 

Počet zvolených poslancov: 7 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 358 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných 

obvodov a v ich rámci v porovnaní podľa počtu získaných platných hlasov: 

Meno:                               Politická strana:                                         Počet hlasov: 

1. Peter Dinga                   nezávislý kandidát                                         292 

2. Daniela Kontinová        nezávislý kandidát                                          181 

3. Janka Masárová           SMER− sociálna demokracia                                171 

4. Miroslav Stančík           SMER− sociálna demokracia                               167 

5. Dagmar Durišová         SMER− sociálna demokracia                                159 

6. Jaroslav Bača               SME RODINA−Boris Kollár                                   156 

7. Katarína Gajdošová      Kresťanskodemokratické hnutie                         140 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 

podľa volebných obvodov a v ich rámci v porovnaní podľa získaných platných hlasov: 

Meno                                 Politická strana:                                      Počet hlasov: 

1. Rudolf Naď                   SMER− sociálna demokracia    132 

2. Silvia Plašienková        SMER− sociálna demokracia    132 

3. Róbert Cibulka           SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA   121 

4. Jaroslav Baranovič       nezávislý kandidát       100 

5. Rudolf Naď                  nezávislý kandidát         87 



 

 

 

6. Radovan Naď              Kotleba−Ľudová strana naše Slovensko     72 

7. Marián Naď                 nezávislý kandidát         65 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce 

podľa poradia na hlasovacom lístku: 

Meno:                              Politická strana:     Počet hlasov: 

1. Jaroslav Baranovič     nezávislý kandidát      80 

2. Rudolf Naď                  nezávislý kandidát      44 

3. Alžbeta Tuková           SMER− sociálna demokracia    234 

Za starostu obce bol zvolený: 

Alžbeta Tuková -       SMER - sociálna demokracia s počtom 234 hlasov. 

 

3)   Verejno – spoločenský život   

 

A/ Rôzne 

 

Deň matiek 

V našej obci patrí Deň matiek k najvýznamnejším sviatkom, keď sa zídu naši 

najmladší, aby pekným programom poďakovali svojim mamám, babičkám i 

prababičkám za ich lásku a starostlivosť, ktorú od nich dostávajú každodenne počas 

celého svojho života. Inak tomu nebolo ani v tomto roku. 

V kultúrnom dome v druhú májovú nedeľu sa  predviedli deti z materskej a základnej 

školy nádherným programom plným básničiek, pesničiek a tančekov. Celý program 

ukončili pekným darčekom pre svoje mamy a babičky a samozrejme i veľkým 

božtekom na líčko.  

 

Vaďovská placka 

 

V sobotu 14. júla 2018  sa zišli v hojnom počte zišli občania na kultúrno-spoločenskej 

akcii „Vaďovská placka 2018“, kde päť tímov súťažilo, kto upečie najlepšiu placku. 

Akcie sa zúčastnili  i naši priatelia z obce Nivnice na Morave a pripravili „olipy“ – 

makovo-lekvárové lokše, ktoré chutili výborne. Pri pečení placiek panovala 

vynikajúca atmosféra, umocňovaná najmä tímom z našej základnej školy – „Sovičky 



 

 

 

zo vzdelávacieho centra“. Prítomní účastníci hlasovaním pridelili prvé miesto práve 

tímu Sovičiek, ktoré mali z víťazstva takú radosť, že im nevadil ani dážď, ktorý sa 

spustil práve vo chvíli vyhlasovania výsledkov. Deti mali radosť z vláčika, ktorým sa 

mohli povoziť po areáli futbalového ihriska.  

 

Psia prevencia 

Ako každý rok i v tomto roku v  mesiaci máj 2018 prebehlo v našej obci očkovanie 

psov proti besnote.  Očkovanie psov je podľa zákona povinné. Taktiež už od 1 

septembra  je  povinnosťou každého chovateľa psa dať tohoto začipovať, čím sa 

predíde túlavým psíkom . Psy, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018 musia byť 

začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Pes narodený od 1. septembra 2018 

musí byť začipovaný najneskôr do 12 týždňov od narodenia. Nedodržanie 

začipovania psíkov bude majiteľovi podľa zákona udelená pokuta do výšky 50,- Euro. 

 Azda najviac by sme si však všetci oddýchli, keby si každý majiteľ svojho psieho 

miláčika zatváral vo dvore a naše ulice by zostali čisté bez psích exkrementov.  

Majiteľ psa je povinný po svojom štvornohom miláčikovi si  výkaly odstrániť, no 

väčšinou niektorí majitelia považujú verejné priestranstvá za  záchod. 

 

Bálešové hody, záhradkárska výstava  

21. októbra 2018 sa konal už 15. ročník „Bálešových hodov“ a záhradkárskej výstavy 

s názvom „Z darov zeme“. Program tohto pekného výročia nám spestril a obohatil 

svojim programom pod názvom „Rodný môj kraj“ sólista opery SND p. Ivan Ožvát. 

Program nášho popredného operného speváka „chytil za srdce“ snáď každého 

účastníka „Bálešových hodov“. Finančnú podporu na toto podujatie vo výške 500,- 

Eur poskytol  predseda trenčianskeho samosprávneho kraja p. Jaroslav Baška. 

Starostka obce pri príležitosti okrúhleho jubilea konania „Bálešových hodov“ ocenila 

spoluorganizátorky, ktoré sa každoročne podieľali pri príprave hodov i záhradkárskej 

výstavy: Annu Gajdúškovú, Oľgu Pálenikovú, Mgr. Emíliu Fabianovú, Annu Uhlíkovú, 

Alenku Pálenikovú, Janku Masárovú, Janku Baranovičovú a Moniku Solovicovú.  

 

 

Lampiónový sprievod 

 



 

 

 

22. novembra 2018 sa zišli deti, rodičia a starí rodičia na obľúbenom lampiónovom 

sprievode. Tento raz sa sprievod začínal i končil na obecnom úrade. Deti majú 

z účasti na sprievode vždy veľkú radosť, veď žiariace svetielka lampiónov vnášajú 

radosť a zvláštnu atmosféru skracujúcim sa jesenným dňom. 

 

 

Mikuláš 

Dňa 5. decembra 2018  vo veľkej sále nášho kultúrneho domu privítali deti so svojimi 

rodičmi a starými rodičmi  svätého Mikuláša so svojim sprievodom. Deti zo základnej 

i materskej školy mu predniesli veľmi pekný program a potom nastala tá dlho 

očakávaná chvíľa, keď im Svätý Mikuláš odovzdal balíčky plné všakovakých dobrôt. 

Naším pedagógom materskej i základnej školy  patrí veľké poďakovanie za ich 

trpezlivosť pri nácvikoch programu mikulášskeho večierka i za krásnu výstavu 

vianočných ozdôb a darčekov, ktoré žiaci základnej vyrobili spolu so svojimi rodičmi 

a starými rodičmi na už tradičných vianočných tvorivých dielňach. 

. 

 

B / ČINNOSŤ   SPOLOČENSKÝCH   ORGANIZÁCIÍ 

 

Poľovné združenie 

V tomto roku  Poľovné združenie Vaďovce pracovalo pod vedením predsedu PZ – Mgr. 

Vladimíra Cibulku. Počas roka došlo k výmene pokladníka združenia, namiesto p. 

Scharberta Valtra túto funkciu prevzala Ing. Igora Némethová. Poľovnícku sezónu roku  

2018 začali ako každý rok Výročnou členskou schôdzou, v kultúrnom dome vo 

Vaďovciach. Tam  zbilancovali predchádzajúcu poľovnú sezónu 2017 a urobili  nový 

plán na rok 2018.  Tu na výročnej schôdzi prijali medzi seba nového člena a to  

Ondreja Bohovica.  Členovia poľovného združenia sa zúčastnili akcie „Vaďovská 

placka “, kde varili  guláš. Taktiež traja členovia združenia pp. Bača, , Drgonec a Naď 

postavili nový posed na Tretinovom. Za základné priority  si  členovia určili samozrejme 

starostlivosť o zver, plán chovu a lovu zveri, opravenie a postavenie nových posedov, 

krmelcov a zásypov. Naplánovali  si na jeseň a zimu spoločné poľovačky aj  s milými 

hosťami.   



 

 

 

 

 

Dobrovoľný  hasičský  zbor /DHZ/ 

          V tomto  roku tvorilo zbor 30 členov, z toho 4 ženy. Prvou udalosťou bola 

výročná členská schôdza, konaná začiatkom februára, ktorej sa zúčastnilo 21 členov. 

Počas roka sa schádzal výbor a konali sa aj členské schôdze.  

DHZ obce Vaďovce bol opäť i v roku 2018  zaradený do kategórie „B“ celoplošného 

rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek SR a svoju pripravenosť si 

museli overiť hneď 27.februára,kedy bol ohlásený požiar motorového auta v areáli 

firmy Klimstahl. 

        Ďalší zásah sa konal 8.apríla,kedy bol o  18:20 ohlásený technický zásah z 

dôvodu odtrhnutého plechu na  streche požiarnej zbrojnice. Pri tomto zásahu 

pomáhali aj členovia Slavomír Jamrich, Milan Macejka, Peter Dinga a Daniel Kontina. 

Keďže bol silný vietor a plech bol odtrhnutý na samom vrchu veže sirény, bolo nutné 

povolať hasičov z Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom aj 

s plošinou. 

       V mesiaci apríl sa konalo Inštruktážno metodické zamestnanie členov DHZ. 

Témou zamestnania bola  príprava previerky pripravenosti, hra Plameň, ale i 

zabezpečenie jarného upratovania a ochrana úrody a lesov pred požiarmi. Takéto 

zamestnanie sa konalo aj v novembri, kde témou zamestnania bolo predovšetkým 

organizačné zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia, štatistika požiarovosti 

za uplynulé obdobie, zhodnotenie súťaží DHZ a Plameň a taktiež príprava výročných 

schôdzí. 

 Ďalšou udalosťou bolo tradičné stavanie mája,  po ktorej nasledovala grilovačka pre 

členov v areáli požiarnej zbrojnice. 

        19.mája sa konala na hasičskej zbrojnici brigáda  za účelom úplného 

vysťahovania, nakoľko bola schválená žiadosť na rekonštrukciu zbrojnice. 

         V mesiaci  jún sa v Čachticiach konala okresná súťaž - previerka pripravenosti, 

na ktorej náš zbor zastupovalo jedno družstvo. Ďalšia netradičná súťaž sa konala 

23.júna v Hrachovišti pod názvom Memoriál Jána Kubiša. Tejto súťaže sa zúčastnilo 

9 členné družstvo v zložení: pani starostka Alžbeta Tuková, Slavomír Jamrich, Daniel 

Kontina, Jaroslav Urban, Peter Dinga, Miloš Volár, Ján Struhárik a Janka 

Gablechová.  



 

 

 

Deň pred touto súťažou sa v areáli materskej a základnej školy konala akcia 

s názvom Deň Rodiny, na ktorej  členovia pripravili deťom ukážku s hasičskou 

technikou, deti si mohli vyskúšať striekanie vody z  prúdnice a povoziť sa 

v hasičskom aute. 

       21.júla sa opäť konala brigáda na  zbrojnici, nakoľko rekonštrukcia bola 

ukončená, a bolo potrebné všetok materiál nasťahovať a uložiť naspäť a pripraviť 

všetko k slávnostnému odovzdávaniu zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice, ktorého 

sa zúčastnila pani starostka, predseda ÚzO Bc. Jozef Smolinský, občania, 

predstavitelia okolitých obcí spolu s členmi ich DHZ, katolícky kňaz a evanjelická 

farárka, ktorý zrekonštruované priestory vysvätili, taktiež i prápor a vozidlo. Po 

príhovoroch a slávnostnom akte nasledovala prehliadka priestorov aj pre verejnosť 

a občerstvenie. Družstvo hasičov predviedlo ukážku hasenia požiaru s vozidlom 

Iveco a následne bola možnosť sa  v tomto vozidle povoziť.             

   V mesiaci október sa v Trenčíne konalo odovzdávanie protipovodňových vozíkov a 

jeden z nich si veliteľ spolu s pani starostkou prevzali osobne aj pre našu obec. 

20.októbra sa konala na Bradle významná spomienková slávnosť  pri príležitosti 

stého výročia vzniku prvej ČSR. Tejto slávnosti sa zúčastnilo okolo 800 hasičov 

z Trenčianskeho kraja, ale i časť Trnavského, Malackého a taktiež i hasiči z Čiech, 

najmä z Moravského kraja. Za našu obec sa zúčastnili členovia S.Jamrich, 

M.Macejka, J.Urban, P.Dinga, D.Kontinová, J.Gablechová, M.Volár, M.Ďuriš, 

J.Struhárik a D.Solovic. Na pamiatku tohto výročia obdržali zúčastnení členovia  

pamätné medaily vyrobené pre túto príležitosť. 

      V roku 2018  žiadne mimoriadne, život ohrozujúce situácie neboli.  

     

 

C/  Z b o r   p r e   o b č i a n s k e   z á l e ž i t o s t i  (ZPOZ) 

 

Narodili sa: 
 

Oliver Borsuk, Vaďovce č. 294 

Alex Miroslav Danihel, Vaďovce č. 214 

Lea Minarechová, Vaďovce č. 40 

Matej Dobrota, Vaďovce č. 6 



 

 

 

 

Prihlásili sa k trvalému pobytu: 
 

Boris Biháry, Vaďovce č. 109 

Patrik Buček, Vaďovce č. 243 

Beáta Bučeková, Vaďovce č. 243 

Patrik Buček, Vaďovce č. 243 

Kornélia Bučeková, Vaďovce č. 243 

Barbora Beláková, Vaďovce č. 313 

Alex Naď, Vaďovce č. 313 

Bc. Renáta Saková, Vaďovce č. 192 

Andrej Sako, Vaďovce č. 192 

Simona Saková, Vaďovce č. 192 

Rudolf Naď, Vaďovce č. 130 

Ing. Nina Masárová, Vaďovce č. 98 

Lucia Mozolová, Vaďovce č. 127 

Amia Mozolová, Vaďovce č. 127 

Marianna Szamuelová, Vaďovce č. 48 

Eliška Baranovičová, Vaďovce č. 48 

Božena Biháryová, Vaďovce 109 

MUDr. Jozef Orságh, Vaďovce č. 342 

 

Odhlásili sa z trvalého pobytu: 
 

Vlasta Ábelová, Vaďovce č. 342 

Nicol Ábelová, Vaďovce č. 342 

Ivana Jamrichová, Vaďovce č. 39 

Marián Klogner, Vaďovce č. 343 

Andrea Lukáčová, Vaďovce 343 

MUDr. Eva Dingová, Vaďovce č. 61 

Eva Marčeková, Vaďovce č. 273 

Matej Faltejsek, Vaďovce 343 

Martin Lesaj, Vaďovce č. 174 

Ing. Ľubica Lesajová, Vaďovce č. 174 



 

 

 

Jana Puškárová, Vaďovce 56 

Daniel Marták, Vaďovce č. 266 

Ivana Javorová, Vaďovce č. 318 

Júlia Javorová, Vaďovce č. 318 

 

Zomreli: 
 

MUDr. Vladimír Cibulka, Vaďovce č. 282 

Ivan Naď, Vaďovce č. 275 

Vladimír Držík, Vaďovce č, 272 

Ján Gajdúšek, Vaďovce č. 320 

Alžbeta Malá, Vaďovce č. 77 

Dušan Hučko, Vaďovce č. 246 

Mojmír Krumnikl, Vaďovce č. 269 

Ivan Marták, Vaďovce č. 254 

Ján Naď, Vaďovce č. 165 

Dušan Hučko ml., Vaďovce č. 246 

Zdenka Zámková, Vaďovce č. 150 

Renata Černáková, Vaďovce č. 137 

 

Sobáše: 
 

Katarína Hletková a Ľuboš Baláž 
 

Ing. Ľubica Porubská a Martin Lesaj 
 

Ing. Nina Antálková a Ondrej Masár 
 

 

Nakoľko niektorí naši spoloubčania si nepriali byť uverejnení v kronike obce sú tieto 

údaje neúplné. 

 

Stretnutie s jubilantmi 

Október – mesiac úcty k starším  i tento rok oslávili  občania obce, ktorí sa v tomto 

roku dožili okrúhlych životných jubileí. Po peknom programe žiakov našej základnej 



 

 

 

školy, starostka obce predniesla slávnostný príhovor, v ktorom ocenila ich prácu 

a prínos v prospech budovania našej obce a zaželala im, aby ďalšie roky svojho 

života prežili v zdraví a pokojnej rodinnej atmosfére.  

 
 

.4 . Z a u j í ma v o s t i ......... 

Zberný dvor 

Najväčšou investičnou akciou v rokoch 2017 a 2018 v našej obci bola výstavba 

Zberného dvora, štyroch stojísk na odpad a zakúpenie technologických zariadení na 

zber a separáciu odpadu. 

S prácami sa začalo na jeseň minulého roka, dielo sa podarilo dokončiť začiatkom 

tohto roka. 

Zariadenia na zber a triedenie odpadu boli zakúpené do konca mája. Dňa 19.mája 

2018 bol odovzdaný Zberný dvor do užívania. Odovzdanie zberného dvora podporila 

svojou účasťou Ing. Anna Halinárová – poslankyňa TSK, ktorá vyzdvihla význam 

budovania zariadení na zber a separáciu odpadov, ktoré sú pre obce veľmi potrebné. 

Výstavba zberného dvora je pre našu obec veľmi dôležitá, pretože sa vybudoval 

priestor na separovanie odpadov v súlade so zákonom o odpadoch, čím chceme 

i my prispieť k zlepšeniu úrovne životného prostredia v obci i regióne. Bez 

poskytnutia dotácie by nebolo možné projekt realizovať, pretože finančné možnosti  

obce, by  to neumožnili. Poďakovanie za finančnú podporu projektu “Triedený zber 

odpadov v obci Vaďovce“ patrí Ministerstvu vnútra SR, ktoré obci pridelilo dotáciu 

z operačného programu Ľudské zdroje. Realizácia projektu bola spolufinancovaná 

Európskym fondom regionálneho rozvoja a Európskym sociálnym fondom. Celkové 

výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 123 889,72 €, pričom dotácia činí 

117 695,23 € a vlastné náklady 6 194,49 €. Náš nový zberný dvor budú občania 

využívať tak, aby zber triedeného odpadu v našej obci prebiehal bez problémov 

a priniesol  lepšie životné prostredie pre nás všetkých. 

Zberný dvor je otvorený  každú prvú sobotu v mesiaci od 10. 00 - 12.00 hodiny  

a v pracovné dni do 12.00 hodiny na základe dohody. 

 



 

 

 

Hasičská zbrojnica 

Ďalším dôležitým projektom, ktorý sa realizoval v priebehu mesiacov máj – júl 2018 

bola rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice. Projekt bol podporený Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení §8a zákona č. 523/2004 Z .z. a zákona 

č. 526/2010 Z .z. na základe schváleného rozpočtu vo výške 29 882,60 €. Náklady 

obce predstavovali čiastku 1 572,88 €. Hasičská zbrojnica získala nové okná 

a dvere, bola osadená nová vstupná brána na diaľkové ovládanie pre nové požiarne 

vozidlo, bola vymenená elektrika v celej budove, boli vykonané maľovky všetkých 

vnútorných priestorov a urobená kompletná fasáda celej budovy. Taktiež sa 

zrealizovala oprava oplechovania strechy veže a rekonštrukcia strešného okna na 

veži. Do oboch miestností hasičskej zbrojnice bolo zakúpené nové linoleum 

a vymenené  i umývadlo v chodbe, pretože pôvodné už bolo technicky i časovo 

zastarané. Obec si veľmi váži prácu členov hasičského zboru, ktorá je pre obec a jej 

občanov veľmi dôležitá, preto sa realizoval tento projekt: „Rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice vo Vaďovciach“ s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre ich činnosť.  

 

 

Evanjelická zvonica a jej oprava 

  

Práce na oprave evanjelickej zvonice  boli rozdelené do dvoch etáp – v prvej etape 

sa zrekonštruovala strecha, v druhej etape sa vykoná rekonštrukcia obvodového 

plášťa a okien zvonice. 

V roku 2016 bola vykonaná zbierka milodarov pre potreby rekonštrukcie zvonice, do 

ktorej sa zapojili i občania našej obce. Sme veľmi vďační za to, že milodarmi prispeli 

i bratia z katolíckej cirkvi, chalupári i rodáci. Celková suma darovaných milodarov 

bola 823.-€  /zoznam darcov je k dispozícii na Evanjelickom farskom úrade 

v Kostolnom /. Milodarmi prispeli i členovia evanjelickej cirkvi z okolitých obcí, ktoré 

patria pod evanjelický farský úrad Kostolné. 

Celkový rozpočet projektu na opravu zvonice bol vyčíslený na: 31 800 €. 

Rekonštrukcia strechy sa vykonala v roku 2016 bola finančne zabezpečená 

nasledovnými príspevkami: 

Nemecká cirkev prispela sumou 9 501 € 



 

 

 

Obec Vaďovce prispela sumou 5 000 € 

Cirkevný zbor Kostolné prispel sumou 1 976 € 

Občania Vaďoviec prispeli sumou 823 € 

Spolu sa na realizáciu prvej etapy rekonštrukcie použilo 17 300 €. Všetky účtovné 

doklady sú v správe Evanjelického cirkevného zboru v Kostolnom. 

Po ukončení prvej etapy rekonštrukcie bolo potrebné zabezpečiť finančné prostriedky 

na realizáciu druhej etapy rekonštrukcie, a tak zbierka milodarov prebiehala v roku 

2017 i 2018, počas ktorých štedrí darcovia darovali na tento účel ďalších 4400.- € 

a ešte boli prisľúbené ďalšie milodary s cieľom, aby sa dielo mohlo úspešne 

dokončiť. 

Na druhú etapu rekonštrukcie prispeje finančným príspevkom i evanjelická cirkev. 

Všetci veríme, že spoločnými silami sa podarí dielo dokončiť k spokojnosti všetkých 

členov cirkevného zboru evanjelickej a. v. cirkvi v Kostolnom i ostatných občanov 

obce a že zvonica zostane i po ďalšie dlhé roky ozdobou našej obce. 

 

Dom smútku 

 

Dňa 3. septembra 2018 bol odovzdaný po rekonštrukcii interiér dom smútku. 

Slávnostné posvätenie vynovených priestorov vykonali Mgr. Ľubica Kopincová – 

farárka Evanjelickej absburského vyznania farského úradu v Kostolnom, Mgr. Irenej 

Cuitti – farár Rímsko katolíckeho farského úradu v Hrachovišti a Marek Gurka – 

kazateľ Zboru cirkvi adventistov siedmeho dňa vo Vaďovciach. 

Rekonštrukciu v hodnote 9295,02 € uhradila obec zo svojich prostriedkov. Vynovený 

interiér nášho domu smútku bude naďalej miestom pre dôstojnú rozlúčku s našimi 

zosnulými spoluobčanmi a príbuznými. 

 

Protipovodňový vozík pre DHZ Vaďovce 

 

Dňa 19. októbra 2018 sa za našu obec zúčastnili pri prevzatí protipovodňového 

vozíka pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Vaďovce p. Slavomír Jamrich – veliteľ 

DHZO a starostka obce. Vozík v účtovnej hodnote cca 15 000 € bude určite dobrým 

pomocníkom nášmu DHZO v prípade povodne, resp. iných prírodných živelných 

udalostí. 

 



 

 

 

 

Ach to počasie ..... 
 
Začiatok roka v znamení veľmi teplého počasia 

Január 2018 bol na väčšine územia Slovenska teplotne silne nadnormálny alebo inak 

povedané veľmi teplý. Podobne to bolo napríklad aj na väčšine územia strednej 

a západnej Európy.  

Zima udrela až na prelome februára a marca 

Úplne inú situáciu sme mali na prelome februára a marca, teda v období, keď sa už 

ľudia začínajú pomaly tešiť na príchod jari. V tomto čase zaznamenali jedno 

z najvýraznejších ochladení v roku 2018. Ešte v závere februára k nám od 

severovýchodu prenikla veľmi studená, pôvodom arktická, vzduchová hmota 

a studený vzduch u nás zotrvával aj v prvých marcových dňoch . Ochladenie 

vrcholilo práve na prelome posledného zimného a prvého jarného mesiaca, a tak sa 

napríklad stalo, že prvý jarný deň, ktorým je z meteorologického hľadiska prvý marec, 

bol v niektorých lokalitách chladnejší ako ktorýkoľvek deň zimy 2017/2018 

Prišla už potom konečne jar? 

Zhruba v polovici marca sa vyskytlo ešte jedno výraznejšie ochladenie, po ktorom sa 

však začalo rýchlo otepľovať. Typicky jarné počasie trvalo na území Slovenska len 

zhruba dva týždne a už v prvej polovici apríla nás nečakane prekvapil príchod 

leta. Prvý letný deň, teda deň s maximálnou dennou teplotou vzduchu 25 °C a viac, 

sa vyskytol 9. apríla. Počasie v apríli 2018 pripomínalo letný charakter aj inými črtami 

– napríklad ustálenosťou teplého počasia alebo aj výskytom búrok. Jar v tomto roku 

nebola. Otepľovanie totiž pokračovalo a v apríli sa nevyskytlo žiadne výraznejšie 

ochladenie. Počas celého apríla mrzlo na území Slovenska len sporadicky a 

napríklad na západe Slovenska sa mráz vyskytol len výnimočne . Na druhej strane 

sa v závere mesiaca denná teplota vzduchu vyšplhala výnimočne až na 30 °C . Už 

v apríli sa tak začali objavovať prvé problémy so suchom. 

Leto 2018 bolo v tomto roku veľmi dlhé a mimoriadne teplé.  Zaujímavým 

fenoménom tohtoročného leta bola veľmi dlhá perióda teplého počasia, ktorá sa 

vyskytla v júli a pokračovala v priebehu väčšiny augusta, pričom  počas bolo až 21 

tropických dní za sebou. 

Zaujímavé zrážkové situácie v roku 2018 

http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=925


 

 

 

Jedna zaujímavá situácia sa vyskytla ešte na začiatku júna. Konkrétne v stredu, 6. 

júna 2018, sa v Bratislave, ale aj v ďalších oblastiach na juhozápadnom Slovensku v 

popoludňajších až podvečerných hodinách vyskytli intenzívne konvektívne zrážky , 

ktorých následkom bolo zatopenie viacerých miestnych komunikácií . Za 24 hodín 

spadlo napríklad v Bratislave na Kolibe 53,8 mm zrážok, v Bratislave na letisku 44,4 

mm a v Čunove 55,7 mm.  

V závere druhej júlovej dekády sa intenzívne zrážky vyskytli v tatranskej oblasti. Za 

dva dni spadli v náveterných polohách Oravy a Tatier veľmi vysoké úhrny zrážok. 

Bolo to spôsobené vplyvom tlakovej níže so stredom nad ukrajinsko-ruským 

pohraničím, pričom nad naše územie prúdil po jej zadnej strane od severu vlhký 

vzduch, v ktorom sa vytvárali trvalé zrážky. Zrážky vypadávali v silnom severnom 

prúdení, preto hory výrazne modifikovali ich úhrny, najviac ich spadlo na severnom 

návetrí, najmenej v závetrí v južnej časti pohoria. Takto vysoké úhrny lokálne 

spôsobili veľké problémy – vybreženie riek, zaplavenie pivníc, domov, dvorov, ale aj 

zničenie ciest  a strhnutie viacerých mostov. Intenzívne zrážky sa vyskytli aj na 

začiatku septembra, a to opäť predovšetkým na juhozápade územia. V prvých dňoch 

tohto mesiaca počasie najmä na západnom Slovensku ovplyvňoval zvlnený studený 

front. Na východe v tom čase ešte vrcholil prílev teplého vzduchu a teplotné 

maximum v tejto časti územia Slovenska presahovalo 30 °C. Za prvé tri dni 

septembra 2018  v rámci západného Slovenska na niektorých staniciach 

zaznamenali celkový úhrn viac ako 100 mm. Pre túto oblasť sú pritom priemerné 

septembrové úhrny na úrovni 40 až 50 mm.  

Čo ďalšie priniesla jeseň...? 

Po intenzívnych zrážkach zo začiatku septembra 2018 sa ďalšia mimoriadne 

zaujímavá udalosť vyskytla na začiatku októbra. Na území Slovenska totiž 

zaznamenali tornádo . Na základe predbežnej analýzy údajov z meteorologických 

radarov možno jednoznačne potvrdiť, že 3.10. sa vo Východoslovenskej nížine 

vyskytla supercelárna búrka, ktorá postupovala v smere od severozápadu na 

juhovýchod (v línii Michalovce – Čečehov – Iňačovce – Lekárovce). Búrka priniesla 

krúpy s priemerom do 2 cm a v obci Lekárovce boli spôsobené veľké škody vetrom.  

Spomenieme ešte veľmi teplý záver októbra a začiatok novembra 2018. Dňa 

29.10. sa v Hurbanove teplota vzduchu ,,vyšplhala" až na 24,1 °C, čo je hodnota cca 

11 °C nad dlhodobým priemerom maxím poslednej októbrovej pentády.  

https://www.facebook.com/shmu.sk/photos/pcb.2210536792353215/2210525815687646/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5b0%5d=published_time_descending&current_page=3
https://www.facebook.com/shmu.sk/photos/pcb.2210536792353215/2210525815687646/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5b0%5d=published_time_descending&current_page=3


 

 

 

Prvé mrazové dni, teda dni s minimálnou dennou teplotou vzduchu pod 0 °C, sa na 

území Slovenska vyskytli väčšinou už v závere septembra. Na západe Slovenska to 

však bolo väčšinou v období od 15. do 18.11. Prvé ľadové dni, teda dni kedy 

maximálna denná teplota vzduchu nevystúpila ani na 0 °C, sa vyskytli na prelome 

novembra a decembra 2018 . 

Záver roka 2018 sa na území Slovenska vyznačoval teplým počasím. Ešte 20.12. 

bolo mrazivo, väčšinou aj so snehovou pokrývkou a maximálna denná teplota 

vzduchu nevystúpila na väčšine územia ani nad nulu.  O dva dni neskôr (22.12.) sa 

už predovšetkým na juhozápade Slovenska začalo výrazne otepľovať.  V niektorých 

lokalitách na juhozápade Slovenska sa v závere roka dokonca vyskytlo súvislé 

obdobie, keď teplota vzduchu aj niekoľko dní, dokonca ani v noci, neklesla pod bod 

mrazu. Na juhozápade Slovenska tak zaznamenali bezmála 9, respektíve 10 dňové 

obdobie, kedy teplota vzduchu nepoklesla pod nulu. Na väčšine územia západného 

Slovenska,  mrzlo až počas silvestrovskej noci, teda z 31.12.2018 na 1.1.2019. Nie je 

teda prekvapivé, že v období od 22. do 31.12. bola priemerná denná teplota vzduchu 

výrazne nad dlhodobým priemerom  a v posledný deň roka 2018 sa v polohách do 

300 – 400 m n. m. nenachádzala v nižších polohách na západnom Slovensku žiadna 

súvislá snehová pokrývka. Sneh sa v tejto časti Slovenska vyskytoval len v horských 

oblastiach zhruba od nadmorskej výšky 700 m n. m.  

 

 
 

5)Školstvo a vzdelávanie 

 

A/ Základná škola v školskom roku 2017/2018 

 

 

Riaditeľka školy : Mgr. Anna Zemanovičová 

Učiteľky :              Mgr. Zlatica Novomestská 

                             Mgr. Monika Hlistová do 1.10.2017 – odchod na materskú 

dovolenku                                                                                        

                             Mgr. Katarína Kovárová od 1.10.2917- zastupovanie MD 

 

http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/ODBORNE_AKTUALITY/files/vzostup_teploty_na_letisku_v_bratislave.png


 

 

 

Uplynul ďalší školský rok ( ani nevieme ako), naplnený rôznymi radosťami     i 

starosťami.  Pri jeho hodnotení sa  zlievajú obrazy, zvuky i pocity. Naši žiaci prežili 

veľmi veľa akcií, pri ktorých  sa mnohému naučili, zasmiali sa a  aj iných pobavili. 

Jeseň 2017 bola krásna,  a nádherná bola aj výstava jej plodov, ktorá sa pripravuje 

už tradične na Bálešové hody, kde aj  žiaci prispeli svetlonosmi, za čo boli aj 

vyhodnotení a ocenení.  

Potešili  aj srdiečka našich jubilujúcich starkých krátkym  kultúrnym programom a 

obdarili  ich malými darčekmi. V jeden pokročilý novembrový večer  si „posvietili“ 

lampiónmi na Vaďovce a v cieli ich putovania -  na obecnom úrade  sa v závere 

posilnili omasteným chlebíkom s cibuľkou a teplým čajíkom. 

Posledný mesiac v kalendárnom roku je deťmi veľmi obľúbený, a to hlavne preto, že 

sú obdarovávané. Najprv prišiel 6.decembra Mikuláš s anjelom a čertom do škôlky a 

školy a o dva dni neskôr zavítal do Kultúrneho domu vo Vaďovciach. Deti im s 

radosťou i rozpakmi zarecitovali, zaspievali, pochválili sa ako poslúchali a čakali na 

balíčky. Na tomto podujatí si mohli všetci prítomní  kúpiť rôzne dekoratívne i 

praktické vianočné výrobky, ktoré vyrábali žiaci s pomocou rodičov a starých rodičov. 

V bufete sa mohli občerstviť i   telesne.  

V novom roku 2018 bolo akcií neúrekom. Aspoň zopár spomeniem.  

Fašiangy sú obdobím karnevalov a maškarných plesov. Aj naše detičky a žiaci spolu 

so svojimi učiteľkami sa 8.februára popremieňali na iné bytosti. Pri tejto príležitosti 

zavítal kúzelník Ivan, ktorý do svojho kúzlenia vtiahol aj deti. Na ich tváričkách bolo 

vidieť úžas a radosť.  

Marec je mesiacom kníh a nesie sa v duchu budovania vzťahu ku knihám a k čítaniu 

u detí i dospelých. V škole  mali Čitateľský maratón, kedy čítal každý, kto sa v 

budove nachádzal. Čítali  knihu „Moje najmilšie zvieratká“. Knihy žiaci milujú a pri 

každej príležitosti, keď je možné si knihu kúpiť, to mnohí využijú. Nechýbalo ani 

interaktívne divadielko, ktoré prichádzalo za žiakmi do školy. 

V apríli sa uskutočnil zápis predškolákov do prvého ročníka. Bolo zapísaných 5 

budúcich prvákov. Veľmi nás zamrzelo a zabolelo, že niektorí rodičia si nedokážu 

uvedomiť výhody malej rodinnej školy a svoje ratolesti radšej zapíšu do veľkej 

mestskej základnej školy.  Celý kolektív v ZŠ a MŠ vo Vaďovciach sa snaží 

vychádzať v ústrety  deťom  aj ich rodičom.  



 

 

 

Máj je krásny mesiac, v ktorom viac ako inokedy si pripomíname naše mamičky i 

babičky. V úprimných básničkách a pesničkách“ im deti poďakovali v programe  v 

2.májovú nedeľu v KD.  

1.jún - MDD je deň, keď všetka pozornosť na celom svete patrí deťom. Aj naše si ten 

svoj deň užili výnimočným programom – návštevou Starej Turej, kde sa mohli 

stretnúť s hasičmi, policajtmi i zdravotníkmi RZP. Poskákali si na nafukovacom hrade 

a pomaškrtili na zákuskoch a neskôr na zmrzlinke.  

V posledných týždňoch sa tešili na záver školského roka a na Deň rodiny,    keď si 

spoločne    rodinky oddýchnu a zabavia sa. Deti čakalo  prekvapenie  -  klasické 

bábkové divadlo ( s Gašparkom). Aj tento rok  nesklamal „gulášmajster“  i babičky, 

mamičky, ktoré napiekli a zúčastnili sa tak súťaže „ O najlepšiu babičkinu buchtičku“. 

Nechýbal ani nafukovací hrad, maľovanie na tvár a ukážka práce našich 

dobrovoľných hasičov. Bola to vydarená akcia, aj napriek trochu chladnejšiemu 

počasiu. 

Tento školský rok  slávnostne ukončili zhodnotením a odmeňovaním našich žiakov. 

                  Z celkového počtu 20 žiakov prospelo s vyznamenaním 12 . Rozlúčili  sa 

so 4 dievčencami, ktoré  ukončili štúdium na 1.stupni ZŠ .  

 

B/Materská škola v školskom roku 2017/2018 

 
Riaditeľka  MŠ Lívia Čerešňová 

Učiteľka MŠ Slávka Valenčíková 

Upratovačka Michaela Bačová 

 
 

4. septembra sa pre mnohé deti začala nová etapa života. 

V školskom roku 2017/2018 sa v jednotriednej materskej škole vo Vaďovciach 

privítali s pani učiteľkou Slávkou  21 detí. Tak ako je premenlivé počasie, tak aj 

v škôlke  sa v priebehu 10 mesiacov zopár detí vystriedalo. Jedny odchádzali, iní 

prichádzali. 

Strávili spoločne veľa krásnych chvíľ, mnohému sa naučili a majú veľa zážitkov z 

akcií poriadaných počas celého školského roka. Bolo ich skutočne dosť. Niektoré sa 



 

 

 

uskutočňovali len v rámci škôlky, niektorých sa zúčastňovali aj rodičia a iné zase so 

žiakmi základnej školy. 

Takto to bolo na začiatku septembra. Spoznávali sa navzájom nový kamaráti 

a skúmali sa nové hračky. V októbri spolu s rodičmi vytvorili  krásne strašidelných 

svetlonosov. Stretli  sa s ujom košikárom na remeselných trhoch v Starej Turej. 

V škôlke deti navštívil Mikuláš s anjelom a čertom. Predvianočnú atmosféru  

spríjemnil ujo Viktor so svojim hudobným vystúpením. Už sa stalo tradíciou, že 

deťom v marci rozprávku pred popoludňajším odpočinkom čítajú rodičia. Nebolo 

tomu inak ani tento rok. Zapojili sa dokonca aj oteckovia a p. Kachlík čítal deťom 

dokonca v českom jazyku.  

Jar je spojená s upratovaním. Nebolo tomu inak ani teraz. Rodičia sa zapojili do 

vyhrabovania ihličia a vytvorenia náučného chodníka pre deti. Na olympiáde 

Hviezdičiek v Starej Turej našu škôlkuz hrdo reprezentovali naši predškoláci. 

Tohtoročný Deň detí si užívali naplno. Kolotoč, šmykľavka, preliezky, hasiči, 

záchranári, policajti, zmrzlina. A to všetko v Starej Turej. A kam na konci školského 

roka? No predsa do ZOO Lešná. Keď sa v septembri niečo začína, tak sa v júni 

niečo končí. A tak sa deti  rozlúčili s  predškolákmi, ktorých čakajú po prázdninách 

školské povinnosti.  

 
 

C/ Stretnutie po 50.-tich rokoch 

 

Dňa 2. júna 2018 sa konalo v budove tunajšej základnej školy stretnutie, na ktorom 

sa stretli bývalí spolužiaci po 50-tich rokoch od ukončenia školskej dochádzky. 

Z pôvodných 20 žiakov ich prišlo 12 a stretnutie to bolo naozaj veľmi emotívne 

a príjemné.  Pani Lívia Čerešňová  ich sprevádzala po budove školy.  Všetci 

účastníci si odniesli zo stretnutia nádherné spomienky a tešili sa, že sa im podarilo 

stretnúť sa, hoci od žiackych čias už ubehlo celé polstoročie. 

 

D/ Nové knihy v knižnici 

 

Tento rok vďaka projekt Kniha - skvelý priateľ v našich rukách, ktorý vypracovala 

pani starostka, sa mohli    zakúpiť do našej miestnej ľudovej knižnice knihy v hodnote  



 

 

 

 1 050 €. Tak pribudlo  v knižnici 122 nových kníh. Sú to knihy pre deti, mládež i 

dospelých: zaujímavé, poučné, detektívky, romány pre ženy, rôzne bestsellery. 

Projekt bol podporený dotáciou z Fondu na podporu umenia.  Radi Vás privítame, 

príďte si pozrieť a požičať si z viac ako 9 000 kníh. Otváracie dni sú vyvesené na 

tabuli pri potravinách, na internetovej stránke obce i na knižnici.  

 

6) Zaujímavosti z domova 

Z domova 

 

Vražda Kuciaka a Kušnírovej 

Slovenskom asi najviac rezonovala smrť mladého investigatívneho novinára Jána 

Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorí boli 21. februára 2018 zavraždení 

vo vlastnom dome vo Veľkej Mači. Obaja mali 27 rokov. Od Nežnej revolúcie nič tak 

nespojilo spoločnosť na Slovensku ako úprimná sústrasť s pozostalými, rodinami a 

priateľmi tohto odvážneho páru. Ich vražda sa dodnes vyšetruje. Vďaka neúnavnej 

práci čestných policajtov a prokurátorov sú jej vykonávatelia údajne s vysokou 

pravdepodobnosťou vo väzbe. Na oficiálne označenie a zatknutie objednávateľov 

stále verejnosť čaká. Zavraždený Kuciak vo svojom poslednom článku odhalil 

prepojenie talianskej mafie na Úrad vlády pod vedením Róberta Fica. Na svoje 

funkcie rezignovali hlavná štátna radkyňa Mária Trošková a šéf kancelárie 

Bezpečnostnej rady Viliam Jasaň. Na vlastnú žiadosť odišiel aj šéf Ficovej kancelárie 

Roman Šipoš. 

 Plné ulice a pád vlády 

Udalosti po vražde Jána a Martiny viedli k vzniku občianskej iniciatívy Za slušné 

Slovensko, ktorá niekoľko týždňov po sebe napĺňala námestia. Protesty silneli, na 

námestiach desiatok miest naprieč Slovenskom stáli nespokojní občania a žiadali 

novú a slušnú vládu. 

Mesiac po vražde Jána Kuciaka, sa novým premiérom Slovenskej republiky stal 

dovtedajší podpredseda vlády a podpredseda Smeru Peter Pellegrini. Ministra vnútra 

Róberta Kaliňáka nahradil najprv Tomáš Drucker a neskôr Denisa Saková. Došlo aj k 



 

 

 

výmene na postoch ministra kultúry, spravodlivosti, zdravotníctva a vicepremiéra pre 

investície a informatizáciu. 

Róbert Fico s Róbertom Kaliňákom po dlhých rokoch v exekutíve zasadli do 

poslaneckých lavíc. Napokon ku koncu roka ohlásil Kaliňák odchod z parlamentu, 

podpredsedom Smeru zostáva naďalej. 

Neodradili ich ani vyhlásenia vtedajšieho premiéra Róberta Fica o americkom 

miliardárovi židovského pôvodu Georgovi Sorosovi, ktorý mal podľa Fica údajne 

organizovať na Slovensku štátny prevrat. Prezident Kiska vyzval koalíciu k 

predčasným voľbám alebo k rozsiahlej rekonštrukcii vlády. 

Spravodlivosť? 

Prvého muža polície Tibora Gašpara vystriedal v júni 2018 generál Milan Lučanský. 

Okrem toho sa vymenili aj šéfovia elitnej jednotky NAKA a národnej protikorupčnej 

jednotky. 

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko vystúpil v médiách s 

obvineniami voči dvom exministrom Smeru a niektorým policajným hodnostárom. 

Dodnes je v konflikte s vládnou mocou. Súdy jeho obvinenia zatiaľ nepotvrdili. Podľa 

exministra Kaliňáka ide o výmysly. 

Dva symboly korupcie a prepojenia medzi oligarchami a politikmi na najvyšších 

priečkach, „naši ľudia“ Marián Kočner a Ladislav Bašternák sa postavili pred súd. 

Bašternák je (zatiaľ neprávoplatne) odsúdený za daňové podvody, kým Kočner 

strávil Vianoce 2018 v leopoldovskom väzení pre kauzu Zmenky. 

Marián Kočner bol zároveň údajne označený jedným z vykonávateľov vraždy Jána 

Kuciaka za objednávateľa tohto hrozného činu. 

Komunálne voľby 

Komunálne voľby sa niesli v znamení nezávislých kandidátov, ktorí voľby s 

prehľadom „vyhrali“ s približne 38% zvolených starostov a primátorov. 



 

 

 

Veľké zmeny nastali hneď v štyroch krajských mestách. Bratislavu prevzal po Ivovi 

Nesrovnalovi architekt Matúš Vallo a v Nitre vystriedal primátora Dvonča mladý 

aktivista Marek Hattas. K zmenám došlo aj v metropole východu, primátorský post si 

vybojoval kandidát opozície Jaroslav Polaček, a v Žiline, kde s prehľadom 

zvíťazil Peter Fiabáne. 

Trnavský primátor Peter Bročka, primátor Trenčína Richard Rybníček, 

Banskobystričan Ján Noskoa prvá žena Prešova Andrea Turčanová svoje víťazstvá z 

roku 2014 obhájili. 

 

Nástenkári v base 

Ministri za SNS z prvej Ficovej vlády Marian Janušek a Igora Štefanov putovali za 

mreže. Súd ich uznal vinnými z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní 

a verejnej dražbe a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Stalo sa tak 

prvýkrát v histórii Slovenska. Janušeka odsúdil Najvyšší súd na 11 rokov a Štefanova 

na 9 rokov vo väzení. Okrem toho im bol udelený peňažný trest vo výške 30-tisíc eur 

a päťročný zákaz zastávať verejnú funkciu. Po splnení viacerých podmienok, ako je 

napríklad slušné správanie a podobne, môžu požiadať o podmienečné prepustenie z 

výkonu trestu, zvyčajne po odpykaní dvoch tretín trestu. Bývalý šéf SNS Ján Slota si 

užíva slobodu v lesoch pri Žiline. 

 

 

Blížia sa prezidentské volby 

 

Prezident Kiska oznámil, že v nadchádzajúcich prezidentských volbách nebude 

kandidovať a zároveň by chcel svoj politický kapitál zúročiť tak, aby mohol pomôcť pri 

zostavovaní budúcej vlády Slovenskej republiky. Do boja o prezidentský palác sa 

pustilo hneď niekoľko zvučných mien. Najhorúcejšími favoritmi boli vedec Róbert 

Mistrík, sudca a bývalý minister spravodlivosti za HZDS Štefan Harabin, právnička a 

aktivistka Zuzana Čaputová, podpredseda Národnej rady Béla Bugár, poslanec Milan 

Krajniak, publicista a mediálny analytik Eduard Chmelár, disident a dlhoročný 

poslanec František Mikloško, poslanec Marian Kotleba a ďalší. Podľa 



 

 

 

medializovaných informácií kandidatúru zvažovali aj minister zahraničných vecí 

Miroslav Lajčák a predseda Národnej rady Andrej Danko. 

 

Ďalšie udalosti 

O športové úspechy Slovenska sa v roku 2018 postarali známe mená. Peter 

Sagan získal ďalší zelený dres z Tour de France. Úspechy však žali aj zjazdové 

lyžiarky Petra Vlhová a Henrieta Farkašová (s navádzačkou Natáliou Šubrtovou), 

biatlonistky Anastasia Kuzminová a Paulína Fialková, chodec Matej Tóth, športová 

strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a mnohí, mnohí ďalší. 

 

Zimné olympijské hry 

Začiatok roka sa odohral aj v znamení Zimných olympijských hier v Južnej Kórei. Na 

Slovensko poputovali tri medaile, jedna zlatá a dve strieborné. Všetky ukoristila 

fenomenálna biatlonistka Anastasia Kuzminová 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 

Na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa v roku 2018 konali v Dánsku, sa 

Slováci umiestnili na deviatom mieste. Naši hokejisti na Zimnej olympiáde v 

Pjongčchangu obsadili jedenástu priečku z dvanástich. 

Post guvernéra Národnej banky Slovenska 

Minister Kažimír, ktorý sa pomaly odoberal na post guvernéra Národnej banky 

Slovenska, úspešne prezentoval v Národnej rade historicky prvý vyrovnaný rozpočet 

v dejinách našej republiky. 

Spomienkové výročia 

Uplynulý rok bol zároveň rokom výročí. Pripomenuli sme si sto rokov prvej 

Československej republiky (a teda aj sto rokov od Deklarácie slovenského národa), 

ako aj päťdesiat rokov od augustovej okupácie tankami Varšavskej zmluvy. 

 



 

 

 

7)    Záver  kroniky 

a) Použité pomôcky pri spracovaní kronikárskeho záznamu: 

                                                                                                                       

Pri spracovaní kroniky boli použité záznamy, ktoré poskytli zamestnanci obce, 

zamestnanci školy a spoločenských organizácii.      

 

        

        b) Protokolárny záznam z prerokovania kronikárskeho záznamu: 

             

Kronikársky záznam obce Vaďovce za rok 2018 bol prerokovaný na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva vo Vaďovciach dňa  3.9.2019 , ktoré ho schválilo 

svojím uznesením číslo      70/2019 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Preberanie protipovodňového vozíka – starostka obce p. Tuková a člen DHZ p. 
Jamrich 
 

 

 

 
 

Deti vyrobili spolu s rodičmi svetlonosov 
                                                                                                                                                               

 

 
 

Mikuláš v škôlke 
 



 

 

 

 
Pečenie dobrôt na deň matiek 
 
 

 

 
Vystúpenie školy na Mikuláša v KD 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Najlepší svetlonosi 



 

 

 

 

 

 
Otvorenie Domu smútku 
 
 
 
 

 

 

 
Deň matiek 
 
 
 



 

 

 

 
Exkurzia Hlohovec- Trnava 
 

. 
 

 
 

Táto partia začínala ešte v starej škole – pred 50. rokmi 
 



 

 

 

 
Stretávka po 50-tich rokoch 

Bývalí spolužiaci /z ľava do prava/: Ivan Vráblik, Oľga Hrabovská – Juricová, Jaroslav 
Urban, Jaroslav Hletko, Vladimír Držík, Gréta Naďová – Kolníková, Vlastimil 
Rubaninský, Oľga Škriečková - Frnčíková 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

Pohľad na účastníkov Vaďovskej placky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


