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 Následným bodom bude vybudovanie hlavného objektu 
s pultovou strechou. Súčasťou objektu bude tribúna pre 
160 divákov, 4 šatne pre dospelých futbalistov, 2 šatne pre 
dorast a 2 miestnosti pre masáže, každá s vlastným hygie-
nickým zariadením. Tešiť sa môžeme aj na nový bufet, toa-
lety pre návštevníkov, sklady športového náradia a dresov, 
práčovňu, či miestnosť pre uskladnenie kosačky a náradia.  
Na druhom poschodí budú vybudované šatne pre rozhodcov 
a tenistov, kotolňa, kancelária,  zasadačka, ale tiež wellnes 
so saunou, vírivkou ochladzovacou kaďou a odpočinkovými 
lôžkami., Starosta obce, pán Rudolf Baroš, i stavebný dozor 
Ing. Dana Benešová veria, že prvá etapa výstavby bude re-
alizovaná podľa harmonogramu a čoskoro sa budeme tešiť 
z vynoveného športového areálu.  

Potrebné práce sa konali v réžii správcu športových 
zariadení OŠK Zavar, pána Jána Chlebíka, v súčinnosti 
s jeho manželkou i synom. Ako prvé bolo treba v priesto-

roch telocvične upraviť funkčnosť jednotlivých miestností 
k nerušenému fungovaniu športového klubu. Vďaka 
spolupráci s niektorými športovcami, fanúšikmi a za-
mestnancami OcÚ nasledovalo premiestneniu majetku 
OŠK do pripravených priestorov. O poriadok v športových 
pomôckach a dresoch sa vzorne postaral Ján Chlebík 
a manželkou Darinou a synom Matejom. Všetkým, ktorí  
akýmkoľvek spôsobom napomohli k zabezpečeniu funkč-

nosti prevádzky, vyslovil veľkú vďaku prezident klubu, 
pán Rudolf BAROŠ, viceprezident klubu, pán Róbert Ur-
minský  a tajomník klubu, Mgr. Marián Rakús.

Poctivá práca sa odrazila v nasledujúcom majstrovskom 
futbalovom zápase, medzi Zavarom a obcou Dechtice. 
Najlepšou odmenou bolo zaslúžené víťazstvo v zápase, 
v pomere 5:2.  
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Prestavba športového areálu OŠK v Zavare začala asanáciou hlavnej budovy, ktorá je prvým 
krokom k plánovanej rekonštrukcii.
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Na kvetnú nedeľu, 25.marca 2018, 
sa v obci Zavar uskutočnila symbo-
lická rozlúčka so zimou – „vyná-
šanie Moreny“. Sprievod viedol 
Folklórny súbor ZAVARAN, spolu 
so svojou vedúcou - Mgr. Žanetou 
BAUDYŠOVOU, a organizačným 
vedúcim, - pánom Lukášom BAU-
DYŠOM. Sprievodu sa zúčastnil  aj 
starosta obce Zavar, pán Rudolf 
Baroš s manželkou, predsedníčka 
kultúrnej komisie - pani Ľubomíra 
Dobrovodská a množstvo občanov 
obce Zavar. Za spevu krojovancov 
hodil pán Baudyš do Blavy zapálenú 
„Morenu“, s ktorou okrem zimy 
odplávali aj starodávne pohanské 
zvyky. 

Rozlúčka so zimou – vynášanie MORENY v Zavare 

Foto: -rf-
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Chvíľka pre tvoj 
rozum a srdce
Čím je človek rozumnejší 
a hodnotnejší, tým viac dobra 
pozoruje v ľuďoch.                   
                                  B. Pascal
Za rozumných považujeme 
iba tých, ktorí majú rovnaké 
názory ako my.
                    La Rochefoucauld
Každý sa naučí len to, čo sa 
môže naučiť.              
                                 W. Goethe
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Bude v Zavare betonárka 
a výrobňa asfaltových 
zmesí?
Spoločnosť CS, s.r.o., usporiadala 25. apríla 2018 v kul-

túrnom dome v Zavare, informačné stretnutie o realizácii 
projektu s názvom „VÝROBNÉ STREDISKO ASFALTO-
VÝCH A BETÓNOVÝCH ZMESÍ. Predstavitelia spoloč-
nosti vyjadrili pred  41 prítomnými občanmi Zavara, ná-
vrh zriadenia strediska, zaoberajúceho sa výrobou betónu 
a  asfaltových zmesí, v priemyselnom parku obce Zavar. 
Prítomných občanov zaujímali predovšetkým otázky 
z oblasti životného prostredia, najmä preťaženosť cesty 

III. triedy v smere Trnava – Zavar - Šúrovce, ktorá je už 
v súčasnosti maximálne preťažená.  Po aktívnom rokova-
ní viacerí prítomní vyjadrili nesúhlas s pôsobením spo-
ločnosti v našej obci, najmä z dôvodu znečisťovania život-
ného prostredia a preťaženosti dopravy. Z poslaneckého 
zboru reagoval na uvedenú problematiku Ing. Miroslav 
Roman, Bc. Lukáš Sochor i Ing. Pavel Hlačina.  Starosta 
obce pán Rudolf Baroš vyjadril svoj postoj tým, že pokiaľ 
bude prevládať nesúhlas občanov Zavara, tak  realizácia 
projektu nebude schválená. 

Spoločnosť CS, s.r.o. bude od 11/2017 do 10/2018 rea-
lizovať projekt s názvom „Výrobné stredisko asfaltových 
a betónových zmesí“. Hlavným cieľom projektu je „zníženie 
technologickej medzery“, zavedením inovácie produktu 

a procesu v spoločnosti CS, s.r.o. Uvedený cieľ vyplýva 
predovšetkým zo snahy spoločnosti CS, s.r.o., prispieť 
k znižovaniu ekologickej náročnosti výroby, znižovaniu 
ekologických dopadov priemyselnej činnosti a zvyšovaniu 

efektívnosti výroby, čím sa zabezpečí podpora inovácií pro-
duktu a procesu spoločnosti, zvýšenie konkurencieschop-
nosti spoločnosti, nielen na lokálnej ale aj na národnej 
úrovni, zvýšenie produktivity práce, udržanie pracovných 
miest v spoločnosti, vytvorenie nových pracovných miest 
za súčasného rastu jej služieb, pridanej hodnoty, ako aj 
rastu tržieb za vlastné výrobky a služby.     

Cieľ projektu bude naplnený realizáciou hlavnej aktivity 
(HA) projektu pod názvom „Zníženie technologickej me-
dzery“. Realizácia projektu bude trvať 12 mesiacov a bude 
pozostávať predovšetkým z inovácie produktu „obaľovacia 
súprava asfaltových zmesí a inovácia procesu - miešačka 
betónových zmesí“. Projekt prispeje k ochrane životného 
prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Nové inovované 
produkty podporujú zhodnocovanie domácej surovinovej zá-
kladne (stavebnej suroviny pochádzajúcej z územia SR). 
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Členov klubu, ako aj ich hostí, srdečne privítal pán 
Rudolf Federič, ktorý VČS z poverenia výboru viedol.  Na 
schôdzi osobitne privítal zástupcov zriaďovateľa, zástup-
kyňu starostu obce Ing. Danu Benešovú, poslanca OZ 
Ing. Pavla Hlačinu, zástupcu záujmových združení Klubu 
seniorov a DV COOP Jednota, pána Jozefa Juriša, tréne-
rov, vedúcich jednotlivých oddielov i všetkých aktívnych 
športovcov a členov OŠK Zavar.

Program VČS
 Zahájenie,
 Správa o činnosti OŠK Zavar   
 Správa o hospodárení 
 Správa revíznej komisie 
 Informácie o 2% z dane z príjmu fyzických a právnic-
kých osôb          
 Diskusia
 Návrh na uznesenie 
 Záver 

Po zahájení VČS OŠK Zavar pokračovalo rokovanie 
v súlade so schváleným programom: 

Správu o činnosti predniesol prezident OŠK pán Rudolf 
Baroš, ktorý zhodnotil jednotlivé oddiely. Vyzdvihol naj-
mä úspech futbalového A – mužstva, ktoré je úradujúcim 
majstrom oblasti. Poďakoval trénerovi Lukášovi VIDO-
VI, vedúcemu mužstva Mariánovi Adámkovi i futbalis-
tom za vzornú reprezentáciu klubu i obce Zavar.  Okrem 

toho vyzdvihol aj úspechy dorastu, vedeného Andrejom 
Jurišom, ako i prácu trénera prípravky a žiakov, Ľubomí-
ra Ťažkého. Nezabudol tiež spomenúť úspešné aktivity 
tenistov, vedených Patrikom Mitasom, stolnotenistov  A 
– družstva, vedeného Vladimírom Kubalom v III. lige 
a snahy B – družstva, vedeného Mariánom Beránkom. 
Na schôdzi boli tiež spomenuté vynikajúce podmienky 
ťažkých atlétov i cvičenia ZUMBA vo fitnes centre.

Starosta obce sa následne poďakoval za propagačnú 
činnosť Rudolfovi Federičovi st. a fotografovi Rudolfovi 
Federičovi ml. a zhodnotil výbornú činnosť hospodára 
Jána Chlebíka a jeho asistentov.. 

Následne tajomník OŠK, pán Mgr. Marián Rakús, 
predniesol správu o hospodárení OŠK, v zastúpení po-
kladníka OŠK Ing. Petra Beňu, ako i správu predsedu 
revíznej komisie, Michala Psotu. Viceprezident OŠK, pán 
Róbert Urminský, oboznámil členov o 2% dane fyzických 
a právnických osôb a o podmienkach ich realizácie.

V následnej diskusii vystúpil tréner žiakov a prípravky 
- Ľubomír Ťažký, tréner dorastu Andrej Juriš, tréner A 
– mužstva Lukáš Vido, vedúci tenisového oddielu Patrik 
Mitas, vedúci fitnes centra Michal Horváth a za stolno-
tenisový oddiel Branislav Čerňanský. K projektu RE-
KONŠTRUKCIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU, sa vyjadril 
Ing. Ľubomír Dobrovodský a Michal Horváth. K daným 
témam sa vyjadril prezident OŠK Zavar - Rudolf Baroš, 
zástupkyňa starostu - Ing. Dana Benešová  a poslanec 
Ing. Pavol Hlačina.  

Výročná členská schôdza OŠK ZAVAR
V nedeľu, 4. marca 2018, sa o 16.30 hod. v kultúrnom dome Zavar, konala výročná členská schôdza Obecného 
športového klubu /OŠK/ Zavar.
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Výročná členská schôdza DV COOP ZAVAR
Dňa 1.marca 2018 sa v KD Zavar konala výročná člen-

ská schôdza COOP Jednota Zavar. Vedenia schôdze sa 
ujal pán Pavol Vojtech, ktorý privítal nielen starostu 
obce Zavar, pána Rudolfa Baroša, ale i ostatných čle-
nov schôdze a pozvaných hostí. 

Výročnú správu o činnosti organizácie predniesol pred-
seda DV COOP Jednota v Zavare, pán Jozef Juriš.    

Informácie o činnosti COOP Jednota Trnava, zaslanú 

z ústredia COOP Jednota Trnava Ing. Novákom, pred-
niesol prítomným pán Pavol Vojtech. Oboznámil členov 
o hospodárskych výsledkoch COOP Jednoty Trnava za 
uplynulý rok, ako aj o plánovaných projektoch na nasle-
dujúci rok. Vyzdvihol predovšetkým prestavbu obchodné-
ho domu v Trnave. Návrh plánu činnosti členskej základ-
ne a rozpočtu čerpania združených prostriedkov členov 
na rok 2018, predložený pánom Mariánom Ondrejičkom,  
schválila členská schôdza jednomyseľne.  

Vo štvrtok, 15. marca 2018, sa 
v chráme Narodenia Panny Má-
rie v Zavare, konala duchovná 
obnova. Hosťom a celebrantom 
svätej omše bol Vdp. páter Filip, 
ktorého  privítal správca farnosti 
Zavar a filiálky Dolné Lovčice, 
Vdp. dekan JCLic. Ján Bederka. 
Svätá omša sa niesla v znamení 
vyzdvihnutia dôležitosti milosr-
denstva a božej lásky.  

DUCHOVNÁ 
OBNOVA

KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
Dňa 25. marca 2018 - na kvetnú 

nedeľu – „NEDEĽU UTRPENIA 
PÁNA“, , sa v chráme Narodenia Pan-
ny Márie v Zavare konala slávnosť 
svätenia ratolestí. Súčasťou obradu 
bol sprievod dobovo oblečených detí, 
ktoré symbolicky mávali palmovými 
ratolesťami. O hudobné spestrenie 
slávnosti sa postaral mládežnícky 

spevokol, so sólistkou slečnou Adam-
covou a s gitarovým sprievodom Ing. 
Šeligovej.  V priebehu svätej omše za-
zneli pašie v podaní organistu pána 
Stanislava Šušela, Ing. Martina Vaš-
ku a pána Jozefa Magulu. Slávnostné 
požehnanie veriacim udelil správca 
farnosti Zavar a filiálky Dolné Lovči-
ce JCLic. Ján Bederka. 

Foto: -rf-
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(pokračovanie na str. 7)

V rámci náboženskej výchovy sa v ZŠ s MŠ  Zavar,  
konala súťaž s názvom „BIBLIA OČAMI DETÍ“. Krásne 
práce, vyhotovené žiakmi základnej školy, pod vedením 
rehoľnej sestry Juliány (Mgr. Marta Čačová), boli vysta-
vené v chráme Narodenia Panny Márie v Zavare, kde si 

ich mohli prezrieť veriaci farnosti. Ocenené boli nielen 
sestrou Juliánou, ale i správcom farnosti, duchovným 
otcom,  Vdp. JCLic. Jánom Bederkom. Výstava následne 
prebehla aj vo filiálke Dolné Lovčice, kde rovnako zaujala 
prítomných veriacich. 

Biblia očami detí
Foto: -rf-
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Úspechy Zavarských vinohradníkov ZOSZZ
Z historických zmienok je evi-

dentné, že v  obci Zavar sa už 
od 19. storočia pestovala vinná 
réva. Pamätníci vedia, že už gróf 
Majláth  vlastnil vinicu.  Okrem 
stolového hrozna sa v nej pesto-
valo aj hrozno vinorodé. V tomto 
období sa pokúšali víno dorábať 
aj niekoľký drobní pestovatelia, 
žiaľ nie veľmi úspešne. K rozvoju 
vinárstva prispel najmä člen ZO 
SZZ, pán Michal POLÍN, ktorý 
dokázal, že vinná réva sa dá pes-
tovať aj v oblasti Zavara. Dokázal 
presvedčiť zavarských záhrad-
károv, že táto činnosť môže byť 
a vzácnym koníčkom. Dnes je pes-
tovanie hrozna v Zavare pomerne Foto: -rf-
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(dokončenie zo str. 6)

rozšírené a dosahuje vynikajúce 
výsledky. Svedčia o tom dlhoroč-
né degustácie vín v Zavare, ale 
aj účasť na degustáciách v iných 
obciach Slovenska, či na Celoná-
rodnej slovenskej výstave s medzi-
národnou účasťou. 

Zavarčania sa zúčastnili viacerých 
výstav – degustácií vín:
„CÍFERSKÁ VÝSTAVA VÍN 
2018“ sa konala 17. februára 2018 
a bola organizovaná Slovenským 
zväzom záhradkárov – klub viná-
rov s obecným úradom CÍFER. 

Vystavovateľ SZZ ZAVAR s od-
rodou Rulandské biele – ročník 
2017, získal 76,33 bodov a s od-
rodou Zmes biela – ročník 2017, 

78,33 bodov. Víno Zmes ružová 
– ročník 2017,  pestovateľa Antona 
Honíška získalo 77,33 bodu.  

„KERESTÚRSKY ZLATÝ 
ŠTEK 2018 sa konal 17. marca 
2018 v rámci X. ročníka degus-
tácie vín v Križovanoch nad Dud-
váhom.  Vystavovateľ vína ZO 
SZZ ZAVAR s odrodou PÁLAVA 
– ročník 2017, získal 81,33 bodov, 
vďaka ktorým získal BRONZO-
VÚ MEDAILU. Rovnaký úspech 
dosiahol s odrodou RULANSKÉ 
BIELE – ročník 2017. S odrodou 
RULANSKÉ BIELE – ročník 
2015, získal až 88,00 bodov, ktoré 
znamenali  ZLATÚ MEDAILU. 
Úspešná bola aj vzorka 104  - 
RULANDSKÉ ŠEDÉ, so ziskom 
83,00 bodov a bronzovým ocene-
ním. 

Degustácia vín SZZ v Zavare

Zo zavarských pestovateľov sa na 
degustácii predstavili  Vladimír Pso-
ta, Blaškovič – Ivanič,  Ľubomír Har-
šáni, František Malovec, Vladimír 
Prelovský, Vincent Vido, Ján Zošák, 
Anton Honíšek a Vladimír Suchy-
asvili. Návštevníci mohli ochutnať 
z množstva kvalitných vzoriek vín, 
napríklad:

Červené vína
Cabernet sauvignon,
Alibernet,
Svätovavrinecké,
Rosa,
Zmes rosé, 
Dunaj,
André rosé,
Cabernet franc,
Cuvvé,
Červené zahraničné,

Biele vína                         
Hetera,
Rulandské biele,
Pálava,
Chardoney,
Dievčie hrozno,
Aurelius,
Cserszegi Fuszeres,
Malverína,
Zmes biela,
Veltlínske zelené
Delari cuvéec,
Pesecká Leánka,
Rizling Rínsky,
Cabernet Sau. Klaret,
Pinon blanc,
Rizling Vlažský,
Miler Thurgau,
Riesling,
Tramín Č,
Devín,
Sauvignon 
Sauvignon  black

Z kategórie bielych vín najviac bo-
dov získala odroda Hetera - vzorka 
číslo 82, ročník 2017,  pestovateľ Víno 
Chudý z obce Vinohrady nad Váhom,  
s počtom bodov 89.

Vzorka číslo 41, ročník 2017, od-
roda Rulandské biele - pestovateľ 
Pavol Hrčka z obce Križovany nad 
Dudváhom, získala 89 bodov. Vzorka 
šamp. ročník 2017, odroda Pálava 
– pestovateľ ZO SZZ Zavar, získala  
88 bodov

Z kategórie červených vín najlepšie 
bodovala odroda Cabernet sauvig-
non - vzorka číslo šamp., ročník 2017,  
pestovateľ Dušan Bohuš z obce Opoj, 
s počtom bodov 90. Vzorka číslo 61, 
ročník 2017, odroda Svätovavrinec-
ké  - pestovateľ Milan Doboš z obce 
Cífer, získala 87 bodov. Vzorka 17. 
ročník 2017, odroda Alibernet – pes-
tovateľ Ivan Čapičík  z obce Zeleneč, 
získala  86 bodov.  

ZO SZZ v Zavare, usporiadal dňa 14.apríla 2018, degustáciu vín. Zúčastnili sa jej obce Zeleneč,  Cífer, Vlčkovce, 
Budmerice, Vinohrady nad Váhom, Križovany nad Dudváhom, Modranka, Cífer – Jarná, Madunice, Voderady, 

Hlohovec, Opoj, Brestovany, Budmerice a Zavar.

Celoslovenská výstava vín s medzinárodnou účasťou
„CELOSLOVENSKÁ VÝSTAVA 
VÍN“ sa konala v Skalici v dňoch 
27. -  28. apríl 2018. ZO SZZ ZA-
VAR získala za vystavené víno RU-
LANDSKÉ BIELE ročník 2017 nz 

polosuché BRONZOVÉ OCENENIE. 
Mimoriadny úspech zaznamenala 
ZO SZZ ZAVAR aj za vystavené víno 
RULANDSKÉ ŠEDÉ nz polosuché, 
za ktorý získala diplom a ZLATÚ 

MEDAILU. Za týmito úspechmi sto-
jí predovšetkým hlavný vincúr ZO 
SZZ  Zavar,  pán Jozef JAMRICH.  

(Info: Jozef Magula)
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(pokračovanie na str. 9)

 DOM SLUŽIEB
Rekonštrukcia a nadstavba domu služieb je ukončená, 
objekt bol skolaudovaný  a daný  do užívania nájomníkom 
a verejnosti .

Verím, že túto skutočnosť obyvatelia obce zaznamenali 
a že táto náročná rekonštrukcia prispeje k skvalitneniu 
služieb a komfortu užívania najmä pre našich obyvateľov. 
Po náročnom sťahovaní z dočasných priestorov do nových, 
sú už všetky ambulancie a služby v prevádzke.

Celkové rozpočtové náklady stavby sú  12 803 416 €.  
Náklady na interiérové vybavenie objektu sú takmer  
50 tisíc €. Nové priestory sú nielen moderné a pekné, 
ale predovšetkým kvalitne vybavené pre potreby našich  
obyvateľov. 

Prehľad pripravenosti a stavu realizácie 
investičných akcií  04-05/2018

 MLYNSKÁ  ULICA
Po dokončení domu služieb  sa pokračuje v rekonštrukcii 
ulice,  v úseku od autodielne  až po dom služieb. Rekon-
štrukcia v tomto úseku je komplexná, cesta sa rozširuje 
na štandardnú dvojpruhovú komunikáciu šírky 5,50 m.  
Svahy na oboch stranách ulice sa spevňujú opornými 
múrmi,  pribudne odvodnenie, osvetlenie a nové parko-
visko. Kapacita parkoviska bude  10 parkovacích miest 
a bude slúžiť pre pracovníkov domu služieb, čím sa aspoň 
sčasti odľahčí komplikované parkovanie pred domom slu-
žieb. 

Foto: -rf-

Foto: -rf-
Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-
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(dokončenie zo str. 8)

 VINOHRADSKÁ  ULICA
Obec Zavar dlhodobo pripravuje rekonštrukciu posled-
nej ulice v pôvodnom stave – ulice Vinohradskej. Všetky  
ostatné  miestne komunikácie v obci sú už zrekonštruo-
vané. Pre zahájenie prác  a vybavenie všetkých potrených  
povolení, bolo potrebné vykúpiť časti pozemkov  od maji-
teľov nehnuteľností na ulici, za účelom vybudovania štan-
dardnej dvojpruhovej komunikácie, chodníka pre peších 

a položenie  vzdušných inžinierskych sietí do zeme. Nie 
všetci majitelia súhlasili s odkúpením, preto bol projekt 
rozdelený  na dve etapy. 
Prvá etapa, v úseku od napojenia na ulicu  Hlavná, v dĺž-
ke cca 170 m, bude na realizáciu pripravená  ešte v tomto 
roku. Momentálne prebieha proces stavebného konania 
a následne bude zahájené výberové konanie na zhotovi-
teľa  prác.  

STAVANIE MÁJA
Dňa 30. apríla 2018 sa pred KD v obci Zavar uskutočni-

la tradičná slávnosť stavania mája. Slávnosť zahájil sta-
rosta obce Zavar, pán Rudolf BAROŠ, ktorý bol zároveň 
aj gestorom podujatia. O hudobné spestrenie sa postarala 
dychová hudba Šúrovanka, pod dirigentskou taktovkou 
pána Vladimíra Pavloviča a speváckeho dua manželov 
Kňazovičových zo Zavara. Spevom prítomných potešili aj 

deti z folklórneho súboru Zavaran. O bezpečné „postave-
nie mája“ sa postaral miestny dobrovoľný hasičský zbor. 
Občerstvenie zabezpečili zamestnanci obecného úradu. 

Moderovania kultúrneho programu sa ujala riadi-
teľka ZŠ s MŠ Zavar, pani Mgr. Andrea Mršťáková. 
Prítomných svojim spevom a tancom potešili deti ma-
terskej školy,  pod vedením pani učiteliek Bc. Daniely 
Krištofovej a Janky Čerňanskej. Nezaostali ani deti 

základnej školy, pod vedením  Mgr. Gabriely Blešťáko-
vej a  Mgr. Marcely Mikuškovej,  ktoré boli svojim pa-
licovým tancom odmenení silným potleskom. Veríme, 
že v Zavare sa budú dlho uchovávať takéto milé ľudové 
tradície. 

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Kto je MAMA??? 
Osoba, ktorá ťa pochopí. 
Osoba, ktorá ti odpustí.
Osoba, ktorá ti len raz ublíži – keď sa navždy pominie. 

Dňa 13. mája v KD Zavar privítal miestny učiteľ, Mgr. 
Marián Gabriš, všetkých prítomných, v mene obce Zavar 
a ZŠ s MŠ v Zavare, na slávnostnom podujatí, venovanom 
významnému sviatku žien, ktoré napĺňajú alebo už na-
plnili jedno z najzodpovednejších poslaní v živote = stali 

Foto: -rf-
Deň matiek 2018 

(pokračovanie na str. 10)
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sa matkami. Osobitne každú mamičku pri vstupe do sály 
vítal kvietkom starosta obce Zavar - pán Rudolfa Baroš. 
Na slávnosť prijal pozvanie aj zavarský duchovný otec 
– dôstojný pán Ján Bederka.      

Kultúrny program viedla pani riaditeľka Základnej ško-
ly s materskou školou v Zavare, Mgr. Andrea Mršťáková. 

Skladal sa z vystúpenia materskej i základnej školy. Ma-
mičky a babičky zo Zavara, či blízkeho okolia i celé publi-
kum, programom sprevádzali dvaja sympatickí moderáto-
ri zo 7. B triedy: Miško Šulko a Vaneska Ihnátová.

Po ďakovnom príhovore pána starostu Rudolfa Baroša, 
v ktorom vyjadril úctu a obdiv ku všetkým matkám, vyšli 

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf-

Foto: -rf- Foto: -rf-

(pokračovanie na str. 11)

(pokračovanie zo str. 9)
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O tom, že učenie môže byť hrou, sa presviedčajú  žiaci 
našej školy skoro dennodenne. Tvoriví pedagógovia 
pre nich pripravujú nielen zážitkové hodiny, ale celé 
tematické vyučovacie dni. Hlavnými témami sú envi-
ronmentálna výchova a mimočítankové čítanie.

Rôznymi akciami pútame pozornosť detí k životnému 
prostrediu. Aktivity žiakov „ Moja bádateľská cesta le-
som “, „ Separáčik “, či „ Deň Zeme “ pomáhajú deti viesť 
k ochrane životného prostredia. Návštevou  Energolandu 
v Mochovciach sme žiakov 8. ročníka previedli celou evo-
lúciou energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť. 

Žiaci získali množstvo informácií o rôznych energiách, ich 
využití a o pozitívach a negatívach jednotlivých spôsobov 
výroby elektriny.

Cieľom čitateľských aktivít je prezentovať skúsenosti 
žiakov, predstaviť efektívne formy a aktivity, ktoré sti-
mulujú čitateľskú gramotnosť žiakov. 24.4. 2018 sme na 

na javisko a zožali značný úspech zavarskí predškoláci. 
Tí pod vedením pani učiteľky Danky Krištofovej a Janky 
Čerňanskej predviedli recitačno-hudobno-tanečné  vystú-
penie pod názvom SLNIEČKO NA TVÁRI.

Potom nasledovali tri pásma programu zavarskej zá-
kladnej školy. Umenie našich škôlkarov i žiakov ozvučoval 
kvalitnou zvukovou aparatúrou výborný majster zvukár 
– pán Ing. Marián Šeliga.

V úvode prvého pásma potešila všetkých návštevníkov 
kultúrneho domu krásnym i milým prednesom piesne ROZ-
PRÁVKY, prváčka Miška Verecká. Vzápätí sa prvostupniari 
zo školského klubu detí, pod vedením p. uč. Lenky Antalovej 
predstavili v divadelnej hre „AKO ZVIERATKÁ HĽADALI 
MAMIČKU“. Publikum si mohlo vychutnať i tanečné číslo 
s názvom CHROBÁČIKY, ktoré predviedla 1. B trieda pod 
vedením p. uč. Gabriely Bleščákovej.

Druhé pásmo školského programu uviedla 3.A trieda. 
Zaspievala pod vedením p. uč. Ivety Fixekovej obľúbenú 
slovenskú ľudovú pieseň „SEDEMDESIAT SUKIEŇ 

MALA“. Tretiakov na harmonike sprevádzal Andrejko 
Ilaščík. Potom prišiel na scénu žiak 4. triedy Samuel 
Šulko, ktorý sa predstavil v úlohe ľudového zabávača. Prí-
jemnú zábavu počas tančeka k legendárnej piesni PÁTÁ 
z muzikálu Rebelové, rozpútali členovia školského klubu 
detí, vedeného pani vychovávateľkami Lenkou Antalovou 
a Barborou Benedikovičovou.

V poslednom pásme slávnostného programu, školský 
klub detí pod vedením p. uč. Barbory Benedikovičovej, ve-
noval prítomným matkám na znak vďaky rad básní. V zá-
vere podujatia si prítomní opäť  pripomenuli slovenské 
národné tradície, a to ľudový párový tanec s názvom NA 
BIELEJ HORE. Pod vedením p. uč. Marcely Mikúškovej 
ho predviedli žiaci 1. A triedy s harmonikovým sprievo-
dom piataka Alexandra Ilaščíka.

Organizátorom Dňa matiek sa podarilo ich sviatok 
osláviť dôstojne. Prítomné mamičky boli potešené prejav-
mi úcty a vďaky od svojich detí a náležite boli hrdé aj na 
umelecké výkony svojich ratolestí. 

UDALOSTI

Zo života základnej školy s materskou školou

Zážitkové učenie

(dokončenie zo str. 10)

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

(pokračovanie na str. 12)
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našej škole privítali výnimočnú návštevu, známu spisova-
teľku pre deti Gabrielu Futovú. Porozprávala žiakom nie-
len o svojej tvorbe a jej spisovateľských prvotinách, ale aj 
o svojom bežnom živote. Deti zahrnuli pani spisovateľku 
svojimi zvedavými otázkami a zaujímalo ich naozaj všeli-
čo. V mene všetkých čitateľov autorke ďakujeme za jej čas 
a ochotu prísť medzi nás.

Žiaci 6. a 4. ročníka pod vedením p. učiteliek Silvie Adam-
covej a Evy Haršányiovej pripravili zážitkové divadelné ho-
diny pre  svojich mladších spolužiakov. Divadelné predstave-
nia v ich podaní „Čin Čin“ a „Bájky“,  zožali veľký úspech aj 
u našich kamarátov v MŠ Dolné Lovčice a Zavar. 

Foto: archív ZŠ

(dokončenie zo str. 11)

Mladí záchranári
Súťaž mladých záchranárov organizuje Ministerstvo 

vnútra SR prostredníctvom sekcie krízového riadenia.  
18.4. 2018 sa uskutočnil už jej 24. ročník v Kamennom 
Mlyne Trnava. Hlavným cieľom je popularizácia civilnej 
ochrany. Našu školu v tomto ročníku reprezentovali 2 
družstvá, zložené z dvoch dievčat a dvoch chlapcov a ča-
kalo ich celkovo šesť disciplín. “Absolvovali streľbu zo 
vzduchovky, vedomostné testy, zdravotnú prípravu, orien-
táciu v teréne, nasadzovanie masky a hasenie malého 
požiaru.”  Z 28 prítomných družstiev sme obsadili krásne 
12. miesto. Gratulujeme. 

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ
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Druhá májová sobota sa opäť spojila s bežeckými pre-
tekmi žiakov a detí ZŠ s MŠ. Behu sa zúčastnili všetky 
vekové skupiny zaradené do svojich kategórií. Za slneč-
ného počasia  sa na štart postavilo takmer 70 malých 
aj veľkých bežcov. Príjemným prekvapením bol záujem 
žiakov o Prológ, v dĺžke trati 2,7km, ktorý je súčasťou  Za-
varskej 7 pre občanov Zavara. Svojimi výkonmi prekvapili 
rovnako dievčatá aj chlapci. Víťazné stupne obsadili títo 
úspešní žiaci:
Žiačky: 1. BARUTOVÁ Zuzana 00:12:03    
             2. VARGOVÁ Margaret 00:12:30 

3. URMINSKÁ Ema 00:13:32   
Žiaci: 1. JAKUBOVSKÝ Viktor 00:11:35 
          2. KREDATUS Timotej 00:12:38 
          3. HRABÁRIK Boris 00:13:40  

Rámcové preteky žiakov Zavarskej 7

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ

Hádzaná dievčat
Dňa 23.4.2018 sa v športovej hale v Trnave ko-

nala športová súťaž v hádzanej dievčat. Do súťaže 
sa zapojila aj 10 dievčat zo ZŠ Zavar , konkrétne zo 
7.,8. a 9. ročníka. Súťažilo sa v dvoch skupinách. 
Naše družstvo jednoznačne vyhralo zápasy vo svojej 
skupine a následne postúpilo do finále. Žiačky vyna-
ložili obrovské úsilie a chuť zabojovať a v konečnom 
vyhodnotení sa umiestnili na nádhernom 2.mieste. 
Dievčatám gratulujeme a prajeme im veľa úspechov 
v ďalších športových aktivitách. 

Foto: archív ZŠ
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Malý futbal dievčat
Dňa 2. Mája 2018 sa v športovom areáli Základnej školy 

Kornela Mahra v Trnave uskutočnila súťaž vo futbale 
dievčat. Zo ZŠ Zavar sa do súťaže zapojilo 10 dievčat, zo  
7., 8. a 9. ročníka. Po veľkej snahe a náročných zápasoch, 
sa naše družstvo dievčat umiestnilo na krásnom 3.mieste. 
Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových 
úspechov.   Foto: archív ZŠ

Škola v prírode
Žiaci štvrtého ročníka našej školy  sa nedávno zú-

častnili školy v prírode vo Zvolene. Ubytovaní boli v  
hoteli Kráľová, ktorý im ponúkol veľa možností aj na 
spoznávanie prírody.

Deti sa v ranných hodinách venovali štúdiu. Po obede 
absolvovali plavecký výcvik, jazdenie na koňoch a zábavné 
hry v prírode. Počas celého týždňa sa deťom venovali pani 
učiteľky Mgr. Mršťáková a Benedikovičová. Cestou domov 
sa zastavili na Zvolenskom zámku, kde sa dozvedeli veľa 
zaujímavostí o gotickom umení. Pobyt v škole v prírode sa 
vydaril, deti sa domov vrátili plné zážitkov. 

                                      spracovala Mgr. Andrea Mršťáková

Foto: archív ZŠ

Foto: archív ZŠ Foto: archív ZŠ

Na Deň detí sme sa 
vybrali do Rozpráv-
kova, kde nás čakali 
čarovné víly, vodníci, 
rytieri, princezné, 
zvieratká, no i veľ-
ký trojhlavý drak. 
V každom zázrač-
nom rozprávkovom 
stanovišti sme splnili 
úžasné úlohy, ktoré 
pre nás pripravili 
žiaci 6. Ročníka, pod 
vedením PhDr. Silvie 
Adamcovej. Ďakuje-
me za krásne rytier-
ske a princeznovské 
medaily, ktoré nás 
veľmi potešili. 

MDD v MŠ

Foto: archív MŠFoto: archív MŠ



14 ZAVARSKÉ SLOVO 15 ZAVARSKÉ SLOVOUDALOSTI

Šmolkospievanky
Dňa 22. 05. 2018 sa v priestoroch 4.triedy uskutoč-

nili ŠMOLKOSPIEVANKY.  Deti ukázali svoj talent 
a zaspievali  piesne, ktoré si s obľubou spievajú. Do 

akcie boli zapojení aj rodičia, ktorí ich pesničky nau-
čili a pani učiteľky pre nich pripravili krásnu „Šmolko 
krajinu.“  

Foto: archív MŠ Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ

Zahrajme sa spolu
Súťažná prehliadka detí MŠ je podpornou aktivitou pred-

primárneho vzdelávania. Je významnou formou motivácie 
detí a rozvíjania ich prirodzenej spontánnosti, radosti z po-
hybovej a umeleckej činnosti. Naši predškoláci pod vedením 
pani učiteľky Janky Čerňanskej a Bc. Danky Krištofovej, sa 
predstavili v krojoch s krásnym ľudovým pásmom, plným 
riekaniek, piesní a tanca, ktoré odprezentovali  na 20. roční-
ku prehliadky detskej tvorivosti v Majcichove.   

Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ
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V 3.triede sa uskutočnili zážitkové tvorivé aktivity 
TVORCÍTENIE. Deti si pod odborným dohľadom pána 
umelca Ivana Slezáka, vyskúšali prácu s drevom a vy-
robili pre mamičky krásne drevené prívesky a závesné 
dekorácie. Svojou šikovnosťou potešili nielen svojich naj-
bližších, ale aj pani učiteľky. 

je deň venovaný Zemi , ktorý sa každoročne koná 22. 
apríla. Aj v našej MŠ sme si dňa 20.4. pripomenuli našu 
závislosť na cenných daroch, poskytovaných Zemou, a to 
edukačnými aktivitami: polievanie stromčekov v areáli 
MŠ, triedenie odpadu do separačných kontajnerov, čiste-
nie potôčika s rybičkami, sadenie rastliniek, vytváranie 
kamienkovej mozaiky v tvare stromu a zametanie chodní-
ka. Deťom sa všetky aktivity páčili a mali z ich realizácie  
veľkú radosť. Pozrite sa na naše výkony. 
                                             spracovala Mgr. Ivana Šprláková

Tvorivé dielničky

Deň zeme

Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ

Foto: archív MŠ Foto: archív MŠ

UDALOSTI
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ŠPORT

Narodili sa:
Máj: Michal Ivanič 

Údaje z matriky

Opustili nás:
Marec: Milan Ondrejíčka, Emília Zajícová, Jozef Miklošovič, Michal Haršány, Jozef Benkovský st.
Apríl: Miloš Adámek, Patrik Jánoš
Máj: DSS Ján Galbavý, Mária Horváthová, Jaroslav Stúpala, Ján Medveď

...oslávili a oslávia svoje jubileum
V  mesiacoch marec – máj 2018 oslávili a oslávia životné jubileum:
Helena Štibrányiová, František Vallo, Jozef Nosický, Daniela Bírešová, DSS Ľubomír Chlpatý, 
Katarína Herzigová, DSS Jozef Ondrejkovič, Ľubomír Šiška, Ladislav Kukla, Dana Klčová, DSS 
Jaroslav Oravec, Ing.  Ján Šimlaštík, Mária Danišová, Vlasta Vašková, Miloš Marcina, 
Matilda Kilianová, Júlia Jakabová, Mária Čerňanská, Mária Hladká, Dominik Blaško, 
Ing. Helena Gregušová, DSS Jozef Novosad, Jozef Štrbík, Kamil Turanský, Paulína Šutiaková, 
Ladislav Bereš, Jarolím Mrena,Anton Horváth, Anna Kovačičová, Anton Roman, Helena Svíbová 

Srdečne im blahoželáme!

UDALOSTI/ŠPORT

Zosobášili sa:
Apríl: Peter Krajčovič a Jana Mizerová, Matej Bednárik a Dominika Demetrová
Máj: Gabriel Guniš a Eva Kuchárová

Chlebíkovci znovu na výslní * 17 prvenstiev !!!
Mimoriadne úspechy dosiahli otec a syn CHLEBÍKOVCI 
V SÚŤAZI  POŠTOVÝCH HOLUBOV V ROKU 2017. Okrem 
titulu „ABSOLÚTNY MAJSTER ZO CHPH BRESTOVANY 
2017“, dosiahli i ďalšie cenné víťazstvá (uvedené v tabuľke): 
ŠTARTOVNÉ MIESTO      DÁTUM LETU              DÁTA HOLUBA

HUMPOLEC 07.05.2017 14- 0505-235 - H
KOLÍN 14.05.2017 16- 0505-371 - H
LOUNY 21.05.2017 15- 0505-582 - H
TEPLICE 28.05.2017 16- 0505-340 - H
LOUNY 04.06.2017 15- 0505-678 - H
HALLE 11.06.2017 16- 0505-340 - H
NIENBURG 18.06.2017 11- 0505-552 - H
LOUNY 03.07.2017 16- 0505-323 - H
NIENBURG 03.07.2017 11- 0505-552 - H
GOTHA 09.07.2017 15- 0505-650 - H
TEPLICE 16.07.2017 15- 0505 -647- H
NIENBURG 16.07.2017 11- 0505-552 - H
HALLE 23.07.2017 15- 0505-582 - H
TEPLICE 29.07.2017 16- 0505-302 - H
STENBERK 27.08.2017 17- 0505-  90 - H
HUMPOLEC 09.09.2017 17- 0505-  10 - H

DÁTA HOLUBA = rok holuba, číslo oblasti a klubu, rodné číslo holuba, 
pohlavie – H = holub, A = holubica.

Z výsledkov otca a syna Chlebíkových vidieť, že sú 
nielen vynikajúcimi odborníkmi v chove a príprave poš-

tových holubov na rôzne súťaže, ale aj výbornými repre-
zentantmi obce Zavar nielen na Slovensku, ale aj zahra-
ničí. Vedenie obce, poslanecký zbor i občania Zavara im 
srdečne k  úspechom gratulujú a prajú ešte veľa podobne 
úspešných súťaží.   

Foto: -rf-
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ZAVARSKÝ SILÁK 2018
Tretí ročník súťaže v ťažkej atletike „ZAVARSKÝ 

SILÁK“, zahájila zástupkyňa starostu obce Zavar, Ing. 
Dana BENEŠOVÁ. Gestorom podujatia bol starosta 
obce Zavar, pán Rudolf Baroš. Súťaže sa zúčastnilo 
sedem súťažiacich: Pavol Federič, Andrej Hrehuš, 
Michal Horváth, Martin Moderdovský, Dominik 
Harnúšek, Stanislav Križan a Richard Hudec. Víťaz 
II. ročníka, Ľubomír DOBROVODSKÝ, víťazstvo 
tento rok neobhajoval. Súťažiaci k dobrým výkonom 
využili tréningové podmienky vo svojom fitnes centre 
i skúsenosti z predošlého ročníka súťaže. Odborný dohľad 
nad jednotlivými disciplínami vykonával Pavol Šottník. 
Víťazov jednotlivých kategórii oceňovala zástupkyňa 
starostu, Ing. Dana BENEŠOVÁ.

Súťaž  pozostávala z  piatich silových disciplín:
• ZHYB NA HRAZDE, 
• BENCHPRESS, 
• BICEPSOVÝ ZHYB S EZ ČINKOU 40% TH, 
• KĽUK NA BRADLÁCH, 
• DREP S OLYMPIJSKOU ČINKOU, 

VÝSLEDKY:    
1. miesto * Michal HORVÁTH 
2. miesto * Andrej HREHUŠ
3. miesto * Stanislav KRIŽAN  

ŠPORT

Tabuľka disciplín a konečné poradie:  
   P.č.            SÚŤAŽIACI                                                    TH              40%           60%           HRAZDA     LAVIČKA   BICEPS    KĽUKY       DREP      BODY     PORADIE

1 FEDERIČ Pavol 90,6 36,2 54,2 15 29 13 20 42 119 4
2 HREHUŠ Andrej 74,2 23,7 44,5 24 34 24 27 100 209 2
3 HORVÁTH Michal 79,1 31,7 47,5 20 55 29 35 80 219 1
4 MODERDOVSKÝ Martin  85,9 34,2 51,5  2 31 13 8 43   97 6
5 HARNÚŠEK Dominik 95,9 38,2 57,5 4 28 13 11 60 116 5
6 KRIŽAN Stanislav 75,8 30,2 45,5 19 34 18 22 95 188 3
7 HUDEC  Richard 123,5 49,5 74,0 0 25 7 9 32 73 7

Foto: -rf-

Foto: -rf-
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18 ZAVARSKÉ SLOVO 19 ZAVARSKÉ SLOVOŠPORT

Na vrcholnom mládežníckom stolnotenisovom  podujatí 
– BRATISLAVSKO- TRNAVSKÉHO REGIÓNU, V KA-
TEGÓRII DORAST, v sezóne 2017/18, dosiahol krásny 
úspech náš stolnotenista OŠK Zavar, Timotej PÚČIK, kde 
skončil na vynikajúcom 3. mieste.  Okrem toho bol v tejto 

súťaži vyhlásený za ABSOLÚTNEHO VÍŤAZA,!!!
Vedenie obce Zavar, v zastúpení starostu obce  

i prezidenta OŠK Zavar, pána Rudolfa Baroša, Ti-
motejovi srdečne blahoželá a želá ešte veľa úspe-
chov!

STOLNÝ TENIS

POHÁR MLÁDEŽE - TIMOTEJ PÚČIK ABSOLÚTNYM VÍŤAZOM!

V roku 2018 sa na štart pretekov „ZAVARSKEJ SEDMIČKY“ zoradilo 142 vytrvalých pretekárov. O organizáciu súťa-
že sa postaral organizačný výbor. Všetci zúčastnení preteky so cťou ukončili.

Výsledková listina Zavarská sedmička 2018 Miesto: Zavar
  Kategória: Muži 3 km - Zavarčania  
1. 244 1. JAKUBOVSKÝ Viktor 1978 SVK 00:11:35 00:00:00 
2. 240 2. KREDATUS Timotej 1978 SVK 00:12:38 00:01:03
3. 248 3. HRABÁRIK Boris 1978 SVK 00:13:40 00:02:05 
4. 243 4. BARUT Peter 1978 SVK 00:13:49 00:02:14 
5. 245 5. PIKNA Šimon 1978 SVK 00:15:34 00:03:59 
6. 246 6. PIKNA Jakub 1978 SVK 00:15:54 00:04:19

  Kategória: Ženy Ročník 2018 3 km - Zavarčania 
1. 250 1. BARUTOVÁ Zuzana 1978 SVK 00:12:03 00:00:00 
2. 239 2. VARGOVÁ Margaret 1978 SVK 00:12:30 00:00:27
3. 242 3. URMINSKÁ Ema 1978 SVK 00:13:32 00:01:29 
4. 238 4. PAULECHOVÁ Lucia 2006 SVK 00:14:37 00:02:34 
5. 247 5. KAPOŠOVÁ Sabina 2008 SVK ŠINTAVA 00:15:21 00:03:18 
6. 249 6. BERÁNKOVÁ Katarína 1978 SVK 00:16:35 00:04:32 
7. 237 7. LÍMOVÁ Natália 2004 SVK ZAVAR 00:17:34 00:05:31

  Kategória: Muži 20 - 39 rokov Ročník 2018 - 7 km  
1. 99 1. VALENT René 1989 SVK BEHAME.sk 00:24:19 00:00:00 
2. 109 2. MORAVEC Filip 1993 SVK tj spartak Myjava 00:24:30 00:00:11
3. 115 3. ŠTEFINA Štefan 1986 SVK AK Spartak Dubnica 00:24:39 00:00:20
4. 18 6. HORVÁTH Michal 1987 SVK OŠK ZAVAR 00:25:58 00:01:39
5. 129 7. MORAVEC Richard 1996 SVK tj spartak Myjava 00:26:41 00:02:22 
6. 128 8. MORAVČÍK Alexander 1979 SVK BEHAME.sk 00:26:44 00:02:25

  Kategória: Muži 40-49 rokov Ročník 2018 - 7 km 
1. 122 5. KNAPČOK Martin 1977 SVK EMKO-športový klub 00:25:43 00:00:00 
2. 21 10. HUPKO Štefan 1972 SVK BEHAME.sk 00:27:01 00:01:18 
3. 56 11. PRŠEK Henrich 1971 SVK BEHAME.sk 00:27:04 00:01:21 
4. 52 12. PAVLECH Juraj 1975 SVK BERNOHY.sk 00:27:12 00:01:29 
5. 12 16. DVORŠČÍK Milan 1970 SVK Asociácia Cyklistov Slovenska 00:28:01 00:02:18 
6. 98 18. BLAHO Miloš 1978 SVK BEHAME.sk 00:28:15 00:02:32

II. ROČNÍK  ZAVARSKEJ SEDMIČKY

Foto: súkromný archív Foto: súkromný archív
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  Kategória: Muži 50-59 rokov Ročník  2018  -  7 km 
1. 45 4. MORAVEC Ján 1967 SVK tj spartak Myjava 00:25:36 00:00:00 
2. 51 17. PALENIK Ervin 1962 SVK Activstar Trenčín 00:28:06 00:02:30 
3. 28 26. KOVAČÓCY Ľubomír 1962 SVK Cífer 00:29:01 00:03:25 
4. 54 27. PORTAŠIK Peter 1963 SVK AŠK Grafobal Skalica 00:30:08 00:04:32 
5. 116 33. VOLLEK František 1965 SVK Bk Viktória Horné Orešany 00:31:01 00:05:25 
6. 50 45. ORTH Ján 1963 SVK Zohor 00:32:02 00:06:26

  Kategória: Muži 60-69 rokov Ročník 2018 - 7 km 
1. 8 21. CVIČELA Jan 1956 SVK BK 2000 Kľačany 00:28:39 00:00:00 
2. 7 25. CÍCH Vladimír 1958 SVK BEHAME.sk 00:28:52 00:00:13 
3. 91 41. HRDINA Milan 1958 SVK Bernohy sk 00:31:41 00:03:02 
4. 22 44. CHRIBIK Marian 1956 SVK Senec 00:31:56 00:03:17 
5. 64 63. ŠAJBIDOR Ľubor 1958 SVK Obec Šoporňa 00:34:39 00:06:00 
6. 10 69. ČERNÝ Miroslav 1958 SVK AK Bojničky 00:35:26 00:06:47

  Kategória: Muži 70 rokov a viac rokov Ročník 2018  -7 km  
1. 3 46. BAŠISTA Vincent 1942 SVK OU Demjata 00:32:26 00:00:00 
2. 79 53. CYPRIAN Marián 1947 SVK MAC Dubnica nad Váhom 00:34:00 00:01:34 
3. 40 76. MARTON Milan 1948 SVK POPRAD 00:35:49 00:03:23 
4. 62 77. STOLARIK Peter 1947 SVK MSK VRBOVE 00:35:57 00:03:31
5. 20 84. HUDEC Ján 1948 SVK Trenčín 00:38:53 00:06:27
6. 106 90. VOLEC Eduard 1944 SVK Biely Kostol 00:40:24 00:07:58

  Kategória: Ženy 20-34 rokov Ročník 2018 -  7 km 
1. 39 1. MANÍKOVÁ Ľubomíra 1986 SVK AK Spartak Dubnica 00:26:30 00:00:00 
2. 134 8. MAJERČÁKOVÁ Katarína 1990 SVK Yogi tím 00:34:21 00:07:51 
3. 103 13. MARKOVÁ Natália 1993 SVK Trnava 00:36:26 00:09:56 
4. 4 16. BEDNÁRIKOVÁ Silvia 1986 SVK 00:37:28 00:10:58 
5. 61 19. SOKOLOVICOVA Maria 1985 SVK 00:41:02 00:14:32
6. 19 22. HUBACOVA Petra 1988 SVK 00:42:20 00:15:50

  Kategória: Ženy 35-49 rokov Ročník 2018 - 7 km 
1. 5 2. BREZOVSKÁ Barbora 1982 SVK Slavia ŠG TN 00:27:47 00:00:00 
2. 70 3. VARGOVÁ Dagmar 1981 SVK AK Bojničky 00:29:28 00:01:41 
3. 82 4. BLŠTÁKOVÁ Naďa 1977 SVK AK Bojničky 00:32:07 00:04:20 
4. 113 5. SVITKOVÁ Elena 1979 SVK MiniMon Friendly Team 00:32:54 00:05:07
5. 137 7. OKRUHLICOVÁ Zuzana 1980 SVK Nezávislosť BA 00:33:44 00:05:57 
6. 111 9. ORIHELOVÁ Andrea 1972 SVK OBS-Drahovce 00:35:29 00:07:42

  Kategória: Ženy 50 rokov a viac Ročník 2018 -  7 km 
1. 55 6. PORTAŠIKOVÁ Anna 1963 SVK AŠK Grafobal Skalica 00:33:08 00:00:00 
2. 93 12. HUTÁROVÁ Mária 1966 SVK Pavlice 00:36:23 00:03:15 
3. 77 24. STACHOVÁ Ida 1956 SVK Trnava 00:46:25 00:13:17 
4. 69 25. VARGOVÁ Anna 1953 SVK Horné Zelenice 00:48:27 00:15:19 
               Por. Meno BiB Cieľový čas 

  Kategória: Juniori do 19 rokov Ročník 2018 - 7 km 
1. 14 51. GENČUR Andrej 2001 SVK BERNOHY.sk 00:32:55 00:00:00 
2. 9 96. ČERNÝ David 2002 SVK Kľačany 00:43:55 00:11:00 Por. 

  Kategória: Juniorky do 19 rokov Ročník 2018 -  7 km 
 

• 74 17. ŽGANČÍKOVÁ Zlatica 
• 2000 SVK 00:38:57 00:00:00

  Výsledková listina Zavarská sedmička 2018 12/05/2018 
Miesto: Zavar  Kategória: Muži 7 km - Zavarčania 
1.  4 6 18         HORVÁTH  Michal 1987 SVK OŠK ZAVAR         00:25:58
2.  755138       BERÁNEK Marián 1968 SVK ZAVAR                  00:34:00
3.  225825        KŇAZOVIČ Rasťo 1994 SVK OŠK ZAVAR         00:34:10
4.  276688        FEDERIČ Pavol 1994 SVK ZAVAR                      00:35:14
5.  107357        REŽNÝ František 1967 SVK OŠK ZAVAR          00:35:46    
6.  72089          DOBŠOVIČ Peter 1974 SVK OŠK ZAVAR          00:28:36
7.  82233          KUKURA Peter 1970 SVK OŠK ZAVAR              00:28:40 
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JARNÁ ČASŤ 6. FUTBALOVEJ LIGY ZAČALA
Jarná časť oblastnej súťaže, 6.futbalovej ligy, začala 11. marca 2018. Po odhlásení Slovana Veľké Orvište pred 
ukončením jesennej časti a odhlásenia Slovana Koplotovce pred jarnou časťou, bude v súťaži pôsobiť 15 
mužstiev. Vylosovanie jarnej časti je nasledovné

DÁTUMY A ĆASY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASOV  
SA MOŽU V PRIEBEHU SEZÓNY MENIŤ NA 
ZÁKLADE ŽIADOSTÍ KLUBU O VÝNIMKU.  
VŠETKY DÁTUMY SÚ V UHČ.

14.30
15.00
15.30
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
11.15
16.30
18.00
17.00
17.00
17.00
17.00

DRAHOVCE  - ZAVAR
LEOPOLDOV – ZAVAR
SILADICE - ZAVAR 
ZAVAR - VODERADY 
ZVONČÍN  - ZAVAR
ZAVAR - DECHTICE 
CÍFER - ZAVAR
HORNÁ KRUPÁ- ZAVAR 
ZAVAR - KRIŽOVANY 
ZAVAR - DOLNÁ KRUPÁ
ZAVAR – MAJCICHOV
ZAVAR - ČERVENÍK 
ZAVAR - ZELENEČ
ZAVAR - KRAKOVANY
ŠPAČINCE – ZAVAR

18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
26.
28.
19.
30.
31.
32.
33.

11.03.
25.03.
01.04.
08.04.
14.04.
22.04.
28.04.
01.05.
05.05.
08.05.
16.05.
20.05.
27.05.
02.06.
10.06.

KOLO     DÁTUM          SÚPERI                                       HRACÍ  ČAS 

Dávid Moravec: Oslavy boli veľkolepé

 Trnava získala po 45-rokoch majstrovský titul. Ako to znie?
Pre nás Trnavčanov je to neuveriteľný pocit šťastia. To pocho-

pí len spartakovec. Ale je pravda, že viacerým ľudom sa to ťažko 
počúva. 
 Čo bolo najdôležitejšie/najťažšie na dlhej ceste za tri-
umfom?

Zostať nohami na zemi. Nezabudnúť, odkiaľ sme prišli, kde 
bol náš začiatok. Mať konzistentnosť vo výkonoch a pripraviť sa 
na každý zápas tak, akoby to bol ten, po ktorom nám majú dať 
pohár. Ono to tak aj naozaj bolo, pretože sme okrem Žiliny po-
razili všetkých, čo boli pod nami v tabuľke. Matematika hovorí 
jasne a Trnava je zaslúžený majster. 
 Spomienok na víťaznú sezónu máš určite mnoho. Ktorá 
v tebe rezonuje najviac?

Som odchovanec klubu, takže jednoznačne domáca výhra nad 
Slovanom. Po tomto zápase sme už vedeli, že je koniec a vtedy 
prišli prvé slzy.  Samozrejme, že keď si budem pozerať zostrih 
sezóny, tak každý zápas bol veľmi dôležitý.
 Hovorí sa, že posledný krok je najťažší. Bolo tomu tak 
aj pri ťažení za titulom?

Presne tak. Hlavne v Trnave a na Slovensku. Človek by ani 
neveril, koľko ľudí nám neprialo a išlo proti nám. O to to víťaz-
stvo chutí sladšie. 
 Ako vyzerali oslavy?

Oslavy boli grandiózne a veľkolepé. Presne také, ako sa na Tr-
navu patrí. Fantastická atmosféra a výborní fanúšikovia. Keď 
ste videli tých starších ľudí plakať od radosti... Bolo to naozaj 
silné. 
 Ako si spomínaš na jazdu v autobuse s otvorenou stre-
chou po poslednom zápase  s Trenčínom?  

To je spomienka do konca života. Nečakal som, že v uliciach 
bude minimálne pätnásťtisíc ľudí. Niektorí bežali celý čas popri 
autobuse s nami. 
 A čo majstrovská trofej? Vraj nie je úplne najľahšia. 
Je presne taká ťažká, ako ju bolo náročné získať. Určite ju prine-

sieme aj do Zavara. 
 Nestor El Mae-
stro vo svojom roz-
lúčkovom liste na-
značil, že by ste sa 
v budúcnosti mohli 
stretnúť opäť v jed-
nom klube a vysoko 
hodnotil aj tvoju 
trénerskú prácu. 
Ako to vnímaš?

Veľká vďaka a reš-
pekt. Je to veľký človek 
a veľký tréner. Stále mi hovoril, že všetko v živote a aj vo futbale sa 
deje v určitom cykle. Ktovie. Možno sa znova stretneme v Trnave.
 V Trnave síce strávil len jednu sezónu, no priviedol 
mužstvo k titulu. Navždy sa tak zapísal do histórie Spar-
taka. Ako hodnotíš trénerskú spoluprácu s Nestorom El 
Maestrom?
Výsledok hovorí za všetko. Dosiahol to, čo tu 45 rokov chýbalo. Čo 
sa týka našej spolupráce, bola na profesionálnej úrovni. Môžem 
povedať, že sme sa stali rodinnými priateľmi. Na druhej strane 
musím spomenúť, že spolupráca nebola len s hlavným trénerom. 
Titul získali nielen hráči a tréneri, ale aj zvyšok realizačného tímu, 
ktorého práca nie je až tak vidieť. A poviem vám, že to je veľký kus 
práce, ktorú  odvádzajú maséri, lekári, kustód alebo vedúci muž-
stva. Je potrebné poďakovať všetkým a prejaviť im úctu a rešpekt. 
 Hrať Ligu majstrov je snom každého futbalistu. Ty si ju 
odbiješ ako kondičný tréner Trnavy v 1. kvalifikačnom 
predkole. Aké máš z toho pocity?

Povedzme si pravdu. Liga majstrov je pre Trnavu nere-
álna. Avšak každé predkolo je nová výzva a motivácia do 
ďalšej práce. Nikdy sme tam ešte nehrali a ak sa chceme 
ukázať v pozitívnom svetle, musíme dať do toho všetko, čo je 
v našich silách. Tam sa ukáže kvalita.  

Pri majstrovských oslavách nechýbal ani Dávid Moravec, kondičný tréner 
Spartaka Trnava.

ŠPORT

Foto: -rf-

Foto: súkromný archív
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 Čo pre teba znamená byť súčas-
ťou majstrovského tímu?

Určite veľa. Nabral som nové skú-
senosti, zažil som, aké to je bojovať 
o najvyššiu priečku tabuľky a tréno-
vať so zahraničným trénerom. Je to 
neuveriteľný a neopísateľný pocit.
 Napriek tomu, že si do ligo-
vých zápasov nezasiahol, užil si 
si sezónu?

Určite, áno. Či už z lavičky náhrad-
níkov alebo z tribúny. Držal som spo-
luhráčom palce v každom zápase.

 Aké boli oslavy v podaní maj-
stra Fortuna ligy?

Najkrajšie boli oslavy s fanúšikmi 
pred štadiónom alebo priamo na Tro-
jičnom námestí. 
Bolo to niečo ne-
uveriteľné. Zažil 
som to prvýkrát 
v živote.
 Môže byť ten-
to úspech dôle-
žitým impulzov 
v tvojej kariére?

Myslím, že áno. Už viem, aké to je 
zažiť veľké víťazstvo. Preto budem 
chcieť tento pocit zopakovať aj v bu-
dúcnosti. 

 Spartak to zvládol, získal majstrovský titul. Aké 
máš pocity?

Pocity sú nádherné, skvelé, úžasné. Je to slovami ťažko 
opísateľné.
 Čo považuješ za kľúčový moment sezóny?

Určite domácu výhru nad Slovanom – 1:0.
 Titul ste spečatili v zápase s Dunajskou Stredou. 
Najmä úvodné minúty duelu boli poriadne vyostre-
né. Padali aj červené karty. Ako si prežíval tieto 
momenty z lavičky? 

Po mentálnej stránke to bol najťažší zápas sezóny. 
Všetci sme vedeli, o čo sa hrá. Úvod nám vyšiel nad 
očakávanie. Následne som opustil lavičku, keďže Vakho 
Čanturišvili dostal červenú kartu. Najprv som ho dostal 
z ihriska a následne ho upokojoval v útrobách štadióna. 
Približne desať minút som sa s ním zdržal v šatni a po-
tom sa presunul na lavičku.
 O tebe je známe, že dávaš voľný priebeh emóciám. 
Čo si prežíval pri odovzdávaní majstrovskej trofeje? 

Neskutočne som si to užíval. Lomcovali so mnou silné 
emócie. Chcelo sa mi smiať a zároveň aj plakať. Po pre-
vzatí medaily som sa so slzami v očiach objal s manželkou 
Zuzkou a synmi Dávidom a Kristiánom.
 Ktorý moment z majstrovskej sezóny ti navždy 
zostane v pamäti?

Sú tri. Získali sme titul a bol som pri tom spolu so star-
ším synom Dávidom, ktorý je v pozícii kondičného tréne-
ra. Posledných päť minút v domácom zápase s Dunajskou 
Stredou a následné okamihy po zápase. Tretím momen-
tom je fakt, že pri historickom titule boli traja Zavarčania 
– Ja, Dávid a Peter Urminský. 
 A čo oslavy? Stáli za to?

Boli dlhé, krásne, emotívne, nezabudnuteľné a náročné. 
Ani sám som neveril, že dokážem takto dlho a intenzívne 
oslavovať, či už na štadióne, v uliciach Trnavy alebo aj 
s rodinou a priateľmi v Zavare. 
 V Trnave si zažil veľa trénerov aj hráčov. V čom 
bolo toto mužstvo iné, špecifické?

Ťažko povedať, v čom bolo iné. V lete sa zostavil nový 
realizák a prišli noví hráči. Išli sme od zápasu k zápasu. 
Vytvoril sa dobrý kolektív a všetci sme ťahali za jeden 
povraz. Víťazstvá robia dobrú náladu a utužujú kolektív. 
To bol základ úspechu.
 Kam by si vo svojej kariére futbalového maséra 
zaradil tento úspech?

Po skoro sedemnástich rokoch v službách Spartak Trna-
va som sa dočkal titulu. Dokázali sme niečo úžasné. Niek-
torí na to čakali 45 rokov. Tento úspech si veľmi cením, 
ale zároveň verím, že to nebude môj posledný futbalový 
úspech. Snáď pribudnú ďalšie. 

ŠPORT

Peter Urminský: Je to neuveriteľný pocit 
Súčasťou víťazného mužstva bol aj Peter Urminský. Stále len 19-ročný brankár síce do ligových  zápasov 
nezasiahol, no pri majstrovských oslavách nechýbal.

Mário Prelovský sa dočkal: 
Neskutočne som si to užíval

Mário Prelovský pôsobí v trnavskom Spartaku už 
takmer sedemnásť rokov. Po dlhej dobe sa konečne 
dočkal. So Spartakom oslavoval majstrovský titul. Peter Urminský (v strede) Mário Prelovský (vpravo)

Foto: súkromný archív


