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Košeca začala občanov odmeňovať 
za zodpovedný prístup k odpadu

Obec Košeca začala s  evi-
denciou odpadu v  apríli mi-
nulého roka. Evidujú každý 
zber  zmesového komunálne-
ho odpadu prostredníctvom 
RFID snímačov. Vďaka tomu 
už za prvé tri mesiace aktív-
nej osvety  znížili množstvo 
komunálneho odpadu o  20 
%  a  tiež počet vyprázdňova-
ných zberných nádob. Papier, 
plast, sklo, kovy a VKM obaly 
evidujú vo vreciach a  balíč-
koch označených nálepkami 
s QR kódmi a zbierajú pracov-
níci obce.

Počas minulého roka zbie-
rali údaje o  triedení v každej 
domácnosti. Na základe evi-
dovaných zberov a produkcie 
ZKO a  triedeného odpadu 
stanovili mieru triedenia 
jednotlivých domácností. Ur-
čili kategórie a  poplatky za 
odpady odstupňovali podľa 
dosiahnutej miery triedenia 
domácností.  V  tomto roku 

dostala každá domácnosť 
rozhodnutie  o  poplatku za 
odpady s  informáciou o  do-
siahnutom výsledku, výške 
zľavy z  poplatku resp. mož-
nostiach, ako ju v  budúcom 
roku zvýšiť. ,,Občania sa 
môžu sami rozhodnúť. Ak 
chcú vyššiu zľavu, na základe 
týchto informácií zistia, akú 
snahu majú vyvinúť,“  uvie-
dol starosta obce Mgr. Rado-
mír Brtáň a dopĺňa ,,občania 
si môžu sami odskúšať, ako 
môžu ovplyvniť to, koľko za 
odpad zaplatia.“

Systém ELWIS využívate 
viac ako rok, ako ho hod-
notíte a čo vám priniesol?

Radomír Brtáň: Získali sme 
detailný prehľad. Vidíme, 
ako domácnosti nakladajú 
s  odpadom a  triedia. Podľa 
toho nastavujeme osveto-
vú činnosť na konkrétnu 
domácnosť alebo lokali-

tu.  Smerujeme naše aktivity 
adresne a nemrháme časom. 
Z pohľadu obce sa nedá riadiť 
to, čo nepoznáme. Je to ma-
nažérske pravidlo.  ELWIS je 
dobrý manažérsky nástroj, 
pretože pomáha  riadiť odpa-
dové hospodárstvo na základe 
faktov a nie pocitovo. Navyše 
ľudia si na základe zverejne-
ných výsledkov, ktoré dostali 
v  rozhodnutí viac uvedomu-
jú, že ak dokážu triediť viac, 
zaplatia menej.

Marek Kurinec:  Systém 
nám pomohol overiť mnoho 
podnetov. Získali sme  detail-
né podklady pre našu prácu.
Občania už nevykladajú toľ-

ko smetných nádob. Môžeme 
s  nimi zdieľať získané dáta 
a zvýšiť ich záujem o odpado-
vé hospodárstvo na základe 
relevantných podkladov.

Ako by vyzeralo vaše OH, 
ak by ste ELWIS nemali?

Marek Kurinec:  Niektorí 
občania by určite triedili me-
nej, niektorí by možno ani 
nezačali. Mali by sme určite 
viac komunálneho odpadu. 
Máme domácnosť, ktorá dlhé 
roky nevyložila žiadne vrece 
s triedenými zložkami. Minu-
lý týždeň vyložila prvé štyri. 
Myslím, že pomohlo, že sme 
im  s  rozhodnutím o  poplat-

koch poslali informáciu o trie-
dení  ich domácnosti, ktorá 
ovplyvní výšku poplatku.

Hovoríte, že z pohľadu 
obce máte v rukách strate-
gický manažérsky nástroj 
na riadenie odpadového 
hospodárstva. Čo však 
pohľad občana? Ako vní-
majú používanie systému 
ELWIS?

Radomír Brtáň:  Ohlasy sú 
rôzne, asi ako pri každej zme-
ne. Niektorí si mysleli, že 
je to celé o  počte vriec. Báli 
sa, že ak vyložia viac vriec 
s  triedeným odpadom budú 
platiť viac. Vysvetlili sme 

im, že je to presne naopak. 
Naším cieľom je, aby triedili 
viac a  tvorili menej zmeso-
vého komunálneho odpadu. 
Chceme postupne dosiahnuť 
aby, čo  najviac domácnos-
tí dosiahlo mieru triedenia 
nad 60%  – získajú najvyš-
šie zľavy z  poplatku. Okrem 
toho pomôžu obci zvýšiť cel-
kovú mieru triedenia, ktorá 
ovplyvňuje výšku poplatku 
za skládkovanie. Zatiaľ máme 
len približne 20% domácností 
s  mierou triedenia cez 50 %. 
Teraz však už občania  vedia, 
ako môžu ovplyvniť sumu, 
ktorú zaplatia a budú sa sna-
žiť triediť viac. Veríme, že ich 
spokojnosť sa ešte zvýši.

Marek Kurinec:  Veľká väč-
šina občanov je so systémom 
spokojná. Zvykli si naň a ak-
ceptujú ho. Potvrdzuje to 
aj správne označovanie vriec 
na triedenie,  na ktoré obča-
nia lepia QR kódy.

Mnoho zástupcov miest 
a obcí z celého Slovenska 
sa bolo u vás pozrieť, ako 
ELWIS funguje v praxi. 
Reálna skúsenosť je však 
oveľa lepšia. Prečo by ste 
týmto samosprávam sys-
tém odporučili? 

 Pokračovanie na strane 3 »

Košeca už eviduje odpad viac ako rok. Vďaka ich pod-
netom sme systém ELWIS výrazne vylepšili. Košeca je 
dobrým príkladom a od zavedenia evidencie odpadu sa 
jej fungovaním v praxi bolo inšpirovať mnoho predsta-
viteľov slovenských samospráv. Ako hodnotia použí-
vanie a prínosy systému sme sa opýtali starostu obce 
Mgr. Radomíra Brtáňa a špecialistu pre odpadové hos-
podárstvo Mareka Kurinca.
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Úspešné cyklobusy aj v čase pandémie koronavírusu
Spoločnosť SAD Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom sa 
aj tento rok teší z obľuby cyklobusov u športujúcej verejnosti. Napriek tomu, 
že cyklobusová sezóna sa omeškala z dôvodu pandémie koronavírusu, v zá-
vere si viedla dobre. 

Cyklistika sa v Žilin-
skom kraji teší čo-
raz väčšej mimoriad-

nej obľube. Po vydarenom 
štarte projektu cyklobusov, 
ktorý bol spustený v roku
2015 a úspešnom pokračo-
vaní v nasledujúcich rokoch 
sme aj v tomto roku pláno-
vali v spolupráci so Žilin-
ským samosprávnym krajom 
nasadiť autobusy so špeci-
álnymi prívesmi a držiak-
mi na prevoz bicyklov na 
cesty v obvyklom čase, teda 
začiatkom mája. Žiaľ, situ-
ácia sa na jar skompliko-
vala a z dôvodu všeobecnej 
ochrany zdravia sa projekt 
cyklobusov odložil o mesiac
neskôr. Cyklobusy premáva-
li od 6. 6. 2020 do 27. 9. 2020 
počas víkendov a sviatkov. 

Piatkové spoje premávali 
počas prázdnin od 3. 7. 2020 
do 28. 8. 2020. Štart cyklo-
busovej sezóny 2020 prinie-
sol prekvapivé výsledky. Za 
prvý víkend bolo preprave-
ných cyklobusmi 105 bicyk-
lov. Cestujúci využili cyklo-
bus počas sezóny najmä cez 
víkend.

Tohtoročnú cyklobuso-
vú sezónu sme začali až 6. 
júna. Napriek omeškaniu 
konštatujeme, že sa našim 
špeciálnym autobusom da-
rilo. Celkovo sme v roku
2020 prepravili 1838 bi-
cyklov a 9872 cestujúcich. 
Vzhľadom na COVID – 19, 
ktorý celkovo spôsobil úby-
tok cestujúcich v autobu-
soch, môžeme považovať 
výsledok za pozitívny, pri-

čom je potrebné brať do 
úvahy, že sme začínali sezó-
nu o mesiac neskôr.

Tento rok sa mimoriadnej 
obľube tešila najmä cyklis-
tická destinácia Nová Bys-
trica, kde sme prepravili až 
1180 bicyklov a 3824 cestu-
júcich. Smerom na Turčian-
ske Teplice využilo naše 
prepravné služby 1983 ces-
tujúcich a spolu sme pre-
pravili 465 bicyklov. Cyklo-
busy smerom na Terchovú 
odviezli 193 bicyklov a 4065
cestujúcich. 

Veríme, že budúci rok 
bude najmä z pohľadu
ochrany zdravia priaznivej-
ší a že naše cyklobusy vy-
razia na cesty v obvyklom 
čase. Bicyklom zdar a vidíme
sa o rok!

Prevádzku UGO Freshbar
nájdete na -1. podlaží OC MIRAGE

Fresh drinky      Smoothies
Ľahká desiata
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2. poschodie OC Mirage

Tisíce príbehov. 
Jedno kníhkupectvo.
Tisíce príbehov. 
Jedno kníhkupectvo.
Okrem tisícky príbehov na vás čakajú filmy, hry, učebnice, 
školské pomôcky a knihomoľské drobnosti od výmyslu sveta. 
Navštívte nás, naši šikovní kníhkupci sa na vás tešia :-)

Okrem tisícky príbehov na vás čakajú filmy, hry, učebnice, 
školské pomôcky a knihomoľské drobnosti od výmyslu sveta. 
Navštívte nás, naši šikovní kníhkupci sa na vás tešia :-)
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Elektronická evidencia odpadov priniesla úspory
Od apríla 2019 sa v Košeci 
začala realizovať elektro-
nická evidencia odpadov 
systémom ELWIS. Zberné 
nádoby na zmesový ko-
munálny odpad (KO) boli 
pevne označené elektro-
nickými identifikátormi 
– čipmi a 30-litrové vrecia 
so zmesovým KO boli 
označené elektronickými 
nálepkami. 

Smetiari pomocou ruč-
ných mobilných snímačov 
zaznamenávali vyprázdňo-
vanie jednotlivých zberných 
nádob alebo odobratie 30 l 
vriec. 

Zbery 5-tich  triedených 
zložiek (papier, plasty, sklo, 
kovy a  VKM) sa začali elek-
tronicky evidovať pomocou 
jednorazových nálepiek s QR 
kódom, ktoré sa lepia na vre-
cia s vytriedenými zložkami, 
resp. balíčky VKM obalov. 
Pomocou QR kódov sa elek-
tronicky zaevidovali aj zbery 
triedených zložiek z jednot-
livých zvonových kontajne-
rov pri bytovkách, firmách 
a  iných subjektoch, resp. na 

stojiskách po obci. 
Každá zberná nádoba, kon-

tajner alebo vrece je najskôr 
adresne priradená ku kon-
krétnej domácnosti, firme 
alebo inému subjektu a  ná-
sledne sa adresne priraďuje 
aj zapájanie sa jednotlivých 
zberných miest do jednot-
livých zberov. Elektronická 
evidencia odpadov priniesla 
obci množstvo rôznych dô-
ležitých údajov. Napríklad, 
koľko zberných nádob a vriec 
sa reálne zberá, koľko zber-
ných miest sa (ne)zapája do 
triedeného zberu, aké miery 
triedenia odpadov sa dosahu-
jú na jednotlivých adresách, 

ako sú využívané stojiská 
zvonových kontajnerov a po-
dobne. Tieto údaje sú veľkou 
pomocou pre rozhodovanie 
obce a pri prijímaní účin-
ných a  efektívnych opatrení 
a riadení odpadového hospo-
dárstva obce.

Hneď od štartu elektro-
nickej evidencie v  apríli 
2019 nám kleslo množstvo 
zmesového KO pri jednotli-
vých zvozoch v porovnaní so 
zvozmi v roku 2018. Pri všet-
kých zvozoch od apríla do 
decembra 2019 sa zozbieralo 
menej zmesového KO ako pri 
zvozoch v  rovnakom období 
roku 2018 (Obrázok č. 1). Kým 

v roku 2018 sa od 
apríla do decem-
bra vytvorilo až 
309,84 t zmesové-
ho KO, tak v roku 
2019 to bolo za 
rovnaké obdo-
bie len 254,22 t. 
Vďaka spusteniu 
elektronickej evi-
dencii odpadov 
sa teda výrazne 
znížilo množstvo 
zmesového KO, 
o -18% (Obrázok 
č. 2).  

Neznížilo sa 
však len množ-
stvo zmesového 
KO, ale znížil sa 
o –18,1% aj cel-
kových počet 
vyprázdnených 
zberných nádob 
a  vriec (z 20  106 
ks na 16  467 ks). 
Tým sa znížil o 
-15% zberový ob-

jem (litráž zberných nádob) 
z 2 383 920 litrov na  2 026 330 
litrov (Obrázok č. 3). Pri pre-
počítaní na 110-litrové KUKA 
zberné nádoby to znamená, 
že sa v  priebehu 9 mesiacov 
vyprázdnilo o 3 251 ks menej 
takýchto zberných nádob, 
resp. o 361 ks menej mesačne. 
Kontrolami počas viacerých 
zberov sa zistilo, že napriek 
tomuto pozitívnemu poklesu 
počtu zberných nádob ešte 
stále existuje veľký potenci-
ál pre ďalšie zníženie počtov 
vyprázdňovaných zberných 
nádob. Mnohé domácnosti 
totižto vykladajú na zber aj 
poloprázdne zberné nádo-
by. 

V  roku 2019 zvýšil do-
pravca Obci Košeca ceny za 
zber a  prepravu zberných 
nádob na zmesový KO o  4 – 
11%. Legislatívnym predpi-
som došlo v roku 2019 taktiež 
k  zvýšeniu sadzieb poplat-
ku za uloženie odpadov na 
skládku odpadov o  39%. Ak 
by Obec Košeca nepodnik-
la žiadne kroky a nezačala 
s  elektronickou evidenciou 
odpadov, tak by sa jej výdav-
ky na zmesový KO zvýšili 
takmer o +7%. Obec Košeca 
však začala s  elektronickou 
evidenciou odpadov. Via-
cerí občania Košece znížili 
množstvo svojho zmesové-
ho KO a  mnohí začali lepšie 
sledovať naplnenosť svojich 
zberných nádob a  vykladať 
zberné nádoby len vtedy, keď 
sú plnohodnotne naplnené 
odpadom. Aj napriek zvýše-
ným cenám za zber a vyšším 
poplatkom za skládkovanie 

odpadov sa nám však výdav-
ky na zmesový KO v  roku 
2019 nezvýšili. Práve naopak, 
celkové výdavky sme znížili 
o -15,7% v porovnaní s výdav-
kami, ktoré by boli bez spus-
tenia elektronickej evidencie 
odpadov. V  sledovanom ob-
dobí (apríl – december) sme 
spoločným úsilím dosiahli fi-
nančné úspory vo výške 5 108 
€, t. j. 568 €/mesačne (Obrá-
zok č. 4).  Tieto úspory v plnej 
miere pokrývajú výdavky na 
prevádzku systému elektro-
nickej evidencie, takže sa dá 
povedať, že prevádzka systé-
mu je samofinancovateľná 
úsporami.

Elektronická evidencia od-
padov mala pozitívne dopady 
aj na výsledky pri triedenom 
zbere odpadov. Za porovnáva-
né obdobie (apríl – december) 
sa pri 4 evidovaných komodi-
tách množstvo vytriedených 
odpadov medziročne zvýši-
lo. Papiera sa vytriedilo viac 
o 3,26 t (+ 9,5%), plastov viac o 
1,68 t (+ 4,8%), skla viac o 3,54 

t (+ 9,3%) a kovových obalov 
viac o 0,25 t (+ 4,5%). Pri VKM 
obaloch však nastal veľmi 
mierny pokles vytriedeného 
množstva. VKM obalov sa 
vytriedilo menej len o  40 kg 
(- 2,1%). Reálne ide o  veľmi 
nízky až zanedbateľný pokles 
a pravdepodobne sa jedná 
len o evidenčný pokles, a nie 
reálny. Viaceré domácnosti 
totižto VKM obaly vytriedi-
li a  plánovali ich odovzdať 
v  školskom roku 2019/2020 
až pri školskom zbere. Avšak 
v  tomto školskom roku sa 
zber VKM obalov na škole ne-
uskutoční a tak sa vytriedené 
a  v  domácnostiach sklado-
vané VKM obaly dostanú do 
evidencie až počas roka 2020, 
keď budú odovzdané počas 
pravidelných kalendárových 
zberov. Mizivému poklesu 
VKM obalov nie je potrebné 
sa nejako špeciálne venovať. 
Oveľa dôležitejšie je sledovať 
vývoj pri ostatných evido-
vaných triedených zložkách 
(papier, plasty, sklo a  kovo-
vé obaly). A keďže pri týchto 
komoditách sa vytriedené 
množstvá medziročne zvýšili 
rádovo o  stovky kilogramov 
až niekoľko ton, treba sa tešiť 
z  tohto pozitívneho vývoja, 
ktorý má podstatne význam-
nejší vplyv na celkový obraz 
odpadového hospodárstva 
obce Košeca.

 Marek Kurinec 
 (špecialista pre odpad. 
 hospodárstvo obce)

Obrázok č. 1

Obrázok č. 2

Obrázok č. 3

Obrázok č. 4

VINÁREŇ -  PIVNICA

Ponúkame Vám príjemné posedenie pri krbe
kapacita cca 25  ľudí možnosť usporiadania
súkromných osláv, firemných večierkov, školení...
strava spôsobom švédskych stolov – široká

ponuka studených jedál, obložených mís,
teplých jedál, (kompletné menu s predjedlom)
kvalitná kapustnica, guláš...
príjemný personál

VINÁREŇ ILAVA  ul. Ružova č. 112,  019 01  Ilava

Ponúkame široký sortiment kvalitných fľaškových 
a sudových vín na spoločenské akcie

 (svadby, zábavy, oslavy, recepcie, plesy, 
stužkové slávnosti a pod.) za výhodné ceny. 

PONUKA: SLOVENSKÉ  VÍNO 
– MALOKARPATSKÁ OBLASŤ

Kontakt: Vináreň Ilava, 
+421 905 110 883

TP203020767

Vo FULL CAFÉ si môžete vychutnať klasickú pizzu 
pripravovanú z pravých a výnimočných talianských ingrediencií, 

tak isto ako aj veľmi chutné šaláty a rôzne iné jedlá 
pripravované z kvalitných a čestvých surovín. 

Našu pizzu skvele dopĺňa pivo a veľký výber kvalitných 
vín zo Slovenska a z celého sveta, alebo vás môžu 

osviežiť domáce limonády, plné ovocia. 
Tešíme sa na vás a prajeme vám príjemný zážitok.

PIZZERIA, BOWLING, PRAŽIAREŇ KÁVY 0905 296 083
TP203020832
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Radomír Brtáň:  V  prvom 
rade získajú prehľad o  tom, 
ako domácnosti nakladajú 
s  odpadom. Je to dôležitý 
prvok kontrolnej činnosti, 
čo je tiež súčasť manažér-
skeho prístupu k  riadeniu 
samosprávy.  Systém rýchlo 
identifikuje nezrovnalos-
ti.  Môžu napríklad zistiť, 
že domácnosť má vysokú 
mieru triedenia, no časť ko-
munálneho odpadu niekam 
mizne. Vďaka evidencii vie-
me  priebežne sledovať stav 
a prijať opatrenia k náprave.

Ďalšou výhodou systé-
mu je, že ide o  medzistupeň 
medzi paušálnym a  množ-
stvovým zberom. Umožňuje 
odmeniť tých, čo si to zaslú-
žia. Občania dôsledky svojho 
zaobchádzania s  odpadom 
pocítia priamo na svojich 
peňaženkách.  Obec im uká-
že ukáže, že je v  jej záujem 
podporovať ich zodpovedné 
správanie k životnému pros-
trediu.

My oceňujeme, že systém 
je automatizovaný. Umož-
ňuje nám vytvárať zostavy, 
generovať ich, analyzovať 
a  vyhodnocovať. Ihneď po 

zbere získame kompletný 
a  zrozumiteľný prehľad.  Po-
máha to aj vo výkazníctve 
a  iných administratívnych 
úkonoch, ktoré vykonáva sa-
mospráva v súvislosti s odpa-
dovým hospodárstvom.

Marek Kurinec:  Vďaka evi-
dencii získajú dáta, s  ktorý-
mi môžu pracovať a  majú 
dokonalý prehľad o  tvorbe 
odpadu. Pridanou hodnotou 
je zníženie množstva ko-
munálneho odpadu, nárast 
miery triedenia a  menej vy-
ložených nádob na ZKO.

V prvej fáze využívania 
systému ste zbierali dáta 

a skúmali výsledky. Ako 
ste ich využili v praxi?

Radomír Brtáň:  Postupne 
chceme dospieť k množstvo-
vému zberu. Výsledky využí-
vame na nastavenie spravod-
livejšej poplatkovej politiky 
a zlepšenie fungovania odpa-
dového hospodárstva. Najvý-
raznejším krokom sú aktivity 
smerom k občanom. Na zák-
lade výsledkov sme stanovili 
kategórie zliav, podľa toho, 
akú mieru triedenia dosiahli.

V  súčasnej situácii bude 
finančná motivácia ešte vý-
raznejšia. Každý obráti euro 
pozornejšie, ako v minulosti. 
Ak domácnosť netriedi, za-

platí za kompletnú službu 25 
eur ročne, čo však stále nie 
je veľa v  porovnaní s  inými 
samosprávami alebo zahra-
ničím.  Hoci máme paušálny 
systém, ELWIS nám umož-
ňuje odmeňovať ľudí za ich 
snahu a oni to oceňujú. Naj-
lepšie triediace domácnosti 
zaplatia len 11,25 eur na oso-
bu ročne.

Marek Kurinec:  Okrem 
toho môžeme  lepšie cieliť 
komunikáciu  tam, kde je to 
potrebné. Kvalitné a  reálne 
dáta o  odpadoch využívame 
na kontrolu a ako podklad na 
plánovanie a riadenie aktivít 
v odpadovom hospodárstve. 

Košeca začala občanov odmeňovať 
za zodpovedný prístup k odpadu

Sociálny čin roka 2019
V  historickej budove Ná-

rodnej rady Slovenskej re-
publiky na Župnom námestí 
v Bratislave, sa konalo  8. ok-
tóbra 2019 slávnostné oceňo-
vanie ľudí pôsobiacich v soci-
álnej sfére pod názvom „So-
ciálny čin roka“. Medzi dvo-
ma desiatkami ocenených, 
v  troch kategóriách z  celého 
Slovenska, bol aj riaditeľ Stre-
diska Evanjelickej DIAKONIE 
v  Košeci (SED) Marcel Breče, 
ktorému ocenenie osobne 
odovzdali minister práce so-
ciálnych vecí a rodiny SR Ján 
Richter a  premiér SR Peter 
Pellegrini. Celé podujatie mo-
derovala Iveta Malachovská, 
ktorá zároveň predstavila 
profily ocenených. Po kul-
túrnom programe s pozdrav-
nými príhovormi vystúpili 
premiér Peter Pellegrini aj 
minister Ján Richter, ktorí 
zhodne vyzdvihli ich obetavú 
prácu pre ľudí odkázaných na 
pomoc druhým, prácu často 
nedocenenú a  žiaľ často ani 
neocenenú. Marcel Breče 
pôsobí v  SED Košeca od jeho 
vzniku v  roku 1997, kde na-
stúpil po skončení vysokej 
školy na civilnú vojenskú 
službu. Osvedčil sa nielen pri 
vznikajúcej Terénnej opatro-
vateľskej službe pri CZ ECAV 
Košeca, ale aj pri výstavbe 
komplexu budov dnes naj-

väčšieho diakonického SED 
ECAV na Slovensku. Nehľa-
diac na svoj voľný čas či od-
menu, obetavo sa angažoval 
svojim umom a  schopnosťa-
mi pri neľahkých začiatkoch 
SED v Košeci, ako aj misijnej 
práci, hlavne s  mládežou, 
v  celom rozsiahlom diaspo-
rálnom cirkevnom zbore. Aj 
vďaka jeho neúnavnej obeta-
vej práci a  ústretovosti, roz-
vahe a  múdremu riadeniu 
dosiahlo SED v  Košeci obdi-
vuhodných výsledkov. Dnes 
je stredisko v záujme dopytu 
s veľmi dobrým menom, nie-
len v regióne, ale aj v zahrani-
čí. O tom sa mohli presvedčiť 
mnohí cirkevní predstavite-
lia, ale aj vysokí štátni činite-
lia. Želáme bratovi riaditeľovi 
Marcelovi Breče, aby ho Pán 
aj naďalej viedol a  posilňo-
val v  neľahkej službe ktorej 
doposiaľ venoval toľko času 
a energie.  Ľubomír Marcina

DREVOPAL, s.r.o. Bottova 1581/3, 018 63 LADCE, Slovakia
Mobil: 0918-555 666 web: www.drevopal.sk

Firma pracujúca s drevom a 
paletami bola založená v roku 
1992 p. Antonom Jendrolom. 

Zamestnávala 3 ľudí. Od roku 1994 
začala spoločnosť spolupracovať s 
firmou IKEA pri výrobe komponen-
tov. Firma sa postupne vyvíjala a 
rozrastala. Bola zakúpená pila pre 
opravy EUR paliet a úspešne zapo-
čala spolupráca s blízkou cementár-
ňou Ladce.

Spoločnosť rokmi menila názvy 
(Drevostav, Slovpalet) a od roku 
2005 je jej názov Drevopal, s.r.o.. 
Drevopal je plne súkromná firma 
vlastnená konateľom p. Róbertom 
Jendrolom.

V súčasnej dobe má Drevopal 
približne 50 zamestnancov, ktorí 
pracujú v 2 smenách, 5 dní v týždni 
a majú absolvované všetky potreb-
né kurzy a školenia. Firma sa ne-
ustále rozvíja a v roku 2011 presiahli 
investície do spoločnosti sumu 
2,5 mil. Eur. To umožnilo výrazne 

zefektívniť výrobu čo sa prejavilo 
v konečnom dôsledku na zvýšení 
kvality výrobkov a súčasnom znižo-
vaní koncových cien.

Investície nielen dovolili zvýšiť 
produkciu, ale boli vybudované aj 
ďalšie skladovacie priestory a soci-
álne zariadenia pre zamestnancov. 
Celková skladová plocha spoloč-
nosti je približne 5000 m2, , areál 
spoločnosti zaberá plochu viac ako 
50000 m2. 

Spoločnosť Drevopal s.r.o. má viac 
ako 25-ročnú tradíciu vo výrobe 
a oprave drevených paliet. V sú-
časnosti sú vyrábané viaceré typy 
paliet, prevažne EUR palety. Výroba 
paliet prebieha na klincovacích 
automatoch, kde je zabezpečená 
požadovaná presnosť uloženia 
materiálu a stabilita klincového ob-
razca. Celý proces výroby je riadený 
internými predpismi a pracovnými 
postupmi, je zdokumentovaný 
a pravidelne vyhodnocovaný. Palety 

sú posielané na viac ako 130 miest 
určenia v Európe, Rusku, USA a Číne.

Prevažná časť materiálu používa-
ná vo výrobe pochádza z vlastného 
porezu guľatiny. Vo výrobe je zave-
dený postup na zaistenie vysledova-
nia pôvodu drevnej hmoty tak, aby 
bol preukázateľný jej pôvod až na 
lokalitu ťažby a bolo tak zabránené 
spracovaniu dreva pochádzajúceho 
z nelegálnej ťažby, prípadne pochá-
dzajúceho z chránených území.

V roku 2018 dosiahla spoločnosť 
obrat vo výške 5 mil. Eur a spraco-
vala okolo 17000 m3 reziva. Výrobná 
kapacita spoločnosti je v súčasnosti 
okolo 500 000 kusov paliet ročne. 

Drevopal sa zaoberá aj porezom 
reziva pre krovy, stavebného reziva 
a tiež výrobou väzníkových krovov, 
ktoré sa v poslednej dobe stávajú 
segmentom výroby spoločnosti s 
výrazným navyšovaním objemu ich 
výroby. Drevopal sa venuje taktiež 
predaju palivového bukového dreva, 

úspešne obchoduje pilinu a energe-
tickú štiepku.

Firma Drevopal s.r.o. má na svoju 
výrobu všetky potrebné oprávnenia, 
povolenia a certifikáty (IPPC, PEFC). 
Drevopal s.r.o. je finančne zdravá 
firma, ktorá si pravidelne plní všetky 
odvodové a daňové povinnosti. 

Ako každá úspešná firma aj Dre-
vopal podporuje viaceré kultúrne, 
športové a iné aktivity spolkov a 
organizácii v okolí. V roku 2020 
spoločnosť podporila nášho úspeš-
ného reprezentanta Štefana Svitka 
na Dakare, pravidelne podporuje 
viacero futbalových družstiev v 
okolí, mládežnícky box, ladeckých 
cyklotrialistov, MMA zápasníka 
Milana Ďatelinku, rôzne spoločen-
ské udalosti a tiež niektoré akcie 
na opravu kultúrnych pamiatok v 
blízkom okolí. V týchto aktivitách 
hodlá spoločnosť pokračovať aj v 
najbližších rokoch s cieľom podporiť 
rozvoj a rast nášho regiónu.

REZIVO NA KROVY, 
STAVEBNÉ REZIVO
Krovy
Strešné laty
Stavebné rezivo
Omietané rezivo 
Guľatina

PALETY A ATYPICKÉ 
PREPRAVNÉ BALENIA
EUR palety, atypické palety
Špeciálne zákaznícke palety
Prepravné boxy 
a balenia

KROVY Z PRIEHRADOVÝCH 
VÄZNÍKOV
Projekcia
Výroba
Montáž
Dovoz
Poradenstvo
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Umenie je most, 
ktorý spája srdcia
Základná umelecká 
škola v Košeci vznikla 
v roku 2009. Jej sídlo je 
v priestoroch Základnej 
školy v Košeci. 

Za 11 rokov svojej existen-
cie si vybudovala stabilné 
miesto v  regióne. Jej prvým 
riaditeľom bol Mgr. Milan 
Belko. Umelecké vzdela-
nie poskytuje aj na eloko-
vaných pracoviskách v  ZŠ 
s  MŠ v  Košeckom Podhra-
dí a  v  ZŠ a  MŠ v    Ladcoch. 
Cieľom základnej umeleckej 
školy je rozvíjať schopnosti 
a  prirodzený talent žiakov, 
postupne zapájať nadaných 
žiakov do miestnych súbo-
rov, prispievať k  budovaniu 
kultúrneho života v obci, vy-
chovávať žiakov tak, aby im 
vlastná tvorba, interpretácia 
a  vnímanie umenia posky-
tovali radosť, uspokojenie 
a  motiváciu napredovať, 
umožniť žiakom zmyslupl-
ne využívať voľný čas. V  zá-
kladnej umeleckej škole sa 
majú možnosť vzdelávať žia-
ci, ktorí navštevujú základnú 
školu,   pozornosť venujeme 
podchyteniu nadaných   detí 
v materskej škole. Prácu žia-
kov a ich pedagógov prezen-
tujeme  na rôznych vystúpe-
niach a  kultúrnych aktivi-
tách obce Košeca. Žiaci majú 
k  dispozícii kvalitné učebné 
pomôcky, ktoré postupne 
revitalizujeme a  dopĺňame 
podľa požiadaviek učiteľov. 
Pedagogický kolektív je kva-
lifikovaný a  stabilný. ZUŠ 
v Košeci je plnoorganizovaná 
škola v  sieti škôl MŠ SR. Má 
228 žiakov, ktorí navštevujú 
hudobný odbor, výtvarný od-
bor a  literárno-dramatický 
odbor. 

Žiaci hudobného odbo-
ru sa vzdelávajú v  Košeci 
a  v  Ladcoch vo výučbe na 
hudobných nástrojoch: Hra 
na gitare, hra na keyboar-
de, klavíri, flaute, saxofóne 
a  akordeóne. V  budúcom 

školskom roku chceme roz-
šíriť hudobný odbor o  nový 
predmet spev. 

Žiaci literárno-dramatic-
kého odboru sa vzdelávajú 
v Košeci a v Košeckom Pod-
hradí. Žiaci sa zdokonaľujú 
v  rečovej a  hudobno-ryt-
mickej činnosti. Poznávajú 
literárne diela slovenských 
autorov, krásu folklóru a tra-
dície nášho kraja.

Žiaci výtvarného odboru 
sa vzdelávajú v Košeci, v Lad-
coch a v Košeckom Podhradí. 
Žiaci si počas štúdia vyskú-
šajú široké spektrum vytvar-
ných techník, zapájajú sa do 
výtvarných súťaží, rozvíjajú 
svoj talent. 

Škola vychováva absol-
ventov, ktorí ďalej pokraču-
jú v  štúdiu na umeleckých 
školách a  pedagogických 
školách. Naše absolventky 
študujú na Škole umelec-
kého priemyslu v  Trenčíne 
a v Bratislave. Pripravujeme 
žiakov aj na ich budúce po-
volanie.

Počas koronavirusu sme 
prešli na online vzdelávanie. 
Pri výučbe sme vuyžívali 
rôzne platformy: messenger, 
viber, skype. Aj toto náročné 
obdobie sme zvládli veľmi 
dobre a  nestratili sme kon-
takt s  našimi žiakmi, o  čom 
svedčí záujem o štúdium na 
našej škole v školskom roku 
2020/2021. 

Vážime si spoluprácu a zá-
ujem zriaďovateľa, ochotu 
a  ústretovosť zo strany Zá-
kladnej školy s  materskou 
školou v  Košeci, základnych 
a materských škôl na eloko-
vaných pracoviskách, pod-
poru a spoluprácu s rodičmi, 
ktorým záleží na umeleckom 
vzdelaní detí. Veríme, že toto 
náročné obdobie spoločne 
zvládneme. 

Prioritou základnej ume-
leckej školy bude aj naďalej 
šíriť jej dobré meno a skvalit-
niť organizáciu práce.

Činnosť Klubu dôchodcov v Košeci

Cena predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja

Klub dôchodcov v Košeci 
existuje od roku 1998. 
V súčasnosti je v klube or-
ganizovaných 70 členov. 

Činnosť je orientovaná na 
stretnutia členov na spoloč-
ných akciách ako sú zájazdy 
na utužovanie zdravia v ter-
málnych kúpaliskách, kde je 
účasť  takmer 80%. Ďalej sú 
to spoločenské stretnutia na 

športovom areály v obci, na 
ktoré sú pozvaní aj členovia 
klubu dôchodcov z Dubnice 
nad 8ho a Košeckého Podhra-
dia, s ktorými máme nadvia-
zanú družobnú spoluprácu. 

Tieto spoločenské stretnu-
tia sa snažíme spestriť aj 
športovými aktivitami ako je 
súťaž v hode šípok na terč so 
100 % účasťou. Z tohto je vi-
dieť, že členovia majú záujem 

na týchto aktivitách, aj keď 
väčšina má už nad 70 rokov. 

Ďalšia činnosť klubu je za-
meraná na aktivity, ktoré or-
ganizuje samospráva v obci. 
Značná účasť na každoročne 
na úprave cintorína v dňoch 
pred dušičkami. Taktiež kaž-
doročne uskutočňujeme 
stretnutia pod jedličkou, kde 
je účasť všetkých členov. 

A napokon by som chcel 

tiež povedať, že už dva roky 
zabezpečujeme v spolupráci 
s „Centrom informačnej kan-
celárie kontaktného bodu“ 
Trenčín prednášky s lektormi 
v prevencii kriminality obetí 
t.č. na starších občanov v pro-
jekte MV odboru prevencie 
kriminality Bratislava.

 Rudolf Litvík
 predseda Klubu dôchodcov

V kongresovej sále TSK 
v Trenčíne sa v piatok 27. 
septembra 2019, konalo 
slávnostné odovzdávanie 
ocenení v kategórii „Od-
borný zamestnanec v soci-
álnych službách Trenčian-
skeho kraja 2019“. 

Poverená komisia z  po-
medzi 262 poskytovateľov 
sociálnych služieb v  rámci 
Trenčianskeho kraja, vybrala 
10 nominantov na ocenenie. 

Jednou z nich bola aj Dipl. 
sestra, pani Anna Kušní-
rová, ktorá pracuje v  Stre-
disku evanjelickej diakonie 
v  Košeci (SED) takmer od 
jeho vzniku v roku 2003. Má 
veľké zásluhy na jeho vybu-
dovaní, ako aj zorganizovaní 
prevádzky. Predtým praco-
vala vo Fakultnej nemocnici 
v  Bratislave ako vrchná ses-
tra, po boku známeho ne-

urológa, prof. MUDr. Pavla 
Traubnera, ktorý doposiaľ 
na ňu spomína, ako na veľ-
mi schopnú a  odborne spô-
sobilú zdravotníčku. Tieto 
charakterové vlastnosti ju 
sprevádzajú aj počas práce 
v SED Košeca, kde pracuje už 
17 rokov. 

SED Košeca aj vďaka pani 
Anne Kušnírovej, dosahuje 
obdivuhodné výsledky, jed-
nak po stránke zdravotno-
-odbornej, personálnej, až 
po technické zabezpečenie 
prevádzky. Vďaka jej neúnav-
nej a obetavej práci, má naše 

stredisko dobré meno nielen 
v regióne, ale aj v zahraničí. 
Preto si pani Anna Kušníro-
vá, takéto ocenenie právom 
zaslúžila. Prevzala ho z  rúk 
predsedu TSK, Jaroslava 
Bašku, ako aj Branislava On-
druša, štátneho tajomníka 
Ministerstva práce sociál-
nych vecí a rodiny SR. Za 10 
ocenených pracovníkov sa 
napokon poďakovala práve 
pani Anna Kušnírová, ktorá 
vo svojom ďakovnom prí-
hovore vyzdvihla príkladnú 
spoluprácu s  terajším vede-
ním TSK, zvlášť s  vedúcou 
sociálneho odboru, pani Ele-
nou Nekorancovou. Prítom-
ných vo svojom príhovore 
ďalej oboznámila s  nároč-
nosťou práce v  sociálnych 
službách, s problémami, kto-
ré doposiaľ neverejní posky-
tovatelia sociálnych služieb 

často musia zvládať. Zaspo-
mínala na začiatky v SED Ko-
šeca, keď spolu s Ľubomírom 
Marcinom - správcom SED, 
ako aj riaditeľom SED - Mar-
celom Breče, zabezpečovali 
prevádzku v neľahkých pod-
mienkach, ktoré neprajný 
zákon voči neverejným (ne-
štátnym) poskytovateľom 
diktoval. V snahe udržať a za-
bezpečiť chod zariadenia, 
boli neraz nútení podstúpiť 
riziko čerpania bankových 
úverov na svoje osoby. 

Po mohutnom potlesku 
všetkých prítomných, srdeč-
ných gratuláciách a závereč-
ných slovách moderátorky, 
podujatie pokračovalo pri 
občerstvení v  neformál-
nych,  družných rozhovo-
roch.

 Marcel Breče
 riaditeľ SED Košeca
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Kresťanský spevokol 
Košeca

Prehľad dotácií

Dotácie z rozpočtu 
obce Košeca

Kresťanský spevokol v Ko-
šeci, ktorý vedie pán Viliam 
Zermegh st., združuje ľudí, 
ktorým učarovala krása zbo-
rového spevu. Zbor účinku-
je najmä počas liturgických 
slávení v rímsko-katolíckom 
kostole v Košeci, príležitost-
ne i v okolitých obciach pri 
rozličných udalostiach. Roz-
dáva radosť, úsmev a krás-

nymi piesňami reprezentuje 
Košecu. 

Na fotografii sú členovia 
spevokolu počas novoročné-
ho koncertu a počas vystú-
penia na najmladšom pút-
nickom mieste Slovenska na 
hore Butkov.

 PaedDr. Miroslava Poliaková
 členka spevokolu

Podpora organizácií exis-
tujúcich v obci patrí pravi-
delne každoročne k témam 
rozhodovania obecného za-
stupiteľstva. Aj pre rok 2020 
sa poslanci rozhodli finančne 
podporovať fungovanie špor-
tových aj spoločenských or-

ganizácií. V tabuľke sú uvede-
né výšky podpory pre každú 
jednu z nich. Na poslednom 
zasadnutí OZ v septembri sa 
rozhodli poslanci ešte finanč-
ne podporiť aj opravu fasá-
dy rím.-kat. kostola sumou 
4.000,- €.

Dotácie z rozpočtu obce Košeca 

Suma

schválených

prostriedkov

800

20 000

2 550

Slovenský rybársky zväz 200

23 550

2 585

600

300

1 500

1 000

550

6 535

30 085

Vypracoval: Podmajerská

 Vypracoval: Podmajerská

Úradnicky čin roka
Občianske združenie SGI 
(Inštitút pre dobre spra-
vovanú spoločnosť) je 
zriaďovateľom a organizá-
torom projektu Úradnícky 
čin roka . Cieľom ocenenia 
je zviditeľniť iniciatívnosť, 
šikovnosť a moderné prí-
stupy našich pracovníkov 
úradov verejnej správy.

Zámerom je oceniť inova-
tívne prístupy na úradoch, 
ktoré si zaslúžia pozornosť 
a mohli by byť vzorom. Touto 
cestou chce povzbudiť aktív-
nych a zapálených ľudí a uká-
zať verejnosti, aká dôležitá je 
kvalita ich práce.

Sme hrdí, že ocenenie 
Úradnícky čin roka  2019 v ka-
tegórii „Samospráva“ získalo 
smart riešenie elektronickej 

evidencie odpadov v  našej 
obci. Ocenenie získal  špecia-
lista na odpadové hospodár-
stvo   našej obce pán Marek 
Kurinec.  Blahoželáme!

Slovlak INZERCIA 258x85 10 2020.indd   1 30.09.2020   23:47:23

KÚSOK HISTÓRIE
Podľa zachovaných dokumentov 
sa výstavba závodu v Košeci datu-
je do roku 1863, kedy sa tu Barón 
Adolf Schenk rozhodol vybudovať 
fabriku na suchú destiláciu dreva. 
V roku 1909 sa začalo s výrobou zin-
kovej bieloby (ZnO), ktorá bola určená 
najmä na export do krajín ako Turecko, 
Švédsko, Juhoslávia či India. 

Od roku 1958 do roku 1989 bol závod 
súčasťou národného podniku Barvy a 
laky Praha a do tohto času sa datuje 
aj začiatok výroby náterových látok v 
Košeci. 

Od 1. januára 2009 pokračuje výroba fa-
rieb v samostatnej spoločnosti Slovlak 
Košeca, a. s. 

SÚČASNOSŤ 
Našim hlavným zameraním je výroba fa-
rieb, lakov a   lazúr pre hobby segment 
a  remeselníkov. Sme jednotkou na trhu 
v univerzálnych vodou riediteľných far-
bách a ako tradičný výrobca farieb za-
stávame taktiež popredné miesto na 
trhu s lazúrami. Medzi najznámejšie 
a najvyšperkovanejšie produkty z našej 
dielne teda patria univerzálne vodou-
riediteľné farby SLOVAKRYL a lazúry na 
drevo SLOVLUX. 

Hrdo sa pýšime aj ďalšími náterovými 
látkami, ako sú antikorózna farba na kov 
2v1 RENOKOV, lak na kameň zvýrazňujúci 
jeho prírodnú farbu  GRANIT, univerzál-
na farba na betónové plochy Hydroban, 

natónovaná umývateľná fasádna farba 
FINIT,  impregnačný olej na drevo na 
báze ľanového oleja LIMBA, či interiéro-
vé maliarske farby s vynikajúcou krycou 
schopnosťou PREMIO v bielom prevede-
ní, ako aj v širokej škále odtieňov farieb 
flóry.

Našou snahou je čo najlepšie vyhovieť 
potrebám trhu a čoraz náročnejším zá-
kazníkom. Preto sa stále zdokonaľujeme 
a rozširujeme ponuku produktov. Radi sa 
preto pochválime aj našimi novinkami, 
medzi ktoré patria základná antikoróz-
na farba na kov, drevo a betón KOROZAL 
ZÁKLAD, vrchná syntetická farba s vyso-
kým leskom KOROZAL EMAIL a náterová 
hmota na radiátory KOROZAL RADIÁTOR.

SLOVLAK Košeca, a.s.
POPREDNÝ VÝROBCA A PREDAJCA
NÁTEROVÝCH LÁTOK

TP203020831
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Investičné projekty v Košeci úspešne napredujú
V tomto roku v obci ve-
novali náležitý priestor 
a nemalé financie rozsiah-
lym investíciám. Nejde iba 
o rekonštrukcie, ale hlavne 
o budovanie chodníkov, 
prípadne prístavieb k už 
existujúcim budovám.

Niekoľko stotisícové pro-
jekty sa realizujú aj v  škol-
stve, či už ide o základnú, ale-
bo materskú školu. Na ulici 
Zliechovskej bola dlhoročná 
požiadavka na vybudovanie 
chodníka pre chodcov po 
oboch stranách frekvento-
vanej cesty III. triedy. Do-
končenie doteraz vybudo-
vaných úsekov bude závislé 
od finančných prostriedkov 
dostupných na takýto typ 
projektov a  rovnako od ma-
jetkovo-právnych vecí. Inves-
tičné projekty neobídu ani 
oblasť športu a  miestnu časť 
Nozdrovice.

Chodníky na Zliechovskej 
a Hlavnej ulici

Významné a  dlho očaká-
vané investície do základnej 
infraštruktúry sa podarilo 
zrealizovať v  priebehu toh-
to leta. Viac ako kilometer 
chodníkov urobil pre peších 
Košecu oveľa bezpečnejším 
miestom. Od križovatky Zlie-
chovskej s  Hlavnou v  smere 

na Košecké Podhradie pribu-
dol chodník po ľavej aj pra-
vej strane cesty. Majetkové 
vzťahy k  pozemkom dovolili 
zatiaľ ľavú stranu zrealizovať 
takmer po prvú križovatku 
s  Rudnianskou ulicou. Po 
pravej strane cesty sa chodci 
po novom chodníku dostanú 
od križovatky s  Hlavnou uli-
cou až po tretiu križovatku do 
novej IBV lokality „Rudého“. 
Popri Hlavnej ulici na ľavej 
strane cesty vjazdu od Ilavy je 
zrealizovaný nový úsek chod-
níka až po prvú križovatku do 
ulice Nad brehom. 

Údržba obce s novými 
posilami

V  Košeci pri údržbe zelene 
v  posledných mesiacoch po-
máha aj nové strojové vyba-
venie. V obci sa snažia zefek-
tívniť práce pri kosení/mul-
čovaní zelených priestran-
stiev, ale sú tiež pripravení na 
kvalitnejšiu zimnú údržbu 
chodníkov. S  tým im pomô-
že nový traktor s  príslušen-
stvom (radlica a posýpač).

Úrad vlády SR podporil 
športové projekty

Detské ihrisko, fitness ih-
risko a multifunkčné ihrisko 
sa v obci zrealizovali aj vďaka 
podpore štátu. V  areáli ma-

terskej školy pribudli nové 
preliezky, hojdačky a  prvky 
na rozvoj detských zručností. 
Za obecným úradom vznikol 
pokojný priestor na športo-
vanie pod holým nebom na 
čerstvom vzduchu. Niekoľko 
fitness strojov preverí kon-
dičku mladých aj starších. 
Multifunkčné ihrisko o  roz-
meroch 40 x 20 metrov bolo 
vybudované v  areáli základ-
nej školy hneď vedľa telocvič-

ne. V  týchto dňoch prebehla 
jeho kolaudácia a  bude sprí-
stupnené širokej verejnosti aj 
žiakom ZŠ s MŠ.

Projekt na zlepšenie pod-
mienok výučby v ZŠ – od-
borné učebne a knižnica

Zakúpenie novej techniky 
a  pomôcok pre žiakov ZŠ na 
výučbu viacerých predmetov 
prostredníctvom úspešného 
projektu financovaného aj 

z fondov EÚ zahŕňa aj staveb-
né úpravy priestorov školy. 
Vznikla už jedna nová trieda 
a  v  najbližších dňoch bude 
zo starej kotolne nová škol-
ská knižnica. Do nej v  rámci 
projektu doplnia nové knižné 
tituly. Školstvu venujú v  Ko-
šeci vysokú prioritu, o  čom 
svedčia mnohé podporné ak-
tivity zvyšujúce kvalitu vzde-
lávania žiakov.

Prístavba materskej školy 
– jedáleň 

Obedy zadarmo priniesli 
do obce aj potrebu rozšírenia 
priestorov jedálne. Žiaci ZŠ sa 
stravujú v  budove MŠ, ktorá 
disponovala obmedzenými 
kapacitami stoličiek a stolov. 
V rámci prístavby bola vyrie-
šená aj problematika rušenia 
škôlkarov presunom žiakov 
na stravu po chodbách budo-
vy MŠ. V novej prístavbe, kto-

Hasičská zbrojnica v novom šate. 

Nové chodníky na Zliechovskej ulici. Foto: Juraj Škvarka

Požiarna zbrojnica v minulosti.

Nové multifunkčné ihrisko. Foto: Juraj Škvarka

Pohľad zo Stráne. Foto:  Martin Habánek



rej kolaudácia práve prebieha 
sa tento problém neobjaví, 
nakoľko má vlastný vstup 
mimo pôvodných priestorov 
škôlky.

Prístavba základnej školy – 
nové triedy

V  tomto školskom roku 
už mali byť pre žiakov k dis-
pozícii nové triedy v  novom 
pavilóne školy. Žiaľ, situácia 
sa skomplikovala a  pôvod-
ný termín dokončenia sa 
z  dôvodu prerušenia prác na 
stavbe a odchode zhotoviteľa 
z nej nepodarilo splniť. V sú-
časnosti sa dokončuje pro-
ces verejného obstarávania 
nového zhotoviteľa. Dielo je 
rozdelené na 2 etapy. Prvou 

etapou rozšíria počet tried 
o  5 a  k  tomu dielne s  novou 
šatňou. Druhá etapa sa bude 
realizovať v  závislosti od do-
stupných finančných zdrojov 
a v rámci nej sa pristaví nová 
jedáleň s  kuchyňou. Sumou 
200.000,- EUR prispelo na 
prístavbu tried aj Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR v rámci dotačnej 
schémy. Celkové náklady sa 
však pre obe etapy hýbu cca 
okolo jedného milióna EUR.

Nová strecha na budove 
obecného úradu

Ministerstvo financií SR 
podporilo žiadosť obce na 
rekonštrukciu havarijného 
stavu strechy obecného úra-

du. Dotácia 6.000,- EUR zďa-
leka nestačila na kompletnú 
výmenu strešnej krytiny, 
pomohla však v  realizácii 
a nová strecha už chráni bu-
dovu pred jej poškodením za-
tekaním.

Nabíjať elektromobil už 
môžete aj v Košeci

Moderné technológie v au-
tomobilovom priemysle zna-
menajú aj zvýšený dopyt po 
možnostiach vlastníkov elek-
tromobilov nabiť si ich pria-
mo na trase.

V Nozdroviciach sa deti 
budú tešiť z nového 
športového ihriska

Aktivita obyvateľov miest-
nej časti Nozdrovice vo veci 
budovania nového multi-
funkčného ihriska je ukážko-
vým príkladom, ako samotní 
občania môžu výrazne pomá-
hať samospráve s realizáciou 
nových investícií. To, na čo 
sme bežne zvyknutí prostred-
níctvom činnosti formálnych 
organizácií v  obci sa udialo 
cez neformálne zoskupe-
nie mladých ľudí a  rodičov. 
V  miestnej časti Nozdrovice 
doposiaľ chýbal priestor na 
organizované športové ak-
tivity na ihrisku, ktoré by 
bolo bezpečné a  vhodné na 
vyšantenie sa detí. Sme radi, 
že o pár dní až týždňov také-
to ihrisko k  dispozícii bude. 
Veľká vďaka všetkým, ktorí 
priložili ruky k dielu a brigád-
nicky pomohli k realizácii.

Aj hasiči renovovali...
Jeden z  aktuálne prebie-

hajúcich projektov v  rámci 
investícií už zvonku napo-
vedá, že sa dostal do finálnej 
fázy. Vnútri ešte nie je všetko 
podľa našich predstáv, ale 
veľká časť prác už je za nami. 
Hľadáme priestor v  rozpoč-
te a  do budúcna plánujeme 
zrealizovať aj nové kúrenie 
pre pôvodnú aj pristavenú 
časť zbrojnice. Úprava okolia 
už bude vo vlastnej réžii obce 
v spolupráci s DHZ. Pred pár 
rokmi bola zrealizovaná veľká 
prístavba k pôvodnej budove, 
ktorá slúži najmä na parkova-
nie hasičskej techniky. 
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Nový chodník na Hlavnej ulici. Foto: Juraj Škvarka

Nový traktor.

Nová strecha na obecnom úrade. Foto: Juraj Škvarka

V obci nezabúdajú ani na novú zeleň.

Nové detské ihrisko v areáli MŠ. 

Obec Košeca
IČO: 00317390

Názov investičnej akcie
celková 

investícia
(v €)

1 Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Ministerstvo vnútra SR 30 000,00 36 980,86
2 Mulčovač vlastné zdroje 15 120,00
3 Traktor na zimnú a letnú údržbu vlastné zdroje 26 268,00
4 Detské ihrisko pri MŠ Úrad vlády SR 8 000,00 12 054,00
5 Workout ihrisko pri OcÚ Úrad vlády SR 3 000,00 4 875,00

6 Odborné učebne v ZŠ 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
(EFRR) 180 419,72 189 915,50

7 Prístavba MŠ - jedáleň vlastné zdroje 244 161,45
8 Chodník Zliechovská vlastné zdroje 190 087,77
9 Chodník Hlavná vlastné zdroje 55 764,82

10 Prístavba ZŠ Ministerstvo školstva 200 000,00 1 000 000,00
11 Multifunkčné ihrisko Úrad vlády SR 37 000,00 82 060,34
12 Rekonštrukcia strechy OcU Ministerstvo financií SR 6 000,00 17 594,89
13 Elektromobilita - nabíjacia stanica Ministerstvo hospodárstva SR 5 000,00 4 921,62

Investície 2019 -2020

Zazmluvnené (dotačné) FP na investície v Obci 
Košeca

(v €)

V Košeci 30. 09. 2020

Investície 2019-2020
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Činnosť školy ZŠ s MŠ Košeca
V školskom roku 
2019/2020 Základnú 
školu s materskou školou 
Košeca navštevovalo 
spolu 429  detí, z toho  
základnú školu 313 detí 
a materskú 116 detí. Cel-
kový počet pracovníkov 
bol 56, z toho je 41 peda-
gogických a 15 nepeda-
gogických pracovníkov 

Materská škola
V materskej škole funguje 

5 tried. Pod vedením  ZRŠ 
p. PaedDr. Moniky Staňovej 
pracuje 14 pracovníkov –  10 
pedagogických  a 3 nepeda-
gogický. 

Počas nového školského 
roka sa bude opäť vyučovať 
anglický jazyk. Pre deti sú 
naplánované rôzne kultúr-
ne a výchovné akcie. 

Základná škola
Na základnej škole sme 

v  novom prostredí privíta-
li 42 nových žiakov a to 35 
prvákov a  tiež 7 žiakov zo 
spádových obcí. 

V  inovovanom Školskom 
vzdelávacom programe sme 
na prvom a druhom stupni 
posilnili matematiku, prvo-
uku, angličtinu, geografiu, 
biológiu a čitateľské zruč-
nosti. 

Ďalej ponúkame v  tomto 
školskom roku žiakom nie-
koľko záujmových útvarov. 
Sú to  futbalový, rybársky, 
turistický, pohybové hry, e- 
twinning,  gymnastika, po-
zemný hokej.

Na našej škole vyučujeme 
anglický jazyk už od prvého 
ročníka a  ako 2 cudzí jazyk 
ponúkame v  7. ročníku NJ 
a RJ.

Pred nami je školský rok, 
ktorý nebude jednoduchý, 
čaká  nás veľa zmien. Pre 
tento školský rok sme sa do 
budovy ZŠ zmestili všetky 
triedy za tú cenu, že sme 
obetovali odborné učebne. 
Na budúci školský rok počet 
detí opäť narastie. Vedenie 
obce malo snahu komplex 
školy rozšíriť, no po nedo-
končení diela zhotoviteľom 
v  dohodnutom termíne sa 
nových tried pravdepodob-
ne dočkáme až v roku 2021.

Talenty detí sa v  minu-
lom školskom roku prejavili 
v  rôznych súťažiach  i  na-
priek uzatvoreniu školy pre 
COVID 19: MO, GeO ,Pyta-
goriáda , Dej. olympiáda, 
Matematický klokan  a  tiež 
literárne a športové súťaže.

Športové úspechy našich 
žiakov:

• florbal   dievčatá –  2. 
Miesto

• basketbal dievčatá – 2. 

miesto obvod
• futsal ch– 5. miesto
• vytrvalostný beh v Dca – 

1. a 3. miesto, 4. miesto kraj
• vybíjaná d 1. miesto ob-

vod a 2. miesto okrea

Vedomostné súťaže
• technická olympiáda – 

2. miesto okres
• olympiáda anglického 

jazyka – 3. a 4. miesto okres
• Šalianský Maťko 
• matematická olympiá-

da – 5 úspešných žiakov
• Pytagoriáda – 12 úspeš-

ných žiakov
• geografická olympiáda – 

3. miesto okres 5 úspešných
• Hviezdoslavov Kubín

Naše projekty
• Európsky deň jazykov- 

28.10.2019
• Deň knižníc – 28.10.2019
• Záložka do kníh

K vydareným akciám  
realizovaných na našej 
škole  patrili:

• Návšteva výstavy zá-
hradkárov – 16.9.2019

• Deň športu a  imatriku-
lácia prvákov – 29.10.2019

• Testovanie 5 – 20.11.2019
• Plavecký výcvik – 02. – 

06.12.2019
• Stredoškolák TN 9.roč – 

24.10.2019
• Benefičný koncert – 

15.12.2019
• Návšteva Detského do-

mova P.B – 9.12.2019
• Osviečim 9.roč – 

04.11.2019 
• Karneval ZŠ – 19.02.2020
• Banská Štiavnica, bane – 

10.10.2019
• Košariská M.R. Štefánik 

17.10.2019
• Bohunice – Stopy minu-

losti – 24.10.2019
• Zápis do I. ročníka – 

06.4-07.4.2020

Ostatné tradičné akcie 
boli zrušené pre COVID 19 
a prerušené vyučovanie na-
riadením Ministerstva škol-
stva a hlavným hygienikom 
SR.

Na škole máme projekty 
Mliečny program a  Ovocie 

do škôl. Žiaci si kupujú za 
výhodné ceny mlieko a  jo-
gurty,  čo určite prispieva 
k rozvoju zdravej výživy. 

Pre zlepšenie nášho škol-
ského prostredia a  skvalit-
nenie výchovno vyučova-
cieho procesu sme zakúpili 
pomôcky pre rozvoj finanč-
nej gramotnosti, tablety, 
pomôcky pre ŠKD.

Obci sa podaril projekt 
Modernizácia odborných 
učební a  knižníc, tak by 
mali pribudnúť nové učeb-

ne na biológiu, IKT, dielne 
a  knižnica a  škola získala 
nové pomôcky do kabine-
tov.

Činnosť MŠ
MŠ už tradične spolupra-

cuje s Úniou žien Slovenska 
a  Klubom dôchodcov, pre 
ktorých pripravuje progra-
my, tiež v októbri pri príleži-
tosti mesiaca úcty k starším 
navštívili naše deti charita-
tívne stredisko, kde potešili 
starčekov a starenky milým 

programom. 
V  jesennom období pre-

behla na našej škôlke Šar-
kaniáda – súťaž detí v  zho-
tovovaní šarkanov a  súťaž 
o  najkrajšieho svetlonosa. 
Pri zhotovovaní šarkanov 
a  svetlonosov  aktívne de-
ťom pomáhali rodičia. V de-
cembri navštívil deti Mi-
kuláš, ktorý obdaroval deti 
darčekmi a  oni mu za od-
menu zaspievali pesničky 
a zarecitovali básničky. 

Deti si pripravili program 

a zhotovili darčeky na Bene-
fičný koncert. Pred Viano-
cami sa rozlúčili so škôlkou 
Vianočnou besiedkou, kto-
rá bola spojená s  pečením 
medovníkov. Krásne zimné 
počasie využívame na vy-
chádzky do prírody a sánko-
vačky. 

Činnosť a  prácu s  deťmi 
prispôsobujeme ročným ob-
dobiam ,sviatkom a kultúr-
nym tradíciám.

V  januári sme zorganizo-
vali veselú sánkovačku na 
kopci pri tehelni. 

Vo februári  sme si pripo-
menuli fašiangové tradície 
detským karnevalom. Spo-
ločne sme si vyzdobili sálu 
,najstaršie deti usilovne na-
cvičovali starodávne tance, 
s  ktorými potom vystúpili 
na karnevale a  potešili tak 
všetkých prítomných. 

V  marci sme pre COVID 
19 MŠ zatvorili a  otvorili až 
22. 6.

Poslednou akciou bola 
rozlúčka s  predškolákmi, 
ktorí majú svoje tablá.

Základná škola a priestor na jej rozšírenie. Foto: Juraj Škvarka Materská škola s novou prístavbou. Foto: Juraj Škvarka

Pohľad na novú prístavbu jedálne v MŠ.

Námestie Matice Slovenskej, Dubnica n/V, T. č. +421 907 356 634
bublina.kaffe@gmail.com

Príď zažiť kúsok Ameriky 50-tych rokov - priamo na Dubnické námestie



ZO Únie žien v našej obci 
patrí ku organizáciám s veľ-
kým počtom členiek v kraji, 
aj v okrese. 

Naša činnosť sa odvíja aj od 
finančných prostriedkov, kto-
ré nám poskytuje OcÚ Košeca. 
Tento rok 2019 sa už nenie-
sol v  rozpočtovom provizóriu 
a bolo nám schválené na  našu 
činnosť 2620,0 €. 

Rok 2019 sme začali novo-
ročným stretnutím 7.1., kde 
sme si popriali veľa optimiz-
mu do budúcnosti a pozitívne 
myslenie, netrápiť sa minu-
losťou. Zároveň sme si pripo-
menuli, že rok 2019 je rokom, 
v  ktorom mali mnohé z Vás  
výročia.

Vo februári sme sa aktívne 
zapojili do prípravy a  predaja 
fašiangových špecialít v  spo-
lupráci s  kultúrnou komisiou 
a to 23. februára.

20. marca sme zorganizovali 

jarnú aktivitu a  upratali sme 
malú zasadačku oproti OcÚ, 
kde sme umyli okná, poutie-
rali stoly a  stoličky a  zotreli 
podlahu.

V tomto mesiaci sme sa zú-
častnili aj Vansovej Lomničky, 
kde naša členka v  prednese 
prózy získala 2. miesto.

V  rámci dobrej spolupráce 
sme sa v marci zúčastnili vý-
ročnej členskej schôdze v  Ko-
šeckom Podhradí.

Dňa 7.4. sme uskutočnili 
výročnú členskú schôdzu v te-
locvični ZŠ. Zhodnotili sme 
činnosť za rok 2017. Účasť bola 
dobrá.

Našou pravidelnou ak-
ciou je Deň Matiek. Oslava sa 
uskutočnila 12.5. v  kultúrno – 
športovom centre. O kultúrny 
program sa postarali deti zo 
ZUŠ a MŠ. Každá žena dostala 
kvietok. Opäť sa konala výsta-
va retro vecí – krojované bábi-
ky . Teraz to boli staré hračky, 

ktoré zaujali hlavne deti.
Dobrú spoluprácu máme aj 

zo ZŠ s  MŠ Košeca.13.3. sme 
navštívili deti v MŠ. Naše člen-
ky sa v marci zúčastnili akcie, 
ktorú organizovala MŠ a to vy-
nášanie Moreny.

Spolupráca s  OcÚ je na 
dobrej úrovni. Dňa 28.4. sme 
sa zúčastnili stavania mája 
v  obci a  tiež osláv oslobode-
nia našej obce. V  rámci osláv 
oslobodenia mesta Ilava sme 

sa zúčastnili stretnutia s  vý-
znamným rodákmi Ilavy 

Vydarenou akciou, ktorej 
sa zúčastnili naše členky bola 
turistická akcia Okolo Košeca 
a to 18.5.

Dňa 1.6. naše členky pomá-
hali pri organizovaní Dňa detí 
- Rozprávkový les.

Aby si naše členky aj trochu 
oddýchli a relaxovali, zorgani-
zovali sme dňa 22.6. výlet do 
Podhájskej. Autobus bol plný, 

ale počasie nám neprialo.
V mesiaci jún sme uskutoč-

nili Stretnutie 3 generácii, kde 
vystúpili deti z MŠ a ZUŠ

Aj tento rok sme sa zúčast-
nili osláv SNP a to 29.8. a otvo-
renia školského roka a to 2.9.. 
Malých prváčikov sme potešili 
pomôckami a sladkosťami.

Významnou akciou bol ro-
dinný výlet našich členiek 
v dňoch 25. – 30.9. v Chorvát-
sku. Navštívili národný park 
Krka, pútnické miesto Medžu-
gorie, pobrežie Jadranu. Všetci 
boli s výletom spokojní.

Mesiac úcty k  starším sme 
zorganizovali návštevu našich 
starých a chorých členiek . 
Tiež sme navštívili naše člen-
ky v Charite v Košeci a to 5.10. 
Všetci sa návšteve potešili, 
porozprávali, ako sa im darí 
a spomínali na minulosť.

Dňa 14.10. sme zorganizo-
vali jesennú aktivitu na Dome 
smútku.

V rámci spomienky na naše 
členky, ktoré nie sú už medzi 
nami, sme zorganizovali dňa 
29.10. pietny akt kladenia ven-
ca.

S  jubilantkami a  staršími  
členkami sme sa stretli 13.10. 
Prijali malé pohostenie a kvie-
tok.

Našu činnosť sme zakončili 
stretnutím s Mikulášom v kul-
túrno-športovom centre.

Počas roka nezabúdame ani 
na naše choré členky. Tieto 
v domácnosti navštevujú naše 
aktivistky, ktoré sa s  nimi 
pozhovárajú a  odovzdajú im 
malý darček.

Na dobrej úrovni je spolu-
práca s  inými organizáciami 
v  našej obci ako sú klub dô-
chodcov, záhradkárov a  tu-
ristov. V  neposlednom rade 
nezabúdame na spoluprácu 
s okresnou organizáciou, hlav-
ne s predsedníčkou p. Hrubou.

 Zapísala: Jurenová

KOŠECA - DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT 9

Majte vyššiu mieru triedenia - šetrite

Vystúpenie Maroša Banga - mesiac úcty k starším.

Správa o činnosti ZO Únie žien v Košeci r. 2019

Od apríla 2019 bola v Košeci zavedená 
elektronická evidencia odpadov systémom 
ELWIS. 

Zber zmesového komunálneho odpadu evi-
dujú smetiari pomocou ručných mobilných 
snímačov a elektronických čipov pripevne-
ných na každej zbernej nádobe alebo elektro-
nických nálepiek na 30 litrových vreciach. 
Vytriedené zložky (papier, plasty, sklo, kovy 
a  VKM) evidujú pri ich zberoch zamestnanci 
obce pomocou ručných terminálov a nálepiek 
s  QR kódom umiestnených na vreciach s  vy-
triedenými odpadmi alebo ktoré sú pridelené 
pre jednotlivé zvonové kontajnery (pri bytov-
kách, podnikateľských subjektoch alebo ne-
podnikateľských prevádzkach). Od mája 2020 
sa začal elektronicky evidovať aj mobilný vý-
kup papiera.

Elektronická evidencia odpadov eviduje zbe-
ry adresne, to znamená na úroveň jednotlivých 
rodinných domov, bytových domov, resp. by-
tov, prevádzok alebo stojísk zvonových kontaj-
nerov. Jedným z hlavných účelov elektronickej 
evidencie zberov odpadov je zabezpečiť čo naj-
presnejšie podklady pre výpočet percentuálne-
ho ukazovateľa – miery triedenia. A  to preto, 
aby mohla Obec Košeca poskytovať občanom 
zľavy z  miestneho poplatku za komunálne 
odpady (KO), motivovať k  triedenému zberu, 
kompostovaniu bioodpadov, predchádzaniu 
vzniku odpadov, atď.

Čo je to „miera triedenia“? Je to percentuálny 
podiel množstva vytriedených odpadov a  cel-
kového množstva odpadov (množstvo zmeso-
vého KO + množstvo vytriedených odpadov) 
zaevidovaného od daného platiteľa miestneho 
poplatku za KO do elektronickej evidencie.

Pri zberoch zmesového KO alebo pri kalendá-
rových vrecových zberoch triedených odpadov 
sa nevážia jednotlivé zberné nádoby alebo vre-
cia. Každý zber však je odvážený a je evidovaný 
samostatne a  pri každom zbere sa stanovuje 
priemerná hmotnosť odpadov pre jednotlivé 

zberné nádoby, vrecia a balíčky VKM obalov.
Príklad 1: Pri zbere zmesového KO sa vyzbie-

ralo celkom 15  000 kg odpadu. Smetiari vy-
prázdnili pri tomto zbere 700 ks 110 l zberných 
nádob, 50 ks 120 l nádob a 10 ks 30 l vriec. Cel-
kovo teda bolo zozbieraných (700 x 110) + (50 
x 120) + (10 x 30) = 83 300 litrov odpadu. Prie-
merná hustota odpadu bola: 15 000 kg / 83 300 l 
= 0,18 kg/l. Na základe priemernej hustoty boli 
jednotlivým typom zberných nádob pri danom 
zbere priradené nasledovné priemerné hmot-
nosti: 110 l nádoba = 19,8 kg, 120 l nádoba = 21,6 
kg a 30 l vrece = 5,4 kg.

Príklad 2: Pri zbere papiera sa vyzbieralo 
celkom 2 000 kg. Zamestnanci obce zozbierali 
celkom 400 ks 120 l vriec. Priemerná hmotnosť 
vreca s papierom pri tomto zbere bola 5 kg.

Príklad 3 - Vzorový výpočet miery triedenia: 
Od jednej domácnosti sa v  priebehu roka 3x 
vyprázdnila zberná nádoba so zmesovým KO, 
odobrali sa 2 vrecia s papierom, 3 vrecia plas-
tov, 2 vrecia so sklom, 3 vrecia s kovmi a 1 balí-
ček s VKM obalmi. V tabuľke nižšie sú uvedené 
priemerné hmotnosti jednotlivých zberných 
nádob a vriec pri jednotlivých zberoch.

Uvedená domácnosť „len 3-krát“ využila 
zber zmesového KO a „až 11-krát“ zbery vytrie-
dených odpadov. Napriek tomu dosiahla mie-
ru triedenia len 44,62%. Ako vyplýva aj z tohto 
príkladu, priemerná hustota zmesového KO je 
niekoľko násobne väčšia ako priemerná husto-
ta triedených zložiek. To preto, lebo do zber-
ných nádob na zmesový KO občania ešte stále 
ukladajú veľké množstvo najťažších zložiek od-
padov (najmä bioodpady, drobné stavebné od-
pady, sklo, ...). Vyloženie každej zbernej nádoby 

so zmesovým KO preto výrazne ovplyvňuje do-
sahovanú mieru triedenia každej domácnosti. 
Je preto dôležité, aby občania zvýšili pozornosť 
nad naplnenosťou svojich zberných nádob na 
zmesový KO a pred bránky svojich domov ich 
vykladali až vtedy, keď sú plné. Nevykladajte 
prosím poloprázdne zberné nádoby. To isté pla-
tí aj triedené zložky – nevykladajte poloprázd-
ne vrecia. Snažte sa ich prosím čo najviac na-
plniť a príliš objemné a ľahké obaly (napr. PET 
fľaše, kartónové škatule, nápojové plechovky, 
...) stláčajte.

Snažte sa dosiahnuť pre svoju domácnosť čo 
najvyššiu mieru triedenia. Finančne sa vám 
to oplatí. Poslanci Obecného zastupiteľstva 
v Košeci totižto v decembri 2019 schválili Do-
plnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
č. 3/2015 o  miestnych daniach a  miestnom 
poplatku za komunálne odpady a  drobné sta-
vebné odpady na území obce Košeca. A v tomto 
Doplnku schválili aj systém finančnej motivá-
cie – v  závislosti od toho akú mieru triedenia 
domácnosť dosiahla v roku 2019, môže domác-
nosť získať zľavu z  poplatku za odpady až do 
výšky – 55%. Pre rok 2020 je maximálny ročný 

poplatok na 1 osobu 25 € (pri miere triedenia 
0 – 15%). Najnižší poplatok za odpady na 1 oso-
bu je 11,25 € (pri miere triedenia 90,01 – 100%). 
V tabuľke vpravo hore uvádzame jednotlivé ka-
tegórie podrobne.

Košeca zaviedla komplexný SMART systém 
elektronickej evidencie odpadov ELWIS ako 
prvá na Slovensku a stala sa veľmi pozitívnym 
vzorom. V  roku 2019 našu obec navštívilo de-
siatky návštev a  exkurzií z  rozličných obcí a 
kútov Slovenska, aby sa bližšie oboznámili 

s týmto moderným systémom. Viaceré z nich 
svoju inšpiráciu preniesli aj do praxe ešte 
v roku 2019 a už taktiež realizujú elektronickú 
evidenciu odpadov. Viaceré začnú v  priebehu 
roka 2020 a ďalšie sa plánujú pridať od začiat-
ku 2021. Nie je však podstatné kto začal s elek-
tronickou evidenciou ako prvý. Podstatné je, 

aby systém fungoval k  spokojnosti väčšiny 
občanov a  aby bol skutočnou pomocou obce 
pri riadení svojho odpadového hospodárstva, 
pomáhal znižovať výdavky a  tým aj poplatky 
občanom, znižovať znečisťovanie životného 
prostredia skládkovaním odpadov a  zvyšovať 
motiváciu k prevencii vzniku odpadov, ich trie-
deniu, kompostovaniu, a pod.    
 Marek Kurinec
 špecialista pre odpadového 
 hospodárstvo obce

MAJTE VYŠŠIU MIERU TRIEDENIA – ŠETRITE.
Od apríla 2019 bola v Košeci zavedená elektronická evidencia odpadov systémom ELWIS. Zber zmesového

komunálneho odpadu evidujú sme�ari pomocou ručných mobilných snímačov a elektronických čipov pripevnených
na každej zbernej nádobe alebo elektronických nálepiek na 30 litrových vreciach. Vytriedené zložky (papier, plasty,
sklo, kovy a VKM) evidujú pri ich zberoch zamestnanci obce pomocou ručných terminálov a nálepiek s QR kódom
umiestnených na vreciach s vytriedenými odpadmi alebo ktoré sú pridelené pre jednotlivé zvonové kontajnery (pri
bytovkách, podnikateľských subjektoch alebo nepodnikateľských prevádzkach). Od mája 2020 sa začal elektronicky
evidovať aj mobilný výkup papiera.

 Elektronická  evidencia  odpadov  eviduje  zbery  adresne,  to  znamená  na  úroveň  jednotlivých  rodinných
domov, bytových domov, resp. bytov, prevádzok alebo stojísk zvonových kontajnerov. Jedným z hlavných účelov
elektronickej  evidencie  zberov  odpadov  je  zabezpečiť  čo  najpresnejšie  podklady  pre  výpočet  percentuálneho
ukazovateľa – miery triedenia. A to preto, aby mohla Obec Košeca poskytovať občanom zľavy z miestneho poplatku
za  komunálne  odpady  (KO),  mo�vovať  k triedenému  zberu,  kompostovaniu  bioodpadov,  predchádzaniu  vzniku
odpadov, atď.

Čo je to „miera triedenia“? Je to percentuálny podiel množstva vytriedených odpadov a celkového množstva
odpadov  (množstvo  zmesového  KO  +  množstvo  vytriedených  odpadov)  zaevidovaného  od  daného  pla�teľa
miestneho poplatku za KO do elektronickej evidencie.

                                                                                       Vytriedené odpady (kg/rok)
                                             Miera triedenia (%) = ------------------------------------------
                                                                                           Celkom odpady (kg/rok)

Pri  zberoch  zmesového  KO  alebo  pri  kalendárových  vrecových  zberoch  triedených  odpadov  sa  nevážia
jednotlivé zberné nádoby alebo vrecia. Každý zber však je odvážený a je evidovaný samostatne a pri každom zbere sa
stanovuje priemerná hmotnosť odpadov pre jednotlivé zberné nádoby, vrecia a balíčky VKM obalov.

Príklad 1: Pri zbere zmesového KO sa vyzbieralo celkom 15 000 kg odpadu. Sme�ari vyprázdnili pri tomto zbere 700
ks 110 l zberných nádob, 50 ks 120 l nádob a 10 ks 30 l vriec. Celkovo teda bolo zozbieraných (700 x 110) + (50 x 120)
+ (10 x 30) = 83 300 litrov odpadu. Priemerná hustota odpadu bola: 15 000 kg / 83 300 l = 0,18 kg/l. Na základe
priemernej  hustoty  boli  jednotlivým  typom  zberných  nádob  pri  danom  zbere  priradené  nasledovné  priemerné
hmotnos�: 110 l nádoba = 19,8 kg, 120 l nádoba = 21,6 kg a 30 l vrece = 5,4 kg.

Príklad 2: Pri zbere papiera sa vyzbieralo celkom 2 000 kg. Zamestnanci obce zozbierali celkom 400 ks 120 l vriec.
Priemerná hmotnosť vreca s papierom pri tomto zbere bola 5 kg.

Príklad 3 - Vzorový výpočet miery triedenia: Od jednej domácnos� sa v priebehu roka 3x vyprázdnila zberná nádoba
so zmesovým KO, odobrali sa 2 vrecia s papierom, 3 vrecia plastov, 2 vrecia so sklom, 3 vrecia s kovmi a 1 balíček
s VKM obalmi. V tabuľke nižšie sú uvedené priemerné hmotnos� jednotlivých zberných nádob a vriec pri jednotlivých
zberoch. 

Zmesový KO PAPIER PLASTY SKLO KOVY VKM
19,8 kg 5 kg 3,2 kg 6,5 kg 2,2 kg 1,5 kg
13,2 kg 4,3 kg 3,4 kg 5,6 kg 2,8 kg
15,4 kg 2,8 kg 1,7 kg

Spolu: 48,4 kg 9,3 kg 9,4 kg 12,1 kg 6,7 kg 1,5 kg
48,4 kg Domácnosť Vytriedila spolu = 39 kg / rok

Celkom: Domácnosť vyprodukovala Celkom všetkých odpadov = 87,4 kg / rok
MIERA TRIEDENIA = 44,62 %

MAJTE VYŠŠIU MIERU TRIEDENIA – ŠETRITE.
Od apríla 2019 bola v Košeci zavedená elektronická evidencia odpadov systémom ELWIS. Zber zmesového

komunálneho odpadu evidujú sme�ari pomocou ručných mobilných snímačov a elektronických čipov pripevnených
na každej zbernej nádobe alebo elektronických nálepiek na 30 litrových vreciach. Vytriedené zložky (papier, plasty,
sklo, kovy a VKM) evidujú pri ich zberoch zamestnanci obce pomocou ručných terminálov a nálepiek s QR kódom
umiestnených na vreciach s vytriedenými odpadmi alebo ktoré sú pridelené pre jednotlivé zvonové kontajnery (pri
bytovkách, podnikateľských subjektoch alebo nepodnikateľských prevádzkach). Od mája 2020 sa začal elektronicky
evidovať aj mobilný výkup papiera.

 Elektronická  evidencia  odpadov  eviduje  zbery  adresne,  to  znamená  na  úroveň  jednotlivých  rodinných
domov, bytových domov, resp. bytov, prevádzok alebo stojísk zvonových kontajnerov. Jedným z hlavných účelov
elektronickej  evidencie  zberov  odpadov  je  zabezpečiť  čo  najpresnejšie  podklady  pre  výpočet  percentuálneho
ukazovateľa – miery triedenia. A to preto, aby mohla Obec Košeca poskytovať občanom zľavy z miestneho poplatku
za  komunálne  odpady  (KO),  mo�vovať  k triedenému  zberu,  kompostovaniu  bioodpadov,  predchádzaniu  vzniku
odpadov, atď.

Čo je to „miera triedenia“? Je to percentuálny podiel množstva vytriedených odpadov a celkového množstva
odpadov  (množstvo  zmesového  KO  +  množstvo  vytriedených  odpadov)  zaevidovaného  od  daného  pla�teľa
miestneho poplatku za KO do elektronickej evidencie.

                                                                                       Vytriedené odpady (kg/rok)
                                             Miera triedenia (%) = ------------------------------------------
                                                                                           Celkom odpady (kg/rok)

Pri  zberoch  zmesového  KO  alebo  pri  kalendárových  vrecových  zberoch  triedených  odpadov  sa  nevážia
jednotlivé zberné nádoby alebo vrecia. Každý zber však je odvážený a je evidovaný samostatne a pri každom zbere sa
stanovuje priemerná hmotnosť odpadov pre jednotlivé zberné nádoby, vrecia a balíčky VKM obalov.

Príklad 1: Pri zbere zmesového KO sa vyzbieralo celkom 15 000 kg odpadu. Sme�ari vyprázdnili pri tomto zbere 700
ks 110 l zberných nádob, 50 ks 120 l nádob a 10 ks 30 l vriec. Celkovo teda bolo zozbieraných (700 x 110) + (50 x 120)
+ (10 x 30) = 83 300 litrov odpadu. Priemerná hustota odpadu bola: 15 000 kg / 83 300 l = 0,18 kg/l. Na základe
priemernej  hustoty  boli  jednotlivým  typom  zberných  nádob  pri  danom  zbere  priradené  nasledovné  priemerné
hmotnos�: 110 l nádoba = 19,8 kg, 120 l nádoba = 21,6 kg a 30 l vrece = 5,4 kg.

Príklad 2: Pri zbere papiera sa vyzbieralo celkom 2 000 kg. Zamestnanci obce zozbierali celkom 400 ks 120 l vriec.
Priemerná hmotnosť vreca s papierom pri tomto zbere bola 5 kg.

Príklad 3 - Vzorový výpočet miery triedenia: Od jednej domácnos� sa v priebehu roka 3x vyprázdnila zberná nádoba
so zmesovým KO, odobrali sa 2 vrecia s papierom, 3 vrecia plastov, 2 vrecia so sklom, 3 vrecia s kovmi a 1 balíček
s VKM obalmi. V tabuľke nižšie sú uvedené priemerné hmotnos� jednotlivých zberných nádob a vriec pri jednotlivých
zberoch. 

Zmesový KO PAPIER PLASTY SKLO KOVY VKM
19,8 kg 5 kg 3,2 kg 6,5 kg 2,2 kg 1,5 kg
13,2 kg 4,3 kg 3,4 kg 5,6 kg 2,8 kg
15,4 kg 2,8 kg 1,7 kg

Spolu: 48,4 kg 9,3 kg 9,4 kg 12,1 kg 6,7 kg 1,5 kg
48,4 kg Domácnosť Vytriedila spolu = 39 kg / rok

Celkom: Domácnosť vyprodukovala Celkom všetkých odpadov = 87,4 kg / rok
MIERA TRIEDENIA = 44,62 %

Uvedená domácnosť „len 3-krát“ využila zber zmesového KO a „až 11-krát“ zbery vytriedených odpadov. Napriek
tomu dosiahla mieru triedenia len 44,62%. Ako vyplýva aj  z tohto príkladu,  priemerná hustota zmesového KO je
niekoľko násobne väčšia ako priemerná hustota triedených zložiek. To preto, lebo do zberných nádob na zmesový KO
občania ešte stále ukladajú veľké množstvo najťažších zložiek odpadov (najmä bioodpady, drobné stavebné odpady,
sklo, ...). Vyloženie každej zbernej nádoby so zmesovým KO preto výrazne ovplyvňuje dosahovanú mieru triedenia
každej domácnos�. �e preto dôležité, aby občania zvýšili pozornosť nad naplnenosťou svojich zberných nádob na
zmesový KO a pred bránky svojich domov ich vykladali  až vtedy, keď sú plné. Nevykladajte prosím poloprázdne
zberné nádoby. To isté pla� aj triedené zložky – nevykladajte poloprázdne vrecia. Snažte sa ich prosím čo najviac
naplniť a príliš objemné a ľahké obaly (napr. PET �aše, kartónové škatule, nápojové plechovky, ...) stláčajte.

Snažte sa dosiahnuť pre svoju domácnosť čo najvyššiu mieru triedenia. �inančne sa vám to opla�. Poslanci
Obecného zastupiteľstva v Košeci to�žto v decembri 2019 schválili Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č.  3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Košeca. A v tomto Doplnku schválili  aj systém �nančnej mo�vácie – v závislos� od toho akú mieru triedenia
domácnosť dosiahla v roku 2019, môže domácnosť získať zľavu z poplatku za odpady až do výšky – 55%. Pre rok 2020
je maximálny ročný poplatok na 1 osobu 25 € (pri miere triedenia 0 – 15%). Najnižší poplatok za odpady na 1 osobu
je 11,25 € (pri miere triedenia 90,01 – 100%). Nižšie uvádzame jednotlivé kategórie podrobne: 

Miera triedenia
v r. 2019

Zníženie
poplatku 

Znížený
poplatok

(€/obyv/r)

0 - 15% 0% 25,00
15,01 - 25% -6% 23,50
25,01 - 35% -10% 22,50
35,01 - 45% -15% 21,25
45,01 - 50% -20% 20,00
50,01 - 60% -30% 17,50
60,01 - 70% -40% 15,00
70,01 - 80% -45% 13,75
80,01 - 90% -50% 12,50

90,01 - 100% -55% 11,25
 

Košeca zaviedla komplexný SMART systém elektronickej evidencie odpadov ELWIS ako prvá na Slovensku
a stala sa veľmi pozi�vnym vzorom. V roku 2019 našu obec navš�vilo desiatky návštev a exkurzií z rozličných obcí a
kútov Slovenska, aby sa bližšie oboznámili s týmto moderným systémom. Viaceré z nich svoju inšpiráciu preniesli aj
do praxe ešte v roku 2019 a už tak�ež realizujú elektronickú evidenciu odpadov. Viaceré začnú v priebehu roka 2020
a ďalšie sa plánujú pridať od začiatku 2021. Nie je však podstatné kto začal s elektronickou evidenciou ako prvý.
Podstatné je, aby systém �ungoval k spokojnos� väčšiny občanov a aby bol skutočnou pomocou obce pri riadení
svojho odpadového hospodárstva,  pomáhal  znižovať výdavky a tým aj  poplatky občanom, znižovať znečisťovanie
životného  prostredia  skládkovaním  odpadov  a zvyšovať  mo�váciu  k prevencii  vzniku  odpadov,  ich  triedeniu,
kompostovaniu, a pod.    

     Marek Kurinec
špecialista pre odpadového hospodárstvo obce
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Hospodárenie obce 
za rok 2019

Dychovka Košeca
Máme nový, modernejší vzhľad webu

V lete v obci finančne hod-
notili hospodárenie obce 
za rok 2019.

Záverečný účet obce 
popisuje všetky dôle-
žité faktory, rekapitu-
luje príjmy a výdavky. 
Opäť v  Košeci nič nene-
chali na náhodu a výdav-
ky používali s rozumom. 
Z toho dôvodu sa rozhodo-
valo o vytvorenom prebyt-
ku vo výške 166.095,07 €. 

Väčšina súčasných investícií 
sa papierovo pripravila prá-
ve v minulom roku a reálne 
výdavky nastanú až v tomto 
roku. Prebytok a rezervný 
fond postupne premieňa-
júna dlho očakávané investí-
cie. Slúžiť budú všetkým. 
Teraz je nádherne vidieť, že 
keď sa chce a keď ťaháme za 
jeden povraz, tak sa to dá. 

Starosta obce ďakuje po-
slankyniam a poslancom OZ 
za zodpovednú spoluprácu.

Pripravili si a spustili 
pre všetkých návštevníkov 
webového sídla obce nový 
vzhľad webu. Snažili sme sa 
najmä urobiť stránku pre-

hľadnejšou, modernejšou 
a  atraktívnejšou. „Analyzo-
vali sme najnavštevovanejšie 
rubriky a uľahčili sme k nim 
prístup. Doplnili sme a bu-

deme ešte priebežne dopĺňať 
rôzne dôležité informácie.  
Našou snahou je poskytnúť 
všetkým záujemcom samo-
správne novinky a požado-

vané informácie jednoducho, 
na jednom mieste a kedykoľ-
vek k dispozícii. V počítači, na 
tablete, v mobile… optimali-
zované a vždy po ruke.“ 

Tradícia dychovky v Košeci 
je veľmi dlhá. Trvá približne 
170 rokov. 

Aj v súčasnosti je v našej 
obci zopár ľudí, ktorí nám 
ešte fandia a udržujú tento 
druh hudby. Potešujúce je, že 
členmi dychovky sú aj mladí 
ľudia, ktorí sa snažia podporiť 
a udržať tento štýl hudby. Na 
druhej  strane je škoda, že v 
ZUŠ je v súčasnej dobe malý 
záujem  detí o hru na ple-
chový dychový nástroj. Naša 
dychovka účinkuje a  spolu-
podieľa sa na obecných verej-
ných akciách. Zúčastňujeme 
sa na tradičných  podujatiach,  
ako sú oslavy 1. mája, SNP, ho-

dové slávnosti i náboženské 
slávnosti. Radi zahráme aj de-
ťom na 1. Sv. prijímanie.  

Samozrejme, ako každá dy-
chová hudba často pôsobime 
pri smútočných obradoch. 
Tradičné fašiangy, sviatok 
všetkých muzikantov, spo-
lu s nimi spojené fašiangové 
tance (7 čardášov – Mazurka). 
Taktiež deti v MŠ  spoločne 
s nami muzikantami, pocho-
vávajú  basu.   

Radi by  sme  svoje pôso-
benie  posunuli  veselším 
smerom, ale tam nám chýba 
zopár  nových členov. Dúfam, 
že sa nám časom podarí roz-
šíriť naše pôsobenie aj týmto 
zábavnejším smerom.

Dychovka Košečanka.

Zbor pre 
občianske 
záležitosti
Pri Obecnom úrade v Ko-
šeci  pracuje organizácia  
Zbor pre občianske záleži-
tosti.

Organizácia má 6 členov 
a zabezpečuje v našej obci tie-
to aktivity: 

Zabezpečuje priebeh a 
program občianskych obra-
dov pri sobášoch a pohreboch.

Organizuje „Uvítanie detí 
do života“ 2x v roku v mesia-
ci jún a december. Členovia 
ZPOZ–u navštevujú našich 
občanov - jubilantov, ktorí 
dovŕšili v aktuálnom roku ži-
votné jubileum 80, 85, 90, 95  
a viac rokov – veku svojho ži-
vota.

ZPOZ  organizuje Jubilej-
né sobáše, čo znamená, že 
tie manželské páry, ktoré sa 
sobášili a aj žijú v našej obci 
a v danom roku a  dovŕšili 25, 
50, 55 či 60- te výročie uzavre-
tia manželstva. Podľa záujmu 
jubilujúcich párov sa oslava 
takýchto vzácnych jubileí 
koná v obradnej sieni Obec-
ného úradu.

Pri tejto oslave, ktorá máva 
uznanie a úspech sa snažíme 
pripraviť pre jubilantov pek-
ný program a príjemné pose-
denie.

Nový traktor s príslušenstvom na mulčovanie.

TP20630105246

„Boli to náročné časy, po-
máhal som pri tlači samizda-
tu  Zrno. Prvý stroj do tlačiarne 
prišiel tajne a bol určený na tlač 
samizdatov,“ začal svoje rozprá-
vanie majiteľ úspešnej rodinnej 
firmy Jaroslav Buchta.  Spomína-
ný tlačiarenský stroj prišli  zmon-
tovať dvaja páni z Holandska, na 
Slovensku práve prebiehal no-
vember a začiatok pádu totality.

„Na tomto stroji sa vytlačilo 
napríklad  ešte prvé číslo časo-
pisu Svetlo a niekoľko ďalších  
bývalých samizdatových  časo-
pisov. Rád spomínam na to, ako 
sa tlačilo u nás doma vo Varíne 
v jednej izbe. Živnosť som si za-
ložil v roku 1990. Postupne po 
páde komunizmu sa firma zača-
la rozrastať, tak sme kúpili nové 
tlačiarenské a knihárske stroje. 
Firmu som v tom období už pre-
sťahoval do Žiliny,“ pokračoval 
Jaroslav Buchta, ktorý je tlačia-
rom telom aj dušou.

Vývoj firmy však nebol vždy 
jednoduchý, prišli aj osobné prob-
lémy. „V živote vás postretne ho-
cičo, na všetko sa pripraviť nedá, 
problémy, ktoré sme mali, som 
ustál najmä vďaka manželke. 
Dnes s hrdosťou môžem pove-
dať, že fungujeme ako rodinná 
firma vo Varíne, za čo som vďač-
ný celej rodine.“  Varínska tlačia-
reň sa netají tým, že jej prvoradým 
cieľom je pomáhať zákazníkom. 
Či ide o tlač ich zákaziek, poradia 
pri výbere optimálneho variantu, 
čo sa tyká kvality aj ceny tovaru. 
„Snažíme sa, aby sa u nás zákaz-

níci cítili ako doma a cítili rodin-
nú atmosféru  v našej tlačiarni. 
Poskytujeme zákazníkom kvalit-
nú ofsetovú a digitálnu tlač  kníh,  
katalógov, letákov, kalendárov a 
rôznych tlačiarenských výrobkov 
vo vysokej kvalite, prijateľnej 
cene  a čase dodania výrobkov. 
Najväčšiu radosť nám robí tlač 
hodnotových vecí, ktoré vypove-
dajú a šíria dobro. Spolupracuje-
me dlhodobo s rôznymi firmami 
a neziskovými organizáciami po 
celom Slovensku, s niektorý-
mi zákazníkmi spolupracujeme 
už tridsať rokov a sú už akoby 
súčasťou našej rodiny,“ uviedol 
majiteľ.

Medzi stálych zákazníkov 
tlačiarne patrí napríklad firma 
Murat Pezinok, Katolícka uni-
verzita v Ružomberku, Považské 
múzeum, Pápežská nadácia 
ACN Slovensko, Ryba Žilina, 
Asociácia rodín a rodinných 
spoločenstiev a mnoho ďalších. 
Jaroslav Buchta je hodnotový 
človek, ktorý si cení prácu ľudí, 
v rámci svojich možností pod-
poruje okrem iných projektov aj 
Cyrilometodské dni v Terchovej, 
Jánošíkove dni, Fórum života, 
Rómsku misiu, Židovskú nábo-
ženskú obec v Žiline  a iné.

Varínska tlačiareň neustále 
zdokonaľuje svoje služby, aj pre-
to v rámci ďalšieho rozvoja tla-
čiarne využila financovanie cez 
eurofondy na zakúpenie moder-
ného rezacieho centra, vybave-
nia DTP pracoviska a lepičku na 
knihy PUR technológiou. „Opäť 
sa nám aj vďaka eurofondom 
podarilo skvalitniť  hlavne výro-
bu kníh v lepenej väzbe. Naším 
cieľom do budúcna je poskyto-
vať zákazníkom kvalitné služ-
by, aby naše výrobky prinášali 
ľuďom radosť a pokoj,“ uviedol 
Jaroslav Buchta. Netajil sa ani 
svojím osobným cieľom. „Rád 
by som prenechal firmu svoj-
im deťom, ak budú mať záujem 
pokračovať v tejto oblasti, ja sa 
chcem tešiť z vnúčat. Na záver  
chcem všetkým našim zákaz-
níkom, spolupracovníkom a 
všetkým ľuďom v týchto časoch 
zaželať veľa zdravia, radosti zo 
života a pokoja.“  (AP)

VARÍNSKA TLAČIAREŇ = RODINNÁ 
FIRMA, POSTAVENÁ NA DÔVERE
Varínska tlačiareň začala písať svoju históriu pred viac ako tridsiatimi rokmi. Začiatky 
firmy siahajú ešte do obdobia komunistickej totality. 
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Klub slovenských turistov Košeca
Klub Slovenských 

turistov Košeca  je 
občianske združenie 
a  súčasne spoločen-
stvo momentálne 
viac než 100-vky 
nadšených a  odu-
ševnených ľudí, 
s viac než 45-ročnou 
tradíciou, ktorí sa 
rozhodli svoj voľný 
čas využiť nielen na 
spoznávanie miest-
nych, aj národných krás Slovenska i okolitých krajín, ale 
aj na aktívne organizovanie mnohých turistických pro-
jektov a podujatí s regionálnym i   nadregionálnym výz-
namom.

Naše združenie pravidelne každoročne organizuje tra-
dičné a rokmi overené turistické projekty, ktorými sú:

• Trojkráľový výstup na Sokol 
• Jarné otváranie košeckých studničiek
• Vítanie jari Pancieri
• Okolo Košece
• Výstup na 101 hradov zámkov – hrad Košeca
• Mikuláš na Lúčkach
• Štefanský výstup na Vápeč
 
K dotvoreniu neopakovateľných turistických zážitkov 

i  získania ďalších skúsenosti z  našej veľkolepej a  ma-
jestátnej prírody patrí účasť na turistických projektoch 
iných turistických odborov a tradične i niekoľko autobu-
sových zájazdov na tie najpútavejšie miesta nielen našej 
krajiny.

Viac informácii o  našich minulých a  zdokumentova-
ných aktivitách i budúcich plánoch a zámeroch nájdete 
na:

• Informačnej tabuli, umiestnenej vedľa chodníka 
v priestore  košeckého parku neďaleko kaplnky sv. Anny.

• Webovej stránke, ktorej adresa je  http://www.okst-
-koseca.sk/

• V  rámci  facebook skupiny  s  názvom  KST - Košeca, 
ktorej sa môžete stať členmi.

• Z  tlače obecných  košecko-nozdrovických novín, 
v ktorých sa budeme snažiť uverejňovať priebežné rozpi-
sy našich turistických pochodov, zájazdov i výstupov na 
zodpovedajúce obdobie.

• Telefonickým kontaktom  na vedúcich jednotlivých 
akcií, ktorými sú:

Jozef Rafaj, 0905258422, referent pre brigádnickú čin-
nosť

Radovan Kolembus, 0911361919, tajomník, 
Jozef Gajdoš,  0902989858, referent pre brigádnickú 

činnosť
Marián Jarník, 0907601150, predseda
Anton Živčic jun., 0907502849, pokladník
Milan Drábik, 0918911873, referent pre TOM a kroni-

kár, vedúci cykloturistických podujatí
Andrej Jakuš, 0950519254, referent pre vzťahy s verej-

nosťou, grafik a administátor

Už teraz sa všetci veľmi tešíme na stretnutie s Vami, či 
už na kopci alebo v podhorí.

Stručná história organizovanej turistiky i jej 
priamych, či nepriamych predchodcov v Košeci

Výhody a benefity členstva v KST Košeca

Nepriameho a  úplne prvé-
ho neformálneho predchodcu 
naše ho združenia, Odboru 
Klubu  Slovenských turistov 
v  Košeci, by sme zrejme vy-
pátrali, podľa dostupných 
prameňov, v hlbšej minulosti 
a  to v  zoskupení vtedajšieho 
turistického krúžku založe-
ného partiou mladých za-
pálených  ľudí plných entu-
ziazmu a  nadšenia, ktorými 
boli  RNDr. Jozef Gregor, Vla-
dimír Gregor, Ing. Pavol Riec-
ky, Ing. Pavol Palček, Vojtech 
Letko, Jozef Sedláček,  Juraj 
Petráš a  Ján Popovič. Jeho 
prvým  pracovným a  neofici-
álnym názvom bol Turistický 
krúžok „Blesk -prúdy“.

— Na základe uznesenia Čes-
koslovenského zväzu telesnej 
výchovy bol v roku 1975 ofici-
álne, v rámci  vtedajšej miest-
nej Telovýchovnej jednoty v 
Košeci, založený turistický 
oddiel. Prvým predsedom 
23 členného oddielu bol RNDr. 
Jozef Gregor. Prvými vlajkový-
mi turistickými akciami boli 

turistické projekty, ktoré ešte 
i dnes môžeme každoročne ví-
dať v kalendári naše ho zdru-
ženia vo viac či menej uprave-
nej a  modifikovanej podobe. 
Týmito turistickými udalos-
ťami boli Vítanie jari na Pan-
cieri, čo bolo vôbec historicky 
prvá turistická akcia ešte len 
novovznikajúceho turistické-
ho oddielu, a  dnes už  tradič-
ný   Zimný výstup na Vápeč, 
ktorý sa dá smelo a bez prehá-
ňania označiť za jednu  z  naj-
populárnejších, najmaso-

vejších výstupov v  regióne 
a  zrejme vôbec najúspešnejší 
projekt v histórii košeckej tu-
ristiky (I keď formálne sa už 
neorganizuje vybudovaná tra-
dícia sa zdá byť neochvejná a 
nezničiteľná).

Zaujímavosťou pre mno-
hých rozhodne dozaista bude, 
že pôvodný výstup  na Vápeč 
bol Vianočný a konal sa pravi-
delne v prvý sviatok Vianočný 
25. Decembra .Na súčasný šte-
fanský termín, ktorý všetci 
poznáme bol presunutý až 

o niekoľko rokov neskôr.
— V neskorších rokoch o tu-

ristiku v  čoraz väčšej miere 
záujem prejavovali mladšie 
ročníky detí a najme školskej 
mládeže. Tento záujem pred-
stavoval hlavný impulz pre 
založenie  Turistického  odbo-
ru mládeže  (TOM) pod vede-
ním pani učiteľky Mgr. Hele-
ny Popovičovej . Jeho existen-
cia však  v  roku 1996 zanikla, 
aby bolo znova obnovená 
v roku 2005 v novom šate pod 
taktovkou Mgr. Betky Surovej 
a  Mgr. Zuzany Pavúčkovej, 
ktorú v  roku 2010 vystriedala 
pani Mgr. Michaela Pružinco-
vá a nakoniec v akuálnom ob-
dobí (od začiatku roku 2020) 
štafetu prebrala p. Stanka Živ-
čicová. Naša organizácia na 
pamiatku, pripomienku a po-
česť zosnulých členov p. Jána 
Popoviča,  Juraja  Frýdeckého 
a Vladimíra Opáta usporiadá-
va Memoriál – spomienkový 
výstup, ktorý sa koná každo-
ročne  v  druhej polovici sep-
tembra.

K základným a hlavným 
výhodám členstva v KST 
Košeca nepochybne  pat-
ria:

Možnosť byť súčasťou dob-
rosrdečného,tolerantného, 
zanieteného a  odborne skú-
seného kolektívu s  ktorým 
dostane spoznávanie kultúr-
nych, historických a  prírod-
ných krás nielen najbližšieho 
okolia  nový a  predtým nepo-
znaný rozmer.

Zľavy na cestovnom  na ak-
ciách, organizovaných KST 
Košeca, ktoré sú zaradené do 
plánu podujatí umiestnené-
ho na tejto webovej stránke. 
A  to konkrétne pri regionál-
nych turistických podujatiach 
prakticky úplnou a  pri zájaz-
doch    poskytnutou čiastoč-
nou, avšak stále významnou 
formou dotácie.

Výraznú príležitosť stať 

sa súčasťou širšej turistickej 
komunity, ktorá je schopná 
a ochotná ovplyvňovať nielen 
turisticky a  športový sektor, 
ale aj oblasti kultúry a proble-
matiky životného prostredia 
v miestnom. regionálnom a aj 
nad-regionálnom merítku.

    Jedinečnú šancu  uplatniť 
si zľavy na ubytovanie v  cha-
tách, ktoré sú v  správe  celo-
-národnej organizácie KST 
nielen na území Slovenska, ale 
aj na vybraných ubytovací za-
riadeniach v  Českej republike 
(ČKT) a Rakúsku (OTK).

Pre lepší prehľad  dopĺňame 
webový odkaz na spomínané 
chaty a ubytovacie zariadenia:

http://kst.sk/index.php/
vyhody-pre-clenov-organiza-
cia-141/zavy-na-ubytovani-or-
ganizacia-142

Každý člen Klubu sloven-
ských turistov získava, od 

roku 2015, prihlásením a  za-
platením členského poplatku 
automaticky poistenie DOMA 
a HORY od poisťovne UNION, 
ktoré sa vzťahuje na poistné 
udalosti súvisiace s  turisti-
kou, alebo akýmkoľvek poby-
tom na horách a  to nielen na 
organizovaných projektoch 
KST, ale aj na súkromných 
vychádzkach, výletoch a  po-
chodoch.   Ak sa chcete o  tej-
to  relatívne novej výhode do-
zvedieť aj ďalšie podrobnosti 
kliknite  do sekcii  Hromadné 
poistenie umiestnenej na tej-
to webovej stránke alebo klik-
nite TU.

Navyše člen, ktorý vstúpi do 
KST prostredníctvom nášho 
združenia (KST Košeca) získa 
bonusov-ú výhodu v  podobe   
plnohodnotného využívania 
nového a  moderného   in-
formačného systému, ktorý 

prostredníctvom Emailových 
a SMS správ efektívne, adresne 
a  najme včas informuje svo-
jich členov o  každom jednom 
turistickom podujatí. Jedno-
duché objasnenie systému 
spolu s návodom pre jeho  ak-
tiváciu nájdete v  samostatnej 
sekcii tejto webovej stránky 
Email a SMS Informačný Sys-
tém (servis) alebo kliknite 
na DOZVEDIEŤ SA VIAC.

Uviedli sme len pár výhod 
a  benefitov, ktoré vstúpením 
do naše ho klubu získate pre-
to dlho neváhajte a pridajte sa 
k nám. Minimálne celý výbor 
OKST Košeca sa nielen na  Vás 
ale aj na naše  budúce spoloč-
né potulky krásnymi zákutia-
mi hlavne  slovenskej prírody 
už teraz veľmi teší.
 Andrej Jakuš,
 referent pre vzťahy 
 s verejnostou KST Košeca

54. ročník stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska 
- Pamätník bojov 2 sv. vojny na Dukle (27.V.2017)

1. ročník Mikuláša v košeckej doline
(4.XII.2016)

3. ročník Jarného otvárania košeckých studničiek
(15.IV.2018)

Výstup na Babiu Horu (26.VII.2020)
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Výborný štart našich futbalistov 
do súťažného ročníka 2020/2021
Futbalový klub Košeca 
má  štyri družstvá. Prí-
pravku, žiakov, dorast 
a mužov. Minulý ročník 
2019/2020 sa prerušil po 
jesennej časti. Aktuálnu 
sezónu sme začali prí-
pravnými zápasmi, maj-
strovské zápasy sú v po-
lovici jesennej časti.

Prípravkári pod vedením 
trénera J. Palčeka a vedúceho 
P. Kotrasa hrajú dvojzápasy 
v  skupinách, kde výsledky 
sú až  na druhom mieste, 
spolu s futbalovým krúžkom 
na Základnej škole sa snaží-
me malých žiačikov priviesť 
k  futbalu, čo znamená nie-
len športovú aktivitu, ale aj 

disciplínu, zmysel pre povin-
nosť, prácu v kolektíve atď.

 Žiaci pod vedením trénera 
D. Bugalu  a vedúceho R. Lac-
ka naskočili do majstrovský 
zápasov so striedavými vý-
sledkami. Absolventi prí-
pravky zapadli veľmi dobre 
do žiakov, čo nás veľmi teší. 
Boli sme donútení spraviť  
štyrom prípravkárom  strie-
davý štart na doplnenie na 
súpisku žiakov. Nateraz ne-
môžeme očakávať zázraky, 
všetko chce svoj čas.

Dorast FK Košeca 5. ligy 
skupina Sever pod vedením 
trénera  P. Kolesányiho a ve-
dúceho  M. Pavlíka  začali 
novú sezónu s tým, že sa tre-

ba popasovať s  doplnením 
kádra dorastu z našich žiakov 
a oslovením našich chlapcov, 
ktorí z rôznych príčin si dali 
prestávku. Aktuálne figuruje 
dorast na treťom mieste. Za-
tiaľ je to dobré, ale stále je čo 
zlepšovať.

Muži pod vedením trénera 
J. Barkača,  vedúcich  M. Or-
szágha,  J. Palčeka začali prí-
pravu sústredením v    Beluš-
ských Slatinách, kde dostali 
poriadne zabrať /pripojili sa 
aj traja naši dorastenci/. Po 
odohratí siedmich príprav-
ných zápasov, sme začiat-
kom marca začali zápasy 
o majstrovské body v krajskej 
súťaži  5. liga Sever. Signálom 

dobrej práce je, že po odo-
hratí siedmich zápasov sme 
doteraz nenašli premožiteľa 
a v kolonke  prehraté zápasy 
nám svieti nula. Do konca 
súťaže je ešte ďaleko.  Dúfa-
me, že ju dohráme a nebude 
predčasne ukončená ako tá  
vlaňajšia.

Veľmi nás mrzí, že naši 
dorastenci nepokračujú 
s  futbalom. Niektorí nám 
nedohrajú ani svoju vekovú 
kategóriu. A prechod do mu-
žov? Aj po absolvovaní sú-
stredenia a  pár prípravných 
zápasoch u  mužov, zrazu 
nastanú výhovorky, prečo už 
nemôžu pokračovať. Toto nie 
je problém len nášho FK, ale 

dá sa povedať že všeobecný. 
Teraz si dovolím apelovať na 
rodičov, nech pomôžu svojim 
deťom a vedú ich ku športo-
vým aktivitám /aj tvrdšie/. 
U nás majú ideálne podmien-
ky vďaka vedeniu aašej obce 
a p. starostovi.

FK praje všetkým, aby sme 
spoločne prežili v  zdraví co-

vidové obdobie, všetko naj-
lepšie hodne zdravia a šťastia  
a  mnoho pekných zážitkov 
na našich  futbalových zápa-
soch.

FK ďakuje p. starostovi, 
vedeniu obce sponzorom 
a všetkým fanúšikom za pod-
poru.

 Za  FK Košeca J. Palček st.

TP20311206 TP20311006

Súťažiť s Coop Jednota sa vždy 
oplatí. V čase od 9. 7. do 19. 8. 2020 
prebiehala v rámci Slovenska súťaž 
s Coop Jednota pre spotrebiteľov.

Ak ste nakúpili v akejkoľvek predajni COOP 
Jednota aspoň za 20 €, tak ste pri pokladni 
automaticky dostali žreb. Mohli ste vyhrať 
priamo na mieste, alebo ste boli zaradený do 
záverečného žrebovania. Stačilo vyplniť na 
žrebe svoje kontaktné údaje a vhodiť ho do 
súťažného boxu v predajni. Každý, kto vhodil 
vyplnený žreb do súťažného boxu v predajni, 
bol zaradený do záverečného žrebovania o 
hodnotné výhry.  Prvou cenou bolo 5 osobných 
automobiliv MINI CABRIO, 34 x elektrobicykel 
Genesis, 103 x e-kolobežka U3.

Jednú z hlavných cien vyhrala aj pani Mária 
Plechová z Olešnej. Nakupovať v predajniach 
COOP Jednoty sa našej výherkyni naozaj 
oplatilo. Pri preberaní hlavnej výhry sa netajila 
tým, že sa rada zapojí aj do iných súťaží, 
ktoré COOP Jednota pripravuje pre svojich 
zákaznikov.  

COOP JEDNOTA 
rozdávala kabriolety


