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Slovo na úvod 

Rok 2014 nebol len bežným rokom zo života našej obce, ale bol to rok až päťnásobne volebný. 

Celoštátne sa konali voľby prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov 

samosprávy miest a obcí SR. Našej obce sa ešte týkali voľby riaditeľa školy a evanjelického 

cirkevného zboru voľba zborovej farárky.  

Najskôr sa konali voľby prezidenta SR – 

v prvom kole  15. marca 2014 sa zúčastnilo 

14 kandidátov a v druhom kole 29. marca 

2014 zvíťazil Andrej Kiska, nezávislý 

kandidát, nad Róbertom Ficom, premiérom 

a predsedom strany SMER-SD. Prezidenta 

zvolilo 59,38% voličov a celkovo volilo 

50,48% voličov. Nový prezident sa ujal svojej 

funkcie 15.6.2014 po zložení sľubu počas 

inaugurácie na obdobie 5 rokov.  

Druhé voľby – do Európskeho parlamentu, sa konali 24.5.2016 

a hlasovania sa v obci Beckov zúčastnilo 163 voličov. Tretie 

voľby sa  týkali výlučne našej obce – bola to voľba nového 

riaditeľa základnej školy – po 10-ročnom období, kedy bola 

riaditeľkou Mgr. Anežka Ilavská, Rada školy zvolila z troch 

kandidátov za riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Mgr. Jozefa 

Pekaroviča, učiteľa z cirkevnej školy sv. Jozefa v Novom Meste 

nad Váhom (spravujú ju sestry notrdamky), ktorý sa svojej 

funkcie ujal 1.7.2014. Odvtedy je ako jediný muž  na čele 

učiteľského tímu školy a dúfame, že sa mu bude na poste 

riaditeľa dariť  a tiež celej škole pod jeho vedením.  

Štvrtá voľba sa týkala evanjelickej farárky – na kandidačnom 

presbyterstve 3. septembra 2014, pre mnohých prekvapujúco, 

nebola potvrdená hlasovaním 20 presbyterov ako jediná kandidátka 

na post zborovej farárky (jej funkčné obdobie skončilo 3.11.2014), 

čo vyvolalo v cirkevnom zbore Beckov, do ktorého patrí aj obec 

Kálnica, Kočovce a Nová Ves nad Váhom, značné rozbroje. Členovia 

presbyterstva a CZ sa začali polarizovať a  prehĺbil sa rozpor medzi 

Beckovčanmi a Kálničanmi. Smutný a anachronický škandál zasiahol 

prakticky celý CZ a narobil veľa „zlej krvi“ vo vzťahoch medzi ľuďmi. 

A na viac, pokračoval nedoriešený aj v nasledujúcom roku, na čom 

mal svojím nekonaním značný podiel dištriktuálny úrad (biskupstvo) 

vo Zvolene, kam Považský seniorát a beckovský CZ patria.  
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A po piate a najdôležitejšie, v polovici novembra, sobotu 15.11.2014,  sa konali voľby do 

samospráv obcí a miest v SR, a preto sa mnohé aktivity počas roka niesli v zanemení tejto 

najvýznamnejšej udalosti pre volených predstaviteľov obcí. Prekvapujúco, voľby v Beckove 

dopadli inak, ako si skalní voliči už bývalého starostu Karola Pavloviča, ktorý bol vo funkcii 

úctyhodných šesť volebných období (1990 – 2014), želali. Nový rok otvoril príležitosť pre  

novozvolené vedenie obce v nasledujúcom volebnom období ujať sa svojich funkcií – a to 

predovšetkým novému starostovi obce Ing. Jánovi Križanovi. Predstaviteľov obce si určili 

občania na nasledujúce štyri roky, a tak uvidíme, čo sa im podarí počas rokov 2015, 2016, 2017 

a 2018 dosiahnuť v prospech obce.                                                                               Kronikárka obce 

DOKUMENTÁCIA č.1: volebné  materiály z obce 
K_2014_001: Prezident Andrej Kiska. Zdroj: internet  
K_2014_002: Mgr. Jozef Pekarovič, nový riaditeľ ZŠ s MŠ J.M. Hurbana. Foto: DB 
K_2014_003: Mgr. Monika Cipciarová, zborová farárka v CZ Beckov. Foto: DB 
K_2014_004: Starosta a poslanci OZ 2014 – 2018. Foto: DB 
 
 

OBYVATEĽSTVO V ROKU 2014 

Počet obyvateľov k 31.12.2014:  1368 

Z toho muži:     648 
Ženy:     720 
Deti do 18 rokov:   248 
Obyvatelia od 18 do 60 rokov:  810 
Ostatní obyvatelia:   310 
Prisťahovaných v roku 2014:    22 
Odsťahovaných v roku 2014:    27 
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Narodené deti v roku 2014:   8 

Narodili sa: Marek Jambor, Ľuboš Prokopenský, Patrik Patyk, Ema Sevaldová, Mia Barbora 

Orechovská, Terézia Kelešiová, Zuzana Blatnická, Tobias Bartoš 

Počet uzavretých manželstiev: 8 

Z toho občania Beckova:   6 
Občianske sobáše:   5  
Cirkevné:    3  

Počet úmrtí v roku 2014: 8  

Rozlúčili sme sa s týmito občanmi: Roman Turek, Emília Klinčúchová, Jozef Ševčík, Jozef Koníček,  

Ing. Vlastimil Škarka, Mária Martišová, Elena Koníčková, Rudolf Sýkora. Sr. Juvencia Irena 

Vargová zomrela už ako obyvateľka Charitného domova sestier vincentiek v Belušských 

Slatinách. 

Najstarší občania (85 a viac rokov) - 25 

 1. Sládeková Mária  92 rokov 
 2. Klčovská Anna   91 rokov 
 3. Vazovanová Mária   91 rokov 
 4. Pavlíková Mária          91 rokov 
7. Tunegová Mária       89 rokov 
 8. Mináriková Justína   89 rokov 
9. Ďuriš Rudolf     89 rokov 
10. Straková Mária    89 rokov 
11. Šatkovská Mariana    89rokov 
12. Straka Anton   89 rokov 
13. Zverbíková Magdaléna  89 rokov 
14. Letková Mária   88 rokov 
15. Blašková Alojzia    88 rokov 
16. Zbudilová Mária   87 rokov 
17. Klinčúchová Ema   87 rokov 
18. Šimončič Jozef   87 rokov 
19. Haščicová Valéria   87 rokov 
20. Bubeník Jozef  85 rokov 
21. Kollárová Anna   85 rokov (v Dome Humanity – zariadenie pre seniorov, Trenčín) 
22. Nožina Emanuel    85 rokov 
23. Sabadková Anna   85 rokov 
24. Križanová Mária   85 rokov 
25. Marázová Mária   85 rokov  
 
 

Jubileá 
 
60 rokov: Ľuboš Podhorský, Pavol Strieženec, Mária Hajdúšková, Ing. Igor Križan, Pavol Hladký, Mária 

Čikelová, Vlasta Šrámková, Elena Križanová, Ján Pacek, Oľga Bánovská, Jaroslav Zbudila, Ivan Petkov, Ján 

Koníček, Jaroslav Gazdík 
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70 rokov: Eva Kollárová, Jozefína Štefániková, Antónia Tekulová, Anna Kalabová, Viliam Rehák, Ján 

Mikuš, Anton Šrámka,Ján Šulek, Darina Vranková, Emília Švehlová, Marta Šimková, Ing. Martin Neboháč, 

Štefan Švančarek, Mária Koreňová 

80 rokov: Daniel Kapľavka, Ján Čikel, Melánia Tupá, Matilda Šimončičová, Jozef Fiedler. 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 2010 - 2014 

Starosta: Karol Pavlovič 
Zástupca starostu: Jaroslav Zbudila 
Poslanci: Ernest Benko, Ing. Marek Jambor, Ing. Darina Jarábková, Anna Kabelíková, Ing. 
Jaroslav Martiš, Mgr. Romana Muráriková, Mgr. Martina Striežencová, Jaroslav Zbudila, Miloš 
Jaroščiak. 
Sobášiaci: Karol Pavlovič, Jaroslav Zbudila a Anna Kabelíková 
Pochovávajúci: Karol Pavlovič a Jaroslav Zbudila. 
 
Obecný úrad  
Zamestnanci: Anna Benková – matrika a evidencia obyvateľstva, vyhlásenia miestneho 

rozhlasu, hrobové miesta; Ing. Monika Kopúnová – účtovníctvo, objednávanie vývozu fekálií; 

Jana Ježovicová – dane a poplatky, kultúrne podujatia; Marta Hurtíková – mzdy a personalistika, 

knižnica, majetok obce; Norika Straková – upratovačka, Mgr. Dana Badžgoňová – sociálne, web-

stránka, Beckovské noviny, pohreby (polovičný úväzok, dohoda); Ing. Marika Jurčacková – 

projektová manažérka (mandátna zmluva), Zuzana Fialová – upratovanie zdravotného strediska 

(dohoda). 

Zamestnanci obecnej prevádzky: Peter Čaňo, Miroslav Malec 
(vývoz žúmp), Drahomír Minárik. 
Aktivační pracovníci: Anna Škodáková, Mária Ďörögová (do 
31.5.2014, presťahovala sa do Čachtíc), Milan Vacula (na 
dohodu).  

 
Obecná prevádzka (OP) 

Obecnú prevádzku riadil od novembra 2011 starosta obce. 
Zamestnancami boli: Peter Čaňo, Ivan Hubina, Miroslav Malec 
a sezónne Peter Heldes. Starali sa o údržbu verejných 
priestranstiev a ostatného majetku obce, vykonávali vývoz 
žúmp (Hubina) do čističky odpadových vôd z našej obce i 
okolitých obcí, kosili všetky verejné trávnaté plochy vrátane 
parku a cintorína, odhŕňali sneh a posypávali obecné cesty, 
odvážali odpad z verejnej zelene  i z dvorov a záhrad občanov, 
stavali a opravovali detské ihriská, vyvážali komunálny odpad, 

ako sú plasty, sklo, kovy, papier – robili všetky potrebné práce, aby obec bola čistá a všetko 
fungovalo k spokojnosti občanov.  Cena za vývoz fekálií bola od 1.7.2013 určená na 36,25 eura 
za 11000 litrov pre občana Beckova.  
 

K_2014_005: Milan Vacula a Anna Škodáková 8.9.2014 pri zbere KO v uliciach obce. Foto:DB 
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Vývoz komunálneho odpadu 
Smetné nádoby na zmiešaný odpad vyvážali TSM v stredu v nepárnom týždni. Plasty bolo 
potrebné vytriediť na čisté PET fľaše a ostatné plasty a uložiť ich do priehľadných igelitových 
vriec, ktoré si obyvatelia vyzdvihli na OcÚ po zaplatení úhrady za komunálny odpad (19,07 € na 
osobu a rok). Zviazané vrecia zberali pracovníci obecnej prevádzky každých 6 týždňov, obvykle 
v utorok ráno, a odvážali ich do zberného dvora Technických služieb v Novom Meste nad 
Váhom. Aj v tomto roku sa v obci rozmiestnili v apríli 4 kontajnery, do ktorých obyvatelia 
priniesli vyradené staré kusy nábytku, koberce a iný nadrozmerný odpad. Raz do roka sa 
vyviezol nebezpečný odpad, sklo, papier (papier zberá aj škola, a tiež sa pravidelne vykupuje od 
obyvateľov súkromníkom – protihodnotou je toaletný papier), kovy, nadrozmerný a stavebný 
odpad.  
 

 
 

 

  
K_2014_006: Pracovníci prevádzky pri odvážaní pokosenej trávy z parku. Foto: DB 
K_2014_007: K povinnostiam pracovníkov prevádzky patrí aj starostlivosť o cintorín. Foto: DB 
K_2014_008: Komunálny odpad zo zberného miesta na Barine počas jarného upratovania. Foto: DB 
K_2014_009: Zber plastov pracovníkmi obecnej prevádzky. Foto: DB 
DOKUMENTÁCIA č. 2 – jubilanti, komunálny odpad – harmonogram vývozu, rôzne.  
 
 

Komisie pri OcÚ v Beckove 
 

1. Finančná komisia 
 

Predseda: Ernest Benko 
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Tajomníčka: Ing. Monika Kopúnová 
Členova: Ing. Martin Ilavský, Ing. Martin Jambor, Ing. Ján Macejka, Ing. Jaroslav Martiš, Ing. 
Jozef Vranka.  
V roku 2014 sa finančná komisia stretla trikrát. FK plní funkciu poradného orgánu. Na svojich 
zasadnutiach rieši návrhy rozpočtu obce, čerpanie  rozpočtu počas roka, záverečný účet. Podľa 
potreby prerokováva žiadosti a podnety od občanov, ktoré sa týkajú majetku a financií obce. 

 
2. Komisia ochrany verejného poriadku, obchodu a služieb (KOVP) 
 
Komisia plní funkciu poradného orgánu starostu obce.  
Predseda komisie:  Ing. Marek Jambor 
Tajomníčka: Anna Benková 
Členovia: Pavol Hladký, Pavol Strieženec, Peter Benko, Peter Žovinec, Vlastimil Kolesík.  
Komisia sa stretla 1-krát. 
 
 

3. Komisia ochrany životného prostredia (KOŽP) 
 
Predsedníčka: Ing. Darina Jarábková 
Tajomníčka: Anna Benková 
Členovia: Ing. Gabriela Dedíková, Ing. Viliam Maslo, Ing. Peter Dedík, Zdena Ondrejovičová, Pavol 
Strieženec, Miloš Jaroščiak.  
 

4. Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch (KK) 
 

Predsedníčka: Mgr. Martina Striežencová 
Tajomníčka: Jana Ježovicová 
Členovia: Ľubica Babulicová, Renáta Čaňová, Ing. Darina Jarábková,  Anna Kabelíková, Boris 
Klčovský, Alena Masárová, Mgr. Romana Muráriková, Jaroslav Straka, Peter Žovinec  
Činnosť: KK organizuje, spoluorganizuje a zúčastňuje sa na všetkých podujatiach v obci.  

 

5. Sociálna komisia  
 

Predsedníčka –  poslankyňa Anna Kabelíková 
Tajomníčka – sociálna pracovníčka Mgr. Dana Badžgoňová 
Členky – Daniela Šimková, Mária Švecová a Andrea Daneková.  
Sociálna komisia (SK) sa v roku 2014 stretla 6x. Vyjadrovala sa k žiadostiam o dávku na dieťa 
(všetky boli odporučené poskytnúť), k mimoriadnej dávke v hmotnej núdzi (jedna žiadosť bola 
odporučená OZ na vyplatenie) a poskytovala informácie sociálnej pracovníčke pri riešení 
niektorých sociálnych problémov  obyvateľov obce.  
Na stretnutí seniorov na pozvanie starostu obce, ktoré sa konalo 21.  októbra 2014 sa aktívne 
zúčastnila predsedníčka SK p. Kabelíková – pomáhala v kuchyni a pri obsluhe, D. Badžgoňová 
robila fotky, zamestnanci OcÚ a ďalší dobrovoľníci sa postarali o obsluhu. Pozvaných bolo 276 
dôchodcov – občanov nad 60 rokov. 
 
DOKUMENTÁCIA č. 3 – pozvánka na stretnutie seniorov v KD Beckov; plán činnosti SK. 
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POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
a) Sociálna práca – obec  
 

V roku 2014 bolo poskytnuté sociálne poradenstvo pre 80 obyvateľov obce, z toho asi polovica 
opakovane. 
V roku 2014 bolo posúdených 6 obyvateľov obce, ktorí požiadali o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb, a to pre zariadenie pre seniorov, zariadenie 
opatrovateľskej služby a opatrovateľskú službu.  
Obec Beckov v roku 2014 opatrovateľskú službu neposkytovala.  
V roku 2014 o mimoriadny príspevok pre občanov v náhlej núdzi v zmysle VZN obce Beckov č. 
1/2011 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze formou 
jednorazovej sociálnej dávky požiadali 2 občania, obec vyhovela v jednom prípade (Alena 
Kročitá).  
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela: V tomto roku sociálna pracovníčka 
spolupracovala pri riešení sociálnej situácie mladej matky a jej mal. syna v spolupráci s 
oddelením sociálnoprávnej ochrany detí v Novom Meste nad Váhom a Bánovciach nad 
Bebravou.  
V roku 2014 sa narodilo 8 detí a o podporu na narodené dieťa požiadali rodičia 5 detí. SK 
odporučila vyplatiť všetkým žiadateľom podporu na narodené dieťa vo výške 100,- eur na jedno 
dieťa. Podpory boli vyplatené pre deti: Marek Jambor, Patrik Patyk, Ľuboš Prolopenský, Ema 
Sevaldová a Mia Barbora Orechovská. 
Stravovanie pre seniorov sa v obci naďalej poskytuje zo školskej jedálne za jednotnú cenu pre 
seniorov podľa cenníka školskej jedálne, a to 2,48 € na 1 obed (1,12 € obed a 1,36 réžia). Tieto 
služby využíva približne 7 až 10 stravníkov – seniorov, ktorí obedy neberú denne ani súčasne 
všetci. Cez letné prázdniny sa stravovanie 6 týždňov neposkytuje. Obedy roznáša stravníkom 
dôchodkyňa Jaroslava Blatnická (dohoda s obcou). 
V zariadeniach pre seniorov alebo v zariadeniach opatrovateľskej služby (obec) a domove 
sociálnych služieb (TSK) bolo v roku 2014 celkovo 14 občanov Beckova: Mária Masničáková 
v Refugiu Trenčín, Ivan Vazovan v ZOS Moravské Lieskové, Justína Mináriková v DD Hrachovište, 
Margita Juráková v zariadení Papraď Stará Turá, Mária Tekulová v DSS Kostolná – Záriečie, Irena 
Penčáková v ZOS Čachtice, Anna Koníčková v DSS Myjava, v CSS v Novom Meste nad Váhom sú 
Pavol Ružička, Marta Režná, Ivan Klinčúch a Július Šimončič, v DD Moravany nad Váhom je 
dlhodobo Michal Pohoreli; v ZOS Moravské Lieskové od jesene 2014 je Mária Sládeková  
a v zariadení Striebornica v Moravanoch nad Váhom od leta 2014 je Mária Letková.   
 
 

b) Zvýšenie dôchodkov – SP  

Sociálna poisťovňa: Od 1. januára 2014 sa dôchodky zvýšili o pevnú sumu – podľa opatrenia 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 329/2013 Z. z. Zvýšenie dôchodkov platné pre 
dôchodcov poistených na Slovensku (podľa SP): 

a. starobný dôchodok o 8,80 eura,  
b. starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 2,70 eura,  
c. predčasný starobný dôchodok o 8,90 eura,  
d. predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,30 eura,  
e. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 

ako 70 %, invalidný dôchodok priznaný ako dôchodok za výsluhu rokov a sociálny dôchodok o 
7,80 eura,  
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f. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 
ako 70 % a invalidný dôchodok priznaný ako dôchodok za výsluhu rokov vyplácaný v sume 
jednej polovice o 2,80 eura,  

g. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac 
o 70 % o 4,50 eura,  

h. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac 
o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice o 1,80 eura,  

i. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok o 5,70 eura,  
j. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 2,50 eura,  
k. sirotský dôchodok o 3,00 eura,  
l. sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 1,50 eura.   

Dôchodkové dávky boli vyplácané prvýkrát v januári 2014. Dôchodcovia dostali rozhodnutie 
Sociálnej poisťovne o zvýšení dôchodkov v priebehu januára 2014.                                                      

c) Vianočný príspevok – SP  
Vianočný príspevok v decembrovej výplate dôchodkových dávok dostalo 785-tisíc dôchodcov 
(ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský dôchodok). 

Zvýšenie oproti minulému roku bolo o 12,26 eur. Dôchodcovia, ktorí mali nižší dôchodok, ako je 
životné minimum (198,09 €), dostali max. sumu 87,26 eur plus príplatok 12,74 €, spolu 100 eur. 
Dôchodcovia s dôchodkom vyšším ako 198,09 eur, ale nižší ako 494,40 €, dostali vianočný 
príspevok od 99,48 € do 33,92 €. 
 

 
 

OBECNÉ INŠTITÚCIE 
 

1. OBECNÝ ROZHLAS 
Vyhlasovaním do obecného rozhlasu bola poverená pracovníčka OcÚ Anna Benková, zastupuje 
Jana Ježovicová, prípadne Marta Hurtíková. Vyhlasovalo sa pravidelne predpoludním o 11,50 H 
a popoludní o 14,50 H, v prípade potreby aj v inom čase.  
 

2. OBECNÁ KNIŽNICA 
Nové knihy do obecnej knižnice boli zakúpené v decembri 2014, bolo to 15 knižných titulov pre 
deti a mládež a 17 beletria pre dospelých, spolu sa nakúpilo 33 kníh v hodnote 298,87 eur, 1 
kniha pribudla do OK darom – spolu pribudlo 34 zv. kníh. Knižnica evidovala 77 čitateľov a 653 
výpožičiek. Obecnú knižnicu mala na starosti Marta Hurtíková. K 31.12.2014 OK evidovala 9676 
zv. kníh. Hodnota knižničného fondu bola 15.969,19 eur.  
 
DOKUMENTÁCIA č. 4 – Nové knihy zakúpené do obecnej knižnice v decembri 2014; Správa o činnosti 
knižnice za rok 2014. 
 

3. BECKOVSKÉ NOVINY 
 
V roku 2014 vyšli Beckovské noviny (BN) štyrikrát. Všetky čísla BN sú uložené v dokumentácii obecnej 
kroniky.  
Z obsahu:  BN tradične uverejňujú na druhej strane uznesenia zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev 
(zápisnice sú zverejnené na webovej stránke obce – www.obec-beckov.sk – úradná tabuľa ), na tretej 

http://www.obec-beckov.sk/
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strane býva pravidelná rubrika „Na slovíčko, pán starosta, “ kde na otázky občanov a šéfredaktorky  BN 
na aktuálne témy odpovedá starosta obce p. Karol Pavlovič. 
BN č. 1: obvyklé rubriky – Z rokovaní OZ, spoločenská kronika, Na slovíčko, pán starosta, ďalej v BN je: 

rozhovor s poslancom EP MUDr. Miroslavom Mikulášikom, rozhovor s 
poslancom OZ v Beckove Ing. Marekom Jamborom a poslancom Ing. 
Jaroslavom Martišom; dokončenie seriálu o beckovskej pošte – vedúca 
pošty Margaréta Martišová, BN predstavujú študentku Janku Čikelovú, 
ktorá študovala v USA, ďalšie témy: Deň učiteľov, jubilanti: Anna Kročitá 
(75 rokov), Mária Pavlíková (90 rokov), Pavol Strieženec (60 rokov); k 95. 
výročiu úmrtia Ladislava Medňanského, otvorenie sezóny na Beckovskom 
hrade, príhovor k pôstu od p. farára Adama, posolstvo pápeža Františka na 
pôstne obdobie, sr. Anežka predstavuje pápeža Jána Pavla II., navštívili 
sme františkánsky kláštor a pátra Leopolda, veľkonočný príhovor p. farárky 
Cipciarovej, spomienky na Veľkú noc našej rodáčky Oľgy Drugovej, 
z činnosti obecnej prevádzky, spomienka na vianočný koncert BSZ, nová 
knižka D. Dvořákovej Barbora Celjská, nový obraz našej rodáčky Jany 
Soukeníkovej, na ktorom je Alžbeta Báthory, výstava našej rodáčky PhDr. 

Marty Mácelovej v Banskej Bystrici z jej archeologických nálezov, vojvoda Stibor na pohľadniciach  - 
k 600.  výročiu jeho úmrtia, umelci Janko Alexy a Ľudovít Križan maľovali Beckov,  z činnosti ZO JDS, 
Poľnohospodárskeho družstva, PZ Hurban Beckov, Slovenského zväzu záhradkárov a včelárov, úspechy 
stolných tenistov a fitnesky Adely Ondrejovičovej.  
 

BN č. 2: obvyklé rubriky – Z rokovaní OZ, Na slovíčko, pán starosta, 
spoločenská kronika; kultúrne podujatia – Beckovské slávnosti, 
oslobodenie obce, stavanie mája, Deň matiek, portréty: starosta Karol 
Pavlovič, poslanci OZ Jaroslav Zbudila a Anna Kabelíková; aktivity základnej 
a materskej školy, školská jedáleň, jubilanti vdp. Cyril Adam, Miloš 
Jaroščiak a Pavol Hladký, 95. výročie včelárskej organizácie v Novom 
Meste nad Váhom a jej predseda Tibor Valovič, aktivity ZO JDS, kastelán 
Beckovského hradu Rudolf Reif, beckovská organistka sr. Štefana 
Hrušovská, stretnutie s knihou Ja môj syn Marie de Saint-Exypéry, aktivity 
ev. CZ, cesta Petra Ondrejoviča po Banáte, kraslice Evy Trnkovej, z histórie: 
Dr. Vojtech Tvrdý v Beckove, pomník v parku, portrét Stibora zo Stiboríc 
a Beckova, 30 rokov činnosti ZO SZOPK v Beckove, Rudolf Mikuš, SJ,  prvý 
provinciál odpočíva v Beckove, z činnosti PZ Hurban Beckov, rôzne. 

 
BN č. 3: obvyklé rubriky – Z rokovaní OZ, Na slovíčko, pán starosta, spoločenská kronika; kultúrne 

podujatia – Dni obce, ocenení občania: Mgr. Anežka Ilavská, Daniela 
Šimková, Ing. Ján Macejka, Ernest Benko, Peter Ondrejovič, Ivan Hladký, 
Dušan Hladký, PhDr. Pavel Hos, Peter Šrámka, Ing. Jana Kubánová; bilancia 
rokov 2010 – 2014: výstavba, rekonštrukcia a opravy v obci, stretnutie 
dôchodcov v KD; predstavenie kandidátov na post starostu obce: Ing. 
Martin Ilavský, Ing. Ján Križan, Karol Pavlovič, Ing. Patrik Sládek, Mária 
Šulejová; úspechy školy, nová školská jedáleň, nový riaditeľ školy Mgr. 
Jozef Pekarovič, jubilanti Mgr. Dušan Čikel (85 rokov), Peter Čaňo (50 
rokov), z prírody: modlivka zelená, svetový deň ochrany zvierat; Ing. 
Viliam Maslo k 30. výročiu ZO SZOPK; sr. Anežka píše o knižke Narodili sme 
sa a nikdy nezomrieme, strašidelný príbeh z Ambrovca, Beckovský hrad – 
reštaurátor Mgr. Martin Mikuláš, Beckovská madona v Koryčanoch, 
výstava Milana Stanu; prvá svetová vojna, rôzne aktivity na hrade 
a v regióne, poľovníci, beckovská jaskyňa. 
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BN č. 4: Vianočné číslo – obvyklé rubriky – Z rokovaní OZ, chýba Na slovíčko, pán starosta,  výsledky 
volieb do orgánov samosprávy v obci, vianočné témy a aktivity, beseda 
s Dušanom Čikelom, prof. Ján Kvačala – 80. výročie úmrtia, knižky: Konrád 
Švestka, Stopy dávnej minulosti 7, Život bez hraníc, lekárska poradňa: 
chrípka, včelári, šport, Vianočný stromček a Mikuláš v Beckove. 
 
BECKOVSKÉ NOVINY – obecné noviny obce Beckov. Šéfredaktorka: Mgr. Dana 
Badžgoňová. Redakčná rada: Ing. Darina Jarábková, Kristína Jurzová, Lenka 
Martišová (od októbra 2014 vystúpila z RR BN), Ľubomír Paulus, Jana 
Ježovicová (neoficiálne) a nová členka Petra Šutovská (neoficálne). Sídlo 
redakcie: Obecný úrad Beckov, kancelária sociálnej pracovníčky a zároveň 
šéfredaktorky BN, kontakt: 032 77427 22, redakcia-bn@obec-beckov.sk.  
  
DOKUMENTÁCIA č. 5 – BN č. 1 až 4/2014 

Foto: K_2014_010 – 13 obálka BN v roku 2014 č. 1 – 4. 

 

Hospodárenie obce v roku 2014 – záverečný účet obce 

1. Rozpočet obce na rok 2014  

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec v roku 

2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový a finančný rozpočet ako schodkový.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č.309/2013/b.  

Rozpočet bol zmenený trikrát:  

- prvá zmena schválená dňa 13. 6. 2014 uznesením č. 339/2014  

- druhá zmena schválená dňa 27. 8. 2014 uznesením č. 355/2014  

- tretia zmena schválená dňa 5.12. 2014 uznesením č. 380/2014/a.  
 

Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých €  
  Rozpočet  schválený Rozpočet po zmenách 

Príjmy celkom 907.191,20 1.092.490,49 

z toho :    

Bežné príjmy 902.691,20 960.063,74 

Kapitálové príjmy 0 490,00 

Finančné príjmy 4.500,00 131.936,75 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0  0 

Výdavky celkom 907.191,20 1.090.842,82 

z toho :   

Bežné výdavky 467.918,58 521.543,09  

Kapitálové výdavky 14.422,50 116.221,64 

Finančné výdavky 40.859,12 40.859,12 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 383.991,00 412.218,97 

mailto:redakcia-bn@obec-beckov.sk


12 
 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v € 

Rozpočet na rok 2014  Skutočnosť k 31.12.2014  % plnenia  

1.092.490,49  1.089.584,65  99,73  

 

1) Bežné príjmy 

Rozpočet na rok 2014  Skutočnosť k 31.12.2014  % plnenia  

960.063,74  957.157,90  99,70  

 

1) Daňové príjmy  
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 294.734,00€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 300.735,90€, čo predstavuje plnenie na 102,04%.  
b) Daň z nehnuteľností  
Z rozpočtovaných 248.752,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 241.591,75€, čo je 97,12% 
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 58.666,73€, dane zo stavieb boli v sume 181.880,13€ a 
dane z bytov boli v sume 1.044,89€.  
c) Daň za psa 951,00€.  
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 454,94€.  
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 175,00€.  
f) Daň za ubytovanie 1.165,00€.  
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 31.122,34€.  
h) Za znečisťovanie životného prostredia 527,00€.  
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na daňových príjmoch vo výške 40.918,17€. 

2) Nedaňové príjmy:  
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
Z rozpočtovaných 22.466,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 22.214,22€, čo je 98,88% 
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 500,00€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a 
objektov v sume 21.714,22€. Úhrada za vydobyté nerasty rozpočtované vo výške 459,40€ plnené vo 
výške 459,40€, plnenie 100%. Ďalšiu časť príjmov tvoria príjmy z káblovej televízie, kde z rozpočtovaných 
4.700,70€ bol skutočný príjem 4.574,70,00€, čo je 97,32% plnenie. Káblovú televíziu od 1.5. 2014 
prevádzkuje spoločnosť T.F.M. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom.  

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Administratívne poplatky - správne poplatky:  
Z rozpočtovaných 8.850,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7.446,94€, čo je 84,15 % plnenie. 

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov od fyzických osôb 2.771,00€ a miestne 

poplatky vo výške 2.422,44€. Znížil sa príjem z poplatkov za prevádzku výherných prístrojov, ktoré boli 

plánované vo výške 3.000,00€ a skutočný príjem bol v sume 1.600,00 €. Ďalšie príjmy tvorili: pokuty a 

penále rozpočtované vo výške 190,00€. Ostatné príjmy, ktoré tvoria úroky z účtov, z výťažkov lotérií, 

refundovaných nákladov a ostatné náhodné príjmy spolu rozpočtované vo výške 11.419,49€ a plnené vo 

výške 11.115,04€, čo predstavuje plnenie 97,33%. 

3) Ostatné príjmy:  
Obec prijala nasledovné rozpočtované a nerozpočtované granty a transfery: 
 
Druh transferu  Rozpočet  Plnenie  

Transfer na matriku  1.832,87  1.832,87  

Transfer z MK SR na bežné výdavky  6.160,00  6.160,00  
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Transfer - Hrad ESF 85%  21.852,97  21.852,97  

Transfer – Hrad ESF 15% zo ŠR  
 

  3.856,44  
 

3.856,44  

Transfer – hmotná núdza  232,20  232,20  

Transfer – ÚPSVaR – prídavok na dieťa  235,20  235,20  

Transfer - hlásenie pobytu obyvateľstva  445,17  445,17  

Transfer - životné prostredie  126,40  126,40  

Transfer na školstvo  284.806,00  284.806,00  

Transfer na školstvo - dopravné  6.243,00  6.243,00  

Transfer na školstvo – vzdelávacie poukazy  3.997,00  3.996,52  

Transfer na školstvo – vých. a vzdelávanie MŠ  2.007,00  2.007,00  

Transfer – voľby prezidenta  1.230,00  1.230,00  

Transfer – voľby EP  845,03  845,03  

Transfer – komunálne voľby  565,87  565,87  
 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
2) Kapitálové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2014  Skutočnosť k 31.12.2014  % plnenia  

490,00  490,00  100,00%  

 
a) Príjem z predaja pozemkov  
Z rozpočtovaných 490,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 490,00€ čo je 100,00% plnenie.  
b) Granty a transfery 
    0 
 
3) Príjmové finančné operácie: 
 

Rozpočet na rok 2014  Skutočnosť k 31.12.2014  % plnenia  

131.936,75  131.936,75  100,00%  

 
 

Druh  Rozpočet  Plnenie  

Transfer - výdajňa jedál v ZŠ - z úradu vlády r. 2013  4.500,00  4.500,00  

Transfer ZŠ – zostatok FP na prenes. kompeten. r. 2013  670,00  670,00  

Transfer ZŠ – zostatok FP na dopravu r. 2013  263,77  263,77  

Transfer ZŠ – mzdy pre nepedag. pracovníkov r. 2013  2.186,00  2.186,00  

FP z rezervného fondu obce  124.316,98  124.316,98  

SPOLU:  131.936,75  131.936,75  

 

V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4.500,00€ z Úradu vlády SR na výdajňu 
jedál v ZŠ. Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2013 pre ZŠ s MŠ J.M.Hurbana boli použité v súlade 
so zákonom č.583/2004 Z. z.  
 
4) Nerozpočtované príjmy v roku 2014 boli vo výške 41.864,03€.  
 
5) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  
 
Bežné príjmy :  

Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana 
 

Rozpočet na rok 2014  Skutočnosť k 31.12.2014  % plnenia  



14 
 

412.218,97  423.212,66  102,67%  

 

ZŠ s MŠ J. M. Hurbana - príjmy:   

vlastné príjmy vo výške (8.947,75+2.046,42)  10.994,17  

Originálne kompetencie  114.000,00  

Vzdelávacie poukazy  3.996,52  

Dopravné (6.243€ + 263,77€ z r. 2013)  6.506,77  

Hmotná núdza - strava  232,20  

Fin. prostriedky pre predškolákov  2.007,00  

Prenesené kompetencie  284.806,00  

Prenesené kompetencie z r. 2013  670,00  

SPOLU:  423.212,66  

 
ZŠ s MŠ J. M. Hurbana nevyčerpala všetky finančné prostriedky na prenesené kompetencie pre rok 2014, 
finančné prostriedky na dopravné na rok 2014. Nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené 
kompetencie vo výške 2.210,00€ boli poukázané na účet obce 30.12.2014 a nevyčerpané finančné 
prostriedky na dopravné vo výške 349,97€ boli poukázané na účet obce 29.12.2014. Nevyčerpané 
finančné prostriedky na prenesené kompetencie a dopravné z roku 2014 s možnosťou dočerpania do 
31.3.2015 boli dňa 8.1.2015 poukázané na účet ZŠ s MŠ J. M. Hurbana.  
 
Kapitálové príjmy :  
Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana 

 

Rozpočet na rok 2014  Skutočnosť k 31.12.2014  % plnenia  

0  0  0  

ZŠ s MŠ J.M. Hurbana nemala na rok 2014 rozpočtované žiadne kapitálové príjmy. 
 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v € 
Rozpočet na rok 2014  Skutočnosť k 31.12.2014  % plnenia  

678.623,85€  611.545,66€  90,12  
 

1) Bežné výdavky : 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

521.543,09€ 464.763,45€ 89,11 
v tom : 

Názov Rozpočet Skutočnosť % plnenie 

Riadenie obce, prevádzka 197.959,75 172.028,30 86,90 

Matrika, Hlásenie pobytu 2.278,04 2.278,04 100,00 

Kábl. televízia, Miestny rozh. 6.383,00 5.360,25 83,98 

Voľby 2.640,90 2.640,90 100,00 

Požiarna ochrana 2.381,52 1604,65 67,38 

Odpadové hospodárstvo 56.784,00 42.602,70 75,02 

Komunikácie 41.907,30 41.000,35 97,84 

Cestovný ruch 39.795,77 39.795,48 100,00 

Životné prostredie 24.472,40 22.819,29 93,24 

Verejné osvetlenie 14.500,00 13.088,29 90,26 

Zdravotné stredisko, lekáreň 9.593,10 7.323,39 76,34 

Spoloč. služby - DR,ZPOZ... 6.585,00 5.428,73 82,44 

Vzdelávanie 21.651,04 20.955,05 96,78 

Šport, ihriská 6.141,80 5.879,21 95,72 
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Kultúra, Hrad, 74.534,27 71.554,11 96,00 

Sociálne služby 13.935,20 10.404,71 74,66 

SPOLU: 521.543,09 464.763,45 89,11 
 

2) Kapitálové výdavky : 
 

Rozpočet na rok 2014  Skutočnosť k 31.12.2014  % plnenia  

116.221,64€  105.923,09 €  91,14  

 
V tom:  

 rozpočet  skutočnosť  % plnenia  

Chodníky – proj. dok.  2.540,00  2.540,00  100,00 

Čakáreň pre cestujúcich  6.000,00  5.102,33  85,04  

Vzdelávanie  11.784,66  11.486,16  97,47  

Chodníky - rekonštrukcia  71.620,00  62.517,62  87,29  

Kaplnka sv. Jána  1.633,50  1.633,50  100,00 

Kanál Matiáška - oprava  22.643,48  22.643,48  100,00 

Spolu  116.221,64  105.923,09  91,14  

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
 

Rozpočet na rok 2014  Skutočnosť k 31.12.2014  % plnenia  

40.859,12 €  40.859,12 €  100,00  

 

Z rozpočtovaných 40.859,12€ na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 
31.12.2014 v sume 40.859,12€. V apríli 2014 bola posledná splátka úveru z roku 2008 na Hrad 
Beckov. Obec naďalej spláca dva úvery: 

1. Muzeálne nádvorie - zostatok úveru k 31.12.2014 je 103.709,64€ 
2. Regenerácia centrálnej časti - zostatok úveru k 31.12.2014 je 118.384,01€. 
Prílohu Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2014 tvorí aj čerpanie finančného rozpočtu 

2014. 

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana 

Rozpočet na rok 2014  Skutočnosť k 31.12.2014  % plnenia  

412.218,97€  418.789,84€  101,59  
 

Kapitálové výdavky: 

Rozpočet na rok 2014  Skutočnosť k 31.12.2014  % plnenia  
0 0 0 
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana nemala na rok 2014 rozpočtované žiadne kapitálové výdavky. 

 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014 

 Skutočnosť k 31.12.2014 v €  

Bežné príjmy spolu  968.152,07  

Bežné výdavky spolu  883.553,29  

Bežný rozpočet  +84.598,78  
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Kapitálové príjmy spolu  490,00  

Kapitálové výdavky spolu  105.923,09  

Kapitálový rozpočet  -105.433,09  

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  -20.834,31  

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu   

Príjmy finančných operácií  131.936,75  

Výdavky finančných operácií  40.859,12  

Rozdiel finančných operácií  +91.077,63  

Príjmy spolu  1.100.578,82  

Výdavky spolu  1.030.335,50  

Hospodárenie obce  +70.243,32  

Vylúčenie z prebytku  2.559,97  

Hospodárenie obce za rok 2014  +67.683,35  

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 
ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú: 

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na: 

- dopravu žiakov vo výške: 349,97 € 
- nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške:2.210,00€. 

     Prebytok rozpočtu obce na účely tvorby peňažných fondov zistený podľa § 16 ods. 6 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 67.683,35€. 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na 
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  
 
Fond rezervný  Suma v € 
ZS k 1.1.2014  7.502,46  

Prírastky - z prebytku hospodárenia  128.774,43  

- ostatné prírastky uzn.380/2014/b  7.959,91  

Úbytky - použitie rezervného fondu :  
- uznesenie č. 338/2014 zo dňa 13.6.2014 na splátky úverov, 
kapitálové výdavky  
- uznesenie č. 355/2014 zo dňa 27.8.2014 na kapitálové 
výdavky   

 
 

86.700,00  
 

45.576,89  

- krytie schodku hospodárenia   

- ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2014  11.959,91  
 
 
Sociálny fond  
 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 



17 
 

Sociálny fond  Suma v €  

ZS k 1.1.2014  2.520,93  

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %  1.344,35  

- ostatné prírastky (BMN)  57,28  

Úbytky - závodné stravovanie  2.250,90  

- regeneráciu PS, dopravu   

- dopravné   

- ostatné úbytky (BMN)  57,28  

KZ k 31.12.2014  1.614,38  

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 

A K T Í V A 

Názov  ZS k 1.1.2014  KZ k 31.12.2014  

Majetok spolu  5.990,663,32  5.837.888,74  

Neobežný majetok spolu  5.126.583,80  5.024.855,14  

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok  0 0 

Dlhodobý hmotný majetok  4.810.145,80  4.708.417,14  

Dlhodobý finančný majetok  316.438,00  316.438,00  

Obežný majetok spolu  862.492,75  811.386,53  

z toho :    

Zásoby  8.982,97  11.811,77  

Zúčtovanie medzi subjektami VS  650.213,15  629.055,61  

Dlhodobé pohľadávky  905,21  1.869,11  

Krátkodobé pohľadávky  24.250,72  42.858,34  

Finančné účty  178.140,70  125.791,70  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát  0 0 

Časové rozlíšenie  1.586,77  1.647,07  

 

P A S Í V A 

Názov  ZS k 1.1.2014  KZ k 31.12.2014  

Vlastné imanie a záväzky spolu  5.990.663,32  5.837.888,74  

Vlastné imanie  2.634.034,14  2.718.293,50  

z toho:    

Oceňovacie rozdiely    

Fondy    

Výsledok hospodárenia  2.634.034,14  2.718.293,50  

Záväzky  296.484,24  248.421,64  

z toho:    

Rezervy  9.598,16  1.700,00  

Zúčtovanie medzi subjektami VS  7.619,77  2.559,97  

Dlhodobé záväzky  2.970,90  2.487,34  

Krátkodobé záväzky  13.342,64  19.580,68  

Bankové úvery a výpomoci  262.952,77  222.093,65  

Časové rozlíšenie  3.060.144,94  2.871.173,60  
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto najvýznamnejšie záväzky: 
 
P.Č. Výška prijatého úveru  Zostatok k 31.12.2014  Splatnosť  
1 Regenerácia centrálnej časti  118.384,01  r. 2021  
2 Muzeálne nádvorie  103.709,64  r. 2021  

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií 

Obec Beckov nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

9. Podnikateľská činnosť 

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného ObÚ v Novom Meste nad 
Váhom ŽO 1582/1993. Predmetom podnikania je vývoz fekálií. 

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti r. 2014 - vývoz fekálií 
Výnosy:    39.050,85 € 

Náklady: 35.745,90 € 
Rozdiel: +3.304,95 € 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a. zriadeným a založeným právnickým osobám 
b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 
c. štátnemu rozpočtu 
d. štátnym fondom 
e. rozpočtom iných obcí 

f. rozpočtom VÚC 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k 

štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým osobám: 

Právnická osoba  Suma poskytnutých 
finančných prostriedkov  

Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov  

Rozdiel  

CVČ Nové Mesto n. V.  300,30  300,30  0 

CVČ Kongregácia šk. s. de Notre 

Dame  
71,50  

 
71,50  

 
0 
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Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný 

alebo verejnoprospešný účel. 

 

Žiadateľ dotácie  
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky  
- kapitálové výdavky  

Suma poskytnutých 
finančných prostriedkov  
 

Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov  
 

Rozdiel  
(stĺ.2 - 
stĺ.3 )  

OŠK Slovan Beckov – futbalový 
oddiel  

4.852,86  
 

4.852,86  
 

0 

OŠK Slovan Beckov - kulturistický 
odd.  

270,00  
 

270,00  
 

0 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Beckov  

1.500,00  
 

1.500,00  
 

0 

Cirkevný zbor ECAV, Beckov  1.500,00  1.500,00  0 

SZOPK  148,12  148,12  0 

Refugium O.Z. Trenčín  150,00  150,00  0 

 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN dotáciách. 

 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

Poskytovateľ  
 

Účelové určenie grantu, 
transferu uviesť : školstvo, 
matrika, ....  
- bežné výdavky  
- kapitálové výdavky  

Suma 
poskytnutých  
finančných 
prostriedkov  

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov  
 

Rozdiel  
(stĺ.3 - 
stĺ.4 )  

Min. vnútra SR  Matrika  1.832,87  1.832,87  0 

Min. vnútra SR  Hlásenie pobytu občanov  445,17  445,17  0 

Ob.Ú ŽP TN  Starostlivosť o živ. prostredie  126,40  126,40  0 

MK SR  Obnova NKP Hrad Beckov  6.160,00  6.160,00  0 

Úrad vlády SR  Zariadenie a nábytok do ŠJ pre 
ZŠ  
z r. 2013  

4.500,00  4.500,00  0 

MF SR  Na zvýšenie platov zamestnancov 
reg. školstva finan. z rozpočtu 
samospr. z r. 2013  

2.186,00  
 

0  
 

2.186,00  
FP vrátené 
do ŠR  

OÚ TN  Školstvo  284.806,00  282.596,00  2.210,00  

OÚ TN  Školstvo – z r. 2013  670,00  670,00  0 

OÚ TN  Školstvo – doprava r. 2014  6.243,00  5.893,03  349,97  

OÚ TN  Školstvo – doprava r. 2013  263,77  263,77  0 

OÚ TN  Školstvo - VVMŠ  2.007,00  2.007,00  0 

OÚ TN  Školstvo –vzdeláv. poukazy  3.996,52  3.996,52  0 

 Transfer - Hrad ESF 85%  21.852,97  21.852,97  0 

 Hrad ESF 15% zo ŠR  3.856,44  3.856,44  0 

ÚPSVaR  Hmotná núdza  232,20  232,20  0 
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ÚPSVaR  Prídavok na dieťa  235,20  235,20  0 

Min. vnútra SR  Voľby prezidenta  1.230,00  1.077,12  152,88  
FP vrátené 
do ŠR  

Min. vnútra SR  Voľby EP  845,03  845,03  0 

Min. vnútra SR  Voľby komunálne  565,87  565,87  0 

 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 
Vypracovala: Ing. M. Kopúnová                                                                                                      

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Beckov za rok 2014 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad uzn.č.58/2015 dňa 12.6.2015. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 67.683,35 € 
uzn.č.59/2015 dňa 12.6.2015. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia z 
podnikateľskej činnosti na tvorbu rezervného fondu vo výške 3.304,95 € uzn.č.61/2015 dňa 
12.6.2015. 

 

DOKUMENTÁCIA č. 6 – Rozpočet obce na roky 2014, 2015, 2016;  Záverečný účet obce Beckov za rok 

2014. 

 
SLUŽBY OBČANOM 
 

Do obce raz v týždni, v pondelok, prichádza pojazdná predajňa mäsa, hydiny a mäsových 
výrobkov. Občania, najmä dôchodcovia,  využívajú ponuku predajcov, ktorí ponúkajú rozličný 
tovar (oblečenie, obuv, rôzne drobnosti do kuchyne a kúpeľne) v priestoroch kultúrneho domu 
priemerne raz do mesiaca alebo takmer každý týždeň za pekárňou.  
 
DOKUMENTÁCIA č. 7 – pozvánky na predajné akcie. 
 

 
Údržba a rekonštrukcia objektov v majetku obce 

 

 
NKP Hrad Beckov 
 

Údržba a reštaurovanie vybraných objektov na hrade Beckov (2012-2014)  

Program MK SR- Obnovme si svoj dom – Obnova kultúrnych pamiatok -1.4. Obnova a konzervácia 

torzálnej architektúry. Program sa uskutočnil v spolupráci MK SR a MPSVaR. Prostredníctvom úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny obec zamestnávala pracovníkov z evidencie nezamestnaných v programe 

„Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ a táto časť projektu spojená so 

zamestnávaním sa realizovala vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného 

programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Zdroj financovania:  ŠR - prostredníctvom rozpočtu MK 

SR:  66.160,00€.                 Rozpočet obce: 13.314,00 €. 
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K_2014_014: bývalí nezamestnaní pracovali na Beckovskom hrade. Foto: DB                                      

K_2014_015: predmetom reštaurácie bola rekonštrukcia trojice okien hradnej kaplnky. Foto: DB 

  
K_2014_016 a 017: Detaily zvyškov nástenných malieb ostenia gotického okna hradnej kaplnky. Foto: DB 

  
K_2014_018: Mgr. Art. Martin Mikuláš so svojimi spolupracovníkmi na obnove hradnej kaplnky. Foto: DB                                                                                                                             

K_2014_019: Pri práci na okne kaplnky. Foto: DB 

Reštaurovanie hradnej kaplnky 
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Najvýznamnejšia pamiatka našej obce Beckovský hrad od roku 2010 prechádza rozsiahlou obnovou, 
ktorej cieľom je zamedziť ďalšej deštrukcii pamiatky a uviezť NKP do stavu vhodného na jeho celoročné 
prevádzkovanie. Po slávnostnom otvorení hradu pre verejnosť po jeho čiastočnej obnove (19.5.2012) 
prebiehali ďalšie práce – úprava dolného aj horného nádvoria hradu, očistenie hradných múrov od 
neskorších nánosov, oprava kaplnky, delovej bašty... V roku 2014 k najdôležitejším patrili práce na 
hradnej kaplnke, ktorú v roku 2011 zastrešili, vyčistili od nánosov a v roku 2012 opatrili podlahou. 
V priebehu tohto roka došlo aj k čiastočnému reštaurovaniu silne poškodených gotických okien apsidy 
hradnej kaplnky. Prvá etapa prác sa dokončila 9.10.2014 reštaurovaním kamenných ostení okien. Práce 
vykonal Mgr. art. Martin Mikuláš, odborník – reštaurátor, ktorého Návrh na reštaurovanie vybraných 
častí hradnej kaplnky Hrad Beckov sa stal podkladom na reštaurovanie hradnej kaplnky. Návrh na 
reštaurovanie na 270 stranách sumarizuje doterajšie poznatky o výskumoch hradu v rozličných 
obdobiach, počnúc 19. storočím až po súčasný prieskum. Okrem iného, obsahuje návrhy na 
reštaurovanie gotických okien, nástenných malieb, architektonických článkov klenby, riešenia západnej 
fasády (sedílie, vstupný portál, rozeta).  

Na vysvetlenie: Návrh na reštaurovanie je stupeň reštaurátorskej dokumentácie, ktorý je predpísaný 
podľa zákona a musí byť vypracovaný pred reštaurovaním každej kultúrnej pamiatky. Dokumentácia sa 
zaoberá stavom diela, jeho poškodením, rozsahom predchádzajúcich opráv, príčinami poškodení a podľa 
potreby sa robia ďalšie doplňujúce výskumy. Napríklad archívny výskum, umelecko-historický, chemické 
výskumy omietok, pigmentov a kameňov, či zameranie pamiatky. Toto všetko slúži na získanie 
potrebných poznatkov o diele, aby sa vedelo. Ako najlepšie určiť spôsob a metodiku reštaurovania. Na 
konci dokumentácie je reštaurátorom navrhovaný spôsob, ako pamiatku reštaurovať, kde sú 
„predpísané“ rôzne technologické postupy a materiály. Dokumentácia je odovzdaná na pamiatkový 
úrad, ktorý ku nej vydáva rozhodnutie. Až po vydaní rozhodnutia pamiatkovým úradom sa môže začať 
s reštaurovaním.  

Spracovanie dokumentácie sa udialo v roku 2013, vrátane oboznámenia sa so všetkými doposiaľ 
vydanými výskumnými a archeologickými prácami, ktoré boli venované problematike kaplnky, 
a prebádania veľkého množstvo opracovaných kamenných článkov nachádzajúcich sa v priestoroch 
hradu, múzea v Beckove a v Novom Meste nad Váhom, ako aj určenia, ktoré z nich patria ku kaplnke.  

Okná kaplnky boli ešte v minulom roku vo fáze, kedy bolo dostatočne cítiť všetky deštrukčné vplyvy od 
vyhorenia hradu v roku 1728 – vplyv počasia, fyzické poškodzovanie, rozoberanie muriva a kamenných 
článkov (hrad bol dlhodobo zdrojom stavebného materiálu), ostrými predmetmi ryté grafity, ktoré 
postupne narúšali povrch historických omietok nesúcich freskovú výzdobu. Zo špaliet okien a ich 
parapetov chýbali kamenné články a veľká časť muriva. V špaletách okien sa nachádzajú zvyšky vyše 500 
rokov starej freskovej maľby, ktorá ešte v minulom roku bola na uvoľnených omietkach. V súčasnosti sú 
omietky fixované a nehrozí im spadnutie. Keďže je snaha uzatvoriť kaplnku, je potrebné postupne 
reštaurovať a dopĺňať všetky stavebné otvory na kaplnke. V tomto roku sa začalo s dopĺňaním 
chýbajúcich kamenných článkov špaliet a parapetov troch gotických okien. Chýbajúce časti boli vysekané 
priamo na hrade z pieskovca, pochádzajúceho z lomu Králiky pri Banskej Bystrici. Pôvodné okná sú 
vyrobené z dvoch druhov kameňov. Jeden je stabilnejší, pochádza z lokalít od Nového Mesta a druhý je 
z lomov okolo Veľkej Hradnej (smer na Bánovce). Tento kameň (tufit) s obsahom sopečného materiálu 
a ílov je poveternostne veľmi nestabilný a ľahko dochádza k jeho zvetraniu. Práve tento nekvalitný druh 
kameňa bol pre svoje ľahké opracovanie použitý v kaplnke v najväčšej miere. Vyrobené sú z neho aj 
kružby okien. V minulosti bol povrch kameňov v kaplnke omietaný a líčený vápnom, takže bol čiastočne 
chránený. Keby nebolo prišlo k reštaurovaniu okien, tak je veľký predpoklad, že by sme možno 
v priebehu piatich rokov prišli o kružbu ľavého okna, ktorej pravá časť bola natoľko popraskaná a 
zvetraná, že stojí iba na ploche cca 5 x 5 cm. V nasledujúcej etape je potrebné reštaurovať originálne 
kamenné časti okien, reštaurovať omietky nachádzajúce sa v exteriéry okolo okien, doplniť chýbajúce 
časti kružieb a stredové stĺpiky. Ako posledné bude osadenie skla a reštaurovanie fragmentov fresiek. 
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K_2014_020 a 021: Preprava kvádrov z dolného nádvoria ku kaplnke na hornom nádvorí hradu. Foto: P. 
Ondrejovič 

Práce na reštaurátorskom výskume začal p. Mikuláš od augusta 2013. Pri preprave kamenných blokov, 
ktorých bolo 46 kusov, od 50 do 300 kg, ocenil pomoc obyvateľov obce. Peter Ondrejovič vymyslel 
jednoduchý a veľmi praktický systém zložený z lán a kladiek, ako kamenné bloky dostať hore ku kaplnke 
bez poškodenia. Mgr. art. Mikuláš spolupracoval s majstrom kamenárom Jozefom Hanákom a Andrejom 
Darfašom, ktorý mu pomáhal pri osádzaní kamenných článkov, meraní a pri výrobe zvetraných štruktúr 
na kameňoch. Viac: BN 3_2014, s. 22-23. 

  

K_2014_022 - 023: Kvádre po vyzdvihnutí na horné nádvorie a pracovníci. Foto: Peter Ondrejovič 

 

 

Rekonštrukcie priestorov v materskej škole 
 
 
 
Rekonštrukcia a údržba prevádzkových priestorov v MŠ (2013 -2014)                                                        
Výmena podlahovej krytiny, rekonštrukcia vnútorného osvetlenia, 
oprava vonkajších schodísk, maľovky, obnova zariadenia  učební. Zdroj 
financovania: Rozpočet obce 12.539,06 €. 
 
K_2014_024: Chodba MŠ po rekonštrukcii. Foto: DB 
 
Ďalšie fotky sú na str. 30 v časti Materská škola.  
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Adaptácia hospodárskeho pavilónu ZŠ Beckov  

Dokončovacie práce na II.N.P. jedáleň, výdajňa stravy (2013-2014) – Komplexné stavebné ukončenie 

II.N.P. hospodárskeho pavilónu, vrátane rekonštrukcie elektrických rozvodov a technologických zariadení 

a vybavenie výdajne stravy. Zdroj financovania: Rozpočet obce – projekty,  stavebné práce: 28.883,29 € 

- z toho zariadenie výdajne stravy: 3.879,49 €; ŠR – Úrad vlády SR -zariadenie výdajne stravy: 4.500,00 €. 

 
 

 

  
K_2014_025 – 028: Školská jedáleň – výdajňa jedál, vybavenie, priestory jedálne a schodisko pred 

dokončením, 1.4.2014. Foto: DB 

Oprava strechy na budove lekárne 

  
K_2014_029: Strecha lekárne 17.4.2012;    K_2014_030: Strecha po oprave, 9.5.2014. Foto: DB  
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Kúria Dubnických  

  
K_2014_031 - 032: stav k 8.6.2014 po zbúraní prístavby bývalej školskej jedálne medzi kúriou a bývalým 

sirotincom. Foto: DB 

  
K_2014_033 a 034: Kúria Dubnických, bývalá obecná škola, bez strechy, 27.07.2014. Foto: DB 

  
K_2014_035: Stav k 19.8.2014 – strop budovy zakrývajú fóliou. Foto: Peter Ondrejovič                         

K_2014_036: stav k 8.10.2014 – na fóliu kladú ďalšiu ochrannú vrstvu. Foto: DB 

 

Oprava chodníka pri ceste II/507 v Beckove                                                                                          

Oprava chodníka vo výmere 996 m² (s úpravou priľahlých trávnatých plôch). Zdroj financovania: 

Rozpočet obce: 63.163,44 €. 
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K_2014_037 – 038: Prvá časť chodníka pri hlavnej ceste o OcÚ od 7.7. 2014 do 4.8.2014. Foto: DB 

  
K_2014_039 – 040: Druhá časť chodníka, september 2014 – vľavo vidieť pôvodný stav. Foto: DB 

 

Oprava výtlkov  na  miestnych komunikáciách  

Oprava súvislého živičného povrchu na MK v ul. Zelená a v ul. Za zhorenou krčmou vo výmere 1444 m². 

Zdroj financovania: Rozpočet obce: 28.219,- € 

  
K_2014_041 – 042: Oprava Zelenej ulice, 19.9.2014. Foto DB. 
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Kaplnka sv. Jána Nepomuckého  

Oprava strechy a fasády. Zdroj financovania: Rozpočet obce 1.633,50 €.  

  
K_2014_043 -044: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého počas opravy a po jej skončení. Foto: DB 

Oprava dažďovej kanalizácie    V ulici k ihrisku. Zdroj financovania: Rozpočet obce: 4.334,40 €.  

Odvodňovací žľab v Matiáške   

Čiastočná rekonštrukcia odvodňovacieho žľabu. Zdroj financovania: Rozpočet obce: 15.773,90 €. 

  
K_2014_045 – 046: Pôvodný žľab a časť žľabu počas rekonštrukcie. Foto: DB 

Prístrešok na autobusovej zastávke V priebehu septembra sa postavila čakáreň pri lekárni. 

Zdroj financovania: Rozpočet obce: 4.560,00 €. 

  

K_2014_047 - 048: Prístrešok na zastávke autobusov pri lekárni 8.9.2014. a 3.10.2014. Foto: DB 
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ŠKOLSTVO 
 

V obci Beckov sídli Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana, ku ktorej 
patrí Školská jedáleň (v budove materskej školy, Beckov č. 262) a Školský klub detí (v budove 
základnej školy, Beckov č. 410). 
 

MATERSKÁ ŠKOLA (MŠ) v šk. roku 2013/2014 
 
V školskom roku 2013-2014 MŠ mala otvorené dve triedy. Zástupkyňa pre MŠ: Janka Bagová; vyučujúce: 

Daniela Dobrovodská a Miroslava Kubicová; priestory škôlky upratovala Emília Šimončičová.  

Zo života v MŠ v júni 2014 

Návšteva hradu Beckov – deti si vypočuli povesť o hrade, prezreli si stále výstavy, hradnú studňu a na 

nádvorí si zaspievali, zarecitovali a posilnili sa dobrotami od mamy; návšteva múzea – deti si vypočuli 

výklad o histórii obce a exponátoch. 

  
Výlet na Mini farmu v Lubine bol pre deti neopakovateľným zážitkom. MŠ ďakuje pánovi Jánovi Králikovi 

s manželkou, ktorí sponzorovali cestovné náklady na tento výlet. 

K_2014_049 – 050: Deti na Beckovskom hrade.  Foto: MŠ                                                                                      

K_2014_051: Deti pred bránou beckovského múzea. Foto: MŠ                                                           

K_2014_052 – 053 – 054: Škôlkari v Mini farme v Lubine. Foto: MŠ 
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Vyvrcholením koncoročných aktivít bola Rozlúčka s predškolákmi v MŠ, na ktorej privítali rodičov a 

starých rodičov detí, pána starostu Pavloviča, odchádzajúcu pani riaditeľku Mgr. Ilavskú, nastupujúceho 

pána riaditeľa  Mgr. Pekaroviča a predsedu RŠ Ing. Macejku. S predškolákmi sa ich mladší kamaráti 

rozlúčili piesňami a básňami. V pripravenom programe deti ukázali, čo sa v materskej škole naučili. 

 
 

 

 
 

K_2014_055 – 058: Predškoláci na schodoch MŠ; počas vystúpenia pre rodičmi a hosťami; tablo. Foto: MŠ 

Brány MŠ sa pre deti zatvorili od 11.07.2014 do 2.09.2014. Počas prázdnin škôlku čakalo maľovanie 

kuchyne, výmena druhej časti svietidiel, výmena podlahovej krytiny na chodbách a schodišti. Po 

presťahovaní školskej jedálne do priestorov ZŠ bolo potrebné zariadiť nábytkom triedu na prízemí. 
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Zástupkyňa pre MŠ p. Bagová ďakuje: „pánovi starostovi a OZ, že sa v rozpočte obce našli finančné 

prostriedky na tieto nevyhnutné úpravy a verím že v budúcom roku sa nájdu prostriedky na vymaľovanie 

celého interiéru MŠ, na uteplenie a novú fasádu budovy a úpravu a vybudovanie školského dvora. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí darovali 2% z daní pre MŠ a pánovi Batkovi, ktorý získal pre MŠ 

sponzorský dar od spoločnosti Askoll Slovakia s. r. o. vo výške 400 eur.“ 

Školský rok 2014/2015 

Materská škola začala v nový školský rok v nových, resp. obnovených priestoroch. Počas prázdnin sa 

uskutočnila výmena podlahových krytín a svietidiel, zariadili sa a vymaľovali triedy na prízemí, 

vymaľovala sa kuchyňa a uskutočnila sa rekonštrukcia schodiska do hospodárskej časti budova MŠ. 

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti majú učiteľky a deti možnosť aktívne využívať interaktívnu 

tabuľu. V popoludňajších hodinách sa v MŠ realizuje krúžková činnosť – náboženská výchova  a anglický 

jazyk. Materská škola ďakuje za obnovené priestory pánovi starostovi, obecnému zastupiteľstvu, pánovi 

riaditeľovi, rodičom detí, ktorí prispeli 2% z daní a zamestnancom MŠ. 

 

 
 

 

 
 
K_2014_059 – 062: Obnovené priestory MŠ. Foto: 
MŠ 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA (ZŠ)  
školský rok 2013/2014   
 
Vedenie školy:  Mgr. Anežka Ilavská – riaditeľka; Mgr. Monika Miklánková – zástupkyňa riaditeľky 
 

Školský rok 2013 / 2014, druhý polrok 

Aktivity základnej školy (výber) 
 
BECKO V ŠKOLE. Dňa 5.2.2014 základnú školu navštívil beckovský rodák, cestovateľ, fotograf, a zároveň 

jej bývalý žiak, Peter Ondrejovič, zvaný Becko. Napriek svojej neustálej zaneprázdnenosti sa našim 

žiakom venoval takmer celé dopoludnie, kde sa podelil o svoje cestovateľské zážitky z celého sveta. 

Beseda začala Beckovým rozprávaním o tom, že už ako malý chlapec túžil mať krídla, čo jeho detský sen 

čiastočne naplnil paraglajdingový padák. Deti si hneď zo začiatku získal fotografiami svojej rodnej dediny 

a okolia z vtáčej perspektívy. Premietania sa zúčastnili aj tí najmenší. Žiakom porozprával o svojich 

zážitkoch  z ciest po Afrike, Venezuele, 

Amazónii, z Álp, o outdoorových 

aktivitách, ako sú lezenie po skalách, 

splavovanie dravých riek, horská 

cyklistika, lietanie, o stretnutiach s 

nádhernými divo žijúcimi zvieratami,  

ako je krokodíl, anakonda, mravčiar, 

piraňa, kapybara, rôzne druhy opíc, 

antilop, hadov, pavúkov, zebier aj 

o stretnutiach s domorodcami. Pre 

všetkých zúčastnených – malých aj 

veľkých to bol neopakovateľný zážitok, 

počas ktorého získali nové vedomosti 

o vzdialených končinách našej zeme z prvej ruky.                                            

K_2014_063: Peter Ondrejovič na besede v škole. Foto: ZŠ 

ROZPRÁVKOVÁ NITRA. V stredu 26. 2. 2014 sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka základnej školy zúčastnili 

divadelného predstavenia Mátohy v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Mesto Nitra nás privítalo 

príjemným slnečným počasím. Deti sa občerstvili, poslinili a s očakávaniami sa usadili vo veľkej 

sále divadla. Sledovali hlavného hrdinu Mateja, ako sa do sveta vybral hľadať si ženu s „päť pé“. 

Počas svojej cesty musel veru všeličo podstúpiť: navštíviť čertov, tancovať so strigami, či 

uhádnuť náročné hádanky. Cestu mu, našťastie, spríjemňovali vtipné až smiešne postavy, 

ktorým sa schuti zasmiali aj naši žiaci. Nakoniec sa všetko dobre a šťastne skončilo – ako to už 

v rozprávkach býva. Po divadelnom predstavení pokračoval náš výlet prehliadkou exteriéru 

Nitrianskeho hradu a Katedrály sv. Emeráma. Dôkladne si poprezerali hradné nádvorie, ktoré 

ponúka krásny výhľad na mesto a rieku Nitra a prešli sa po Svätoplukovom námestí.  

K_2014_064 a 065: Žiaci beckovskej školy po prehliadke divadla a so Svätoplukovým mečom. Foto: ZŠ 
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V. FAŠIANGOVÝ PLES ZÁKLADNEJ ŠKOLY. Tento rok si škola pripomenula 5. výročie vzniku školského 

plesu. Týždeň príprav vyvrcholil v sobotu večer  1. marca 2014 slávnostným otvorením. Pani riaditeľka A. 

Ilavská privítala takmer 120 hostí.  Pripomenula, že výťažok z plesu pôjde na dokončenie školskej 

jedálne. Na úvod vystúpili so svojím tanečným programom žiaci našej školy. Príjemným prekvapením 

bolo vystúpenie folklórneho súboru Máj z Piešťan. O polnoci sa konalo losovanie tomboly. Do tanca pre 

mladších i starších hrala hudobná  skupina VIVA BAND až  „do rána bílého“. Všetci, čo sa prišli zabaviť, si 

určite prišli na svoje.. 

 
K_2014_066: Riaditeľka školy otvára ples. 
 

 
K_2014_067: Prvý ples deviatakov.  

 
K_2014_068: Hostia. 

 
K_2014_069: Učiteľka a zamestnankyne školy. 
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K_2014_070: FS Máj hrá, spieva a tancuje. 
K_2014_072: Tombola. 

 
K_2014_071: FS Máj.  
K_2014_073: Spokojní hostia. 

  
              K_2014_066 až 073: V. školský ples v kultúrnom dome sa konal 1.3.2014. Foto: ZŠ. 

Usporiadatelia plesu ďakujú deviatakom a ich rodičom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii plesu. 

Na ples prispeli: OBEC BECKOV, ZŠ BECKOV, FIRMA ELIPOS, AUTOSERVIS TOMÁNEK, ROYAL DOM, FIRMA 

LAURIS – obalový materiál, PEKÁREŇ ŠVEC, REX, FAMILY PIZZÉRIA,  ZLATÝ PAVÚK, EVITECH, s.r.o, FIRMA 

ŠKORPIÓN, JOSPI, CUBO SHOP, F-PLUS, ALL CONTROL, p. M. Cipciar, p. Zuzana Nemčeková, p. Antónia 

Bánovská, rodina Z. Matláka, rodina M. Gábu ml., rodina Ľ. Hajduška, rodina P. Strieženca, rodina M. 

Babulica, rodina Kopčanová, Mgr. A. Čičalová, rodina J. Straku, rodina Bednáriková, Ing. Janka Kubánová, 

rodina D. Hladkého, rodina Švachová, rodina M. Čikla, rodina M. Ďuríka, Mgr. A. Ilavská, Mgr. N. Ježková, 

rodina Ing. J. Martiša 

SKI Opalisko – lyžiarsky výcvik  
Lyžiarsky výcvik začal 3.3.2014, kedy žiaci 
ZŠ sa ráno stretli na železničnej stanici 
v Novom Meste nad Váhom, odkiaľ 
cestovali vlakom ,,Horalky Sedita“ do 
Liptovského Mikuláša a autobusom do 
Závažnej Poruby. Hotel mali pod svahom. 
Hneď po príchode do SKI OPALISKO sa 
ubytovali, naobedovali  a vybrali na svah. 
Tam sa žiaci zaradili do oddielov a mohli 
začať lyžovať a snoubordovať. 
Začiatočníkom pán učiteľ vysvetlil pokyny 
správania sa na svahu skôr, ako si prvýkrát 
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zapli lyže a snoubordy. Pokročilí vyrazili priamo k vleku a začiatočníci sa sústredili na okraji 
zjazdovky. Pozorne počúvali pokyny k úspešnému zvládnutiu nášho kurzu. Pán učiteľ a pani 
učiteľka vysvetľovali, ukazovali jednotlivé prvky a žiaci  opakovali, sem–tam i spadli na zem. 
Každý večer si učitelia pripravili iný program. Napríklad turistiky alebo ,,Izba baví izbu“. Zhora 
zjazdovky bol nádherný výhľad na osvietený nočný Liptovský Mikuláš. Najviac nás zaujal spev 
Lauriky, žiačky zo Základnej školy Lubina. Mala naozaj nádherný hlások. Posledný večer sa žiaci 
vybrali autobusom do Liptovského Mikuláša do kina – film Veľká oriešková lúpež. Nádherný 
týždeň ukončili na svahu aj v deň odjazdu. Všetci sa vrátili spokojní a v poriadku. 
 
K_2014_074: Spoločná fotka z lyžiarskeho výcviku. Foto: ZŠ.  
 
 
 

Školský rok 2014/2015  
 

Dňa 2. septembra 2014 za účasti starostu obce Beckov Karola Pavloviča a ďalších pozvaných 

hostí bol slávnostne otvorený nový školský rok. Otvorenie sa uskutočnilo už v dobudovaných 

priestoroch novej školskej jedálne. Rodičia mali zároveň možnosť prezrieť si nové priestory, 

v ktorých sa môžu ich deti od tohto školského roka stravovať.  

  
K_2014_075 a 076: Noví prváčikovia. Foto: ZŠ 

  
K_2014_077 – 078: Predstavitelia školy a obce otvárajú nový šk. rok 2014/2015. Foto: ZŠ 

Od 3. septembra škola začala stravovanie v novej výdajni školskej jedálne v prístavbe školy. Žiaci 

a zamestnanci od tohto dňa už nemuseli každodenne a za každého počasia absolvovať 

prechádzku obcou do priestorov jedálne v materskej škole. Výsledkom bol nárast počtu 
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stravníkov z radov zamestnancov i žiakov, pretože aj deti z Kálnice a Rakoľúb sa stíhajú 

naobedovať pred odchodom autobusa. Takže narástol počet stravníkov z pôvodných  cca 50 

(minulý šk. rok) na súčasných cca 100 stravníkov. Cieľom stravovania sa v školskej jedálni je 

napomáhať k osvojovaniu si správnych stravovacích návykov žiakov v detskom veku. Počas 

výdaja jedál je v jedálni zabezpečený pedagogický dozor. 

Škola v spolupráci s obcou potrebuje vybudovať prístupovú cestu do jedálne, dobudovať 

školskú kuchyňu s výťahom na transport jedál do výdajne a do budúcna by chceli ponúknuť 

desiate pre deti základnej školy.  

K_2014_079: Otvorená školská jedáleň v hospodárskej časti ZŠ – žiaci čakajú na výdaj obeda.    

K_2014_080: Dozor – p. vychovávateľka Eva Úradníčková. Foto: DB 

  
 

Základnej školy J.M. Hurbana v Beckove  

Riaditeľ: Mgr. Jozef Pekarovič 

Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Anežka Ilavská 
Zástupkyňa pre MŠ: Janka Bagová 
Ekonómka: Mgr. Nataša Ježková, Silvia Hrušovská 
Vedúca školskej jedálne: Erika Solovicová 
 

Rada školy 

Predseda: Ing. Ján Macejka 
Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Martina Striežencová a Miroslava Kubicová  
Ostatní zamestnanci: Renáta Čaňová 
Zástupcovia rodičov: Mgr. Ľubica Babulicová, Martina Dovinová, Janka Matláková 
Zástupcovia zriaďovateľa: Ing. Darina Jarábková, Anna Kabelíková, Milan Nožina, Ľubica Hajdúšková 

 

Štatistika šk. rok 2014/2015    

Počet žiakov: 139   

Počet tried: 9 



36 
 

ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 spolu 

Počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Počet žiakov 13 8 15 16 21 17 15 21 13 139 

Z toho ŠVVP 0 0 1 0 5 3 1 5 1 16 

Z toho v ŠKD 13 6 5 7 1 0 0 0 0 32 

 

Do 1. ročníka nastúpilo 12 žiakov (k 15.9.2014), zapísaných bolo 14 žiakov.  

 

Aktivity školy na získanie financií na dobudovanie kuchyne 

Škola sa snažila získať finančné prostriedky, a tak sa zapojila do súťaže „Obnov si jedáleň alebo 
kuchyňu“, ktorej usporiadateľom bola „Nadácia Renáty Zmajkovičovej“ s cieľom dokončiť 
školskú kuchyňu, t. j. zabezpečiť výmenu elektrických rozvodov a vybavenie kuchyne. Súťaž sa 
realizovala   prostredníctvom portálu ĽUDIA ĽUĎOM, na ktorý priaznivci školy mohli poslať 
jedno euro. Súťaž trvala do 30. 11. 2014 do 24,00. Žiaľ, beckovská škola neuspela.  
 
Vedúca školskej jedálne: Erika Solovicová; v kuchyni pracovali: Danka Paulusová, Anna Gábová, upratovala Anna 

Reháková; obedy seniorom roznáša Jaroslava Blatnická (dohoda s obcou). 

Sponzori školy: Obec Beckov, ROYAL DOM 17, Firma Lauris, Pekáreň Švec, Zlatý pavúk, JOSPI, 
CUBO SHOP, Firma Rex, TOKO AGRI Beckov + PD Beckov, Pod orechom - Milan Nožina, 
Autoservis Tománek. 
 

Voľnočasové aktivity školy 

Názov záujmového krúžku  Počet detí  Počet skupín  Vedúci  

Bedmintonový krúžok  21  1  Mgr. Marcela Pekarovičová  

Divadelný krúžok  20  1  Mgr. Martina Striežencová  

Hudobný krúžok  12  1  Mgr. Anežka Ilavská  

Matematika okolo nás  14  1  Mgr. Anna Zatkalíková  

Stolný tenis  25  1  Mgr. Lucia Kačicová  

Šikovné ruky  15  1  Mgr. Miroslava Burzová  

Tanečný krúžok  21  1  Eva Úradníčková  

Testovanie MAT 9  13  1  Mgr. Anna Čičalová  

Turistický krúžok  16  1  Mgr. Martina Striežencová  

Volejbal  12  1  Eva Úradníčková  

Volejbalová prípravka  15  1  Eva Úradníčková  

 

Aktivity školy v školskom roku 2014/2015 
  
Návšteva dopravného ihriska vo Vrbovom  
Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku vo Vrbovom.  
 
K_2014_081 a 082: Teória a prax na dopravnom ihrisku. 22.9.2014. Foto: ZŠ. 
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Európsky deň jazykov  
Program sa začal v telocvični, kde žiaci 1. stupňa vo svojom divadielku prerozprávali príbeh 
kapitána Jamesa Cooka, ktorý objavil Austráliu. Na 2. stupni si žiaci jednotlivých ročníkov 
pripravili spolu s triednymi učiteľmi tvorivé divadielka. Predstavili nám všetkým decentné 
stolovanie v Anglicku, úžasný Cisársky trhanec v Rakúsku, praclíky v Nemecku, škótsky mužský 
tanec v kiltoch (sukniach) a vznik vlajky Írska.  
Interaktívna výstava povolaní v Trenčíne  
Dňa 23.10.2014 žiaci 7. ročníka zažili popoludnie v nákupnom centre MAX v priestoroch „Prvé 
detské mesto povolaní na Slovensku“. Oboznámili sa ako funguje reálny svet povolaní a taktiež 
mali možnosť si vyskúšať tieto povolania.  
Exkurzia deviatakov  
Dňa 19. novembra sa uskutočnila celodenná exkurzia pre našich najstarších žiakov. Žiaci 
navštívili múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, NR SR v Bratislave a expozíciu Tutanchamóna na 
výstavisku v Inchebe.  

 
 

 

  
K_2014_083 – 088: Fotografie z exkurzie do Modry a Bratislavy – na hrade v budove NR SR. Foto: ZŠ 
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Mikuláš v škole  
Vystúpenie divadelného krúžku - predstavenie s vianočnou tematikou, rozdávanie sladkostí od 
Mikuláša, anjela a čerta.  

  
 

  
K_2014_089 – 092: Do školy prišiel Mikuláš. Foto: ZŠ 

 
Tvorivé dielne - zdobenie medovníkov  
Podujatie pre žiakov a rodičov, zdobenie medovníkov s inštrukciami a vysvetlením techniky 
vyučujúcej.  
Vianočné trhy  
Škola sa zapojila do organizácie vianočných trhov v Beckove, ktoré sa konali tento rok v areáli 
ZŠ. Žiaci prezentovali svoju šikovnosť v podobe vianočných výrobkov a ponúkli občanom 
Beckova i občerstvenie.  
 
K_2014_093 až 096: Vianočné výrobky detí, 17.12.2014. Foto: ZŠ 
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Vianočná besiedka  
Vystúpenie divadelného krúžku. V rámci podnecovania tvorivosti a fantázie u žiakov sa 

predstavili jednotlivé triedy s vystúpením, ktoré si sami zdramatizovali na základe vyžrebovanej 

témy s vianočnou tematikou. 

Tešíme sa na Vianoce 

  
K_2014_097 a 098: Výtvarné práce detí našej školy. Foto: DB 
 
DOKUMENTÁCIA č. 8 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2014/2015, zostavil Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ školy. 
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ZDRAVOTNÉ STREDISKO 
V Beckove ordinujú tri lekárky, ktoré majú prenajaté priestory v zdravotnom stredisku od obce: 
praktická lekárka pre dospelých MUDr. Lenka Benáková z Kálnice, detská lekárka MUDr. Jana Drobná zo 
Bziniec pod Javorinou a stomatologička MUDr. Mária Havranová z Nového Mesta nad Váhom. 
Zdravotné sestry sú zastupujúca Gabriela Bumbálová z Čachtíc, Jarmila Supková zo Bziniec p. J. a Jozefína 
Tilerová z Nového Mesta nad Váhom. Zdravotné stredisko upratuje Zuzana Fialová (dohoda s obcou). 
Ordinačné hodiny sú denne u MUDr. Havranovej (od 7,30 do 12,00 H), 3 dni v týždni u MUDr. Drobnej 
(pondelok, streda a piatok od 7. hod do 12. hod a 4 dni v týždni u MUDr. Benákovej (od 7 do 12. hodiny), 
okrem štvrtka (a utorka popoludní), kedy ordinuje v Kálnici. Zdravotnícke služby poskytuje miestna 
lekáreň, filiálka lekárne z Trenčianskych Stankoviec. 
 
  

CIRKEVI V OBCI BECKOV  
 

Rímskokatolícka farnosť Beckov 
 
Správca farnosti: Mgr. Cyril Adam (ktorý v tomto roku v lete 
oslávil 60. narodeniny) 
Kontakt: Beckov č. 36, 032 7777119; 0904156 842 
Štatistické údaje za rok 2014  
cirkevné sobáše: 0   pohreby: 10  krsty:  
prvé sväté prijímanie:   birmovky:  
Letný tábor: 
 
K_2014_099: Vdp. Cyril Adam počas hodov 17.8.2014 pred 
farským kostolom s hudobníkmi. Foto: BN 

 
 
 
 
 
 
Charitný domov I. 

 

Rok 2014 bol už Beckov bez sestier vincentiek, ktoré 
žijú od 1.4.2013 v domove v Belušských Slatinách (6), 
v Nitre (3), v Košiciach (1) a jedna šla na misiu na Sibír. 
Do B. Slatín odišli sestry Juvencia, Lýdia, Novata, 
Charitas, Tadea a sr. predstavená Michaela. V tomto 
roku umrela jedna z nich, a to sr. Juvencia Irena 
Vargová, ktorá v našej obci prežila najdlhšie zo 
všetkých vincentiek, až 46 rokov.  
 
K_2014_100: Sr. Juvencia s návštevou v beckovskom 
kláštore v roku 1996. Foto: BN. 
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Centrum novej evanjelizácie Jána Pavla II.  
 

Od jari 2013 prevzali budovy františkánskeho 
kláštora a kostola dedičia ich pôvodných 
majiteľov, františkáni z Hlohovca. Kláštor 
a kostol sa  stali miestom pre Novú 
evanjelizáciu Jána Pavla II.  Správcom kláštora 
Rehole menších bratov františkánov, OFM 
v Hlohovci je páter Leopold Jaroslav Jablonský, 
gvardián. Raz za mesiac sa v Beckove konajú 
Modlitby za uzdravenie s celoslovenskou 
pôsobnosťou. V rámci Modlitieb za uzdravenie 
sa snažia poskytovať formačné vyučovanie na 
rôzne témy, ktoré vnímajú ako podstatné pre 

život kresťana v 21. storočí. Nový je evanjelizačný kurz Požehnanie v rodine, páter Leopold 
o ňom hovorí: „Kurz  Požehnanie v rodine vznikal na základe mojich skúseností s prácou s 
rodinami a manželmi a problémami, 
ktoré sa najčastejšie vyskytovali vo 
vzťahu manželov a prenášali sa na 
generáciu ich detí. Kurz ponúka, ako 
môžeme zmeniť naše životy, dokonca aj 
keď už dlhšie nie je možné prijať 
požehnanie od našich rodičov. Odkrýva 
päť kľúčov, päť elementov požehnania; 
opisuje čo najviac bežných domácich 
situácií, kde požehnanie je odopierané 
(jedno môže byť to naše), a ponúkajú 
praktické efektívne metódy, ako vyliečiť 
zlomené srdcia a rodiny.“ In: BN 1/2014, 
s. 15. 
Počas Beckovských slávností 19.7.2014 františkáni otvorili kostol aj kláštor pre návštevníkov. 
Počas 5 prehliadok sa oboznámili s históriou i súčasnosťou kostola i kláštora, dokonca mohli 
nahliadnuť nielen do kostola, ale aj do oratória, izieb a na chórus, pozreli si quadrum – rajskú 

záhradku, bohatú štukovú výzdobu v refektári a zadný dvor, 
ktorý mal kedysi hospodársky charakter. Návštevníci sa 
dozvedeli aj niečo o súčasnom fungovaní týchto priestorov 
a Centre novej evanjelizácie Jána Pavla II., ktoré tu realizuje 
svoje aktivity. Na chodbe kláštora si tiež mohli prezrieť 
výstavu z tvorby Beaty Krasňanskej a fotografickú 
dokumentáciu z akcií Centra, ktoré sa konali počas prvého 
roka od jeho otvorenia. 
 
K_2014_101: Mladí sprievodcovia 19.7.2014. Foto: DB                                                                                     
K_2014_102: Páter Leopold Jablonský. Foto: CNEJP2 
K_2014_103: Nadšení turisti. Foto: CNEJP2 
 
DOKUMENTÁCIA č. 9 – Slovenská katolícka charita – oznámenie 
o ukončení činnosti v Beckove 
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Charitný domov II. 
Školské sestry de Notre Dame v Beckove 

 

V charitnom dome Školských sestier de Notre Dame žije okolo 40 sestier a duchovný otec páter 
Bohuslav Jozef Šprlák, ktorý, keď treba, vypomôže i vo farnosti pri zastupovaní správcu 
rímskokatolíckej farnosti vdp. Cyrila Adama (pohreby). Sestrou predstavenou je sr. Metoda 
Piatničková.  
Časť  beckovských sestier sa stará o sestry dôchodkyne, ktoré sú odkázané na starostlivosť inej 
osoby. Ostatné sestry z rádu Školských sestier de Notre Dame (provincia je v Novom Meste nad 
Váhom, predstavená sr. Noemi) sa venujú vyučovaniu v 8-ročnom gymnáziu sv. Jozefa v Novom 
Meste nad Váhom a popri tom pracujú s beckovskými  deťmi, ktoré sa v kláštore každú sobou 
venujú rôznym aktivitám v rámci činnosti Občianskeho združenia detí a mládeže NODAM. .  

 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Beckove 
 
Štatistika za rok 2014 

Zborová farárka Mgr. Monika Cipciarová – štatutár CZ  

Zborový dozorca Peter Kočický – štatutár CZ  

Zborová kantorka – Beckov  Ing. Darina Jarábková 

Zboroví presbyteri (21) – za Beckov 10  

Počet členov CZ - 2014 840 (v r. 2001 – 885) 

Počet členov CZ – 2011 (sčítanie obyvateľstva) 866 – z toho Beckov: 244  
(Kálnica: 500, Kočovce: 105, Nová Ves n.V.: 17) 

Cirkevný poplatok dospelí / deti do konfirmácie 10 eur / 1 euro 

pokrstení 7 (3 dospelí a 4 deti) 

Konfirmovaní – deti / dospelí 0 / 2 

Sobášení v CZ / B 2 / 1 

Zosnulí – v celom CZ / v Beckove 12 / 1 

  

Podujatia a udalosti v CZ Beckov 
Vo februári (9.2.2014) sa konal zborový konvent v kostole v Beckove za rok 2013;  
v apríli (12.4.2014) Seniorálne stretnutie presbyterov, dozorcov a spolupracovníkov z CZ 
v Považskom senioráte – zišlo sa  okolo 90 presbyterov, hostia: riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský 

(prednášal o financovaní cirkvi), generálny dozorca Imrich Lukáč, 
seniorka POS Eva Juríková a seniorálny dozorca POS Svetozár Naďovič;  
v júni (7.6.2014) Svätodušný poznávací zájazd do Bratislavy; 28.6.2014 
zborový deň na ihrisku v Beckove s hosťami z CZ Miroslav (ČR); v júli 
Denný biblický tábor na fare pre mladšie deti (21.-25.7.2014); 
v auguste (3. -  9.8.2014) Letný biblický tábor pre staršie deti a mládež 
v RZ Výtoky, Moravany nad Váhom (10 detí z CZ); v septembri 
kandidačné presbyterstvo (3.9.2014) a 21.9.2014 pamiatka posvätenia 
chrámu v Beckove (1945) – 69. výročie.  
Pozoruhodnosťou je, že rozhodnutím KPÚ v Trenčíne boli za NKP 
vyhlásené zvony z ev. zvonice na Hôrke.  
Dňa 3.11.2014 uplynulo 10-ročné funkčné obdobie zborovej farárke 

Mgr. Monike Cipciarovej, ktorá nebola kandidovaná v CZ Beckov ako zborová farárka, ale 
menovaná za námestnú farárku do Rimavskej Píly, kde nenastúpila z dôvodu dlhodobej 
práceneschopnosti.        
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   Od 1.11.2014 CZ Beckov administrovala ThDr. Eva Juríková, seniorka Považského seniorátu, 
zborová farárka v Lubine (až do 31.8.2015) a zastupoval na SB kaplán Mgr. Michal Meliško.  
   V roku 2014 CZ na fare v Beckove uskutočnil svojpomocne zníženie stropu vo farskom byte 
a v celom kostole sa vymenili sedacie podložky na laviciach.  
   V tomto roku sa začali vypĺňať evidenčné karty členov CZ, ktoré mali za cieľ zistiť potreby 
členov CZ a ich ochotu sa podieľať konkrétnou činnosťou na  aktivitách v CZ. 

 

 
K_2014_104: Ev. kostol v Beckove v októbri 2014. Foto: DB 
K_2014_105: Hostia na Beckovskom hrade – MUDr. Imrich Lukáč 
a Ing. Dušan Vagašský. Foto: PK 
K_2014_106: Zborový výlet do Bratislavy 8.6.2014. Foto: PK  

 

Besiedka pre deti – vedúci Tatiana Filipová a Dávid Jaroščiak. Besiedky sa konajú v Beckove 
v nedeľu o 10. H počas SB. Zúčastňujú sa pravidelne 3 deti. 
Spoločenstvo evanjelickej mládeže. 9 mladých ľudí sa pravidelne stretáva v sobotu večer počas 
školského roka. Vedúci: Táňa Filipová a Dávid Jaroščiak. 
Modlitebné spoločenstvo v Beckove viedla Radka Prokopenská. Stretávali sa prvý piatok 
v mesiaci o 18. hodiny na fare v Beckove. 

Výučba náboženstva v školách – v Beckove a v Kálnici 
vyučovala s. farárka. Na náboženstvo v školskom roku 
2013/14 bolo prihlásených 25 detí a vyučovali sa 3 vyuč. 
hodiny (1 v Kálnici a 2 v Beckove) na ZŠ. V šk. r. 2014/15 
bolo prihlásených 30 žiakov a vyučovali sa 4 vyuč. hodiny 
(3 v Beckove a 1 v Kálnici) v celom CZ. Náboženstvo sa 
vyučuje aj v materskej škole formou 30-minútového 
rozprávania príbehov pre 6 detí. 
 
Pri CZ Beckov pracuje aj Občianske združenie J. M. 
Hurbana (bolo zaregistrované v roku 2013). Predseda: 
zborový dozorca Peter Kočický; podpredseda: zborová 
farárka Monika Cipciarová; tajomník: Miloš Jaroščiak; 
hospodár: Danka Kováčová; členovia výboru OZ sú: Ružena 
Bandurová, Katarína Filipová, Daniel Hladký, Ernest Benko, 
Miroslav Cipciar a Jaroslava Ďurcová.  

 
OZ J.M. Hurbana pripravilo v spolupráci s Agentúrou Double Agency vernisáž výstavy Ako vidím 
Beckov trenčianskeho amatérskeho výtvarníka a diakona ev. cirkvi Miroslava Volníka. Výstavu 
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pripravili Miroslav Volník (autor), Peter Kočický (príhovor za OZ J.M. Hurbana), Mgr. Dana 
Badžgoňová (príhovor o živote a tvorbe autora), Mgr. Ružena Bandúrová (báseň). Výstava bola 
súčasťou Beckovských slávností. Hosťami podujatia boli aj starosta obce Kálnica Ing. Miroslav 
Borcovan s manželkou, historik PhDr. Jozef Karlík, výtvarníčka Jana Soukeníková, MUDr. Lenka 
Benáková a ďalší priatelia umenia a ECAV. 

 
K_2014_107: Miroslav Volník a PhDr. Jozef Karlík z Podjavorinského múzea v Novom Meste n. V., str. 43. Foto: DB 
K_2014_108: Z otvorenia vernisáže. Foto: KB  

DOKUMENTÁCIA č. 10 – a) Výročná správa zborovej farárky za rok 2014 z 8.2.2015;  
b) plagát, obrázok a príhovor kurátorky na výstave obrazov Miroslava Volníka;  
c) Zborové zvesti 1/2014 
 

Aliancia  rytierov sv. Jána z Jeruzalema 
 

Na bráne bývalého domova dôchodcov a domova sociálnych 
služieb, v časti tzv. Šimákovca, sa v t.r. objavila poštová schránka 
s adresou Aliancia rytierov sv. Jána z Jeruzalema, zrejme nového 
majiteľa vedľajšej budovy bývalého starobinca.  
 
K_2014_109: Poštová schránka na Šimákovci. Foto: DB 

 
 
 

 
Spoločenské organizácie v obci 
 
1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove (ZO JDS) 
 
Predsedníčka: Ing. Mária Mináriková 
Pokladníčka: Mária Kubíčková 
Členovia výboru: Veronika Bučková a Anton Šrámka  
Počet členov: 123 
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Beseda s lekárkou 
18. februára 2014 sa v klube dôchodcov 
konala beseda s lekárkou – MUDr. Lenka 
Benáková prijala pozvanie a po 
prednáške sa porozprávala s 22 občanmi 
o ich zdravotných problémoch. Hovorila 
o najčastejších chorobách seniorov, a to 
o hypertenzii, ischemickej chorobe 
srdca, diabete a bolesti chrbta a kĺbov. 
Upozornila na správnu životosprávu 
a dôležitosť pohybu v živote každého 
človeka. 
K_2014_110: členky KDZO JDS na besede 
 

 
Výročná členská schôdza  
20.02.2014 sa konala v KD výročná členská schôdza ZO JDS v Beckove za účasti 79 členov zo 
123. Kvôli chrípkovému ochoreniu sa neuskutočnil kultúrny program detí zo základnej školy, 
ktorý mali pre pripravený. Básňou Čo je život dôchodcov pozdravila Veronika Bučková.  Po nej 
Ing. Mináriková zhodnotila činnosť organizácie za rok 2013. Správu o hospodárení za minulý rok 
predniesla M. Kubíčková, pokladníčka základnej organizácie. Za okresnú organizáciu JD sa 
prítomným prihovorila p. Priebrachová, ktorá ocenila prácu našej organizácie. Starosta obce K. 
Pavlovič sa ospravedlnil pre zdravotné problémy. Návrh činnosti na rok 2014 predniesla V. 
Bučková. Zároveň vyzvala členov k spolupráci pri príprave výstavy, ktorú plánujeme pripraviť 
počas beckovských slávností. Potom nasledovali gratulácie jubilantom, ktorí v minulom roku 
oslávili polo okrúhle a okrúhle jubileum, a tak 24 členov bolo obdarovaných šípovou ružou. Do 
diskusie sa prihlásila V. Bučková.  Vo svojom príspevku poďakovala čestnej predsedníčke p. 
Bubeníkovej za získanie sponzorských darov pre našu organizáciu.  
Občerstvenie, kurací rezeň so zemiakovým šalátom, pripravili v reštaurácii „U Martiny“. 
Nechýbala ani kávička so zákuskom. Príjemnú atmosféru dotvárala jemná hudba, ktorá znela 
z prehrávača.  
Jednota dôchodcov ďakuje:  N. Strakovej, A. Benkovej,  I. Martišovej, P. Čaňovi, M. Malecovi a J. 
Strakovi, ktorí obsluhovali, vozili a starali sa o hudbu. ZO JDS ďakuje sponzorom, boli to: Obec 
Beckov,  Sevotech, EMOTEK, Pohrebná služba Dalia, PD Beckov, Zlatý pavúk, Pekáreň Beckov 
a reštaurácia „U Martiny“.  
  
Brigáda v parku – 31.03.2014 zorganizovala ZO JDS v Beckove jarnú brigádu v parku, ktorej sa 

zúčastnilo 27 dôchodcov s hrabľami v rukách. Vyhrabané odviezli pracovníci prevádzky, 

brigádnici si posedeli v klube pri káve.  

 
Zájazd na Flóru Olomouc 
Tento rok naši seniori navštívili Flóru Olomouc. Zájazd sa konal vo štvrtok 24. apríla 2014 o 7,00 

hod., autobus riadil p. Ján Urban, zúčastnilo sa 41 účastníkov, ktorí prišli do Olomouca o 9,30 

hod. Až do 14,45 hod. sa mohli kochať krásou kvetín, prípadne si čo – to nakúpiť a občerstviť sa 

v stánkoch, ktoré lemovali chodníky v celom areáli výstaviska. O 17,00 hod. sa výletníci zastavili  
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v Květnej, v reštaurácii U Sklárny, kde povečerali. O 19,00 hod. bol každý účastník zájazdu 

v poriadku doma.  

 K_2014_111: Účastníci zájazdu na spoločnej fotke. Foto: DB 

  
K_2014_112 a 113: Medzi kvetmi na Flóre a v Květnej idúc na večeru. Foto: DB 

Beckovské slávnosti a Dni obce – VÝSTAVA 
BIŽUTÉRIE 
 
Členovia ZO JDS v Beckove pripravili v tomto 
roku už tradičnú výstavu – tentoraz bižutérie. 
19. A 20.7.2014 a 16. a 17.8.2014 sa 
prezentovali svojimi „pokladmi“ pred 
verejnosťou. Výstava mala úspech, veď mnohí 
si zaspomínali na svoje mladé časy... 
 
 K_2014_114: Výstava bižutérie na Dňoch obec 
2014. 



47 
 

Beseda s Dušanom Čikelom 
Náš rodák a jubilant Mgr. Dušan Čikel, pluk. v. v.,  sa zúčastnil 

na besede pri príležitosti svojich 85. narodenín. Stretnutie sa 

konalo v klube pri parku na pozvanie starostu obce a ZO JDS 

v Beckove 25. novembra 2014 o 15. hodine. Skromná účasť – 

len 11 členov Jednoty,  traja pracovníci OcÚ a 3 hostia z obce, 

predsa  vynikajúca a srdečná atmosféra priniesla spokojnosť  

všetkým zúčastneným.  Dušan Čikel, stále aktívny turista 

a poľovník, v sebe nezaprie bývalého športovca (futbalistu 

a bežca) a vojaka práve svojou disciplínou a schopnosťou 

prekonávať prekážky na ihrisku i v živote.  Po uvítaní 

starostom obce Karolom Pavlovičom a odovzdaní kytice 

s darčekovým košom J. Ježovicovou začal Dušan Čikel  voľne 

rozprávať o svojom živote a športovej kariére.  Na svet prišiel 

v našej obci 18. októbra 1929 ako  syn bývalého legionára, 

ktorý sa oženil s dievčinou z miestneho sirotinca a (popri 

dvoch dcérach Viere a Ľubke) vychoval z malého Dušana 

pracovitého a aktívneho človeka. Aj keď v roku 1947 zomrel 

a syn musel prerušiť štúdium na Obchodnej škole v Bratislave, predsa sa v živote a vo svete nestratil. 

V rodnej obci začínal v partii chalanov ako futbalista – založili futbalový oddiel ŠK Ctibor Beckov, 

v ktorom hrával na krídle. Kúpili si dresy, ktoré sami prali. Po vojne sa zúčastnil prvého Behu oslobodenia 

v roku 1946 – bolo to v nedeľu, práve išiel do kostola, ale chalani ho nahovorili, aby šiel radšej behať. 

Pretek bol okolo kostola, cez Lipky, asi 4 kilometre. Tak zažil svoje prvé víťazstvo. Kamarátil sa s Láďom 

Kučerom, ktorého otec bol miestny policajt a mama vedúca na pošte (mali aj dcéru Oľgu). Do tímu ešte 

patrili Ježko, Hubina, Kročitý, Martinus, Šatkovský... Futbal hrával za Beckov, Štvrtok nad Váhom aj Nové 

Mesto, keď bol v meštianke. Keď mu zomrel otec (1947), zanechal 3. ročník Obchodnej akadémie 

a zamestnal sa v Bavlnárskych závodoch v Trenčíne, kde ho vzali predovšetkým ako futbalistu – kúpili ho 

od Beckovanov za dresy a štucne. V Trenčíne chodil aj do tanečného súboru Drotár, kde sa zoznámil so 

svojou manželkou Máriou, rod. Mituchovou, dcérou sestry beckovského notára Kazimíra Ilavského. Ako 

vojak sa dostal do Českých Budějovíc, kde hral futbal a venoval sa ľahkej atletike – behu na 800 a 1500 

metrov.  V Armádnych športových hrách skončil štvrtý, ale do finále v Prahe postupovali len prví traja, 

napokon pozvali aj jeho a skončil zase štvrtý, ibaže do ATK (Armádny telocvičný klub v Prahe) 

postupovali len prví traja, čo sa napokon vyriešilo, keď dvaja odišli do civilu a za Čikela podali žiadosť 

jeho kamaráti Česi – písali list po slovensky(!). Do ATK ho prijali (15.9.1951), a tak sa dostal do tímu 

s najlepšími športovcami ČSR, ako boli Zátopkovci, Jungvirt... a dostal sa s nimi do sveta. Bolo to úspešné 

obdobie, veď bol piaty na svete v behu na 1500 metrov! To sa pošťastí iba málokomu. Ale napriek tomu 

ho nezaradili do tímu na olympiádu do Melbournu, a tak po roku odišiel z ATK do Trenčína za 

manželkou. Možno aj preto dostal k svojim 75. narodeninám Cenu fair play v Liptovskom Mikuláši v roku 

2005. V Trenčíne sa venoval naplno futbalu a rodine. Dnes25.11.2014, na Katarínu, si pripomenul aj 64. 

výročie sobáša, žiaľ, len sám, jeho manželka ho navždy opustila pre 4 rokmi... Teší sa z troch detí – synov 

Ľuboša a Dušana a dcéry Jany, dvoch neviest a piatich vnúčat. Príjemná beseda so zaujímavým 

človekom. Jeho príbeh spísal Miroslav Hazucha a publikoval ho na pokračovanie v 12 častiach v časopise 

Slovenská atletika v roku 2000 a v roku 2009 vyšiel aj knižne pod názvom Športový príklad Dušana 

Čikela. Pán Čikel jednu knižku daroval na pamiatku ZO JDS v Beckove ako poďakovanie za pozvanie na 

besedu v klube pod hradom. Prebrané z BN č. 4/2014, s. 5 (vyšli 12.12. 2014).                                                                                                                                                                                    

K_2014_115: Dušan Čikel pred klubom dôchodcov 25.11.2014. Foto: DB 
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2. Poľovnícke združenie HURBAN Beckov (PZ Hurban Beckov) 
 
Miesto revíru: k. ú. Beckov 
Poľovná oblasť: Jelenia Nové Mesto nad Váhom J-27 
Chovateľský celok: Považský Inovec 
Poľovná lokalita: Beckov 
Obvodný lesný úrad: Nové Mesto nad Váhom 
Názov poľovného revíru: Beckov 
Užívateľ revíru: PZ HURBAN Beckov 
Evidenčné číslo poľovného revíru: 11 
Výmera revíru: 2011 ha 
Počet členov: 19  
Odstúpil: Milan Koníček 
 
Výbor PZ HURBAN Beckov:  
Predseda – Miroslav Uherčík    
Tajomník -  Ing. Ján Pavlovič 
Poľovný hospodár – Pavol Hladký 
Pokladník – Pavol Jarábek 
Strelecký a kynologický referent – Jaroslav Čaňo 
Správca areálu Tehelňa – Marek Čaňo 
Kontrolór PZ – Ing. Martin Neboháč 
 
Počas poľovnej sezóny v roku 2014 bolo ulovených    kusov raticovej zveri. 
 

 2014 2013 

Srnčia zver  22 kusov + 13 kusov úhyn 

Diviačia zver  50 kusov + 1 kus úhyn 

Jelenia zver  27 kusov + 2 kusy úhyn 

Škodná zver  26 kusov 

Spolu raticovej zveri  99 ks  

 

  
 
K_2014_116: Najlepší strelci škodnej zveri za sezónu 2014/2015 – Michal Čaňo, Ing. Ján Kováčik  Marek  
Čaňo, 22.02.2015. Foto: Ing. Marek Jambor                                                                                            
K_2014_117: Členovia PZ Hurban Beckov na výročnej členskej schôdzi v parku pred klubom, 23.02.2014. 
Foto: Ing. Marek Jambor 
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Najúspešnejší strelec bol Miloš Gúčik z Nového Mesta nad Váhom, ktorý ulovil jeleňa s bodovou 190 

bodov – strieborná medaila.  

PZ uzatvorilo novú 15-ročnú nájomnú zmluvu o užívaní revíru Beckov od 1.1.2015. 

Výročná členská schôdza PZ Hurban Beckov  

Konala sa v klube pri parku 23.2.2014. Jubileum PZ – „Dňa 16.1.2014 uplynulo 20 rokov, kedy 

skupina členov bývalého PZ, Pavol Hladký, Dpt. Ján Smetana, Štefan Slávik, Ing. Viliam Maslo 

a Jaroslav Čaňo, založili PZ Hurban Beckov a k sebe si k výkonu práva poľovníctva pribrali 19 

členov, prevažne majiteľov poľovných pozemkov. Novovzniknutú spoločnosť koordinovali po 

právnej stránke JUDr. Jozef Opet, za SPZ Ing. Jaroslav Klein a za obec starosta obce p. Karol 

Pavlovič“ (Zdrod: BN 1/2014, s.27). 

Jubilanti v roku 2014 – 60 rokov: Pavol Hladký – 60 rokov, Ján Koníček – 60 rokov; 70 rokov: Ing. 

Martin Neboháč.  

 
Strelecký pretek – 18. ročník  
Strelecký pretek sa konal 12.07.2014, usporiadalo ho PZ Hurban Beckov na svojej strelnici strelecký 

pretek pod názvom Beckovské kolo o pohár starostu obce Beckov. Za krásneho počasia a za podpory 

viacerých sponzorov z okolia obce podujatie sa vydarilo a malo veľmi dobrú atmosféru. Po strhujúcom 

boji zvíťazil a pohár získal Erik Trautenberger z Kočoviec, druhý skončil Ing. Ján Kováčik z PZ Hurban 

Beckov a tretí skončil Pavol Pekarovič z Hôrky nad Váhom. 

  

  
 
K_2014_118: Erik Trautenberger, Ing. Ján Kováčik, Pavol Pekarovič, Ján Krchnavý st., Jaroslav Čaňo 
a Lukáš Godál. Foto: PZ H-B 
K_2014_119: Michal Čaňo ulovil 5.10.2014 na večernej poľovačke 210 kg vážiaceho diviaka v bodovej 
hodnote 107,1 C.I.C. 
 
 
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov poľovného revíru Beckov  

Konalo sa 3. 10.2014 o 10.hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Beckove. Zhromaždenie 

zvolal v súlade so zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a úprav ako vlastník a splnomocnený zástupca vlastníkov poľovných 

pozemkov Pavol Hladký. Boli tiež zaslané písomné pozvánky a zverejnené vyhlášky o termíne a programe 

zhromaždenia v obci Beckov, Kočovce - Rakoľuby a Trenčianske Bohuslavice. Poľovný revír Beckov je 
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uznaný rozhodnutím Obvodného lesného úradu Trenčín pod č. LÚ-116/1995-39 zo dňa 27.3.1995, 

právoplatným dňa 18.4.1995 o výmere 2.010,54 ha v k. ú. obcí Beckov, Kočovce - Rakoľuby 

a Trenčianske Bohuslavice. Dôvodom zvolania zhromaždenia bolo ukončenie platnosti nájomnej zmluvy 

na výkon práva poľovníctva v predmetnom poľovnom revíri k 31.12.2014. Proces právneho aktu 

uzatvorenia Zmluvy o užívaní spoločného PR Beckov na nasledujúce obdobie upravujú príslušné 

ustanovenia zákona o poľovníctve a iné všeobecne záväzné predpisy.  

 

K_2014_120: Zľava JUDr. Tatiana Cagalová, notárka, zapisovateľ Miloš Gúčik a predseda ZVPP Pavol 

Hladký, Ing. Viliam Maslo... Foto: DB 

DOKUMENTÁCIA č. 11 – správa o hospodárení PZ HB v roku 2014.  
 
 

3. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK)  
– základná organizácia Beckov 
  
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny ZO Beckov oslávil 30. výročie založenia 

Poznaj a chráň! 

V sobotu, 25. apríla 2014, jedna z najaktívnejších spoločenských organizácií v našej obci oslávila 30. 

výročie svojho vzniku.  V klube pri parku sa zišlo 23 účastníkov. Po uvítaní tajomníkom organizácie p. Ing. 

Martinom Neboháčom dostal priestor predseda ZO SZOPK v Beckove Ing. Viliam Maslo, ktorý 

pripomenul, že 3. februára 1984, práve na tomto mieste, sa zišla skupina mladých nadšencov pre  

prírodu zoskupená okolo Pavla Devána z radov poľovníkov a členov SZM a pod dozorom koordinátora 

z KNV v Trenčíne založila základnú organizáciu SZOPK. Zakladajúcimi členmi boli Peter Čikel, Milan 

Hladký, Peter Kapľavka a Ing. Viliam Maslo. Organizácia už od začiatku vyvíjala spoluprácu so základnou 

školou  pri akcii BUFO a dodnes pokračuje ďalším podujatiami.  Aktivít, ktoré za 30 rokov vykonali, bolo 

neúrekom, rovnako aj hospodárenie bolo a je príkladné. Pochválili dobrú spoluprácu s obcou. Obec si 

váži činnosť  ZO SZOPK, v roku 2004 jej udelila Cenu starostu obce a v roku 2008 Pamätný list za prínos 

v oblasti ochrany prírody a krajiny. Mrzí však  nepochopenie zo strany vedenia PD Beckov pri nutnosti 

vytýčiť nové trasy náučných chodníkov v k. ú. obce. Pietna spomienka na Pavla Devána  a pripomenutie 

si dnes už mŕtvych členov ZO minútou ticha navodili pocit hrdosti na všetkých ľudí, ktorí pracovali 

a pracujú vo veci ochrany prírody. Ich úsilie vydáva plody – napr. v katastri obce objavili 11 druhov 

orchideí, zachránili tisíce ropúch a skokanov, udržiavajú prírodné rezervácie, ale aj ďalšie oblasti 
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v čistote, kosia trávnaté porasty či zasadzujú sa o udržanie miestnych historických názvov – napr. 

Satinova lúka... Ing. Maslo pripravil výstavu fotografií a dokumentov  z obdobia troch desiatok rokov 

činnosti.  Ich prácu pochválil aj p. Alfonz Liška, bývalý predseda OV SZOPK  v Trenčíne: „Príkladná činnosť 

niekoľkých ľudí, vytrvalosť a odbornosť. Vzor pre iné organizácie na Slovensku!“ 

   
K_2014_121 – 122 – 123: Prednáška Ing. V. Masla – výstava – Kronika MO SZOPK Beckov. Foto: DB 

Pochvalné slová patrili aj gulášu manželov Neboháčovcov, a napokon, poďakovanie sa dostalo aj Petrovi 

Ondrejovičovi za premietnutie fotografií z jeho ciest, pretože exkurzia do PR Sychrov sa pre dážď 

nekonala. Medzi pozvanými hosťami boli priatelia ZO SZOPK z Bánoviec nad Bebravou, Trenčína 

i Nového Mesta nad Váhom. Prišla i Katarína Devánová  z OZ Pre prírodu. Za obec sa zúčastnil starosta p. 

Karol Pavlovič a šéfredaktorka Beckovských novín a kronikárka obce D. Badžgoňová. In: BN 2/2014, s.24. 

  
K_2014_124 – 125: Hostia podujatia a Peter Ondrejovič v rozhovore s Ing. Maslom. Foto: DB 

 

 
4. MO Slovenského rybárskeho zväzu   
 
Kontakty: MO SRZ Nové Mesto nad Váhom 
Dom rybárov, Zelená Voda, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
Predseda: Ing. Ivan Estergájoš, 0905100529 
Podpredseda: Ing. Tibor Kvasňovský 
Tajomník: Ing. Peter Rybárik 
Členovia z Beckova: Peter Čaňo, Peter Pevný, Viktor Nožina ml., Ján Strieženec, Mário Čikel, Jaroslav 
Nožina, Štefan Strieženec; Jaroslav Turánek, rybársky referent; Roman Bánovský, Peter Nožina, Mário a 
Bianka Čikelovci. 
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5. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 
 
 

DHZ bol založený 1.1.1990. Obecný hasičský zbor je rozpočtová organizácia obce (zákon 314/2001o 
požiarnej ochrane – „obec je povinná zriadiť obecný hasičský zbor"). Dobrovoľná požiarna ochrana 
Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným 
občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou 
nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie „Zväzu požiarnej ochrany ČSFR“ na území 
Slovenskej republiky. Základnou jednotkou je Dobrovoľný hasičský zbor na čele ktorého stoji predseda, 
ktorý je aj štatutárom. Veliteľ nikdy nebýva štatutárom, je 1. podpredsedom a má na starosti techniku a 
výcvik.  

Predseda (štatutár):  Miloš Jaroščiak 
Veliteľ:   Pavol Strieženec - 7777403 
web-stránka:    www.dhz-beckov.estranky.cz   
Kontakt:   Miloš Jaroščiak, Vadičov č. 374, Beckov;  tel.: 032 7777 239  
  

 
 

6. Slovenský zväz záhradkárov Beckov – ZO SZZ Lipky a ZO SZZ Sychrov 
 

ZO SZZ Beckov – Lipky:   

Predseda Ing. Viliam Verecký, tajomník OV SZZ Nové Mesto nad Váhom.                                       

Výročná členská schôdza sa konala 22.03.2014. 

Záhradkárska organizácia SZZ Beckov – Sychrov:  

Predseda: Bohuslav Vavro, Nové Mesto nad Váhom, kontakt: 0949865772. 

Výročná členská schôdza sa konala 5.4.2014 v klube pri parku v Beckove. Záhradkári plánujú pokračovať 

v zlepšených vzťahoch s OcÚ, majiteľmi poľnohospodárskej pôdy a pastvín,  ale i zlepšiť spoluprácu  

s Poľovníckym združením  Hurban Beckov. Zriadili si v minulom roku stránku anavan.blog.sk. Našli sme 

tam aj výzvu doplatiť členské poplatky do 30.5.2014. Nové poplatky boli stanovené SZZ od roku 2014 na 

6 eur (prv –  4 eurá ročne). 

  
K_2014_126 – 127: Výročná schôdza ZO Sychrov 5.4.204 v KpP. Foto: anavan.blog.sk  

 

http://www.dhz-beckov.estranky.cz/
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7. Slovenský zväz včelárov – MO Beckov 
 

Rok 2014 bol pre včelárov a záhradkárov náročný. Nepriaznivé počasie sa prejavilo na nízkej úrode 

a výnosoch medu. Včelári mali po prvýkrát za obdobie svojho včelárenia nízke výnosy. Príčinou bola 

teplá zima, daždivá jar a suché leto. Včielky boli slabé po zimnom spánku, a keď začal kvitnúť agát, tak 

pršalo a nektár z 80 % vymyl dážď. Keď začala kvitnúť lipa, včely na ňu ani nelietali, lebo nektár bol 

vysušený.  

Včelári museli už od mája prikrmovať a podnecovať 

včielky, aby ich  posilnili a pripravili na novú sezónu. 

Včelári aj na Beckovských slávnostiach predávali 

minuloročný med (med pri správnom uskladnení 

vydrží bezo zmeny na kvalite aj 10 rokov). 

Beckovskí včelári sú súčasťou MO SZV v Novom 

Meste nad Váhom. Členmi sú: PhDr. Pavel Hos, Peter 

Šrámka, Miloš Jaroščiak, Ing. Jana Kubánová. 

 
 
K_2014_128: Ocenení včelári na Dňoch obce 2014 – 

Ing. Jana Kubánová, druhý zľava v hornom rade PhDr. Pavel Hos a Peter Šrámka prvý sprava. 
 

 
8. Obecný športový klub Slovan Beckov (OŠK) 
 
Združenie OŠK Slovan Beckov má sídlo na OcÚ – Beckov č. 180.  Vznikol 9.7.1990.  

 
8.1. Kulturistický oddiel v Beckove  

 
Kontaktnou osobou je V. Šimončic. 

Fitnesska Adela Ondrejovičová v roku 2014 

Niekoľkonásobná majsterka Slovenska, absolútna majsterka Európy 

a tiež majsterka sveta, amatérska pretekárka v kategórii 

bodyfitness, Adela Ondrejovičová po piatich rokoch tvrdej práce, 

dôsledných tréningov a sebadisciplíny získala PROFI kartu. Jej 

úspech potešil trénera Pavla Jarábka z Fitnesscentra P+D Jarábek 

v Trenčíne. Po víťazstve 5.10.2014 na Mozolányi Cup bola nominovaná 

na Majstrovstvá sveta 18.-19.10.2014 do Kanady. V Montreale vyhrala 

a získala titul majsterky sveta v bodyfitness do 168 cm. Vo fínskom Lahti 

vyhrala 11.10.2014 prestížne preteky Nicole Wilkins Fitness 

Championships vo svojej kategórii a v absolútnom hodnotení 

v bodyfitness. Získala tým štartovnú kartu na profesionálne súťaže v roku 

2015. Zlatú medailu získala aj 26.10.2014 na Grand Prix Fitness v Brne a 
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1.11.2014 na Tatranskom poháre v Poprade. Adele držíme palce na profesionálnych súťažiach r. 2015!                                                                                                                                                    

K_2014_129: Adela Ondrejovičová zvíťazila. Foto: internet 

 
 

UDALOSTI A PODUJATIA V OBCI V ROKU 2014 

 

Stolnotenisový turnaj 
 

Stolnotenisový turnaj mikroregiónu Beckov - Zelená Voda - Bezovec sa uskutočnil 15.2.2014 v 
zariadení Tomba v obci Hrádok. Na turnaji sa zúčastnilo 6 obcí: Beckov, Kálnica, Kočovce, 
Hrádok, Lúka nad Váhom a Modrová. 

V tomto roku sa zapojilo 
menej obcí, ale zvýšila sa 
kvalita mužstiev.  
Konečné poradie: 1. Hrádok, 
2. Kálnica, 3. Beckov, 4. 
Modrová, 5. Kočovce, 6. Lúka 
nad Váhom.  
Obec reprezentovali Jaroslav 
Zbudila, Ján Dvoran, Jaroslav 
Straka, Dávid Porubčan a Ivan 
Stano, rodák z Beckova, ktorý 
býva na Starej Turej. 
 
K_2014_130: Beckovské 
stolnotenisové mužstvo pod 

vedením Jaroslava Zbudilu. Foto: BN 
 

Lampiónový sprievod 
Oslobodenie obce, 69. výročie, sme si pripomenuli 4. apríla 2014. Beckovčania sa zišli o 19,30 

pred budovou základnej školy, deti si prevzali zapálené lampióny a sprievod sa pobral do parku 

k pamätníku hrdinov  I. a II. svetovej vojny. Veniec vďaky k pamätníku položili starosta obce 

Karol Pavlovič a poslankyňa OZ Anna Kabelíková. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie 

Beckovského speváckeho zboru pod vedením Mgr. Anežky Ilavskej. Udalosti  II. svetovej vojny 

prítomným pripomenul zástupca starostu obce Jaroslav Zbudila. Úctu k vojakom Rumunskej 

a Sovietskej armády, ktorí sa v apríli v roku 1945 zaslúžili o oslobodenie obce vyjadrili i žiaci  

základnej školy svojim krátkym programom, ktorý pripravila p. uč. Mgr. Martina Striežencová.  

 

Stavanie mája 

V predvečer sviatku 1. mája sa staval máj. Počasie bolo aprílové, menej slniečka, viac oblakov aj 

dažďa, ale napokon sa vyčasilo. Okolo 18. hodiny sa na Stiborovo námestie zišli rodičia s deťmi 

a ďalší ctitelia tradícií, aby pri muzike FS SELČAN zo Selca sa zúčastnili na stavaní mája. Deti 

priviazali stuhy a Ján Králik pomocou žeriavu a za asistencie pracovníkov prevádzky, Petra Čaňu 
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a Miroslava Maleca, máj postavil. Dievčatá pohostili účastníkov podujatia ovčím syrom, Milan 

Nožina ponúkal pivo alebo kofolou. Dobrá nálada sa stupňovala, niektorí si aj zatancovali.  

„Hudba hrala do 20. hodiny, vetrík sa pohrával s pestrofarebnými stuhami mája, ktorý bol 

postavený všetkým dievkam a ženám v obci na znak úcty k tradíciám našich predkov.“ (in: BN 

2/2014, s. 4). 

  
K_2014_131 – 132: Stiborovo námestie 30.4.2014 – máj je postavený! Foto: DB 

 
Deň matiek 
V nedeľu 11. mája 2014 sme si pripomenuli v kultúrnom dome Deň matiek. Po úvodných 

veršoch privítal prítomné mamičky, babičky a prababičky starosta obce Karol Pavlovič. Vo 

svojom príhovore vyzdvihol neoceniteľnú a nezastupiteľnú úlohu matky v živote dieťaťa a 

vyjadril svoj obdiv všetkým mamám.  

  
K_2014_133 – 134: Vystúpenie predškolákov MŠ. Foto: BN 
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K_2014_135 – 136: Hudobné číslo – S. Ježko a FS Janky Bórikovej z Modrovej. Foto: BN 

Prítomné mamičky pozdravili deti z materskej školy pod vedením p. uč. Bagovej a Kubicovej,  

a žiaci základnej školy. Po krátkom programe žiakov vystúpila folklórno-spevácka skupina 

z Modrovej pod vedením Janky Bórikovej, predstavili sa pásmom Konopa - konopa. Prítomné 

matky si odniesli nielen pekný zážitok, ale aj kvietok klinčeka ako poďakovanie za to, že sú. 

 

Deň detí 
Obec Beckov v spolupráci so ZŠ s MŠ J.M. Hurbana a Záujmovým združením Hrad Beckov 
pripravili Deň detí na Beckovskom hrade. Hľadali stratený poklad pána Stibora. Aby sa k nemu 
mohli dostať, museli plniť rôzne úlohy pri rozprávkových postavičkách. Po splnení týchto úloh 
postúpili do vyššieho levelu. Poklad mohol nájsť len rytier. Preto sa učili strieľať z kuše, luku, 
hádzať oštepom. Dokonca aj základy šermiarskeho umenia. Po dosiahnutí rytierskeho titulu 
dostali diplom a pristúpili k pokladu. 
Aj tento rok pasoval  pán hradu desaťročné deti z Beckova za rytierov a hradné dámy. Chlapci 
dostali zbraň a dievčatá prstienky. Museli sľúbiť, že budú dôstojne reprezentovať náš hrad, že sa 
budú dobre učiť a poslúchať rodičov. Keď budú zavolaní, tak prídu a budú pánovi Beckovského 
hradu pomáhať. Po tomto pasovaní nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny „Beckovské 
ksichty“. Toto vystúpenie malo výborný ohlas nielen medzi deťmi, ale aj rodičia a návštevníci 
hradu sa dobre zabavili.   
Škola ďakuje za pomoc pri oslave Dňa detí účinkujúcim: Nikolke Hajdúškovej alias trpaslíkovi, 
princeznám – Maruschke Babulicovej a Sárinke Stehlíkovej, Šimonkovi Čaňovi v úlohe princa, 
šašom – Jankovi Gábovi a Lukinkovi Kmeťovi, Maťkovi Borcovanovi a Kikovi Rozvadskému ako 
Patovi a Matovi, Natalke Tyznerovej a Veronike Lištiakovej ako Mickey Mouse a Mini, Agátke 
Borcovanovej a Sofinke Betákovej ako vodníkovi a víle, Nikolaskovi Rozvadskému a Nikolke 

Riegerovej ako 
čertovi a krásnej 
čarodejnici, 
Snehulienke – alias 
Dominike 
Koreňovej, Anenke 
Hyžovej a Jakubkovi 
Jurčackovi ako 
Červenej čiapočke 
a Horárovi,  pirátom 
v podaní  Peťo 
Páleník, Paťo 
Kopčan a Gabko 
Kováč. Pribudli nové 
masky – motýľ 
Emanuel a 
dievčatko 

Makovička alias Julka Babulicová a Miška Kusendová.  
Organizátori ďakujú sponzorom: Ivane Potočkovej, pánovi starostovi K. Pavlovičovi, ZŠ Beckov a 
členom kultúrnej komisie.  
      
K_2014_137: Deň detí na Beckovskom hrade. Foto: BN 
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6. Beckovské slávnosti (BS) 
 
BS sa konali 18. – 20. júla 2014. Usporiadateľ: Double Agency, s.r.o., Beckov 405 

  
K_2014_138 a 139: Otvorenie BS za asistencie „stredovekého ľudu“. 

 
PIATOK – ICS MUSIC STAGE 18. – 24. H OLDIES PARTY – hudba rokov 1960 - 200  

SOBOTA – Vystupovali hudobníci, okrem iných, Banjo Band Ivana Mládka, Zuzana Smatanová, 
Gladiator, Rockovanka, ale aj Bludní rytieri, konal sa VIDLOMET. D.A.S. Aréna – Včelie produkty. 
Liečenie medom, peľom a propolisom. Peter Ondrejovič alias „Becko“ – Amerika, Afrika, 
banány a paprika. Premietanie a sprievodné slovo z posledných výjazdov za hranice všedných 
dní v rovníkových oblastiach Ameriky a Afriky. Remeselníci, lunapark... 

  

NEDEĽA  

Predstavili sa Drišľak, Senzi Senzus, Bludní rytieri, remeselníci, lunapark... Do bitky sa na 
Beckovských slávnostiach zapojil aj prvý 
veľký obliehací stroj Trebuchet. Postavila ho 
skupina živej histórie Bludní rytieri na 
obranu proti Husitským vojskám. Veliteľa 
hradnej posádky Ladislava z Košece navštívil 
osmanský veľvyslanec Sulejman Azíz ibn 
Bahrád so svojimi najlepšími háremovými 
tanečnicami. Diváci uvideli vystúpenie 
skupiny orientálnych tancov DŽAMÁL.  
V nedeľu vystúpila hudobno-tanečná 
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skupina Dúhové Eminencie & Yasmin. Predstavili sa Tuhar sitar didgeridoo; multiinštrumentálni 
hudobníci Branislav Hargaš a Miloslav Kollár a ďalší.  

  

K-2014_140 – 144: Návštevníci BS na jarmok remesiel.  Foto: BN 

  

K_2014_142 (na str. 54 vľavo dole), 145 a 146: Bludní rytieri predvádzajú bojové umenie. Foto: BN 

   

K_2014_147 - 149: Tri podoby ženy na BS – ženy tanečnice, kuchárky a matky rodiny. Foto: BN 
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II. ročník DNI OBCE  – 16. – 17. august 2014 
 

Organizátori: Obec Beckov, Kultúrna komisia, Double Agency, DHZ, OŠK, ZO JDS,  

Počasie: ráno 13 a 10°C, cez deň 20 až 22°C, polooblačno, okolo 16. H dážď.  

SOBOTA  

Podujatia: kulinárska súťaž o majstra varešky – guláš, súťažilo 10 družstiev: Benko team (rodina Ernesta 

Benku), Obecný hasičský zbor, rímskokatolícky farský úrad,  Základná škola J.M. Hurbana, evanjelická 

cirkev a. v., Poľovnícke združenie Hurban, firma Radotherm, Obecný športový klub Slovan Beckov, 

Jednota dôchodcov Slovenska, Veterná ulica (rodina Vladimíra Šimončica). Vyhodnotenie: Kráľovský 

guláš v tomto roku navarila Jednota dôchodcov Slovenska, hlavná kuchárka bola Oľga Šimková.  

  
K_2014_150 – 151: Oľga Šimková s bratom pri varení víťazného guláša a pri preberaní ocenenia za 1. 

miesto od starosti obce pre ZO JDS v Beckove.   

Pokus o vytvorenie slovenského rekordu v napísaní najdlhšieho želania (štvrtý rekord Beckova v Knihe 

slovenských rekordov). Cieľ: 100 m; rozhodoval Mgr. Roman Farkaš, komisár Slovenskej knihy rekordov; 

výsledok: v Beckove 16.8.2014 bol vytvorený slovenský rekord v napísaní najdlhšieho hromadného 

želania na celistvý pás, ktorý meral 120 metrov. 

  
K_2014_152 – 153: Slovenský rekord pri meraní a certifikát o jeho uznaní.  

Súťaž v držaní pollitra piva – odmena: pivo zdarma a pivný pohár; víťazi kôl: Ing. Jaroslav Beňo, Patrik 

Šimko, Ľuboš Gába, absolútny víťaz: Ing. Jaroslav Beňo, čas: 21 minút (slovenský rekord je 17 min) 



60 
 

  
K_2014_154 – 155: Súťažiaci a konečný víťaz, Ing. Jaroslav Beňo. Foto: BN 

Súťaž v hode valčekom na cieľ – absolútny víťaz: Jaroslav Straka; víťazi kôl: Renáta Čaňová, Jaroslav 

Straka a Pavol Bánovský 

Zábava: vodný futbal, šípky, petanque, večerná tanečná zábava s hudobnou skupinou RYTMUS z Novej 

Bošáce; hradná kĺzačka, trampolína, koč s koňom od Miroslava Košúta  

Sponzori: agentúra DOUBLE AGENCY, Pekáreň Beckov, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Beckov.  

Občerstvenie:  Milan Nožina (pivo), zdarma čapovaná vinea, ovocné šťavy a minerálna voda 

Sprievodné podujatia 

Spoločne deťmi maľovaný obraz Pozdrav Beckovu 
ZO JDS v Beckove – výstava bižutérie minulého storočia  
Eva Trnková – výstava a predvádzanie (s poradňou) vŕtaných vajíčok zdobených malinkými korálikmi 
Stánok s drobnými suvenírmi – pre oči i na zjedenie 
 

NEDEĽA  

10,00 H – slávnostná sv. omša v rímskokatolíckom farskom kostole – sviatok  patróna kostola sv. Štefana 

kráľa. Hrala DH Stříbrnanka. Malé hodové občerstvenie (zákusky, koláčiky, minerálky, pálenka). 

  
K_2014_156 – 157: Slávnostná sv. omša začína a mladí hudobníci.  
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K_2014_158 – 159: Vdp. Cyril Adam s pátrom B. Šprlákom pri sv. omši a pred kostolom s DH Stříbrňanka.  

13,30 H – park pod hradom, vystúpenie DH STŘÍBRŇANKA  

15,00 H – slávnostné oceňovanie 

Cena obce: Daniele Šimkovej, za nezištnú pomoc spoluobčanom v sociálnej oblasti a Mgr. Anežke 

Ilavskej, za dlhoročnú prácu v oblasti školstva a rozvíjaní kultúrno-spoločenských aktivít v obci.  

Cena starostu obce bola udelená: 

- Ing. Jánovi Macejkovi za aktívnu prácu v rade školy; 
- Ernestovi Benkovi ml. za dlhoročnú prácu v obecnom zastupiteľstve v prospech rozvoja obce; 
- Petrovi Ondrejovičovi za dlhoročnú propagáciu obce doma aj v zahraničí; 
- Ivanovi Hladkému za dlhoročnú a záslužnú prácu v oblasti športu; 
- Dušanovi Hladkému za dlhoročnú a záslužnú prácu v oblasti športu; 
- PhDr. Pavlovi Hosovi za dlhoročnú prácu a udržiavanie tradícií v oblasti včelárstva; 
- Petrovi Šrámkovi za dlhoročnú prácu a udržiavanie tradícií v oblasti včelárstva; 

Odmena bola udelená: Ing. Jane Kubánovej, za rozvoj a udržiavanie tradícií v oblasti včelárstva. 

  
K_2014_160 – 161: Starosta obce za asistencie J. Ježovicovej oceňuje občanov  a spoločná fotka 

ocenených občanov na Dňoch obce 2014. Foto: BN 

Program  

DH Stříbrnanka v parku pod hradom do 19. H 
Športové ihrisko: futbalový zápas  medzi mužstvami OŠK Slovan Beckov a FC Drietoma.   
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K_2014_162 – 163: Futbalový zápas na ihrisku a deti na koči v parku.  

 

Pracovníčka OcÚ v Beckove Janka Ježovicová napísala do BN č. 3/2014, s. 7, o význame tohto podujatia: 

„Dni obce nám dávajú príležitosť, aby sme mali k sebe bližšie, aby sme sa navzájom viac spoznávali, aby 

sme sa dokázali pochopiť, pomôcť, či verejne poďakovať a oceniť. Veríme, že táto pekná tradícia bude  

mať svoje pokračovanie i v ďalších rokoch.“ 

  
K_2014_164 – 165: Spoločná fotka súťažiacich o majstra varešku a členky kultúrnej komisie.  

  
K_2014_166 – 167: Deti sa zabávali na „skákacom“ hrade a trampolíne.  
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Stretnutie dôchodcov  
 
21. októbra 2014  

Tento rok pre našich seniorov pripravil starosta spolu s Trenčianskym osvetovým strediskom  a deťmi 

materskej školy naozaj bohatý kultúrny program, ktorého vyvrcholením bolo vystúpenie mužského 

speváckeho zboru ôsmich starostov – spevákov.  Kto sa zúčastnil, chválil najmä vystúpenie škôlkarov 

a starostov, harmonikára, dychovky  a pracovníčok TNOS. 

  
K_2014_168 a 169: Sála KD sa zaplnila – vystúpenie detí MŠ.  

  
K_2014_170 – 171: Program TNOS a starostov – spevákov mikroregiónu.  

  
K_2014_172 – 173: Posedenie pri hudbe a dobrom jedle.. Foto: BN 
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Voľby do orgánov samosprávy 
 
Voľby sa konali v sobotu 15.11.2014 v klube pri parku od 7. hodiny rána do 20. hodiny večera. 

Výsledky boli vyhlásené v nedeľu miestnym  rozhlasom a ešte skôr na internete na stránke 

Štatistického úradu SR - http://volbysr.sk/oso2014/sk/data.html, tiež boli vyvesené na Úradnej tabuli 

pri zastávke a publikované boli aj v Beckovských novinách č. 4 /2014, s. 2 zo dňa 12.12.2014.   

V zozname voličov bolo zapísaných 1118 voličov, obálky boli vydané pre 760 voličov, účasť 

voličov vo voľbách bola 67,97 %, počet odovzdaných obálok bol 760; počet platných hlasovacích 

lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 742 (čo je 97,63 %) a pre voľbu starostu bol 

747 (98,28 %). Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť bol 9 a počet zvolených poslancov bol 9. 

 
 

K_2014_174 – 175: Volebná miestnosť bola ako obvykle v klube pri parku. Foto: DB 

Za starostu obce Beckov bol zvolený Ing. Ján Križan, nezávislý kandidát, ktorý dostal 276 hlasov, 

a za poslancov boli zvolení Ernest Benko, Ing. Marek Jambor, Anna Kabelíková, Ing. Martin 

Ilavský, Ing. Ján Macejka, Ing. Jaroslav Martiš, Ľuboš Hajdúšek, Peter Žovinec, Miroslav Košút.  

STAROSTA – kandidáti / počet získaných hlasov / strana: 

Ing. Ján Križan 276 NEKA 

Karol Pavlovič 244 NEKA 

Ing. Martin Ilavský 128 NEKA 

Patrik Sládek   91 NEKA 

Mária Šulejová    8 KSS 

 

Zvolení POSLANCI do OZ obce Beckov / počet hlasov / strana:   

Ernest Benko 424 NEKA 

Marek Jambor, Ing. 364 NEKA 

Anna Kabelíková 355 NEKA 

Martin Ilavský, Ing. 348 NEKA 

Ján Macejka, Ing. 339 NEKA 

Jaroslav Martiš, Ing. 286 NEKA 

http://volbysr.sk/oso2014/sk/data.html
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Ľuboš Hajdúšek 271 NEKA 

Peter Žovinec 269 NEKA 

Miroslav Košút 259 NEKA 

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ: 

Romana Muráriková, Mgr. - 254, SMER - sociálna demokracia; Daniel Hladký - 238, NEKA; 
Norbert Ondrčka, Ing. - 236, NEKA; Roman Pastorek, Bc. - 218, SMER - sociálna demokracia; 
Peter Benko - 200, NEKA; Marek Sedláček - 158, Strana demokratického Slovenska; Mária 
Šulejová - 113, KSS; Boris Klčovský - 108, NEKA. 
 

     Karol Pavlovič  
 

 
Ing. Ján Križan – víťazný kandidát 

  Ing. Martin Ilavský  
 

Ing. Patrik Sládek 

 

 
Kandidáti  
na post starostu  
Obce Beckov 
 
VOĽBY 15.11.2014 
 

Mária Šulejová 

 
K_2014_176 – 177 – 178 – 179 – 180: Kandidáti na starostu. Foto: BN 
 
DOKUMENTÁCIA č. 12 – výsledky volieb do orgánov samosprávy 15.11.2014  
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Stretnutie vedenia obce 
 

28.11.2014 – na pozvanie odchádzajúceho starostu obce Karola Pavloviča sa konalo záverečné 
posedenie poslancov, pracovníkov OcÚ, členov komisií, hradu a redakcie BN v sále kultúrneho 
domu, kde sa starosta poďakoval všetkým za spoluprácu počas 24-rokov, šiestich volebných 
období, kedy bol starostom našej obce. Za všetkých starostovi poďakoval jeho zástupca Jaroslav 
Zbudila a za kolektív obecnej prevádzky Peter Čaňo, ktorý poďakoval už bývalému starostovi za 
dobré vedenie ich malého kolektívu.  
 

Adventný veniec  
28.11.2014   

 

  
K_2014_181 – 182: Na Stiborovom námestí pri Trojičke sa stretli mladí i starí. Foto: BN 
 
V sobotu 29. novembra 2014 sme po prvýkrát vytvorili spoločný adventný veniec ako symbol 
jednoty, lásky a porozumenia obyvateľov celej obce. Náš maxi-veniec, ktorý má priemer takmer 
7 metrov, zhotovili pracovníci prevádzky a striebornou jedličkou ho vyzdobili už v piatok.  
V sobotu od dvanástej hodiny prichádzali jednotlivci i malé skupinky ľudí a prinášali svoje 
ozdoby na pripravený veniec. Niektorí prišli len tak, pozrieť sa, čo sa deje. Námestím sa šírila 
vôňa pred-adventnej kapustnice a punču. Punč sa varil pre deti i  dospelých. Hlavnými kuchármi 
boli členovia kultúrnej komisie. Teplá kapustnica i horúci punč prišli v chladnom počasí vhod. 
 

Vianočný strom pochádza zo záhrady p. Márie 
Hajdúškovej, kde rástol 25 rokov – na fotke Mareka 
Jambora ešte v plnej kráse.  
K_2014_183: Budúci vianočný stromček. Foto: M. 
Jambor. 
 

Adventné trhy a príchod Mikuláša 
 
Konali sa v sobotu 6. decembra 2014 na Stiborovom 

námestí. Tradičné stánky – aj s vianočnými oplátkami a 

občerstvením,  veľa návštevníkov a hlavne detí, ktoré 

čakali na Mikuláša. Prišiel aj s anjelom a čertom, ktorí mu pomohli rozdávať darčeky. S programom sa 

pripojili k dobrej nálade žiaci základnej školy. K obci – kultúrnej komisii a škole sa tento rok pripojil aj 

Hrad Beckov ako organizátor podujatia. Kastelán a kováč Rudolf Reif zvedavým návštevníkom predviedol 
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výrobu podkovičiek a rozdal 

medovníky s námetom 

Beckovského hradu z 

„kuchyne“ Milky Mahríkovej 

ml. a magnetky s hradom od 

Petra Vozárika z Trenčína.  

 

 

K_2014_184 a 185: 
Stiborovo / Trojičné 
námestie s Mikulášom a po 
rozsvietení vianočného 
stromčeka. Foto: DB 

 
Vianočný koncert BSZ 
 

Beckovský spevácky zbor vznikol v roku 
2000 a vedie ho Mgr. Anežka Ilavská, 
učiteľka slovenského jazyka a hudobnej 
výchovy, ktorá bola do 30.6.2014 
riaditeľkou Základnej školy s materskou 
školou v Beckove. Tradičný vianočný 
koncert sa konal v rímskokatolíckom 
kostole sv. Štefana kráľa v sobotu 28.12. 
2014 o 15,00 hodine. 
 
K_2014_186: BSZ vo farskom kostole sv. 
Štefana kráľa. Foto: JŠ 
 
 
 

 
K_2014_187: Poslucháči s vdp. 
farárom Adamom. Foto: JŠ 
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K_2014_188: Vianočný strom na 
Stiborovom námestí.  

 
 

31.12.2014 – sa konal 

silvestrovský ples s cieľom 

podporiť základnú školu; 

usporiadateľom bola rodina 

Švecovcov – Pekáreň Beckov. 

Výťažok z predaja vstupeniek 

(jedna stála 25 eur) putoval na 

dobudovanie kuchyne v 

priestoroch školy. 

31.12.2014 – silvestrovský 

ohňostroj ako obvykle bol 

súkromnou záležitosťou niektorých rodín, ktoré sa tešili na možnosť  prevádzkovať zábavnú 

pyrotechniku bez následkov.  

 
 
NKP HRAD BECKOV  
podujatia a výstavy na hrade v roku 2014 
 
APRÍL:  

12. – 14.4.2014 Otvorenie sezóny na Beckovskom hrade 

19. – 21.4.2016 Veľká noc na hrade 

 
MÁJ: 

9.5. – 28.9.2014 výstava Papierové kráľovstvo na BH 

10.5.2014 Stredoveký deň na Stiborovom hrade 

11.5.2014 Divadlo pod hríbikom – Janko Hraško 

17.-18.5.2014 Dračí víkend na hrade 

17.5.2014 Noc múzeí na Beckovskom hrade 

24.5.2014 Turnaj v tradičnej lukostreľbe o pohár vojvodu Stibora 

25.5.2014 Sokoliarsky deň na hrade 

31.5.2014 Deň detí 

 
JÚN: 

1.6.2014 Deň detí 

7.6.2014 Hradné hry Vojvodu Stibora 

8.6.2014 Sokoliarsky deň 

15.6.2014 Divadlo pod hríbikom: Perníková chalúpka 

21.-22.6.2014 Ako sa žilo na hrade Beckov v stredoveku 

28.6.2014 Sokoliarsky deň 

29.6.2014 Bábkové predstavenie: Drozdia brada 
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JÚL:  

5.-6.7.2014 Vojvoda Stibor a Rád Nemeckých rytierov 

12.-13.7.2014 Roadshow - Horalky Váš turistický sprievodca 2014 na hrade 

12.7.2014 Rytier a jeho kráľ 

13.7.2014 Divadlo pod hríbikom: Poprepletko 

19.-20.7.2014 Stredoveký život na Beckovskom hrade 

26.-27.7.2014 Slovanský deň na hrade Beckov 

 

AUGUST: 

2.-3.8.2014 Kampaň Horalky 

2.-3.8.2014 Peší rytiersky turnaj 

9.-10.8.2014 Život na hrade 

16.-17.8.2014 Feudálna olympiáda vojvodu Stibora 

23.-24.8.2014 Tovarišstvo starých bojových umení 

23.8.2014 História na kolesách 

30.8.2014 Šašo Becko deťom - rozlúčka s letom 

31.8.2014 Sokoliari na hrade 

31.8.2014 Divadlo pod hríbikom: Červená Karkulka 

 

SEPTEMBER:  

1.9.2014 Šašo Becko deťom - rozlúčka s letom 

7.9.2014 Divadielko pod hríbikom: O rozmarnej princeznej 

27.-28.9.2014 Tekvicový festival s maľovanými tekvicami a tekvičkami z Kovačice 

 

OKTÓBER:  

4.10.2014 Turnaj v tradičnej lukostreľbe o pohár vojvodu Stibora 

11.10.2014 Tradičná hradná zabíjačka 

 

NOVEMBER:  

16.-17.11.2014 Ukončenie sezóny na hrade Beckov 

 

 

 

ZAUJÍMAVOSTI Z DOMOVA I SVETA  

Ema a Adam 

Najpopulárnejšie meno pre novonarodené deti v SR bolo v roku 2014 u dievčat meno Ema a u 

chlapcov Adam. Na 2. mieste to boli Sofia a Jakub; na 3. Natália a Samuel; na 4. Nina a Martin; 
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na 5. Karolína a Matúš. Tabuľku zostavuje každoročne magazín Najmama.sk v spolupráci 

s matrikami, odkiaľ sme túto informáciu prebrali.  

Sobášnosť na Slovensku 

 v roku 2014 bolo uzavretých 26 737 manželstiev, 
 najviac manželstiev sa uzatvorilo v  70. rokoch, okolo 44-tisíc ročne, 
 najmenej v roku 2001, iba 24-tisíc, 
 priemerný vek ženícha je 33 rokov, nevesta má 30 rokov, 
 do tridsiatky je slobodných 88 percent mužov a 78 percent žien. 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Do tridsiatky je slobodných až 78 percent žien a priemerná nevesta mala po prvýkrát v histórii 
Slovenska viac než tridsať rokov. Manželstvo a materstvo nastupujú až neskôr, prípravná fáza 
trvá dlhšie než v minulosti. Najviac manželstiev sa uzatvára v Bratislavskom a Prešovskom kraji, 
najmenej v Banskobystrickom a Nitrianskom. Najväčší počet manželstiev v súčasnosti 
uzatvárajú muži a ženy vo veku 25 až 29 rokov, po nich nasleduje kategória 30- až 34-ročných.  

Významné úmrtia 
 
Vybrali sme niekoľko známych osobností, ktorých životná cesta skončila v roku 2014. Medzi 
nimi boli aj: slovenský spisovateľ Ladislav Ballek; česká speváčka Iveta Bartošová; český 
hudobník, skladateľ a spevák Petr Hapka; svetoznáma česká režisérka Věra Chytilová, slovenský 
horolezec, pedagóg a geograf František Kele, český herec Pavel Landovský, slávny kolumbijský 
spisovateľ Gabriel García Márquez, známy český moderátor Přemek Podlaha a americký herec 
Robin Williams – popri mnohých ďalších. 
 

Bezpečnosť na cestách 

Podľa štatistík dopravnej nehodovosti na slovenských cestách v roku 2014 zomrelo o 36 ľudí 

viac ako v predchádzajúcom roku, hoci celkový počet havárií klesol. Spolu prišlo o život 259 ľudí, 

z toho v Trenčianskom kraji 17, čo bolo najmenej v celej SR. Hlavné príčiny nehodovosti boli 

neprimeraná rýchlosť a to, že vodiči nevenovali dostatočnú pozornosť jazde (napr. časté 

používanie mobilu). Našťastie, občan Beckova nezapríčinil a ani nebol obeťou žiadnej dopravnej 

nehody s následkom úmrtia.  Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Prehľad dopravných nehôd za rok 2014. 

Povodne na Slovensku v roku 2014 
 
Aj v roku 2014 sužovali Slovensko povodne hlavne na východe – Hron, Ipeľ, Slaná, Bodrog, na 
Dunaji, ale aj na hornom toku Váhu. Na Váhu povodeň spôsobili dlhotrvajúce zrážky od 
11.5.2014 do 18.5.2014 v severovýchodnej časti Oravy a v oblasti Tatier. Maximálny úhrn zrážok 
na Váhu bol v júni, máji a septembri. Najmenej zrážok bolo v januári a septembri. Zima 2013-
2014 bola charakterizovaná ako zima s najnižšími zásobami vody v snehu v povodí horného 
a časti stredného Váhu (v porovnaní s rokom 1982/83). Našťastie, Beckov leží na území mimo 
povodňového nebezpečenstva.  
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Nová bankovka 

23. septembra 2014 – V krajinách eurozóny sa dostala prostredníctvom bánk a bankomatov do 
obehu po päťeurovej (2.5.2013) nová desaťeurová bankovka zo série Európa s dokonalejšími 
ochrannými znakmi. Bankovka je červenej farby a znázorňuje architektúru v románskom slohu. 
Séria bankoviek bola nazvaná Európa, pretože bankovky majú v holograme a vodoznaku portrét 
gréckej mytologickej hrdinky Európy, ktorej meno nesie náš kontinent. Bankovku upravil 
Reinhold Gerstetter, grafický dizajnér z Berlína. Je vyhotovená z odolného bavlneného papiera, 
obsahuje vodoznak, ochranný metalický prúžok s mikrotextom 10 € a priehľadné bodky pre 
kontrolu pohľadom, ako aj ďalšie znaky pre kontrolu hmatom a pohľadom.  

 
K_2014_189: 10 € reverz. Zdroj: NBS K_2014_190: 10 € averz. Zdroj: NBS 

 

Minimálna mzda  

Od 1.1.2014 je Nariadením vlády SR č. 321/2013 Z. z. z 18.10.2013 stanovená výška minimálnej mzdy.  
Mesačná minimálna mzda je 352 eur a hodinová minimálna mzda 2,023 eura. V roku 2013 bola 337,70 € 
a 1,941 € / zvýšenie  je 4,2%.  
 

Cestovanie zdarma pre študentov a dôchodcov 

Od 17. novembra 2014 začalo platiť cestovanie vo vlakoch pre študentov a dôchodcov zadarmo. Toto 
opatrenie Vlády SR je súčasťou balíčka na zlepšenie životnej úrovne ľudí na Slovensku. Bezplatné 
cestovanie sa týka detí do 15 rokov, žiakov a študentov denného štúdia do 26 rokov. Zadarmo budú 
cestovať aj osoby, ktoré dovŕšili vek 62 rokov a všetci poberatelia dôchodkov podľa zákona 461/2003 
o sociálnom poistení.  Znamená to že aj invalidní dôchodcovia. „Cieľom je, aby sme do určitej miery 
odbremenili rodiny, ale aj študentov vysokých škôl od nákladov, ktoré sú spojené s cestovaním. Rovnako 
si myslíme, že takéto opatrenie je vhodné aj pre dôchodcov,“ povedal na tlačovej konferencii premiér 
Róbert Fico. Zdroj: Internet 

Zmena  autobusovej zastávky v obci 

Od polovice februára SAD Trenčín zjednotila autobusové zastávky na linkách 309 416 a 304 415, 309 416 

a 309 417 v obci Beckov tak, že všetky autobusy zo smeru od Nového  Mesta nad Váhom (Kálnica, Hôrka 

nad Váhom – aj Piešťany) stoja na zastávke pri lekárni. Pozor! Autobusy z opačnej strany, z Trenčína, 

stoja na zastávke pri zdravotnom stredisku, a nie pri „zhorenisku“ ako kedysi.  Podľa platných právnych 

predpisov obce pri stavebných úpravách ciest a námestí musia vybudovať nové autobusové zastávky; 

autobusy už neprechádzajú  cez pešiu zónu a musia zastavovať  v nike (vyznačené miesto zastavenia).  

Autobusové zastávky boli premiestnené až po skolaudovaní stavby – v Beckove išlo o Stiborovo námestie 
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a v Novom Meste nad Váhom sa z tohto dôvodu premiestnila zastávka od bývalej Palmy ku Kauflandu, 

kde je na tento účel vybudovaná nika po oboch stranách cesty.  

 

Top 10 najlepších hudobných albumov na Slovensku  

Rebríček najlepších slovenských alternatívnych albumov zostavili v redakcii NewSound: 1. Jana Kirschner 

- Moruša: Čierna; 2. Korben Dallas - Banská Bystrica; 3. Fallgrapp – Rieka; 4. Bad Karma Boy - Údolia & 

Kopce; 5. Purist - Colourful Noise; 6. Funny Faces - My Odds And Ends; 7. Monikino Kino -  Prázdniny; 8. 

GENIUS LOCCI - Innate EP; 9. Zlokot - Slowakishe Genius; 10. Kvety Nikotínu – Vlákna. 

Iný rebríček podľa Doba Magazín: 1. Monikino Kino – Prázdniny; 2. Jana Kirschner – Moruša čierna; 3. 

Supa – Čierne dni; 4. Fallgrap – Rieka; 5. Zuzana Homolová & Miloš Železňák – Medzi dvoma 

prázdnotami; 6. Jana Adevska – Bright Avenues; 7. Lenka Dusilová & Baromantika – V hodině smrti; 8. 

Talent Transport – Talent Transport; 9. Korben Dallas – Banská Bystrica; 10. Ettela Diamant – Again. 

 

Beckov a nové knihy v ponuke vydavateľstiev 

V roku 2014 vyšli alebo sa predávali aj knižky, v ktorých je 

zmienka o našej obci, prípadne ich autori o Beckove už písali.  

V prvom rade je to knižka Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti 

6 – Slovensko v stredoveku. Vydavateľstvo RAK Budmerice 2013 a 

Stopy dávnej minulosti 7 – Slovensko na konci stredoveku. 

Vydavateľstvo RAK Budmerice 2014. Hlavne 6. diel sa venuje 

Beckovu, Stiborovi i jeho kráľovi Žigmundovi, a preto by nemal 

chýbať v žiadnej beckovskej knižnici. V 7. časti je len zmienka 

o beckovskom panstve.   

Daniela Dvořáková vydala knižku Barbora Celjská – Čierna kráľovná. Vydavateľstvo RAK 

Budmerice 2013. Okrem kráľovnej a jej manželovi Žigmundovi sa v nej zmieňuje aj o vojvodovi 

Stiborovi.  

Stibor figuruje aj v knižke Vojvodcovia – 111 osobností 

vojenských dejín Slovenska autorov Vojtecha Dangla a Vladimíra 

Segeša, vydalo Ottovo nakladatelství Praha 2012 (pre úplnosť). 

Knižka Pamiatky františkánskeho rádu na Slovensku a Konrád 

Švestka vyšla koncom roka 2013 vo vydavateľstve Matice 

slovenskej v Martine. Jej autorky Katarína Beňová a Katarína 

Chmelinová podrobne spracovali život a dielo františkánskeho 

maliara, autora známeho fiktívneho portrétu Stibora zo Stiboríc 

a oltárnych obrazov v kostole sv. Jozefa Pestúna v Beckove. 

Tento kroměřížsky rodák pracoval v beckovskom kláštore 

v rokoch 1881 – 1883. Vytvoril tu obrazy na hlavnom oltári – 
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Trinitas Terrestris (centrum hl. oltára) a Smrť sv. Jozefa (nadstavec  hl. oltára).  

EKO-KONZULT Bratislava vydal v roku 2014 knižku Libor Bernát a kolektív: Korešpondencia Jána 

Kvačalu s Jozefom Škultétym. Ján Kvačala bol slávny komeniológ a vysokoškolský profesor 

s koreňmi z Beckova.  

Ústav pamäti národa v Bratislave vydal v roku 2014 zborník z vedeckej 

konferencie Slovensko v rokoch neslobody II., v ktorom sa píše o Dr. 

Vojtechovi Tvrdom (s. 75 – 85) a Mons. Andrejovi Marsinovi (s. 200 – 

2016), ktorí istý čas žili v Beckove.  

Koncom roka 2013 vyšla vo 

vydavateľstve Michala Vaška knižka 

Triedni nepriatelia IV., v ktorej autor 

a zostavovateľ Rudolf Dobiáš píše 

o ľuďoch žijúcich v Beckove, ako boli 

sr. Cecília Kosecová alebo Adam Skúpy a Ján Polorecký, ktorí v 

50-tych rokoch sa stali obeťami  bývalého politického režimu. 

Žiaľ, knižka sa veľmi rýchlo stala nedostupnou. Vydala 

Konfederácia politických väzňov Slovenska. 

V roku 2014 vyšiel vo vydavateľstve DIXIT špionážny román 

Komando 52 – Najšpinavšie operácie SIS od Petra Tótha, 

v ktorom sa spomína agent z Beckova... Samozrejme, zoznam 

kníh nie je úplný. 

K_2014_191: Obálka knihy P. Dvořáka Stopy dávnej minulosti 6 (zdroj: vydavateľstvo RAK) 
K_2014_192: Obálka knihy Pamiatky františkánskeho rádu na Slovensku a Konrád Švestka (zdroj: 
internet). 
K_2014_193: Obálka knihy Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. (zdroj: ÚPN) 
K_2014_194: obálka knihy Rudolfa Dobiáša Triedni nepriatelia IV. 

 

Počasie v roku 2014 
 
Na Nový rok  bolo zamračené, vyrovnaná teplota 3 stupne nad nulou cez deň aj v noci s tendenciou k 
otepľovaniu. 
Na Hromnice zrána poľadovica -2°C, cez deň oteplenie na 2°C, v noci dážď. 
Veľká noc 2014 – Veľký piatok, 18.4.2014, slnečno, ráno 2°C, cez deň 18°C; Biela sobota 11°C ráno, cez 
deň 19°C, dážď popoludní; nedeľa – slnečno, ráno 7°C, cez deň 18°C; pondelok – ráno 8°C a slnečno, cez 
deň 17°C a slabý dážď popoludní. 
Začiatok školského roka – 2.9.2014 daždivo, polooblačno; zrána 6°C, cez deň 14°C.  
Dušičky – štvrtok 31.10 ráno nula stupňov a slnečno, na Všetkých svätých popoludní slnečno a 15°C a 
Pamiatku zosnulých nízky tlak a zamračené, 10°C cez deň a v nedeľu dážď a 13°C; 
Vianoce – na Štedrý deň v stredu slnečno a teplo, ráno +3°C, cez deň okolo 6°C, štvrtok až 9°C, cez deň 
8°C; piatok 4°C, dážď so snehom, cez deň +2°C; k večeru ochladenie na -3°C okolo polnoci;  
Silvester – ráno sneh, -9°C, cez deň slnečno, teplota -4°C.  
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Január  
1. Týždeň –  od stredy, Nového roka, otepľovanie, zamračené, od 3 °C v stredu po 12 °C v nedeľu 

cez deň, v noci od 3°C v stredu a štvrtok, cez 1°C piatok po 5°C v sobotu a nedeľu; vietor vo 
štvrtok a zo soboty na nedeľu .  

2. Týždeň – utorok a štvrtok mrholenie až dážď v noci, slnečno v pondelok a cez víkend, 
najchladnejšie v noci v sobotu -1°C, najteplejšie v stredu v noci 6°C, cez deň 6 až 8°C, v sobotu 
len 5°C; náhle ochladenie v nedeľu večer na -2°C .   

3. Týždeň – ochladenie z nedele večera pretrváva v pondelok, ráno -6°C , cez deň slnečno 0°C, 
večer -2°C ; cez noc na utorok oteplenie na 4°C , cez deň 8°C ; zamračené do konca týždňa, 
nočné teploty 0°C  až 3°C, v piatok dážď na večer, v sobotu oteplenie na 11°C a v nedeľu až 15°C 
cez deň a večer až 18°C.   

4. Týždeň – od utorka večera postupné ochladzovanie, v noci v pondelok ešte 5°C, v stredu 0,5°C 
a v nedeľu už -10,5°C; cez deň od 6°C po -10°C; prvý sneh v piatok 24.1.2014 – tenká vrstva 
zrána, cez deň sa roztopil. 

5. Týždeň – stredu a štvrtok sneženie v noci od -7°C po 2°C, cez deň 0°C až 4°C; piatok oteplenie, v 
nedeľu ráno poľadovica. 

Február 
6. Týždeň – v noci najchladnejšie v piatok -2°C, inak 1 až 4°C v sobotu a nedeľu, prevažne slnečno, 

dážď v sobotu zrána a v nedeľu popoludní. 
7. Týždeň – pondelok až stredu teplo, v noci 2 až 6°C, cez deň 3 až 8°C; utorok a stredu dážď; v noci 

na štvrtok vyjasnenie a ochladenie na -2°C; opäť oteplenie vo štvrtok cez deň a piatok, ale večer 
ochladenie, v sobotu ráno -4°C a vietor do nedele, 7°C. 

8. Týždeň – začiatkom týždňa hmla, v noci 0°C až 8 v nedeľu; mrholenie v stredu a sobotu; 
prevažne slnečno, cez deň najteplejšie vo štvrtok a nedeľu 12°C, ochladenie štvrtok večer -1°C.   

9. Týždeň – v pondelok v noci -2°C, od utorka oteplenie až na 11°C štvrtok, cez deň slnečno, od 9 
do 14°C v nedeľu. 

Marec  
10. Týždeň – slnečno celý týždeň, vietor stredu a štvrtok; piatok dážď; v noci od 1°C do 6°C vo 

štvrtok; cez deň od 8 do 14°C. 
11. Týždeň – slnečno pondelok až sobotu, ochladenie, v noci mínusové teploty 0 až -3°C, iba  

v nedeľu 5°C, cez deň 14 až 19°C, v sobotu ochladenie – dážď a vietor aj v nedeľu, 0 až 5°C. 
12. Týždeň – začiatkom týždňa teplo a slnečno, teploty od 11 po 6°C v noci a cez deň 13°C pondelok 

až 20°C piatok; nedeľu dážď.  
13. Týždeň – v noci od -3°C po 5°C, cez deň od 8°C po 20°C; stredu jarný mráz -3°C ; slnečno. 

 
Apríl  

14.  Týždeň – slnečno, v noci od 2°C  po 10°C  v nedeľu, cez deň od 18 až 21°C.  
15. Týždeň – ochladenie piatok na -1°C v noci, cez deň pondelok 20°C, od utorka 16°C dážď, 

prehánky do štvrtka, slnečno od piatka. 
16. Týždeň – veľkonočný týždeň – prehánky pondelok, utorok, sobotu; teploty 1 až 11°C  v sobotu, 

cez deň 8 až 19°C  v sobotu; vo štvrtok chladný vietor, max. 15°C. 
17. Týždeň – veľkonočný pondelok – slnečno, popoludní slabý dážď; denné teploty 16 až 21°C , 

nočné 8 až 12°C; polooblačno s prehánkami, nepršalo len štvrtok a nedeľu.  
Máj  

18. Týždeň – zrána slnečno, k večeru dážď, nepršalo stredu, štvrtok a nedeľu; nedeľu ochladenie, 
vietor;  v noci 7°C až 12°C, cez deň 12 až 22°C.  

19. Týždeň – prevažne slnečno, v noci 2 až 12°C, cez deň 15 až 20°C;  utorok 6.5.2014 krúžilo 6 
bocianov okolo hradu; dážď v stredu v noci na štvrtok a nedeľu. 

20. Týždeň – dážď v pondelok až stredu a nedeľu; zo stredy na štvrtok a piatok vietor – v celej obci 
vo štvrtok vypadla elektrina, niekde až do 19. hodiny; teploty v noci od 4°C do 12°C, cez deň 
12°C až 16°C; 

21. Týždeň – celý týždeň slnečno a teplo, iba v sobotu v noci dážď; teploty v noci 11°C až 20°C, cez 
deň 22°C až 28°C; 
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22. Týždeň – začiatkom týždňa teplo a oblačno, ochladenie od štvrtka večera; dážď v pondelok 
a štvrtok, inak slnečno; najchladnejšie z piatka na sobotu, nočné teploty 6°C až 20°C, cez deň 
13°C (piatok) až 26°C (stredu);  

Jún  
23. Týždeň – pondelok a utorok dážď,  od stredy oteplenie a slnečno; v noci 12° až 15°C, cez deň 23° 

až 27°C; 
24. Týždeň – slnečno a teplo, dážď v piatok večer; v noci 15°C až 24°C, cez deň 28°C až 34°C; 
25. Týždeň – slnečno a teplo, sucho; v noci okolo 15°C, cez deň 22°C až 25°C; 
26. Týždeň – premenlivé počasie, ochladenie, dážď z pondelka na utorok, zo stredy na štvrtok a  

v nedeľu popoludní; vietor stredu a nedeľu; teploty v noci 9°C až 18°C, cez deň 20°C až 25°C;  
Júl  

27. Týždeň – dážď pondelok, utorok a sobotu; teploty v noci okolo 20°C, cez deň 20° až 29°C; 
28. Týždeň – prevažne slnečno, dážď z utorka na stredu a zo štvrtka na piatok; v piatok 3-krát dážď; 

teploty v noci okolo 20°C, cez deň okolo 25°C; 
29. Týždeň – slnečno, pršalo stredu a štvrtok; teploty v noci okolo 20°C, cez deň okolo 30°C; 
30. Týždeň – celý týždeň slnečno, v nedeľu búrka po 18.h; v noci  15° až 20°C, cez deň 25° až 29°C; 

August 
31. Týždeň – dážď celý týždeň, slnečno len sobotu a nedeľu; v noci 17° až 20°C, cez deň 25° až 30°;  
32. Týždeň – dážď pondelok a štvrtok; inak polooblačno; v noci 15° až 18°C, cez deň 23° až 29°C; 
33. Týždeň – polooblačno, dážď piatok a sobotu; v noci 13° až 21°C, cez deň 20° až 28°C; 
34. Týždeň – oblačno, dážď z pondelka na utorok, vo štvrtok a sobotu; teploty v noci 9° až 14°C, cez 

deň 20° až 25°C; 
35. Týždeň – oblačno až slnečno, dážď od pondelka do stredy; výrazné ochladenie pondelok ráno 

(25.8.2014) – len 5°C a cez deň v utorok na 13°C, tiež štvrtok a piatok (6°C); teploty v noci 5° až 
13°C, cez deň 13°C (utorok) až 20°C; 

September  
36. Týždeň – oblačno, pondelok, 1.9.2014 pršalo, v noci 8° až 14°C, cez deň 22° až 25°C; 
37. Týždeň – slnečno utorok a cez víkend, štvrtok a piatok dážď, teploty v noci okolo 10°C, cez deň 

17° až 20°C; 
38. Týždeň – premenlivé počasie, pršalo pondelok, stredu, sobotu 

a nedeľu ráno; výrazná hmla v stredu a štvrtok; teploty v noci 10° až 16°C, 
cez deň 18° až 23°C;  
 
K_2014_195: pavúk križiak, 15.9.2014. Foto: DB 

39. Týždeň – oblačno, ráno hmly od stredy do nedele, 23.9.2014 občasný 
dážď cez deň, ráno 11°C; teploty v noci 6° až 14°C, cez deň okolo 20°C;  
Október 

40. Týždeň – slnečno, zrána hmlisto, dážď v stredu; teploty v noci 8° až 
14°C, cez deň 18° až 22°C;  

41. Týždeň – prevažne slnečno a teplo, teplý vietor utorok a štvrtok, 
teploty v noci okolo 10°C; cez deň 20° až 22°C; 

42. Týždeň – slnečno, dážď štvrtok večer a piatok cez deň; v noci 10° až 
17°C, cez deň okolo 20°C;  

43. Týždeň – dážď pondelok až štvrtok; slnečno piatok a nedeľu; v noci okolo 10°C, cez deň 20°C; 
44. Týždeň – ráno hmla a slnečno, ochladenie od pondelka večera (27.10.2014) – utorok ráno 0°C, 

stredu už -5°C (všade inovať), štvrtok -2°C, piatok 0°C; na Pamiatku zosnulých polooblačno, ráno 
6°C; teploty v noci -5°C až 6°C, cez deň okolo 15°C;  

November  
 

45. Týždeň – veterno, piatok dážď; teploty v noci 10° až 15°C; cez deň 11° až 17°C;  
46. Týždeň – slnečno, ráno od 4°C do 13°C, cez deň 17°C až 11° 
47. Týždeň – polooblačno, dážď utorok, štvrtok vietor, v nedeľu 23.11.2014 večer náhle ochladenie 

na -1°C; teploty v noci 3° až 9°C, cez deň 8° až 12°C; oblačno, dážď v pondelok večer, ale ráno -
1°C, cez deň 4°C; vietor vo štvrtok; teploty v noci -1° až 3°C, cez deň 1° až 8°C;  
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48. Týždeň – prevažne oblačno, pondelok 1.12.2014 bolo 0°C, od utorka oteplenie, dážď od utorka, 
z piatka na sobotu; teploty v noci 0° až 4°C, cez deň 1° až 8°C; 

 
December 

49. Týždeň – pondelok po daždi, oblačno, utorok vietor a ochladenie, stredu ráno -3°C, štvrtok 
11.12.2014 prvý sneh (cez deň+1°C); v noci -3° až 3°C, cez deň 1° až 8°C; v nedeľu prišli sojky do 
dvorov;  

50. Týždeň – dážď štvrtok a piatok; zrána oblačno, cez deň slnečno; v noci 3° až 4°C, cez deň 6° až 
8°C; v nedeľu ráno padal ľadovec a dážď so snehom, vietor;  

51. Týždeň – zrána oblačno, cez deň slnečno a veterno pondelok a utorok; na Štedrý deň kvitli 
sedmokrásky a púpava v trávnikoch, piatok dážď so snehom; od piatka večera ochladenie z +2°C 
na -3°C; zo soboty na nedeľu sneh, v nedeľu slnečno a ochladenie k večeru z -2°C na -7°C; 
teploty v noci -5° až 9°C, cez deň -2°C až 8°C; 

52. Týždeň – mrazivo a slnečno, zostatok snehu z nedele; na Silvestra v stredu ráno -9°C a cez deň 
slnečno -4°C, teploty v noci -5°C až -9°C (-12°C v utorok večer), cez deň -3°C  až -5°C. 

53.  
 

 
K_2014_196: Dážď so snehom, 26.12.2014. 

 
K_2014_197: Vianočné sedmokrásky,  

 
K_2014_198: Vianočná púpava  v štádiu kvetu... 

 
K_2014_199: ...a lampášika so semiačkami, 
24.12.2014. Foto: DB 

 
 
DOKUMENTÁCIA č. 13 – diár záznamov o počasí za rok 2013 
DOKUMENTÁCIA č. 14 – rôzne (podujatia, letáky, pozvánky, noviny, volebné materiály...) 
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ZÁVER 
Záznam za rok 2014 sa rodil veľmi ťažko a dlho. Najväčším problémom bolo získanie potrebných 
informácií od osôb a inštitúcií. Niektoré sa stali dostupné až v roku 2017.   

Kronikárka obce 
Napísané 15. mája 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................        .............................................  ........................................... 

Dana Badžgoňová            Ing. Jaroslav Martiš   Ing. Ján Križan 
kronikárka obce                          zástupca starostu   starosta obce  
 
         
 

KRONIKA 2014 
Dokumentácia ku kronike 
 
DOKUMENTÁCIA č. 1: volebné  materiály z obce 
K_2014_001: Prezident Andrej Kiska. Zdroj: internet  
K_2014_002: Mgr. Jozef Pekarovič, nový riaditeľ ZŠ s MŠ J.M. Hurbana. Foto: DB 
K_2014_003: Mgr. M. Cipciarová, zborová farárka v CZ Beckov. DB 
K_2014_004: Volebná miestnosť 15.11.2014 v klube pri parku. Foto: DB 
K_2014_005: Milan Vacula a Anna Škodáková 8.9.2014 pri zbere KO v uliciach obce. Foto: DB 
K_2014_006: Pracovníci prevádzky pri odvážaní pokosenej trávy z parku. Foto: FB 
K_2014_007: K povinnostiam pracovníkov prevádzky patrí aj starostlivosť o cintorín. Foto: DB 
K_2014_008: Komunálny odpad zo zberného miesta na Barine počas jarného upratovania. Foto: DB 
K_2014_009: Zber plastov pracovníkmi obecnej prevádzky (DB) 
DOKUMENTÁCIA č. 2 – jubilanti, komunálny odpad – harmonogram vývozu.  
DOKUMENTÁCIA č. 3 – pozvánka na stretnutie seniorov v KD Beckov; plán činnosti SK. 
DOKUMENTÁCIA č. 4 – Nové knihy zakúpené do obecnej knižnice v decembri 2014; Správa o činnosti 
knižnice za rok 2014. 
DOKUMENTÁCIA č. 5 – BN č. 1 až 4/2014 
K_2014_010 – 13 obálka BN v roku 2014 č. 1 – 4. 
DOKUMENTÁCIA č. 6 – Rozpočet obce na roky 2014 - 2016;  Záverečný účet obce Beckov za rok 2014 
DOKUMENTÁCIA č. 7 – pozvánky na predajné akcie 
K_2014_014: bývalí nezamestnaní pracovali na Beckovskom hrade. Foto: DB                                      
K_2014_015: predmetom reštaurácie bola rekonštrukcia trojice okien hradnej kaplnky.  
K_2014_016 a 017: Detaily zvyškov nástenných malieb ostenia gotického okna hradnej kaplnky. 
K_2014_018: Mgr. Art. M. Mikuláš so svojimi spolupracovníkmi na obnove hradnej kaplnky. Foto: DB                                                                                                                              
K_2014_019: Pri práci na okne kaplnky. Foto: DB 
K_2014_020 a 021: Preprava kvádrov z dolného nádvoria ku kaplnke na hornom nádvorí hradu. Foto: P. 
Ondrejovič 
K_2014_022 - 023: Kvádre po vyzdvihnutí na horné nádvorie a pracovníci. Foto: Peter Ondrejovič 
K_2014_024: Chodba MŠ po rekonštrukcii. Foto: DB 
K_2014_025 – 028: Školská jedáleň – výdajňa jedál, vybavenie, priestory jedálne a schodisko pred 
dokončením, 1.4.2014. Foto: DB 
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K_2014_029: Strecha lekárne 17.4.2012. Foto: DB     
K_2014_030: Strecha po oprave, 9.5.2014. Foto: DB  
K_2014_031 - 032: stav k 8.6.2014 po zbúraní prístavby bývalej školskej jedálne medzi kúriou a bývalým 
sirotincom. Foto: DB 
K_2014_033 a 034: Kúria Dubnických, bývalá obecná škola, bez strechy, 27.07.2014. Foto: DB 
K_2014_035: Stav k 19.8.2014 – strop budovy zakrývajú fóliou. Foto: Peter Ondrejovič                         
K_2014_036: stav k 8.10.2014 – na fóliu kladú ďalšiu ochrannú vrstvu. Foto: DB 
K_2014_039 – 040: Druhá časť chodníka, september 2014 – vľavo vidieť pôvodný stav. Foto: DB 
K_2014_041 – 042: Oprava Zelenej ulice, 19.9.2014. Foto DB. 
K_2014_043 – 044: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého počas opravy a po jej skončení. Foto: DB 
K_2014_045 – 046: Pôvodný žľab a časť žľabu počas rekonštrukcie. Foto: DB 
K_2014_047 - 048: Prístrešok na zastávke autobusov pri lekárni 8.9.2014. a 3.10.2014. Foto: DB 
K_2014_049 – 050: Deti na Beckovskom hrade. Foto: MŠ                                                                                       
K_2014_051: Deti pred bránou beckovského múzea. Foto: MŠ                                                           
K_2014_052 – 053 – 054: Škôlkari v Mini farme v Lubine. Foto: MŠ 
K_2014_055 – 058: Predškoláci na schodoch MŠ; počas vystúpenia; tablo. Foto: MŠ 
K_2014_059 – 062: Obnovené priestory MŠ. Foto: MŠ 
K_2014_063: Peter Ondrejovič na besede v škole. Foto: ZŠ 
K_2014_064 a 065: Žiaci beckovskej školy po prehliadke divadla a so Svätoplukovým mečom. Foto: ZŠ 
K_2014_066: Riaditeľka školy otvára ples. Foto: ZŠ 
K_2014_067: Prvý ples deviatakov. Foto: ZŠ 
K_2014_068: Hostia. Foto: ZŠ 
K_2014_069: Učiteľka a zamestnankyne školy. Foto: ZŠ 
K_2014_070: FS Máj hrá, spieva a tancuje. Foto: ZŠ 
K_2014_071: FS Máj. Foto: ZŠ 
K_2014_072: Tombola. Foto: ZŠ 
K_2014_073: Spokojní hostia. Foto: ZŠ  
K_2014_074: Spoločná fotka z lyžiarskeho výcviku. Foto: ZŠ  
K_2014_075 a 076: Noví prváčikovia. Foto: ZŠ 
K_2014_077 – 078: Predstavitelia školy a obce otvárajú nový šk. rok 2014/2015. Foto: ZŠ 
K_2014_079: Otvorená školská jedáleň v hospodárskej časti ZŠ – žiaci čakajú na výdaj obeda. Foto: DB    
K_2014_080: Dozor – p. vychovávateľka Eva Úradníčková. Foto: DB 
K_2014_081 a 082: Teória a prax na dopravnom ihrisku. 22.9.2014. Foto: ZŠ. 
K_2014_083 – 088: Fotografie z exkurzie do Modry a Bratislavy – na hrade v budove NR SR. Foto: ZŠ 
K_2014_089 – 092: Do školy prišiel Mikuláš. Foto: ZŠ 
K_2014_093 až 096: Vianočné výrobky detí, 17.12.2014. Foto: ZŠ 
K_2014_097 a 098: Výtvarné práce detí našej školy. Foto: DB 
DOKUMENTÁCIA č. 8 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2014/2015, zostavil Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ školy. 
K_2014_099: Vdp. Cyril Adam počas hodov 17.8.2014 pred farským kostolom s hudobníkmi. Foto: BN 
K_2014_100: Sr. Juvencia s návštevou v beckovskom kláštore v roku 1996. Foto: BN. 
K_2014_101: Mladí sprievodcovia 19.7.2014. Foto: DB                                                                                     
K_2014_102: Páter Leopold Jablonský. Foto: CNEJP2 
K_2014_103: Nadšení turisti. Foto: CNEJP2 
DOKUMENTÁCIA č. 9 – Slovenská katolícka charita – oznámenie o ukončení činnosti v Beckove. 
K_2014_104: Ev. kostol v Beckove v októbri 2014. Foto: DB 
K_2014_105: Hostia na Beckovskom hrade – MUDr. Imrich Lukáč a Ing. Dušan Vagašský. Foto: PK 
K_2014_106: Zborový výlet do Bratislavy 8.6.2014. Foto: PK  
K_2014_107: Miroslav Volník a PhDr. Jozef Karlík z Podjavorinského múzea., str. 43. Foto: DB 
K_2014_108: Z otvorenia vernisáže. Foto: KB  
DOKUMENTÁCIA č. 10 – a) Výročná správa zborovej farárky za rok 2014 z 8.2.2015;  
b) plagát, obrázok a príhovor kurátorky na výstave obrazov Miroslava Volníka;  
c) Zborové zvesti 1/2014 
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K_2014_109: Poštová schránka na Šimákovci. Foto: DB 
K_2014_110: členky KDZO JDS na besede 
K_2014_111: Účastníci zájazdu na spoločnej fotke. Foto: DB 
K_2014_112 a 113: Medzi kvetmi na Flóre a v Květnej idúc na večeru. Foto: DB 
K_2014_114: Výstava bižutérie na Dňoch obec 2014. 
K_2014_115: Dušan Čikel pred klubom dôchodcov 25.11.2014. Foto: DB 
K_2014_116: Najlepší strelci škodnej zveri za sezónu 2014/2015 – Michal Čaňo, Ing. Ján Kováčik  Marek  
Čaňo, 22.02.2015. Foto: Ing. Marek Jambor                                                                                            
K_2014_117: Členovia PZ Hurban Beckov na výročnej členskej schôdzi v parku pred klubom, 23.02.2014. 
Foto: Ing. Marek Jambor 
K_2014_118: Erik Trautenberger, Ing. Ján Kováčik, Pavol Pekarovič, Ján Krchnavý st., Jaroslav Čaňo 
a Lukáš Godál. Foto: PZ H-B 
K_2014_119: Michal Čaňo ulovil 5.10.2014 na večernej poľovačke 210 kg vážiaceho diviaka v bodovej 
hodnote 107,1 C.I.C. 
K_2014_120: Zľava JUDr. Tatiana Cagalová, notárka, zapisovateľ Miloš Gúčik a predseda ZVPP Pavol 
Hladký, Ing. Viliam Maslo... Foto: DB 
DOKUMENTÁCIA č. 11 – správa o hospodárení PZ HB v roku 2014  
K_2014_121 – 122 – 123: Prednáška Ing. V. Masla – výstava – Kronika MO SZOPK Beckov. Foto: DB 
K_2014_124 – 125: Hostia podujatia a Peter Ondrejovič v rozhovore s Ing. Maslom. Foto: DB 
K_2014_126 – 127: Výročná schôdza ZO Sychrov 5.4.204 v KpP. Foto: anavan.blog.sk  
K_2014_128: Ocenení včelári na Dňoch obce 2014 – Ing. Jana Kubánová, druhý zľava v hornom rade 
PhDr. Pavel Hos a Peter Šrámka prvý sprava. 
K_2014_129: Adela Ondrejovičová zvíťazila. Foto: internet 
K_2014_130: Beckovské stolnotenisové mužstvo pod vedením Jaroslava Zbudilu. Foto: BN 
K_2014_131 – 132: Stiborovo námestie 30.4.2014 – máj je postavený! Foto: DB 
K_2014_133 – 134: Vystúpenie predškolákov MŠ. Foto: BN 
K_2014_135 – 136: Hudobné číslo – S. Ježko a FS Janky Bórikovej z Modrovej. Foto: BN 
K_2014_137: Deň detí na Beckovskom hrade. Foto: BN 
K_2014_138 a 139: Otvorenie BS za asistencie „stredovekého ľudu“. 
K-2014_140 – 144: Návštevníci BS na jarmok remesiel.  Foto: BN 
K_2014_142 (na str. 54 vľavo dole), 145 a 146: Bludní rytieri predvádzajú bojové umenie. Foto: BN 
K_2014_147 - 149: Tri podoby ženy na BS – ženy tanečnice, kuchárky a matky rodiny. Foto: BN 
K_2014_150 – 151: Oľga Šimková s bratom pri varení víťazného guláša a pri preberaní ocenenia za 1. 
miesto od starosti obce pre ZO JDS v Beckove.   
K_2014_152 – 153: Slovenský rekord pri meraní a certifikát o jeho uznaní.  
K_2014_154 – 155: Súťažiaci a konečný víťaz, Ing. Jaroslav Beňo. Foto: BN 
K_2014_156 – 157: Slávnostná sv. omša začína a mladí hudobníci.  
K_2014_158 – 159: Vdp. C. Adam s p. B. Šprlákom pri sv. omši a pred kostolom s DH Stříbrňanka.  
K_2014_160 – 161: Starosta obce za asistencie J. Ježovicovej oceňuje občanov  a spoločná fotka 
ocenených občanov na Dňoch obce 2014. Foto: BN 
K_2014_162 – 163: Futbalový zápas na ihrisku a deti na koči v parku. Foto: BN 
K_2014_164 – 165: Spoločná fotka súťažiacich o majstra varešku a členky kultúrnej komisie.  
K_2014_166 – 167: Deti sa zabávali na „skákacom“ hrade a trampolíne.  
K_2014_168 a 169: Sála KD sa zaplnila – vystúpenie detí MŠ.  
K_2014_170 – 171: Program TNOS a starostov – spevákov mikroregiónu.  
K_2014_172 – 173: Posedenie pri hudbe a dobrom jedle.. Foto: BN 
K_2014_174 – 175: Volebná miestnosť bola ako obvykle v klube pri parku. Foto: DB 
K_2014_176 – 177 – 178 – 179 – 180: Kandidáti na starostu. Foto: BN 
DOKUMENTÁCIA č. 12 – výsledky volieb do orgánov samosprávy 15.11.2014  
K_2014_181 – 182: Na Stiborovom námestí pri Trojičke sa stretli mladí i starí. Foto: BN 
K_2014_183: Budúci vianočný stromček. Foto: M. Jambor. 
K_2014_184 a 185: Stiborovo / Trojičné námestie s Mikulášom a po rozsvietení vianočného stromčeka. 
Foto: DB 
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K_2014_186: BSZ vo farskom kostole sv. Štefana kráľa. Foto: JŠ 
K_2014_187: Poslucháči s vdp. farárom Adamom. Foto: JŠ 
K_2014_188: Vianočný strom na Stiborovom námestí. Foto: DB 
K_2014_189: 10 € reverz. Foto: BN 
K_2014_190: 10 € averz. Foto: BN 
K_2014_191: Obálka knihy P. Dvořáka Stopy dávnej minulosti 6 (zdroj: vydavateľstvo RAK) 
K_2014_192: Obálka knihy Pamiatky františkánskeho rádu na Slovensku a Konrád Švestka. Internet 
K_2014_193: Obálka knihy Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. (zdroj: ÚPN) 
K_2014_194: obálka knihy Rudolfa Dobiáša Triedni nepriatelia IV. 
K_2014_195: pavúk križiak, 15.9.2014. Foto: DB 
K_2014_196: Dážď so snehom, 26.12.2014. 
K_2014_197: Vianočné sedmokrásky, 
K_2014_198: Vianočná púpava  v štádiu kvetu... 
K_2014_199: ...a lampášika so semiačkami, 24.12.2014. Foto: DB 
DOKUMENTÁCIA č. 12 – diár záznamov o počasí za rok 2013 
DOKUMENTÁCIA č. 13 – rôzne (podujatia, letáky, pozvánky, noviny, volebné materiály...) 
 


