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Zápis do obecnej kroniky za rok 2021 
 

ÚVOD 

Pandemická situácia z dôvodu výskytu Covid-19 sa aj v roku 2021 stala súčasťou života 

obyvateľov našej obce. Opatrenia, ktoré s ňou súvisia a pretrvávajú od predchádzajúceho roka, 

sa menili podľa danej situácie. Očkovanie proti koronavírusu, ktoré bolo poskytované najskôr 

rizikovým skupinám obyvateľstva, využili aj obyvatelia našej obce podľa vlastného rozhodnu-

tia. Aj v tomto roku prebiehalo testovanie, ktoré zabezpečoval obecný úrad. Život v obci sa 

spomalil, činnosť kultúrnych a športových subjektov bol obmedzený opatreniami na minimum. 

 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 

Materská škola  

V školskom roku 2020/2021 bolo zapísaných v materskej škole 33 detí, ktoré boli roz-

delené do dvoch tried „Vrabčekovia a „Sovičky“. Pedagogický zbor tvorili: 

- Viera Lukáčová – riaditeľka MŠ 

- Monika Lipčeyová 

- Gabriela Šabová (zastupujúca Mgr. Kristínu Tuhú počas MD) – do augusta 2021 

Činnosť materskej školy je každoročne veľmi bohatá ma aktivity, ktoré sa aj keď s obmedze-

niami vždy snažili realizovať aj v tomto roku. 

 

Základná škola sv. Dominika Sávia 

V školskom roku 2020/2021 navštevovalo školu 26 žiakov. Výchovno-vzdelávací pro-

ces sa realizoval v dvoch triedach spojením 1. a 2. ročníka a 3. a 4. ročníka. Zabezpečovali ho: 

- Mgr. Simona Korcová 

- Mgr. Mária Gondová 

- Bc. Jana Némová 

- Mgr. Peter Ondriaš. 

Od 08. 01. 2021 do 28. 02. 2021 prebiehalo v škole dištančné vyučovanie a prezenčné 

vyučovanie počas šk. roka prebiehalo mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami 

hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou školy 

je aj školský klub detí, ktorý zabezpečuje vzdelávanie mimo vyučovania. 

Žiaci s pomocou pedagógov sa zapájali do rôznych aktivít: 

- Deň jablka 

- Deň mlieka 

- Ako triediť odpad 

- Milión detí sa modlí ruženec 

- Všetkovedko  

- Školský karneval 

- Školská záhradka 

- MDD 

- Opekačka na konci školského roka 

- Brigády na školskom dvore 
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V júni po ukončení funkčného obdobia riaditeľky školy Mgr. Andrey Pinterovej, vyhlásil bis-

kupský úrad v Nitre, výberové konanie na post riaditeľky školy. Boli prihlásené dve uchá-

dzačky, po zrátaní hlasov členov Rady školy pri ZŠ Dominika Sávia v Machulinciach nastala 

zmena vo funkcii riaditeľky školy. Vo výberovom konaní uspela Mgr. Mária Pániková. Zmena 

nastala aj v pedagogickom zbore, novou učiteľkou sa stala Mgr. Zuzana Dubayová, v ŠKD na-

ďalej zostala pracovať Bc. Dana Števulová. 

 

Obecná knižnica 

           Obecná knižnica bola otvorená jedenkrát za týždeň, dve hodiny. Získala dotáciu z Fondu 

na  podporu umenia  na zakúpenie kníh 2000,- €. Knihovníčkou je pani Anna Horváthová. V 

priestoroch obecnej knižnice sa počas roka museli dodržiavať bezpečnostné opatrenia v súvis-

losti s Covid-19. 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY 

Dom seniorov n. o.  

Nezisková organizácia bola zriadená obcou Machulince s cieľom poskytovania služieb 

klientom staršieho veku so zdravotným znevýhodnením. Opatrovateľskou starostlivosťou sa 

zamestnanci snažia svojim klientom spríjemniť chvíle a zmierniť ich životné bolesti. V roku 

2021 bolo v zariadení 17 klientov, ktorých počet kulminuje počas celého roka. Zariadenie pre 

seniorov začalo spoluprácu s Odborným učilišťom internátnym v Novej Vsi nad Žitavou, ktoré 

zabezpečovalo odborný výcvik pre žiakov v učebnom odbore: opatrovateľská starostlivosť 

v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Praktické vyučovanie prebiehalo v priestoroch zariade-

nia pre seniorov, v súlade so ŠkVP pod dohľadom majsteriek odbornej výchovy. 

 

 

SPOLOČENSKÝ A KULTÚRNY ŽIVOT 

Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce ovplyvnila pandémia koronavírusu. Boli 

zrušené takmer všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia (športové turnaje, koncerty, 

plesy, zábavy, divadlá...) 

V januári 2021 sa pokračovalo  s testovaním obyvateľstva, ktoré začalo koncom októbra 

v roku 2020. Testovanie prebiehalo každý víkend až do konca apríla (30. 04. 2021 bolo po-

sledné). Pri organizovaní pomáhali členovia Policajného zboru SR, Ozbrojených síl SR a dob-

rovoľníci. Zúčastňovalo sa ho približne 400 obyvateľov, postupným uvoľňovaním opatrení 

tento počet klesal. Samotné testovanie vykonávali zdravotnícki pracovníci, ktorí sú obyvateľmi 

obce. Aj tu sa ukázala neoceniteľná služba a vysoké nasadenie zdravotných sestier v čase pan-

démie. Napriek všetkým okolnostiam sa život v obci nezastavil a plnil sa plán na rok 2021. 

 

Verejnoprospešné práce v obci 

- rozpočet na rok 2021 po dotáciách 825 673,61 € 

- príprava rekonštrukcie predajne a pohostinstva COOP Jednota Machulince 

- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

- sociálne zariadenia v Dome smútku - pánske a dámske toalety 

- zákaz umiestnenia herní a kasín na celom území obce Machulince 



 

3 

 

- zakúpenie 600 litrových kompostérov na biologický rozložiteľný odpad do každej do-

mácností v obci - 350 kusov 

- príprava rekonštrukcie Zlatňanskej ulice , rozpočet 157 263,68 € 

 

Dotácia obce na podporu činnosti Občianskeho združenia Vrabec: 

- CK Machulince 232,64 €,  

- Stolnotenisový oddiel Machulince 0 € 

- Rybársky zväz 300 € 

- ZO Slovenský zväz chovateľov 0 € 

- FS Kamenec 0 € 

- FS Kamienok 0 € 

- Dychová hudba 0 € 

- FS Benát 0 € 

Predsedníčkou občianskeho združenia je pani Anna Kukučková. 

 

Sčítanie obyvateľstva  

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa 

obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný 

pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej 

republiky obvyklý pobyt.  

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má 

povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Sčítanie obyvateľov bude plne elek-

tronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bez-

pečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Všetky 

údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu oka-

mihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. 

Elektronické sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.  

Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. 

Odstúpenie poslanca OZ Ing. Vladimíra Ondrejku, PhD. a zloženie zákonom predpísa-

ného sľubu  nového poslanca – Mgr. Viktória Orolínová od 21.07.2021 

Obec Machulince udelila  Viliamovi Ondrejkovi z príležitosti jeho životného jubilea 60 

rokov Čestné občianstvo za dlhoročný rozvoj, podporu a zveľaďovanie obce Machulince. 

V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 obec zakúpila do každej domácnosti jeden 

kompostovací zásobník na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktoré si občania prevzali 

do užívania od 16.09.2022. Obecný úrad každoročne aj tento rok vyzýva občanov k separácii 

odpadov a vytvára dostatočné podmienky na triedenie domáceho odpadu. 

 

Machulinský kotlík  

Medzi obľúbené letné akcie patrí súťaž vo varení gulášu. V tomto roku sa uskutočnila 

17.07.2021. Zúčastnilo sa jej 12 družstiev, prevažne z obce a blízkeho okolia. Atmosféru umoc-

nili rôzne súťaže pre deti aj dospelých. 

 

Folklórne slávnosti pod Kamencom 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scitanie.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR2x3SMlthW20HmCqIg7Slm8-patut0jHG-LCoiQTrNWy566RRnyWcVXJrw&h=AT32mGSWI-X8FgFV-Oe7Z23hyOkORANkezH5Nfi3lSC9PwI3Gaqe0Td_scN3DkUJG5hZlFnattZQhyN14skjxi1gw4UTuGIaZopBoRxcCU7vUK3eNRvtlLDuQUOtcf0Ama7H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1xiAqCmjbetY8SkR74KwqxcLLoMAyTG8OW3fiQp1ayWgobDa46T0e5BaqwzJvhwAOO8csDNKv2xyQ5O8J_FueAOBCYkgNa8tsowMp7Cme4AqMDIATwTO7bRy3w7ouKAay8B-1aYVRKngebVvK_uKWPccr4EW9DhryZV-4A5fBIBJv8EWJS-eaj-7rCF6inXcqQPVONBg
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V nedeľu 1. augusta sa v športovom areáli obce uskutočnili Folklórne slávnosti pod Ka-

mencom. Bol to už 10. ročník, na ktorom reprezentovali ľudovú tvorbu viaceré súbory. Napriek 

nepriaznivému počasiu boli ich vystúpenia príjemným osviežením. 

 

Pozemkové spoločenstvo združenia bývalých urbárnikov obce Machulince 

Pozemkové spoločenstvo vykonáva svoju činnosť od 31. decembra 2004. Cieľom 

a hlavnou úlohou spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a zabez-

pečiť spoločné záujmy členov spoločenstva. Za týmto účelom vykonáva najmä tieto činnosti: 

- ochrana majetku 

- ochrana lesa pred škodlivou činnosťou 

- pestovanie lesa v plnom rozsahu 

- ťažobná činnosť a predaj drevnej hmoty 

- hospodárne využitie produktov lesa, zveľaďovanie jeho stavu 

- obstarávanie materiálneho zabezpečenia k uvedeným činnostiam 

Pozemkové spoločenstvo hospodári na lesných pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v katastrál-

nom území obce Machulince, okres Zlaté Moravce. Riadi sa plánom Starostlivosti o les, ktorý 

je vypracovaný na desaťročné obdobie, pod dohľadom odborného lesného hospodárstva, vý-

borom a dozornou radou. 

Orgány pozemkového spoločenstva: 

Výbor: 

- predseda:  Stanislav Ondrejka st. 

- tajomníčka: Mgr. Jana Tonková 

- pokladník: Mária Partlová 

- hospodár: Ján Ondriaš 

- člen výboru: Ing. Pavel Ondrejmiška (do apríla 2021) 

Dozorná rada: 

- predseda dozornej rady: Milan Gálik 

- člen dozornej rady:  Viliam Ondrejka 

- člen dozornej rady:  Mária Šutková 

Ďalší pracovníci: 

- odborný lesný hospodár:  Ing. Karol Kiss 

- účtovníčka:   Mária Ondrejková 

 

TELOVÝCHOVA A ŠPORT 

TJ Družstevník Machulince 

Dotácia 5000 Eur pre TJ Družstevník Machulince bola na podporu činnosti futbalového 

klubu (hradenie výdavkov futbalového oddielu, výdavky na trénera, hospodára, športové vyba-

venie, údržba trávnika a pod.) 

V sobotu 03. júna 2021 sa v Športovom areáli Machulince odohral turnaj v malom fut-

bale. Do turnaja sa prihlásilo 8 mužstiev, spolu 64 hráčov. Na pravidlá a priebeh hry dohliadali 

dvaja rozhodcovia z oblastných súťaží. Turnaj vyhrali "Vajčáci", na 2. mieste skončili "Tro-

gári" a na 3. mieste skončil "G-Team". Ďakujeme hráčom z Lehoty, Jedľových Kostolian, Ma-

chuliniec, Zlatých Moraviec, Nevidzian a všetkým zúčastneným. 
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V piatok 22. októbra 2021 sa na futbalovom štadióne v obci Žitavany o 16:00 hod. odo-

hral prípravný zápas mladších žiakov. Úvodný gól strelilo naše mužstvo, ale postupne taktovku 

hry prevzal súper zo Žitavian, kde bolo zjavné, že sú zohratejší. Napriek tomu sa naši novoza-

ložení žiaci nevzdávali a hrali ako najlepšie vedeli. Ďakujeme hráčom za prevedený výkon a 

ich rodičom za vytrvalú podporu. 

 

Cyklisticko-turistický klub Machulince 

V sobotu 11. 09.2021 sa v Machulinciach konal druhý ročník turistickej akcie s názvom 

„Vrabčiarska 25-ka“. Po úvodnej prezentácii privítali príhovorom účastníkov, organizátor Pa-

vol Holý a starosta obce Bohumil Bielik. Po spoločnej fotografii sa už turisti pod jasnou oblo-

hou vybrali na trať. Najskôr zamierili na Benát a odtiaľ na Veľký Inovec. Záverečné posedenie 

bolo na štadióne TJ Machulince pri výbornej kapustnici. 

CK Machulince zorganizoval rodinnú jazdu na bicykloch 19.06.2021 pod názvom 

„Hore, dole dolinou“. Trasa bola dlhá cca 40 km s cieľom v Hostianskej doline. Účastníkov na 

konci čakalo malé občerstvenie v Bistre Huntík v športovom areáli Machulince. 

Cyklisticko-turistický klub Machulince zorganizoval 24.07.2021 turistický zájazd do 

Vysokých Tatier s východiskom turistickej trasy zo Starého Smokovca. 

Akcia Z – Turistická "Akcia Z" na záver kalendárneho roka 2021 chlapcov z Machuli-

niec – Pavol Holý, Jozef  Lukáč, Pavol Janák, Marek Šabík, Dušan Gašparík, Marian On-

drejka. Vďaka ich snahe pribudli 4 nové lavičky (Benát, Malý Inovec, Obycké lúky) pre od-

dych a načerpanie nových síl pri prechádzke a turistike. 

 

Dobrovoľný hasičský zbor  

 DHZ Machulince má 24 členov: 

Miroslav Dubay, Martin Sperka, Štefan Švec, Matúš Mikuš, Miroslav Gálik, Bohumil Bielik, 

Ján Orolín, Igor Herda, Peter Gašparík, Radovan Žákovič, Peter Tuhý, Peter Borčin, Adam 

Lukáč, Martin Kratka, Zuzana Hladká Dubayová, Kristína Mihoková, Kristína Tuhá Šutková, 

Veronika Petrovičová, Beáta Sperková, František Mikuš, Mária Gašparíková, Natália Ju-

hászová, Mária Valachová, Zuzana Krajčovičová. 

 DHZ pomáha pri prírodných kalamitách a pri organizovaní akcií v obci. Členovia DHZ 

sa zúčastňujú cvičení a výcvikov pre lepšiu pripravenosť pomáhať v prípade potreby.  

 

37.ročník Machulinskej dvadsiatky bol v tomto roku pre pandemickú situáciu zrušený.  

 

DUCHOVNÝ ŽIVOT 

Pre veriacich bolo obdobie protipandemických opatrení veľmi ťažkým. Kostoly boli 

v čase najvyššej pozitivity na koronavírus zatvorené. Všetky slávnosti, sv. omše, slávenie Veľ-

kej noci sa vysielali online prostredníctvom internetu (až do konca mája). Sviatosti sa vysluho-

vali za prítomnosti 6 ľudí a kňaza s asistenciou. Od 19. 04. 2021 sa kostoly otvorili pre veriacich 

s obmedzením podľa kapacity kostola, u nás to bolo 15 ľudí. Jarné, letné a jesenné mesiace sme 

sa zúčastňovali bohoslužieb aj keď s obmedzeniami (nepoužívanie svätenej vody, prijímanie 

eucharistie do rúk, úkon pokoja sa nevyjadril podaním rúk ale úklonom, použitie dezinfekcie, 
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rúška alebo respirátora). Veriaci počas leta opäť pomaly začínali navštevovať pútnické miesta: 

Levoča, Topoľčianky, Ladce - Butkov, Nitra, Nová Ves nad Žitavou ..,  

Dňa 12. septembra 2021 na Slovensko zavítala vzácna návšteva z Vatikánu, pápež Fran-

tišek. Ľudia sledovali priamy prenos z bratislavského letiska M. R. Štefánika, pri pristávaní vo 

všetkých kostoloch Slovenska sa rozozvučali zvony. Pozývali tak veriacich na stretnutia s pá-

pežom počas jeho pobytu na Slovensku. Predstavitelia štátu, duchovného a spoločenského ži-

vota privítali pápeža chlebom a soľou. Mottom jeho cesty bolo: „S Máriou a Jozefom na ceste 

za Ježišom“. Počas štvordňovej cesty absolvoval mnoho stretnutí nielen s predstaviteľmi štátu, 

s biskupmi a kňazmi, veriacim ľudom, ale aj so židovskou komunitou, s rómskou komunitou a 

viac stretnutí s mladými ľuďmi. Jeho putovanie po Slovensku (Bratislava, Košice, Prešov, Šaš-

tín - Stráže) sprevádzalo hlasné skandovanie Vivat papa Francisco!. Na stretnutie s Otcom Fran-

tiškom do Šaštína išli aj veriaci z našej farnosti. Predchádzala tomu registrácia cez oficiálnu 

stránku. Na stretnutia s pápežom Františkom sa prihlásilo asi 100-tisíc ľudí. Pápež vo svojich 

príhovoroch pripomínal korene, z ktorých pochádzame, vysvetľoval potrebu držať si v úcte 

rodinu, často navštevovať rodičov a starých rodičov, prejavovať lásku rodine a odpustenie sebe 

samému. Vzájomným objatím sa otvárame jeden druhému, objatie kríža znamená objatie Boha. 

Mladým odkázal neostávať sedieť doma ale pracovať, a tak sa postarať o rodinu. A keď aj 

pochybia „Boh miluje každého a odpúšťa.“ Jeho slová ešte dlho po jeho odchode rezonovali v 

dušiach ľudí.  

Neskorá jeseň (od 25.11.2021) zhoršila pandemickú situáciu a kostoly boli opäť zatvorené, 

preto bola 1. adventná nedeľa vysielaná online. Od 19.12.2021 sa slúžili sv. omše za prítomnosti 

veriacich v obmedzenom počte 25 veriacich a kňaz s asistenciou. Pán farár Stanislav Caránek 

slúžil aj rorátne sväté omše, ktoré sú veľmi obľúbené u veriacich.  

Hodová slávnosť  

V tomto roku sa hodová slávnosť konala 13.06.2021. Slávnostným kazateľom bol náš 

rodák Dominik Ondriaš. Obohatením a umocnením slávnosti bola dychová hudba Machu-

lince, FS Kamenec a ľudia v krojoch. Hodovej slávnosti predchádzalo vysluhovanie sviatosti 

eucharistie deťom - 1. sväté prijímanie. 

Vysielanie v rádiu Lumen 

Rádio Lumen odvysielalo vo februári tohto roku dve hodinové relácie o hornom Poži-

taví. Rodák z Machuliniec pedagóg a regionálny historik PaedDr. Ondrej Valach v nich hovoril 

o historických pamiatkach a osobnostiach nielen Machuliniec, ale viacerých obciach horného 

Požitavia. Hodinové relácie boli vysielané vo večerných hodinách, boli aj reprízované.  

Na Veľký piatok bola odvysielaná relácia, v ktorej Ondrej Valach hovoril o kalváriách 

a krížových cestách na hornom Požitaví. 

Na Štedrý deň bola odvysielaná relácia s divadelno-folklórnym súborom Benát Machu-

lince, na tému Advent a Vianoce vo zvykoch našich predkov.  

 

POČASIE  

Začiatkom roka bol skúpy na sneh, denné teploty sa držali okolo 10°C. Zdalo sa, že jar 

príde čoskoro, ale február priniesol chladné počasie s mínusovými teplotami aj cez deň. Pekné 

počasie nastalo koncom mesiaca. S počasím to bolo ako na hojdačke. Prvá polovička marca 

bola mrazivá, počas dní aj nocí boli nízke teploty, ktoré spôsobili mierne sneženie. Potom sa 

počasie ustálilo, vysádzali sa záhrady aj kvety do kvetináčov a znova nás prekvapili snehové 
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prehánky. Apríl priniesol rekord z 13. na 14. apríla sa teplota znížila o 16 stupňov Celzia. 

Okrem toho bol typický krátkymi ale intenzívnymi prehánkami, ktoré rýchle striedalo slniečko. 

Zopár takýchto dní koncom mesiaca spôsobilo v našej obci záplavy. Rieka Žitava sa vyliala zo 

svojho koryta 17.mája a zanechala po sebe aj materiálne škody. Máj bol studený a daždivý. Jún 

priniesol vyššie teploty až do +36 °C. V letných mesiacoch sa teplota pohybola v priemere 

okolo +30℃. V druhej polovici júla po výraznom suchu, prišli výdatné dažde, ktoré spôsobili 

záplavy na východnom Slovensku ale aj v okolitých krajinách. Odborníci hovoria o dôsledkoch 

klimatických zmien. August prišiel s ochladením, búrkami a hromobitím. 17. augusta sa naším 

územím prehnala silná búrka s vetrom, ktorý vyvracal stromy, bola prerušená dodávka elektric-

kej energie. V septembri vystriedalo slnečné počasie, pár daždivých dní a prinieslo ochladenie. 

Október bol bez výraznejších zrážok s priemernými teplotami. Začiatok novembra priniesol 

daždivé dni a ochladenie. Najnižšie denné teploty boli okolo nuly, maximálne okolo 10° C. 

Koncom novembra padal sneh s dažďom, neskôr aj čistý sneh. V decembri primrzlo a teploty 

sa pohybovali od -10 do +7°C. Pribudli zrážky, ktoré boli spočiatku dažďové a v druhej polovici 

mesiaca sa zmenili na snehové. 

 

ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA 

V roku 2021 

- sa narodilo 9 detí, z toho 6 chlapcov a 3 dievčatá 

 

- zomrelo 14 občanov, 6 mužov  a 8 žien  

 

- zosobášilo sa 15 manželských párov. 

 

Najstarším občanom v obci z mužov je  96-ročný  Ábel Gašparík (Podhorská ul.),  

nasleduje 90-ročný  Štefan Gašparík z Cintorínskej ulice. 

Najstaršou občiankou v obci je  Emília Čulíková (Žitavská ul.) – 91 rokov,  

Obec mala k 31. decembru 2021 -  1097obyvateľov. 

 

Údaje za rok 2021 sú zapísané v obecnej kronike na stranách .........................  a ďalej. 

Zápis bol schválený obecným zastupiteľstvom v Machulinciach dňa .......................... . 

 

Zapísala: Jana Tonková 

 

PRAMENE, ZDROJE A POUŽITÁ LITERATÚRA   

- evidencia obyvateľstva – Obecný úrad Machulince 

- webové sídlo obce, sociálna sieť 

- webové sídlo Základnej školy Dominika Sávia 

- plagáty a pozvánky na podujatia 

- farská kronika 

- zápisnice Obecného zastupiteľstva v Machulinciach  

- príspevky predsedov organizácií 
 


