
Zastavme sa...
... aspoň na chvíľu. Na tu chvíľu, ktorá bude patriť iba nám, nášmu Bohu, 
našim blízkym, na tú chvíľu, kedy nebudú hučať motory áut, 

zvoniť telefóny, vrava veľkého spoločenstva ľudí. 
Určite takáto výzva k nám prichádza tento rok už viackrát. 

Nevenovali sme jej pozornosť, veď to bola strata času ... 
Ale prišiel koronavírus a máme čas. Poznávame svoju rodinu, 

máme čas pre svojho manžela, manželku, deti... Máme čas...

Vianoce  každoročne prichádzajú  do nášho stredu, do života našich 
rodín, spoločenstva i do nášho osobného života s neopakovateľnou 

atmosférou a pôsobivosťou, ale aj s programom. 
Každé Vianoce nás pozývajú znova sa učiť umeniu „vedieť prijať i darovať“. 

Aj pre tohoročný zázrak pokoja a lásky v nás je potrebné sa stíšiť, 
vedieť darovať i darované prijať. Len tak nás i tieto Vianoce „posunú dopredu“...

Vianoce s darom „vedieť prijať i darovať“ sa obnovia v každom, ktorého sa dotknú ľudské 
ramená po tieto dni: či už to budú ramená rodičovskej lásky objímajúce svoje deti, či ruky 
malých detí, čo radostne vletia do náručia rodičov s bozkom vďaky na ich tvár, či ďakovný 
pohľad očí i na ruky našich rodičov, manželov, manželiek, alebo to budú ramená, ktorými 
cez dar našej obety budeme v tieto dni pomáhať iným v ich hmotnej i duchovnej biede...

Dovoľte mi úprimne popriať vám i vašim blízkym pokojné a požehnané dni Vianoc. 
Do dní Nového roku 2021, ktorý je pred nami, vám vinšujem veľa životného optimizmu, 

potrebný dar zdravia, spokojnosti a veľa obohacujúcich stretnutí, z ktorých chceme odchádzať 
bohatší, pretože sme sa naučili v tieto dni od Božej lásky, čo to je  „vedieť prijať a darovať“!

Tieto Vianoce budú o čosi iné, ako tie počas minulých rokov a všetci to tušíme. 
Vonku zúri pandémia a negatívne správy sa valia takmer z každej strany. 
Aj napriek tomu sa však blíži čas, ktorý tradične všetko spomalí a skrášli. 

Sviatky lásky a pokoja, nech každú bolesť zahoja.
V kruhu blízkych tešte sa spolu, až budete sadať k štedrovečernému stolu.

Želám vám, aby budúci rok bol pre vás niečím výnimočným.
Nech je každý nový deň naplnený láskou, zdravím, porozumením a šťastím.

Nech máte každý deň aspoň jeden dôvod pre radosť
a urobíte si tak váš svet krajším.

Ročenka  2020
Dolná Tižina

starostka obce
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Štefánia Chalúpková • Sidonia Maťková • Rudolf Ďurina • Mária Michalčíková
Helena Ďurinová • Margita Ondrová • Peter Falašta • Marian Tavačiak • Adam Staňo

Ladislav Chabada • Anna Bukovinská • Ing. Margita Mravcová • Karolína Tavačiaková

Spomíname a nikdy nezabudneme...

K 15. decembru 2020 mala naša obec 1 458 obyvateľov.

V roku 2019 sa v obci narodilo 18 detičiek
Kvôli situácii s pandémiou koronavírusu nebolo možné tento rok privítať detičky  osobne na 

podujatí uvítanie deti do života, preto ich vítame aspoň takouto formou.

 minulom .

Nech Vám v zdraví, láske rastie, nech Vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále, nech Vás teší dieťa malé.

Blahoželáme jubilantom, ktorí v roku 2020 oslávili:
70 rokov: 

Paulína Kvočková • Valéria Peknušová
Mária Ďurinová • Terézia Ripelová

Emília Lodňanová • Ing. Štefan Marhevka
Marta Klimeková • Rudolf Maťko

Magdaléna Bačinská • Alena Staňová
Helena Lodňanová • Anton Michalčík

Mgr. Mária Bajaníková

75 rokov: 
Rudolf Michalčík • Mária Žemlová

František Zicho • Ján Šušoliak
Ivan Vrábel • Štefan Janíček

Marián Zákopčan • Ladislav Žemel
Kamila Šušoliaková • Slavka Kubalová

Štefan Bačínsky

80 rokov: 
Štefánia Franeková

Mária Kubalová

85 rokov: 
Milan Šušoliak

Alžbeta Ďurinová
Ján Ďuriš

90 rokov: 
Štefánia Maťková

92 rokov: 
Ľudovít Franek

Náš najstarší občan 
Karol Bukovinský

95 rokov

Srdečne vítame medzi nami našich najmenších,
narodených v roku 2020…

Ema Trizuliaková
Mia Falaštová
Martin Grešák
Leo Kocínec

Richard Bačinský

Damián Leo Chládek
Nela Ondrová

Diana Kučerová
Ján Buchta

Adela Maťková

Stella Michalovičová, Maroš Harvánek, Lucia Cvancigerová, Samuel Mitka, Noemi Maťková, 
Jakub Kmeť, Martin Ďurana, Šimon Falašta, Lukáš Cabadaj, Matteo Tichák, Rebeka Gaššová, 

Lukáš Stolárik, Tadeáš Keliar, Lucia Dobšinská, Elias Kirmse, Pavol Rajčan, 
Michal Kopásek, Ela Mičianová

Narodenie detí v obci
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Život v obci v roku 2020

Cesta Tižinky
Z dôvodu plánovanej pasportizácie 
miestnych komunikácií v obci Dolná Tižina 
a zaradenia riešenej komunikácie do siete 
miestnych komunikácií a nevyhovujúceho, 
technického stavu bola nutná  jej rekon-
štrukciu. V mesiacoch september až no-
vember boli vykonané stavebné práce na 
stavbe „Miestna obslužná komunikácia, 
úsek B“. Návrh miestnej komunikácie 
vznikol z požiadavky zabezpečiť dopravné 
nároky riešeného územia pre dopravu ľudí 
a materiálu. Táto časť cesty bola dlhodobo 
v zlom technickom stave. Stavba bola 
realizovaná na pozemkoch, ktorých vlast-
níkom je obec Dolná Tižina a to aj vďaka 
občanom, ktorí boli ochotní majetkopráv-
ne  vysporiadať pozemky pod cestou s ob-
cou Dolná Tižina. Projekt stavby riešil 
odstránenie existujúcich spevnených 
plôch v trase cesty, vytvorenie komplet-
ných podkladových a obrusných vrstiev 
vozovky. Komunikácia je lemovaná betó-
novým cestným obrubníkom, má zreali-
zované odvodnenie povrchových vôd do 
uličných vpustí. Projekt bol financovaný 
z rezervného fondu obce, schválený zastu-
piteľstvom 5.  8 .  2020,  Uznesením 
č. 83/2020. Snahou obecného úradu bude 
pokračovať v opravách ciest, ktoré sú v nevyhovujúcom stave.

Cintorín Petinka
Každý občan Dolnej Tižiny si uvedomuje nutnosť rekonštrukcie starého cintorína tzv. 
Petinky. V tomto roku sme začali už na jar výrubom náletových drevín, likvidáciou odpadu a 
odvozom zeminy. Dôvodom vybudovania nového oplotenia je ohraničenie obvodu 
cintorína v zmysle navrhovaného koncepcie vnútorného dispozičného a výškového 
usporiadania, vrátane priľahlých komunikácií a spevnených plôch. Projekt riešil návrh 

Podarilo sa nám...

V roku 2020 sme z dôvodu pandémie koronavírusu museli zvládnuť situáciu, ktorá bola nová, 
náročná a priniesla so sebu viaceré obmedzenia. Mnohé podujatia a aktivity, na ktoré sme si 
počas rokov zvykli, sa nemohli uskutočniť. Napriek tomu sa v čase uvoľnenia opatrení predsa 
podarilo niektoré zorganizovať.
Takmer zo dňa na deň sa zmenil štýl života skoro všetkým ľuďom na Slovensku. Niekoľko 
týždňov predtým sme v správach zaznamenali, čo sa deje v „ďalekej Číne“, o niekoľko dní na to 
sa už vírus začal dotýkať Európy. Nikomu vtedy ani na um neprišlo, čo všetko sa bude diať v našej 
krajine. Zatváranie škôl, kostolov, pracovísk, nákupných centier, rôznych služieb, rušenie športo-
vých podujatí, dvojtýždňová karanténa či zatvorenie hraníc.
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oplotenia cintorína vedenom, na oporných 
múroch a základových pásoch. Tomuto 
predchádzalo vysporiadanie pozemkov, 
legalizácia, kolaudácia Domu smútku. Na 
rekonštrukciu Domu smútku  sme v tomto 
roku vo februári podali žiadosť pod 
opatrenie č. 7.4. Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo. Predpokladaný projekt bude 
riešiť rekonštrukciu budovy Dom smútku. 
Pod cintorínom bola upravená miestna 
komunikácia. Na budúci rok budeme 
pokračovať v prácach na vnútorných 
priestoroch – chodníky, úprava plôch, 
odstránenie starých pomníkov. Všetky 
pomníky  boli odfotené, zdokumentované, pripravená bola dokumentácia, kde každý hrob 
má svoju identickú fotografiu s iniciálkami zosnulého. Nie všetky hroby vieme identifikovať. 
Prosíme každého, kto má informácie, nech ich prinesie na obecný úrad. Práce boli 
financované z rezervného fondu obce Dolná Tižina, schválené obecným zastupiteľstvom 5. 
8. 2020, Uznesením č.  83/2020.

Skautská klubovňa – plynoinštalácia
13. 2. 2020 bolo schválené na spoločnom stavebnom úrade ohlásenie drobnej stavby – 
Stavebné úpravy klubovne č. 29, v rozsahu rozvod plynu pre plynovú kotolňu. Nová plyno-
inštalácia bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie. Po skončení prác 
bol novovybudovaný domový plynovod kontrolovaný odbornou prehliadkou a odbornou 
skúškou revíznym technikom. 
V skautskej klubovni bude teplo, bezpečne a tieto priestory opäť získali na hodnote. Dúfam, 
že potešili skautov, ktorým určite spríjemní ich posedenia a činnosti v skautskej klubovni. 
Poďakovanie patrí p. Petrovi Bukovinskému a p. Ladislavovi Ondrovi, ktorí nezištne 
pomáhali pri zavedení plynoinštalácie. Nedá mi nespomenúť, že v tomto roku bola budova 
pripojená na verejnú kanalizáciu, vďaka patrí p. Šušoliakovi a skautom, ktorí na 
tom participovali. Zase sme o krôčik ďalej, aj keď v tomto roku kvôli koronavírusu skauti 
fungujú tiež v obmedzenom režime. Dúfame, že sme im urobili radosť. 

Fyzikálna učebňa v Základnej škole
Konečne sme začali realizovať projekt 
„S modernou fyzikálnou učebňou 
k atraktívnemu vyučovaniu a lepším 
vzdelávacím výsledkom žiakov“. 
Stavebné práce boli ukončené koncom 
novembra. Zahŕňali úpravy stien, 
povrchov podlahy, elektroinštalačné 
práce, nátery a prípojky vody a kanálu. 
D o  k o n c a  r o k a  p r e d p o k a d á m e  
ukončenie VO na nákup nábytku, 
zariadenia, príslušenstva do učebne.

Vladimírovi 
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Všetky zložky v obci sa na začiatku roka tešili na mnohé pripravované podujatia a akcie, 
ktoré sa každoročne organizujú v našej obci. Pandémia koronavírusu plány zmenila a mno-
hé zastavila. Napriek tomu sa aj tento rok podarilo zorganizovať aspoň niektoré...
Členom jednotlivých zložiek a organizácií patrí poďakovanie za každú snahu, pomoc a akti-
vitu v prospech obce. 

Členky Jednoty dôchodcov sa vo fašiangovom čase stretli pri drápaní peria, kde si 
zaspievali a zaspomínali... Dobrovoľný hasičský zbor Dolná Tižina ani v tomto roku 
neporušil tradíciu a počas Fašiangov zorganizoval, hoci v menšom, sprievod masiek cez 
obec. Počas leta poľovníci, tak ako každý rok, oslávili svojho patróna sv. omšou v lese pri 
Kaplnke sv. Huberta a postarali sa nám všetkým o výborný guláš. Skautom sa podarilo 
zorganizovať zimný tábor, tradičný skautský ples i letný tábor a futbalisti odohrali jesennú 
časť futbalovej sezóny.  Vzhľadom na sprísnené opatrenia počas jesene prebehla aj tradičná 
hodová slávnosť v obmedzenom režime len so zástupcami z jednotlivých zložiek v obci. 
Poslednú akciu tohto roka, k radosti najmenších, zorganizovala v sobotu 5. 12. 2020 
starostka obce Ing. Ľubica Ďuricová spolu s kultúrnou komisiou.  Do obce na koči zavítal 
Mikuláš so svojimi pomocníkmi a porozdával deťom sladké prekvapenie. 

Výsledky jesennej časti futbalovej sezóny 2020/2021Futbalového klubu Fatran Dolná Tižina 
Mirage trieda žiaci skupina A: 7 miesto 
I.trieda dorast: 4 miesto 
III.Doxxbet trieda dospelí skupina A: 7 miesto 

Vymaľovanie priestorov vstupu na obecný úrad a poštu
V septembri obecný úrad pristúpil k vymaľovaniu vstupnej chodby na obecný úrad a poštu. 
Steny boli upravené, vybielené, vymenené lišty, svietidlá, dvere, na chodbe bola položená 
podlahová krytina.  Sú to maličkosti, ale určite je príjemnejšie vstupovať teraz do čistých 
priestorov na poštu alebo obecný úrad.

COVID 19 – vírus, ktorý sa „dotkol“ každého z nás
Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-
19 bola z hľadiska organizácie náročná ope-
rácia. Veľké Ďakujeme v našej obci patrí 
zdravotným a administratívnym pracovní-
kom, dobrovoľníkom, členom Dobrovoľné-
ho hasičského zboru, ktorí usilovne praco-
vali viac ako 15 hodín denne, v ochranných 
odevoch a v rizikovom prostredí a prispeli 
tak k hladkému priebehu oboch dní. Ďaku-
jeme i pracovníkom armádneho a policaj-
ného zboru, vedeniu obce, a zamestnan-
com becného úradu za plynulý priebeh 
a zorganizovanie testovania v obci Dolná 
Tižina. V dvoch kolách testovania boli 
v našej obci výsledky nasledovné: 
31. 10. a 1. 11. 2020 bolo testovaných 819 obyvateľov, z toho 1,83% obyvateľov bolo pozitív-
nych a 7. 11. a 8. 11. 2020 bolo testovaných 866 obyvateľov, z toho pozitívni boli 2 občania. 

Spoločenský život v obci
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Fašiangový sprievod lenky Jednoty dôchodcov pri drápaní peria• Č

Máj pred obecným úradom  Skautský tábor v Podhradí•

Futbalový zápas FK Fatran Dolná Tižina  Mikuláš v obci•
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Hodová slávnosť

Poľovnícka sv. omša  Kríž na Borovej•
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Prežívame rok veľkej skúšky v súvislosti s pan-
démiou, ale zároveň je to rok veľkých Božích 
znamení a milostí. V tomto mimoriadnom roku 
sa nám vďaka štedrým darcom podarilo 
obnoviť vnútro nášho kostola. Boli obnovené 
lavice, bol zreštaurovaný hlavný oltár sv. Micha-
la Archanjela, oltár Božieho hrobu a jasličiek, 
takžiež bola zreštaurovaná maľba Najsvätejšej 
Trojice vo svätyni kostola a teraz sa ešte obno-
vuje monštrancia, ktorú používame pri adorá-
ciách. Nech je náš obnovený Kostol sv. Michala 
Archanjela pre nás povzbudením, aby sme do 
duchovnej krásy obnovili aj naše vnútro. Aj na-
priek mnohým obmedeniam sa nám podarilo 
odslúžiť poľovnícku sv. omšu dňa 9. 8. 2020 a slávnosť 1. svätého prijímania 13. 9. 2020. Podarilo sa 
nám usporiadať pešiu púť do Višnového, putovať do Červeného Kameňa pri príležitosti Jasličkovej 
pobožnosti a púte k sv. Augustínovi a usporiadať hodovú slávnosť. Tento rok je mimoriadny aj tým, že 
sa chlapom našej farnosti podarilo vztýčiť znamenie kríža na Borovej. Tento kríž chceme posvätiť 
v pôstnom čase a verím, že bude znamením, ktoré bude posilou pre nás všetkých. Nech sa naše 
úprimné modlitby ešte vrúcnejšie povznášajú ku Pánu Bohu a nech nám pomôžu vyprosiť dar stálej 
ochrany a úprimného obrátenia pre celú našu farnosť.
Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým darcom a všetkým farníkom za vaše modlitby a obety, 
obecným úradom pod vedením pani starostky a pána starostu, všetkým poslancom; skautom, ktorí 
zabezpečujú vysielanie sv. omší, vedeniu základnej i materskej školy a všetkým zložkám v obci i všet-
kým ľuďom dobrej vôle za vašu pomoc a ochotu. Neustále vám vyprosujem dar Božej ochrany a ochra-
ny Panny Márie. 

Štatistika za rok 2020:  
krsty - spolu 35 z toho 21 chlapcov, 14 dievčat (Dolná Tižina 16, Stráža 11, z iných farností 8) 
sobáše - 13
pohreby 17 z toho Dolná Tižina 13, Stráža 4

Mgr. Dušan Monček, farár

Farnosť sv. Michala Archanjela

Obnovený interiér kostola, zreštaurovaný hlavný oltár i presbytérium a zadný oltár
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V školskom roku 2019/2020 navštevovalo Materskú školu Dolná Tižina 49 detí. Plán aktivít, ktorý bol 
pestrý sme sa snažili splniť, prípadne doplniť o ďalšie. Spomedzi prvých aktivít sa realizovali: 
Planetárium, Projektové vyučovanie Cvičme v rytme, keď našu škôlku navštívili deti zo susednej obce 
Stráža. Deti sa spoločne naučili pohybové aktivity,  ktoré naďalej využívajú vo svojich škôlkach. Vďaka 
dobrej spolupráci s rodičmi sme zdobili perníky, piekli oblátky i vysadili gaštany na školskom dvore, 
o ktoré sa budeme starať. V rámci spolupráce s Obecným úradom Dolná Tižina  sme sa zúčastnili 
viacerých akcií: Michalský beh, ,,Október úcta k starším“, kde sme vystúpili s kultúrnym programom 
pre seniorov v sále. Prijali sme i pozvanie do základnej školy, kde pani učitľky pripavili pre nás EKO  
aktivity. Navštívili nás i žiaci počas  zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým - Biela pastelka, ktorú 
sme radi podporili. Vo februári nás prišiel pozrieť pán farár, ktorý po prvý krát odslúžil svätú omšu 
v priestoroch materskej školy. Priebeh sv. omše sprestrili deti svojim spevom. Pozvanie na túto 
netradičnú sv. omšu prijali i pracovníci obecného úradu a niektorí rodičia. Medzi ďalšie aktivity patria 
naše vychádzky, na ktorých sa obohacujeme o spoznávanie prírody a prostredia našej obce. Tento rok 
sme navštívili kostol, obecný úrad, poštu, Jednotu, farský úrad i niektorých menších chovateľov v našej 
obci a iné. V spolupráci s obecným úradom sme zrealizovali plavecký výcvik, na ktorom sa detičky učili 
základy plávania. Pandémia COVID-19 priniesla zmenu plánov a mnohé naše aktivity boli pozastavené. 
Rok 2020 s opatreniami, odporúčaniami, delený podľa semafóra zanechal v školskom systéme výraznu 
stopu, pretože mnohé výchovno-vzdelávacie aktivity nemohli byť realizované. Deti pracovali v do-
mácom prostredí s rodičmi, ktorí preberali zodpovednú úlohu učiteľa. Doma si mohli vypracovať 
i pracovné listy, pričom im bol vždy nápomocný učiteľ, s ktorým sa mohli zákonní zástupcovia poradiť 
i ohľadom zrelosti dieťa pred vstupom do základnej školy. Po uvoľneniach sme v škôlke prežili krásny 
Deň rodiny s Pali a Pali a rozlúčku s 23 predškolákmi, ktorá sa ,,preniesla do novín v duchu zaželania 
i poďakovania od rodičov.“ 
Vnímajúc situáciu z pozície rodičov bolo dôležité hlavne otvorenie materských škôl pre všetky deti, sa-
mozrejme s dodržiavaním pravidiel. Deti sa tešili na svoje pani učiteľky, kamarátov, na svoje skrinky, 
stoličky, na nové piesne i básničky. Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a ranný filter pri príjimaní 
deti do materskej školy vzhľadom na adaptáciu dieťaťa, je z pohľadu pedagóga najlepším riešením. 
Vytvorený systém, kde dieťa sa stretá v úzkom prostredí len so svojimi učiteľkami a nepedagogickými 
pracovníkmi sa osvedčil.  Dôkazom toho sú plné stavy detí v škôlke. Vzhľadom na túto skúsenosť mô-
žeme povedať, že preberanie deti pred budovou pri príchode do materskej školy malo svoj význam. 
V súčasnosti realizujeme aktivity, ktoré sú zväčša na vonku: hry, vychádzky, Deň ovocia, Deň zeleniny, 
šarkaniádu na školskom dvore. Zapojili sme sa do charitatívnej akcie a zakúpením čokoládky sme 
pomohli deťom na Srí Lanke. Na jeseň rodičia spoločne s deťmi vytvorili krásne tekvice... Práce, ktoré 
deti vytvoria v škôlke sú vystavené na nástenkách pri vchode do materskej školy. V súčasnej situácii sa 
môžu rodičia dohodnúť na konzultáciách s p. učiteľkami, prípadne s p. riaditeľkou; otvorená je i komu-
nikácia prostredníctvom emailu. Telefonické kontakty na CPPP majú rodičia k dispozícií na dverách. 

Materská škola Dolná Tižina
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Škola sa riadi podľa školských rokov, so začiatkom 1. septembra a koncom 30. júna, ale i nový 
kalendárny rok znamená pre nás v škole nové výzvy, nové predsavzatia tak v osobnom ako i v pra-
covnom živote každého z nás. 
Aj tento rok sme po vianočných prázdninách nastúpili do školy, do zabehnutého školského roka 
2019/2020 a spoločne i úspešne 31. januára ukončili 1. polrok a 4. februára začali jeho 2. polrok. Nikto 
nečakal ako sa všetko rýchlo a výrazne zmení. 
V mesiaci marec nás všetkých zasiahla nečakaná situácia. V dôsledku šíriacej sa   pandémie COVID 19, 
vyhláseniu mimoriadnej situácie na Slovensku, došlo k uzatvoreniu škôl. Škola musela prejsť na 
dištančnú formu vzdelávania. Bola to pre nás všetkých, učiteľov i žiakov  nová, doteraz nepoznaná 
forma vzdelávania, vyučovania na diaľku. Aj napriek mimoriadnej, nie jednoduchej  situácii, sa nám 
podarilo okrem výchovy a vzdelávania zrealizovať niekoľko  pekných školských aktivít, zapojiť sa do 
rôznych súťaží a získať nie jedno pekné ocenenie. 
K tým najzaujímavejším podujatiam počas prezenčného vzdelávania patrili: školský karneval, 
imatrikulácie prvákov, vianočné tvorivé dielne, digitálne planetárium, lyžiarsky výcvik siedmakov, 
plavecký výcvik štvrtákov, či úspešné zbierky: Červené stužky a  Biela pastelka, spoločné výukové 
podujatia s materskou školou: Vtáčiky, tu od nás,  či Náučný chodník alebo divadelné predstavenie.

Z úspechov, ktoré naši žiaci dosiahli, za pozornosť určite stoja:
1. miesto v prednese povestí Šaliansky Maťko - Matej Ugor (III.A) 
2. miesto vo výtvarnej súťaži Biblia očami detí  -  Charlota Žideková (IV.B) 
3. miesto v okresnom kole Technickej olympiády Oliver Bačinský, Sebastián Mihalčatin (VIII.)
6. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády - Juraj Ždánsky (VIII.)
7. miesto v okresnom kole olympiády z anglického jazyka - Sandra Janíčková (VII.) 
8. miesto v GVOBOJ-i - matematickej súťaži žilinských škôl - Marco Moravec (VII.), Sebastián 
Mihalčatin, Juraj Ždánsky (VIII.), Michal Huličiar (IX.) 
100-98% úspešnosť v celoslovenskej zábavnej súťaži Ypsilon-slovina je hra Kristína Zichová (III.B), 
Mária Šušoliaková, Samuel Koma, Veronika Šoporová, Jana Kvočková ( IV.).
Aj  počas dištančného vzdelávania sa žiaci našej školy online formou zapájali do rôznych súťaží 
a aktivít, mnohí dosiahli aj pekné úspechy najmä v matematických a informatických súťažiach: 
100% úspešnosť v celoslovenskej matematickej súťaži Klokanko - Ján Stašo, Katarína Kabatiarová, 
Martin Staňo, Miroslav Staňo, Samuel Soška, Miroslav Maťko, Lukáš Pagáč, Karin Staňová, Viktória 
Cigániková (I.) , Zuzana Ždánska, Miroslav Bačinský (II.), Mateo Moravec, Nina Bačinská, Leo Ďurina (III.), 
Hana Kňazeová, Samuel Koma, Mária Šušoliaková (IV.)  

Rok 2020 v Základnej škole Dolná Tižina

Neustále sa snažíme pokračovať a obohacovať výchovno-vzdelávací proces o nové stratégie, aby deti 
nepociťovali, že svet žije v korone, ale že svet žije aj v láske, ktorú im je potrebné čoraz viac nadeľovať! 
Rodinné prostredie nenahradia materiálne veci, ale úcta a láska...
Vďaka pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom naša škôlka vytvára celok spoločne s deťmi, 
ktorých hodnoty vypĺňajú priestory škôlky a tak sa krajšie žije v rodinnej škôlke - v domčeku 
Usilovných mravčekov a Usilovných včielok. 

Mgr. Milada Dávidiková, riaditeľka MŠ
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100% úspešnosť v medzinárodnej informatickej online súťaži iBobor - Tibor Ďurina (V.), Marco 
Moravec (VII.)
100% úspešnosť v online vzdelávacej súťaži Olympiáda Accelium Olympics 2020 - Tibor Ďurina (V.), 
Ondrej Makyš (VI.) 
Napriek nie jednoduchým podmienkam a technickým prekážkam sme dokázali nájsť spôsob efektívnej 
výučby a vzdelávania našich žiakov a úspešne ukončiť školský rok 2019/2020.
Do nového školského roka 2020/2021 sme nastúpili 2.septembra v počte 222 žiakov, 21 
pedagogických zamestnancov a 10 nepedagogických zamestnancov, aj keď za dodržania prísnych 
protiepidemiologických pravidiel, ale s radosťou, že sme v škole. 
Zhoršujúca pandemická situácia nám túto radosť opäť prekazila a od 26. 10. 2020 žiaci 5. – 9. ročníka 
znovu nastúpili na dištančné vzdelávanie. Hoci sme už mali skúsenosť z prvej vlny dištančného 
vzdelávania, nečakali sme, že druhá vlna nám prinesie nemalé problémy: prechod na novú platformu 
EduPage, problémy s internetom a technickými možnosťami niektorých žiakov, či požiadavky rodičov 
týkajúcich sa množstva učiva a foriem vzdelávania. Vďaka snahe a trpezlivosti všetkých 
zainteresovaných sme postupne vyskytnuté problémy eliminovali a odstraňovali tak, aby boli žiaci 
z dôvodu dištančného vzdelávania čo najmenej ukrátení o vedomosti a zručnosti, ktoré im má 
základná škola poskytnúť. 
I keď situácia v roku 2020 bola náročná, priniesla aj pozitíva:
- v rámci projektu zo ŠFEÚ sme získali mnoho nových učebných pomôcok a techniku, ktoré môžeme 
vo vyučovaní a v mimoškolských aktivitách využívať,
- v spolupráci so zriaďovateľom školy, obcou Dolná Tižina, sme po dlhom čakaní a peripetiách začali 
s rekonštrukciou učebne fyziky a tiež získali dotáciu na riešenie havarijnej situácie elektroinštalácie 
v budovách I. a II. stupňa,
- potešil nás i pekný úspech  žiačky V. ročníka, Hany Kňazeovej, ktorá  za svoju knižku „Strašidlá 
z dubového lesa“ získala 2. miesto v celoslovenskej súťaži Tvoríme vlastnú knihu a za naše 
environmentálne aktivity sme opäť obhájili a na ďalšie dvojročné obdobie získali certifikát a vlajku 
„Zelenej školy“.

Rok 2020 nám ukázal, že hoci žijeme v modernom vyspelom svete s pocitom, že všetko sa dá zvládnuť 
a vyriešiť, pandémia COVI-19, ktorá nás i celý svet zasiahla nám ukázala: 
• aká náročná, zodpovedná a obetavá je práca učiteľov, 
• opodstatnenosť vzdelávania sa v školách a dôležitosť osobného kontaktu žiaka a učiteľa, 
• nevyhnutnosť využívania informačných technológii pre moderné vzdelávanie žiakov, 
• dôležitosť spolupráce školy a rodiny.
Za všetko, čo naša základná škola v roku 2020 zvládla a dosiahla, patrí poďakovanie
• všetkým pedagogickým zamestnancom za zodpovednosť, obetavosť, tvorivosť a dlhé hodiny 
strávené prípravou materiálov k dištančnému vzdelávaniu, 
• všetkým žiakom, ktorí sa dokázali prispôsobiť zmeneným podmienkam a rýchlo pochopili, že i keď 
nechodia do školy, vzdelávanie pokračuje a že všetko, čo robia, robia pre seba a svoju budúcnosť,
• všetkým rodičom, ktorí popri každodenných pracovných a domácich povinnostiach sa často stávali 
druhými učiteľmi svojich detí, či sprievodcami pri dištančnom vzdelávaní,
• zriaďovateľovi školy, obci Dolná Tižina, za dobrú spoluprácu v tomto náročnom roku 2020.

Mgr. Anna Trnková, riaditeľka ZŠ
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Koniec roka, desaťročia.
Obzrime sa dozadu.
Niekto z nás má slzy v očiach, Zomkli sme sa, Tižinčania,
iný šťastia hromadu. vytvorili jeden šík.

Disciplínou sa všetci bránia
Bilancujeme, Tižinčania. ako puškou poľovník.
Boli dobré akcie?
Ale áno, mnohí vravia: Na Borovej chlapi zdvihli 
púte, futbal partie. drevený a veľký kríž.

Keď vystúpiš okom mihni
Kým sa dalo, stretli sme sa, a Tižinu uvidíš.
na ulici, v kostole.
Po robote, na oslavách, Vyslovme dnes vďaku všetkým,
aj desiati pri stole. vďaku jeden druhému.

Nech bude ďalší rok veľkým
Potom v marci osireli ohňostrojom k dobrému.
školy, chrámy, chodníky.
Aj ihriská onemeli, RNDr. Antónia Muchová
zredli vlaky, rýchliky.

Na záver

Šťastný a požehnaný nový rok 2021

Dolná Tižina •  • Ročenka 2020


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

