
Primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová na stretnutí s predstaviteľmi lýcea v meste                    
Votkinsk, Ruská federácia. Zľava riaditeľka lýcea Oľga Valerievna Strelkova, zástupkyňa riaditeľky 
Farida Leščevová, primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová. 

OLYMPIÁDA SENIOROV
30. august bol dňom VIII. Župnej 

olympiády v areáli zdravia v Modranke. 
Zo siedmich okresov Trnavského kraja 
súťažilo 117 seniorov.

Za Piešťanský okres 8 súťažiacich,              
z toho z MO JDS vo Vrbovom Mária 
Madžová, Jaroslav Madžo, Jozef Drinka 
a Miroslav Prstek. Súťažiaci boli zarade-
ní do vekových kategórií a z 11 disciplín 
si mohli vybrať tri. Zlatú medailu v kope 
na bránku cez prekážku vykopal Jaro-
slav Madžo. V ostatných disciplínach 
získali štvrté až siedme miesta.

Výbor MO JDS ďakuje súťažiacim za 
reprezentáciu a Jaroslavovi Madžovi za 
zisk zlatej medaily.

M. RAFFAYOVÁ,
predsedníčka MO JDS

Hlas Vrbového
Ročník XXVIII.                26. SEPTEMBRA 2018                  Cena 0,10 €                         číslo 19
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre vol‘by do Mestského zastupitel‘stva vo Vrbovom v sobotu 10. novembra 2018

Mesto Vrbové uverejňuje podľa § 173 ods., 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene         
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského 
zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1
p. č., meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Miroslav Blatnický, Ing., PhD., 34 r., vysokoškolský učiteľ, Slovenská národná strana
2. Eva Bogorová, Mgr., 31 r., chemická laborantka, nezávislá kandidátka
3. Daniela Drobná, Mgr., 49 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
4. Ľubomír Dunajčík, 31 r., konštruktér, nezávislý kandidát
5. Jozef Duračka, Ing., 62 r. , dôchodca, nezávislý kandidát
6. Ján Halama, 29 r., CNC technik, Krest‘anskodemokratické hnutie
7. Jaroslava Holánová, 46 r., predavačka, Krest‘anskodemokratické hnutie
8. Juraj Hošták, Ing., 57 r., energetik, Smer - sociálna demokracia
9. Ján Jánoška, Ing., 52 r., stredoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
10. René Just, Mgr., 47 r., výrobca pletených športových doplnkov, nezávislý kandidát
11. Štefan Kubík, JUDr., 55 r., viceprimátor mesta/právnik, Smer - sociálna demokracia
12. Jaroslav Madžo, 70 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia
13. Ema Maggiová, Dott., Mgr., 63 r., primátorka mesta, nezávislá kandidátka
14. Jana Miklášová, PhDr., 56 r., stredoškolská učiteľka, nezávislá kandidátka
15. Daniel Mikunda, 45 r., SZČO, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
16. Gabriela Nagyová, JUDr., 57 r., právnička, nezávislá kandidátka
17. Peter Nižnanský, Ing., 61 r., predseda PD, Smer - sociálna demokracia
18. Ivan Nosko, JUDr., 67 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia
19. Tomáš Polák, Ing., 31 r., štátny zamestnanec, Krest‘anskodemokratické hnutie
20. Tatiana Prievozníková, 58 r., účtovníčka SZČO, Krest‘anskodemokratické hnutie
21. Dušan Sabo, 24 r., študent VŠ, nezávislý kandidát
22. Ladislav Sabo, lng., 58 r., súkromný podnikatel‘, Strana zelených Slovenska
23. Ivan Sudora, 38 r., technik, nezávislý kandidát
24. Miroslav Šandrík, Mgr., 41 r., advokát, Strana zelených Slovenska
25. Ľubomír Šteruský, Ing., 31 r., technik SZČO, Krest‘anskodemokratické hnutie
26. František Tahotný, Bc., MBA, 47 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát
27. Ján Višňovský, doc., PhDr., PhD., 35 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát

Vo Vrbovom
Dátum 17. 9. 2018

(Pri voľbách možno zakrúžkovať poradové číslo jedenástich alebo menej 
kandidátov na poslanca.)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre vol‘by primátora mesta Vrbové v sobotu 10. novembra 2018

Mesto Vrbové uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene           
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora 
mesta:

p. č., meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Ján Jánoška, Ing., 52 r., stredoškolsklý učitel‘, nezávislý kandidát
2. Ema Maggiová, Dott., Mgr., 63 r., primátorka mesta, nezávislá kandidátka
3. Gabriela Nagyová, JUDr., 57 r., právnička, nezávislá kandidátka
4. František Tahotný, Bc., MBA, 47 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát

Vo Vrbovom
Dátum 17. 9. 2018

(Pri voľbách možno zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta
na primátora.)
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Pohrebná služba Vrbové

NON STOP
Nám. slobody 505/20 Vrbové
0907 520 813, 0908 528 501
Prevozy zosnulých Vrbové a okolie

a do krematória ZDARMA.

Pani Marta Raff ayová (na dolnej snímke na 1. strane vpravo) je Vrbov-
čanom dôverne známa. Obdivujú na nej, že napriek vysokému veku je 
stále aktívna a činorodá. Taká bola po celý život. Našlo to odraz i v tom, 
že v týchto dňoch sa jej dostalo cti.
Bola zaradená do encyklopédie Osobnosti Českej a Slovenskej republiky, 
o čom dostala aj certifi kát. V sprievodnom liste k nemu sa okrem iného 
píše: „Vaše zaradenie do encyklopédie je zároveň významným ocenením 
Vašich dosiahnutých úspechov.“

Marta RAFFAYOVÁ
O: predsedníčka JDS vo Vrbovom,         
B: Calgary (Kanada), 31. 10. 1930,                  
P: Dominik Slezák 1906 a Zlatica (rod. 

Ondrejkovičová) 1911, MS: Mikuláš 
Raff ay 1931, Ch: plk. Ing. Peter 1951, 
Jana 1953, Ľubica 1956, Mikuláš 1957, 
Miroslav 1958, vnúčatá: Lenka, Moni

ka, Janka, Marta, Dominik, 
Henrich, Zuzana, Miro-
slav, Natália, pravnúčatá: 
Tatiana, Lea, Laura, Vane-
sa, Karolína, Viktor, Ma- 
rián, Anička, Alžbeta, Valé-
ria, Ľuboš.

E: 1938 – 1945 ZŠ v Pieš-
ťanoch, 1945 – 1950 Gym-
názium s maturitou a uči-
teľská aprobácia v Pie-
šťanoch.

Ca: 1950 – 1975 ZŠ Vr-
bové, učiteľka slovenské-
ho jazyka, ruského jazyka 
a občianskej výchovy. 
1975 – 1986 ZŠ Rakovice, 
riaditeľka školy.

Dlhé obdobie bola aktív-
nou funkcionárkou a pra-
covníčkou v telovýchove.

Od 1956 funkcionárka 
KV I OV ČSZTV a tajomníč-
ka TJ a FO Iskra Vrbové. 
Neskôr ju zvolili do OV 
ČSZTV a pracovala vo fut-
balovom zväze.

Dlhé roky prispievala                 
k rozvoj futbalu, hlavne 
mládežníckeho. Za dlho-

ročnú prácu v telovýchove jej udelili de-
siatky medailí a uznaní, strieborný od-
znak k 70. a 75. výročiu futbalu                               
a medailu k zjednoteniu telovýchovy. 

V r. 1999 sa stala členkou JDS vo Vr-
bovom. V r. 2002 bola zvolená za pred-
sedníčku JDS vo Vrbovom, kde je jej 
hlavnou činnosťou organizovanie činnosti 

dôchodcov, organizovanie kultúrno-
-spoločenských, športových a liečebno-
-rehabilitačných podujatí.

WaCW: články a príspevky v miest-
nych periodikách zamerané na činnosť 
JDS vo Vrbovom.

AW: 1986 ocenená Medailou Jána 
Amosa Komenského za vynikajúce vý-
chovno-vyučovacie výsledky   a riadiacu 
a poradenskú prácu v školstve.

Me: členka JDS vo Vrbovom, Únia 
žien, SSČK, ZŤP.

Ach: Medaila J. A. Komenského 1986, 
I. stupeň vyznamenania Jednoty dô-
chodcov na Slovensku 2017, množstvo 
vyznamenaní a ocenení za riadiacu 
prácu v spoločenských organizáciách. 

LS: rusky.
H: v mladosti recitovanie, hra na kla-

víri, navštevovala LŠU v Piešťanoch, od-
bor hra na klavíri, organizovanie rôz-
nych kultúrno-spoločenských podujatí, 
čítanie, kinematografi a, lúštenie krížo-
viek a sudoku.

PMM: „Narodenie a výchova našich 
detí, vnúčat a pravnúčat. S mojou rodi-
nou som prežila nádherné okamihy. 
Nezabudnuteľné chvíle prežívam pri 
činnosti    v JDS vo Vrbovom.“ 

RoS: „Vždy bolo mojím snom stať sa 
učiteľkou a som veľmi rada, že sa tento 
môj sen stal skutočným. V živote mám 
to šťastie, že som celý svoj život pôsobi-
la              v profesiách, ktoré ma bavili a 
napĺňali. Veľmi si vážim mojich rodičov 
za ich láskavú výchovu a podporu. V ži-
vote som mala šťastie na výborných 
pedagógov, ktorí výrazne ovplyvnili 
moje ďalšie profesijné pôsobenie. Z 
profesijnej oblasti by som veľmi rada 
poďakovala školskému inšpektorovi 
Rastislavovi Pivovarčimu za jeho od-
borný a ľudský prístup. No najväčšie 
poďakovanie v mojom živote patrí moj-
im úžasným deťom, na ktoré som nes-
mierne pyšná. Deti vždy boli mojou veľ-
kou radosťou a inšpiráciou v živote.“

POCTA PRE VRBOVSKÚ UČITEĽKU

Spoločnosť KIPA, s. r. o., 
so sídlom vo Vrbovom

prijme na zastupovanie 
účtovníčku  na 4-hod. 
úväzok, mzda 450 €.

Požiadavky:
vedenie účtovníctva, 
DPH výkazy, mzdy.

Termín: november.
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Spomienky na Vrbové mojej mladosti

Vážená redakcia, síce sporadicky sa mi 
dostávajú do rúk vaše noviny Hlas Vr-
bového, ale o to sú mi vzácnejšie. Vždy 
si ich rád prečítam. Aby som sa vám 
predstavil, menujem sa Vladimír Ščep-
ko, narodil som sa v roku 1935 v Očko-
ve a v rokoch 1942, 1943, 1944 som bol 

Čitateľom prinášame zaujímavý list, ktorý nám napísal Vladimír Ščep-
ko, umelec pochádzajúci z Očkova, žijúci dlhé roky v Litvínove v Česku. Sú 
v ňom spomienky na jeho detstvo strávené vo Vrbovom. Vladimír Ščepko 
pôsobí dlhé roky ako maliar a umelecký reštaurátor. Realizoval viacero 
samostatných maliarskych výstav. O jeho reštaurátorskej činnosti mu 
bolo vydané nasledujúce svedectvo: „Pracoval na reštaurátorských ob-
jednávkach a plne osvedčil znalosti problematiky reštaurátorských pro-
cesov a postupov pri renovácii sakrálnych pamiatok, vrátane ich interié-
rov (výmaľba, nástropné maľby, štukovanie, renovácia fi gurálnej                                
a reliéfnej výzdoby fasád, štukolustro, mramorovanie na drevo, poly-
chrómovanie a zlátenie). Jeho dlhoročné praktické skúsenosti a znalosti 
boli využité aj v zahraničí – v roku 1983 vo Francúzsku, v roku 1993 v NSR, 
ako aj na rade miest Slovenska a Česka. Každá zadaná práca sa pri odo-
vzdaní vyznačuje veľmi dobrou kvalitou...“ V rodnej obci sa zaslúžil napr. 
o reštaurovanie sochy Panny Márie „pri agáte“ v roku 2016.

občanom Vrbového. Môj otec, keď za-
čala výstavba fabriky [neskoršej Triko-
ty] bol pri jej zrode a z Očkova, keď bolo 
treba, „šikoval“ robotníkov a majstrov. 
Vo Vrbovom mám tiež sestru Máriu, 
ktorá sa tam vydala a tiež bratancov 
Miroslava a Františka Babušku. Ferko

keď mi píše, nezabudne mi dať do veľ-
kej obálky Hlas Vrbového, za čo som 
mu veľmi vďačný.
Fabrika, ako je všeobecne známe, sa 
začala stavať v mieste za Holeškou, kde 
bývali jarmoky a stál tam i mestský bi-
túnok. Byt sme mali na námestí vo dvo-
re Tatra banky, bol malý, ale nám to 
vtedy postačovalo. Vo vedľajšom byte 
býval pán staviteľ Matulík a v dolnej 
časti dvora krajčírsky majster pán Niž-
nanský. Ja som navštevoval Ľudovú 
školu, ktorá sa nachádzala v hornej 
časti námestia. Učil ma vynikajúci pán 
učiteľ, menoval sa Štefan Pyšný. Bol to 
už starší pán, ale pedagóg, na ktorého 
dodnes s láskou spomínam.

Mal som tam aj pár kamarátov, ale 
mená mi akosi vypadli z hlavy. Vrbové 
malo vtedy svojho žandára, menoval sa 
pán Cibula, ktorý keď išiel v tej unifor-
me po Vrbovom, každý sa s ním zdravil 
a mal z neho rešpekt. Ja ako chlapec 
som bol už vtedy zvedavý, nič mi neuš-
lo, rád som chodil nakupovať, keď ma 
mama poslala po niečo do obchodu. 
Na námestí bolo Potravné družstvo. 
Predavač tam bol  z Očkova, menoval 
sa Vojtech Klčo, poniže bol zasa kolo-
niál, bratia Hačkovci.

Dokázal by som ešte i dnes pomeno-
vať obchody po Vrbovom, ako idú                    
v rade po sebe. Dom, kde sa narodil 
Móric Beňovský bol v tej dobe ešte 
dosť zanedbaný – fasáda ošumelá, ale                   
vo dvore bola reštaurácia, kde bývalo 
veselo. Za pultom točila pivo šarmant-
ná žena v strednom veku a obliekala sa 
do čierneho, bola vraj vdova. Než mi 
načapovala pivo do džbánku, po ktoré 
ma poslal pán staviteľ Matulík, som 
mnohé pochopil. Chlapi išli na nej oči 
nechať, bola ozaj štramanda. S pivom 
som sa musel ponáhľať, aby nespadla   
z neho pena. Pán staviteľ mi vždy dal 
niečo od cesty, čo pre školáka môjho 
veku bolo vítané. Pán Šašo mal dobrú 
zmrzlinu, alebo cukríky.

Vo Vrbovom, i keď v dobe môjho det- 
stva nebolo ešte mestom, život pulzo-
val, ľudia sa činili, prebiehal trh dole pri 
Holeške. Jarmočné povozy stávali pred 
hostincami, furmani samozrejme                    
v hostinci u Madžu alebo u Kimrlíka. 
Často bolo počuť spev: „Ten, kto má   
penáze, sedí u Jánošku, a ten čo ich 
nemá, robí u Barošku...“ atď. Jednodu-
cho Vrbové žilo. Boli tam obchody ako 
Baťa, obleky Nehera, dve banky, Hos-
podárska škola, benzínová pumpa, fo-
tograf pán Sudora. Skrátka všetko, čo 
vtedy ľudia potrebovali. Zabudol som 
na stolárstvo fi rma Chrapko. Mal troch 
synov. Jedného som mal tú česť po-
znať. Tuná v Litvínove hlásil sa ku mne, 
keď som pracoval na Kostole sv. Micha-
la. Bol v Oseku v kláštore, menoval sa 
Viktor.



strana 719/2018

Keď to mám časovo zaradiť, boli voj-
nové roky, Hitler rozpútal druhú sveto-
vú vojnu. Ja som ako dieťa málo toho 
zachytil. Videl som ako sa ženú po Vr-
bovom dve nemecké autá niekam na 
Prašník, inak bol v podstate pokoj. Ži-
dia nosili na kabátoch žlté hviezdy. Sy- 
nagóga mávala otvorené dvere doko-
rán, kam som tiež nakukol. Bol som 
školák. V škole sme sa venovali učeniu. 
Otec kúpil u pána Jakába pekné rádio, 
čo vtedy každý nemal a púšťal si stani-    
cu Plzeň, na ktorej bola dobrá muzika.

Zabudol som na šport. Neviem, koľko 
rokov mal vtedy Jožko Adamec, ale

Vo Vrbovom je toho mnoho, čo stojí 
za zmienku. Škoda, že je 500 km od 
Litvínova, rád by som sa stretol s člove-
kom, čo pozná históriu tohto mesta, 
ktoré mi v mladosti, tak sa vrylo do pa-
mäti.

Záverom môjho dlhého listu sa 
ospravedlňujem za sloh, písmo a gra-
matiku. V Čechách už žijem od vojen-
skej základnej služby, ktorú som slúžil  
v Prahe v rokoch 1955 – 1957. Vtedy 
bol veliteľ armády Alexej Čepička a za 
manželku mal Gottwaldovu dcéru. Dú-
fam, že i dnes sú ľudia vo Vrbovom 
šťastní, ako to bolo v dobách môjho 
chlapčenského veku, čo im zo srdca 
prajem.

S pozdravom
V. ŠČEPKO, Česká republikaviem, že prvé futbalové ihrisko bolo 

pod synagógou. Muselo ustúpiť výstav-
be. Pamätám si, keď sa tam hrávalo..., 
ale aj na to druhé, to už bolo o pár ro-
kov neskoršie, bolo na ceste smerom 
na Šterusy po pravej strane. Na jeho 
otvorenie sme s chalanmi z Očkova pri-
šli na bicykloch. Vrbovčania si pozvali 
Slovan Bratislava. V bránke bol vtedy 
Dodo Rajman, na krídle Pažický... atď. 
Zápas začal tak, že ponad ihrisko sa 
vznieslo malé lietadlo a loptu zhodilo 
na stred ihriska a začalo sa hrať. Výsle-
dok si, bohužiaľ, už nepamätám, ale zo-
stava to bola vtedy veľká. 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Mesto Vrbové 

v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života, v zmysle §4 ods. 3 písm. h), zákona             
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2, písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.                             
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci   vychádzajúc z potreby koordinácie deratizácie (zníženie počtu hlo-
davcov – najmä potkanov)

n a r i a ď u j e
c e l o m e s t s k ú    d e r a t i z á c i u

reguláciu živočíšnych  škodcov
v termíne od 1. októbra 2018 do 15. novembra 2018.

     

Mesto Vrbové bude vykonávať deratizáciu na nehnuteľnostiach vo svojom vlastníctve  v dňoch  18. – 19. október 2018.

Výzvu pre vykonanie celoplošnej deratizácie vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pod ozn. 
RÚVZ/2018/04340/RH  dňa 17. septembra 2018. Táto výzva je na nahliadnutie na Mestskom úrade, útvare výstavby, územ-
ného rozvoja a životného prostredia vo Vrbovom a je zverejnená na mestskej úradnej tabuli.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta

Mesto Vrbové stanovuje tieto podmienky pre zabez-
pečenie celomestskej deratizácie:

• všetky fyzické osoby - občania, fyzické osoby-podnikate-
lia, právnické osoby musia vykonať deratizáciu v objek-
toch určených na podnikanie, v objektoch školských za-
riadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych 
služieb,  bytových a polyfunkčných domoch, v suterén-
nych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živo-
číšnej výroby, v potravinárskych prevádzkach, v reštau-
račných zariadeniach, v skladoch potravín a požívatín, v 
skladoch ďalších komodít          a skládkach komunálne-
ho odpadu,

• fyzickým osobám – občanom sa odporúča vykonať de-
ratizáciu v pivničných  priestoroch pri chovoch hospo-
dárskych zvierat, v rodinných domoch a bytových do-
moch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené 
na podnikanie uvedené vo vyššom ods.,

• objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia 
byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, 
ktoré prispievajú k množeniu škodcov,

• náklady na deratizáciu znáša vlastník  nehnuteľnosti               
z vlastných prostriedkov, pokiaľ nie sú hradené z iných 
zdrojov,

• dbať na účinný a kvalitný výkon deratizácie, aby sa za-
bránilo ďalšiemu výskytu a rozmnožovaniu hlodavcov.

V týchto dňoch sa dožila okrúhlych 
75. narodenín pani

Ľudmila JURÍČKOVÁ,
ktorú Vrbovčania poznajú ako aktívnu 
občianku (poslankyňa MsZ, členka                  
a predsedníčka sociálnej komisie MsZ, 
prísediaca okresného súdu, členka vo-
lebných komisií, činy v prospech do-
mova dôchodcov a pod.).
Za jej dlhoročné všestranné úsilie                           
a obetavosť jej srdečne ďakujeme a 
želáme všetko dobré do ďalších rokov.

Vedenie mesta Vrbové.



Dňa 18. 9. 2018 privítala primátorka 
mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggio-
vá ruskú delegáciu z mesta Votkinsk, 
veľmi netradičným spôsobom, a to prí-
hovorom v ruskom  jazyku. Členovia 
delegácie, ktorú tvorili riaditeľka pre-
stížneho lýcea Oľga Valerievna Strelko-
va spolu so zástupkyňou školy  a ich 
študenti. Votkinské lýceum je partner-
skou školou Gymnázia J. B. Magina                
a spolu s riaditeľkou školy Mgr. Henrie-
tou Gromanovou predstavili primátor-
ke ich spoločné plány. Hostia skonšta-
tovali, že boli veľmi radi, že návšteva 
mesta Vrbové bolo zavŕšením  ich náv-
števy a vysoko ocenili úprimný záujem 
primátorky nielen o systém vzdeláva-
nia Ruskej federácie, ale aj o samotnú 
školu. Všetci potvrdili, že mesto Vrbové 
je síce neporovnateľne menšie od mes-
ta Votkinsk, avšak čistota mesta dopl-
nená  pozitívnymi a priateľskými ľuďmi 
ich ohúrila. 

Gymnázium J. B. Ma-
gina otvára v budúcom 
školskom roku 2019/2020 
bilingválnu triedu s 
druhým vyučovacím ja-
zykom ruským, jedinú 
tohto typu v Trnav-
skom samosprávnom 
kraji.  Spolupráca s lý-
ceom vo Votkinsku 
bude spočívať nielen vo 
výmenných jazykových 
pobytoch   žiakov rus-
kej triedy, ale aj  vzdelá-
vacích pobytoch učite-
ľov  s cieľom výmeny 
odborných skúseností 
z oblasti výchovy                      
a vzdelávania.

Oľga V. Strelkova sa 
rozhodla odučiť dve 
hodiny  dejepisu. Té-
mou týchto dvoch ho-
dín boli „Osobnosti 
svetovej histórie“.

V úvode riaditeľka 
predstavila tému hodi-
ny  zábavným spôso-
bom, keď ukazovala 
rôzne predmety a žiaci 
mali uhádnuť ku komu 
daný predmet patrí. 

Postupne žiakom predstavila slávne 
svetové osobnosti z histórie, pričom ku 
každej osobnosti podala zaujímavé in-
formácie. Žiaci následne dostali za úlo-
hu popísať zvolenú osobnosť a ku kaž-
dej vymyslieť výstižné prídavné meno, 
podstatné meno a sloveso.

Na tieto hodiny boli pozvaní odborní-
ci z oblasti školstva, a to dvaja zástup-
covia Štátnej školskej inšpekcie, dvaja 
zástupcovia z  Okresného úradu Trna-
va, odboru školstva, pani Anna Novgo-
rodova z ruského veľvyslanectva v Bra-
tislave,   ako aj  učitelia z ruských 
bilingválnych gymnázií na Slovensku. 
Naši odborníci sa zhodli, že boli veľmi 
radi, že sa mohli osobne zúčastniť tých-
to skvelých vyučovacích hodín a vyme-
niť si tak skúsenosti z oblasti vzdeláva-
nia našich krajín.

Pre naše gymnázium bola táto vzoro-
vá hodina dobrým príkladom, ako vyu-
žiť kreatívne a u nás menej tradičné 
spôsoby vyučovania.

O tejto zaujímavej akcii bol vyhotove-
ný záznam v ruskom jazyku, ktorý bude 
zverejnený v ruských regionálnych no-
vinách.

Mgr. Henrieta GROMANOVÁ
riaditeľka Gymnázia J. B. Magina

Návšteva ruskej delegácie u primátorky mesta Vrbové
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