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Mesto Vrbové 
Vás pozýva na

Pietny akt pri príležitosti 74. výro-
čia ukončenia II. svetovej vojny, 
Námestie sv. Cyrila a Metoda                 

vo Vrbovom,

štvrtok 4. apríla
o 15.00 hod.

Mesto Vrbové Vás pozýva na

Prijatie novorodencov
nášho mesta narodených v poslednom štvrťroku 2018 a prvom 
štvrťroku 2019

VRBOVÉ,
MESTSKÁ KNIŽNICA,

12. APRÍLA O 13.00 HOD.

Súčasťou bude i sadenie stromče-
kov, ktoré budú niesť mená na-
šich malých občanov.

18. marca sa v Beňovského 
kúrii uskutočnila výročná 
členská schôdza Miestneho 
spolku Slovenského Červené-
ho kríža. Na nej sa nielen hod-
notilo minulé obdobie, ale pri-
mátorka mesta Dott. Mgr. 
Ema Maggiová   i ocenila bez-
príspevkových darcov krvi.            
K príjemnej atmosfére prispe-
lo vystúpenie našich detí. Viac 
o podujatí v ďalšom čísle. 

-rb-,
foto: Ondrej SLIVA
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P. č. Kandidát
I. okrsok

I. ZŠ
II. okrsok

Gymnázium
III. okrsok

II. ZŠ
IV. okrsok
bývalá SOŠ Vrbové spolu

hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1 Ing. Béla BUGÁR (Most-Híd)
60 r., poslanec Národnej rady SR 5 0,70 4 0,64 4 0,74 8 1,27 21 0,84

2
Mgr. Zuzana ČAPUTOVÁ
(NEKA), 
45 r., advokátka

303 42,56 232 37,06 227 41,88 268 42,68 1030 41,07

3 Martin DAŇO (NEKA)
42 r., novinár 7 0,98 0 0,00 2 0,37 2 0,32 11 0,44

4 JUDr. Štefan HARABIN (NEKA)
61 r., sudca Najvyššieho súdu SR 64 8,99 74 11,82 73 13,47 69 10,99 280 11,16

5
doc. Mgr. Eduard CHMELÁR, PhD. 
(NEKA)
47 r., vysokoškolský pedagóg

15 2,11 24 3,83 20 3,69 15 2,39 74 2,95

6
Ing. Mgr. Marian KOTLEBA 
(ĽS Naše Slovensko)
41 r., poslanec Národnej rady SR

85 11,94 58 9,27 55 10,15 68 10,83 266 10,61

7
Bc. Milan KRAJNIAK
(SME RODINA)
46 r., poslanec Národnej rady SR

18 2,53 13 2,08 13 2,40 10 1,59 54 2,15

8
PaedDr. József MENYHÁRT, PhD. 
(Strana maďar. komunity – MKP)
42 r., predseda polit. strany*

0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 2 0,08

9
RNDr. František MIKLOŠKO 
(NEKA),
71 r., publicista

55 7,72 97 15,50 40 7,38 42 6,69 234 9,33

10 Dr. Ing. Robert MISTRÍK (NEKA)
52 r., vedec* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

11
JUDr. Maroš ŠEFČOVIČ, PhD. 
(NEKA), 52 r., podpredseda 
Európ. komisie pre energet. úniu

153 21,49 118 18,85 108 19,93 139 22,13 518 20,65

12 Mgr. Róbert ŠVEC (NEKA)
42 r., politológ 2 0,28 2 0,32 0 0,00 0 0,00 4 0,16

13
Ing. Bohumila TAUCHMANNOVÁ 
(NEKA)
60 r., podnikateľka

2 0,28 1 0,16 0 0,00 1 0,16 4 0,16

14
Dr. Ing. Juraj ZÁBOJNÍK, PhD. 
(NEKA)
56 r., bezpečnostný analytik

1 0,14 1 0,16 0 0,00 0 0,00 2 0,08

15
RNDr. Ivan ZUZULA, CSc. 
(Slovenská konzervatívna strana),
64 r., vysokoškolský pedagóg

2 0,28 1 0,16 0 0,00 5 0,80 8 0,32

Spolu 712 100 626 100 542 100 628 100 2508 100

Oprávnených voličov 1289 1265 1125 1163 4842

Účasť platne hlasujúcich (%): 55,24 49,49 48,18 54,00 51,80

Poznámky. NEKA = nezávislý kandidát. * Kandidát č. 8 a kandidát č. 10 sa kandidatúry vzdali ešte pred konaním voľby.

Výsledky I. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky - Vrbové 16. marca 2019

Kandidát Vrbové Piešťany Piešťanský okres Trnavský kraj Slovensko
1 Mgr. Zuzana Čaputová 41,07 49,01 43,10 45,32 40,57

2 JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. 20,65 17,23 18,45 15,95 18,66

3 JUDr. Štefan Harabin 11,16 12,58 13,75 11,98 14,34

4 Ing. Mgr. Marian Kotleba 10,61 7,77 11,17 9,20 10,39

5 RNDr. František Mikloško 9,33 5,90 5,79 4,52 5,72

Porovnanie výsledkov I. kola voľby prezidenta SR v percentách



strana 36/2019

Ing. Eleonóra MAGDOLENOVÁ
Gabriela DRŽÍKOVÁ
Vladimír KABÁT
Anna OTEPKOVÁ
Jozef BRUCHÁČ
Miroslav TARKOŠ
Božena GOLIEROVÁ
Peter KLČO

Milan DEKAN

Ľudovít KUBÁN
Marta STOLÁRIKOVÁ
Eva GRÉKOVÁ
Kvetoslava HOLECOVÁ
Magdaléna JOBUSOVÁ
Ľubica KLČOVÁ
Mária GAŽÍKOVÁ

Etela STRAKOVÁ

Jarmila ADAMCOVÁ
Anton JURICA
Oľga LAJDOVÁ
František HAVRLENT
Gabriel HONIG
Ján ŠALÁT

Anna NIŽNANSKÁ
Kvetoslava MOTYČKOVÁ
Mária JURČOVÁ
Juraj NIŽNANSKÝ

Sr. Gema Zuzana TOMKOVÁ
Serafín MURÍN
Jolana SNOHOVÁ
Sr. Terézia Margita LUKÁČIKOVÁ
Rudolf STRÁŇAVA
Helena BÖHMOVÁ

Juliana DRINKOVÁ

  

 

Srdečne blahoželáme !

  

    Naši jubilanti

†Odišla si tichúčko, ako odchádza deň,
no v našich srdciach zostáva spomienka len.

Milovali sme ťa, Ty si milovala nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
 

Dňa 25. marca sme si pripomenuli štvrté 
výročie, čo nás navždy opustila milovaná 
mamička, stará mama a prababička

Antónia HOLÁNOVÁ.
Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú synovia Miloš, 
Peter a Marcel s rodinami

P/P1-No 590/19

Zápis detí na školský rok 2019/2020
Materská škola, Sídl. 9. mája 322 Vrbové 
vyhlasuje v súlade § 59 zákona č. 
245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Mi-
nisterstva školstva SR č. 306/2008 Z. z.            
o materskej škole v znení vyhlášky Mi-
nisterstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.

Zápis detí na školský rok 2019/2020

Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť 
v budove MŠ na Sídlisku 
aj na Súkenníckej ul. od 
22. apríla 2019, alebo 
stiahnuť na
www.msvrbove.sk

Kompletne vyplnené žiadosti budeme 
prijímať:
• osobne  29. apríla a 30. apríla           

od 9.00 do 14.00 hod. v kancelárii 
MŠ na Súkenníckej ul.

• e-mailom
• (beata.potrokova@msvrbove.sk)
• poštou 

Prednostne sa prijímajú deti:
• s odloženou  alebo dodatočne od-

loženou povinnou školskou do-
chádzkou

• ktoré dovŕšili  piaty rok veku
• s nástupom k 3. septembru 2019
• od troch rokov 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
   Materskej školy, Sídlisko 9. mája 322, 922 03  Vrbové

Oznámenie o vyhlásení výberového 
konania

Mesto Vrbové v zmysle § 4 ods. 1 zá-
kona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe             
v školstve a školskej samospráve                
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov a zá-
kona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa/riaditeľky Mater-
skej školy, Sídlisko 9. mája 322, Vrbo-
vé, s predpokladaným nástupom    
od 1. 7. 2019.

Kvalifi kačné predpoklady a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť 

pre materské školy v zmysle zákona 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifi kačné predpoklady a osobitné 
kvalifi kačné požiadavky pre jednotli-
vé kategórie pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov 
v znení neskorších predpisov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie prvej atestácie,
• bezúhonnosť, spoľahlivosť, samo-

statnosť, fl exibilita, komunikatív-
nosť,

• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zá-
kona NR SR č. 317/2009 Z. z.,

• znalosť školskej legislatívy a základ-
ná znalosť problematiky riadenia 
školy,

• znalosť v oblasti pracovno-právnych 
a ekonomických vzťahov.

• Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do vý-

berového konania,

• úradne overené fotokópie dokladov 
o dosiahnutom stupni vzdelania,

• potvrdenie o dĺžke pedagogickej 
praxe,

• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja 

materskej školy,
• výpis z registra trestov (nie starší 

ako 3 mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej spô-

sobilosti a o duševnej spôsobilosti 
pre výkon činnosti učiteľa a vedúce-
ho pedagogického zamestnanca,

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-
kých údajov uvádzaných v prílohe 
žiadosti,

• súhlas uchádzača na použitie osob-
ných údajov pre potreby výberové-
ho konania v zmysle § 14 zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpi-
sov.

Žiadosti spolu s požadovanými do-
kladmi v súlade s kvalifi kačnými pred-
pokladmi a požiadavkami doručte 
osobne do podateľne Mestského úra-
du Vrbové, alebo poštou na adresu: 
Mestský úrad Vrbové, Štefánikova 15/4, 
922 03 Vrbové v zalepenej obálke ozna-
čenej nápisom „Neotvárať – VK – riadi-
teľ/riaditeľka MŠ Vrbové“ do 11. apríla 
2019 do 12.00 hod.

Termín a miesto výberového konania 
oznámi výberová komisia prihláseným 
uchádzačom, spĺňajúcim podmienky 
zaradenia do výberového konania naj-
menej sedem dní pred výberovým ko-
naním.

Vrbové, 19. marca 2019

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta
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NÁUČNÝ CHODNÍK O PRÍRODE A HISTÓRII (2)

Tretie stanovisko
Z Čerenca na Tlstú horu prekonáme 

približne 1 500 m. Cesta vedie čiastoč-
ne cez hon Jamy so starým smrekovým 
lesom. 

Prezentácia na tabuli je zameraná na 
históriu a prírodu. Tlstá hora (425,7 m 
n. m.) – je významná archeologická lo-
kalita. Bolo tu hradisko obývané v star-
šej dobe železnej (Halštat) a neskôr               
– v 15. storočí – si tu zriadili opevnený 
tábor bratríci. O výbere miesta na 
opevnené sídlisko už v praveku roz-
hodla jeho strategická poloha, ktorá 
umožňovala kontrolu malokarpatskej 
cesty vedúcej z Považia na Myjavskú 
pahorkatinu a Záhorie hneď pri vstupe 
na ňu, ako aj tvárnosť terénu – z troch 
štvrtín príkre svahy a zázemie oriento-
vané južným smerom. 

Názov Tlstá hora, doložený už k roku 
1661, značí starú horu s hrubými (= tls-
tými) stromami. Už vtedy to bol roz-
siahly panský dubový les. Postupne 
patrila zemepánom Erdödyovcom,            
Esterháziovcom, Breunerovcom, po-
tom Springerovcom, resp. Fould Šprin-
gerovcom, a neskôr Karolovi Žákovi, 
ktorý tu pred polovicou 20. storočia 
uskutočnil veľkú ťažbu dreva a značnú 
časť plochy premenil na poľnohospo-
dársku pôdu. V šesťdesiatych a sedem-
desiatych rokoch minulého storočia 
tam stál (tesne nad Lipníkom) salaš              
v správe Štátnych majetkov Vrbové.          
V Tlstej hore bola ešte v prvej polovici 

Prinášame druhú časť popisu náučného chodníka, ktorý vedie po zaují-
mavých miestach prírody Vrbovčanom dôverne známej. Jarný čas, ktorý 
prišiel, je dostatočnou motiváciou na jeho absolvovanie. Pre tých, čo ne-
zachytili prvú časť, dodávame, že východisko náučného chodníka je na 
Prašníku pri obecnom úrade, odkiaľ pokračuje k vrchu Čerenec.

20. storočia kamenná búda (Pri búde) 
pre poľovníkov a hájnikov. Vyššie polo-
žená zalesnená časť Tlstej hory sa vo 
Vrbovom zvykne nazývať Babylón, pod-
ľa toho, že tam až do päťdesiatych ro-
kov 20. storočia stála vysoká drevená 
veža, rozhľadňa. V súčasnosti je na vr-
chole kovový televízny vykrývač.

Na Babylón Vrbovčania chodievali na 
snežienky, vrátane žiakov miestnych 
škôl, v novšej dobe na medvedí cesnak. 
Vyskytuje sa tu i prvosienka vyššia (Pri-
mula elatior) a prvosienka jarná (Pri-
mula veris). Z jedlých húb tu možno 
nájsť napríklad pečiarky (Agaricus)                
a vatovec obrovský (Langermannia gi-

gantea). Vo svojich prírodovedných bá-
daniach Tlstú horu neopomenuli napr. 
český botanik prof. PhDr.  Jaromír Klika, 
DrSc. (1888 – 1957) pred druhou sveto-
vou vojnou a na prelome päťdesiatych 
a šesťdesiatych rokov 20. storočia doc. 
RNDr. Ján Futák, CSc. (1914 – 1980), 
kňaz, botanik a fytogeograf.

Štvrté stanovisko
Od Tlstej hory k tabuli pod Malou Pe-
cou nás delí približne 1 000 m. Úsek je 
nenáročný s miernym klesaním, z veľ-
kej časti vedie okrajom lesa popri oplo-
tení Danielej zvernice Baraní dvor. Až 
do nedávnej minulosti bol kopec Malá 
Pec (392 m n. m.) odlesnený, slúžil ako 
pasienok pre ovce, ktorý mali v držbe 
bývali kurialisti (komposesori). Vo veľ-
kom sa tu vyskytoval poľný hlodavec 
syseľ pasienkový. Istý čas sa na juhový-
chodnom úpätí Malej Pece ťažil piesok. 
Z drevín tu rástli len borievky. V sedem-
desiatych rokoch minulého storočia 
jeho západnú časť vysadili borovicou. 
Vo východnej časti, kde sa dosiaľ udržali 
borievky (Juniperus communis) a novšie 
pribudli v menšej miere borovice, je 
pomerne hojný výskyt dúšky materinej 
(Thymus serpyllum). Na vrchole sa vy-
skytuje tzv. skalná ruža. 

Názov Malej Pece je doložený už k r. 
1627. Ide o územie s množstvom zaují-
mavých skalných útvarov. V roku 1996 
bola Malá Pec vyhlásená za prírodnú 
pamiatku s rozlohou 14,06 ha. Účelom 
opatrenia je ochrana pieskovcovej skal-
nej brány, situovanej pri vrchole, ktorá 
vznikla v málo odolných pieskovcoch             
a zlepencoch pôsobením zvetrávania            
a predovšetkým vetra. Z vrcholu je pek-
ný výhľad na Považie.

Pokračovanie v budúcom čísle.

Ľ. BOSÁK, P. KÝŠKA

O fl óru Tlstej hory sa zaujímali aj známi prírodovedci Jaromír Klika (vpravo) 
a Ján Futák.

Druháci učiteľky Anny Žilkovej (1938 - 1999) na snežienkach na Babylóne v r. 1965.
Foto: archív -aš-
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Naša škola poskytuje:

• vyučovanie v modernom a príjemnom prostredí  kvalifi -
kovanými pedagogickými zamestnancami,

• vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka,
• vyučovanie informatiky a práce na PC v 4 zmodernizo-

vaných učebniach výpočtovej techniky,
• vyučovanie v odborných a klasických učebniach vy-

bavených modernou audiovizuálnou technikou, in-
teraktívnymi tabuľami a interaktívnymi datapro-
jektormi i tabletami,

• využívanie inovačných vyučovacích metód, výučbových 
programov a projektového vyučovania,

• príprava žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9,                
v ktorých naši žiaci dosahujú nadpriemernú úspeš-
nosť, 

• absolvovanie  školy v prírode, plaveckého výcviku,  ly-
žiarskeho výcviku (všetko fi nančne nenáročné vďaka 
príspevkom  MŠVVaŠ SR a RR),

• rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom akti-
vít v školskej knižnici s bohatým knižným fondom,

• začlenenie detí so špecifi ckými vývinovými poruchami 
učenia do bežných tried,

• inkluzívne vzdelávanie žiakov chorých a zdravotne 
oslabených,

• spoluprácu s asistentom učiteľa, špeciálnym pedagó-
gom a psychológom,

• popoludňajšiu činnosť vo vynovených oddeleniach 
ŠKD,

• realizáciu činnosti žiakov v žiackom parlamente,
• rozmanitú škálu krúžkov – nové športy – KIN-BALL 

(3. miesto vo svetovej súťaži),
• šancu realizovať sa v medzinárodných súťažiach s dru-

žobnou školou Vizovice,
• zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov formou exkur-

zií, výletov, kultúrnych podujatí, besied, prednášok, 
atď.

• zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom, ktorí nás 
úspešne reprezentujú na rôznych súťažiach a olympiá-
dach v okresných, krajských aj celoslovenských kolách, 

• kariérne poradenstvo  výchovného poradcu v profe-
sijnej orientácii žiakov, 

• prípravu žiakov na celoslovenské testovanie aj zapája-
ním sa do programu Komparo, hradeného RR,

• úspešné uplatnenie žiakov v  stredných školách,
• možnosť zakúpenia desiatej v školskom bufete,
• chutné a kvalitné obedy v školskej jedálni.

Kontakt:
tel. číslo: 033/7792470
e-mail: zskomenskehovrbove@gmail.com
mobil: 0917 395 233
Informácie o našej škole môžete získať na
www.zskomvrbove.edu.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2, VRBOVÉZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 
ULICA 4, VRBOVÉ

Škola ponúka:
• jednozmenné vyučovanie v zmodernizova-
nej budove po kompletnej rekonštrukcii,

• vyučovanie Aj v povinnom predmete od 1. ročníka,
• vyučovanie druhého cudzieho jazyka v povinnom pred-

mete od 7. ročníka,
• vyučovanie informatiky v  povinnom predmete od 3. roč-

níka,
• rozšírené vyučovanie telesnej výchovy na prvom 

stupni,
• športová trieda so zameraním na futbal, basketbal, 

volejbal od 5. ročníka,
• vyučovanie telesnej výchovy v zrekonštruovanej telo-

cvični,
• začlenenie detí so špeciálno–pedagogickými potrebami 

do štandardných tried,
• starostlivosť o talentovaných žiakov – príprava na súťa-

že a olympiády,
• rozvíjanie záujmov detí v školskom klube detí,
• spolupráca s MsK vo Vrbovom, Piešťanoch,
• multifunkčné športové ihrisko v areáli školy s umelým 

osvetlením,
• účasť detí v Škole v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik,
• aktivity projektov: ZŠ odborne, Zdravá škola, Mo-

dernizácia vzdelávania, Digipedia, Digiškola, projek-
ty partnerskej spolupráce so ZŠ Spišské Podhradie    
a Vítkov, Školské ovocie, SME v škole, IT Akadémia, 
Viem, čo zjem, Hovorme o jedle, separovaný zber 
odpadu, zber elektroodpadu – Recyklohry, zber ba-
térií – Zbierame baterky, zber oleja, zber tonerov,

• široký výber záujmových krúžkov – Aranžovanie, Bas-
ketbalový krúžok, Cvičenia z matematiky a slovenského 
jazyka, Čítanie s porozumením, Florbalový krúžok, Fut-
balový krúžok, Folklórny krúžok, Kreslenie s počítačom, 
Krúžok varenia, Logické hry,Tanečný krúžok, Športový 
krúžok, Volejbalový krúžok,

• využívanie výpočtovej a prezentačnej techniky          
vo vyučovaní vo všetkých triedach,

• vyučovanie v počítačovej a interaktívnej učebni, 
modernej jazykovej učebni,

• školský informačný systém s aktuálnymi informá-
ciami prezentovanými v TV,

• zrekonštruované priestory ŠKD vybavené projektor-
mi, počítačmi a TV s káblovým systémom,

• 2 detské ihriská s preliezkami, krytá  vonkajšia 
učebňa,

• príprava žiakov na T 5 a T 9, dosahované nadpriemerné 
výsledky v T 5 a T 9.

Tel. kontakt: 7718 008, e-mail: zsvrbove@zsvrbove.sk
Informácie o škole môžete získať aj na internetovej stránke 
školy www.zsvrbove.sk

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Mesto Vrbové vyhlasuje zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové 
pre školský rok 2019/2020. Zápis sa uskutoční:
vo štvrtok 11. a v piatok 12. apríla 2019, v čase od 14.00 do 17.00 hod., a to v týchto školách: 
Základná škola, Komenského 2, Vrbové a Základná škola, Školská 4, Vrbové
Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.
Každá škola pri zápise vyžaduje tieto doklady a osobné údaje: 
1. rodný list dieťaťa,
2. osobné údaje zákonných zástupcov, rodičov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko). Treba mať 
so sebou občiansky preukaz.
Ďalšie náležitosti potrebné k zápisu určí riaditeľ, riaditeľka školy. Zapisujú sa deti narodené od 1. septembra 2012               
do 31. augusta 2013.
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FAŠIANGY NA 2. ZŠ KOMENSKÉHO
Fašiangové obdobie na ZŠ Komen-

ského 2 vo Vrbovom bolo veľmi aktívne 
po všetkých stránkach. Výborné vedo-
mostné výsledky  žiakov našej školy po-
tvrdili aj výsledky KOMPARA 2018, kto-
rého sa vďaka fi nančnej podpore 
Občianskeho združenia Rodičia škole 
vo Vrbovom zúčastnili žiaci 9. ročníka.

 Naša škola dosiahla nasledujúce 
výsledky:

Matematika                                         
Školský priemer  – 61,3%
Celoštátny priemer 60,3%
 
Slovenský jazyk a literatúra 
Školský priemer – 64,4%
Celoštátny priemer – 54,8% 

Z matematiky sme sa celkovo umiest-
nili na 279. mieste z 1087 škôl. Zo slo-
venského jazyka a literatúry sme sa 
celkovo umiestnili na 45. mieste                       
z 1087 škôl.

Týmto úspechom pomáhajú aj ex-
kurzie, ktorých sa žiaci zúčastňujú aj              
v zimnom období. V januári ôsmaci ab-
solvovali exkurziu do Maduníc - rodiska 
Jána Hollého, v Modre navštívili Múze-
um Ľudovíta Štúra a v Trnave boli na 
divadelnom predstavení Malý princ. 
Žiaci piateho ročníka spoznali Trnavu             
z rôznych historických oblastí a exkur-
ziu ukončili divadelným predstavením  
o hľadaní ľudského šťastia Modrý vták. 

Vedomosti preverujú aj olympiády                 
v anglickom jazyku, Spell and Tell, na 
ktorých žiaci Nina Augustínová, Ľubo-
mír Bugár, Katarína Mištinová a Jozef 
Pašák súťažili na Gymnáziu Jána Balta-
zára Magina vo Vrbovom. Získali nád-
herné 1. miesto. Skúsenosti získavajú 
aj v geografi ckej i dejepisnej olympiá-
de, kde najúspešnejšia v okresnom 
kole dejepisnej olympiády v kategórii C  
obsadila 3. miesto Norika Chnápková   
z 9. B. Spolu 18 druhákov, tretiakov          
a štvrtákov sa zapojilo do celosloven-
skej vedomostnej súťaže Všetkovedko. 
Popasovali sa s rôznymi úlohami a 7             
z nich skončilo medzi 10 % najlepších 
riešiteľov na Slovensku: Martin Vido             
z 3. B,  Hanka Šmachová z 2. A, Paulínka 
Kuricová z 3. A,  Ninka Halama zo 4. B,  
Nelka Kressová, Lili Čechvalová z 2. B                      
a Samantha Pastorková z 2. A triedy. 

Všetkovedkom školy sa stala Ninka 
Halama zo 4. A.

Okrem vedomostí zušľachťujú aj svoj 
talent naši žiaci v rôznych oblastiach. 
Prvostupniari reprezentujú našu školu 
v speváckej súťaži Putujeme za ľudo-
vou piesňou a tanečnej súťaži Prehliad-
ka moderných tancov, na ktorej sme sa 
predviedli dvomi tanečnými číslami,             
v oboch prípadoch úspešne. V kategórii 
sólo tanec si žiačka 6. A triedy, Vivien 
Madunická bezkonkurenčne vytanco-
vala 1. miesto a taktiež dievčatá Sofi a 
Madunická, Sofi a Čechvalová, Zara Pol-
láková z 3. A a Lilien Čechvalová z 2. B 

- 1. miesto v kategórií 4 a viac taneční-
kov. Súkromná stredná umelecká škola 
v Hodruši-Hámroch, pod záštitou Mi-
nisterstva školstva Slovenskej republiky 
organizuje 14. ročník celoslovenskej vý-
tvarnej súťaže pod názvom TALENT * 
UMENIE * KUMŠT. Viktória Bieliková, 
Martin Siblík, Sára Schönová súťažia so 
svojimi fotografi ami. Aj do okresného 
kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami 
detí“ v kategórii 3 sa zapojili žiaci našej 
školy. Najtalentovanejší a najúspešnejší 
bol zatiaľ Marek Machovič z 9. B, ktorý 
so svojou prácou postúpil do celoslo-
venského kola. Lyžiarsky výcvik sa kaž-
doročne konal na Polomke pod vede-
ním Mgr. Petényiho a odbornej pomoci 
Mgr. Číža, Mgr. Malkovej, Mgr. Chudej. 
Žiaci zvládli základy   lyžovania (obraty 
na mieste, jazda po spádnici, základný 
lyžiarsky postoj, brzdenie obojstran-
ným prívratom, oblúky v obojstrannom 
prívrate, oblúky z prívratu hornej lyže). 
LVVK splnil očakávané požiadavky, kto-
ré sú kladené pre žiakov 7. ročníka ZŠ.  
Telesnú zdatnosť rozvíjame i v rôznych 
športových krúžkoch na 1. aj 2. stupni 
ZŠ a reprezentujeme našu školu vo vy-
bíjanej, volejbale, fl orbale, karate, fut-
sale, kinballe, futbale, basketbale. Sna-
žíme sa, aby aj vyučovanie bolo zábavné 
a pred jarnými prázdninami prebiehalo 
tematické fašiangové vyučovanie v mas-
kách, z čoho mali radosť predovšetkým 
mladší žiaci.

Mgr. Slávka MEŠENCOVÁ

Mesto Vrbové
Vás pozýva na 

Oceňovanie športovcov 
mesta Vrbové

za rok 2018
 

Vrbové, Kúria M. Beňovského 
v stredu 10. apríla o 16.30 hod.
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FUTBALOVÝ SÚBOJ POLÍCIA VERZUS HASIČI
V piatok 8. marca sa stretli v telocvični 

II. ZŠ vo futbalovom súboji príslušníci 
Obvodného oddelenia Policajného zbo-
ru SR vo Vrbovom a členovia miestne-
ho Dobrovoľného hasičského zboru. 

Urobili tak i na počesť nežného po-
hlavia, veď v ten deň sa slávil Medziná-
rodný deň žien. Za políciu hral aj vrbov-
ský viceprimátor JUDr. Štefan Kubík, 
ktorý na margo zápasu uviedol: „Darilo 
sa nám premenlivo. Najprv sme prehrá-
vali 1:0, no rýchlo sme sa zmobilizovali             
a dosiahli sme náskok o 6 gólov, potom 
nastalo vyrovnanie 14:14 a napokon sme 
zvíťazili 18:15.“

-rb-

USTANOVENÝ DO VZNEŠENEJ SLUŽBY

Petrovo diakonské zasvätenie sa 
nieslo v znamení citátu: „Lebo ani Syn 
človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, 
ale aby slúžil a položil svoj život ako vý-
kupné za mnohých.“ (Mk 10, 45) V duchu 
túžby slúžiť Kristovi a vyvolenému Bo-
žiemu ľudu ohlasovaním nádeje, ktorá 
nie je iracionálna, alebo vzdialená, ale 
veľmi živá. Nádeje, ktorá nachádza do-
konalé naplnenie v živote večnom, ale 
prináša už pozemské šťastie. Podľa 
vzoru prvých diakonov ako Štefana, 
alebo Filipa, o ktorom sme počuli aj       
v prvom čítaní (Sk 8, 26-40). Odkazom 
pre každého vysväteného služobníka 
je, že má osobitnú účasť na reprezentá-
cii a službe Krista. Veď diakon dostáva 
kladením rúk nástupcu apoštolov špe-
cifi ckú sviatostnú milosť. Deje sa tak 
jedinečným pôsobením Ducha Sväté-
ho, ktorý prostredníctvom diakona rea-
lizuje zjednotenie s Kristom, Pánom              
a zároveň služobníkom všetkých.

Špiritualita diakona rastie v kruhu, 
ktorý prebieha medzi vžitou bohosluž-

V sobotu 2. marca Vrbové zažilo peknú a nevšednú duchovnú slávnosť. 
V Kostole sv. Gorazda sa konala kňazská vysviacka v stupni diakonátu 
miestneho rodáka Dott. Mgr. Petra Juhása, ktorú prijal z rúk trnavského 
arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.

bou a modlitbou, v kontexte jednoty 
rodinných väzieb, profesionálneho na-
sadenia, pastoračnej služby a kontem-
plácie, neustále sa usilujúc o posluš-
nosť so sladkým objatím Ducha                          
a v harmonickom zjednotení profánne-
ho a sakrálneho života.

Slávnosť prežívalo miestne spoločen-
stvo cirkvi spolu s hosťami, sestrami 
premonštrátkami, bohoslovcami a kňaz-
mi, medzi ktorými nechýbali vysoko-
postavení predstavitelia cirkvi na čele          
s  už spomenutým trnavským arcibis-
kupom Mons. Jánom Oroschom; kano-
nikmi: Mons. Mgr. Ladislavom Tóthom 
a Mons. Mgr. Róbertom Kissom; deka-
nom Rímskokatolíckej Cyrilo-metod-
skej bohosloveckej fakulty v Bratislave 
ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD.; 
prodekanmi: ThDr. Michalom Vivodom, 
PhD.; prof. Dr. phil. Emíliou Hrabovec, 
PhD. a Mgr. Vladimírom Kišom; tamojší-
mi pedagógmi: ThDr. Ing. Jozefom Jan-
čovičom, PhD.; ThDr. Milanom Sovom, 
PhD. a Mgr. Róbertom Horkom, PhD.;  

rektorom Kňazského seminára sv. Cyri-
la a Metoda Mons. Mgr. Danielom Ižol-
dom; špirituálmi ThDr. Alexandrom 
Knorrom, PhD. a ThLic. Ing. Jánom 
Otrubom; tamojším prefektom ThLic. 
Pavlom Mikulom; špirituálom seminá-
ra Redemptoris Mater: ThLic. Jozefom 
Koncom. Okrem toho boli prítomní 
kňazi: Mgr. Jozef Gallovič, dekan-farár  
v Piešťanoch; ThLic Jakub Garčár SJ, 
Piešťany; ThLic. Augustín Slaninka CM, 
farnosť – dekanstvo Dobruška, Česko; 
ICLic. Daniel Lukačovič, farár vo Vode-
radoch; Mgr. Jozef Drobný, farár                           
v Modrovej; Mgr. Lukáš Čmehíl, kaplán 
v Hlohovci; Mgr. Marek Križan, farár              
v Kočíne-Lančári; Mgr. Ing. Ľudovít Ku-
bán, farský administrátor v Bzinciach; 
Mgr. Jaroslav Hanzlík, farský adminis-
trátor vo Vrbovom; Mgr. Pavol Böhm, 
výpomocný duchovný vo Vrbovom                
a ďalší.

Petrovi prajeme veľa síl a Božieho po-
žehnania na jeho ceste služobníka 
evanjelia.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta
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Základná škola Vrbové, Školská 
ul. a RZ pri ZŠ Vrbové, Školská ul.
Vás pozývajú na

VEĽKONOČNÉ TRHY
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

OD 13. HODINY
DO 17. HODINY

V UTOROK 16. APRÍLA 2019
V PRIESTOROCH ZŠ
NA ŠKOLSKEJ ULICI

Ponúkame: 
• veľkonočné kraslice
• korbáče
• veľkonočné ozdoby
• občerstvenie
• veľkonočné pochúťky
• blší trh

Pozývame všetkých stráviť s nami 
príjemné chvíle vo veľkonočnej 

atmosfére!

BIRMOVKA VO VRBOVOM bude          
9. júna, na slávnosť Zoslania Ducha 
Svätého, o 11.00 hod. Od 3. do 10. 
septembra vrbovská farnosť organi-
zuje púť do Svätej zeme.

CHYSTÁME PRE NAŠE DETI

Mesto Vrbové a MO Únie žien 
Slovenska organizujú aj tento 
rok pre naše deti letné denné tá-
bory.

• 1. turnus: od 15. do19. júla,
• 2. turnus: od 22. do 26. júla,
• 3. turnus: od 29. júla do                

2. augusta,
• 4. turnus: od 19. do 23. au-

gusta.

Bližšie podmienky oznámime             
v ďalšom čísle.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta

Nášmu kolegovi

Mgr. Mariánovi ŠMACHOVI,

poverenému riadením útvaru 
miestneho hospodárstva Mest-
ského úradu Vrbové, k jeho život-
nému jubileu srdečne gratuluje-
me a do ďalších rokov želáme 

všetko najlepšie, naj-
mä dobré zdravie.

Spolupracovníci
z MsÚ Vrbové

8. A 9. MARCA sa v Dome kultúry              
vo Vrbovom uskutočnila varietná 
šou prevažne kúzelníckeho charak-
teru. Program zabezpečil Václav Lá-
nik – LANKOSON.


