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DNI MESTA VRBOVÉ 2019

Na prelome uplynulého a tohto týždňa sa vo Vrbovom uskutočnili Dni mesta Vrbové. K zdarnému 
priebehu prispelo aj počasie, ktoré sa výrazne zlepšilo a účastníci si tak mohli užívať pohodu babieho 
leta. Hlavný slávnostný program sa uskutočnil v Dome kultúry 11. októbra. Jeho hlavných aktérov 
zachytáva naša snímka. Zľava sú to: MVDr. Michal Kapusta, primátor partnerského mesta Spišské 
Podhradie, Jeho Excelencia Šrí Vanlalhuma, veľvyslanec Indie na Slovensku, spisovateľka Táňa Keleo-
vá-Vasilková a Ing. Stanislav Machovčák, laureát Beňovského glóbusu z 1. ročníka, ktorý sa zaslúžil          
o postavenie pamätníka Mórica Beňovského na Madagaskare. O podujatí informovali na základe 
správ tlačových agentúr (TASR, SITA) viaceré naše médiá. My o ňom viac píšeme na strane 4 - 5.

-rb-

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Vrbové

vás pozýva na 

XIX. ročník pretekov v prívlači O cenu Čerenca
Preteky sa konajú v sobotu 19. októbra na vodnej nádrži Čerenec. Viac na stránke www.mosrzvrbove.sk

Podujatie sa uskutočňuje s podporou mesta Vrbové.
-rb-
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Časopis Život v 40. tohtoročnom čísle 
priniesol obsiahly článok o Vrbovom 
pod názvom Mestečko slávnych a sláv-
nejších (s. 18 - 23), ktorého autorom je 
Vladimír Kampf. V prvej časti primátor-
ka Dott. Mgr. Ema Maggiová rozpráva  
o svojich skúsenostiach, o živote v Ta-
liansku, ako aj jej návrate na Slovensko. 
Svoj vzťah k Vrbovému vyjadrila jed-
noznačne: „Pre mňa je Vrbové srdcová 
záležitosť, preto som tu.“ Vo Vrbovom sa 
začala zaujímať o komunálnu politiku. 
Svoje prvé volebné obdobie využila na 
zveľadenie obecného majetku, vyspo-
riadanie pozemkov. V súčasnosti pre-
bieha vysporiadanie lesov. K 15-bytov-
ke a 6-bytovke postavenej v minulom 
roku pribudne vyše 40 bytov v budove 
bývalého učilišťa. Buduje sa i hasičská 
zbrojnica. Podrobnejšie opisuje osudy 
židovskej synagógy a plány s touto zau-
jímavou stavbou, z ktorej raz bude kul-
túrne centrum. Primátorka približuje aj 
udeľovanie Beňovského glóbusu vý-
znamným osobnostiam. Tento rok to 
bude RNDr. František Kele, CSc., ktorý 
zorganizoval v roku 1996 prvú sloven-
skú expedíciu po stopách Mórica Be-

PREČÍTALI SME

KRAJSKÉ MESTO NA TRVALÚ PAMIATKU DVOCH VRBOVČANOV
Najnovšie v Trnave pomenovali dve 

ulice podľa dvoch slávnych rodákov                
z Vrbového - Mórica Beňovského a Jo-
zefa Adamca. Ulice sa nachádzajú                   
v mestskej časti Trnava-sever. Konkrét-
ne ide o komunikácie v novovznikajúcej 
obytnej zóne Rybník, na ktorých sa za-
čali vydávať stavebné povolenia. Vzá-
jomne sa križujú. Ulica Jozefa Adamca 
vedie paralelne s Cukrovou ulicou a Uli-
ca Mórica Beňovského sa na Cukrovú 
ulicu napája.

Ulica Mórica Beňovského sa mala pô-
vodne nazývať Smolenická, ale mest-
ská rada odporučila zastupiteľstvu, aby 
bol akceptovaný názov navrhnutý 
Združením Mórica Beňovského. Mest-
ské zastupiteľstvo v Trnave to prijalo, 
22 poslancov bolo za a jeden proti. Na 
svojom zasadnutí 25. júna 2019 23 po-
slancov jednomyseľne odrazu schválilo 
pomenovanie dvoch ulíc podľa vrbov-
ských osobností. Rozhodnutie nado-
budlo účinnosť 15. júla 2019. Je to veľká 
pocta pre Vrbové. V prípade Jozefa 
Adamca zavážila popri ohromnej špor-
tovej kariére viažucej sa k Trnave i sku-
točnosť, že pôsobil aj ako poslanec tr-
navského mestského zastupiteľstva. 

Za upozornenie na tieto skutočnosti 
ďakujeme redaktorovi agentúry SITA 
Pavlovi Machovičovi.

Ľ. B. 

ňovského na Madagaskar.
Móric Beňovský je v článku spome-

nutý viac ráz. Podobne aj ďalší známy 
rodák Braňo Jobus. V súvislosti so šik-
mou vežou je uvedený jeho výrok: „... je 
to jediná šikmá veža s rovnými dverami“. 
Autor nezabudol ani na obelisk stredu 
sveta a vesmíru, ktorý vytýčil Roman Ví-
ťazoslav Klčo. 

Kultúrny pracovník mesta pripome-
nul, že mesto Vrbové bolo na prelome 
19. a 20. storočia významnejšie ako 
Piešťany. 

O histórii Vrbového a o svojej zbierke 
historických pohľadníc porozprával zbe-
rateľ Ing. Vladimír Bzdušek. Jeho zbierka 
obsahuje viac ako 100 rôznych historic-
kých pohľadníc Vrbového. V článku 
nechýba ani kuriozita z konca 19. sto-
ročia, ktorú zistil. Vrbovčanka v prame-
ňoch nazývaná Catharina Chaszna za 
svojho života sedem ráz ovdovela. 
Správa o tejto rekordérke sa dostala aj 
do zámoria. Záver je venovaný bylin-
kárke Anne Kopáčovej. Článok dopĺňa-
jú fotografi e a stručný prehľad histórie 
Vrbového.

GD

POĎAKOVANIE

Chceme poďakovať fi rme  
      

CHIROSAN, s. r. o., Vrbové, v za-
stúpení konateľom spoločnosti 
Petrom Bernátom za spoluprácu 
vo forme džentlmenskej výpožič-
ky vysokozdvižného vozíka po-
čas rekonštrukcie kotolne MsÚ 
Vrbové.

Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
mesto Vrbové

Mesto Vrbové vás pozýva na

PRIJATIE NOVORODENCOV

nášho mesta narodených v druhom 
a treťom štvrťroku roku 2019.

VRBOVÉ, MESTSKÁ KNIŽNICA,
streda 30. októbra o 14.00 hod.

Súčasťou bude i sadenie stromče-
kov, ktoré budú niesť mená našich 
malých občanov.
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Ľuboš LAGO
Mirko KUNDRATA
Viera VALOVÁ
Anna RAFFAYOVÁ
Elena PLENCNEROVÁ

Peter HOCHMAN
Stanislav VALO
Marian HONZA
Peter HESKO
Jozef ŽÁK

Ján MIKLOVIČ
Peter DROBNÝ
Miloš JANKECH

Michal NIZNER
Vojtech KUBALA
Ľudovít HEČKO
Helena MOCKOVÁ

Štefan SNOHA
Viera KLČOVÁ
Ján SABO
Lýdia VALÁŠKOVÁ
Anna MIŠKOVIČOVÁ
Anna FAJNOROVÁ
Vladimír VIŠNOVSKÝ
Otília MAJERNÍKOVÁ
Helena SÝKOROVÁ
Etela NEMČEKOVÁ

Františka ČAVOJSKÁ
Božena ŠAŠOVÁ
Elemír RAKÚS
Emília NIŽNANSKÁ
Pavol ŠAŠO

Ján BOROVSKÝ - 100 rokov

Srdečne blahoželáme !

  

    Naši jubilanti

S bolesťou, pokorou a odpustením si dňa 18. októbra     
pripomíname dva roky, kedy od nás odišiel náš syn a brat 

Ing. Šimon PUVÁK

vo veku 27 rokov.

S láskou spomínajú rodičia, sestra a brat s rodinami
a najbližšia rodina.

P-No/P1 - 3170/19 

†

Miestna skupina SSV oznamuje, že 
členovia si môžu vyzdvihnúť svoje po-
dielové knihy. Členský príspevok pred-
stavuje 8 € na rok. Knihy sú k dispozícii 
i pre ďalších záujemcov.

Marta STREČANSKÁ

UŽ SÚ TU
PODIELOVÉ KNIHY 

„Nedaj sa spokojiť iba s chrámom pozemským,
premeň na živý chrám srdcia všetkých veriacich,
a keď raz smrť zborí ten stánok smrteľný,
veríme, dáš nový pri slávnostnom vzkriesení.“

ES 579, 5

Mgr. Jaroslav Hanzlík, vrbovský far-
ský administrátor, oznámil pri boho-
službách v nedeľu 6. októbra, že za čle-
nov novej ekonomickej rady farnosti 
boli zvolení:

Mgr. Boris Jobus, Pavol Kubala, Tatia-
na Prievozníková, Ing. Ľubomír Šterus-
ký a Ing. Martin Vangeľ. 

-rb-

ČLENOVIA RADY

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV
NA SLOVENSKU VRBOVÉ

Vás srdečne pozýva dňa
27. októbra 2019 o 10.00 hod. na

Slávnostné služby Božie

pri príležitosti 90. výročia pamiatky posvätenia
evanjelického a. v. chrámu vo Vrbovom

Slávnostným kazateľom slova Božieho bude dôstojný brat 
biskup Západného dištriktu Mgr. Ján Hruboň
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BEŇOVSKÉHO GLÓBUS 2019
Pred polovicou októbra vyvrcholili           

u nás Dni mesta Vrbové 2019. Ich 
hlavnou časťou bola mestská sláv-
nosť, ktorá sa uskutočnila v piatok 
11. októbra v podvečer v Dome kul-
túry. Mala tri hlavné časti:
1. Spomienku na Karola Nižňan-

ského, predstavenie knihy Spoji-
vo s domovom, pozdrav veľvy-
slanca Indickej republiky.

2. Podpis zmluvy o partnerstve 
medzi mestom Vrbové a mestom 
Spišské Podhradie.

3. Udeľovanie Beňovského glóbu-
su 2019.

V úvode moderátorka podujatia Bc. 
Lenka Záhorcová oslovila prítomných:

„Milí Vrbovčania, vzácni hostia, dámy  
a páni, dovoľte mi, aby som vás tu                        
v dnešný jesenný piatok čo najsrdečnejšie 
privítala na našom už piatom ročníku 
oceňovania Beňovského glóbus Vrbové 
2019. Osobitne chcem medzi nami priví-
tať hosťa najvzácnejšieho, ktorým je veľ-
vyslanec Indickej republiky na Slovensku 
Jeho Excelencia Šrí Vanlalhuma. Samo-
zrejme nezabúdame ani na doterajších 
laureátov: JUDr. Cecíliu Kandráčovú, CSc., 
a Ing. Stanislava Machovčáka a dnešných 
ocenených, ktorých tu predstavuje naša 
známa spisovateľka pani Táňa Keleová-
-Vasilková. Tiež vítame zástupcov našich 
partnerských miest – Ing. Pavla Smolku, 
starostu mesta Vítkov so sprievodom, 
MVDr. Michala Kapustu, primátora mes-
ta Spišské Podhradie takisto so sprievo-
dom, doc. JUDr. Pavla Kandráča, CSc., 
PhDr. Annu Galovičovú, predsedníčku 
Spoločnosti slovensko-indického priateľ-
stva, príbuzných Karola Nižňanského, 
predstaviteľov nášho mesta, poslanecký 
zbor, zástupcov verejného, duchovného  
a kultúrnospoločenského života vo Vrbo-
vom, ako aj vás všetkých, milí spoluobča-
nia a hostia, ktorí ste prijali pozvanie na 
toto podujatie, ktorí ste tu dnes prišli, aby 
sme boli spoločne svedkami týchto sláv-
nostných chvíľ. Želám príjemný a ničím 
nerušený podvečer.“

Hneď po privítaní sa ujala slova pri-
mátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggio-
vá. Vo svojom príhovore uviedla:

„Ako zvyknem hovoriť, a potvrdím to aj 
tuná: mesto Vrbové síce nevyniká veľkos-
ťou, ale jeho veľkou devízou sú výrazné 
osobnosti. Z nich najviac vo svete preslá-
vil nielen Vrbové, ale i naše Slovensko 
miestny rodák gróf Móric Beňovský, ktorý 
vo Vrbovom uzrel svetlo sveta v roku 
1746. 

No nehrdíme sa len ním. Z celej galérie 
slávnych rodákov si dnes pripomíname 
doktora Karola Nižňanského, ktorý svoj 
život zasvätil hlavne misiám v Indii, kde 
dlhé roky úspešne pôsobil ako pedagóg. 
Dôvodom dnešnej spomienky je skutoč-

nosť, že sa narodil vo Vrbovom práve 
pred sto rokmi a že dnes sprístupňujeme 
verejnosti knihu s jeho korešpondenciou. 
Je pre nás poctou, že jeho pamiatku pri-
šiel k nám uctiť sám veľvyslanec druhej 
najľudnatejšej krajiny sveta. Vďaka Vaša 
Excelencia!

Podľa príkladu našich velikánov sme si 
vedomí, že sa nemôžeme uzavierať do 
seba, ale, že podnety na napredovanie 
musíme hľadať aj v blízkom či širokom 
okolí. Dôkazom toho sú aj naše partner-
ské vzťahy s družobnými mestami: 
mestom Allstedt v Nemecku, mestom Vít-
kov v Česku a mestom Spišské Podhradie 
u nás na Slovensku. A práve s posledne 
menovaným dnes podpíšeme zmluvu           
o pokračovaní našich družobných vzťa-
hov, ktoré sa pekne rozvíjajú už 18 rokov.

Uvedomujem si, že nestačí myslieť len 
na seba, ale musíme mať otvorené oči           
a oceniť úsilie tých, čo robia niečo zmyslu-
plné a užitočné pre spoločnosť. My na na-
šej komunálnej úrovni tak robíme pravi-
delne. Dnes však chceme vyzdvihnúť 
jedného z tých, ktorí sa významne zaslúži-
li o popularizáciu nášho najslávnejšieho 
rodáka – Mórica Beňovského. Ide o dok-
tora prírodných vied Františka Keleho, 
kandidáta vied. Žiaľ, poctu mu môžeme 
vzdať len „in memoriam“, pretože jeho 
životná púť skončila pred piatimi rokmi. 
Prioritou doktora Keleho je skutočnosť, že 
viedol prvú slovenskú expedíciu na Ma-
dagaskar po stopách Mórica Beňovské-
ho. Aj keď už nie je medzi nami, predsa 
niečo vysokohodnotné a vynikajúce po 
sebe zanechal. Nie, nemyslím tým vec, ale 
osobu – jeho tu prítomnú dcérku Táňu, 
ktorá je najúspešnejšou slovenskou spi-
sovateľkou súčasnosti. Známa je predo-
všetkým ženskému publiku. Jej patrí Cena 
mesta Vrbové.

Osobnosti, ktoré som aspoň v náznaku 
spomenula, vám budú o chvíľu predsta-
vené. Chcem len zdôrazniť, že naše podu-
jatie je prejavom veľkej úcty voči nim za 
dielo, ktoré vykonali a za príklad, ktorý 
nám dávajú.

Pre nás všetkých, tu prítomných, je pri-
pravený tiež malý darček – koncert vyni-
kajúcej hudobnej skupiny Fats Jazz Band 
so speváčkou Jankou Dekánkovou a ta-
nečníkmi pod vedením Ing. Miroslava 
Žatku a potom na nádvorí kúrie M. Be-
ňovského až do polnoci zábava so skupi-
nou Sarah.

Želám vám všetkým príjemný večer. Vi-
vat Beňovský! Vivat Nižňanský! Vivat Kele-
ovci! Nech žije a upevňuje sa priateľstvo 
medzi národmi!“

Po príhovore nasledoval prvý bod 
programu. V komentári zaznelo:

„Je to storočnica narodenia Karola Niž-
ňanského, PhD. Najstarším Vrbovčanom 
ho netreba predstavovať. Poznali ho 
osobne. Tým mladším pripomíname, že 
tento drobný človek z Vrbového s chatr-
ným zdravím sa zapísal do dejín ako mi-
sionár a pedagóg v Indii. Robil tam doslo-
va divy, s veľkým nasadením sa zaslúžil            
o vzdelávanie mladých Indov, a tým aj               
o ich lepšiu budúcnosť. Jeho činnosť si bu-
deme môcť lepšie pripomenúť z jeho 
vlastného svedectva. On totiž posielal               
z Indie svojim blízkym a dobrodincom lis-
ty, v ktorých to všetko zaujímavo opísal. 
Teraz vyšla táto jeho korešpondencia                 
v knihe Spojivo s domovom. A keďže uve-
dené sa týka Indie, našu slávnosť poctil 
svojou prítomnosťou Jeho Excelencia Šrí 
Vanlalhuma, zástupca druhej najľudna-
tejšej krajiny na svete. A čo je ešte podivu-
hodnejšie, sám osobne navštevoval v In-
dii školu, v ktorej prv pôsobil Vrbovčan 
Karol Nižňanský.“

Indický veľvyslanec sa srdečne priho-
voril Vrbovčanom a vyzdvihol význam 
Karola Nižňanského pre jeho krajinu           
a jeho osobné kvality. Vrbovská primá-
torka sa rozhodla udeliť Šrí Vanlalhu-
movi Pamätnú medailu mesta Vrbové  
a zároveň mu odovzdať výtlačky koreš-
pondencie nášho rodáka, ktorý spojil 
Slovensko s Indiou. Indický hosť veno-
val Dott. Mgr. Eme Maggiovej na pa-
miatku knihu o svojej krajine.
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Druhým bodom programu bola zále-
žitosť predĺženia zmluvy o partnerstve 
s mestom Spišské Podhradie. Tieto 
vzťahy začali ofi ciálne v roku 2001                    
a osobitne sa o ne zaslúžil Podhradčan 
Mgr. Stanislav Kamenický, ktorý väčši-
nu svojho aktívneho života prežil u nás 
vo Vrbovom. Pripomíname, že Podhra-
die slávi tento rok dve jubileá: 770 ro-
kov od prvej písomnej zmienky o mes-
te a 30. výročie znovunadobudnutia 
štatútu mesta. Družba sa osvedčila, 
ako to konštatovala už primátorka 
mesta vo svojom vstupnom príhovore 
a ako to potvrdil vo svojom vystúpení aj 
spišskopodhradský primátor MVDr. 
Michal Kapusta, a preto je obojstranná 
vôľa v nej pokračovať. Nasledoval pod-
pis zmluvy a zápis do Pamätnej knihy.

Ofi ciálna časť slávnosti vyvrcholila 
oceňovaním. Vykonali ho primátorka 
mesta spolu s Ing. Stanislavom Ma-
chovčákom, laureátom Beňovského 
glóbusu z prvého ročníka, ktorý sa za-
slúžil o postavenie pomníka Mórica Be-
ňovského na Madagaskare a ktorý sa 
osobne poznal s tohtoročným laureá-
tom. Tohtoročným laureátom Beňov-
ského glóbusu sa z rozhodnutia odbor-
nej komisie a na základe rozhodnutia 
Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom 
stal RNDr. František Kele, CSc.

Stručne si ho predstavme. Franti-
šek Kele bol známy slovenský horole-
zec, cestovateľ, pedagóg, publicista   
a geograf. Intenzívne sa venoval or-
ganizovaniu horolezeckých, polár-
nych a geografi ckých výprav. Mal za 
sebou takmer 600 výstupov, uskutoč-
nil vyše 70 veľkých výprav, navštívil 
všetky kontinenty vrátane Oceánie  
a Arktídy. Bol najaktívnejším sloven-
ským cestovateľom 20. storočia, tri 
razy absolvoval cestu okolo sveta. 
Prvý výstup na Mont Blanc uskutoč-
nil už v roku 1955. Viedol expedíciu 
na Mount Everest 1984, na Severný 
pól 1993. Napísal desiatky kníh                      
a stovky článkov s horolezeckou                  
a cestovateľskou tematikou. Angažo-
val sa v hľadaní stôp vo svete po pô-
sobení Martina Kukučína, Milana R. 
Štefánika a čo je pre nás dôležité, aj 
nášho Mórica Beňovského. V roku 
1996 zorganizoval prvú slovenskú ex-
pedíciu po jeho stopách. Do knihy, 
ktorú o tom napísal, dal dedikáciu: 
„Venujem každému, komu nie je ľaho-
stajný osud Slovákov, ktorí preslávili 
našu domovinu.“ 

 
Cenu prevzala jeho dcéra, známa slo-

venská spisovateľka Táňa Keleová-Vasil-
ková. Keďže ona sama slávi tento rok 
svoje životné jubileum a vo Vrbovom 
má svoje verné čitateľky, s ktorými usku-
točnila aj špeciálne stretnutie, mestská 
samospráva sa rozhodla oceniť ju Ce-
nou mesta Vrbové.

Predstavujeme Táňu Keleovú-Vasil-
kovú. Narodila sa v rodine už spomí-
naného slovenského publicistu, geo-
grafa a cestovateľa Františka Keleho. 
Ako štvorročná sa presťahovala s ro-
dičmi do Bratislavy, kde odvtedy žije            
a pôsobí. Vyštudovala gymnázium                
a žurnalistiku na Filozofi ckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
Po štúdiách žurnalistiky pracovala ako 
novinárka, od roku 1994 je spisovateľ-
kou v slobodnom povolaní. Je vydatá            
a je matkou troch detí. Už ako študent-
ka uverejňovala svoje prvé práce v ča-
sopise Kamarát. V súčasnosti píše vý-
lučne romány pre ženy, v ktorých 
zobrazuje životné situácie dnešných 
žien a rodín. Hrdinky jej románov sú 
ženy s rôznymi povolaniami, ktoré žijú 
svoj život v rozmanitých rodinných, 
partnerských a sociálnych vzťahoch.  

Pre svoju tvorbu a čitateľskú obľubu sa 
stáva neodmysliteľnou osobnosťou sú-
časnej literatúry. Je najpredávanejšou  
a najúspešnejšou  súčasnou sloven-
skou spisovateľkou.

Po prevzatí Ceny mesta Vrbové sa 
Táňa Keleová-Vasilková prihovorila zhro-
maždeným. Srdečne poďakovala za poc-
tu, ktorú získal jej otec, ako i ona osobne. 
Tým sa ofi ciálna časť programu skončila. 
Nadväzoval na ňu koncert známeho hu-
dobného zoskupenia Fats Jazz Band so 
speváčkou Jankou Dekánkovou. Hudob-
né vystúpenie dopĺňali tanečné vstupy, 
ktoré zabezpečil Ing. Miroslav Žatko.

Program pokračoval ľudovou zábavou 
na nádvorí Beňovského kúrie a v sobotu 
tradičným vrbovským jarmokom.

ĽB, foto GD
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Mesto Vrbové     ZO ÚŽS        MS SČK vo Vrbovom

Vás pozývajú na

STRETNUTIE DÔCHODCOV
nášho mesta nad 70 rokov

pri programe a občerstvení, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 17. októbra o 16.00 hod.
v školskej jedálni II. ZŠ vo Vrbovom,
Komenského ulica (vchod oproti kláštoru)
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VESELO NA TEKVICOVOM DVORE
Veselo na tekvicovom dvore bolo na-

šim predškolákom, ktorí sa zúčastnili 
prehliadky záhrady Kultúrneho domu  
v Krakovanoch dňa 23. septembra. 

Deti si prezreli krásne výtvory z  tekvíc, 
prírodnín, ovocia a zeleniny, strukovín,

kvetov a z rôznych iných jesenných ma-
teriálov. Na výrobe sa zúčastnila aj 
naša materská škola, tvorili deti, rodi-
čia i učiteľky. Ochutnávka tekvicového 
kompótu, hrozna  i teplého čajíku pola-
hodila našim bruškám a radosť z vese- 

lých jesenných výtvorov našim očkám.

Za krásne strávené dopoludnie ďaku-
jeme skupine Červeného krížu Krako-
vany a obci Krakovany.

Materská škola Vrbové

GYMNAZISTKA Z VRBOVÉHO NA VEDECKEJ SÚŤAŽI V BULHARSKU
European Union Contest for Young 

Scientists (EUCYS) 2019 je prestížna me-
dzinárodná súťaž pre mladých vedcov 
od 15 do 20 rokov. Zúčastniť sa jej môžu 
víťazi celonárodných kôl z celého sveta 
– od Nemecka cez Veľkú Britániu, Gréc-
ko, USA, Južnú Kóreu, Čínu, Izrael až po 
Egypt či Tunisko. Študenti si tak majú 
možnosť zmerať sily so svojimi kolegami 
z celého sveta.

Moje meno je Dominika Pánska a spo-
lu so svojou profesorkou chémie Mgr. 
Andrejkou Michálkovou už tri roky pra-
cujeme na vedeckom výskume, ktorý sa 
zaoberá vplyvom nebezpečného kon-
zervantu E250, čiže dusitanu sodného, 
na ľudský organizmus, najmä na obeho-
vý a tráviaci systém, rovnako ako aj 
množstvami škodlivých dusičnanov prí-
tomných a absolútne nekontrolovaných 
v bylinkách, ktoré pravidelne konzumu-
jeme. Práve  s týmto projektom sa nám 
podarilo vyhrať celoslovenské kolo súťa-
že AMAVET -  Festival vedy a techniky 
2018, vďaka čomu som mala možnosť re-
prezentovať Slovensko na medzinárodnej 
súťaži EUCYS 2019.

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 155 
študentov so svojimi výskumami z ob-
lasti chémie, biológie, fyziky, matemati-
ky, medicíny, informatiky, inžinierstva či 

spoločenských vied. Keď som vošla na 
miesto diania, nedalo mi nepousmiať 
sa, keď som medzi pripravenými stano-
viskami pre súťažiacich a označených 
ako USA – New York, Latvia – Riga, Gree-
ce – Athens atď. našla ten svoj, hovoriaci 
Slovakia – Vrbové. Bola som uchvátená, 
čomu všetkému sa moji rovesníci veno-
vali – inhibícia vírusu HIV, vyvinutie no-
vých a presnejších metód na meranie 
švov na lebke či určovanie jódu v mine-
rálkach. Porotcovia chodili jednotlivo ku 
každému z nás, diskutovali s nami nie-
len o našom výskume, ale aj o našej mo-
tivácii, ambíciách, krajinách odkiaľ po-
chádzame. 
 

Na záver by som  chcela poďakovať 
všetkým ľuďom z Gymnázia J. B. Magina, 
Vrbové, bez ktorých by som nikdy svoj 
výskum nedotiahla tam, kde je teraz. 
Skvelým učiteľom, ktorí mi dali potreb-
né znalosti zo všetkých oblastí. 

Robiť taký veľký výskum nie je vždy 
jednoduché a mnohokrát sú obdobia, 
keď sa chce človek vzdať, keď si myslí, že 
už to nemá zmysel. Ďakujem vám, učite-
lia a študenti gymnázia vo Vrbovom, že 
mi stále ukazujete, že žiadna prekážka 
nie je taká veľká, aby som ju spolu                     
s vami nemohla prekonať.  
Vede zdar!

Dominika Pánska, 5. BA
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145 SCHODOV VRBOVSKÝCH PO TRETÍKRÁT
Vrbovskí dobrovoľní hasiči s podpo-

rou mesta zorganizovali po tretíkrát si-
lovo-vytrvalostnú súťaž „145 schodov 
vrbovských“, a tak už môžeme vyhlásiť, 
že prvá októbrová sobota patrí vo Vr-
bovom hasičom. Tento deň bol od sko-
rého rána poznačený sychravým daždi-
vým počasím, ktoré ovplyvnilo predo-
všetkým účasť divákov a  súťažiacim 
pripravilo miestami až ponurú atmo-
sféru. Neovplyvnilo však bojovnosť 44 
súťažiacich v troch kategóriách - ženy, 
muži, muži 30+, z ktorých šiesti súťažia-
ci reprezentovali domáci hasičský zbor. 
Tí sa postavili v plnom výstroji na štart            
a čelili tak šiestim disciplínam súťažnej 
trate – zapojenie a rozvinutie dvoch ha-
díc na 35 m, 60 úderov 6 kg ťažkým kla-
divom, zmotanie dvoch dvadsaťmetro-
vých hadíc, premiestnenie 85 kg ťažkej 
fi guríny na 20 m, zapojenie hadíc do 
rozdeľovača a zdolanie 145 schodov 
tzv. bieleho domu Trikoty, ktorý po-
skytla spoločnosť Tanex. V ženskej ka-
tegórii obhájila minuloročné prvenstvo 
Andrea Špaňová z DHZ Mostište, na 
druhom mieste skončila víťazka nulté-
ho ročníka Stanislava Dobrovodská           
z DHZ Špačince a vďaka účasti Nikol En-
dlicherovej, ktorá sa umiestnila na tre-
ťom mieste, môžeme považovať súťaž 
145 schodov vrbovských za medziná-
rodnú, keďže reprezentovala SDH 
Kostelany (ČR). V kategórii mužov nad 
30 rokov opäť po roku zvíťazil Milan Vy-
hlídal z DHZ Voderady, za ním sa 
umiestnil Martin Piták z DHZ Radošina

a tretie miesto si vybojoval veliteľ 
DHZ Vrbové Matúš Švarc. Absolút-
nym víťazom mužskej kategórie sa             
s časom 3:14,10 min. stal minuloroč-
ný víťaz Maroš Bošeľa z OZ Hasič Po-
lomka, pohár za druhé miesto si od-
niesol Pavol Štrba z DHZ Valaská                
a tretie miesto získal František Ridzoň 
z TFA Team of Slovakia. Sladké odme-
ny pre všetkých ocenených víťazov 
pripravila výrobňa Donut-SK. Toto 
podujatie fi nančne a materiálne pod-
porili spoločnosti Semikron, Chiro-
san, Inalfa Roof Systems, Catering 
Piešťany, ProIZS, internetový obchod 
zvaracka.eu a hasicskysport.sk.

Vďaka fi rme Silverman si všetci súťa-
žiaci odniesli aj pamätné tričko s potla-
čou tejto udalosti. Profesionálnu prvú 
pomoc poskytovali záchranári spoloč-
nosti FRS. Mestu Vrbové, sponzorom             
a členom DHZ patrí veľké poďakovanie. 
Rovnaké poďakovanie a uznanie patrí 
všetkým súťažiacim, ktorí aj napriek 
počasiu absolvovali dlhú cestu, aby sa 
zúčastnili súťaže a preverili tak svoje 
sily a odhodlanie. Tešíme sa na ďalší 
ročník a už teraz začíname pracovať na 
tom, aby bol ešte lepší ako tie predchá-
dzajúce. 

VŠ+FG

POHĽAD DO ZÁKULISIA ŠKOLSKEJ ADMINISTRÁCIE
Mesiac september má mnoho 

prívlastkov. Jedným z nich je aj začiatok 
školského roku. Pre žiakov a študentov 
to znamená po prázdninách nové po-
vinnosti. Pre učiteľov a vedenie každej 
školy je to okrem plánovania aj čas bi-
lancovať. Áno, to slovo je použité správ-
ne, hneď na začiatku sa v školách vy-
hodnocujú počty žiakov, zaradenia do 
tried a skupín. Z týchto počtov sa ná-
sledne vypracováva záujem o školský 
klub detí, krúžky, stravovanie, cestovné 
a niektoré ďalšie kategórie v elektronic-
kých výkazoch. Tieto informácie musí            
k 15. septembru prostredníctvom zria-
ďovateľov a obcí poskytnúť každá škola 
štátnym inštitúciám. Zjednodušene sa 

tomu hovorí eduzber. V priebehu škol-
ského roku škola každý mesiac údaje 
aktualizuje prostredníctvom RISu (re-
zortný informačný systém). Interneto-
vá stránka: https://crinfo.iedu.sk/RI-
SPortal/catalogue/ poskytuje verejnosti 
v záložke - Aktuálne prehľady vybra-
ných údajov - o všetkých školách nie-
ktoré z týchto údajov.

Vybrané údaje o školách vo Vrbovom
Materskú školu navštevuje 174 detí,  

z ktorých je 71 predškolákov. Pre po-
rovnanie minulý rok to bolo 185 detí,            
z toho 60 predškolákov.

Do dvoch základných škôl chodí 669 
žiakov (I. ZŠ 319, II. ZŠ 350), z nich 201 aj 

do školského klubu detí. Počet detí stú-
pol o desať a v ŠKD o 16. 

Spojená škola zabezpečuje prostred-
níctvom špeciálnej materskej školy sta-
rostlivosť o 8 detí, špeciálnej základnej 
školy o 60 žiakov a špeciálnej praktickej 
školy o 6 študentov. V predchádzajú-
com roku ŠMŠ mala 7 detí, ŠZŠ 55 žia-
kov a ŠPŠ 7 študentov.

Na gymnáziu študuje 197 študentov.
Základná umelecká škola napĺňa 

umelecké ambície individuálnou for-
mou vyučovania 216 žiakom a skupino-
vou formou 486 žiakom. Minulý škol-
ský rok sa 226 žiakov pripravovalo 
individuálne a 469 skupinovo.

GD


