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TESTOVANIE VO VRBOVOM

Aj vo Vrbovom sa v súvislosti s pandé-
miou ochorenia COVID-19 spôsobené-
ho koronavírusom uskutočnilo na zák-
lade nariadenia vlády Igora Matoviča 
celoštátne testovanie na zistenie tohto 
ochorenia, najväčšia logistická operácia 
v ére samostatného Slovenska. Testo-
valo sa v sobotu a nedeľu 31. októbra              
a 1. novembra. Boli vytvorené spolu 
štyri odberné miesta, na oboch našich 
základných školách po dve. Nápor na 
testovanie bol hlavne v sobotu, keď sa 
vytvorili dlhé rady. Večer sa už čakanie 
minimalizovalo, to platí aj o nedeli. Vo 
Vrbovom sa zistilo len niekoľko pozitív-
nych testov. Za oba dni z 2715 testova-
ných občanov malo len 8 pozitívny ná-
lez. Ďalší Vrbovčania využili možnosť 
otestovať sa v okolitých obciach. Aj v rám-
ci Piešťanského okresu predstavoval po-
čet pozitívnych prípadov len 0,46 %.

Keďže bolo rozhodnuté, že druhé 
kolo testovania sa bude týkať len okre-
sov, kde je počet infi kovaných nad 0,7 
%, vo Vrbovom sa druhé kolo nekonalo. 
Týkalo sa však okresov, ktoré s nami su-
sedia na severe a východe: Myjavského 
(1,40 %), Novomestského (0,89 %) a To-
poľčianskeho (1,68 %).

Vytvoriť nadštandardné podmienky 
na testovanie sa podarilo hlavne vďaka 
samospráve. Primátorka mesta Dott. 
Mgr. Ema Maggiová osobne riešila or-
ganizáciu a jej bezproblémové fungo-
vanie, ako aj zabezpečovala starostli-
vosť o členov realizačných tímov. Pre 
naše noviny uviedla: „Veľké poďakova-
nie vyslovujem zdravotníkom a ich po-
mocníkom, vojakom, policajtom, páno-
vi farárovi Mgr. Hanzlíkovi, pani farárke 
Mgr. Murínovej a všetkým, čo sa akým-
koľvek spôsobom zapojili do organizá-
cie testovania, za skvelo odvedenú prá-
cu. Špeciálna vďaka patrí našim 
hasičom, ktorí pracovali veľmi obetavo 
a bezplatne.“

Člen krízového štábu za mesto Vrbo-
vé Mgr. Peter Murín sa o priebehu 
testovania vo Vrbovom vyjadril nasle-
dovne: „Veľká vďaka za precíznu prípra-
vu patrí primátorke Dott. Mgr. Eme              
Maggiovej a ozbrojeným silám Slovenskej 
republiky. Veľkú ústretovosť preukázal aj 
zdravotnícky personál a dobrovoľníci, 
ktorí prispeli k hladkému priebehu celého 
testovania. Za chvályhodnú môžeme po-
važovať aj celkovú disciplinovanosť všet-
kých občanov. 

Niekto „tam hore“ nás má rád vzhľa-
dom na veľmi malé percento infi kova-
ných, resp. pozitívne testovaných. Nech 
nás čaká akákoľvek budúcnosť, ak i naďa-
lej budeme súdržní, disciplinovaní a obe-
taví, tak ju zvládneme.

Možno sa niekomu zdá, že príprava tes-
tovania a zosúladenie celého tímu ľudí, kto-
rí sa toho zúčastnili, bola jednoduchá zále-
žitosť. No nie je tomu celkom tak. Nielenže 
boli všetci vystavení riziku, že sa nainfi kujú 
novým koronavírusom COVID-19, ale počas 
víkendu si všetci pracovníci siahali na dno 
vlastných síl. Vstávali skoro ráno v sobotu 
aj nedeľu, aby už o 7.00 hod. boli priprave-
ní na prvé registrácie, odbery, výdaj certifi -
kátov a odchádzali domov o 22.30 hod. 
Celý deň, až na malú obedňajšiu a večernú 
prestávku si plnili úlohy, ktoré im boli pride-
lené. Každý z nás to však aj vďaka pozitívne-
mu prístupu vydržal a keď sme skončili 
(hoci poriadne unavení), boli sme šťastní, že 
aj tým málom sme mohli podľa svojich 
možností a schopností pomôcť všetkým zú-
častneným.

Je úžasné pozorovať, že ešte existujú ľu-
dia, ktorí sa neboja niečo urobiť pre ostat-
ných a obetovať svoj čas a vedomosti.“

O svoje dojmy sa s Vrbovčanmi podelil 
aj náš občan Ladislav Beles:

„Dobré ránko, aj ja som sa rozhodol pod-
poriť dobrú vec a včera (v sobotu 31. ok-
tóbra) som sa zúčastnil ako dobrovoľník. 
Trošku aj s obavou, ako to celé dopadne             
a či príde dosť ľudí... Ale to, čoho som mo-
hol byť včera aj ja súčasťou, je neopísateľ-
né. Všetci sme pracovali ako jeden, nezná-
mi ľudia, katolícky kňaz spolu s evanjelickou 
farárkou, zdravotníci, dobrovoľníci, armá-
da, hasiči, polícia a hlavne verejnosť. Bola 
tu úžasná atmosféra a skvelí ľudia, výborne 
zorganizované, počas prestávok hasiči 
všetko dezinfi kovali, ľudí na vozíčku či                   
s barlami púšťali dopredu, videl som tu ľud-
skosť a spolupatričnosť na vlastné oči            
a som hrdý na naše mestečko Vrbové, našu 
krajinu. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčast-
nili. Prajem vám peknú nedeľu a pevné 
zdravie.“

-rb-
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ZA EMÍLIOU LAGOVOU

„Vážení prítomní, smútiaca rodina,               
s hlbokým žiaľom sme sa tu zišli, aby 
sme sa rozlúčili s človekom, ktorý nás 
opustil náhle a neočakávane a naše 
srdcia sa naplnili smútkom.

Zomrela prvá žena, čo stála na čele 
Vrbového. Emília Lagová sa narodila 
11. júla 1930 vo Vrbovom. Vyrastala                         
v nie ľahkých sociálnych podmienkach, 
napriek tomu sa svojou húževnatosťou 
dokázala v živote uplatniť a založiť rodi-
nu. Za manžela si vzala Karola Lagu, 
synovca niekdajšieho vrbovského rich-
tára. Spolu s ním vychovali tri deti. Syna 
Karola, ktorý sa stal známym hudobní-
kom, žiaľ, už je nebohý. Dcéru Danku 
Grékovú – lekárku a dcéru Martušku 
Deleu –  inžinierku, ktorá sa uplatnila 
ako podnikateľka.

Emília Lagová, vtedy ešte Žáková, už 
ako 16-ročná nastúpila za šičku do Bo-
sákových textilných závodov a v tejto 
fi rme pracovala aj po jej transformácii 
na národný podnik Trikota až do roku 
1984 – teda takmer štyri desaťročia. 
Medzitým si zvýšila vzdelanie. V roku 
1963 maturovala na Strednej priemy-
selnej škole odevnej v Trenčíne, ktorú 
absolvovala popri zamestnaní. V roku 
1975 sa stala vedúcou prevádzky Šija-
cia dielňa II. V Trikote si vyslúžila aj via-
ceré ocenenia. Napr. v roku 1961 jej 
udelili vyznamenanie Za vynikajúcu 
prácu a v roku 1980 čestný titul Hrdin-
ka socialistickej práce s právom nosiť 
Zlatú hviezdu hrdinu práce. Bola v po-
radí 130. nositeľkou tohto ocenenia.

Keď 21. novembra zomrel predseda 
Mestského národného výboru vo Vrbo-
vom Ľudovít Kriho, nastúpila na jeho 
miesto a 17. decembra 1984 ju do 
funkcie zvolila plenárna schôdza vrbov-
ského Mestského národného výboru.  
V roku 1986 bola v nej potvrdená vo 
voľbách. Bola prvou ženou, ktorá stála 
na čele Vrbového. V jej funkčnom ob-
dobí sa v meste realizovala rozsiahla 
investičná aktivita (najmä bytová vý-
stavba, dokončenie výstavby školy).

Vo voľbách v roku 1986 sa stala aj po-
slankyňou Slovenskej národnej rady za 
Západoslovenský kraj a okres Trnava, 
bola členkou Predsedníctva SNR a ove-

26. októbra sa na mestskom cintoríne vo Vrbovom uskutočnila posled-
ná rozlúčka s bývalou predstaviteľkou nášho mesta Emíliou Lagovou, 
ktorá zomrela vo veku 90 rokov. Na úvod sa zhromaždeným prihovorila 
primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová. V svojom vstupe zre-
kapitulovala v krátkosti curriculum vitae zosnulej a jej zásluhy o mesto 
Vrbové. Z jej úst zazneli nasledujúce slová:

rovateľkou Výboru SNR pre národné 
výbory a národnosti. Treba pripome-
núť, že v rokoch 1976 – 1981 bola kan-
didátkou a od roku 1981 členkou 
Ústredného výboru KSČ.

Po politických zmenách, ktoré u nás 
nastali, 12. decembra 1989 na zasad-
nutí pléna Mestského národného vý-
boru vo Vrbovom požiadala o uvoľne-
nie z funkcie a odišla do dôchodku. 
Jeseň života prežila v kruhu svojich naj-
bližších.

Presne tri mesiace pred úmrtím som 
pani Lagovú, ako primátorka mesta, 
prijala na Mestskom úrade vo Vrbovom 
pri príležitosti jej 90. narodenín a za zá-
sluhy o mesto som jej udelila Pamätnú 
medailu mesta Vrbové. Zomrela v Tr-
nave 22. októbra 2020.
Česť jej pamiatke! Nech odpočíva v po-

koji!
Úprimnú sústrasť rodine. Cítime s Vami!“
Po príhovore Dott. Mgr. Emy Maggio-

vej nasledovali pohrebné obrady, ktoré 
vykonal vrbovský farský administrátor 
vdp. Mgr. Jaroslav Hanzlík. Napriek 
protiepidemickým obmedzeniam vy-
zneli dôstojne.

Zosnulá si zachovala svetlú pamiat-
ku, mnohí sú jej zaviazaní za nezištnú 
pomoc. Napriek vysokému postaveniu, 
ktoré dosiahla, neodťahovala sa od 
problémov bežných ľudí. Aj keď socia-
listický režim bol nepriateľsky zamera-
ný voči cirkvi, Emília Lagová to nepre-
nášala do praxe. Vtedajší duchovný 
vdp. Augustín Slaninka dosvedčil, že sa 
k nemu vždy správala úctivo a ústreto-
vo. Vyplývalo to z jej vnútorného pre-
svedčenia, viacerým sa napr. zdôverila, 
že sa denne modlí.

-rb-

Od pondelka 9. novembra sú                      
v okrese Piešťany určené odberné 
miesta pre bezplatné testovanie anti-
génovými testami. Nachádzajú sa na 
adresách:

Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01  Piešťany
- čas od 10.00 do 13.00 hod.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
MESTA PIEŠŤANY (Malá scéna),
Ul. A. Dubčeka 27
921 01  Piešťany
- čas od 12.00 do 20.00 hod.

Testovaní dostanú certifi kát o vyko-
naní testu s pozitívnym/negatívnym 
výsledkom.

MOBILNÉ ODBERNÉ MIESTA 
PRE TESTOVANIE NA COVID-19

Trnavský samosprávny kraj predložil 
Okresnému úradu v Trnave, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, od-
delenie štátnej správy vôd a vybra-
ných zložiek životného prostredia 
kraja Oznámenie o zmene strategické-
ho dokumentu „Program hospodár-
skeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Trnavského samosprávneho kraja 
2016 - 2023 v konsolidovanom znení 
aktualizácie“. Na základe žiadosti 
Okresného úradu  v Trnave o tom in-
formujeme verejnosť a zároveň upo-
zorňujeme, že do oznámenia je možné 
nahliadnuť v pracovných dňoch na 
Útvare výstavby, územného plánova-
nia, dopravy a životného prostredia

OZNAM O ZMENE STRATEGICKÉHO
DOKUMENTU KRAJA

Mestského úradu vo Vrbovom po 
dobu nasledujúcich 14 dní od zverej-
nenia tejto informácie. Informácia je 
zverejnená na úradnej tabuli mesta 
Vrbové, webovej stránke mesta Vrbo-
vé a v Hlase Vrbového. Stanoviská ve-
rejnosti k oznámeniu možno predkla-
dať Okresnému úradu v Trnave, odbor 
starostlivosti o životné prostredie 
kraja, oddelenie štátnej správy vôd              
a vybraných zložiek životného prostre-
dia, Kollárova 8, 917 02  Trnava (vedúci 
odboru Ing. Rudolf Kormúth). Na uve-
denej adrese možno konať aj konzul-
tácie.

gv/ľb
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Keď zomrie mamička, slniečko zájde,
v srdci nám zostane smútok a chlad,
v tom šírom svete sotva sa nájde,
kto by ako mama vedel mať rád.

10. novembra uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila 
mamička, babička a svokra

Viera JAMRICHOVÁ

So smútkom v srdci spomínajú dcéry
Stanka a Iva, zať Marek a vnúčatá Fabiánko, Samko a Emmka.

†

P-No 2257/2020f

Eva MORAVČÍKOVÁ
Viera BOOROVÁ
JUDr. Gabriela NAGYOVÁ
Mária GONDÁLOVÁ
Eva GÁBLOVSKÁ
Jozef RADOŠINSKÝ
Anna MINÁRIKOVÁ

František KLÁTIK
Ing. Marián KÓŇA
Božena DURAČKOVÁ
Anna NESTEŠOVÁ

Irena POLLÁKOVÁ
Stanislav PETRÍK
Pavol JURČO
Karol KOŽÁK
Alojz TREBATICKÝ
Dušan MASÁR
Eva NIŽNANSKÁ

Daniela GRANČAROV
Gabriela ZELENAYOVÁ
Božena MEGOVÁ
Tibor LÍŠKA
Emília KACZOVÁ

Pavel JUST
Milan BIELKA
Vladimír BUBÁK
Judita MIŠECHOVÁ

Elena BELANSKÁ
Helena VALOVIČOVÁ
Ladislav NIZNER

Anastázia MEGOVÁ
Valéria KULOŠTIAKOVÁ
Mária KMENTOVÁ
Vladimír HULVAN

 

 Naši
  jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Dňa 18. novembra sme si pripomenuli 1. výročie, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko 

Leonard ŠIMURDA

S úctou a láskou spomína manželka Mária a synovia 
Leonard a Marek s rodinami. Kto ste ho poznali, prosím, 
venujte mu tichú spomienku.

P-NoF-2268/20

Len u Boha nájde pokoj moja duša,
jedine od neho prichádza mi spása.
    Žalm 62,6

Dňa 19. novembra si pripomíname 1. výročie, čo nás 
opustil náš milovaný

Vincent STOPJAK
 
S láskou v srdci spomína a za tichú modlitbu a spo-

mienku ďakuje smútiaca rodina.

†

OZNAM
Mesto Vrbové oznamuje všetkým 

občanom, fyzickým a právnickým oso-
bám-podnikateľom, ako aj právnickým 
osobám na území mesta, že sú povin-
né vykonať deratizáciu (reguláciu živo-
číšnych škodcov) v objektoch určených 
na podnikanie, v objektoch školských 
zariadení, zdravotníckych zariadení, 
zariadení sociálnych služieb,  bytových 
a polyfunkčných domoch, v suterén-
nych a pivničných priestoroch objektov, 
v areáloch živočíšnej výroby, v potravi-
nárskych prevádzkach, v reštauračných 
zariadeniach, v skladoch potravín                 
a požívatín, v skladoch ďalších komo-
dít a skládkach komunálneho odpadu 
v termíne od 21. októbra 2020 do 30. 
novembra 2020.

MsÚ Vrbové

†

Tradičná spomienka na vojnových veteránov sa 11. novembra o 11.11 hod. realizovala 
aj v našom meste. Síce v zmenenej forme, ale predsa. Primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 
Maggiová si ich pamiatku uctila pri pomníku padlých Vrbovčanov zapálením sviec a ti-
chou spomienkou. Mestské spoločenské organizácie zastupovala Mária Madžová.

-rb-
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SPOMIENKY JUBILUJÚCEHO BANÍKA:
SPOLUPATRIČNOSŤ V ŤAŽKOSTIACH, ALE AJ RADOSTIACH

Ako bývalého vyučeného baníka ma 
potešilo, keď som dostal od handlov-
ského baníckeho spolku pozvánku na 
13. šachtág, ktorý sa konal 24. januára 
2020 v Dome kultúry v Handlovej. 

Na stretnutie s ľuďmi v baníckych 
uniformách a ich priateľmi som sa tešil. 
Tešil som sa právom, lebo už prvý do-
jem pri vstupe do Domu kultúry a po-
danie si rúk s tromi milými a usmiatymi 
ženami, ktoré účastníkov vítali slovami: 
„Vitajte u nás v Handlovej“ mi napove-
dalo, že som prišiel do veľkej a dobrej 
baníckej rodiny.

Bol som tiež milo dojatý, keď som 
mohol podať ruku po niečo vyše 30-
tich rokoch môjmu bývalému spolu-
pracovníkovi Ferkovi Hartmanovi, čle-
novi baníckeho spevokolu z Prievidze, 
ktorý robil v šesťdesiatych rokoch mi-
nulého storočia na bývalej Bani Mier           
v Novákoch mechanika, kde boli aj 
naše poruby. Ferko Hartman bol v na-
šom porubárskom kolektíve obľúbený 
pre jeho pracovitosť, čestnosť v práci, 
ktorú, ako mechanik vykonával.

Som rád, že som mohol pozdraviť aj 
Ing. Reiff a, o ktorom viem, že jemu bol, 
a verím, že stále je, osud uhoľného ba-
níctva na Slovensku, ako aj v Handlovej, 
blízky. Potešilo ma tiež stretnutie a roz-
hovor so známym handlovským drevo-
rezbárom, bývalým baníkom Jankom 
Procnerom, ako aj vždy optimisticky 
naladeným Ing. Jožkom Javúrekom, 
predsedom HBS Ing. Jánom Ihringom, 
starostom obce Ľubietová Ing. Petrom 
Zajacom, Jankom Mačkayom, pracovní-
kom Bane Nováky, ktorý je zberateľom 
baníckych rekvizít, hlavne baníckych 
lámp. Ukázal mi ich niekoľko, ktoré sa  

v minulosti v banskom prostredí, kde 
baníci pracovali, používali. Boli medzi 
nimi aj také, ktoré svietili zásluhou ole-
jovej náplne. Slúži Ti Janko ku cti, že sa 
ako baník snažíš zachovať toto svedec-
tvo baníckej histórie aj pre budúce ge-
nerácie.

Bolo pre mňa tiež cťou hovoriť aj                
s predsedom Združenia baníckych spol-
kov a cechov Slovenska, pánom Ing. Eri-
kom Sombathym.  Aj keď bol náš rozho-
vor pre časovú tieseň možno kratší, bol 
úprimný a hlavne vecný. Atmosféra 
bola na šachtágu medzi prítomnými 
priateľská, teda taká ako býva na po-
dobných stretnutiach už veľa rokov, 
lebo tak, ako poznám baníkov ja z rôz-
nych oblastí Slovenska, ale aj Českej re-
publiky, dovolím si povedať, že my, ba-
níci môžeme byť príkladom pre celý 
slovenský, ale aj český národ v otázke 
udržiavania dobrých, priateľských vzťa-
hov medzi ľuďmi. Je známe, že aj gene-
rácie baníkov žijúcich pred nami prejav 
úcty človeka k človeku a spolupatričnos-
ti v ťažkostiach, ale aj radostiach, ucho-
vávali a uchovávajú aj v týchto časoch, 
ktoré baníctvu neprajú. 
Takmer na všetkom má zásluhu ruka 
baníka

Ako je aj z historických dokumentov 
známe, svoj kladný vzťah k baníckemu 
cechu prejavila ešte v čase feudalizmu 
cisárovná Mária Terézia, keď baníkom 
priznala ich výsady a privilégiá ako pre-
jav vďaky a úcty k ich ťažkej práci v pod-
zemí. Dôkazom jej náklonnosti k baníc-
kemu stavu bola aj skutočnosť, že 
založila v roku 1762 v Banskej Štiavnici 
Prvú banícku akadémiu na svete, ktorá 
prispela k odbornosti a technickému 
rozvoju v ťažbe nerastných surovín na 
našom území.

Bola to prezieravá a múdra panov-
níčka, lebo už vtedy vedela, že bez 
ťažby nerastných surovín rôzneho dru-
hu nemožno vyrobiť ani len jeden oby-
čajný klinec, kus reťaze, či pokryť me-
deným plechom strechy kostolov. Ak 
sa dnes, v dobe ktorú žijeme, pozrieme 
na čokoľvek samozrejmé, takmer na 
všetkom má zásluhu ruka baníka, na-
koľko bez energie a ťažby surovín by 
nebolo možné vyrobiť takmer nič, čo je 
pre život človeka potrebné a nutné.
Práca s vypätím všetkých síl

Dávnejšie som si v českých novinách 
prečítal tento citát: „Horníku z Tvých 
rukou jde pokrok věčný, čest patří 
Tobě, národ Ti zústane vděčný.“

Ak bola takto prejavovaná pocta ba-
níkom, či už v Českej alebo Slovenskej 
republike, bolo to právom, lebo pri bu-

dovaní vojnou zničeného priemyslu             
a jeho obnove bolo potrebné vynaložiť          
aj zo strany baníkov enormné úsilie, 
keďže energia bola veľmi potrebná.

Generácia baníkov, ku ktorej patrím           
i ja (3. 6. som sa dožil 80 rokov), praco-
vala v nadčasoch tak, že sme mali odfá-
raných bežne mesačne aj viac ako 30 
zmien a nie raz sa stalo, že som mal 
ako zmenový predák porubových pra-
covísk odfáraných mesačne aj 42 zmien 
v mesiaci.

Pracovali sme často s vypätím všet-
kých fyzických aj psychických síl najmä 
pod C – úpadnicou smädní. Keď som 
nechcel skolabovať, napil som sa aj zo 
stojacej vody v koľajisku, po ktorej ob-
čas pobehovali potkany. Ak sa snaží 
niekto dnes a hlavne po roku 1989 tie-
to fakty popierať, znevažovať a bagate-
lizovať, tak popiera historickú pravdu.
Nemohol som mlčať
Popieranie pravdy a znevažovanie prá-
ce baníkov žiaľ, aj zo strany niektorých 
politikov je veľkým pokrytectvom a nič 
na tom nezmení ani to, že už neostalo 
veľa pamätníkov doby. Priznám sa, že 
pri každom mediálnom znevažovaní 
baníckej práce mi idú slzy do očí, keď si 
spomeniem vždy nielen na vynaložené 
pracovné  úsilie, ale aj na to, že pri pl-
není svojich pracovných povinností pri-
šlo o život niekoľko mojich známych 
baníkov a dobrých kamarátov.

Aj keď nie som občanom baníckeho 
mesta Handlová, vedel som sa vžiť do 
situácie, aká nastala v Handlovej a oko-
lí, keď dňa 10. 8. 2009 prišlo o život pri 
najväčšom banskom nešťastí na Slo-
vensku v Bani Handlová 20 baníkov. Ve-
del som sa vžiť do situácie aj preto, že 
som pracoval niekoľko rokov vo funkcii 
dispečera Hlavnej banskej záchrannej 
stanice na Slovensku, v Prievidzi. Vedel 
som si predstaviť, ako ťažko mohol ria-
diteľ HZBS znášať skutočnosť, keď sa 
mu chlapci, záchranári, nevrátili živí do 
izieb, z ktorých na akciu odchádzali. 
Žiaľ, za pomerne krátky čas médiá s ce-
loslovenským dosahom oznámili, že              
z 20 zahynutých baníkov bolo 19 pod 
vplyvom alkoholu. Ako ma táto infor-
mácia vzrušila a rozčúlila viem iba ja 
sám. Ako bývalý dispečer banskej zá-
chrannej stanice som nemohol mlčať, 
lebo mi to nedovolilo svedomie baníka. 
Urobil som pre zabezpečenie nápravy 
to, čo bolo v mojich možnostiach, keďže 
som považoval uvedenú informáciu             
o požití alkoholu u 19 baníkov a ban-
ských záchranárov za najväčšiu stupíd-
nosť a poškodenie cti zahynutých baní-
kov a banských záchranárov, ktorí už 
nemohli svoju česť chrániť. Bol to hye-
nizmus odvysielať takúto správu aj pre-
to, že sa tak stalo v čase, keď vdovám po 
zahynutých baníkoch a banských zá-

Prinášame článok nášho občana, ktorému nie sú veci verejné ľahostajné. František 
Babuška ho pôvodne napísal pre Handlovský hlas. Poučný je však aj  pre nás Vrbovča-
nov, keďže z neho vyžaruje životná skúsenosť a múdrosť. 

František Babuška.

reprodukcia fotografi e: Eva JANÁKOVÁ
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chranároch a ich najbližším ešte ani slzy 
na lícach neuschli.

Na moje otázky, či aj odvysielanie ta-
kejto lživej informácie sa dá považovať 
za prejav práva na slobodu slova v de-
mokracii, mi žiadna z televízií, na ktoré 
som svoj protest adresoval, do tohto 
času neodpovedala. Zrejme som nebol 
jediný, koho uvedená správa rozhorčila 
a lživé informácie sa nepotvrdili, bola 
všetkými médiami, ktoré ju odvysielali  

neskôr dementovaná.
Zdar Boh z Pezinka!

Želám všetkým členom baníckeho 
spolku v Handlovej, ako aj ostatným 
občanom mesta Handlová len dni napl-
nené zdravím, šťastím a vzájomnou úc-
tou človeka k človeku.

Ak sa toto moje úprimné prianie po-
darí naplniť v roku 2020, ale aj ďalších, 
môže to byť jedna z ciest ku krajšiemu 
a lepšiemu životu všetkých občanov

našej krásnej vlasti.

S baníckym Zdar Boh! ostáva čestný 
člen Malokarpatského baníckeho spol-
ku Pezinok

František BABUŠKA

Handlovský hlas : dvojtýždenník mes-
ta Handlová, roč. 2, 25. 8. 2020, č. 16, s. 8.

ANI V ZLOŽITEJ SITUÁCII NEZABUDLI

V súčasnosti celú spoločnosť zamest-
náva boj proti koronavírusu. Je však 
pekné, že ani v tejto zložitej dobe neza-
búdame na naše duchovné a kultúrne 
väzby. Svedčí o tom piatok 13. novem-
ber, keď sa uskutočnila komorná spo-
mienka na bývalého vrbovského farára 
seniora Júliusa Bodnára. Primátorka 
mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová a zbo-
rová farárka Mgr. Dana Murínová položi-
li venčeky k jeho pamätnej tabuli, ktorá 
sa nachádza vo vrbovskom evanjelickom 
chráme. Pani farárka o tom pri tejto prí-
ležitosti povedala: „K spomienke nás vy-
zýva samotné Písmo: Spomínajte na svo-
jich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo 
Božie (Ep. Žid. 13. 7.) Tento rok máme aj 
dôvod navyše, pripomíname si 150. výro-
čie narodenia Júliusa Bodnára. Naši cir-
kevníci vedia, že si získal mimoriadne zá-
sluhy o náš zbor, najmä o výstavbu nášho 
chrámu Božieho, ktorého 90. výročie po-
sviacky sme slávili vlani. Teraz sme čakali 
na vhodnú chvíľu, kedy zrealizujeme túto 
spomienku. Keďže protiepidemické opat-
renia stále trvajú a nemôžu sa konať služ-
by Božie, rozhodli sme sa vzdať mu teraz 
hold, aspoň týmto spôsobom. Tiež sa 
nám podarilo vďaka pani primátorke zís-
kať publikáciu, ktorej celá tretina je vy-
hradená práve tomuto môjmu vzácnemu 
predchodcovi. Záujemcovia o ňu si ju 
môžu u mňa zadovážiť.“ 

Dott. Mgr. Ema Maggiová uviedla, že 
mesto Vrbové si programovo uctieva 
osobnosti, ktoré v jeho dejinách niečo 
znamenali. „Seniorovi Bodnárovi medzi 
velikánmi nášho mesta patrí čestné miesto

No jeho akčný rádius bol oveľa širší. Ako 
slovenský národovec už za Uhorska pod-
poroval všetko, čo prospievalo nášmu ná-
rodnému celku. Môžeme ho charakteri-
zovať ako slovenského teológa, historika, 
osvetového pracovníka, folkloristu a spi-
sovateľa. V školskom roku 1919/1920 sa 
stal prvým dekanom novozriadenej Slo-
venskej evanjelickej a. v. teologickej aka-
démie a profesorom histórie. Jeho naj-
významnejším literárnym dielom je 
historicko-etnografi cká monografi a My-
java (1911). V historickom výskume sa 
venoval najmä dejinám evanjelickej cirkvi 
a biografi ám slovenských národných               
a cirkevných dejateľov (J. M. Hurban, J. 
Papánek, M. R. Štefánik a i.). V edícii Kniž-
nica školákov vydával beletristické práce 
pre deti Rozprávočky z Uderinej (1907), 
Prostonárodné povesti. Jaga a Vlkolak 
(1918), Nezbedovia (1922) a i.“

K jeho účinkovaniu vo Vrbovom – v ro-
koch 1926 – 1935 – ešte podotýkame, že 
sa aktívne zapájal do kultúrno-spolo-
čenského diania. Hneď v prvom roku 
založil vo Vrbovom Združenie evanje-
lickej mládeže, v r. 1927 a 1931 založil 
vo Vrbovom a v ďalších rokoch i na vr-
bovských kopaniciach spolu štyri Ná-
rodné slovenské spolky. Keď vo Vrbo-

vom v r. 1927 vznikol 110. zbor Sloven-
skej ligy, zvolili ho za jeho predsedu. 
Krátko nato (8. januára 1928) v tejto 
funkcii navrhol vybudovať vo Vrbovom 
pomník padlých v I. svetovej vojne, čo 
sa v nasledujúcom roku i zrealizovalo. 
V r. 1930 inicioval založenie úverného 
družstva na Prašníku a stal sa jeho 
prvým predsedom. Učňovskej škole vo 
Vrbovom venoval základinu v hodnote 
1000 korún. Z jej úrokov sa každoročne 
na konci školského roka mali kúpiť dve 
knihy pre najlepších žiakov – jedného 
rímskokatolíckeho náboženstva a jed-
ného evanjelického a. v. náboženstva. 
Základinu v sume 1116 korún, ktorú 
mu pri príležitosti jeho 60. narodenín 
venovala evanjelická cirkev, určil pre 
evanjelickú ľudovú školu. V tom čase 
venoval i 500 korún na chudobných 
mestečka. Vydal niekoľko tlačí týkajú-
cich sa dejín Vrbového. Najväčšiu pa-
miatku vo Vrbovom po sebe zanechal 
výstavbou nového evanjelického kos-
tola (1928 – 1929), evanjelickej školy 
(1934) a fary (1935). V roku 1931 sa pri-
činil o výstavbu zvonice na Prašníku        
a v roku 1933 vo Veľkom Orvišti.

 Ľ. B.
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NA KONFERENCII O VRBOVSKEJ SYNAGÓGE

Stalo sa tak po šiesty raz, ale špecifi -
kom tohtoročnej konferencie bolo kvô-
li epidemickej situácii, že sa realizovala 
online spôsobom s osemminútovými 
príspevkami. Pre Vrbové je dôležitá 
skutočnosť, že v jej rámci sa uskutočni-
lo predstavenie vrbovskej synagógy. 
Minulosť, prítomnosť a budúcnosť tejto 
dôležitej a vzácnej pamiatky zaujímavo 
priblížila primátorka mesta Dott. Mgr. 
Ema Maggiová, a to nielen slovom, ale          
i vizuálne. Diváci tak mali možnosť vi-
dieť nielen exteriér stavby, ale aj jej 
krásny interiér, ktorý je inak nedostup-
ný. Prednášajúca upriamila pozornosť 
na maliarsku výzdobu, ktorá je charak-
teristická orientálnymi geometrickými 
a rastlinnými motívmi a výbornou 
akustikou. Vyslovila presvedčenie, že 
sa synagógu podarí zachovať aj pre bu-
dúce generácie. Aktivity mesta Vrbové 
na dosiahnutie tohto zámeru napokon 
dokladovala vizualizáciou projektu ob-
novy a tiež informáciou o vypísaní dob-
rovoľnej zbierky na tento účel. 

Konferenciu otvoril a prevažne aj mo-
deroval riaditeľ Židovského kultúrneho          

inštitútu v Bratislave Maroš Borský.            
O Vrbovom pripomenul, že tu pôsobila 
veľká židovská náboženská obec, po 
ktorej sa kompletne zachoval cintorín, 
že z Vrbového pochádzajú významní ra-
bíni, ako aj rodina Herzogovcov, ob-
chodníkov s kóšer vínom, ktorá si 
dodnes živo pripomína pôvod   z Vrbo-
vého a že už v 80. rokoch minulého sto-
ročia vznikol z iniciatívy mesta Vrbové 
pokus obnoviť miestnu synagógu.

Konferencia sa členila na štyri bloky. 
V rámci prvého udelili Cenu a Plakety 
Eugena Bárkánya a odzneli slávnostné 
príhovory (Richard Duda, predseda 
ÚZŽNO; Jozef Viskupič predseda Trnav-
ského samosprávneho kraja; René Bí-
lik, rektor Trnavskej univerzity; rabín 
Miša Kapustin, Bratislava). Prehovorili 
tiež Maroš Borský a Miloš Lichner                 
k téme Židovské kultúrne dedičstvo 
ako médium medzináboženského dia-
lógu.

Druhý blok mal tému Kultúrna politi-
ka a ochrana kultúrneho dedičstva.              
V ňom Vladimír Beskid (Galéria Jána

Koniarka v Trnave) hovoril na tému Fe-
nomén času a pamäti vo výstavnom 
programe synagógy. Tibor Kornfeld 
predstavil fungujúcu Židovskú nábo-
ženskú obec Dunajská Streda a jej kul-
túrne dedičstvo. Napokon vrbovská 
primátorka Ema Maggiová predniesla 
svoj príspevok na tému Ukážeme celé-
mu svetu skvost z Vrbového. O ňom 
sme už vyššie referovali. 

Tretí blok nazvaný Pamäť a dialóg               
s našou minulosťou predstavil pamiatky 
v rámci Trnavského kraja (témy Židov-
ský cintorín v Hlohovci, Spomienky na 
židovský Diószeg-Sládkovičovo, Židov-
ské kultúrne dedičstvo v Piešťanoch, Sy-
nagóga Šaštín-Stráže).

Záverečný blok sa venoval výstavným 
aktivitám v oblasti židovského kultúrne-
ho dedičstva. Uvedieme aspoň príspe-
vok Martina Korčoka zo Serede Pamäť 
holokaustu v kontexte dnešných dní             
a príspevok Maroša Borského z Bratisla-
vy Poklady Židovského múzea v Prešo-
ve.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou 
ministerky kultúry. Podporila ho Nadá-
cia Konrada Adenauera na Slovensku.

-rb-

26. októbra zorganizoval Židovský kultúrny inštitút v Bratislave spolu           
s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity, Trnavským samosprávnym 
krajom, Galériou Jána Koniarka v Trnave a nadáciou Konrada Adenauera 
v rámci programu židovsko-kresťanských štúdií Otvárame dvere konfe-
renciu Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku (https://www.facebook.
com/zidianaslovensku).

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbo-
vom (uznesením č. 137/IX/2020) vy-
hlásilo:

1. dobrovoľnú zbierku,
2. ustanovuje podmienky dobrovoľ-
nej zbierky nasledovne:

vyhlasovateľ: mesto Vrbové, Ulica 
gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové;

účel dobrovoľnej zbierky: Získanie 
fi nančných prostriedkov na rekonštruk-
ciu národnej kultúrnej pamiatky – syna-
gógy vo Vrbovom;

miesto konania dobrovoľnej zbierky: 
katastrálne územie mesta Vrbové; 
čas konania dobrovoľnej zbierky:          

od 1. októbra 2020 do 1. októbra 2022;
spôsob vykonávania dobrovoľnej 

zbierky:
1. Zasielaním príspevkov na účet vede-
ný vo VÚB, a. s., číslo účtu v tvare IBAN: 

SK28 0200 0000 0017 8262 9456.
2. Vložením hotovosti do prenosnej po-
kladničky, označenej „Dobrovoľná 
zbierka na rekonštrukciu synagógy“ 
umiestnenej v budove synagógy.

DOBROVOĽNÁ ZBIERKA NA SYNAGÓGU
Použitie dobrovoľnej zbierky, jej vy-

účtovanie a kontrola:
Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle 

§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy v znení neskorších predpisov, príj-
mom rozpočtu mesta. Získané fi nančné 
prostriedky budú použité na účel, na ktorý 
bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontro-
lu použitia fi nančných prostriedkov vykoná 
hlavná kontrolórka mesta. Správa o výsled-
ku použitia fi nančných prostriedkov získa-
ných dobrovoľnou zbierkou bude preroko-
vaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Výbor Urbárskeho pozemkového 
spoločenstva Vrbové na svojom zasad-
nutí 5. októbra rozhodol, že urbárnici 
budú o svojej agende hlasovať koreš-
pondenčne. Členovia o tom boli písom-
ne upovedomení. Hlasovacie lístky 
majú odoslať do 30. novembra na ad-
resu spoločenstva. Neodoslané hlaso-
vacie lístky budú považované za nesú-
hlas. Príslušné materiály o stave 
hospodárenia sú zverejnené na infor-
mačnej tabuli vo Vrbovom na rozhraní

Námestia slobody a Štefánikovej ulice. 
Sú tam zverejnené účtovné uzávierky 
za roky 2018 a 2019, ako aj daňové pri-
znania za to isté obdobie. Okrem toho 
je tam zverejnený návrh Dodatku č. 1           
k zmluve o nájme lesných pozemkov 
uzavretej 13. januára 2017. Za prenají-
mateľa na návrhu fi guruje JUDr. Michal 
Jurovčík, predseda Urbárskeho pozem-
kového spoločenstva a Ing. Eva Vysko-
čilová, podpredsedníčka spoločenstva, 
za nájomcu Ing. Ondrej Jurovčík, kona-

INFORMÁCIE PRE URBÁRNIKOV
teľ FORSTIMBER Lošonec, s. r. o.

V poštovej zásielke dostali urbárnici aj 
ponuku na odkúpenie ich podielu v Ur-
bárskom pozemkovom spoločenstve Vr-
bové za 0,30 €/za m2. Ponuku predkladá 
majoritný člen Urbárskeho pozemkového 
spoločenstva Vrbové, ktorým je Lesnícke 
družstvo Prašník so sídlom v Lošonci.

Výbor Urbárskeho pozemkového 
spoločenstva Vrbové
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VÝSTAVKA TEKVÍC

 Napriek tomu, že sa do súťaže  zapo-
jili iba žiaci I. stupňa (žiaci II. stupňa  sa 
od 26. októbra učili dištančne), predzá-
hradka našej školy bola zaplnená vý-
tvormi od výmyslu sveta. Rozprávkové 
bytosti, zvieratká, vyrezávané tekvice či 
nádherné jesenné dekorácie.  Niektoré 

vtipné, roztomilé, iné strašidelné. No-
vinkou boli postavičky vystihujúce 
dnešnú dobu – s rúškom na tvári či 
dezinfekciou v rukách alebo 3D model 
koronavírusu. Mohli sme obdivovať 
umeleckú úroveň a precíznu prácu 
tvorcov všetkých dielok. 

 Ďakujeme touto cestou rodičom, 
ktorí si v súčasnom náročnom období 
našli čas pre svoje deti a pre školu a za-
pojili sa do aktivity organizovanej na-
šou školou. Za originálne nápady a rea-
lizáciu tekvicových dielok si zaslúžili 
sladkú odmenu všetci žiaci  I. stupňa.

   Veríme, že aj vy ste sa pokochali je-
sennou krásou, na chvíľu ste zastali, 
pousmiali sa  a možno sa vrátili do škol-
ských čias. Už teraz sa tešíme  na ďalší 
ročník súťaže.

 ZŠ, Školská ulica 4, Vrbové

Sme radi, že ani pandemická situácia, ktorá zúri všade okolo nás, neza-
bránila i v tomto školskom roku prerušiť tradíciu a usporiadať súťaž           
o najkrajšiu a najoriginálnejšiu  tekvicu vytvorenú žiakmi ZŠ na Školskej 
ulici vo Vrbovom.

JESENNÉ AKCIE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Tak ako každý rok aj tento rok sa 

naša MŠ zapojila do projektu „Gaštan-
ko“. Pri zbere gaštanov mali deti so 
svojimi rodičmi možnosť stráviť pekné 
chvíle v prírode. Tento rok sa podarilo 
našim šikovným deťom vyzberať 1920 
kg gaštanov, ktoré poputovali fi rme Ca-
lendula, ktorá extrahuje čistú substan-
ciu z pagaštana konského používanú 
vo farmaceutickom priemysle. Každá 
trieda bola fi rmou fi nančne ohodnote-
ná, podľa váhy gaštanov danej triedy.          
Z fi nančných prostriedkov budú deťom 
zakúpené pomôcky dennej potreby 
ako napr. (pastelky, nožnice, knihy...). 
Počas zberu gaštanov sme sa sústredili 
v našej MŠ aj na tvorivé aktivity  s gaš-

tanmi. Pani učiteľky zaraďovali do vzde-
lávacích aktivít počítanie s gaštanmi, 
modelovanie, lepenie, kolektívne kolá-
že, tvorenie cestičiek - labyrintov, paná-
čikov, slimáčikov a pod. Všetkým rodi-
čom a ich deťom patrí veľká vďaka za 
vašu húževnatosť a súťaživosť pri zbere 
gaštanov.

V mesiaci október sa uskutočnila aj 
jesenná akcia „Čarovanie s jeseňou“. 
Keďže je tento školský rok plný obme-
dzení, rozhodli sme sa tvorenie prene-
chať  na tvorenie v domácom prostredí. 
Deti tvorili s rodičmi doma a svoje nád-
herné jesenné výtvory priniesli do MŠ  
na výstavku spolu s rôznymi krásnymi 
prírodninami (okrasné tekvičky, dula,  

šípky, rôzne druhy jabĺk, hrušiek, les-
ných plodov, dreva a pod.). Deti spolu  
s rodičmi prejavili svoje zručnosti, ná-
paditosť, tvorivosť, fantáziu. Pod ich ru-
kami vznikali ježkovia, slimáky, mucho-
trávky, svetlonosy z tekvíc, pavúky               
a mnohé iné. Z vytvorených dielok sme 
si zhotovili výstavu v interiéri i v exte-
riéry našej MŠ. Nadšenie detí z dielok 
bolo veľké, rozprávali o svojich zážit-
koch pri tvorbe a spoločne sa tešíme            
z výstavy, ktorú budeme ešte dlho ob-
divovať. Ďakujeme všetkým rodičom           
a ich deťom sa krásnu spoluprácu             
a súdržnosť počas trvania tejto milej je-
sennej akcie.

Materská škola

NOVÁ KOTOLŇA
V minulom čísle sme priniesli člá-
nok o rekonštrukcii kotolne na ZŠ 
vo Vrbovom na Školskej ulici. V 
článku bola uverejnená fotografi a 
kotolne pred rekonštrukciou a te-
raz uverejňujeme fotografi u rekon-
štruovanej kotolne. Ešte raz ďakuje-
me všetkým, ktorí sa zaslúžili o túto 
potrebnú zmenu v škole.

I. ZŠ
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COVID19 – DOBROVOĽNÍCI

Ale ukázala aj mnohé pozitíva – počas 
prvej vlny sme si vzájomne šili rúška, po-
máhali s pripojením na internet, ponúkli 
sme svoju dezinfekciu či doniesli starým 
a chorým ľuďom pred dvere nákup, aby 
nemuseli vyjsť z bezpečia svojich domo-
vov. Dnes – po prvej fáze plošného testo-
vania, opäť vidíme, čoho všetkého sme 
ako spoločnosť schopní – len niekoľko 
dní pripravované celoštátne testovanie 
by sa nikdy nemohlo zrealizovať bez

ochoty šikovných ľudí – ZDRAVOTNÍKOV, 
POLICAJTOV, VOJAKOV, ale i DOBROVOĽ-
NÍKOV. Sme veľmi hrdí na vás všetkých, 
ktorí ste dokázali obetovať svoje pohod-
lie a vystaviť sa riziku ohrozenia nákazou. 
Zvlášť sme hrdí na to, že mnohí študenti 
nášho vrbovského gymnázia, pani riadi-
teľka, pani učiteľka, mnohí naši bývalí ab-
solventi, ale aj súrodenci, rodičia, kama-
ráti sa ako dobrovoľníci zapojili. Spoznáte 
niektorých?

„Tak najprv som sa bál, lebo riziko tam 
určite bolo, ale chcel som pomôcť u nás 
na dedine. Nebolo to nič zložité, iba sme 
dostali vykonaný test s číslom, ktoré sme 
následne zavolali a osoba, ktorá to číslo 
mala, predložila občiansky/zdravotný 
preukaz a potom sme im vypísali certifi -
kát. Išlo to hladko a myslím si, že aspoň        
u nás to bolo veľmi dobre zorganizova-
né.“ (Adam)

„Bola som veľmi prekvapená. Väčšinou 
sme sa stretli s prívetivými ľuďmi – na-
priek tomu, že museli vyčkať pomerne 
dlhé rady, boli veľmi trpezliví a milí (až na 
pár výnimiek, samozrejme). „Klobúk dole 
pred OSSR, ktorí to takto dokázali vymys-
lieť a zorganizovať.“ (p. učiteľka Saška)

ZK

Rok 2020 je zatiaľ jedným z najnáročnejších rokov, aké sme zažili. Zrej-
me do smrti ostane v našich mysliach ako rok stigmatizovaný vírusom 
Covid-19. Je ním poznačené fungovanie nielen našej spoločnosti, ale aj 
všetkých nás. Žijeme s ním deň čo deň už niekoľko mesiacov, počujeme             
o ňom v správach, rozprávame sa o ňom s našimi blízkymi. Je to realita, 
ktorá nám ukázala, ako pohodlne sme si žili doposiaľ, čo všetko sme mali 
„zadarmo“ a čo všetko sme si nevedeli vážiť.

VRBOVČANKA NOMINOVANÁ NA CENU THÁLIE
V Česku udeľujú od roku 1993 vynikajúcim hercom Ceny Thá-

lie. Tento rok sa do užšej nominácie v kategórii balet dostala 
28-ročná Vrbovčanka Frederika Kvačáková. O jej umeleckých 
úspechoch sme už v Hlase Vrbového písali. Teraz pripomína-
me, že Frederika je absolventkou osemročného Tanečného 
konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave. Po maturite v roku 
2011 štyri sezóny pôsobila v balete Štátnej opery v Banskej Bys-
trici a momentálne pôsobí už šiestu sezónu v balete Severočes-
kého divadla v Ústí nad Labem, kde ju v marci tohto roku pový-
šili na post sólistky. Odtancovala tam o. i. hlavné úlohy v tituloch 
Carmen, Marná opatrnost, Romeo a Julie a Frida. A práve za 
postavu Fridy z rovnomenného baletu, ktorého premiéra sa 
uskutočnila 21. februára, ju nominovali na Cenu Thálie 2020. Aj 
keď pri vyhlásení nositeľov cien 14. novembra v Prahe, ktoré 
bolo verejnosti dostupné prostredníctvom streamovaného  
on-line prenosu, nezískala prvenstvo, treba uznať, že už zara-
denie do užšej nominácie je veľký úspech.

-rb- foto © Martin Roedl

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
srdečne pozýva na virtuálny

deň otvorených dverí 5. decembra 2020
Sme bilingválne gymnázium s anglickou a ruskou sekciou – je-
diné v Trnavskom kraji.

Link na prihlasovací formulár – (QR kód na pozvánke):
https://forms.gle/DXsfxsBJqFhm6vNq7

Prístup dostanú prihlásení záujemcovia.
  8.45 -   9.00 Prihlásenie
  9.00 -   9.30 Prdestavenie školy
  9.30 - 10.00 Podmienky a kritériá k prijímaciemu konaniu
10.00 - 10.30 Ako úspešne zvládnuť testy
10.30 - 11.00 Škola očami žiakov
11.00 - 11.30 Odpovedáme na vaše otázky z chatu


