
HV
LAS

RBOVÉHO
Ročník XXXI.

10-11
10. júna 2021

cena: 0,10 €  

                MESTO VRBOVÉ VÁS POZÝVA
               NA

SVÄTOJÁNSKY PIKNIK V ČASE LETNÉHO SLNOVRATU
Vrbové, Námestie slobody
pri fontáne, vo štvrtok

24. júna
o 16.00 hod.

PROGRAM:
Braňo Jobus číta...,
Jozef Lupták hrá na kontrabase.

Letný slnovrat ľudia všetkých kultúr vnímali 
ako významný deň, no jeho oslavy sa u nás sú-
streďovali na deň svätého Jána Krstiteľa, teda 
na 24. júna.

Podujatie si môžete pozrieť aj zo záznamu 
prostredníctvom káblovky na TV Vrbové, ka-
nál 60, vo štvrtok 1. júla o 16.00 hod. a v nedeľu 
4. júla od 14.00 hod. opakovane až do večera.

Dňa 26. mája bola uzatvorená Zmluva o dielo medzi subjektmi Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany              
a dodávateľom stavby Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra. Zmluvu za Združenie podpisovala Dott. Mgr. Ema Maggio-
vá – predsedníčka  združenia za účasti PhDr. Františka Klinovského – podpredsedu združenia. Ide o základnú zmlu-
vu, ktorá je prvým predpokladom pre následné administratívne kroky, ktoré musia predchádzať k samotnej  rea-
lizácii diela.
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
vo Vrbovom zo zasadnutia konaného 
21. apríla 2021.
Pokračovanie z predchádzajúceho čís-
la.

Uznesenie MsZ č. 49/IV/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  schvaľu-

je zámer na zabezpečenie prenájmu nehnuteľ-
ného majetku mesta k vypracovanému projek-
tu na uloženie dažďovej a splaškovej kanalizácie 
na realizáciu  stavebného  objektu „Polyfunkčný 
bytový dom Trikota“ spoločnosti TANEX, s. r. o.,  
so sídlom Trnava, Nitrianska 25, IČO 18 048 871, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu v Trnave, v oddiele: Sro, vo vložke číslo: 
382/T, kde nehnuteľný majetok je vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové, a to spôsobom hod-
ným osobitného zreteľa.
Ide o prenájom nasledovných časti pozemkov:
• časť pozemku, par. reg. „E“ č. 651/1 o výme-

re 858 m2, druh pozemku záhrada, zapísa-
ný na LV č. 3369;

• časť pozemku, par. reg. „E“ č. 650 o výmere 
20 m2, druh pozemku vodná plocha, zapísa-
ný na LV č. 3369;

• časť pozemku, par. reg. „E“ č. 471/5 o výme-
re 858 m2, druh pozemku ostatná plocha, 
zapísaný na LV č. 3369;

• časť pozemku, par. reg. „E“ č. 618/2 o výme-
re 50 m2, druh pozemku zastavané plochy  
a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369;

• časť pozemku, par. reg. „E“ č. 619 o výmere 
188 m2, druh pozemku zastavané plochy          
a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900;

• časť pozemku, par. reg. „E“ č. 587 o výmere 
2088 m2, druh pozemku zastavané plochy  
a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900;

a to spôsobom hodným osobitného zreteľa.
Uvedené pozemky sa nachádzajú na Ul. J. Zig-
mundíka, a sú určené na vybudovanie – ulože-

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
nie splaškovej a dažďovej kanalizácie pre spoloč-
nosť TANEX, s. r. o., na pripojenie k stavebnému 
objektu „Polyfunkčný bytový dom Trikota“, kto-
ré prípojky budú slúžiť ako odvodnenie splaš-
kových a dažďových vôd pre spoločnosť TA-
NEX, s. r. o., po týchto pozemkoch vo vlastníctve 
mesta.

Kanalizačné prípojky vedené po týchto po-
zemkoch na Ul. J. Zigmundíka budú zhotovené 
za cenu jednorazového nájmu vo výške150 €, 
ako prenájom nehnuteľného majetku mesta z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 
9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.                 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   
Za dôvod hodný osobitného zreteľa MsZ pova-
žuje skutočnosť, že nájomca spoločnosť TA-
NEX, spol. s r. o., IČO 180 48 871 v zastúpení 
Vladimír Tanečka, konateľ spoločnosti TANEX 
potrebuje časť uvedených pozemkov na odve-
denie  splaškových a dažďových vôd a na pripo-
jenie stavebného objektu „Polyfunkčný bytový 
dom Trikota“.  

Zároveň MsZ súhlasí, že po vzniku právnych 
účinkov rozhodnutia o umiestnení stavby 
(územného rozhodnutia) k uvažovanej rekon-
štrukcii stavby a jej kanalizačných prípojok, vo 
vzťahu k dotknutým horeuvedeným pozem-
kom, mesto Vrbové uzatvorí zmluvu o zriadení 
vecného bremena, ktoré bude spočívať v povin-
nosti prenajímateľa, ako vlastníka strpieť na čas-
ti dotknutých pozemkov v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne zriadenie a uloženie prí-
pojok a súčasne umožniť užívanie, prevádzkova-
nie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, mo-
dernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
týchto prípojok, vrátane ich prípadného odstrá-
nenia. 

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 50/IV/2021
MsZ schvaľuje Mgr. Lenke Pavlíčkovej odpus-

tenie nájmu za obdobie od 1. 12. 2020 do opä-

tovného otvorenia fi tnescentier a zariadení na 
skupinové cvičenie vládnym nariadením.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 51/IV/2021
MsZ schvaľuje p. Barbore Haff nerovej odpus-

tenie nájmu za obdobie od 1. 12. 2020 do opä-
tovného otvorenia kaderníctiev vládnym naria-
dením.  

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 52/IV/2021
MsZ schvaľuje zníženie výšky nájmov za letné 

terasy pohostinským prevádzkam na 1 € za rok 
2020.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 53/IV/2021
MsZ schvaľuje rozšírenie Spoločného úradu 

samosprávy Vrbové - Kočín Lančár so sídlom              
vo Vrbovom o obec Prašník. 

Uznesenie MsZ č. 54/IV/2021
MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 

2/2021.  
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie MsZ č. 56/IV/2021
MsZ schvaľuje v súlade s čl. I., § 2, ods. 9 Vše-

obecne záväzného nariadenia č. 6/2018 o nakla-
daní s nájomnými bytmi pre občanov v byto-
vom dome na Hrabinskej ulici a na Šteruskej 
ceste - Košiar v meste VRBOVÉ pridelenie voľné-
ho nájomného dvojizbového bytu č. 8, na 1. po-
schodí „vchod B“ v bytovom dome na Šteruskej 
ceste – Košiar novým nájomníkom:

- Martin Petríček, 922 03 Vrbové a Katarína 
Vydarená, 922 03 Vrbové.

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Zo zápisnice z rokovania.
Krátené.

Uznesenie MsZ č. 55/IV/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje zmenu uznesenia č. 95/VI/2020 zo dňa 24. 6. 2020 nasledovne: 
ruší sa pôvodný text v plnom rozsahu a nahrádza sa novým znením, a to:
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020  (RO č. 2) 

Rozpočet schválený 
2020

Rozpočet
po zmenách

Zmena rozpočtu 
č. 2

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy 5 437 139,20 5 440 283,80 231 863,61 5 672 147,41

Kapitálové príjmy 105 000,00 105 000,00 88 000,00 193 000,00

Finančné operácie príjmové 191 066,54 191 281,98 69 351,71 260 633,69

Školstvo 149 804,34 149 804,34 4 029,29 153 833,63

PRÍJMY SPOLU 5 883 010,08 5 886 370,12 393 244,61 6 279 614,73

Bežné výdavky 2 944 653,20 2 944 653,20

Kapitálové výdavky 305 627,94 305 627,94 298 128,01 3 548409,15

Finančné operácie výdavkové 137 400,00 137 400,00 0,00 137 400,000

Školstvo 2 4954 328,94 2 498 688,98 95 116,60 2 593 805,58

VÝDAVKY SPOLU 5 883 010,08 5 886 370,12 393 244,61 6 279 614,73

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
vo Vrbovom zo zasadnutia konaného 
26. mája 2021.

Uznesenie MsZ č. 57/V/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom (ďalej len 

MsZ) berie na vedomie informáciu spoločnosti Ve-
olia Energia Slovensko, a. s., o činnosti za rok 2020.

Uznesenie MsZ č. 58/V/2021
MsZ berie na vedomie informácie spoločnosti 

Peter Doskočil – PetroComp o stave hospodárenia 
a vývoji na prenajatom majetku mesta Vrbové                
– televízneho káblového rozvodu za rok 2020.

Uznesenie MsZ č. 59/V/2021
MsZ vo Vrbovom schvaľuje odpredaj časti nehnu-

teľnosti vedenej na LV č. 3369, a to pozemku 

v  k. ú. Vrbové. Predmetom kúpy je novovytvo-
rená parcela reg. „C“ č. 3008/4, diel č. 1  o výmere             
65 m2, druh pozemku orná pôda, ktorá je vo vý-
lučnom vlastníctve mesta Vrbové do bezpodie-
lového spoluvlastníctva manželov žiadateľov: 
Radoslav Kĺč, Bc. Lenka Kĺčová, za sumu 8 €/m2.

Za: 10 poslancov.
Pokračovanie na strane 4.
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Dňa 4. júna uplynuli smutné štyri roky od úmrtia nášho 
drahého

Rudolfa HORŇÁKA.

S láskou a úctou v našich srdciach na neho spomíname
manželka, dcéra, syn s rodinami a vnúčatami.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Lýdia STRAČÁROVÁ
Gabriela BUČKOVÁ
Ján GONDÁL
Jaroslava HOREČNÁ
Karol RADOŠOVSKÝ
Ladislav ŠTERUSKÝ
Anna SABOVÁ
Pavol POLÁČIK

Anton KLINOVSKÝ
sr. Gabriela Vincencia ČERNÁKOVÁ
Marta SŮVOVÁ
Stanislav FERANEC
Viera RAPANTOVÁ

Viliam KLÁTIK
Mária KULOŠŤÁKOVÁ
Margita MICHALKOVÁ
Jarmila BAJCAROVÁ

Emil LAGO 
Mária MOCKOVÁ
Eva SABOVÁ

František BABUŠKA
Michal GÁBLOVSKÝ
Viera STRAČÁROVÁ
Anna MAČICOVÁ
Margita SABOVÁ
Margita KUREKOVÁ
Oľga POLČANOVÁ

Robert MIŠECH
Valéria ŠALÁTOVÁ
Emília HAVRLENTOVÁ
Michal ANGUŠ
Helena JAŠEKOVÁ

Božena HOLIČOVÁ
sr. Priska Magdaléna KLIMKOVÁ
Ján ŽAŽO

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
zhasli oči, utíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.

1. júna sme si pripomenuli 1. výročie smrti nášho drahého 
otca, syna, brata a vnuka

Petra BIELIKA
zo Šípkového.

S láskou a úctou spomínajú deti, mama a sestra s rodinou.

-N-

Tebe patrí spomienka, až sa srdce chveje
ten, čo blízky bol, už tu s nami nie je.

Dňa 8. júla si pripomenieme 5. výročie smrti nášho drahé-
ho manžela, otca, dedka, pradedka

Vladimíra BIELIKA
zo Šípkového.

S láskou a úctou smútiaca rodina
-N-

Žiadny čas nie je tak dlhý,
aby nám dal zabudnúť.

Dňa 29. júna by sa dožil tridsiatich narodenín náš milova-
ný syn a brat

Juraj ŠVARC.

Neustále naňho s láskou spomínajú rodičia, sestra s priateľom a brat s man-
želkou. P/P2-No 406/21 

Vybral si si cestu, kde chodí každý sám,
len dvere spomienok nechal si dokorán.
Len kyticu na hrob môžeme Ti dať,
chvíľu postáť a ticho spomínať.
 
V týchto dňoch uplynie tridsať rokov 
od úmrtia nášho drahého: manžela, 
otca a dedka

Jána VYDARENÉHO. 
S láskou a úctou spomína manželka 
a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. P-No 587/21

†

-N-

To, že čas letí,
je iba klamné zdanie.
V srdci máme bolesť veľkú
a tiché spomínanie.

 
Dňa 17. mája uplynul rok, čo nás navždy opustila naša 
mama, babka a prababka

Pavlína HULVANOVÁ

a 20. júna uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil otec, 
dedko a pradedko 

Milan HULVAN.

S láskou a úctou spomína celá rodina
-N-

†

†

†
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Pokračovanie zo strany 2.

Uznesenie MsZ č. 60/V/2021
MsZ schvaľuje odkúpenie časti nehnuteľnosti 

vedenej  na LV č. 3403: v  k. ú. Vrbové,  KN reg. 
„E“, p. č. 320 o celkovej výmere 737 m², druh po-
zemku –  záhrada, ktorý je zapísaný na Okres-
nom úrade, katastrálnom odbore Piešťany,           
v podielovom spoluvlastníctve […] za sumu            
vo výške 5 €/m2.

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 61/V/2021
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti v ka-

tastri mesta Vrbové vedenej na LV č. 4286 v  k. ú. 
Vrbové, KN reg. „E“, p. č. 307 o celkovej výmere 
255 m², druh pozemku – zastavaná plocha                  
a nádvorie, ktorý je zapísaný na Okresnom úra-
de, katastrálnom odbore Piešťany, v podielo-
vom spoluvlastníctve […] za sumu vo výške              
5 €/m2.

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 62/V/2021
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti ve-

denej na LV č. 3448:
- parcela registra „E“ č. 457/1 o výmere168 m², 
druh pozemku –  záhrada, ktorá je v podielovom 
spoluvlastníctve: Dušan Hadár, Vrbové, podiel ½ 
a  Daniela Hadárová, Vrbové, podiel ½,  za sumu 
vo výške 5 €/m2, t. j. za sumu 840,00 €.

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 63/V/2021
MsZ vo Vrbovom schvaľuje zámer na  od-

predaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 3324/4 
o výmere 525 m² (veľkosť predávanej parcely je 
56 m2), druh pozemku –  ostatné plochy, zapísa-
ná na LV č. 3369, vo výlučnom vlastníctve mesta 
Vrbové, doposiaľ evidovaná v CKN ako parc.                  
č. 3199/1 v nezaloženom liste vlastníctva ako os-
tatné plochy o výmere 1840 m2  spôsobom hod-
ným osobitného zreteľa. Navrhujeme schváliť 
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného ma-
jetku mesta do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov: Ing. Peter Karlík, Ľudmila Karlíková.

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 64/V/2021
MsZ schvaľuje prenájom časti pozemkov pre 

Tomáša Stračára, a to: - par. reg. „C“ č. 376/7                
o výmere 40 m2 –  ostatná plocha, kde bude ulo-
žená časť potrubia prípojky vodovodu,

– parc. reg. „C“ č. 375/10 o výmere 153 m2               
– ostatná plocha, kde bude vybudovaná vodo-
vodná šachta o rozmeroch 1200 x 900 x 1800 
mm (t. j. cca 2 m2), obe parcely zapísané na LV č. 
1900 v majetku mesta Vrbové. 

Následne bude prípojka pokračovať až k par-
cele reg. „C“ č. 374/1 o výmere 307 m2 –  ostatná 
plocha, majiteľom ktorej je Tomáš Stračár, kde 
bude vedená nová vodovodná prípojka k jeho 
rozostavanému rodinnému domu na Barcíko-
vej ul. Časť vodovodnej prípojky s vodovodnou 
šachtou bude vybudovaná na pozemkoch                     
vo vlastníctve mesta pre zásobovanie pitnou vo-
dou stavebníka Tomáša Stračára na Barcíkovej 
ul. za cenu jednorazového nájmu vo výške 100 €, 
ako prenájom nehnuteľného majetku mesta.

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 65/V/2021
MsZ schvaľuje bezplatný prevod nasledovných 

nehnuteľností:
- parc. reg. „C“ č. 13745/101, druh pozemku 

orná pôda o výmere 1370 m2, v katastrálnom 
území mesta Vrbové, LV č. 3416;

- parc. reg. „C“ č. 13745/111, druh pozemku 
orná pôda o výmere 509 m2, v katastrálnom 
území mesta Vrbové, LV č. 2503.

Obe parcely vo vlastníctve Slovenskej republi-

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ky, správca Slovenský pozemkový fond Bratisla-
va 11, budú bezplatne odovzdané vo verej-
nom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové. MsZ 
vyhlasuje, že na vyššie uvedených pozemkoch je 
plánovaná výstavba tréningového ihriska v súla-
de s projektovou dokumentáciou na verejnú 
stavbu „Vrbové –  Tréningové ihrisko“ (Športová 
ul.), na ktorú bolo dňa 8. 3. 2021 vydané „Územ-
né rozhodnutie, č. k. 91/155/2021-Urb“, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 3. 2021 podľa 
doloženej situácie verejnej stavby vypracovanej 
Ing. arch. Štefanom Magulom z júna 2019.

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 66/V/2021
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností, 

ktoré sú vo vlastníctve nezistených spoluvlastní-
kov zapísané na LV č. 3620 nasledovne: parc. 
reg. „C“  č. 2746/18 o výmere 27 m², druh po-
zemku - zastavené plochy a nádvoria […] a parc. 
reg. „C“  č. 2746/19  o  výmere 17 m², druh po-
zemku - zastavené plochy a nádvoria, […] a parc. 
reg. „C“  č. 2992/4 o  výmere 1302 m², druh po-
zemku - ostatná plocha […] a parc. reg. „C“ č. 
2992/5 o výmere 947 m², druh pozemku - ostat-
ná plocha […] a parc. reg. „C“ č. 2993/3 o výmere 
89 m², druh pozemku – ostatná plocha […]                
a parc. reg. „C“ č. 2993/4 o výmere113 m², druh 
pozemku – ostatná plocha […] a parc. reg. „C“ 
č.13745/112 o výmere 79 m², druh pozemku               
– orná pôda […] a parc. reg. „C“  č. 13745/113               
o  výmere  155 m², druh pozemku – orná pôda 
[…] a parc. reg. „C“ č. 13745/114 o výmere 471 
m², druh pozemku –  orná pôda […]. Správcom 
uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový 
fond Bratislava 11 (na týchto parcelách bude vy-
budovaný nový tréningový štadión                 – 
Športová ul.).  Na vybudovanie nového tréningo-
vého ihriska na príslušných parcelách dal súhlas 
SPF na základe Územného konania č. k. 
91/155/2021 -Urb zo dňa 8. 3. 2021, ktoré nado-
budlo právoplatnosť dňa 31. 3. 2021.

Uvedené pozemky v správe Slovenskej re-
publiky, správca Slovenský pozemkový fond 
Bratislava 11, budú predané vo verejnom záuj-
me do vlastníctva mesta Vrbové na základe sta-
novenej všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá 
bola určená znaleckým  posudkom […].

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 67/V/2021
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností, 

ktoré sú vo vlastníctve nezistených spoluvlast-
níkov zapísané na LV č. 3620 nasledovne: parc. 
reg. „C“ č. 2746/16 o  výmere 112 m², druh po-
zemku – zastavené plochy a nádvoria […]                      
a parc. reg. „C“ č. 2746/17 o výmere 86 m², druh 
pozemku –  zastavené plochy a nádvoria […]             
a parc. reg. „C“ č. 3003/5 o výmere 46 m², druh 
pozemku – orná pôda […] a parc. reg. „C “č. 
3003/6 o  výmere 1 m², druh pozemku – orná 
pôda […] a parc. reg. „C“ č. 3005/5 o výmere 37 
m², druh pozemku – orná pôda […] a parc. reg. 
„E“ č. 3708/1 o výmere 62 m², druh pozemku  
– orná pôda […].

Správcom uvedených pozemkov je Slovenský 
pozemkový fond Bratislava 11 (na uvedených 
parcelách je vybudovaná cestná komunikácia           
– Športová ul.). Tieto pozemky v správe Sloven-
skej republiky, správca Slovenský pozemkový 
fond Bratislava 11, budú predané vo verejnom 
záujme do vlastníctva mesta Vrbové na základe 
stanovenej všeobecnej hodnoty pozemkov, kto-
rá bola určená znaleckým  posudkom.

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 68/V/2021
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností, 

ktoré sú nezistených spoluvlastníkov zapísané 
na LV č. 4255 nasledovne:

* parc. reg. „C“ č. 331/13 o výmere 3 m², druh

pozemku –  zastavené plochy a nádvoria […]  a
* parc. reg. „C“ č. 370/3 o výmere 2 m², druh 

pozemku – záhrada […] a
* parc. reg. „C“  č. 370/5 o výmere 45 m², druh 

pozemku – záhrada […] a
* parc. reg. „E“ č. 156/2 o výmere 39 m², druh 

pozemku –  zastavené plochy a nádvoria […].
Správcom uvedených pozemkov je Slovenský 

pozemkový fond Bratislava 11 (na uvedených 
parcelách je vybudovaná cestná komunikácia             
a chodník –  Hrabinská, Sadová II. ul.  a  Ul. gen. 
M. R. Štefánika).

Tieto pozemky v správe Slovenskej republiky, 
správca Slovenský pozemkový fond, Búdkova 
cesta č. 36, Bratislava 11 budú predané vo verej-
nom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové na zá-
klade stanovenej všeobecnej hodnoty pozem-
kov, ktorá bola určená znaleckým  posudkom. 

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 69/V/2021
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti: 

parc. reg. „E“ č. 1301/2 o výmere 54 m², druh 
pozemku - ostatná plocha, zapísaná na LV č. 
3416  v podiele 1/1 v celosti.

Správcom uvedeného pozemku je Slovenský 
pozemkový fond Bratislava 11 (uvedená parcela 
je potrebná na zabezpečenie prístupu k mest-
ským parcelám reg. „C“ č. 1069/9, 1069/8                        
a 1068/1 na Sietnej ul.). 

Tento pozemok v správe Slovenskej republi-
ky, správca Slovenský pozemkový fond Bratisla-
va 11, bude predaný vo verejnom záujme do 
vlastníctva  mesta Vrbové na základe stanovenej 
všeobecnej hodnoty pozemku, ktorá bola urče-
ná znaleckým posudkom. 

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 70/V/2021
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti, 

ktorá je nezisteného spoluvlastníka zapísaná na 
LV č. 3510 nasledovne: parc. reg. „C“ č. 389/25 o 
výmere 21 m², druh pozemku - zastavené plo-
chy a nádvoria […] a odkúpenie nehnuteľnos-
ti, ktorá je nezistených spoluvlastníkov zapísaná 
na LV č. 3507 nasledovne: parc. reg. „C“ č. 
389/21 o výmere 59 m², druh pozemku –  zasta-
vené plochy a nádvoria […].

Správcom uvedených pozemkov je Slovenský 
pozemkový fond Bratislava 11 (na uvedených 
parcelách je vybudovaná cestná komunikácia            
– Hrabinská ul.).

Tieto  pozemky v správe Slovenskej republiky, 
správca Slovenský pozemkový fond Bratislava 
11, budú predané vo verejnom záujme do vlast-
níctva  mesta Vrbové na základe stanovenej vše-
obecnej hodnoty pozemkov, ktorá bola určená 
znaleckým  posudkom.

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 71/V/2021
MsZ schvaľuje pomenovať Mestský futbalový 

štadión vo Vrbovom podľa vrbovského rodáka, 
futbalovej legendy Jozefa Adamca: Mestský šta-
dión Jozefa Adamca vo Vrbovom. Názov vstúpi 
do platnosti v deň jeho nedožitých 80. narode-
nín, t. j. 26. 2. 2022, a slávnostne bude vyhlásený 
v rámci oslavy storočnice organizovaného fut-
balu vo Vrbovom (júl 2022).

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 72/V/2021
MsZ schvaľuje prenájom časti pozemkov […], 

ktoré sa nachádzajú na Ul. J. Zigmundíka a sú 
určené na vybudovanie elektrickej prípojky                 
a uloženie NN kábla, ktorý bude slúžiť ako nová 
elektrická prípojka spoločnosti TANEX, s. r. o., na 
pripojenie nového bytového domu – Poly-
funkčný bytový dom Trikota.

Elektrická prípojka vedená po uvedených po-
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zemkoch na Ul. J. Zigmundíka bude zhotovená 
za cenu jednorazového  nájmu  vo výške  150 €, 
ako prenájom nehnuteľného majetku mesta              
z dôvodu hodného osobitného zreteľa […].

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 73/V/2021
MsZ schvaľuje prenájom časti pozemkov […], 

ktoré sa nachádzajú na  Ul. J. Zigmundíka a ktoré 
sú určené na vybudovanie - uloženie splaškovej 
a dažďovej kanalizácie na pripojenie uvažovanej 
rekonštrukcie administratívnej budovy bývalej 
Trikoty na bytový dom, ktorý bude slúžiť ako od-
vodnenie splaškových a dažďových vôd pre spo-
ločnosť TANEX, s. r. o., po uvedených pozem-
koch mesta. Kanalizačné prípojky vedené po 
uvedených pozemkoch na Ul. J. Zigmundíka 
budú zhotovené za cenu jednorazového  nájmu   

vo výške 150 €, ako prenájom nehnuteľného 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa […].

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 74/V/2021
MsZ vo Vrbovom schvaľuje Sylvii Frajštá-

kovej a Monike Nedorostovej odpustenie 
nájmu za obdobie od 1. 12. 2020 do opä-
tovného otvorenia fi tnescentier a zariadení 
na skupinové cvičenie vládnym nariade-
ním.

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 75/V/2021
MsZ ruší uznesenie MsZ č. 93/VI/2016 zo 

dňa 30. 6. 2016.
Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 76/V/2021
MsZ schvaľuje bezplatnú výpožičku neby-

tového priestoru, ktorý sa nachádza v mest-
skej nehnuteľnosti Hačkovec  s. č. 336, a  to 
miestnosti v suteréne budovy vpravo vo výme-
re  38,50 m², na dobu neurčitú od 1. 6. 2021.

Za: 10 poslancov.

Uznesenie MsZ č. 77/V/2021
MsZ schvaľuje pridelenie voľného nájom-

ného jednoizbového bytu č. 14, na 2. po-
schodí, vchod „C“, v bytovom dome na Šte-
ruskej ceste – Košiar,  novým nájomníkom: 
Adrián Pavlík a Tamara Vančová.

Za: 10 poslancov.

Zo zápisnice z rokovania.
Krátené.

VRBOVÉ PRED DEVÄŤDESIATIMI ROKMI  NA STRÁNKACH NOVÍN
Chýrnik. – Zlodeji sa podhrabali.  Vo 

Vrbovom vlámali sa nezistení páchatelia 
do hostinca „Potravného družstva“, kde 
utrhli časť odkvapnej ríny, ktorou vyhraba-
li do zeme otvor a tým vliezli do miestnos-
ti, kde odcudzili veci za 800 Kčs.

ra.
Slovenská krajina, 14. januára 1931, č. 10, s. 3.

Slovenské mestá s väčším počtom 
poslucháčov rozhlasu. Bratislava 7510, 
Komárno 1143, Petržalka 562, Nitra 807, 
Nové Zámky 903, Parkan [Štúrovo] 387, 
Piešťany 290, Ružomberok 196, Sereď 155, 
Šahy 255, Topoľčany 258, Trenčín 355, Tr-
nava 689, Šurany 152, Turčiansky Sv. Mar-
tin 187, Vrútky 163, Žilina 559, Zvolen 288, 
Vráble 117, Zlaté Moravce 166, Banská 
Bystrica 440, Banská Štiavnica 193, Bánov-
ce 68, Čadca 112, Diosek [Sládkovičovo] 
110, Dunajská Streda 212, Galanta 163, 
Handlová 104, Hlohovec 201, Holíč 129, 
Krupina 48, Levice 549, Leopoldov 63, Pez-
inok 160, Považská Bystrica 72, Podbrezo-
vá 58, Liptovský Sv. Mikuláš 157, Malacky 
149, Modra 106, Moravany 56, Myjava 56, 
Nová Baňa 57, Nové Mesto nad Váhom 
208, Prievoz 65, Prievidza 74, Púchov 55, 
Ručistor [Rača] 93, Senec 118, Senica 106, 
Skalica 84, Starý [sic!] Jur 90, Stupava 99, 
Stará Dala [Hurbanovo] 115, Šaľa 125, Ša-
morín 129, Trenčianske Teplice 60, Vajno-
ry 62, Veľká Bytča 53, Vrbové 50, Žarnovica 
46, Želiezovce 92, Leváre 47, Košice 2184, 
Prešov 446, Lučenec 779, Kežmarok 193, 
Rimavská Sobota 319, Rožňava 208, Tor-
naľa 166, Levoča 133, Spišská Nová Ves 
226, Humenné 111, Michalovce 147, Trebi-
šov 107.

(PR)
Slovenská krajina, 25. januára 1931, č. 20, 

s. 3 [Krátené].

Z vrbovského jarmoku. Vo Vrbovom 
na jarmoku minulý piatok vydržiavanom 
predal Martin Masár svoju kravu a išiel si 
so svojím synom k šiatru výčapníka – ako-
že ináč... – oldomáš vypiť. Chcel platiť, av-
šak s pochopiteľným ľaknutím zistil, že 
groší za kravu utŕžených nieto, niekto mu 
ich z vačku kabáta ukradol. Mal ešte toľko 
duchaprítomnosti, že zachytil k nemu naj-
bližšie stojaceho cudzieho človeka, ktorý 
sa však chcel vzdialiť, čo bolo veľmi nápad-

né. Tomuto nepomohlo ani to, že medzi 
tým zo zožmoleného kabáta, ktorý držal 
„sused“ poškodeného Masára, vypadli pe-
niaze na zem, akoby ich iný odhodil. Nao-
pak; táto okolnosť znamenala „smolu“ 
návštevníka jarmoku Jána D. z Trnavy, do-
šlého, lebo privolaní žandári poznali ho 
dobre, zatkli a odviedli do väzby v Piešťa-
noch. Nechcel vedieť o páchateľstve vač-
kárstva a vinu presunul na akéhosi cudzie-
ho, po stope ktorého bezpečnostné 
orgány už tiež úspešné kroky učinili. Prípad 
tento samozrejme vyvolal veľký rozruch 
medzi jarmočníkmi, ktorých vačky ohrozu-
je niekoľko jarmočných strák.

Trenčan. Ľudový týždenník, roč. VIII., 14. 
februára 1931 (sobota), č. 7, s. 3.

Vrbové za práva Slovákov v Maďar-
sku. Zbor Slovenskej ligy a všetky kultúrne   
a národné organizácie vo Vrbovom uspo-
riadali 3. mája dôstojnú manifestáciu za 
práva Slovákov v Maďarsku. Ľudia sa zhro-
maždili na dvore seniora Júliusa Bodnára, 
známeho národného pracovníka vrbov-
ského kraja a stadiaľ šiel pochod s hudbou 
na hlavné námestie, tu zástup vzrástol na 
vyše 5000 osôb, čo je skvelým dôkazom 
toho, že Slováci spod Bradla majú záujem 
o národný život slovenský, duch Hurbana 
a Štefánika žije v nich pre krajšiu budúc-
nosť národa. Zhromaždenie sa zahájilo 
štátnymi hymnami, načo starosta Vende-
lín Klčo privítal prítomných. Július Bodnár, 
senior, predseda Slov. ligy, v krátkej a vý-
stižnej reči vylíčil význam manifestácií na 
celom Slovensku a privítal zástupcu ústre-
dia, ako i zástupcov všetkých spolkov               
a okresného úradu. Nato hudba zahrala 
Kto za pravdu horí. Zástupca Ústrednej 
správy Slovenskej ligy, tajomník Alexander 
Pockody v temperamentnej reči vylíčil 
osud našich bratov v Maďarsku. Prečítal 
rezolúciu, v ktorej sa žiada pre slovenské 
menšiny v Maďarsku v každom ohľade toľ-
ko práva, koľko má maďarská menšina u 
nás. Posledný bod rezolúcie, v ňom sa 
apeluje na našu vládu, aby v prípade, že by 
maďarská vláda neriešila menšinovú otáz-
ku v zmysle trianonskej mierovej zmluvy, 
zachovala sa podobne k maďarskej menši-
ne u nás, bol s veľkým oduševnením schvá-
lený. Za telocvičnú jednotu Orol prehovo-
ril rím.-kat. kaplán Emil Očkovský a za Sokol 

Ľudevít Mego. Potom zahrala hudba Hej 
Slováci  a prikročilo sa k odhaleniu zástavy 
Národného spolku od dr. J. Holúbka. Mani-
festačné zhromaždenie, ako i slávnosť Ná-
rodného spolku dokumentovali, že pre 
národnú vec slovenskú sa vieme spojiť bez 
rozdielov náboženských a politických.

Slovenský deník, roč. 14, 5. mája 1931 
(utorok), č. 103, s. 2.

Naklonená veža vo Vrbovom. Jednou 
zo starších pamiatok západného Sloven-
ska, ktorá sa stala zaujímavou až v posled-
né časy, je naklonená veža vo Vrbovom. 
Keďže podobných zvláštností máme na 
Slovensku málo, pokladáme za potrebné 
informovať širšiu verejnosť o tejto veži.

Veža stojí oddelene od kostola a bola 
postavená asi pred 120 rokmi na mieste 
bývalého cintorína. Je štvorcového pôdo-
rysu o strane 6,5 m a celkovej výške aj          
s krovom 40 m. Základy a celé múry sú             
z lomového kameňa. Naklonenie nastalo 
postupne a to po uhlopriečke smerom na 
západ. Merajúc od rímsy po niveau prahu, 
vykazuje naklonenie 60 cm. Naklonenie 
zapríčinili dažďové vody, ktorých na jeseň 
1930 bolo veľmi mnoho a ktoré násled-
kom nesprávneho upravenia terénu vnikli 
do kyprej pôdy niekdajších hrobov. Pôda 
premočená bola až 1,5 m pod základy. 
Ochranné práce sa diať museli zvlášť opa-
trne a dômyselným spôsobom, pôda oko-
lo veže musela byť vybraná až na 2 m hĺb-
ku, kedy sa prišlo na únosnú pôdu.                   
A základy bolo treba prehĺbiť až na 2 m              
a postupne podbetónovať a to z dvoch 
strán, na ktorých sa javilo klesnutie. 
Ochranné práce boli prevedené so zda-
rom a od dokončenia, čo sa stalo koncom 
marca t. r. nebadať ďalšieho klesania a na-
kláňania. Záchranné práce okolo tejto kos-
tolnej veže previedol Ľudevít Mego, stavi-
teľ vo Vrbovom.

Novší obrázok predstavuje kostolnú 
vežu, kde vidieť tiež naklonenie a ktorá, 
ako počúvame, teší sa záujmu obyvateľ-
stva z okolia, predovšetkým z neďalekých 
Piešťan.

Slovenský staviteľ : Orgán „Organizačnej 
jednoty staviteľov pre Slovensko“, roč. I., Via-
noce 1931, č. 8 – 12, s. 188.

Pre HV vybrali a upravili ĽB, PK
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SPOLOČNE
ZA ČISTEJŠIE VRBOVÉ

Zamestnanci zorganizovali 6. mája 
brigádu a čistili ulice okolo spoločnosti, 
konkrétne Sietnu, Šteruskú a Družstev-
nú ulicu, kde zbierali odpadky.

Teší nás, že sme mohli prispieť touto 
aktivitou k čistejšiemu mestečku, pre-
tože nám záleží na okolí, v ktorom nie-
len žijeme, ale aj pracujeme.

V tejto tradícii chceme ako zamest-
nanci spol. SEMIKRON pokračovať aj      
v budúcnosti.

SEMIKRON, s. r. o., Vrbové

Spoločnosť SEMIKRON, s. r. o., sa 
už dlhodobo venuje aktivitám, 
ktoré prispievajú ku skrášleniu 
mestečka Vrbové.

DOTÁCIE TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2021
Subjekt Projekt Žiadané € Schválené €
Mesto Vrbové Beňovský nás reprezentu-

je vo svete
1500 1350

Mesto Vrbové Spájame príjemné                   
s užitočným

1000 0

Združenie športových 
klubov mesta Vrbové

Vrbovská 15 / Memoriál   
Š. Kalužu – Beh zdravia na 
5 km

4450 0

Základná organizácia 
Slovenského zväzu 
telesne postihnutých 
vo Vrbovom

Deň pre naše zdravie a 
zdravie našich ťažko 
zdravotne postihnutých 
detí

800 500

Základná organizácia 
Slovenského zväzu 
telesne postihnutých 
vo Vrbovom

Cesty členov ZŤP za 
kultúrou a relaxáciou

950 0

Slovenská rada 
rodičovských združe-
ní -Rodičovské 
združenie pri Gymná-
ziu, Vrbové

„Zahrajme to tvorivo!“ - 
„Let s play it out“ – drama-
tický festival v anglickom  
a ruskom jazyku

2165 1000

Slovenská rada 
rodičovských združe-
ní -Rodičovské 
združenie pri Gymná-
ziu, Vrbové

Európsky deň netradič-
ných športov a 16. ročník 
turnaja Vrbovský strítbal

820 0

Parlament mladých 
mesta Vrbové

Zdravie, vyvážená strava - 
poďme do toho!

1145 500

Parlament mladých 
mesta Vrbové

Leto s mladými 1420 0

Capoeira Vrbové Športový deň s Capoeirou 1120 0

Spolu 15370 3350

OČKOVANIE VO VRBOVOM

V posledný májový deň sa nádvorie Mestského úradu vo Vrbovom zme-
nilo na zdravotnícke zariadenie. Mobilná očkovacia služba Trnavského sa-
mosprávneho kraja tu realizovala očkovanie proti COVID-19 občanov nad 
70, prípadne nad 60 rokov a imobilných občanov so sprievodcom, ktorí sa 
vopred prihlásili u pracovníčok mesta Vrbové.

-rb-, SČ

VRBOVSKÉ
MINI VETRY 2021
Priatelia, kedže mini Vetry sú 

akcia Precceda + 999, znamená 
to, že VRBOVSKÉ MINI VETRY 
2021 sú už vypredané.

Na mieste sa vstupenky nepre-
dávajú.

Tešíme sa na Vás!
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STANOVISKO K PREVÁDZKE
PÔRODNÍCKEHO A NOVORODENECKÉHO        

ODDELENIA
Vedenie Nemocnice Alexandra 

Wintera, n. o., v Piešťanoch infor-
muje širokú verejnosť, že po ná-
ročných rokovaniach sa podarilo  
stabilizovať počet lekárov novo-
rodeneckého oddelenia. Ich akútny 
nedostatok bol príčinou ohrozenia 
prevádzky oddelenia pôrodnice, 
ktorý mohol vyústiť až do dočasné-
ho pozastavenia jej činnosti.

Sme si vedomí, že avizované 
ukončenie prevádzky pôrodnice

spôsobilo najmä u budúcich ma-
mičiek vlnu nespokojnosti spoje-
nú s množstvom obáv. Za vzniknutú 
nepríjemnú situáciu sa všetkým  
mamičkám ospravedlňujeme a uisťu- 
jeme ich, že vynaložíme maximál-
ne úsilie, aby chod pôrodnice               
v Piešťanoch zostal aj naďalej 
bezproblémový.

MUDr. Štefan KÓŇA, riaditeľ

MILÉ STRETNUTIE S PRIMÁTORKOU MESTA VRBOVÉ
Dňa 18. mája v rámci vychádzky žiakov 

Spojenej školy vo Vrbovom B variantu a C 
variantu, s témou: Navštíviť úrady v meste.

V budove mestského úradu sme si 
pozreli fotografi e a mená, kto na mest-
skom úrade pracuje. Boli sme prekva-
pení, keď sa vo dverách objavila pani 
primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová. 
Bolo to milé stretnutie, ktoré sa nezao-
bišlo bez spoločnej fotografi e.

Týmto ďakujeme pani primátorke, že 
sme si mohli odniesť trvalú spomienku 
zo stretnutia.

Mgr. Viera KLČOVÁ

ZOMRELA VRBOVSKÁ RODÁČKA,
KTORÁ ZASVÄTILA ŽIVOT BOTANIKE

14. januára t. r. zomrela RNDr. Anna 
Uhríková, ktorá svoj profesionálny ži-
vot zasvätila ako vysokoškolská peda-
gogička a vedecká výskumná pracov-
níčka skúmaniu prírody.

Narodila sa 18. februára 1939 vo Vr-
bovom v rodine roľníka Jána Matušíka   
a jeho manželky Kataríny, rodenej Boo-
rovej, ktorí žili v osade Dolné Bory, 
dnes patriacej k obci Prašník.

V roku 1963 ukončila štúdium na Prí-
rodovedeckej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Potom ostala 
pracovať na tamojšej Katedre botaniky. 
V tom čase sa tam položili základy štú-
dia karyotaxonómie (karyo – jadro, jad-
rový; taxonómia – teoretická aj praktic-

ká klasifi kácia živých organizmov do 
hierarchicky usporiadaných kategórií). 
Pustila sa teda naplno do karyologic-
kých analýz druhov prevažne sloven-
skej fl óry (karyológia – náuka o štruktú-
re a funkcii bunkového jadra) a táto 
problematika sa stala jej hlavnou pra-
covnou náplňou až do odchodu na dô-
chodok v roku 2003. Jej aktívne roky             
- ako zaznamenala blízka kolegyňa                
a vrstovníčka RNDr. Terézia Schwarzo-
vá, CSc. – vypĺňalo rozširujúce štúdium, 
práca v laboratóriu, za mikroskopom, 
práca v teréne spojená s výučbou, zber 
semien a kultivácia živého materiálu, 
prednášky a cvičenia, zasväcovanie 
diplomantov do metodík karyotaxono-

mického výskumu, organizačné práce 
na katedre atď. Zavŕšením dlhoročnej 
činnosti bolo vydanie knižnej publikácie 
Karyotaxonomický prehľad fl óry Sloven-
ska (Májovský et al. 1987) a viac ako päť-
desiat pôvodných vedeckých prác, vlast-
ných i v spoluautorstve s kolegami. Veľa 
času a úsilia venovala príprave Prvého 
doplnku karyotaxonomického prehľadu 
fl óry Slovenska (Májovský et al. 2000). 

Za záslužnú prácu ju ocenili viacerými 
vyznamenaniami. Bola dlhoročnou člen-
kou Slovenskej botanickej spoločnosti             
a Česko-Slovenskej biologickej spoloč-
nosti. 
Česť jej pamiatke!

Sprac. -rb-

V UKRAJINSKOM ĽVOVE 
O VRBOVČANOCH

Ľvov je druhé najväčšie mesto na zá-
padnej Ukrajine. Filozofi cká fakulta ta-
mojšej Ľvovskej národnej univerzity Iva-
na Franka (Львівський національний 
університет імені Івана Франка) má aj 
slovakistické štúdiá. V akademickom 
roku 2020/2021 v rámci humanitných 
vied, študijný odbor fi lozofi a, špecializá-
cia slovanské jazyky a literatúry (vrátane 
prekladu) je do Programu štátnej skúšky               
z histórie základnej slovanskej literatúry 
(slovenskej) {ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО 
ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ОСНОВНОЇ СЛО- 
В’ЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (СЛОВАЦЬ-
КОЇ)} zaradená pod číslom 22 téma: Zá-
bavné a dobrodružné žánre. Móric Au-
gust Beňovský. Pamäti a cesty grófa Móri-
ca Augusta Beňovského. Je pozoruhodné, 
že aj nasledujúca 23. téma sa týka takisto 
Vrbového: Vecná a odborná próza. Jazy-
ková otázka a obrana jazyka v dielach Da-
niela Sinapia Horčičku, Daniela Krmana, 
Tobiáša Masníka, Pavla Doležala, Jána 
Baltazára Magina. Celkovo program zahŕ-
ňa deväťdesiat tém.

Ľ. BOSÁK – P. KÝŠKA
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ÚTVAR / FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO TELEFÓN MOBIL E-MAIL

PRIMÁTORKA MESTA Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ 735 06 13 0915 762 112 primator@vrbove.sk

Zástupca primátorky JUDr. Štefan KUBÍK 735 06 14 0917 814 921 kubik@vrbove.sk

Hlavná kontrolórka mesta JUDr. Mária GAJŇÁKOVÁ 735 06 41 hlavnykontrolor@vrbove.sk

ÚTVAR PERSONÁLNO-ORGANIZAČNÝ

Sekretariát mestského úradu Emília Beličková 735 06 11 sekretariat@vrbove.sk

Matrika, evidencia obyvateľstva Jana Dunajčíková 735 06 16 matrika@vrbove.sk

Sociálna pracovníčka Mgr. Jana Cifrová 735 06 17 socialne1@vrbove.sk

Personálna a mzdová referentka Oľga Genšiniaková 735 06 29 mzdovauctaren@vrbove.sk

Referent verejného poriadku Mgr. Štefan Košinár 735 06 35 0905 666 802 bozp@vrbove.sk

ÚTVAR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU
Vedúca Mgr. Helena Urbanová 735 06 31 0917 098 139 ekonom@vrbove.sk

Správkyňa daní, poplatkov, hnuteľného 
majetku mesta a registratúry Mgr. Gabriela Sudorová 735 06 26 dane@vrbove.sk

Pokladnica Dália Amchová 735 06 24 pokladna@vrbove.sk

Referentka bytovej politiky, pokladnica č. 2 Lenka Tomčíková 735 06 24 0918 431 027
bytove@vrbove.sk
faktury@vrbove.sk

Správkyňa poplatkov mesta Renáta Plačková 735 06 27 poplatky@vrbove.sk

Finančná účtovníčka Mária Sabová 735 06 28 uctaren@vrbove.sk

Financovanie škôl + účtovníčka Ing. Martina Antalová 735 06 18 ekonom2@vrbove.sk

Referent nakladania s nehnuteľ. majetkom Mgr. Matúš Opatovský 735 06 23 0905 372 280 majetok@vrbove.sk

Referentka Viera Tvarošková 735 06 18

ÚTVAR KULTÚRY A ŠKOLSTVA

Vedúci, šéfredaktor HV PhDr. Ľubomír Bosák 735 06 33 0915 769 374 podskalka1@post.sk

Referentka propagácie Oxana Karasová 735 06 33 propagacia@vrbove.sk

Referentka propagácie Sylvia Čeganová 735 06 43 kultura@vrbove.sk

Mestská knižnica (areál II. ZŠ) Bianka Dingová 730 18 38 kniznica@vrbove.sk

Kultúrny dom, Beňovského kúria Darina Dugová 779 16 42 0915 383 456

Spoločný školský úrad Mgr. Vladimír Strečanský 735 06 43 0914 122 961 skolskyurad@vrbove.sk

ÚTVAR VÝSTAVBY, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
Vedúca Ing. Gabriela Valová 735 06 42 0915 769 375 vystavba1@vrbove.sk

Referentka pre územné plánovanie a dopravu Ing. Mária Urbanová 735 06 42 vystavba3@vrbove.sk

Referentka Ľubica Babiarová 735 06 38 0917 098 137 vystavba@vrbove.sk

Referentka Mgr. Zuzana Markechová 735 06 45 vystavba2@vrbove.sk

Referent Mgr. Branislav Boor 735 06 42

Spoločný stavebný úrad samosprávy Ing. arch. Zuzana Tyrolová 735 06 37 0905 307 394 stavebnyurad@vrbove.sk

Referent Ing. Peter Radošinský 735 06 37 0905 307 394 peter.radosinsky@vrbove.sk

ÚTVAR MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA

Referent poverený zastupov. vedúceho Mgr. Peter Murín 0905 876 814 utvarmh@vrbove.sk

Referent odpadového hospodárstva, vedúci 
zberného dvora Daniel Mikunda 0908 108 238

odpadovehospodarstvo
@vrbove.sk

Majster Jaroslav Današ 0918 379 275

Správkyňa mestského cintorína Zuzana Halamová 0905 680 883 cintorin@vrbove.sk

AKTUALIZOVANÉ
KONTAKTNÉ ÚDAJE MESTSKÉHO ÚRADU VRBOVÉ
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MÓRIC BEŇOVSKÝ 1746 - 1786 - 2021
UZAVREL SA ŽIVOT BÁDATEĽA O NAŠOM SVETOBEŽNÍKOVI

V roku 1976 absolvoval štúdium uči-
teľstva na Katedre histórie a francúzšti-
ny na uvedenej univerzite. Potom rok 
študoval v Paríži. Od roku 1982 vyučoval 
na Katedre moderných a súčasných 
všeobecných dejín Univerzity Loránda 
Eötvösa, kde dosiahol hodnosť docenta. 
Doktorát získal v roku 1983 a titul PhD.  
v roku 2002. Popri výskume spoločnosti 
na starom Madagaskare, vrátane tamoj-
šieho pôsobenia Mórica Beňovského, 
sa jeho hlavné pedagogicko-výskumné 
témy zameriavali na Stredný a Blízky vý-
chod 19. a 20. storočia a problémy stu-
denej vojny. Od roku 1994 bol redakto-
rom, neskôr šéfredaktorom spoločensky 
kritického a kultúrneho časopisu Con-
sciousness. Od roku 1994 bol riaditeľom 
Kossuthovho klubu v Budapešti.

Zástupcovia Vrbového sa s ním osob-
ne stretli dva razy. Prvý raz v dňoch 23. 
– 24. mája 2006 vo Varšave na konferen-
cii, ktorú zorganizoval tamojší Slovenský

re – „autolegenda“ a realita]. In: Száza-
dok, 1984, č. 1, s. 361 – 390.

GYŐZŐ LUGOSI: A Benyovszky-kuta-
tás eredményei és kérdőjelei [Výsledy a 
otázniky v Beňovského výskume]. In: 
Földrajzi Múzeumi Tanulmányok. Érd, 
1987, č. 3, s. 31 — 38.

GYŐZŐ LUGOSI: Benyovszky Móric 
madagaszkári „királysága“ az újabb ku-
tatások tükrében : észrevételek a Beny-
ovszky – irodalomról a gróf halálának-
kétszázadik évforadulóján [„Kráľovstvo“ 
Mórica Beňovského na Madagaskare 
vo svetle nedávnych výskumov : po-
známky k beňovskovskej literatúre                 
k dvestému výročiu grófovej smrti]. In: 
Ethnographia, 1988, č. 1, s. 34 – 52.

GYŐZŐ LUGOSI: Benyovszky – Mada-
gaszkár. In: Buksz, 2004, s. 307 – 316.

GYŐZŐ LUGOSI: Rizsföldjeim határa 
a tenger : Államszerveződés Madagasz-
káron a gyarmati uralom előtt [Hrani-
cou mojich ryžových polí je more : Štát-
na organizácia na Madagaskare pred 
koloniálnou nadvládou] / návrh obálky 
Jenő Ujváry. Budapest :  L‘Harmattan, 
2007, 199 s.

V minulých dňoch – 7. apríla t. r. - zomrel maďarský historik, pedagóg, 
redaktor, docent Katedry moderných a súčasných všeobecných dejín Uni-
verzity Loránda Eötvösa v Budapešti Győző Lugosi, ktorý sa narodil v roku 
1952 v maďarskej metropole.

inštitút, pod vedením svojej riaditeľky  
Dr. Cecílie Kandráčovej, CSc., v spolu-
práci s Maďarským kultúrnym inštitú-
tom vo Varšave a Ústavom histórie 
Varšavskej univerzity. Prof. Győző Lugo-
si tam predniesol referát Beňovský                  
– osobnosť historická a analyzoval Be-
ňovského Pamäti, pričom konfrontoval 
skutočnosť a mýty. Druhé stretnutie sa 
uskutočnilo 30. septembra 2011 v Buda-
pešti na medzinárodnej vedeckej konfe-
rencii v Széchenyiho knižnici na Budín-
skom hrade za hojnej účasti odbornej 
verejnosti. Nebohý napriek vysokej eru-
dícii spájanej so snahou o čo najväčšiu 
objektívnosť vystupoval skromne a pria-
teľsky.

Česť jeho pamiatke!

DIELO:

GYŐZŐ LUGOSI: Benyovszky Móric 
Madagaszkáron – „autolegenda“ és va-
lóság [Móric Beňovský na Madagaska-

SPOMIENKA
VO SVÄTOM JURE

V deň 235. výročia tragického konca 
Mórica Beňovského sa vo Svätom Jure 
uskutočnila pod záštitou primátora 
mesta Ing. Šimona Gaburu na neho 
spomienka.

Priaznivci občianskeho združenia 
Priatelia grófa Beňovského pod vede-
ním jeho predsedu položili na počesť 
nášho slávneho rodáka veniec k pa-
mätnej tabuli umiestnenej na bývalom 
Piaristickom gymnáziu, na ktorom Be-
ňovský kedysi študoval. V mene mesta 
veniec daroval Ing. Gabura.

Medzi zúčastnenými nechýbali Jozef 
Mikloško, bývalý poslanec NR SR a veľ-
vyslanec v Ríme, a Mikuláš Platthy                  
z Malženíc, potomok po Beňovského 
dcére Rozálii. Primátor mesta vyšiel pri 
tejto príležitosti s podnetom zriadiť               
v priestoroch Piaristického kláštora 
stálu výstavu o Móricovi Beňovskom.

Stranu pripravili
Ľ. BOSÁK – P. KÝŠKA

BYĆ JAK BENIOWSKI – BYŤ AKO BEŇOVSKÝ
Ide o poľský životopisný fi lm, ktorý je 

vo vývoji, jeho výroba má prebiehať do 
novembra 2022. Je zaujímavé, že jeho 
anglický názov vychádza zo slovenskej 
formy Beňovského mena Being Benov-
sky, hoci v angličtine sa preferuje podoba 
Benyowsky. Ukončenie prác je napláno-
vané na december 2022. Predpokladaná 
dĺžka je 90 minút. Rozpočet 250 tisíc eur. 
Réžia: Katarzyna Trzaska a Marek Ku-
charski, produkcia: Lukasz Bluszcz, 
produkčná spoločnosť Vision House 
Productions. Výroba fi lmu je fi nančne 
podporovaná Poľským fi lmovým ústa-
vom. Záujem o jeho vysielanie má Poľ-
ská národná televízia. Tvorcovia oslovili 
aj partnerov na Slovensku s ponukou 
na spoluprácu.

Hlavná myšlienka podľa anotácie: 
Traja nadšenci z malého poľského mes-
ta, fascinovaní postavou cestovateľa            
z 18. storočia Mórica Beňovského, ho 
plánujú nasledovať na Madagaskar, 
aby zažili cestu do svojho vnútra. Janek, 
Jurek a Waldek žijú v mestečku Nowa 
Sól na západe Poľska. Všetci traja obdi-
vujú Mórica Beňovského, obdivujú 
hodnoty, ktoré stelesňuje, ako sú:

statočnosť, veľkorysosť a rytierstvo.  
Beňovský so svojim dobrodružným 

životom, jediný muž, ktorému sa poda-
rilo uniknúť z exilu na Kamčatke v cár-
skom Rusku a neskôr sa stať vládcom 
Madagaskaru, dodnes vyvoláva záujem 
a veľa emócií. Naši protagonisti chcú 
nasledovať svojho hrdinu a cestovať 
rovnako tak, ako to urobil on. Ich cesta 
na Madagaskar bude korunným oka-
mihom, ktorý preukáže všetko úsilie 
vložené do svojho objektu fascinácie. 
Prajú si nájsť jeho hrob a pozostatky 
skôr, ako by to stihli urobiť tímy zo Slo-
venska a Maďarska. Bude to tiež cesta 
hlboko do ich vnútra, kde budú hľadať 
odpovede na dôležitejšie otázky: vy-
chádza ich túžba nasledovať Beňovské-
ho z ich potreby uniknúť z problémov 
malého mesta a nudy? Nespôsobuje 
intenzívny obdiv voči zosnulému hrdi-
novi, že ignorujú skutočné potreby             
a problémy svojich najbližších?

Vtipným a zároveň refl exívnym spô-
sobom bude tento fi lm pozerať na živo-
ty našich postáv a zdroj ich fascinácie. 
Splní cesta na Madagaskar ich sny ale-
bo bude plná sklamaní alebo dokonca 
konfl iktov?
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V MAĎARSKU SÚ AKTÍVNI

Maďarská pošta totiž vydala persona-
lizovaný kupón známky, ktorý má byť 
pamätníkom pripomínajúcim životné 
dielo grófa Mórica Beňovského. Filate-
listická novinka bola vyrobená prítlačou 
k bežnej výplatnej známke na jej etike-
tovú časť (kupón) v náklade 70 tisíc vý-
tlačkov. Na jednom tlačovom liste for-
mátu A4 je 35 známok s kupónom. 
Perforovaná veľkosť známky je 18 mm          
x 25,2 mm, perforovaná veľkosť kupónu 
36,25 x 25,2 mm. Známku s kupónom 
vytlačila spoločnosť na tlač bankoviek 
Pénzjegynyomda metódou ofsetovej 
tlače. Táto fi latelistická zaujímavosť, 
uvedená do obehu 21. mája 2021, sa dá 
kúpiť vo Filaposte v Budapešti a na urče-
ných poštových pobočkách alebo pros-
tredníctvom webového obchodu Ma-
ďarskej pošty. Predajná cena v deň 
vydania bola stanovená na 145 maďar-
ských forintov, čo je ekvivalent poštovej 
sadzby za domáci neprioritný list do 50 g,  
alebo pohľadnicu.

Na personalizovanom kupóne je 
okrúhle logo Beňovského národného pa-
mätného výboru (Benyovszky Nemzeti 
Emlékbizottság), ktoré tvorí Beňovského 
portrét orámovaný zeleno-bielo-červe-
nou trikolórou a nápis po obvode: MÓRIC 
BEŇOVSKÝ, narodený v roku 1741 v Ma-
ďarsku a zomrelý v roku 1786 na Ma-

dagaskare (BENYOVSZKY MÓRIC 1741 
Magyarország – 1786 Madagaszkár). Au-
torom portrétu je Péter Dárday. Trikoló-
ra je v spodnej časti prekrížená a jej kon-
ce tvoria maďarskú a madagaskarskú 
zástavu. Vľavo od loga je v hornej časti 
nápis Beňovského pamätný rok 2021 (Be-
nyovszky Emlékév 2021) a v spodnej časti 
ďalekohľad.  Na príležitostnej pečiatke 
prvého dňa je v strede obrys mapy Ma-
dagaskaru, lodné kormidlo a ďaleko-
hľad. Po obvode v hornej časti nápis: 
Beňovského pamätný rok 2021 (Benyov-
szky Emlékév 2021) a v spodnej časti 
údaje o prvom dni vydania: Maďarská 
pošta Budapešť 5, 21. mája 2021 (MP 
Budapest 5, 2021 május 21.). Súčasne s 
kupónom a pečiatkou bola prezentovaná 
aj obálka prvého dňa (FDC). Tlačila ju fi r-
ma ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Auto-
rom návrhu kupónu, obálky prvého dňa a 
pečiatky je grafi k a dizajnér známok Bar-
nabás Baticz (* 1970).

Podotýkame, že nejde o poštovú 
známku Mórica Beňovského, ale len 
personalizovaný kupón. Výroba perso-
nalizovaných kupónov má komerčný 
charakter. Môže si ich dať zhotoviť kto-
koľvek s vlastným grafi ckým obsahom. 
Kupón plní len funkciu reklamnú, prí-
padne dizajnovú.

V súvislosti s touto formou propagá-

cie vyslovujeme dve počudovania. Je 
zvláštne, že Maďari slávia 280. výročie 
Beňovského narodenia, hoci je preuká-
zané, že sa narodil v roku 1746, teda 
pred 275 rokmi. O päť rokov skôr sa ne-
mohol narodiť už z jednoduchého dôvo-
du: jeho matka bola vydatá za generála 
Pešťvármedeia, ktorému v septembri 
1741 porodila dcéru Barboru. Tiež je 
zvláštne, že sa na kupóne uvádza ako 
miesto Móricovho narodenia Magyaror-
szág (Maďarsko), hoci bez každej po-
chybnosti sa narodil na Slovensku, prá-
ve v našom meste. Aj keby sme uznali, 
že Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhor-
ska, takto prezentované miesto narode-
nia je minimálne zavádzajúce.

ĽB, PK

Maďarská pošta ponúka možnosť za-
kúpenia kupónu aj prostredníctvom 
svojho internetového obchodu.

Priamy odkaz na produktovú stránku 
kupónu internetového obchodu maďar-
skej pošty nájdete na odkaze:
https://eshop.posta.hu/storefront/en/
stamps/stamps/benyovszky-memorial-
-year-2021/prod2021010010031.html

Už sme našich čitateľov informovali, že v Maďarsku slávia Pamätný rok 
Beňovského. Teraz vás oboznámime s jednou z jeho aktivít, ktorá má fi la-
telistický charakter.
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ZÁMER   PRIAMEHO NÁJMU MAJETKU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
V SPRÁVE GYMNÁZIA J. B. MAGINA

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom 
ako správca majetku vo vlastníctve Trnav-
ského samosprávneho kraja, v zmysle            
§ 9a ods. 9 zákona Č. 446/2001 Z. z. o ma-
jetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer 
prenajať časť svojho majetku formou 
priameho nájmu, a to:

nebytový priestor - školský bufet            
v objekte Gymnázia J. B. Magina na ulici 
Beňovského č. 100 vo Vrbovom (budova 
so súpisným číslom č. 358, na parcele          
č. 1600/8, katastrálne územie Vrbové, 
zapísaná na LV Č. 4113), a to na predpo-
kladanú dobu nájmu september 2021              
– jún 2024.

Záujemcovia môžu svoje ponuky 
predkladať na adresu:

Gymnázium J. B. Magina Vrbové
Beňovského 358/100
92203 Vrbové
v uzatvorených obálkach označených 

heslom „Nájom - ponuka, NEOTVÁRAŤ“ 
osobne alebo poštou.

Posledný deň prijímania ponúk: 28. 6. 
2021, do 12.00 hod. (rozhodujúci je dá-
tum doručenia ponuky, nie dátum poš-
tovej pečiatky). Každý záujemca môže 
predložiť iba jednu ponuku. Ak záujem-
ca predloží viacero ponúk, budú všetky 
jeho ponuky zo zámeru na prenájom 
vylúčené.

Ponuka uchádzača musí obsahovať 
najmä:
• identifi kačné údaje záujemcu (meno, 

priezvisko, rodné číslo, bydlisko ale-
bo názov, sídlo, IČO),

• oprávnenie podnikať - výpis zo živ-
nostenského registra/obchodného 
registra, potvrdzujúceho právnu sub-
jektivitu záujemcu, nie starší ako               
3 mesiace,

• ponúknutú sumu za prenájom,
• sortiment tovaru v bufete - ponuka 

nealkoholických teplých a studených 
nápojov, ponuka pripravovaných de-
siat,

• súhlas záujemcu - fyzickej osoby so 
spracovaním osobných údajov na 
účely zámeru na prenájom a uzatvo-
renie nájomnej zmluvy,

• vyhlásenie záujemcu, že nepatrí me-
dzi osoby, ktoré si nemôžu priamym 
spôsobom prenajímať majetok Trnav-
ského samosprávneho kraja v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona č.  446/2001 Z. z.              

o majetku vyšších územných celkov          
v znení neskorších predpisov.

Obhliadku priestorov je možné vyko-
nať po telefonickom dohovore na tele-
fónnom čísle 033/7791495, (p. Janette 
Petríková).

Nájomná zmluva bude uzatvorená 
podl‘a Zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme       
a podnájme nebytových priestorov v zne-
ní neskorších právnych predpisov.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťaz-
ným záujemcom podlieha schváleniu Tr-
navským samosprávnym krajom.

Vyhlasovatel‘ zámeru na prenájom si 
vyhradzuje právo neprijať žiadnu z pred-
ložených ponúk.

Vo Vrbovom, dňa 18. 5. 2021

VYHNITE SA POKUTE, PRÍĎTE SA SČÍTAŤ
Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov je každý ob-
čan Slovenskej republiky povinný sčítať 
sa. Tí, ktorí si túto povinnosť doteraz ešte 
nesplnili, majú možnosť využiť asistova-
né sčítanie. POZOR! Kontaktné miesto 
na Mestskom úrade vo Vrbovom fungu-
je už len v stredu (9. júna) od 8.00 do 
12.00 a od 13.00 do 16.30 hod., v piatok 
(11. júna) od 8.00 do 12.00 hod., v sobo-
tu (12. júna) od 15.00 do 17.00 hod.              
a v nedeľu (13. júna) od 15.00 do 17.00 
hod.

Asistované sčítanie je určené obyvate-
ľom, ktorí sa nemohli sčítať sami, ani               
s pomocou blízkej osoby, ale aj pre tých, 
ktorí sa sčítať zabudli, či nestihli. Ak ste 
zabudli vyplniť sčítací formulár za vaše 
maloleté deti, môžete ich sčítať teraz.

PRIPOMÍNAME:
• rodičia musia sčítať svoje neplnoleté 

deti, čo znamená, že za ne (alebo spolu            
s nimi) musia vyplniť sčítací formulár 
(sčítať deti neznamená len označiť vo 

vašom sčítacom formulári, že deti 
máte), 

• sčítajú sa aj cudzinci, ktorí dlhodobo 
pobývajú na Slovensku – ak teda máte  
v rodine, medzi priateľmi, či známymi 
niekoho takého, dajte mu o tom vedieť,

• sčítajú sa aj obyvatelia mesta Vrbové, 
ktorí momentálne žijú v zahraničí,

• sčítať je potrebné aj vašich zosnulých, 
pokiaľ skonali po 31. 12. 2020. Formu-
lár za nich vypĺňate vy,

• sčítanie je povinné pre všetkých obyva-
teľov,

• obyvateľom, ktorí si nesplnia zákonnú 
povinnosť sčítať sa, môže byť uložená 
pokuta vo výške od 20 do 250 €.

Viac informácií: www.scitanie.sk

Kontakt na mesto Vrbové:
+ 421 33 73 506 16
e-mail: matrika@vrbove.sk

Call centrum:
02/80 92 49 19

VÝVOZ FEKÁLIÍ
Trnavská vodárenská spoločnosť, 
a. s., oznamuje občanom, že ponú-
ka vývoz žumpových vôd fekálnym 
vozidlom (objem 10 m3) v cene 60 € 
s DPH – jeden vývoz.

Objednávky môžete posielať na 
emailovú adresu: 
objednavkydoprava@tavos.sk,

alebo telefonicky na číslo: 
033/5966153 
v pracovných dňoch od 7.00 do 
15.00 hod.



10-11/2021strana 12

dvojtýždenník mesta Vrbové, ISSN 1335-2687, vydáva mesto Vrbové (IČO: 00313190), Štefánikova 15/4, 92203 Vrbové.
Šéfredaktor: PhDr. Ľubomír Bosák, zástupca šéfredaktora: PaedDr. Patrik Kýška.
Adresa redakcie: Hlas Vrbového, Mestský úrad, 922 03 Vrbové, Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, evidenčné číslo EV 3334/09.
Tlač: PN print, spol. s r. o., Piešťany.
Redakcia si vyhradzuje právo na výber príspevkov, oznamov a fotografi í; právo krátiť a redakčne upravovať príspevky bez konzultácie s autorom a právo príspevok 
neuverejniť. Neobjednané, resp. nevyžiadané rukopisy a fotografi e nevraciame (pokiaľ nebolo dohodnuté inak). Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií 
obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: https://www.vrbove.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

ÚSPECH V CELOSLOVENSKOM KOLE SOČ
Tento rok postúpili do celoštátneho 

kola Stredoškolskej odbornej činnosti 
až štyria naši študenti, ktorí zvíťazili              
vo svojich odboroch v krajskom kole 
koncom marca.

Na vynikajúcom druhom mieste sa            
v odbore 17 - Pedagogika, psychológia, 
sociológia umiestnila naša žiačka Vero-
nika Mokránová. Veronika vypracovala 
projekt „Ži-jem.sk“.

Práve prostredníctvom projektu chce-
la vzdelávať ľudí o poruchách príjmu po-
travy a vyvracať stereotypy o tejto pro-

blematike, ktoré stále existujú v povedo-
mí ľudí. Veronike srdečne blahoželáme 
k dosiahnutému úspechu a prajeme 
veľa ďalších nápadov a práce s jej pro-
jektom, ktorý ži-je aj naďalej...

V odbore 04 - Biológia, kde „Vplyv 
športu na hladinu inzulínu“ skúmala 
Klára Hasidlová.

V odbore 06 - Zdravotníctvo a farmako-
lógia, kde v práci „Poznaj svoje telo“ analy-
zoval tréningové metódy Filip Ščepko.

V odbore 16 - Teória kultúry, umenie, 

umelecká, odevná tvorba, svojou prá-
cou „Kde bolo, tam bolo“ s nádhernými 
ilustráciami vyhrala Lenka Petrovičová. 
Okrem štyroch víťazných prác sa naši 
žiaci so svojimi prácami umiestnili aj na 
dvoch pekných tretích miestach.

V odbore 11 - Informatika predviedol 
SEO optimalizáciu Adam Kinzel.

V odbore 16 - Teória kultúry, umenie, 
umelecká, odevná tvorba skúmali žiaci 
Adam Ozimák a Tibor Hamara „Koľko 
ľudia míňajú na módu“.

Gymnázium J. B. Magina Vrbové

PRVÝ PREZENČNÝ TÝŽDEŇ JE ZA NAMI...
V pondelok 10. mája sme „oslávili“ ružo-

vý okres v ružovom...
Po dlhej dobe online vzdelávania sme 

konečne mohli privítať našich žiakov               
v priestoroch školy.

Vedeli sme, že to nebude ľahké pre učite-
ľov ani žiakov, preto sme sa rozhodli, že 
v priebehu prvého týždňa pôjdeme do 

netradičného vyučovania a outdooro-
vých aktivít. 

Počasie nám prialo, a tak naši učitelia 
cudzích jazykov spolu so zahraničnými 
lektormi sa zamerali na posilnenie jazy-
kových zručností, konverzácie, diskusie 
v exteriéri.

Učitelia prírodovedných predmetov

sa rozhodli skrášliť svoj zelený kútik, vý-
sadbou liečivých rastlín. Streda patrila 
teambuildingovým aktivitám, ktoré boli 
v rukách triednych učiteľov, a tí pripravi-
li pre svojich žiakov zábavné hry a súťa-
že v prírode.

Gymnázium J. B. Magina Vrbové


