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ZŠ KOMENSKÉHO NAVŠTÍVIL MINISTER

bovskej škole. Členmi jeho delegácie 
boli aj generálna riaditeľka kancelárie 
ministra Jana Lysáková, riaditeľ odboru 
komunikácie Tomáš Kostelník, poradca 
ministra Ľuboš Dudík a za protokol 
Diana Kotlasová.

Návšteva začala o 8.15. Privítala ho 

21. január bol výnimočným dňom 
pre Základnú školu na Komenského 
ulici, ale aj pre mesto Vrbové. Minister 
školstva Branislav Gröhling navštívil       
v rámci svojho pravidelného výjazdové-
ho programu aj nás. Je to zrejme vôbec 
prvá návšteva ministra školstva na vr-

primátorka mesta dott. Mgr. Ema Maggio-
vá, riaditeľ školy Patrik Kýška a členovia 
žiackeho parlamentu, ktorí mu pripra-
vili na uvítanie chlieb vo vajci, keďže zis-
tili, že je to jeho najobľúbenejšie jedlo.

Pokračovanie na strane 2.
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PODPORA AKTIVÍT ORGANIZÁCIÍ NA ÚZEMÍ TRNAVSKEJ ŽUPY

Výzva Trnavského samosprávneho 
kraja č. 1/2022 na predkladanie žia-
dostí o dotáciu v rámci programu 
„Podpora aktivít organizácií na území 
Trnavskej župy“ umožňuje organizáciám 
uchádzať sa o fi nančnú dotáciu z roz-
počtu TTSK v piatich oblastiach: kultú-
ra, sociálne veci, zdravotníctvo, šport  
a životné prostredie. Cieľom progra-
mu je podpora organizácií na území 

Trnavskej župy s cieľom aktívnej parti-
cipácie organizácie na rozvoji, prípra-
ve a realizácii aktivít spojených s napĺ-
ňaním všeobecne prospešných služieb 
a všeobecne prospešných alebo verej-
noprospešných aktivít. Celkovo je pre 
túto výzvu vyčlenených 450 000 €. Mi-
nimálna výška dotácie je 500 €. Mož-
nosť prihlasovania projektov pre tento 
typ výzvy je v období od 1. januára 
2022 do 4. februára 2022. Žiadosť               
o dotáciu je možné vyplniť iba elektro-
nicky. Bližšie informácie, manuál na po-
danie a prihlasovacie formuláre sú                 
k dispozícii na uvedenej stránke.

Na stránke Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)
https://esluzby.trnava-vuc.sk/detail-sluzby?code=dotacie-r2022
sú zverejnené aktuálne dotačné výzvy pre rok 2022.

Primátorka mesta Vrbové dott. Mgr. 
Ema Maggiová  privítala ministra slovami:

Dobrý deň, vážení priatelia, pripadla 
mi tá česť privítať na pôde mesta Vrbové 
pána ministra školstva SR. Stáva sa tak 
po prvý raz v dejinách, keď najvyšší funk-
cionár slovenského školstva zavítal medzi  
nás. Buďte nám čo najsrdečnejšie vítaný! 
Pre krátke predstavenie:

vítame Vás nielen v meste šikmej veže, 
ale aj v rodisku Mórica Beňovského a ce-
lého radu vzácnych osobností, medzi 
nimi priekopníka slovenskej pedagogiky 
Jána Zigmundika. Hrdiť sa však môžeme 
aj súčasníkmi.

Verím, že aj Vaša návšteva, vážený pán 
minister, prispeje k tomu, že mladí ľudia 
vo Vrbovom a na okolí budú mať primera-
né podmienky pre svoj osobnostný rozvoj. 

dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ

S krátkym uvítacím programom sa 
predstavili aj žiaci 2. B, pod vedením ich 
triednej učiteľky Mgr. Márie Kuricovej. 
Návšteva pokračovala prehliadkou ško-
ly, počas ktorej minister zavítal aj na 
hodiny do dvoch tried – 1. B a 4. B, kde 
sa veľmi aktívne zúčastnil vyučovania. 
Po prehliadke školy nasledovala v na-
šej jedálni diskusia s učiteľmi a členmi 
žiackeho parlamentu o aktuálnych prob-
lémoch školy. Vedenie školy v diskusii 
poukázalo na najväčšie problémy, kto-
ré nás trápia pri vyučovacom procese, 
ako aj v starostlivosti o areál a budovy 
školy. 

Diskusia sa nevyhla ani problému 
drastického zvyšovania cien energií, 
ktoré môže mať pre školy katastrofi cké 
následky. Po diskusii sme sa s Branisla-
vom Gröhlingom rozlúčili a ten pokra-
čoval so svojou delegáciou do Piešťan, 
kde už naňho čakali v ďalších dvoch 
školách.

2. ZŠ

ZŠ KOMENSKÉHO NAVŠTÍVIL MINISTER
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Libuša HOŠTÁKOVÁ
Rudolf HADÁR
Peter ŽILKA
Alena BELANOVÁ
Magdaléna BERÁNKOVÁ
Miroslav PETERKA
Ivan DROBNÝ

Mária KRAJČOVIČOVÁ
MUDr. Viliam ŠIMO
Ján SNOHA
Vladimír BACHAR

Ing. Miloslav BOROVSKÝ
Veronika ŠANDRÍKOVÁ
Anna KUBÁNOVÁ
Mária MADŽOVÁ

Marta ADAMCOVÁ
Mária MAREKOVÁ
Anna KMENTOVÁ
Elena KRCHNÁKOVÁ

Jolana SABOVÁ
Irena FILANOVÁ
Mgr. Emília GONOVÁ
Augustín GERÁT
Anna MAJERNÍKOVÁ
Marta GABLOVSKÁ
Emília JANKECHOVÁ
Dušan KARLÍK
Antónia KLČOVÁ

Zita ZIMMERMANNOVÁ
Mária MOSNÁ

Anna STRAŇAVOVÁ
Ľudmila ŠKODÁČKOVÁ

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Nezomrel ten, čo žije v našich srdciach.
Dňa 12. januára uplynulo 11 rokov, čo nás náhle opustil 
náš milovaný

Róbert JUST
z Vrbového.

S láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami, 
brat s rodinou, kamaráti a všetci, čo Ťa mali radi. -N-

Nezomrel som, pretože viem,
že budem stále žiť v srdciach tých,
ktorí ma milovali...
 

Dňa 18. januára uplynuli tri roky od smrti nášho milova-
ného manžela, otca a dedka

Pavla RANUŠU

S láskou, úctou a vďačnosťou spomínajú manželka Anka, deti Martin a Maj-
ka s rodinami.

Venujte mu prosím i vy, ktorí ste ho poznali a mali radi, tichú modlitbu                  
a spomienku.

-N-
†

POĎAKOVANIE

Nedá sa slovami vysloviť                 
– veľké ĎAKUJEM, za starostli-
vosť milým sestričkám z kláš-
tora, MUDr. Pontesovi, MUDr. 
Blahovej, Zdravotnej pohoto-
vosti Piešťany, dobrým priate-
ľom za modlitby, známym za 
povzbudzujúce odkazy.

Najväčšia vďaka z celého 
srdca mojím úžasným deťom  
s rodinami, vďaka, čo pre nás 
robili, sme tu.
Ďakujeme vám, drahé deti,         

i vám všetkým, dobrí ľudia.

AD

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká.
No každý deň patrí tebe naša spomienka.
Osud nám nedoprial s tebou dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 30. januára uplynie 10 rokov, čo nás náhle opustil

Jozef MIKLÍK

S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami. -N-

More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás.

14. januára uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš 
brat, ujo a švagor

Dodo JAMRICH

S láskou spomínajú sestry Iva a Stanka, švagor Marek, synovci Fabiško, 
Samko a neter Emmka. P/P1 39/22 

†

MESTO VRBOVÉ 
OZNAMUJE

Oznamujeme verejnosti, že 
verejné podujatia plánované 
vo Vrbovom na najbližšie obdo-
bie sa z dôvodu pandemickej 
situácie rušia.

Ide o Detský karneval (27. 
február) a Jarný vrbovský jar-
mok (23. apríla).

Ďakujeme za pochopenie.

KOMUNÁLNE VOĽBY 
SPOJENÉ

S VOĽBAMI DO VÚC
Komunálne voľby na Sloven-

sku v roku 2022 budú prvý raz 
spojené s voľbami do VÚC.

Uskutočnia sa podľa všetké-
ho v sobotu 29. októbra.

Podrobnejšie informácie zve-
rejníme v Hlase Vrbového.
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NAŠI ZOSNULÍ
V DRUHOM POLROKU 2021

Česť ich pamiatke !

JÚL

Ľuboš ŽÁK 5. júla 55 rokov

PhDr. Andrea HOLIČOVÁ 6. júla 46 rokov

Anton NIŽNANSKÝ 8. júla 70 rokov

Pavol ŠAŠO 8. júla 92 rokov

Miroslav BEDNÁRIK 10. júla 79 rokov

Michal NIZNER 14. júla 76 rokov

Štefan KOLÁRIK 15. júla 62 rokov

Jozef MACKOVJAK 26. júla 98 rokov

Františka ČAVOJSKÁ 27. júla 86 rokov

AUGUST

Ľubomír STOLÁR 1. augusta 61 rokov

Dana BOSÁKOVÁ 5. augusta 54 rokov

Miroslav KLIMEK 27. augusta 56 rokov

SEPTEMBER

Oľga BALIŠOVÁ 4. septembra 85 rokov

Elemír RAKÚS 4. septembra 86 rokov

Slavomír LIKE 10. septembra 60 rokov

Michal SNOHA 12. septembra 67 rokov

SEPTEMBER
Alena PIKNOVÁ 18. septembra 59 rokov

Paula STREŠKOVÁ 24. septembra 89 rokov

Ľuboš ČECHVALA 26. septembra 67 rokov

Ivan MIEZGA 30. septembra 69 rokov

OKTÓBER
Ing. Marian KOHUTOVIČ 13. októbra 68 rokov

Kvetoslava TAKÁČOVÁ 21. októbra 87 rokov

NOVEMBER
Jozef KRIŽÁK 7. novembra 68 rokov

Melánia ZIMOVÁ 19. decembra 86 rokov

Ondrej DRŠKA 21. novembra 34 rokov

Ing. František LÁNYI 22. novembra 86 rokov

DECEMBER
Lukáš MAKARA 1. decembra 35 rokov

Michal MACHÁČ  4. decembra 69 rokov

Emil BUČKA 11. decembra  67 rokov

Rudolf STRAŇAVA 20. decembra 95 rokov

Miloslav STRAPATÝ 23. decembra 65 rokov

Anna SABOVÁ 27. decembra 75 rokov

JUBILEUM DUCHOVNÉHO
Dňa 14. januára sa dožil 70 rokov 

života
vdp. Mgr. Pavol Böhm,

výpomocný duchovný Rímskoka-
tolíckej cirkvi vo farnosti Vrbové 

Duchovný otec Pavol, pri príležitosti
Vášho životného jubilea Vám chceme 
úprimne zablahoželať, popriať pevné 
zdravie, hojnosť Božích milostí, plnosť 
darov Ducha Svätého, ochranu nebes-
kej matky Panny Márie.  
Ďakujeme Vám za pôsobenie v našej 

farnosti, za obohacovanie našich životov 

hlásaním evanjelia, za dar vzoru, úcty,  
skromnosti a chápavosti, za obetavú 
trpezlivú kňazskú službu častokrát na 
úkor osobného voľna, lebo ako Vy ho-
voríte, pri spáse duší pod krížom Pána 
Ježiša sa na hodiny nepozerá.

Nech Vás najvyšší Boh spolu so svä-
tým Pavlom a patrónom kňazov sv. Ján 
Mária Vianneyom žehnajú a odmenia 
za všetko dobro. 

Pokľaknúť nám Pane treba, za dar 
kňazstva daný z neba.

Vďační veriaci farnosti Vrbové.                            
                                                                                                         -MO- 

„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
 šťastný človek, čo sa utieka k nemu“ 

(Ž 34,9)
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Michal Klimek 2. júla Trenčín

Eliška Koyšová 4. Júla Piešťany

Zara Stračárová 16. júla Piešťany

Agáta Valová 24. júla Trenčín

Gabriela Valová 24. júla Trenčín

Zoe Gregorovičová 25. júla Trnava

Kristína
Gregorovičová 25. júla Trenčín

Tobiáš Tužinský 28. júla Bratislava 
– Nové Mesto

Martin Franc 5. augusta Piešťany

Lýdia Ušáková 5. augusta Myjava

Nikolas Kováč 10. augusta Piešťany

Alexandra Drobná 19. augusta Piešťany

Jonáš Duračka 23. augusta Piešťany

Emília Benková 27. augusta Myjava

Karolína Londáková 2. septembra Piešťany

Jonáš Mikuš 19. septembra Bratislava 
– Ružinov

Ema Blatnická 20. septembra Trenčín

Michal Heteš 3. októbra Piešťany

Vrbovčania narodení od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021

Vitajte medzi nami !

Viktória Stolárová 4. októbra Myjava

Tatiana Gažíková 6. októbra Piešťany

Sára Horváthová 15. októbra Trenčín

Timea Tolloková 17. októbra Piešťany

Ľuboš Obuch 18. októbra Myjava

Marína Gonová 24. októbra Piešťany

Samuel Šuriňák 29. októbra Trnava

Dávid Hamerlík 31. októbra Piešťany

Sofi a Hajdylová 4. novembra Bratislava 
– Nové Mesto

Matej Cifra 14. novembra Piešťany

Pavol Kurek 18. novembra Myjava

Adam Vízner 18. novembra Piešťany

Jakub Černák 25. novembra Myjava

Oliver Daniš 28. novembra Piešťany

Dominika Nagyová 30. novembra Piešťany

Ema Kurincová 2. decembra Piešťany

Viktor Vittek 4. decembra Tureň

Damian Halgoš 18. decembra Trnava

Diana Dominová 28. decembra Myjava

Oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov Hlasu Vrbového
V zmysle § 6 odsek 3 zákona číslo 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (tlačový zákon), oznamujeme, že podľa stavu k 31. decembru m. r. je vydavateľom Hlasu Vrbového 
mesto Vrbové prostredníctvom Mestského úradu vo Vrbovom. Žiadna iná právnická ani fyzická osoba nemá k Hlasu 
Vrbového vlastnícky vzťah, ani  v ňom nemá podiely a iné práva.

dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ
primátorka mesta Vrbové

UPOZORNENIE PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MZZO

Poplatková ani oznamovacia povin-
nosť sa nevzťahuje podľa VZN na:
a. malé zdroje, v bytoch a rodinných 

domoch, v stavbách určených na in-
dividuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto 
zdroje neužívajú na podnikanie;

b. v objektoch, ktoré prevádzkuje 
mesto Vrbové;

c. v predškolských, školských, sociál-
nych zariadeniach. 

Tlačivo je možné stiahnuť z inter-
netovej stránky mesta Vrbové:

www.vrbove.sk – OBČAN – Útvar 
výstavby, územného rozvoja, dopra-
vy a životného prostredia – Ozná-
menie údajov potrebných pre urče-
nie poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečiste-
nia

Priamy odkaz na stiahnutie ozná-
menia:

h t t p s : / / w w w . v r b o v e . s k / w p -
- c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 8 /
Ozn%C3%A1menie -%C3%BA-
dajov-potrebn%C3%BDch-pre-
-ur%C4%8Denie-poplatku-za-
-zne%C4%8Dis%C5%A5ovanie-
- o v z d u % C 5 % A 1 i a - m a -
l % C 3 % B D m i - z d r o j m i -
-zne%C4%8Distenia.pdf

 

Mgr. Branislav BOOR,
Útvar výstavby, územného plánovania, 

dopravy a životného prostredia
MsÚ Vrbové

Mesto Vrbové upozorňuje všetky organizácie, právnické osoby a fyzic-
ké osoby oprávnené na podnikanie, ktoré sú prevádzkovateľmi malého 
zdroja znečistenia ovzdušia, že sú na základe platného VZN mesta Vrbo-
vé č. 8/2017 povinné do 15. februára 2022 oznámiť na Mestský úrad             
– Útvar výstavby, územného rozvoja a životného prostredia údaje o veľ-
kosti zdroja a o množstve spotrebovaného paliva v uplynulom roku 
2022.
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VÍŤAZ PILOTNÉHO KOLA OLYMPIÁDY 
KRITICKÉHO MYSLENIA

kusným krúžkom len začínajú. 
V druhej kategórií - starších ročníkov 

súťažili žiaci 4BA, menovite Adam Kin-
zel, Martina Valovičová, Marek Adamčík 
a Veronika Mokránová. Z 5BA to boli 
Marcel Holán, Šimon Bučka a Matej 
Raab, práve Matejovi sa podarilo v kon-
kurencii 550 žiakov vyhrať prvé kolo.

Naša škola mala v prvej 50-tke ďalších 
štyroch zástupcov. Na skvelom 16. 
mieste skončil Adam Kinzel. Výborne si 
počínali aj Martina Valovičová na 36. 
mieste a Marek Adamčík na 48.

Naším žiakom držíme palce aj v mar-
covom - krajskom kole. Žiaci sú členo-
via diskusného krúžku Mgr. Jána Stan-
koviča.

Gymnázium J. B. Magina

Naši žiaci sa po prvýkrát zúčastnili koncom roka 2021 online kola Olym-
piády kritického myslenia. Táto súťaž prebieha v troch kolách - pilotnom, 
krajskom a fi nálnom.   

15. decembra 2021 sa uskutočnilo pi-
lotné – školské kolo prostredníctvom 
online testu, ktorý trval dve hodiny. Cel-
kovo sa tohto kola olympiády zúčastnilo 
vyše 1100 študentov zo všetkých kútov 
Slovenska a naši žiaci v ňom dosiahli 
skvelé výsledky.

Olympiáda sa uskutočnila v dvoch ka-
tegóriách a obe kategórie mali za úlohu 
vypracovať otázky, ktoré preverili ich 
kritické myslenie, schopnosť hľadania 
dezinformácií v texte a formulovanie ar-
gumentov.

V prvej kategórii  –  mladších ročníkov 
sa zúčastnili: Alex Holovič, Matúš Miku-
lec –  2BA a z 2BB Matej Surový. Z vyše 
530 žiakov sa najlepšie umiestnil Alex,          
a to na 56. mieste. Pre všetkých troch 
išlo o premiéru v tejto súťaži pričom s dis-

SKVELÝ ÚSPECH NAŠEJ ŠKOLY

miestach pravidelne.

Pri základných školách vstupujú do 
výpočtu celkového hodnotenia školy 
ukazovatele z oblastí „Testovanie 5“, 
„Testovanie 9“ a „Mimoriadne výsledky“.

2. ZŠ

Základná škola na Komenského ulici vo Vrbovom sa umiestnila v rebríčku kvali-
ty škôl, ktorý pravidelne zverejňuje portál Ineko, v rámci celého Trnavského kraja 
na výbornom 8. mieste a v rámci okresu Piešťany samozrejme ešte vyššie – na                
2. mieste.  

Lepšie hodnotenie mala iba Základ-
ná škola na Brezovej ulici v Piešťanoch. 
Tento úspech, okrem iného, svedčí               
o kvalitnej práci našich pedagógov                 
a zaraďuje našu školu medzi najlepšie  
v rámci celého Slovenska. Pritom nejde 
len o ojedinelý výsledok. Naša škola sa 
v rebríčku umiestňuje na popredných 

SLOVENSKO ZÁLOHUJE

Všetky ostatné obaly bez spomenutého 
označenia je potrebné triediť v odpade ako 
doposiaľ – do žltých kontajnerov/vriec plasty 
a do červených kovy.

Podrobnejšie informácie nájdete na inter-
nete na stránke: www.slovenskozalohuje.sk, 
prípadne na ďalších stránkach zainteresova-
ných inštitúcii. 

Od 1. januára 2022 bol na Slovensku zavedený zálohový systém PET fl iaš a ple-
choviek. V praxi budú obchody nabiehať na zálohovanie postupne, keď vypredajú 
starší tovar dodaný v minulom roku.

Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s obje-
mom 0,1 l až 3 l, ako sú minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, 
energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje. Na každej zálohova-
nej fľaši či plechovke je symbol Z v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ”. 
Záloha je 15 eurocentov. 

O VRBOVOM
PRED STO ROKMI

DOŠLO K VÝRAZNEJ ZMENE K LEPŠIEMU
Ako to vyzeralo na mestskom cintoríne vo 

Vrbovom pred sto rokmi, nám prezrádzajú 
Slovenské ľudové noviny spred sto rokov, keď 
vo svojom prvom čísle z 1. januára 1922 infor-
mujú o rokovaní obecného predstavenstva, 
ktoré malo na pretrase stav cintorína. „Dňa 
22. decembra 1921 mali sme vo Vrbovom 
schôdzu obecného výboru pozostávajúceho          
z 32 členov. Boli sme zastúpení z každej poli-
tickej strany. Jako v každej obci, tak aj u nás 
obecné predstavenstvo spravilo na budúci 
1922 rok obecný preliminár [predbežný rozpo-
čet]. Keď sa tento preliminár  pojednával, od 
jedného člena obecného predstavenstva, pri-
šiel prekrásny návrh, aby sa totižto nechal 
ohradiť náš opustený a zanedbaný vrbovský 
cintorín. Že je ozaj cintorín náš opustený, to 
dosvedčujú tie agáty a tŕnie, čo tam rastú, tak-
že čochvíľa by ani kríže a hroby nebolo vidno; 
to dosvedčujú aj tie kozy a dobytok, ktoré sa             
v lete na cintoríne pasú, lebo neni ohradený           
a vojde doňho kto chce a robí v ňom čo chce. 
Keď bol návrh na ohradu cintorína prednese-
ný, všetci členovia výboru s ním súhlasili, 
uznali, že cintorín treba opraviť a ohradiť.“ Len 
jeden člen výboru, sociálny demokrat, nesú-
hlasil s návrhom. „On podal návrh, že vraj aby 
sa tých 8000 korún venovalo na epidemičný 
špitál. Za špitál sme aj my, lenže tých 8000 ko-
rún nestačí ani na tehly špitála... Väčšina bola 
za to, aby cintorín bol opravený.“

Tak sa napokon vrbovský cintorín podarilo 
ohradiť kamenným múrom, ktorý slúži dodnes.

Pripravil: rb-
ODVODY UŽ TAKMER POJEM NEZNÁMY
Odvodná povinnosť záleží v povinnosti pod-

robiť sa úradnému konaniu, ktorého účelom 
je rozhodnúť o povinnosti nastúpiť na vojen-
skú činnú službu. Keďže k 31. decembru 2005 
skončila povinnosť základnej vojenskej služby 
na Slovensku, nekonajú sa ani klasické odvo-
dy. V minulosti to bola udalosť nielen pre od-
vedencov, ale aj celú miestnu komunitu. Pri-
nášame článok spred sto rokov, ktorý informuje 
o odvodoch v Novomestskom okrese, ktorého 
bolo Vrbové vtedy súčasťou (do roku 1923).

Politicko-hospodársky časopis Považské hlasy 
(zn. -ý.) o tom 28. apríla 1922 napísal: „Toho-
ročné odvody nášho okresu vykonali sa celko-
vo v tichosti a slušne. Mládež naša z okolitých 
obcí zväčša pochopila, že nerozumné vykriko-
vanie, ľudí nedôstojné opíjanie je na škodu              
v prvom rade sebe samým... Až na nepatrné 
výnimky odvodu povinní chovali sa slušne               
a príkladne...

V okrese našom bolo odvodom povinných 
968, z ktorých sa dostanovilo 843. Odvede-
ných bolo celkom 217 a 13 cudzích. Dľa obcí 
odvedené bolo nasledovne: Nové Mesto n. V., 
19 a 13 cudzích, Krakovany 6, Ostrov 9, Stráže 
5, Trebatice 4, St. Turá 19, Lúka 1, Brunovce 1, 
Sv. Kríž 4, Vieska 1, Mošovce 1, Potvorice 1, D. 
Bzince 6, H. Bzince 10, Hrušové 2, Lubina 20, 
Bašovce 5, Pobedim 5, Horná Streda 1, Čachti-
ce 15, Častkovce 8, Korytné 7, Očkov 1, Podo-
lie 7, Hrádek 6, Lúka 4, Hôrka 1, V. Modrovka 
1, Nová Lehota 7, St. Lehota 2, Vrbové 28, Šíp-
kové 9 [štatistický rozdiel -1].

V niektorých obciach bol počet odvedených 
až nápadne malý následkom nevyvinutia teles-
ného, zakrpatelosti, čo je iste príčinou nedo-
statku pokrmov alebo nemierneho žitia. Z nie-
ktorých malých obcí došli odvodu povinní, 
zvlášť roľnícki synkovia, ako jedle a boli uznaní 
za súcich.“ Pripravil: rb-

Pre bežného zákazníka v obchode to zna-
mená všímať si spomenuté označenie na vý-
robku Z/ZÁLOHOVANÉ, čo samozrejme spre-
vádza aj jeho vyššia cena o 15 eurocentov. 
Zálohované obaly je nutné vrátiť na odberné 
miesto bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, 
spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať na to, 
aby na nich zostal čitateľný čiarový kód. Zálo-
hované obaly je možné vrátiť na ktoromkoľ-
vek označenom odbernom mieste, bez ohľa-
du na to kde bol zálohovaný nápoj kúpený. 
Obchody odoberajú zálohované obaly cez zá-
lohomaty a v menšej predajni pomocou ruč-
ného skenera napr. pri pokladnici. Zálohomat 
alebo predavačka vydá potvrdenku s výškou 
zálohy za vrátené obaly. Tú je možné uplatniť 
si len pri pokladnici tej istej predajne.
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VYNIKAJÚCI VÝSLEDOK 
V ONLINE SÚŤAŽI
BEST IN ENGLISH!

Dňa 26. novembra sa naši žiaci zú-
častnili online súťaže v anglickom jazyku 
s názvom Best in English. Ide o porovná-
vaciu súťaž, do ktorej sa zapojili desiatky 
študentov zo Slovenska, z Českej repub-
liky, ale aj z iných krajín Európskej únie.

Test pozostával z viacerých úloh za-
meraných na využitie cudzieho jazyka, 
ale aj na čítanie s porozumením či po-
sluch.

Za našu školu sa na prvých piatich 
priečkach s vynikajúcim výsledkom umiest-
nili: Kristína Pilátová (5. BA), Jakub Ben-
jamín Zeleňák (1. BA), Marcel Holán (5. 
BA), Adam Kinzel (4. BA) a Soňa Vojčíko-
vá (5. BA). 

Kristína Pilátová sa zároveň 
umiestnila na 21. mieste v rámci Slo-
venska!

Skvelý výsledok však dosiahli aj žiaci, 
ktorí sa neumiestnili v top 5.

Gymnázium J. B. Magina

ANGAŽOVANÁ ŠKOLA 2021

pisovali, aké dobrovoľnícke aktivity ško-
la realizovala.

Medzi fi nalistami národnej ceny An-
gažovaná škola bolo aj naše Gymnázium
Jána Baltazára Magina Vrbové s aktív-
nou účasťou na projekte „VÝZVA KU 
DŇU ZEME“.

„Všetci, ktorí robia niečo nad rámec svo-
jich povinností majú môj obdiv. O to viac, 
ak ide ešte len o deti, či žiakov. Dobrovoľ-
níctvo má v zahraničí veľmi dôležité posta-
venie a dokonca v niektorých prípadoch 
zohráva významnú rolu aj pri uchádzaní 
sa o zamestnanie. V každom prípade to 
veľa hovorí o osobnosti človeka. Som rád, 
že aj na našich školách máme mladých 
ľudí, ktorým nie je ich okolie a spoločnosť 
ľahostajná,” uviedol minister školstva 
Branislav Gröhling.

Pri hodnotení bolo rozhodujúce aktív-
ne zapojenie žiakov a žiačok, participá-
cia komunity na aktivite a prepojenie 
učebných osnov s navrhnutými rieše-
niami problémov. V komisii boli zastú-
pené odborníčky z mimovládneho sek-
tora, akademickej sféry aj zástupca 
ministerstva školstva, ktorí sa dlhodo-
bo venujú stratégii service learning, 
vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto 
oblasti a ich podpore, ako aj podpore 
žiakov a žiačok a študentov a študen-
tiek v jej implementácii.

„Veríme, že postupom rokov sa práve 
značka Angažovaná škola stane jedným 
z ďalších rozhodujúcich ukazovateľov pre 
žiakov či rodičov pri výbere kvalitnej školy, 
keď naznačí prístup školy ku žiakom a jej 
záujmu pripraviť ich čo najlepšie na život,“ 
uvádza Alžbeta Brozmanová Gregoro-
vá, prezidentka Platformy dobrovoľníc-
kych centier a organizácií, organizátora 
oceňovania.

Všetkých 8 fi nalistov bude môcť ako 
príklad dobrej praxe využívať ofi ciálnu 
značku Angažovaná škola, pričom školy, 
ktoré realizovali víťazné projekty, budú 
môcť používať „zlatú značku“ pre víťa-
zov.

Oceňovanie Angažovaná škola je súčas-
ťou medzinárodnej ceny Regional Servi-
ce-Learning Award, do ktorej sa v rámci 
strednej a východnej Európy zapája 6 
krajín rozvíjajúcich výchovu k dobrovoľ-
níctvu u mladých ľudí.

Gymnázium J. B. Magina

Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať ofi ciálnu 
značku Angažovaná škola, ktorá potvrdzuje záujem školy vychovávať               
a vzdelávať jej žiakov a žiačky k dobrovoľníctvu.   

Značka sa udeľuje školám, ktoré im-
plementujú projekty zamerané na služ-
bu komunite v spojení so vzdelávacími 
cieľmi, podporujú aktívne občianstvo 
mládeže a ich účasť na demokratickom 
živote spoločnosti. Vytvárajú priestor na 
to, aby si žiaci a žiačky mohli prostred-
níctvom reálnej dobrovoľníckej skúse-
nosti rozvíjať vedomosti, zručnosti a po-
stoje, ktoré im umožnia aktívne sa 
zapojiť do dobrovoľníctva počas celého 
ich života. Značku udeľuje Platforma 
dobrovoľníckych centier a organizácií 
pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.

Do druhého ročníka sa prihlásilo 15 
škôl, 3 víťazné školy sa dočkali národnej 
ceny a 4 postupujú do medzinárodného 
kola. Odborná komisia posunula do fi -
nálnej fázy nakoniec 8 projektov. Tie po-
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ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV - RUŠTINÁROV
NA MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDE INFOUROK

Žiaci z 3. BB triedy ruskej bilingválnej 
sekcie, Jozef Hrdlička, Aleksandra Bajzí-
ková, Emma Obuchová, Barbora Soto-
ňáková a Alojz Blahovec sa v mesiaci 
november zúčastnili na medzinárodnej 
olympiáde v ruskom jazyku, ktorá pre-
behla v online formáte na platforme 
ruského vzdelávacieho portálu Infou-
rok.

Žiaci mali možnosť overiť si svoje ve-
domosti zo štyroch predmetov – mate-
matika, biológia, ruský jazyk a anglický 
jazyk. V predmete ruský jazyk sa z celko-
vého počtu 65 967 žiakov stredných škôl 
umiestnila na 1. mieste naša žiačka 
Aleksandra Bajzíková, a v predmete an-
glický jazyk sa z celkového počtu 60 873 
žiakov stredných škôl umiestnil na 3. mie-

ste náš žiak Jozef Hrdlička.
Úspešným žiakom srdečne blahože-

láme k ich víťazstvu, ďakujeme a želá-
me všetkým účastníkom olympiády 
veľa úspechov v ďalšom štúdiu a repre-
zentovaní Gymnázia J. B. Magina Vrbo-
vé.

Gymnázium J. B. Magina

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY

MESTSKEJ KNIŽNICE 
VRBOVÉ

 

pondelok – piatok
10.00 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)

11.30 – 12.00
obedná prestávka

HOSPIC – DOTYK ŽIVOTA VO VRBOVOM
Hospic nám veľmi pomohol pri zabezpečení zdravotných pomô-

cok, poskytol rýchlu pomoc a starostlivosť nášmu manželovi – ot-
covi Františkovi.

Ani zdravotníci nevedia takú nezištnú pomoc poskytnúť ako 
Hospic.

Pán Boh nech žehná tie osoby, ktoré ochotne vykonávajú služby 
pri chorých – zomierajúcich.

Veľké Pán Boh zaplať a žehnaj vás.
VĎAČNÁ RODINA
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