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VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA 2022

Medzi tradičné letné podujatia v našom meste patria bežecké prete-
ky Vrbovská 15 - Memoriál Štefana Kalužu a Beh zdravia Vrbovčanov na 
5 km. Výstrelom z pištole ich odštartovala primátorka mesta dott. Mgr. 
Ema Maggiová (na snímke). Po druhý raz ich moderoval Ondrej Slašťan. 

Viac o tom, ako prebiehali sa môžete dočítať na 10. strane. Zároveň 
môžete spoznať mená víťazov, a to aj podľa jednotlivých kategórií               
(s. 10 - 11).

-rb-
Foto Pavel PLENCNER
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NAŠI ZOSNULÍ
V PRVOM POLROKU 2022

JANUÁR
Darina FIDLEROVÁ 2. január 58 rokov

Anna NIŽNANSKÁ 16. január 87 rokov

Eugen BOSÁK 20. január 89 rokov

Anton ŠUTVAJ 21. január 79 rokov

Helena VALOVIČOVÁ 26. január 87 rokov

FEBRUÁR

Mária KMENTOVÁ 13. február 94 rokov

Ladislav ŠUTVAJ 14. február 61 rokov

Terézia NOVOTOVÁ 26. február 86 rokov

MAREC

Andrej DEMO 2. marec 74 rokov

Emília NIŽNANSKÁ 2. marec 88 rokov

Anna MIKULIČKOVÁ 3. marec 90 rokov

Kvetoslava MEGOVÁ 5. marec 61 rokov

Sr. Leónia Mária TLAČÍKOVÁ 9. marec 89 rokov

Pavol SNOHA 10. marec 71 rokov

APRÍL
Valéria ŠALÁTOVÁ 1. apríl 86 rokov

Ján MIKLOVIČ 5. apríl 72 rokov

Ladislav SABO 10. apríl 77 rokov

APRÍL
Jaroslava HALAMOVÁ 18. apríl 75 rokov

Robert MIŠECH 27. apríl 86 rokov

MÁJ
JUDr. Ivan NOSKO 1. máj 71 rokov 

Ivan UŠÁK 4. mája 75 rokov

Dušan VAJDA 5. máj 56 rokov

Michal NIŽNANSKÝ 9. máj 74 rokov

Richard DLHÝ 12. máj 76 rokov

Judita MIŠECHOVÁ 22. máj 85 rokov

Ladislav JANDA 24. máj 81 rokov

Rudolf VITEK 24. máj 80 rokov

Stanislav MICHNA 30. máj 79 rokov

JÚN
Helena SNOHOVÁ 3. jún 78 rokov

Karol MEGO 3. jún 68 rokov

Alžbeta DREVENÁKOVÁ 4. jún 89 rokov

Ľuboš MOTÚZ 4. jún 48 rokov

Marcel  BUBÁK 16. jún 59 rokov

Elena ŠČEPKOVÁ 18. jún 71 rokov

Miroslav GRÉK 27. jún 67 rokov

Oznam sa týka mesta Vrbové a ďalších obcí, kde tečie Holeška a jej prítoky.            
V súvislosti s klimatickou zmenou je sucho dlhotrvajúce, voda chýba v prírode, 
pôde, čo sa prejavuje na stave prietokov vo vodných tokoch. Situácia  je takisto 
zlá na Cintorínskom potoku. Vzhľadom na  súčasnú situáciu vo vodnom toku 
Holeška, v súvislosti s nízkymi prietokmi v koryte aj nízkymi prítokmi do vod-
nej nádrže Čerenec a zisteniami správcu toku o nepovolených odberoch z vod-
ného toku týmto upovedomujeme občanov za akých podmienok môžu odobe-
rať vodu z koryta. Je to informácia o možnostiach odberu vody z vodného toku, 
aby nedochádzalo k porušovaniu  Vodného zákona.

V zmysle ustanovenia o všeobecnom uží-
vaní vôd, v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov môže každý na vlastné nebezpe-
čenstvo a bez povolenia alebo súhlasu or-
gánu štátnej vodnej správy odoberať alebo 
inak používať povrchové vody alebo pod-
zemné vody na uspokojovanie osobných 
potrieb domácností, ak sa takýto odber ale-
bo iné používanie vykonáva na mieste, kto-
ré je na to vhodné, jednoduchým vodným 
zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí 
alebo neznemožní rovnaké používanie 
iným osobám.

Podľa § 18 ods. 4 zákona č. 364/2004  Z. z. 
o vodách v znení neskorších predpisov je 
jednoduchým vodným zariadením na od-
bery povrchových vôd prenosná nádoba.

Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. 
pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie 
ohrozovať ani zhoršiť kvalita, zdravotná bez-         

chybnosť, poškodzovať životné prostredie, 
zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať 
brehy, vodné stavby a zariadenia, zariade-
nia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd 
nesmie slúžiť na podnikateľské účely.

Z hľadiska správcu vodných tokov žiada-
me vyššie uvedené rešpektovať a vody                 
z povrchových vôd odoberať predpísaným 
spôsobom.

Na vysvetlenie: Na  odber povrchovej vody 
čerpacím zariadením - čerpadlom v koryte 
alebo na brehu  je potrebné vodoprávne 
rozhodnutie OÚ OŽP. Taktiež nie sú dovole-
né rôzne  prehradenia koryta či iné zásahy  
v koryte a na brehu ako rozšírenie a prehĺ-
benie odkopaním, výsledkom ktorých  je 
akumulácia vody -  nádržky a jazierka z kto-
rých si občania čerpajú alebo odoberajú vodu. 
Tieto prehradenia sú  prekážkami    v prietoč-
nom profi le a v prípade povodní môžu spôso-
biť problémy. To tiež nie je dovolené.

Obzvlášť v poslednom období k nám boli 
doručené  žiadosti na súhlas k odberom po-
vrchovej vody z iných  vodných tokov od fy-
zických osôb (spravidla ide o vodu potrebnú 
na zavlažovanie pozemkov susediacich               
s vodným tokom, kde je technicky možné 
pripojiť čerpacie zariadenie). Je to spôsobe-
né hlavne uplynulým obdobím výrazného 
sucha, kde sa v mnohých prípadoch vodna-
tosť niektorých (aj vodohospodársky vý-
znamných) tokov priblížila k nule.

Niektoré obce v zmysle zákona o vodách 
obmedzili odber vody z tokov formou obec-
ného nariadenia, dôsledkom čoho sa niek-
torí obyvatelia rozhodli zlegalizovať doteraz 
„tolerované“ odbery v rozpore s § 18 (rôzne 
rúry,  potrubia, hadice, predprípravy pre 
osadenie čerpadiel a pod.) Z technických 
ani kapacitných dôvodov nie je možné po-
sudzovať žiadosti v zmysle § 21 zákona 
364/2004 Z. z., t. j. súhlasiť s povolením 
drobného odberu pre domácnosti cez vo-
doprávne rozhodnutie.

Ing. Ľudmila KOČVAROVÁ,
vedúca úseku 

vodohospodárskej prevádzky

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 
štátny podnik, Povodie dolného Váhu, 
odštepný závod, Správa povodia stred-
ného Váhu II., Piešťany

VODA CHÝBA UŽ AJ V HOLEŠKE

Muži spolu 20, priemerný vek 72,15
Ženy spolu 15, priemerný vek 81,6
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Jana KOŠINÁROVÁ
Anton MLIEČKO
Vierka MAŠÁNOVÁ
Ján ONDREJKOV
Jarmila VRAŇÁKOVÁ
EVA JANÁKOVÁ
Juraj ČÁP
Ján KRÚPA
Miloš HULVAN
Elena OTAJOVIČOVÁ
Zdenka VLKOVIČOVÁ
Zdenka FOLAJTÁROVÁ
Libor ŠAŠO

Zdenka MIKLÍKOVÁ
Ladislav DRŠKA
Ján ČUPKA
Mária BOHÁČIKOVÁ
Peter RAFFAY
Andrej MINĎAR
Mária SABOVÁ
Ing. Peter KARLÍK
Mgr. Mária KUREKOVÁ
Mária RADOŠINSKÁ
Jarmila MIKLÍKOVÁ
Janka ŠČURKOVÁ
Mikuláš RAFFAY
Jana MELICHEROVÁ

Helena KRIHOVÁ
Anna MIHALKOVIČOVÁ
sr. Mgr. Hermana Paulína 
LALÍKOVÁ
Ing. Ľubomír MIKLÁŠ
Miroslav KLČO
Mária BREZULOVÁ

Alojzia HADÁROVÁ
Jozef SEDLÁČEK
Vladimír POTROK

sr. Serafína Antónia SPELITZOVÁ
Terézia ANGUŠOVÁ
Jozef SABO
Anton HORNÁK

Elena NIŽNANSKÁ
Mária BIRČÁKOVÁ
Margita PAKANOVÁ

  

   Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

Z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 
prerušená distribúcia elektriny pre nasledujúce odberná miesta:

Dňa 13. septembra 2022 od 8.00 hod. do 14.30 hod. 
Bočná ulica č. 2/D1, 2/D2, 4, 6, 6/VE, 8, 10/D1, 10/D2, 12, 16/ZA, 18. 

Športová ulica č. 3010/9, 3011/3, 3013/2. Ulica M. R. Štefánika č. 73, 77, 
79, 81, 83, 85, 87, 89, 90/D1, 91/VE, 93, 95, 95/VE, 99, 125.

Dňa 14. septembra 2022 od 8.00 hod. do 14.30 hod. 
Ulica M. Beňovského č. 2, odberné miesta: 24ZZS60555490000, 

24ZZS60555500002, 24ZZS6055553000O, 24ZZS6055554000J. Ulica M. 
Beňovského č. 4, 6, 8, 12/VE, 16, 30, 34, 40/VE, 41, 43, 48, 50, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80/D1, 82, 84, 84/VE, 86, 88, 90, 98.

Bližšie informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektri-
ny (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk 
alebo www.diportal.sk.

V prípade nejasností kontaktujte: Viera Žabková, tel.: 33 556 31 51, 
viera.zabkova@zsdis.sk

PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE
DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

PRED 85 ROKMI PÍSALI O VRBOVOM
DVE SLOVENSKÉ OBCE SA UCHÁDZAJÚ  

O OBCHODNÉ ŠKOLY
V prvom rade je to mesto Čadca, kto-

ré popri iných požiadavkách, slúžiacich 
k povzneseniu hospodárskeho života 
mesta, sa snaží získať už po dlhšiu 
dobu pridelenie novej obchodnej školy, 
ktorú Kysuce potrebujú veľmi súrne, 
keďže nemajú obchodného učilišťa,                
a preto práve tento kraj by pre svojich 
študentov mal v budúcnosti veľkú vý-
hodu. Druhým ašpirantom na pridele-
nie novej obchodnej školy je dnes Vrbo-
vé, ktoré sa taktiež opieralo o požiadavku 
so žiadosťou, aby do obce bola pridele-
ná nová obchodná škola. Obe tieto žia-
dosti sú však dnes ešte predmetom 
úvah a rozhodovania.

-tl-: Dve slovenské obce sa uchá-
dzajú o obchodné školy. In: Sloven-
ský domov : Časopis Spolku Slová-
kov-židov „Rozvoj“ (Košice), roč. 1, 
24. 4. 1937, č. 10.

* * *
SPRÁVY ZO SLOVENSKA.

NITRIANSKA ŽUPA*
– Vrbovčania chcú predĺženie železni-

ce Piešťany – Vrbové do Brezovej. Hos-
podárske kruhy podbradlianského kraja 
navrhujú, aby málo frekventovaná že-

leznica z Piešťan do Vrbového, ktorá-
patrí súkromnej zahraničnej spoloč-
nosti, bola odkúpená štátom, prebudo-
vaná riadne a predĺžená až do Brezovej 
pod Bradlom, kde by nadviazala na že-
leznicu Myjavskú a stala sa tak novou 
spojovacou traťou Moravy so Sloven-
skom. Majitelia spomenutej železnice 
však vedú dosiaľ spor s česko-sloven-
ským štátom pred medzinárodným sú-
dom v Haagu a do vyriešenia tejto 
právnej otázky asi sotva bude možné 
počítať s uskutočnením ináč dobrého 
plánu. Aj z hľadiska fi nančného by na 
ten čas bolo dosť ťažko sa pustiť do že-
lanej stavby, keďže by si hornatý kraj 
žiadal  k uskutočneniu predĺženej trate 
niekoľko tunelov, ktorých stavba veľmi 
zdražuje každú železnicu.

Slovenská obrana (Scranton, Pa., 
USA), roč. XXIII., 17. decembra 1937, č. 
101 (2272), s. 2.

* Vrbové patrilo do Nitrianskej župy len 
do konca roku 1922. Od 1. januára 1923 
sa stalo súčasťou Bratislavskej župy. V r. 
1928 - 1939 župy na Slovensku nefungo-
vali. Od 1. januára 1940 Vrbové pripadlo 
do Trenčianskej župy.

Pre HV pripravil: -rb-

STAVEBNÉ PRÁCE NA ŠTEFÁNIKOVEJ ULICI
Mesto Vrbové oznamuje občanom 

bývajúcim na Ulici gen. M. R. Štefánika, 
že v rámci stavby „Dobudovanie kanali-
zácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbo-
vé – Krakovany“ sa začali od 10. augus-
ta 2022 realizovať stavebné práce na 
štátnej ceste č. II/499 – Ulici gen. M. R. Šte-
fánika vo Vrbovom. V súvislosti s týmito

prácami – frézovanie asfaltu – je zákaz 
parkovania na tejto ceste obojstranne. 
Prejazd motorovými vozidlami je mož-
ný vždy len z jednej strany cesty. Prosí-
me vás, aby ste počas realizácie stavby 
parkovali svoje vozidlá na iných po-
zemkoch v meste a na prepravu moto-
rovými vozidlami používali prednost-

ne Športovú ulicu. Prosíme o ústreto-
vosť a trpezlivosť pri riešení danej stav-
by. Za pochopenie ďakujeme.

Mesto Vrbové – Mestský úrad Vrbové
Útvar výstavby, územného plánova-
nia, dopravy a životného prostredia
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NOVÉ KNIHY VRBOVSKEJ BYLINKÁRKY
máte z jednotlivých rastlín zbierať a čo 
si z nich môžete pripraviť. Každú rast-
linku vám zároveň priblíži originálna 
ilustrácia, ktorá vám pomôže pri jej 
spoznávaní v prírode. V druhej časti 
knihy sa môžete inšpirovať malým re-
ceptárom, ktorý vám poslúži ako návod 
na liečbu niektorých zdravotných prob-
lémov. Podľa neho si môžete pripraviť 
vhodné čaje, odvary, maceráty, sirupy, 
šťavy, octy, oleje, masti či prášky.“

Všetky tri knihy našej bylinkárky, kto-
ré tvoria akúsi sériu, sú vkusne spraco-
vané a čitateľskú príťažlivosť im dodá-
vajú aj pekné ilustrácie Zuzany Hlavatej. 
Radi zaznamenávame tieto tituly do 
vrbovskej knižnej bibliografi e.

-rb-

HASIČI SÚŤAŽILI V NOCI
V sobotu 23. júla sa na futbalovom 

štadióne vo Vrbovom uskutočnila aj 
hasičská súťaž „O putovný pohár pri-
mátorky mesta Vrbové dott. Mgr. Emy 
Maggiovej“ pod taktovkou Dobrovoľné-
ho hasičského zboru Vrbové. Tentokrát 
však išlo o výnimočný ročník, keďže 
celá súťaž prebehla v nočných hodi-
nách, pod rúškom tmy. Na štart sa v jed-
nom súťažnom pokuse postavilo 21 
družstiev, z ktorých prvé miesta v dvoch 
kategóriách obsadil mužský tím DHZ 
Pavlice a ženský tím DHZ Jarovce. Jedi-
nečnú súťažnú atmosféru dotváralo 
hravé osvetlenie trate, výborné občer-
stvenie, no v neposlednom rade boha-
tá účasť návštevníkov, ktorí prišli pod-
poriť súťažiacich a potešili celý 
organizačný tím.

ML

Záujemcov o liečbu bylinkami môže 
potešiť knižná novinka vydavateľstva 
Fortuna Libri nazvaná Málo známe by-
linky s podtitulom Overené recepty ob-
ľúbenej bylinkárky (277 s., 2021). Pre 
nás je zaujímavé i to, že jej autorkou je 
Vrbovčanka. O Anne Kopáčovej sa                   
z obalu knihy môžeme dozvedieť, že sa 
bylinkárstvu venuje už štyri desaťročia. 
„Po úspechu svojich knižiek Zdravie               
z byliniek (247 s., 2018) a Zabudnuté 
bylinky (319 s., 2020) aj v tejto naj-
novšej ponúka mnohé osvedčené re- 
cepty. V prvej časti knihy predstaví svo-
je obľúbené bylinky. Pri každej nájdete 
stručný botanický opis, súhrn zdraviu 
prospešných látok a liečivých účinkov, 
využitie v ľudovom liečiteľstve kedysi          
i dnes. Autorka vám poradí, čo a kedy

Na snímke Anna KOPÁČOVÁ
Foto Eva JANÁKOVÁ 
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VRBOVSKÉ DOTYKY S UMENÍM
Dňa 22. júla o 17.00 hod. prebehla v Kúrii Mórica Beňovského vo Vrbovom 

vernisáž výstavy Krása žien v anjeloch ukrytá. Zrealizovalo ju umelecké 
združenie Art Matehorn v spolupráci s mestom Vrbové.

Na úvod pripravila malý hudobný 
program učiteľka CZUŠ sv. Gorazda Bc. 
Lenka Záhorcová so svojou žiačkou Bian-
kou. Hostí privítala primátorka mesta Vr-
bové dott. Mgr. Ema Maggiová, osobitne 

vystavujúcich, ktorým na pamiatku veno-
vala vrbovský dukát s portrétom Beňov-
ského a Jubilejnú knihu mesta. Vyjadrila 
radosť, že môžeme prezentovať diela aj 
našej talentovanej vrbovskej výtvarníčky.

Umelecký kurátor Mgr. Jozef Maté na 
margo výstavy povedal: „Chcem sa veľmi 
poďakovať Mgr. Renátke Hornovej, ktorá 
doviezla svoje práce, no z rodinných dôvo-
dov sa nemohla osobne zúčastniť vernisá-
že, Radke Žákovej, ktorá sa bravúrne ujala 
hostiteľky a spoločne so mnou prezentova-
la všetky vystavované práce. Veľký obdiv 
mali plastické sochy z paverpolu a taktiež 
plastické obrazy od R. Hornovej, veľké 
uznanie dosiahli práce R. Žákovej, ktorá do 
nich dokázala vložiť dotyk anjelov a moje 
práce, ktoré vystihovali krásu žien. Chcem 
sa poďakovať všetkým hosťom a Mestské-
mu úradu Vrbové na čele s pani primátor-
kou dott. Mgr. Emou Maggiovou za poskyt-
nutú pomoc a za to, že osobným čarom             
a zmyslom pre umenie dopomohla k tomu-
to projektu. Tiež pekne ďakujem vedúcemu 
útvaru kultúry a šéfredaktorovi Hlasu Vrbo-
vého a referentke propagácie Oxane Kara-
sovej.“ 

Výstava bola verejnosti prístupná do 
12. augusta v určenom čase a okrem 
toho na požiadanie.

-rb-
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Nedávno sme sa tešili z mnohých úspechov CZUŠ sv. Gorazda Vrbové a už 
si naše žiačky priniesli nové ocenenia, tentokrát zo Showtime dance - me-
dzinárodnej súťaže v maďarskom Siófoku - fi nále V4 dance cup, ktoré sa 
konalo 16. - 19. júna. Nenadarmo sa hovorí, že z Vrbového nič dobrého, ale 
čo sa vydarí - neni nad to. Predsa je to pravda, aj v malom meste ako je 
naše Vrbové máme veľa talentov, ktoré dokážu rásť pod rukami šikovných 
pedagógov natoľko, aby súťažili na vysokej a medzinárodnej úrovni. 

Na kvalifi kácii v Leviciach sa tento rok 
zúčastnilo 28 našich žiačok s deviatimi 
choreografi ami. Všetky tance sa umiest-
nili na prvých troch priečkach. Pod vede-
ním Mgr. art. Michaely Urbanovej získala 
choreografi a Women 1. miesto, Love 1. 
miesto, Wild 1. miesto, Easy on me 1. 
miesto, White fl ag 2. miesto, Crazy girls 2. 
miesto. Spod rúk Mgr. Zuzany Snohovej 
vzišla choreografi a Na zelenej lúke, ktorá 
obsadila 2. miesto. Choreografi a Kristiá-
na Filipoviča, DiS.art. - Súboj elementov 
získala 1. miesto a Dream 2. miesto.
Čo však všetkých potešilo najviac, bol 

postup na fi nále V4 dance cup choreo-
grafi í z našej školy, presnejšie to boli 
choreografi e Women, Easy on me, Love, 
White fl ag. 

Choreografi a Women dokonca do-
siahla úroveň profesionálov, a tak bola 
preložená usporiadateľom z B ligy (ama-
térski tanečníci) do ligy A (profesionáli). 
Boli to práve naše najstaršie žiačky, kto-
ré tak dokázali, že tréning, snaha, moti-
vácia a celé tie roky, ktoré usilovne pra-
covali, stáli za to. 

Keďže učiteľka Mgr. Miška Urbanová  
v týchto dňoch pripravuje svoj život na 
nádhernú zmenu - stane sa dvojnásob-
nou maminkou, nemohla s dievčatami 
vycestovať. Keď sa však chce, všetko sa 
dá. Ochota pomôcť jej splniť sen žiačok 
sa rozliala v učiteľskom kolektíve a na 
cestu do Maďarska sa s dievčatami vy-
brala Bc. Dana Kubalová. Medzi deťmi je 
všeobecne obľúbenou, a tak ju tanečníč-

ky s radosťou prijali. Finančne náročnú 
cestu podporila nielen CZUŠ sv. Go-
razda Vrbové, ale predovšetkým rodina 
Čápová a rodičia detí, za čo im veľmi ďa-
kujeme. Zážitky sa mohli začať vštepo-
vať do pamäte veselých dievčat odhod-
laných tancovať z celej sily a hlavne                 
s túžbou a radosťou v srdci. Malé slo-
venské mestečko, hŕstka dievčat... no 
nestratili sa v množstve maďarských, 
poľských, českých, či slovenských kolek-
tívov. Práve naopak. V samotnej súťaži 
porazili aj družstvá prichádzajúce z hlav-
ných miest ako Budapešť, či Bratislava. 
Do Vrbového napokon priviezli zlato, 
striebro aj bronz. Medaile, či poháre sú 
určite nádhernou pamiatkou, ktorá im 
bude pripomínať momenty plné podpo-
ry, priateľstva, dôvery, skúseností a zá-
žitkov. 

Veríme, že nový školský rok prinesie 
opäť nové možnosti, ako dokázať svetu, 
že tanec spája srdcia, duše, ľudí i celý 
svet. A vzísť môže kdekoľvek. Aj v takom 
malom mestečku, ako je naše Vrbové.

M+P
Foto Pavel PLENCNER

TANEC SPÁJA SRDCIA, DUŠE, ĽUDÍ, SVET

30. A 31. AUGUSTA A 2. SEPTEMBRA
BUDE ÚRAD ZATVORENÝ

Na základe dohody medzi primátorkou mesta dott. Mgr. Emou Maggiovou a ZO Sloves bol v zmysle 
vyššej kolektívnej zmluvy piatok 2. september určený pre zamestnancov mesta Vrbové (členov odbo-
rov, ale  i nečlenov) za deň pracovného voľna. Vzhľadom na to, že 29. august a 1. september sú štátne 
sviatky, bolo tiež rozhodnuté, že v ostávajúce dva pracovné dni týždňa (30. a 31. august) bude povinné 
čerpanie dovolenky. Znamená to, že Mestský úrad Vrbové bude pre občanov prístupný do 26. augusta 
vrátane  a potom od 5. septembra. Medzitým bude z uvedených dôvodov zatvorený.
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17. júna sa uskutočnila v aule Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom sláv-
nostná vernisáž Celoslovenského XXII. výtvarného salóna znevýhodne-
ných detí 2022, ktorú už tradične organizuje Spojená škola vo Vrbovom 
(ďalej len SŠ Vrbové). 

CELOSLOVENSKÝ XXII. VÝTVARNÝ SALÓN
ZNEVÝHODNENÝCH DETÍ 2022

Neuveriteľný dvadsiaty druhý ročník 
sa niesol v téme „V hlbinách mora,“ kto-
rá oslovila natoľko deti a panie učiteľky, 
že sa do súťaže zapojilo až 88 špeciál-
nych škôl a školských zariadení z celého 
Slovenska. Hodnotených bolo 317 vý-
tvarných prác. Víťazné práce vyhodnoti-
la odborná i detská porota
(odborná porota:
Jozef Vrbovský, Cirkevná základná 
umelecká škola sv. Gorazda, Vrbové, 
Mgr. Michaela Kutná, Mgr. Mária 
Blašková a Mgr. Silvia Kleinová, všet-
ky tri zo SŠ Vrbové, Vrbové;
detská porota: 
1. Adriána Mokošová, 2. Rebecca Kališo-
vá, 3. Dušan Šintál, všetci traja zo SŠ Vr-
bové) vybrala nasledujúcich víťazov:

Kategória mladší žiaci:
1. „V HLBINÁCH MORA“ Daniel Sudra, 

10 rokov, SŠ Zlaté Moravce,
2. „V HLBINÁCH MORA“ Róbert Husvár, 

10 rokov, SŠ, Opatovská 101 Košice,
3. „V HLBINÁCH MORA“ Emília Čomoro-

vá, 6 rokov, ŠMŠ Komárno.

Kategória starší žiaci:
1. „PODMORSKÉ ŽIVOČÍCHY“ Martina 

Bittnerová, 13 rokov, SŠ Vrbové,
2. „V HLBINÁCH MORA“ Viktória Horvá-

tová, 16 rokov, SŠ Moldava nad Bod-
vou,

3. „FARBY MORA“ Valentína Chourová, 
16 rokov, ŠZŠ a MŠ, Nevädzova 3, 
Bratislava.

Cena detskej poroty:
„POKLADY NA DNE MORA“ Helena La-
katošová, 14 rokov, ŠZŠ Šurany.

Cena riaditeľky Spojenej školy Vrbové:
„V HLBINÁCH MORA“ Adam Oláh, 15 
rokov, ŠZŠ Brezno.

Čestné uznania:
1. „MORSKÝ SVET“ Martin Hluchý, 17 ro-

kov, SŠ, Dúbravská 1, Bratislava,
2. „PRETEKY MORSKÝCH KONÍKOV“ 

Ivan Daniel Kušnirák, 12 rokov, SŠ Vr-
bové,

3. „PLÁVAJÚCE RYBKY“ Miroslava Kell-
nerová, 28 rokov, SŠ Kežmarok.

Po prečítaní výsledkovej listiny riadi-
teľka Spojenej školy Vrbové Mgr. Silvia 
Kleinová a odborná porota zablahože-
lali a ocenili prítomných víťazov. Okrem 
našich detí si osobne prišla prevziať 
cenu s rodinným sprievodom Valentín-
ka Chourová z Bratislavy. Príjemnú at-
mosféru navodili žiaci svojimi tanečný-
mi a recitačnými vystúpeniami. Najväčší 
úsmev na tvári vyčarovali malí škôlkari, 
ktorí sa premenili na milé rybky a zatan-
covali rybí rokenrol. Akciu svojou účas-
ťou podporili priatelia školy, študenti            
a žiaci škôl vo Vrbovom. Veľká vďaka 
patrí riaditeľke gymnázia Mgr. Henriete 
Gromanovej za poskytnutie priestorov 
a osobnú účasť. Na záver organizátorka 
poďakovala všetkým prítomným za 
účasť, vyzvala ich k prehliadke výstavy      
a rozlúčila sa so slovami: „Všetko, čo ro-
bíme je len kvapkou   v mori, ale keby 
sme to nerobili, tá kvapka by tam chý-
bala“ (Matka Tereza). Všetci zúčastnení 
ešte vyslovili úprimný obdiv k prekrás-
nym dielam znevýhodnených detí. Už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

Spracovala: Mgr. Alica CHUDÁ
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DRUŽBA POKRAČUJE

CYKLO HOLEŠKA TOUR 2022
Mikroregión nad Holeškou, ktorého 

členom je aj mesto Vrbové, pozýva všet-
kých začínajúcich, pokročilých i profesio-
nálnych cyklistov, ktorí si chcú vychutnať 
krásy nášho regiónu na dvoch kolesách, 
na podujatie Cyklo Holeška tour 2022, 
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 1. septem-
bra, s registráciou na mieste od 8.30 hod. 
na futbalovom ihrisku v Šípkovom. 

V termíne do pondelka 22. augusta je 
možnosť online registrácie pre tých, ktorí 
si chcú zabezpečiť k štartovnému aj pa-
mätné tričko alebo šiltovku, základná on-
line registrácia bude k dispozícii do pon-
delka 29. augusta, na webovej stránke 
www.holeska.sk alebo www.inviton.sk.

Samozrejme ráno v deň konania Cyklo 
Holeška tour bude k dispozícii autobus 
na zvezenie účastníkov aj s bicyklami. 
Presný časový rozpis a trasu autobusu 
nájdete na webovej stránke www.holes-
ka.sk, na fejsbukovom profi le Mikrore-
giónu nad Holeškou a na úradných obec-
ných tabuliach, kde sa môžete dozvedieť 
aj ďalšie informácie.

Tešíme sa na vašu účasť.

Cyklo Holeška tour 2022
rozpis trasy

Po veľmi ťažkom covidovom období, keď sa mnohé priateľstva prerušili, 
alebo dostali trhliny, sa ľudia opäť začali stretávať, aby oprášili staré pria-
teľstvá, vracali sa na miesta, kde majú svojich priateľov, známych.

Toto je aj prípad nášho mesta Spišské Podhradie.

S veľkým potešením sme prijali sprá-
vu o pozvaní žiakov našej školy ZŠ, 
Školská 3, v Spišskom Podhradí do dru-
žobnej školy ZŠ,  Školská, Vrbové v me-
siaci máj. Vďaka vedeniu školy sme 

prežili vo vašom meste a okolí krásne          
a nezabudnuteľné štyri dni plné zážit-
kov. Nebýva často, aby sa žiakom veno-
vali aj čelní predstavitelia mesta. Vo 
Vrbovom nás prijala primátorka mesta

dott. Mgr. Ema Maggiová, ktorá s nami 
absolvovala v kúrii prednášku o vý-
znamnom rodákovi Móricovi Beňov-
skom a odpovedala žiakom aj na mno-
hé otázky. Na záver pozvala žiakov na 
malé občerstvenie, čo samozrejme žia-
ci aj patrične ocenili.

V mesiaci júl už prišla ďalšia pozván-
ka z mesta Vrbové a futbalových inter-
nacionálov k storočnici futbalu vo všom 
meste, a zároveň k slávnostnému po-
menovaniu štadióna podľa slávneho 
Vrbovčana Jozefa Adamca.  Atmosféru 
sme chceli umocniť aj našou cyklojaz-
dou siedmich cyklistov na trase Spišské 
Podhradie - Vrbové, čo sa aj podarilo. 
Hneď prvý deň sa nám dostalo pozor-
nosti od všetkých zainteresovaných 
ľudí, ktorí nám s pani primátorkou pri-
pravili skvelé privítanie na Dúbrave. 
Ďalší deň už pokračoval hlavný 
program na futbalovom štadióne. Ne-
deľa znamenala návrat domov.

Touto cestou sa chcem poďakovať 
ako učiteľ v mene žiakov našej školy             
a zároveň ako zakladajúci člen družby 
našich miest primátorke mesta, po-
slancom vášho mesta, vedeniu ZŠ Škol-
ská Vrbové, vedeniu a členom MFK Vr-
bové, sponzorom, priateľom známym 
za skvelé zážitky.

S pozdravom

Mgr. Peter VANDRAŠKO,
poslanec MsZ Spišské Podhradie
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Vážená pani primátorka dott. Mgr. 
Ema Maggiová,
vážený pán prezident Mestského futba-
lového klubu Vrbové Peter Majerník,
drahí občania mesta Vrbové!

Predovšetkým ešte raz srdečná vďa-
ka za pozvanie. Bolo nám potešením 
byť Vašimi hosťami od 8. do 10. júla 
2022. Bola to výnimočná príležitosť za-

blahoželať Mestskému futbalovému 
klubu k jubileu a v duchu partnerstva 
našich miest ho oceniť.

Ak by sme mali spoločne zhodnotiť 
uplynulé obdobie, udiali sa a zorgani-
zovali mnohé priateľské zápasy. Pritom 
by sme sa chceli  usilovať o ďalší rozvoj 
a udržanie priateľstva. Popri tom sme 
spoznali Vašu krajinu, ľudí, hodnoty.

Zo 100 rokov (ktoré slávite) sme 50  

rokov v spojení. Od roku 1972 sa snaží-
me o udržanie spoločného vzťahu. Aj 
veľa osobných kontaktov, priateľstiev              
o tom svedčí. Od r. 2003 zastupujem 
Allstedt ako starosta mesta  a vždy som 
mal na mysli  úlohu, aby sa udržala 
zmluva o partnerstve oboch miest. Na 
veľa dôležitých ľudí si pamätáme v spo-
mienkach. A zatiaľ nič tomu nezabráni-
lo. Moja generácia aj budúca sa  budú 
snažiť pozerať vpred  a vnášať porozu-
menie medzi naše národy a udržať ho. 
Za to ďakujem mestu Vrbové a obzvlášť 
pani primátorke dott. Mgr. Eme Maggio-
vej, ako aj priateľom  a priaznivcom špor-
tu vo Vrbovom. 

Zostávam s pozdravom od všetkých 
obyvateľov Allstedtu. 

Váš starosta mesta Allstedt 
Jürgen RICHTER

preklad Mgr. Sylvia FRAJŠTÁKOVÁ 

O účasti na vrbovskom podujatí in-
formoval allstedský primátor Jürgen 
Richter aj v ich mestskom časopise 
Stadt Anzeiger (roč. 13, 10. 8. 2022, č. 8, s. 5).

MESTO ALLSTEDT BLAHOŽELÁ
K 100. VÝROČIU ORGANIZOVANÉHO FUTBALU VO VRBOVOM

52 zamestnancov fi rmy SEMIKRON 
vytvorilo 14 tímov a zapojilo sa do tejto 
celoslovenskej súťaže.

Princíp súťaže bol jednoduchý, a to 
dochádzať celý jún do práce na bicykli. 

Hoci bola súťaž najmä o bicyklovaní,

DO PRÁCE NA BICYKLI 2022
mohli sa zapojiť aj zamestnanci, ktorí 
dochádzajú do práce pešo. Podporili tak 
myšlienku ekologickej, zdravej a fi nanč-
ne výhodnej dopravy do zamestnania         
a taktiež zistili koľko CO2 svojím ekolo-
gickým spôsobom dopravy do páce v po-

rovnaní s cestou autom ušetrili. 
Teší nás, že z minuloročného 62. 

miesta sa naši zamestnanci prebicyklo-
vali na tohtoročné 33. miesto. Celkovo 
najazdili 7620,87 km a ušetrili 2271,43 kg 
CO2. 

Zľava: trnavský župan Mgr. Jozef Viskupič, starosta mesta Allstedt dipl. 
Ing. Jürgen Richter, primátorka mesta Vrbové dott. Mgr. Ema Maggiová, 
poslankyňa NR SR a TTSK Mgr. Lucia Drábiková, PhD., tlmočníčka Mgr. 
Sylvia Frajštáková a Steff en Naumann, člen zastupiteľstva mesta Allstedt 
za športovú sekciu.
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M muži do 69 rokov spolu v kategórii 49

por. meno číslo čas ročník klub

1 ĽUBUŠKÝ Peter 31 0:18:42 1990 ŠKP Bratislava

2 MORAVEC Richard 108 0:19:10 1996 TJ Spartak Myjava

3 POLLÁK Martin 49 0:21:03 1976 Báthory team Čachtice

4 DUNAJČÍK Marek Pavol 9 0:21:13 2007 MFK Vrbové

5 DUNAJČÍK Jakub Ján 8 0:21:20 2007 MFK Vrbové

9 NIZNER Miloš 40 0:22:24 1965 Vrbové

14 KUREK Ondrej 27 0:23:33 1985 Rozbeháme Vrbové

20 SEDLÁČEK Tomáš 95 0:24:30 1986 Vrbové

22 DUNAJČÍK Šimon 10 0:24:45 2004 MFK Vrbové

23 ŽELEZNÍK Ľubomír 89 0:24:52 1992 MFK Vrbové

36 FRAJŠTÁK Damián 79 0:28:20 2005 Vrbové

Beh zdravia Vrbovčanov na 5 km

M70 muži 70 rokov a viac spolu v kategórii 7

por. meno číslo čas ročník klub

1 CYPRIAN Marian 84 0:25:10 1947 Liška Trans
Dubnica nad Váhom

2 KUDLA Jozef 77 0:25:44 1947 Sokol Trenčín

3 KOVALČÍK Vladimír 76 0:25:51 1951 TRENČÍN

Ž60 ženy 60 rokov a viac spolu v kategórii 4

por. meno číslo čas ročník klub

1 BUDINSKÁ Eva 4 0:27:30 1956 OU Poluvsie

2 CHRENKOVÁ Gizka 20 0:28:34 1954 Jogging klub
Dubnica nad Váhom

3 VARMUŽOVÁ Margita 70 0:29:47 1953 ŠK Bradlan Brezová

Ž ženy do 59 rokov spolu v kategórii 21

por. meno číslo čas ročník klub

1 BLATNICKÁ Darina 110 0:24:17 1986 Vrbové

2 BEROVÁ Michaela 3 0:24:31 1990 TJ Kukovia

3 MINĎÁROVÁ Denisa 109 0:25:55 1984 FFT runners

5 MASÁROVÁ Soňa 36 0:26:56 1998 Vrbové

7 PRIEVOZNÍKOVÁ Michaela 120 0:29:10 1986 Semikron

12 NIKODEMOVÁ Eva 75 0:30:48 1968 Vrbové

20 HVOLKOVÁ Eva 112 0:35:53 1983 Vrbové

VRBOVSKÁ PÄTNÁSTKA
V sobotu 23. júla o 17. 00 hod. odštar-

tovala primátorka dott. Mgr. Ema Mag-
giová výstrelom zo štartovacej pištole 
31. ročník bežeckých pretekov Vrbov-
ská pätnástka – Memoriál Štefana Kalu-
žu a Beh zdravia Vrbovčanov na 5 km. 
Zo 136 prihlásených súťažiacich bolo 
99 mužov a 37 žien. Niekoľkodňové ho-
rúčavy zmiernili počas pretekov mrač-
ná, z ktorých spadlo aj zopár kvapiek. 

Program pretekov spestrili dcéra a ne-
vesta Štefana Kalužu, ktoré rozprávali             
o jeho živote. Pre súťažiacich bola pri-
pravená aj bohatá tombola. Organizá-
tori ZŠK Vrbové a mesto Vrbové pripra-
vili pre všetkých pekné popoludnie               
a ako povedala na záver pani primátor-
ka – Tešíme sa na stretnutie o rok!

GD

PIETNY AKT
Mesto Vrbové oznamuje verejnos-

ti, že pietny akt pri príležitosti 78. vý-
ročia SNP sa uskutoční pri pomníku 
padlých na Námestí sv. Cyrila a Me-
toda vo štvrtok  25. augusta o 9.00 
hod.

Všetkých srdečne pozývame.

HUNCÚTKO
SA PRESÚVA

Oznamujeme verejnosti, že ro-
dinný festival Huncútko, ktorý sa 
mal v závere augusta uskutočniť 
vo Vrbovom, sa z technických 
dôvodov presúva na rok 2023. 
Za pochopenie ďakujeme a teší-
me sa na vašu návštevu.

Branislav JOBUS,
organizátor

DOPRAVNÉ
OBMEDZENIE 

Oprava mosta medzi obcami  
Rakovice a Veselé priniesla 
mnohým vážne problémy pri 
cestovaní. Aktuálne informá-
cie o zmenách v autobusovej 
doprave môžete nájsť na strán-
ke podniku Arriva Trnava: 
https://arriva.sk/trnava/live/.

VS

MESTSKÁ KNIŽNICA
VRBOVÉ

oznamuje, že funguje v režime 
bežnej prevádzky
pondelok – piatok
12.00 – 16.00 hod
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M muži 40 - 49 rokov spolu v kategórii 14

por. meno číslo čas ročník klub

1 MIKOLÁŠ Peter 130 0:57:55 1982 BEHAME.sk

2 GLASA Andrej 96 0:59:19 1975 Cífer

3 MORAVČÍK Alexander 104 0:59:45 1979 BEHAME.sk

12 KRATOCHVÍL Markus 78 1:34:25 1981 Vrbové

M muži 50 - 59 rokov spolu v kategórii 8

por. meno číslo čas ročník klub

1 MORAVEC Jan 107 1:00:54 1967

2 ZUBO Daniel 73 1:06:59 1969 Jogging Klub Dubnica

3 PRŠEK Henrich 1:09:28 1971 AK Bojničky

M muži 60 rokov a viac spolu v kategórii 6

por. meno číslo čas ročník klub

1 PAVLACKÝ Jaroslav 132 1:04:16 1962 Trenčianske Teplice

2 CVIČELA Jan 100 1:05:39 1956 BK 2000 Kľačany

3 GIBALA Štefan 16 1:07:14 1960 UKF-Nitra

Ž ženy do 34 rokov spolu v kategórii 4

por. meno číslo čas ročník klub

1 PELIKÁNOVÁ Lucia 101 0:59:50 1993 ŠK Dukla
Banská Bystrica

2 STREČANSKÁ Veronika 57 1:13:32 1989

3 PROCHÁZKOVÁ Michaela 51 1:18:00 1990

Ž ženy 35 rokov a viac spolu v kategórii 4

por. meno číslo čas ročník klub

1 POLOHOVÁ Zuzana 50 1:03:03 1982 Lesky‘s runners

2 SVITKOVÁ Elena 58 1:13:15 1979 Rozbeháme Vrbové

3  ORIHELOVÁ Andrea 128 1:24:26 1972 OBS Drahovce

zdroj: https://www.sportsofttiming.sk/sk

Vrbovská pätnástka 15 km

M muži do 39 rokov spolu v kategórii 13

por. meno číslo čas ročník klub

1 PUŠKÁR Michal 53 0:56:40 1986 BERNOHY.sk

2 MASÁR Patrik 35 1:00:49 1995 ZŠK Vrbové

3 MELICHER Tomáš 37 1:03:55 1994 Vrbové

4 MAJGOT Štefan 80 1:05:55 1998 Vrbové

5 FILO Ondrej 13 1:06:06 1985 Vrbové

8 MASÁR Daniel 34 1:13:16 1995 SEMIKRON
running team Vrbové

Ďalšie kategórie:

Najlepšie Vrbovčanky Vrbovská 15 - Elena SVITKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ
Najlepší Vrbovčania Vrbovská 15 - Patrik MASÁR, Štefan MAJGOT, Ondrej FILO
Najlepšie Vrbovčanky Beh zdravia - Darina BLATNICKÁ, Soňa MASÁROVÁ, Eva NIKODEMOVÁ
Najlepší Vrbovčania Beh zdravia - Marek Pavol DUNAJČÍK, Jakub Ján DUNAJČÍK, Miloš NIZNER

Najmladšie dievča pretekov - Tereza KIMERLINGOVÁ
Najstaršia žena pretekov - Margita VARMUŽOVÁ
Najmladší chlapec pretekov - Liam SKLADAN
Najstarší muž pretekov - Dezider FERENCZY

Termín odovzdania kandidátnej 
listiny do orgánov mestskej samo-
správy stanovený zákonom (zákon 
180/2014) je 60 dní pred kona-
ním volieb. V prípade tohtoroč-
ných jesenných volieb je týmto po-
sledným dňom 30. august, do 
24.00 hod. Bližšie informácie a vzory 
kandidátnych listín možno nájsť 
na stránke Ministerstva vnútra SR. 

Kandidátnu listinu je potrebné  v sta-
novenom termíne odovzdať zapi-
sovateľke Mestskej volebnej komi-
sie vo Vrbovom.
Jana DUNAJČÍKOVÁ
Mestský úrad Vrbové, Ul. Gen. M. 
R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: +421337350616,
e-mail: matrika@vrbove.sk,
               voľby@vrbove.sk

VOĽBY
OKTÓBER 2022

V mesiaci september bude po me-
sačnej prestávke opäť premávať cyklo-
bus. Na trase Trnava – Horné Orešany 
– Dobrá Voda – Piešťany – Vrbové (zá-
stavka pri synagóge o 9.45 hod. a na 
spiatočnej ceste o 16.50 hod.)  – Bre-
zová pod Bradlom – Prietrž a späť. 
Bližšie informácie a rezervačný formu-
lár nájdete na stránke: 
https://www.krajzazitkov.sk/sk/
cyklovylety/cyklobusom-do-karpat

CYKLOBUSOM
DO KARPÁT

KAŽDÚ SEPTEMBROVÚ 
SOBOTU

VYZDVIHNITE SI
PROFYLAKTIKÁ

Mesto Vrbové oznamuje obča-
nom, že na mestskom úrade pre-
bieha výdaj jódových profylaktík. 

Profylaktiká si možno prevziať     
v hlavnej budove úradu na príze-
mí v kancelárii č. 1 denne od 8.00 
do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 
konca pracovnej doby (v ponde-
lok, utorok a štvrtok do 15.30,         
v stredu do 17.00 a v piatok do 
14.00 hod.). Tabletky sa vydávajú 
na základe preukázania občian-
skym preukazom, môže ich pre-
vziať jeden občan pre celú rodinu, 
prípadne pre iné osoby. Zároveň 
je potrebné odovzdať staré exspi-
rované tablety.
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VRBOVSKÉ JUNIORKY MAJSTERKAMI SLOVENSKA V NOHEJBALE

Dňa 6. augusta sa na Sliači uskutočnil 18. ročník Medzinárodných maj-
strovstiev Slovenskej republiky v trojdopadovom nohejbale trojíc. Na podu-
jatí sa zúčastnilo 29 družstiev zo Slovenskej a Českej republiky. Nohejbalo-
vý klub Vrbové mal zastúpenie v dvoch kategóriách. 

V kategórii žiaci/ženy hrali žiaci Vrbové-
ho a juniorky Vrbového. V kategórii mu-
žov sme mali dve družstvá Vrbové „A“            
a Vrbové „B“.

Výbornými výkonmi sa prezentovali 
juniorky Vrbového, ktoré v zložení Moni-
ka Beňušová, Anabel Brollová a Nina Var-
gová zvíťazili v kategórii žiaci/ženy a stali 
sa majsterkami Slovenska pre rok 2022. 
Naše juniorky postupne zdolali žiakov Vr-
bového, Martina, Belej nad Cirochou „A“ 
a  Belej nad Cirochou „B“.

Nedali sa zahanbiť ani žiaci Vrbového, 
ktorí v tej istej kategórii získali 3. miesto, 
keď ich na tretie miesto odsunulo horšie 
skóre s druhou Belou nad Cirochou „A“.  
Žiaci nastúpili v zložení Oliver Kolník, Da-
vid Hornák, Alex Kupčo. V kategórii mu-
žov Vrbové „A“ vyhralo základnú skupinu 
a v štvrťfi nále prehralo s Tornaľou 2:1. 
Vrbové „B“ skončilo v základnej skupine 
na 3. mieste a v osemfi nále prehralo              
s Torňalou 2:1. Družstvo Tornale tak po-
stupne vyradilo obe vrbovské družstvá.

Monika Beňušová bola vyhlásená za 
TOP hráčku  kategórie ženy/žiaci. Touto 
cestou chceme pogratulovať našim 
juniorkám aj žiakom k veľkému úspechu 
a poďakovať mestu Vrbové a sponzo-
rom za podporu.

NK VRBOVÉ

Žiaci a juniorky nohejbalového klubu Vrbové (zľava Alex Kupčo, David 
Hornák, Oliver Kolník, Monika Beňušová, Anabel Brollová, Nina Vargová).

Víťazné družstvo juniorky Vrbové s prezidentom SNA Ing. 
Miroslavom Kováčom.

Top hráčka Monika Beňušová s prezidentom 
SNA Ing. Miroslavom Kováčom.


