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V sobotu 21. júla sa konal tradičný beh Vrbovská pätnástka - Memoriál Štefana Kalužu. Bol to už 28. ročník Vrbovskej pätnástky, ktorej súčasťou je aj Beh zdravia na 5 km. Tento je z roka na rok populárnejší a bežal sa po
jedenásty raz. Memoriál Štefana Kalužu je súčasťou názvu tretí rok a je na počesť známeho vrbovského bežca
a maratónca, ktorý bol jeho spoluzakladateľom. Viac sa dočítate na strane 12.

V krásnych letných júlových dňoch naša kolegyňa, pani učiteľka Anička SÝKOROVÁ, oslávila svoje 80.
narodeniny. Ku krásnemu životnému jubileu jej prajeme veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a ešte veľa krásnych
rokov prežívaných v kruhu svojej rodiny.
Kolektív učiteľov ZŠ, Komenského 2, Vrbové
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Mestské oceňovanie

1. augusta primátorka mesta Vrbové
Dott. Mgr. Ema Maggiová ocenila v Kúrii M. Beňovského Pamätnou medailou
mesta Vrbové vyrazenou pri príležitosti
50. výročia opätovného povýšenia Vrbového na mesto a 25. výročia samostatnosti Slovenskej republiky nasledujúce organizácie a osobnosti:
Firma SEMIKRON, s. r. o. a jej riaditelia
Ing. Jens-Uwe Niemeyer
a Ing. Štefan Starovecký
– za spoluprácu s mestom Vrbové
Emília Lagová
– za prínos k rozvoju Vrbového a dlhoročnú verejnú angažovanosť
Ocenenú sprevádzala dcéra Marta Delea.
Ing. Ivan Havrlent
– za prínos k rozvoju Vrbového a za
spoluprácu s mestom Vrbové

Ing. Marián Šmacho
– za spoluprácu s mestom Vrbové
Jozef Majerník, dpt., in memoriam
– za dlhoročnú všestrannú verejnú angažovanosť
Prebrala manželka Anna.
Za prínos k rozvoju športu v meste
Vrbové boli ocenení:
Mestský futbalový klub
Ocenenie prevzal predseda MFK Igor
Spál.
Združenie športových klubov mesta
Vrbové
Ocenenie prevzal predseda ZŠK mesta
Vrbové Mgr. René Just.

Ing. Ján Holič
Prebral syn Radovan Holič, keďže manželka Marta sa kvôli pobytu mimo Vrbového ospravedlnila.
Rudolf Horňák
(Jubilejná kniha mesta Vrbové, medailu
dostal pri inej príležitosti). Prebrala
dcéra Denisa.
Ľubomír Kaclík
Prebrala manželka Mária.
Štefan Klčo
Prebrala manželka Viera.
Gustáv Majerník
Prebrala manželka Otília.

Emil Adamec

Jozef Sabo
Prebrala dcéra Eva Sabová.

Anna Adamcová, rodená Tvarošková
(Jubilejná kniha mesta Vrbové)

Jozef Spál
Prebrala dcéra Elena Gondálová.

Za prínos k rozvoju športu v meste
Vrbové boli in memoriam ocenení:

Jozef Tvaroška
Prebrala manželka Mária.

2. augusta primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema
Maggiová ocenila Pamätnou medailou mesta Vrbové
Ing. Petra Nižnanského, predsedu Poľnohospodárskeho družstva Vrbové, za spoluprácu s mestom Vrbové.

6. augusta bol primátorkou mesta Vrbové Dott. Mgr.
Emou Maggiovou ocenený Pamätnou medailou mesta Vrbové priamo na jeho pracovisku v Šterusoch vrbovský občan Ing. Jozef Puvák, predseda Poľnohospodárskeho výrobného a obchodného družstva Kočín
v Šterusoch, za spoluprácu s mestom Vrbové a šírenie
jeho dobrého mena.
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Naši jubilanti
Peter Sedláček
Miroslav Švaro
Jarmila Gažiová
Kamil Ševčík

†

10. augusta zomrel v Trenčíne v 91. roku
života a v 53. roku kňazstva vrbovský
rodák, kňaz Jozef Sudora. Jeho cesta ku
kňazstvu vzhľadom k vtedajšej politickej
situácii bola strastiplná. Po kňazskej
vysviacke v roku 1965 jeho jediným
kaplánskym pôsobiskom sa stala Považská
Bystrica a od roku 1970 jeho jediným
farárskym pôsobiskom Slopná v tom istom
dekanáte. Vo farnosti Slopná ostal pôsobiť aj
na dôchodku, v rokoch 2008 – 2011 ako
výpomocný duchovný. Potom žil vo filiálke
Dolnom Lieskove u rodiny Babušovej
a posledné tri mesiace v hospici v Trenčíne.
Svätú omšu spojenú s pohrebnými
obradmi vo štvrtok 16. augusta celebroval
v Slopnej Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.
Kázeň zameranú na život a pôsobenie
zosnulého kňaza predniesol miestny farár
Mgr. Pavol Mičúch.
S príhovormi tiež vystúpili dekan z Považskej Bystrice PaedDr. ThLic. Pavol
Mazúch, veľprepošt Katedrálnej kapituly v Nitre Mons. Štefan Vallo, keďže
nebohý bol od roku 1997 z rozhodnutia kardinála Korca nitrianskym
honorárnym kanonikom a zástupca veriacich farnosti Slopná.
Všetci na Jozefa Sudoru spomínali ako na nábožného, vzdelaného, ľudského
a veľmi skromného kňaza.
Medzi zástupom veriacich a kňazov, ktorí vyprevádzali Jozefa Sudoru na
jeho poslednej pozemskej ceste nechýbali mnohí Vrbovčania, príbuzní,
priatelia a známi. Mesto Vrbové zastupovala primátorka Dott. Mgr. Ema
Maggiová, ktorá na čerstvý hrob položila v mene všetkých spolurodákov aj
veniec.
-rb-

Pohrebná služba Vrbové

NON STOP

Nám. slobody 505/20 Vrbové
0907 520 813, 0908 528 501

Prevozy zosnulých Vrbové a okolie a do krematória
ZDARMA.

Mária Šmelcerová
Eva Paulovičová
Ing. Daniela Dalošová
JUDr. Mária Mešencová
Anna Bednárová
Daniel Mikuláš
Daniela Prsteková
Serafín Murín
Mgr. Ida Veselá
Jaroslava Vašková
Ing. Ladislav Halama
Štefan Boor
Mária Hinková
Mária Matejková
František Dobrodenka
Helena Brečová
Štefan Motyčka
Janka Števíková
Viera Bielková
Kvetoslava Bednáriková
Eva Rýdza
Ľudmila Juríčková
Sr. Serafína Antónia Spelitzová
Terézia Angušová
Mária Hadárová
Jozef Sabo
Ján Frajšták
Anton Hornák
Ing. František Lányi
Jozef Filan
Elena Nižnanská
Mária Birčáková
Paula Strešková
Margita Pakanová
Anastázia Kodajová

Srdečne blahoželáme !
„Tak veľmi chýbaš,
mami...“
Dňa 29. augusta
uplynulo päť rokov, čo nás navždy
opustila naša najdrahšia mama

Štefánia
RAPANTOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
Ďakujeme.
Dcéry Viera, Zita, Marika a Milena
s rodinami.
-N-
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PRE DÔSTOJNÉ FINÁLE ŽIVOTA
Dňa 6. augusta sa v priestoroch zdravotného strediska vo Vrbovom
uskutočnilo otvorenie prevádzky Mobilného hospicu s názvom Dotyk Života, o. z., Vrbové (ďalej len MH).
S myšlienkou založenia Mobilného hospicu chceli sestry premonštrátky
ísť v ústrety rodinám a chorým členom rodiny, aby v terminálnom štádiu
ochorenia zostávajúce dni života prežili
- dôstojne,
- bez veľkého strachu a utrpenia,
- obklopení rodinou a blízkymi.
Oficiálne otvorenie činnosti MH začalo posvätením priestorov ambulancie
MH, ktoré vykonal kňaz P. ICLic. Mag.
theol. Miloš Zárecký OT, poverený trnavským arcibiskupom Mons. Jánom
Oroschom pre duchovné sprevádzanie
chorých v MH. Na otvorení boli prítomní primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr.
Ema Maggiová, odborná garantka MH
- MUDr. Barbora Slabá, lekárka - MUDr.
Monika Matejková, provinciálna predstavená sestier premonštrátok sestra
Akvína - Mgr. Jana Pavlíková, vlastníčka
nehnuteľnosti Mgr. Emília Benková,
členka OZ Tatiana Prievozníková, ktorá
sa aktívne podieľala na vzniku MH,
predsedníčka OZ sestra Paulína – Mgr.
Katarína Mrmusová, pracujúca v MH
ako zdravotná sestra. Prítomní boli aj
ostatní členovia OZ a ďalší, ktorí sa podieľali na vzniku tohto zdravotníckeho
zariadenia.

Slávnosť pokračovala v Duchovnom
centre sv. Norberta sv. omšou obetovanou ako poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vzniku MH a prosbu
o Božie požehnanie pre činnosť MH.
Svätú omšu koncelebrovali kňazi Miloš
Zárecký OT (na dolnej snímke na strane
5, v strede), rektor seminára Redemptoris Mater v Kyjeve, náš rodák Roman
Grék a náš pán farár Jaroslav Hanzlík
(vľavo), za účasti tých, ktorí sa podieľali
na vzniku tohto zariadenia. Po svätej
omši nasledovalo malé agapé.
Mobilný hospic alebo inými slovami
domáca hospicová starostlivosť je
ambulantné zdravotnícke zariadenie,
ktoré poskytuje komplexnú paliatívnu
starostlivosť pacientom s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúcim pacientom v ich domácom prostredí.

Úlohou paliatívnej starostlivosti je
zlepšiť kvalitu života pacienta a jeho rodiny zoči-voči život ohrozujúcemu
ochoreniu tým, že včas rozpozná, neodkladne diagnostikuje a lieči bolesti
a iné fyzické, psychosociálne a duchovné problémy, a tak predchádza utrpeniu a zmierňuje ho, stabilizovať zdravotný a psychický stav pacienta,
poskytnúť pomoc príbuzným a blízkym
osobám pacienta v náročnej životnej
situácii.
Starostlivosť je určená pacientom
trpiacim nevyliečiteľným ochorením,
u ktorých bola ukončená liečba s cieľom vyliečenia (napr. v prípade onkologického pacienta bola ukončená protinádorová liečba) a bola im odporučená
paliatívna starostlivosť.
Starostlivosť je poskytovaná pacientom, ktorí majú túžbu prežiť posledné obdobie života v domácom
prostredí a majú rodinné zázemie,
kde aspoň jeden z členov rodiny je
pripravený sa o chorého starať počas celého dňa.
Mobilný hospic Dotyk Života, o. z.,
poskytuje starostlivosť pacientom, ktorí majú bydlisko v meste Vrbové, Piešťany, Hlohovec a Trnava alebo v ich
okolí. Ide o mestá Trnavského kraja, no
nevylučujú sa pacienti v blízkom okolí,
patriaci do Trenčianskeho kraja.
Mobilný hospic poskytuje starostlivosť zdravotnú a ošetrovateľskú.
Zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár
hospicu a zdravotná sestra. Prvé vyšetrenie lekárom v domácom prostredí sa
vykonáva pri prijatí pacienta do mobilného hospicu, potom podľa stavu pacienta. Ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi v domácom prostredí poskytuje
zdravotná sestra denne alebo podľa
stavu pacienta. Mobilný hospic spolupracuje s praktickým lekárom chorého
a lekármi špecialistami.
Rozsahom poskytovanej starostlivosti mobilného hospicu je:
•
•
•
•
•
•
•
•

odbery biologického materiálu,
sledovanie klinického stavu pacienta,
príprava, podanie a sledovanie infúzií,
kontinuálne s. c. alebo i. v. podávanie liekov prenosným dávkovačom
liekov (Grasebyho pumpa),
aplikácia injekčnej liečby,
podávanie enterálnej výživy,
preväzy rán,
ošetrenie dekubitov,
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Dňa 31. augusta uplynie 20 rokov od
úmrtia

Márie SUDOROVEJ-ŠVAROVEJ.
S láskou v srdci
spomínajú dcéry
Eva a Mária a vnučky s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku.

P/P1-No 3339/18

Ocenenie prof. Šimončičovi
•
•
•
•

ošetrenie stómií,
starostlivosť o katétre a kanyly,
odsávanie dýchacích ciest,
oxygenoterapia (kyslíkový koncentrátor).

Mobilný hospic umožní sprostredkovanie služby kňaza, dobrovoľníka, psychológa či sociálneho pracovníka, zapožičanie zdravotníckych prístrojov
a pomôcok:
•
•
•
•
•
•
•

odsávačka dýchacích ciest,
prenosný dávkovač liekov (Grasebyho pumpa),
kyslíkový koncentrátor s príslušenstvom,
invalidný vozík,
WC stolička,
chodúľka,
antidekubitný matrac.

Návštevná služba v domácom prostredí pacienta Mobilného hospicu
Dotyk Života, o. z. je v čase: pondelok
až piatok: 8.00 – 16.00 hod. S prihliadnutím na zdravotný stav pacienta aj
mimo stanovenú dobu, vo sviatky, v sobotu a v nedeľu.
Nakontaktovať sa na Mobilný hospic Dotyk Života, o. z. je možné buď
osobne v ambulancii na I. poschodí
na zdravotnom stredisku vo Vrbovom,
a to:
pondelok až piatok: 8.30 – 10.00
utorok aj poobede: 14.00 – 16.00
alebo telefonicky na t. č. 0915 343 721
alebo 0902 743 610.
Poslaním a cieľom mobilného hospicu je úcta k človeku ako k jedinečnej
a neopakovateľnej ľudskej bytosti.

24. júla primátorka mesta Vrbové
Dott. Mgr. Ema Maggiová v Trnave odovzdala mestské ocenenie – Pamätnú
medailu mesta Vrbové a výtlačok novej
Jubilejnej knihy mesta Vrbové prof.
PhDr. Jozefovi Šimončičovi, CSc., poprednému slovenskému archivárovi,
historikovi, vedcovi a pedagógovi. Menovaný získal ocenenie pri príležitosti
vzácnych 90. narodenín za dlhoročnú
spoluprácu s mestom Vrbové a za propagáciu Vrbového.
Je autorom desiatok hodnotných štúdií a populárno-vedeckých článkov, pričom v centre jeho pozornosti stáli dejiny Trnavy a trnavského regiónu.
V roku 1966 spracoval prehľadné dejiny nášho mesta pod názvom O mestský charakter Vrbového, ktoré slúžili
ako podklad pre štátne úrady pri povýšení Vrbového na mesto (1967). Práca
bola v celosti publikovaná až teraz
v Jubilejnej knihe mesta Vrbové. Osobitne si ceníme jeho odborné posúdenie kníh, ktoré spracovali naši autori
a ktoré vydalo mesto Vrbové.
Prof. Šimončič získal za svoju prácu
mnohé ocenenia. Spomenieme aspoň,
že v r. 1979 mu bola udelená Križkova
medaila za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva a že v r. 2007 ho poctili
štátnym vyznamenaním – Pribinov kríž
III. triedy za významné zásluhy v oblasti
archívnictva a histórie. Získal tiež Cenu
Dr. Pavla Jantauscha (2012).
-rb-
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Medzinárodný detský tábor

Po roku sa opäť stretli deti z družobných miest Vrbového a nemeckého Allstedtu. Tentoraz tábor hostilo mesto
Vrbové. Boli sme ubytovaní v krásnom
prostredí malokarpatského pohoria
v historickom kaštieli Planinka. Uvítali
sme 17 detí z Allstedtu a 14 detí základných škôl z Vrbového, ktoré boli nominované pedagógmi na základe ich učenia, aktivít a správania.
Pre deti bol v tábore naplánovaný zaujímavý a pestrý program. Turistika na
Dobrovodský hrad, výlet loďou po Sĺňave pri Piešťanoch, návšteva kúpeľného
ostrova v Piešťanoch, záujmové a kreatívne hry, spoznávanie svojich kultúr
a jazyka, športové hry i predstavenie
a odskúšanie na vlastnej koži u nás veľmi populárneho športu jumping s profi
trénerkou. Ďalej to bola návšteva rodného domu Mórica Beňovského vo Vrbovom a stretnutie s odborníkmi na
históriu (PhDr. Bosák a PaedDr. Kýška),
ktorí predstavili tohto svetoznámeho
cestovateľa a nášho rodáka, výlet na
Čachtický hrad so zaujímavým opisom

osudov majiteľky tohto hradu Alžbety
Bátoriovej.
Spoločné večerné posedenia pri táboráku i diskotešenica s pohybovými
súťažami boli samozrejmosťou. Každé
dieťa si za svoje výkony a snahu zaslúžilo krásnu pamätnú medailu i sladké
pochutiny. Pri rozlúčke s deťmi z Allstedtu bolo vidieť pravé kamarátstva
a pekné vzťahy medzi deťmi, ktoré vďaka táboru vznikli. Nechýbali i slzy
a priania šťastlivého návratu, prísľub
ďalšej komunikácie a možno aj stretnutí.
O pár krásnych dní pre tieto deti sa
postarali pedagogičky Monika Nedorostová, Monika Valová, Zuzana Delea,
prekladateľka Evka Jurčová a organizačný vedúci Branko Remiáš. Mesto Vrbové na čele s primátorkou Dott. Mgr.
Emou Maggiovou plnohodnotne svojou podporou tohto projektu správnym
spôsobom motivuje naše deti k lepšiemu prospechu a správaniu na základných školách, za čo treba vysloviť jedno
veľké ďakujeme.
BR

Jedna účastníčka referovala:
Ahoj, som Ina, mám 15 rokov a bývam v Allstedte. Počas letných prázdnin som sa zúčastnila od 15. do 20.
júla na medzinárodnom letnom tábore vo Vrbovom (Slovensko). V nedeľu
o 23.30 hod. začala 11-hodinová cesta
autobusom. Hneď ako sme v pondelok dorazili, boli sme srdečne privítaní
našimi hostiteľmi. Počas celého týždňa som si všímala, akí sú Slováci pohostinní. Program bol dobre zorganizovaný a tešili sme sa, že máme stále
čo robiť. Samozrejme so slovenskými
dievčatami a chlapcom sme si rozumeli aj napriek tomu, že nás nespájal
rovnaký jazyk. Pričom, ale musím povedať, že niektoré dievčatá hovorili
veľmi dobre po nemecky. Okrem toho
sme si odniesli veľa poznatkov - čo sa
týka od pamätihodností až po slovenčinu. To všetko bolo spolu príjemné
a zábavné. Ťažko sa mi lúčilo, pretože
sme sa skamarátili a nadviazali srdečné putá. Na konci pobytu sme si zanietene povymieňali telefónne čísla,
porobili selfíčka a popodpisovali tričká a pritom sa nasmiali... V piatok o 4.
hod. ráno sme vyrazili domov. Bol to
týždeň plný zážitkov, veselý týždeň
s výbornými animátormi a plný novouzatvorených priateľstiev.
V mene všetkých účastníkov chcem
vysloviť srdečné ĎAKUJEM všetkým,
ktorí nám umožnili zúčastniť sa tohto
campu.
Z nemčiny preložila
Mgr. Sylvia FRAJŠTÁKOVÁ
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Mestský letný tábor
Mesto Vrbové v spolupráci s vrbovskou Úniou žien Slovenska už po tretí
raz zorganizovalo Denný letný tábor,
ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. – 20.
júla v Mestskom spoločenskom klube
na Komenského ulici vo Vrbovom. S iniciatívou vyšla pani primátorka Dott.
Mgr. Ema Maggiová, ktorou podporila
aj náplň činnosti Únie žien – pomoc
pracujúcim matkám, aby sa mohli
v čase prázdninových dní svojich detí
plne venovať svojej práci.
Tábor získava na svojej popularite,
o čom svedčí aj stúpajúci záujem detí
o účasť. V tomto roku ich bolo 22. Vedúca tábora - Mgr. Stanislava Majkútová - pripravila spolu s animátorkami
Karen Amchovou a Natálkou Varinskou
týždeň plný zábavných a súťažných aktivít. Každý deň mal svoju tematickú

náplň. Deti absolvovali indiánsky deň,
plavbu loďou v Piešťanoch, lesné hry
v prírodnom prostredí Dúbravy a olympijský deň. Pripravené hry boli netradičné a veľmi atraktívne, o čom svedčila
detská zanietenosť pri súťažiach a veľmi radostná a pohodová atmosféra
v kolektíve počas celého týždňa. Už tradične sa deti tešia na obľúbenú „pokladovku“. Tentoraz sme poklad hľadali na
priehrade Čerenec. Chvíle popoludňajšieho relaxu deti trávili oddychom pri
hraní spoločenských hier a tancovaním
klubových tancov. O úspech tohto denného letného tábora sa nepochybne
pričinili aj ochotné ženy - členky Únie
žien spolu s predsedníčkou Mgr. Máriou Adamcovou, ktoré sa vzorne celý
týždeň starali o deti a bezproblémový
priebeh tábora. Boli to: p. Mária Madžová, Daniela Bieliková, Daniela Balcírová, Monika Meierová, Marta Petríková, Terézia Majkútová, Anna Hlaváčiková, Mária Klčová, Milka Hanusová, Anna
Juríčková, Danka Kellerová. Podpredsedníčka miestnej organizácie Únie
žien – Mgr. Boženka Kamenická – deťom pripravila diplomy.
V posledný deň sa všetky deti tešili
z medailí a diplomov, ktoré im prišla
osobne odovzdať primátorka Dott.
Mgr. Ema Maggiová. Odmenení diplomami a medailami, plní zážitkov
a nových kamarátstiev, sme si sľúbili,
že o rok sa spolu v tábore stretneme
znova.
Rada ZO ÚŽS Vrbové

5. ročník šachového turnaja Jozefa Klča
Turnaj organizujú: Priatelia Jozefa Klču, Šachový oddiel
vo Vrbovom a Pohostinstvo BAJ
Termín turnaja: 1. september
Právo účasti: Každý kto vie, aj ten kto si myslí, že vie hrať
šach.
Miesto konania: Pohostinstvo Baj
Časový harmonogram: 14.00 – 14.30 registrácia účastníkov
14.30 – 18.30 7 kôl
18.30 vyhodnotenie a záver
Štartovné: 1€, maximálny počet prihlásených je 20,
prednosť majú skôr prihlásení.
Ceny: Najlepší traja získajú pohár. Každý účastník dostane
vecnú cenu.
Občerstvenie: V štartovnom je zahrnuté občerstvenie
vo forme klobásky.
Systém hry: Hrá sa švajčiarskym systémom na 7 kôl.
O poradí rozhoduje: 1. počet bodov, 2. väčší počet víťazstiev,
3. Buchholz, 4. Sonneborn-Berger

PODUJATIE SA KONÁ S FINANČNOU PODPOROU
MESTA VRBOVÉ
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PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

prevádzkovateľa mesto Vrbové - Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika, Vrbové
Dokončenie z minulého čísla.
Ste povinní nám poskytnúť vaše
osobné údaje?
12. V prípade, ak je právnym základom
pre spracúvanie vašich osobných
údajov súhlas so spracúvaním
osobných údajov podľa článku 6
ods. 1 písm. a) GDPR nie ste nikdy
povinný poskytnúť nám vaše osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je založené na vašej
slobodnej úvahe a dobrovoľnom
konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo
mať žiadne negatívne a podstatné
následky na vašu osobu, ale môže
sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a vaše informovanie o novinkách.
13. V prípade, ak je právnym základom
pre spracúvanie vašich osobných
údajov uzatvorenie alebo plnenie
zmluvného vzťahu podľa článku 6
ods. 1 písm. b) GDPR a odmietnete
nám poskytnúť vaše osobné údaje,
môže to znamenať nemožnosť
uzatvorenia zmluvného vzťahu
alebo prípadne jeho plnenia.
V týchto prípadoch je poskytnutie
osobných údajov zmluvou.
14. V prípade, ak je právnym základom
pre spracúvanie vašich osobných
údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1
písm. c) GDPR poskytnutie vašich
osobných údajov je povinné. Ak
nám odmietnete poskytnúť vaše
osobné údaje, môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči vám uplatňovať (napr. ak
by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola
uložená sankcia). V niektorých
z týchto prípadov vaše osobné
údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom.
15. V prípade, ak ide o spracúvanie
osobných údajov na účely plnenia
povinností podľa zákona č.
307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
neposkytnutie osobných údajov
oznamovateľa nemá za následok
neprešetrenie anonymného podnetu. Dôsledkom podania anonymného podnetu je, že vás nebudeme informovať o výsledku jeho
prešetrenia.
16. V prípade, ak je právnym základom
pre spracúvanie vašich osobných

údajov splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci
zverenej Prevádzkovateľovi podľa
článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie vašich osobných údajov
je povinné. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že vám nebude poskytnutá
služba zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov územnej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás
žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy vo
verejnom záujme. V niektorých
z týchto prípadov vaše osobné
údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom.
17. V prípade, ak je právnym základom
pre spracúvanie vašich osobných
údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na
spracúvanie vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6
ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní
toto spracúvanie strpieť, ale máte
voči nemu právo podať námietku.
Viac sa o tomto práve dozviete
v osobitne zvýraznenej časti tohto
dokumentu ako aj prostredníctvom doplnkových mechanizmov
transparentnosti, ktoré môžeme
používať pri našej prvej komunikácii a/alebo pri získavaní vašich
osobných údajov priamo od vás.
Aké sú vaše práva pri spracúvaní
osobných údajov?
18. Záleží nám na ochrane vašich
osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných
bezpečnostných opatrení, ako aj
prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť vaše práva dotknutej
osoby podľa GDPR prostredníctvom
písomnej vlastnoručne podpísanej
žiadosti, z ktorej bude zrejmá vaša
identita a právo, o ktorého výkon
nás žiadate.
19. Žiadosti o výkon práva dotknutej
osoby môžete posielať na kontaktné údaje uvedené v bodoch 1 až 3
vyššie. Týmto postupom nie je dotknuté vaše právo odvolať udelený
súhlas so spracúvaním osobných
údajov, ktorý môžete vždy odvolať
tak ľahko, ako ste nám ho udelili
(napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj
emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti)

20.

21.

22.

23.

alebo vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak
sú dostupné.
V prípade záujmu o informácie
o dôvodoch na základe ktorých
prevažujú naše oprávnené záujmy
nad vašimi právami a slobodami
pri spracúvaní vašich osobných
údajov na právnom základe podľa
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR nás,
prosím, kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.
V prípade, ak považujete spracúvanie vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne, môžete
nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov
zverejnených na začiatku tohto dokumentu alebo môžete v určitých
prípadoch použiť priamo funkcionality systémov, ak sú dostupné.
S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva,
ktoré by vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o spracúvaných osobných údajoch. Konkrétne ide o právo na prístup
k údajom (článok 15 GDPR), právo
na opravu (článok 16 GDPR), právo
na vymazanie (článok 17 GDPR),
právo na obmedzenie spracúvania
(článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR),
právo namietať spracúvanie vašich
osobných údajov (článok 21 GDPR)
a právo napadnúť rozhodnutie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, ktoré je
spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu vaše stanovisko
a žiadať od Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR).
GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých
práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, keďže
v konkrétnom prípade sa môžu
uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť
v každom prípade splnené. Vašou
žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať
a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Ako
dotknutá osoba máte tiež právo
kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov SR resp.
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podať návrh na začatie konania
podľa § 100 Zákona. Viac informácií
je možné nájsť na webovej stránke
www.dataprotection.gov.sk.
24. Dovoľujeme si vás upozorniť, že pri
vybavovaní vašej žiadosti o výkon
práva dotknutej osoby podľa GDPR
vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti, a
to najmä v prípadoch, ak nás budete žiadať o výkon vášho práva
iným spôsobom ako písomným
listom s vaším vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou)
alebo osobne.
25. Uplatnenie vašich práv dotknutej
osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred
dohodnúť aj na mestskom úrade,
pričom však vždy vyžadujeme
osobné overenie vašej totožnosti
prostredníctvom jej preukázania
predložením dokladu vašej totožnosti.
26. Ak o vás spracúvame veľké množstvo informácií, máme právo požadovať, aby ste spresnili, ktorých
informácií alebo spracovateľských
činností sa žiadosť týka. Žiadame
vás preto – ak je to možné, aby
vaše žiadosti boli čo najviac podrobné, odkazovali na konkrétne

účely a konkrétne práva, ktorých sa
domáhate podľa GDPR resp. Zákona. Značne to urýchli vybavenie vašej žiadosti.
27. Ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme
oprávnení účtovať si primeraný
administratívny poplatok, ktorý
zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo odmietnuť
konať. Pri opakovanej žiadosti
o poskytnutie kópií spracúvaných
osobných údajov si vyhradzujeme
právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady. Proces vybavenia vašej
žiadosti spojenej s výkonom vášho
práva dotknutej osoby podľa GDPR
je bezplatný.
28. „Máte právo kedykoľvek účinne
namietať proti spracúvaniu
osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Takisto máte právo namietať aj voči spracúvaniu
vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov alebo na základe verejného záujmu.“

V prípade uplatnenia námietky
voči spracúvaniu vašich osobných
údajov na marketingové účely zabezpečíme obmedzenie tohto
spracúvania na tieto účely. V prípade uplatnenia tohto práva vám
radi preukážeme spôsob, ktorým
sme vyhodnotili tieto oprávnené
alebo verejné záujmy ako legitímne a prevažujúce.
Zmena podmienok ochrany osobných údajov
29. Ochrana osobných údajov pre nás
nie je jednorazovou záležitosťou.
Informácie, ktoré sme vám povinní
vzhľadom na naše spracúvanie
osobných údajov poskytnúť, sa
môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto
podmienky upraviť a zmeniť
v akomkoľvek rozsahu. V prípade,
ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu
vám dáme do pozornosti napr.
všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
30. Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné
od 25. mája 2018.

Vrbovské premeny
Vrbovské premeny je projekt, v ktorom sa spojili šikovná kaderníčka Soňa
Vančová a kozmetička Zdenka Hlinková
s periodikom Hlas Vrbového a vyhlásili
súťaž pre ženy. Teraz už druhé kolo si
našlo opäť veľa záujemkýň, z ktorých
bola vyžrebovaná jedna výherkyňa.
Šťastie sa usmialo na Janku Frankovičovú z Vrbového.
Kaderníčka Sonička Vančová nám
priblížila svoju prácu na výherkyni.
„Janka mala tmavé odrasty pri korienkoch, na ktoré som aplikovala blond
farbu. Do dĺžok som aplikovala farbu
rosé blond, ktorá vlasy krásne natónovala na jemnú ružovú farbu, ktorá je

teraz trendy. Keďže výherkyňa nechcela výraznú zmenu strihu, ten som iba
upravila. Pred konečnou úpravou som
použila prípravok Thermo builder, ktorý chráni vlasy pred teplom a zároveň
aj regeneruje. Vlasy som vysušila cez
kefu a natočila aby som docielila objem.“

krémiky, aby sme im dodali hydratáciu.
Pleť, aby bola hydratovaná a dýchala,
tak sme dávali hydratačný krém. Na vytvorenie jednotného tónu pleti som naniesla make-up, zafixovala som ho
púdrom. Líčka zvýraznila bronzerom.
Oči sú líčené do dymova a pery do prirodzena vykreslené ceruzkou.“

Kozmetička Zdenka Hlinková spravila
tieto úkony: „Pani Janke som použila na
vyčistenie pleti Times Wise kolekciu a
doplnili sme ju o séra, ktoré idú do hĺbky pokožky. Na oči sme použili očné

Okrem krásneho omladzujúceho výsledku si výherkyňa odniesla i cenné
rady, ako sa správne o svoju pleť a vlasy starať.
BR, foto pk
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Vrbové „v zemi Slovákov“
To, čo sa nám dnes zdá samozrejmé, v minulosti až takým samozrejmým nebolo. Slovensko po
stáročia nemalo postavenie právneho subjektu a tvorilo len neohraničenú súčasť Uhorska.
A tak sa o Slovensku a Slovákoch
vo svete vedelo málo, alebo nič.
Predsa však, podrobnejší výskum prináša mnohé prekvapujúce zistenia.
K jedným z nich patrí objav doc. PhDr.
Miroslava Kamenického, CSc., z Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. O ňom
referuje v príspevku Vytváranie pojmu
slovenského územia vo svetle cestopisnej literatúry v 17. a 18. storočí, ktorý je
uverejnený v knihe Slovenské územie
v historickom kontexte (Martin : Matica
slovenská 2017, s. 113 – 125). Keďže
pretriasaná problematika sa týka aj
nášho Vrbového, pripravili sme na základe vyššie spomenutého príspevku
náš článok, pričom sme ho doplnili
o vlastné poznatky.
Doc. Kamenický našiel počas študijného pobytu v Nemecku v roku 2009
v knižnici Niedersächsische Staats- und
Universitätsbibliothek v Göttingene Rotensteinov cestopis „o zemi Slovákov“,
ktorý doteraz nebol v našej odbornej
spisbe známy, a tak sa rozhodol o ňom
informovať.
V roku 1785 dielko napísal Gottfried
Edlen von Rotenstein pod názvom Bemerkungen über das Land der Schlavacken, čo po slovensky značí Poznámky o zemi Slovákov. Publikovali ho
v nemeckom Lipsku dva roky po jeho
napísaní v 6. zväzku zbierky kratších
cestopisov – Archiv zur neuer Geschichte, Geographie, Natur- und Menschenkenntnis (s. 23 – 38). Rakúska historička Andrea Seidlerová v roku 2003
zistila, že skutočné meno autora je Gottfried Stegmüller a že ide o lekárnika,
ktorý pôsobil v Bratislave.
Tento bratislavský Nemec píše hneď
v úvode svojej práce, že už dávno chcel
navštíviť tie časti Uhorska, kde väčšinu
obyvateľstva tvoria Slováci (wo die meisten Einwohner Schlavacken sind). Pre
toto naše územie používa až dva názvy:
Zem Slovákov (Land der Schlavacken)
a Slovensko (Schlavackenland, doslova
Slovenská krajina).
Z Bratislavy vyrazil na cestu spolu so
svojou manželkou po dlhom daždivom
období už za veľmi pekného počasia
11. júla 1785. Cestovali cez Senec, Blatné a Cífer do slobodného kráľovského
mesta Trnavy, ktorú tvorilo asi 600 domov. Tam si dali prepriahnuť kone
a pokračovali do Hlohovca, „mesta
grófa Jána Erdődyho“ s 350 domami.

Ďalšou zastávkou nášho cestovateľa
bolo Vrbové, ktoré je charakterizované
ako neopevnené mesto (eine oﬀene
Stadt) so 400 domami, kde žije 6 000
obyvateľov, medzi nimi mnoho remeselníkov. Porovnanie počtu domov,
resp. počtu obyvateľov, s inými uvádzanými lokalitami ukazuje, že Vrbové patrilo medzi významné sídla. Naše mesto
autor zaznačuje v dvoch variantoch –
Wirbovna, Urbau. Prvý je slovenský,
druhý nemecký. Slovenské meno Vrbového je očividne skomolené, k čomu
došlo pri sádzaní textu z rukopisu. Iste
tam malo byť Werbowa. O Vrbovom sa
tiež dozvedáme: „Farský kostol má najvyššiu vežu v okolí. Na poliach dopestúvajú veľa pšenice, iných obilnín, jačmeňa, viky, hrachu, cíceru, šošovice...“
Stegmüller potom navštívil Podolie,
Očkov, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom (600 domov, 6000 obyvateľov)
a Trenčianske Bohuslavice. Na druhý
deň si všíma Beckova. Jeho cesta viedla
ďalej do Trenčianskej stolice. Nachádzame tu opis obcí Melčice a Zemianske Lieskové (dnes obec Melčice-Lieskové), Adamovce a Kochanovce (dnes
Adamovské Kochanovce) a miest Trenčín (86 domov medzi hradbami a 300
domov na predmestiach), Dubnica
a Trenčianske Teplice.
Pri údajoch o Nitrianskej stolici Steg-

müller informuje aj o Piešťanoch ako
o známych kúpeľoch. „Polia sú tu veľmi
úrodné. Pestuje sa veľa maku. Makom
Slováci husto posýpajú sladké pečivo
(podobne som to videl aj na svojich
cestách po Čechách). Na takto makom
posypané pečivo (Gebackwerk) pridajú
roztopené horúce sadlo a med. Je to
vynikajúce jedlo, ktoré si aj ja sám dávam často urobiť. Raz som mal jedného
hosťa z Nemecka. Dal som mu ako kuriozitu zjesť takéto jedlo. Najprv to síce
nechcel jesť tvrdiac, že mak ho bude
veľmi uspávať. Potom sme ho však
s mojou milou manželkou prehovorili,
a najmä keď videl, že ja i moja manželka sme zjedli plný tanier, zjedol to aj
on. Potvrdil, že jedlo chutí vynikajúco.
Okrem toho sa tu vyrába aj makový
bajgel, ktorý je plnený zmesou maku,
roztopeného sadla a medu. Ten sa vozí
dokonca aj do Viedne.“
Bratislavčan Gottfried Stegmüller
opisuje naše Považie ako „zem Slovákov“, resp. „Slovensko“, tak ho iste vnímali aj iní obyvatelia metropoly na Dunaji. Čo je však dôležité, že tieto
informácie sa dostali nielen do Nemecka, ale aj ku európskym vzdelancom.
Pre nás je pozoruhodné, že do článku
o „zemi Slovákov“, „Slovensku“ boli zahrnuté aj údaje o našom meste.
Ľ. BOSÁK, P. KÝŠKA
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Vrbovčanka v boji o finále jedinečného futbalového
turnaja v Brazílii
Vrbovčanka Andrea Bogorová 20. júla reprezentovala v Brazílii Slovensko v tíme Myjavy za účasti 58 krajín na
celosvetovom finále jedinečného futbalového turnaja Neymar Jr’s Five. Je to globálny turnaj slávneho brazílskeho útočníka Neymara da Silva Santos Juniora, ktorý oslavuje futbal ako spoločnú vášeň po celom svete. V minulom roku sa na ihriská postavilo viac ako 100-tisíc hráčov z 53 krajín. Tento rok sa po prvý raz do turnaja zapojilo
aj naše Slovensko. A hneď bolo úspešné, ako sme už uviedli. Čo nás mimoriadne teší, slovenské hráčky sa dostali do boja o finále v Brazílii, aj vďaka Vrbovčanke. A aj tam Andrea Bogorová prispela k úspechu Slovenska slušným vkladom – piatimi gólmi. O tomto zaujímavom športovom podujatí písala aj naša denná tlač (Nový Čas). My
sme Andreu požiadali o pár slov.
Keď sme ho zdolali, pocity boli neopísateľné.

Mohli by ste sa trochu čitateľom
Hlasu Vrbového predstaviť a uviesť,
kde a kedy ste začali so športom,
s futbalom a aké úspechy ste dosiahli?
S futbalom som začala u nás vo Vrbovom, už v šiestich rokoch som nastúpila na svoj prvý zápas za vrbovskú prípravku. Neskôr som prešla cez starších
žiakov Vrbového. V trinástich rokoch sa
mi ozvala trénerka Myjavy a prvý raz
som zažila ako chutí ženský futbal. Po
polroku v ženskom futbale sa mi naskytli príležitosti zviditeľniť sa. V pätnástich rokoch som dostala svoju prvú
pozvánku do reprezentácie Slovenska
WU15. V reprezentácii pôsobím dodnes
momentálne vo vekovej kategórii
WU19. Okrem Myjavy som vyskúšala aj

klub MŠK Slovan Trenčianske Teplice, kde
som pôsobila dva roky. Stala som sa 2 x
najlepšou strelkyňou 1. ligy junioriek.
A po dvoch rokoch som sa vrátila naspäť na Myjavu, kde sú veľmi dobré
podmienky a ženský futbal tam ide stále vyššie. Svedčí o tom aj úspech v Brazílii. Turnaj Neymar JR’s5 sa na Slovensku organizoval prvý raz. Asi štyri dni
pred turnajom sme sa s trénerkou
zhodli, že to môžeme ísť skúsiť. Myjava
je v malom futbale veľmi úspešná
a sme trojnásobný víťaz slovenskej futsálovej ligy žien. Kvalifikácia na turnaj
do Brazílie sa konala v Bratislave, kde
sme sa cez zápasy v skupine prebojovali až do finále. Čakal nás Slovan Bratislava, majster 1. ligy žien na Slovensku.

Aké to bolo v Brazílii?
Po 15-hodinovom lete s prestávkou v
Dubai sme konečne prileteli do centra
diania. Hneď na druhý deň bolo vyžrebovanie skupín. Našu skupinu tvorili
Jordánsko, Nemecko a Kanada.
S Kanadou sme zvíťazili 2:0, s Nemeckom sme prehrali 1:0. Jordánsko bol
najväčší favorit našej skupiny, ktorý porazil Kanadu a aj Nemecko 5:0. Avšak
my sme s ním dokázali zvíťaziť 5:0
a postúpili sme z 1. miesta v skupine.
Na druhý deň nás čakalo USA, s ktorým
sme zvíťazili 4:0 a postúpili sme do semifinále s Brazíliou. Ešte tri minúty
pred koncom zápasu sme viedli 1:0, napokon Brazílčanky vyrovnali a v predĺžení sme Brazílii podľahli. Domáci celosvetový turnaj vyhrali. Dovolím si
povedať, že Talianky, ktoré hrali finále
s Brazíliou neboli vôbec futbalovejšie
od nás. Okrem futbalu sme sa pozreli
do múzea Pelého, prešli sa centrom
mesta Santosu a boli na pláži v Dubai.
Napokon sa chcem poďakovať sponzorom – Canister a TJ Spartak Myjava,
ktorí nám zabezpečili finančné a materiálne podmienky. Taktiež spoločnosti
Red Bull, ktorá sa o nás po celý turnaj
starala.
Našej vrbovskej športovkyni ďakujeme za reprezentáciu a želáme jej
úspešné zavŕšenie štúdia na Súkromnom
športovom
gymnáziu
v Trenčianskych Tepliciach, ktoré ju
v blízkom čase čaká.
Spracoval: -rb-

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY

OZNÁMENIE PRE URBÁRNIKOV

MESTSKEJ KNIŽNICE VRBOVÉ

Urbárske pozemkové spoločenstvo Vrbové oznamuje
svojim členom, že dňa 22. septembra o 10.00 hod. sa
bude konať Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Vrbové na Poľnohospodárskom družstve Vrbové.
Podrobnejšie informácie dostali členovia písomne poštou.

OD 3. SEPTEMBRA JE KNIŽNICA OTVORENÁ
pondelok – piatok
12.00 – 18.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)
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tá. Taktiež si každý z účastníkov mohol vybrať jeden z bežeckých suvenírov
s potlačou malého vrbovského erbu.
Podujatie, ktoré organizovalo mesto
Vrbové v súčinnosti so Združením
športových klubov mesta Vrbové, prebehlo v dobrej a priateľskej atmosfére,
a skončilo sa štedrou tombolou, z ktorej sa pri žrebovaní ušlo väčšine súťažiacich. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník v roku 2019.
Mgr. René JUST, foto pk
Pretekov sa zúčastnilo spolu 127 bežcov z rôznych kútov Slovenska, napr.:
Košice, Žilina, Nitra, Bratislava, Topoľčany, Skalica, Myjava... a jeden bežec
prišiel dokonca z Poľska. Dlhší, 15 km
beh, absolvovalo 60 bežcov a na štart 5
km Behu zdravia nastúpilo 67 pretekárov. Bežalo sa za veľmi teplého a slnečného počasia, a preto si bežci pochvaľovali postriekanie celej trate vodou,
o čo sa postaral miestny dobrovoľný
hasičský zbor, vďaka čomu bol vzduch
aspoň trochu znesiteľnejší.
Ročník 2018 sa vyznačoval vysokou
účasťou bežcov z Vrbového, ktorých
bolo na oboch behoch spolu 42, čo je
najviac od vzniku tohto podujatia. Vďaka mestu Vrbové ako hlavnému sponzorovi, ale aj firme SEMIKRON a iným
menším sponzorom mohol víťaz každej
kategórie dostať pekný darčekový kôš,
všetci umiestnení v prvej „trojke“ finančnú odmenu, absolútni víťazi trofejové poháre a každý, kto sa zúčastnil,
peknú pamätnú medailu, ktorú v cieli
na krk vešali švárne krojované dievča-

