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Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
sa konajú v sobotu 16. marca 2019
od 7.00 do 22.00 hod.
Ak v prvom kole volieb ani jeden
z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov voličov, bude sa druhé
kolo volieb konať v sobotu 30. marca
2019 od 7.00 do 22.00 hod.
II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý má právo voliť do Národnej rady
Slovenskej republiky, t. j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je z á k o n o m
ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia.
III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky
môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky
a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
•
výkon trestu odňatia slobody,
•
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
•
pozbavenie spôsobilosti na právne
úkony.
IV
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v deň konania
volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho
trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb
prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu na prvé i druhé kolo volieb
prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť

zo žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň
predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb
najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
V listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho
preukazu bola doručená obci najneskôr
15 pracovných dní predo dňom konania
volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre
druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019).
Elektronicky tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho
preukazu bola doručená obci najneskôr
15 pracovných dní predo dňom konania
volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre
druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019).
Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí.
Ak obec nemá webové sídlo, zverejní
elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje
o voličovi
•
meno a priezvisko,
•
rodné číslo,
•
štátnu príslušnosť,
•
adresu trvalého pobytu (obec, ulica,
číslo domu),
•
korešpondenčnú adresu, na ktorú
obec doručí hlasovací preukaz (ak
je odlišná od adresy trvalého pobytu).
Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň
predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb
najneskôr 29. 3. 2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje
o voličovi
•
meno a priezvisko,
•
rodné číslo,
•
štátnu príslušnosť,
•
adresu trvalého pobytu (obec, ulica,
číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi
na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti
neuvedie inú korešpondenčnú adresu,
najneskôr tri pracovné dni od doručenia
žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz
na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo
elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí
v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko

a číslo občianskeho preukazu. Podpis
voliča na žiadosti nemusí byť úradne
osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť
svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací
preukaz, môže voliť aj vo volebnej
miestnosti príslušnej podľa miesta jeho
trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím
preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len pre
ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu
s občianskym preukazom.
V
Spôsob hlasovania
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol
voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym
preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu
okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname
voličov a vydá voličovi hlasovací lístok
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce.
Občan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕšil
18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky a dostavil sa
v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu
a súčasne okrskovej volebnej komisii
predloží čestné vyhlásenie o trvalom
pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková
volebná komisia takéhoto voliča dopíše
do zoznamu voličov, čo zaznamená
v jeho slovenskom cestovnom doklade
a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte
v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky
obce.
Prevzatie
hlasovacieho
lístka
a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru,
okrsková volebná komisia hlasovanie
neumožní.
V osobitnom priestore určenom na
úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať
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poradové číslo len jedného kandidáta.
Ak volič zakrúžkuje viac poradových
čísiel kandidátov, je takýto hlasovací
lístok neplatný. Upravený hlasovací
lístok vloží volič do obálky a následne do
volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne
upravený hlasovací lístok vloží volič do
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať
a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii,
má právo vziať so sebou do priestoru

určeného na úpravu hlasovacích lístkov
inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok
a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do
osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej
komisie poučí o spôsobe hlasovania
a o skutkovej podstate trestného činu
marenia prípravy a priebehu volieb.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné
postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen
okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, má právo požia-

Kampaň k voľbám prezidenta Slovenskej republiky
V našom meste sa kampaň k voľbám prezidenta Slovenskej republiky riadi príslušnými zákonmi
a všeobecne záväzným nariadením
mesta Vrbové č. 6/2017 k volebnej
kampani pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu a orgánov
samosprávy Trnavského samosprávneho kraja.
Volebnú kampaň si jednotlivé politické subjekty, ktoré si zaregistrovali kandidačné listiny k voľbám,
zabezpečujú vo vlastnej réžii, na
vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.
Mesto Vrbové v súlade so zákonom (rovnosť podmienok) jednotlivým politickým subjektom bezplatne zabezpečí:
a) priestor na vylepovacej ploche
pred voľným pozemkom na Beňovského ulici medzi domami súp.
č. 453/68 a súp. č. 455/64, a to
v rozsahu plagátu formátu A3;
b) mesto Vrbové plochu rozdelí a ozna-

čí číslami kandidujúcich subjektov;
c) vylepenie plagátov na príslušnú
plochu označenú číslom žiadateľovho kandidujúceho politického
subjektu si žiadateľ zabezpečí sám;
d) miesta vyhradené pre politické
subjekty, ktoré možnosť vylepenia
plagátu nevyužijú, ostanú prázdne.
Na toto miesto nie je možné
umiestniť žiadny iný volebný plagát
iného politického subjektu.
Za obsah volebnej agitácie, ako aj
za následné odstránenie plagátov
po skončení volebnej kampane
zodpovedá v plnej miere zverejňovateľ (politický subjekt).
Celé nariadenie je zverejnené na:
https://www.vrbove.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/
Mesto Vrbové informuje, že zo
svojej strany pripravilo podmienky,
aby sa volebná kampaň mohla realizovať.
-rb-

NOVÝ DIAKON
Z VRBOVÉHO
V sobotu 2. marca pribudne medzi klérus Trnavskej arcidiecézy nový diakon.
O 10.00 hodine dopoludnia, skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu nástupcu
apoštolov – biskupa, prijme v Kostole sv.
Gorazda vo Vrbovom posvätný rád diakonátu študent Pápežskej Gregoriánskej
univerzity v Ríme, Dott. Mgr. Peter Juhás,
rodák z vrbovskej farnosti. Svätiteľom
bude trnavský arcibiskup Mons. Ján
Orosch. K účasti na tejto slávnosti pozývame všetkých ľudí dobrej vôle.
-to abu-

VYUŽÍVAJTE SLUŽBY

MESTSKEJ KNIŽNICE
VRBOVÉ

dať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky,
a to len v územnom obvode volebného
okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná
komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nesprávne
upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí
priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené
na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

†

7. februára sme si pripomenuli 3. výročie smrti nášho drahého manžela,
otca, dedka a pradedka

Ernesta HULVANA.
S úctou a láskou smútiaca rodina

P/P1-No 273/19

†

More lásky si so sebou vzala,
hory bolesti zanechala.
Už len kytičku kvetov na hrob
Ti môžeme dať
a s láskou na Teba spomínať.
Dňa 15. februára si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná

Adrika RUSNÁKOVÁ.
S láskou a úctou spomína a za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.

pondelok – piatok
12.00 – 18.00 hod.
(vchod oproti kláštoru)
Staňte sa členom knižnice
Zápisné na kalendárny rok:
•
•

1 euro
50 centov pre dôchodcov,
deti a študentov

-N-
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Informácia pre občanov
Mesto Vrbové na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava týmto informuje občanov,
ktorí chovajú domáce zvieratá o povinnosti nahlasovania domácej zabíjačky,
týkajúcej sa ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec a kôz a zveri z farmového
chovu aspoň 1 deň vopred na
Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trnava,
Zavarská č. 11, 918 21 Trnava
tel.: 033/5501447, 033/5922111,
e-mail: sekretariat.tt@svps.sk.
Podľa usmerňovacieho dokumentu

Európskej komisie je domáca zabíjačka
definovaná ako činnosť, ktorú vykonáva fyzická osoba, nie podnikateľ. Mäso
a orgány, prípadne produkty získané
pri domácej zabíjačke sú určené len na
súkromnú domácu spotrebu chovateľa
v jeho domácnosti a jemu blízkych
osôb (rodinných príslušníkov). Nesmú
sa uvádzať na trh za účelom predaja
pre iného konečného spotrebiteľa.
Bližšie informácie sú na útvare výstavby, ÚR, dopravy a životného prostredia.
Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, v. r.
primátorka mesta

Prvé rokovanie
Na 14. februára o 17.00 hod. zvolala primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová
do Beňovského kúrie prvé zasadanie
vrbovského
poslaneckého
zboru
v r. 2019 a zároveň prvé po ustanovujúcej schôdzi. Na programe sú správy
o činnosti MFK, ZŠK a hlavnej kontrolórky mesta za II. polrok 2018, plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019,
úpravy Šatútu mesta, Rokovacieho

poriadku MsZ, kúpy pozemkov, dotácie
pre MFK a ZŠK, obchodné verejné súťaže: Beňovského kúria - pasáž a garáže
na Hoštákoch, vecné bremeno (NN kábel Real Market) a ďalšia problematika.
Kompletnú pozvánku nájdete na:
https://www.vrbove.sk/wp-content/
uploads/2019/02/pozv%C3%A1nka-na
-MsZ.pdf
-rb-

Prepadnutá pivnica
V piatok okolo obeda došlo k poruche na vodovodnom potrubí na Ul. M.
R. Štefánika. Veľký únik vody zaplavil aj
neďaleké pivničné priestory rodinného
domu.
O pomoc s odčerpaním vody zo suterénu sa obyvatelia obrátili na DHZ Vrbové prostredníctvom vedenia mesta.
Dobrovoľní hasiči použili na odčerpanie vody zo zaplavených pivníc elektrické kalové čerpadlo napájané od elektrocentrály a súčasne pracovali na
odstránení poruchy zamestnanci spol.
TAVOS.
V priebehu odčerpávania došlo
k prepadnutiu chodníka vedľa domu.
Z dôvodu, že sa chodník stále prepadával a došlo k viditeľnému narušeniu
statiky domu, boli práce na odčerpávaní zastavené. Zastavené boli aj energetické prípojky a obyvateľka postihnutého domu bola evakuovaná. Neskôr sa
na miesto udalosti dostavili jednotky
HaZZ a vedúca stavebného úradu mesta Vrbové. Veliteľom zásahu bol udelený zákaz využívania prípojok inžinierskych sietí a vstup do rodinného domu
až do posúdenia statikom.
FG

Vrbovčania v hlavných rolách
Naši čitatelia už vedia, že mladí Vrbovčania, súrodenci Kvačákovci sa dali na umeleckú dráhu. Medzi ich nové
úspechy patria divadelné baletné premiéry. Frederika tancovala 16. novembra m. r. v Severočeskom divadle
v Ústí nad Labem hlavnú postavu Lízy v balete Márna opatrnosť a Filip tancoval 25. novembra hlavnú úlohu,
ktorá sa volá Albert v balete Giselle, v Thüringer Staatsballett Gera. Divákom sa obe predstavenia veľmi páčili,
boli na ne kladné ohlasy a kritiky.
-rb-
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VRBOVČAN V CENTRE POZORNOSTI
Na Liptove

preložil Miloš Ferko. Má 301 strán.

Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum
Janka Kráľa zorganizovali 8. novembra
2017 odbornú prednášku historika
Mgr. Patrika Kuneca, PhD., z Katedry
histórie Filozofickej fakulty Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, na tému
Móric August Beňovský – cestovateľ
a dobrodruh z vôle osudu. Podujatie
vzbudilo značnú pozornosť, o čom
svedčili zaplnené priestory prednáškovej siene múzea.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a Združenie Mórica Beňovského už predtým (2016) vydali knihu ruského spisovateľa Leva Michajloviča Ďomina
Beňovský: vyhnanec a kráľ (459 s.). Jej
preklad pripravil takisto Miloš Ferko.

Pamätná medaila

Združenie Mórica Beňovského dalo
v minulom roku vyraziť v Mincovni, š. p.,
Kremnica v limitovanom množstve medailu svojho združenia s námetom Mórica
Beňovského. Je dielom známeho kremnického dizajnéra Branislava Ronaia, má
priemer 80 mm, hmotnosť 276 g. Jej povrch je vyhotovený v dvoch verziách
– bronz patinovaný a meď patinovaná.

Nové knihy

V roku 2017 vyšla vo Vydavateľstve
Spolku slovenských spisovateľov kniha
Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského od autora Miroslava Musila. Jej
prezentácia sa uskutočnila v priestoroch lapidária Bratislavského hradu 20.
septembra 2017. Úlohu krstných otcov
vzali na seba veľvyslanec Francúzska
na Slovensku Christophe Léonzi a veľvyslanec Japonska na Slovensku Jun
Shimmi. V roku 2018 vyšla v druhom
vydaní.
Združenie Mórica Beňovského vydalo v roku 2018 v spolupráci s Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov
knihu Madagaskar, moja láska. Napísal
ju slávny poľský cestovateľ Arkady Fiedler (1894 – 1985), ktorý „v roku 1937 vycestoval ako botanik na Madagaskar,

Beňovskovci oceňovali

strávil tam dva roky svojho života, oženil
sa s malgašským dievčaťom a žil v oblasti, kde pôsobil 160 rokov pred ním aj Móric Beňovský. Fiedler píše o prostredí,
prírode a ľuďoch nadčasové texty, ktoré
nestrácajú svoju literárnu hodnotu ani
s odstupom desaťročí. Autorove fotografie Madagaskaru z čias, keď tam pôsobil, dodávajú knihe maximálnu autentickosť a umocňujú umeleckú hodnotu
jeho diela.“ (Z reklamnej anotácie.)
Z poľského originálu Madagaskar
– Gorąca wieś Ambinanitelo ... knihu

Združenie Mórica Beňovského uskutočnilo 4. októbra m. r. v Bratislave na
lodi zakotvenej na Dunaji podujatie pod
názvom Móric Beňovský žije 2018. Svojou novou medailou ocenili na ňom dve
významné slovenské osobnosti – herečku Božidaru Turzonovovú, ktorá stvárnila vo filmovom seriáli Vivat Beňovský
Afanáziu a spisovateľa Antona Hykischa,
autora románu o cisárovnej Márii Terézii
(Milujte kráľovnú, 1984) a románu o jej
synovi – cisárovi Jozefovi II. (Verte cisárovi, 2016).

Združenie zároveň predstavilo svoj
nový edičný počin - knihu Madagaskar
- moja láska. Pocta byť jej krstnými rodičmi sa dostala práve oceneným.

Beňovského rezidencia

Koncom minulého roka bol vo Vrbovom skolaudovaný nový moderný bytový dom nesúci názov Rezidencia Beňovského.
Je
situovaný
práve
na Beňovského ulici, poniže jeho rodného domu – Beňovského kúrie. Tvorí
ho trojica na seba nadväzujúcich štvorpodlažných
budov
s
nádvorím
uprostred. Miesto tu má 29 bytových
jednotiek - 7 garsóniek, 10 dvojizbových bytov a 12 trojizbových. Jedno
podzemné podlažie je vyhradené na
garáž pre 41 automobilov.

tiež na istú maďarskú publikáciu, ale
i na pasáže o Beňovskom vo svojej knihe, ktorú tu prezentoval.
-vik-

Porada o propagácii

5. februára sa v Piešťanoch uskutočnila porada o propagácii Mórica Beňovského v roku 2019. S viacerými podnetmi vystúpila JUDr. Cecília Kandráčová,
CSc., laureátka Beňovského glóbusu,
profesijne právna vedkyňa a diplomatka. Predstavy mesta Vrbové prezentovala primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová. Prítomní boli i pracovníci útvaru
kultúry a hlavná kontrolórka mesta
JUDr. Mária Gajňáková.

Exprezident o kamčatskom pobyte Vrbovčana

Radi vás informujeme, že prvý laureát
Beňovskeho glóbusu, bývalý prezident
SR Rudolf Schuster, uskutočnil 23. januára na prešovskej radnici prednášku
o Kamčatke pre členov Geografickej
spoločnosti pri Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika, pedagógov i študentov a prešovskú verejnosť. Prednáška, film
o krásnej, svojráznej prírode Kamčatky
i prezidentova veľká publikacia s krásnymi fotografiami všetkých veľmi zaujali a vyvolali bohatú diskusiu.
Veľmi nás teší, že spomínal pozoruhodnú postavu našej histórie - vrbovského rodáka Mórica Beňovského.
Tentoraz pri príležitosti preletu a filmovania nad Boľšereckom, ale aj predchádzajúce svoje skúmanie v záznamoch
tamojších archívov o pobyte Beňovského, odsúdeného do vyhnanstva cárskym Ruskom za účasť v bojoch o Barskú konfederáciu na tieto miesta
v rokoch 1770 - 1771. Prednášajúci sa
pri rozprávaní tejto histórie odvolával

Móric dobýja svet!

Michaela Farkašová uverejnila 4. februára v denníku Nový Čas článok Móric Beňovský dobýja svet! Informuje v ňom
o 26-ročnej slovenskej študentke práva
vo Viedni Patrícii, ktorá si sama vymyslela
kokteil, s ktorým sa jej podarilo dokonca
vyhrať medzinárodnú súťaž. Pre Vrbové je
zaujímavé, že ho nazvala podľa nášho rodáka, hoci ona je Dolnokubínčanka. Sama
sa k tomu vyjadrila: „Moritz Special
je pomenovaný po Móricovi Beňovskom, pretože ma jeho životný príbeh
fascinuje a drinky sa stávajú legendami, ak za nimi stojí pútavý príbeh.“
Patrícii nešlo v prvom rade o súťaž.
Popri štúdiu si privyrába ako barmanka
v Roberto American Bar v centre Viedne. Tam predovšetkým smeroval jej nápad. A zabralo to. Jeho návštevníci si
drink pomenovaný po slovenskom kráľovi Madagaskaru zamilovali a nechcú
piť nič iné. Často od nej pýtajú „ten
drink toho slovenského kráľa Madagaskaru“.
Patrícia čitateľom Nového Času prezradila aj zloženie kokteilu Móric Beňovský.
Na jeho prípravu je potrebné:
5 cl tmavého rumu,
1 cl španielskej PX sherry,
2 cl čerstvej limetovej šťavy,
2 barové lyžičky kokosového cukru,
2 barové lyžičky čučoriedkového lekváru.

Móric Beňovský ako ho stvárnil
nedávno zosnulý maďarský grafik-autodidakt Gusztáv Mosonyi
Kiss (1949 - 2016).

Ostáva nám len talentovanej a iniciatívnej študentke zaželať, aby jej Beňovský priniesol úspech i v svetovom finále
súťaže, ktorá sa bude konať v máji tohto roka v Amsterdame.
Dvojstránku pripravili ĽB, PK
(okrem označeného textu)
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Otvorenie honorárneho
konzulátu na Madagaskare
Veľvyslankyňa Slovenskej republiky
na Madagaskare so sídlom v Pretórii
Monika Tomašovičová 12. apríla 2018
slávnostne otvorila prvý Honorárny
konzulát Slovenskej republiky na Madagaskare. Do funkcie honorárneho
konzula SR bol uvedený Danilhoussen
Ismael, významný podnikateľ v oblasti
poľnohospodárstva, realít, či obnoviteľnej energie. Konzulský patent veľvyslankyňa Tomašovičová odovzdala novému honorárnemu konzulovi za
účasti približne 70 pozvaných hostí,
vrátane ministrov financií a pôdohospodárstva, bývalej ministerky zahraničných vecí, predstaviteľov malgašskej
administratívy vrátane Ministerstva zahraničných vecí, členov diplomatického
zboru a predstaviteľov podnikateľskej
komunity.
Vo svojom prejave veľvyslankyňa M.
Tomašovičová okrem iného vyzdvihla
historické puto, ktoré viaže Slovensko
s Madagaskarom v osobnosti Mórica
Beňovského, ale uviedla aj príklad
z nedávnej histórie, keď vzájomné vzťahy posilnili malgašskí študenti na Slovensku, z ktorých mnohí dnes zastávajú vo svojej krajine významné funkcie.
Informovala tiež o grante, ktorý MZVaEZ SR poskytlo na výstavbu školy v centrálnom Madagaskare a vyjadrila presvedčenie, že zastúpenie SR honorárnym konzulom akceleruje spoluprácu oboch krajín, zvlášť v hospodárskej
oblasti.
Sídlom honorárneho konzulátu je
hlavné mesto Antananarivo a konzulárnym obvodom celé územie Madagaskaru. Honorárny konzul SR v Antananarivo sa v rámci svojej činnosti zameria
okrem výkonu konzulárnych funkcií
najmä na podporu obchodných, kultúrnych a krajanských vzťahov a na rozvoj
turizmu.
V pondelok (16. apríla 2018) prijal
veľvyslankyňu M. Tomašovičovú spolu
s novovymenovaným honorárnym
konzulom minister zahraničných vecí
Madagaskaru Henry Rabary-Njaka, aby
vyjadril uspokojenie nad týmto novým
impulzom pre rozvoj bilaterálnych
vzťahov.
https://www.mzv.sk

Otvorenie honorárneho
konzulátu Madagaskaru
29. novembra 2018 sa v areáli Bratislavského hradu uskutočnil pre pozvaných hostí koktail pri príležitosti otvorenia Honorárneho konzulátu Madagaskaru na Slovensku. Honorárnym konzulom sa stal Peter Brudňák.
-rb-

Mimoriadna konferencia MFK
Dňa 25. januára 2019 sa o 19.00 hod.
v kúrii Mórica Beňovského uskutočnila
mimoriadna konferencia Mestského
futbalového klubu Vrbové. Jej cieľom
bola demisia doterajšieho Výkonného
výboru MFK a následný návrh nových
kandidátov a ich zvolenie do štruktúr
MFK.
VV MFK, ktorý bol zvolený v júni 2014,
sa po 4,5-ročnej práci rozhodol pre nedostatok času odstúpiť a vytvoril priestor pre nových ľudí, aby sa plynule zabezpečilo ďalšie fungovanie OZ MFK
Vrbové.
Žiaľ, nie všetci prítomní pochopili
tento cieľ, ale napriek tomu všetko prebehlo podľa platných stanov.
VV MFK v zložení I. Spál, J. Koreň, I.
Čáp, M. Závodný, J. Tomčík, M. Sedláček
a R. Just sa postupne zúžil na prácu
v trojčlennom, maximálne štvorčlennom zložení a v poslednom období
zvládal úlohy, ktoré mal zabezpečiť, len
s vypätím všetkých síl. Už v letnom období minulého roku sa rozhodovalo
o demisii, ale nakoniec príliš málo času,
ktorý by zostal na zvolanie konferencie
a ohrozenie existencie OZ, zavážilo na
tom, že sme sa ešte do konca kalendárneho roku rozhodli zostať na svojich
miestach.
Po skončení jesennej časti 2018
– 2019 začali rokovania o vhodných typoch ľudí, ktorí by oživili štruktúry MFK.
Veľkú zásluhu na tvorbe nového zloženia má pani primátorka. Z jej podnetov
boli oslovení ľudia, ktorí si sadli za jeden stôl, boli oboznámení s momentálnym stavom financií, kádrov mužstiev,

zariadenia na futbalovom štadióne
a cieľov predchádzajúceho vedenia. Po
zvážení všetkých okolností sa nakoniec
rozhodli, že budú pracovať tak, aby
spoločnými silami a s dôverou mesta
Vrbové vytvorili vhodné podmienky na
výchovu mládeže a stabilizáciu mužstva dospelých.
Nový VV MFK už má svojho prezidenta. Stal sa ním terajší tréner mužov Peter Majerník, jeho zástupcom je Miroslav Kaclík, ďalšími členmi sú Peter
Majerník st., Pavol Majerník, Peter Filan, Rastislav Kubiš a Igor Spál. Predsedom revíznej komisie je Miroslav Šandrík.
Odchádzajúci členovia VV touto cestou ďakujú všetkým, ktorí im v ich práci
akýmkoľvek spôsobom pomáhali a vytrvalo fandili aj na zápasoch našich
mužstiev. Ďakujeme predovšetkým
mestu Vrbové za dôveru a dotácie, ktoré odsúhlasovalo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom, firme Semikron, Tyros, Kipa, SaOS a všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomáhali v náročnej práci.
Taktiež všetkým organizáciám, ktorým bol umožnený ich rozvoj v areáli
MFK prajeme, aby aj naďalej spolupracovali s novým vedením a pripravovali
spoločne veľa pekných akcií pre občanov nášho mesta.
Novým členom prajeme veľa zdravia,
úspechov, dobrých sponzorov a fanúšikov.
VVIS

3/2019

strana 11

3/2019

strana 12

Karneval plný šťastia a radosti
Dňa 25. januára usporiadala Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom
v priestoroch mestského klubu karneval pre integrované deti.
Veľmi pekná výzdoba a nadšené tváre masiek, ktoré prichádzali na vozíčkoch so svojimi sprievodcami alebo
rodičmi, vytvorili nezabudnuteľnú
atmosféru podujatia.
Karneval otvoril pán Čerňanský, člen
výboru ZO, ktorý privítal primátorku
mesta Dott. Mgr. Emu Maggiovú so
svojimi hosťami a všetky deti s rodičmi.
Predstavovania masiek sa ujala vážna, ale viac veselá čarodejnica v maske, predsedníčka ZO p. Pekarovičová,
ktorá spovedala masky rôznymi otázkami, na ktoré masky veľmi vtipne odpovedali. Masky boli rôznorodé, napr.
vozíčková Rybana, učnica čarodejnice
so svojím zvieratkom, princezná Elsa,
snehuliak Olaf, kráľ Martin s kráľovnou
Katarínou, ružová princezná, krásna
lienka, baník, požiarnik, Rybana, čajové vrecúško, námorníčka, mladá tínedžerka a veľký futbalový fanúšik.
Po predstavení masiek nasledovala
promenáda za zvukov rezkej hudby.
Pre každú masku bol pripravený balíček a tiež tombola, ktorú si odniesla
každá jedna maska.
Počas tanečných prestávok sa podávalo občerstvenie – obložené misy,
koláčiky, slané pečivo, ovocie, čaj, minerálky, ktoré pripravili mamičky
detí, členky výboru ZO a tiež i pani
primátorka.
Atmosféra počas celého karnevalu
bola výborná. Hudba hrala moderné
ale aj ľudové piesne, pri ktorých nikto
nevydržal dlho sedieť.
Karneval končil vo večerných hodinách. Všetci – deti, rodičia, hostia
i organizátori odchádzali domov
šťastní, že mohli pripraviť deň, keď
všetci zabudli na svoje každodenné
ťažkosti.
Na záver chceme poďakovať pani
primátorke za milé pozornosti pre
všetky deti a sponzorom: mesto Vrbové, Elektro – p. Kojnok a Pizza City
Express – p. Holán.
EP
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