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SVET A SLOVENSKO  
Na svetovej úrovni prebiehali boje na rôznych frontoch, dňa 23. marca bola porazená posledná 

bašta extrémistickej organizácie Islamský štát, ktorú dobyli sýrske demokratické sily. Na 

globálnej úrovni boli však boje za klimatické zmeny. Uskutočnilo sa mnoho protestov a 

samitov namierených proti týmto zmenám. Potrebu riešení potvrdil i júl 2019. Bol globálne 

najteplejším mesiacom od začiatku meraní v roku 1880. Priemerná teplota na zemeguli v 

siedmom mesiaci tohto roka bola podľa NOAA o 0,95 °C vyššia než bol priemer pre júl v 20. 

storočí. 

Na európskej úrovni boli najdôležitejšími udalosťami roka voľby do Európskeho parlamentu 

v dňoch 23. - 26. mája (viac v kapitole Voľby), menovanie nového britského premiéra 24. 

júla a predčasné voľby v Spojenom kráľovstve dňa 12. decembra, ktoré nový britský premiér 

považoval za jediné riešenie, ako dostať krajinu z chaosu zapríčineného neschopnosťou 

parlamentu dohodnúť sa na podobe Brexitu. Vyhrala konzervatívna strana Borisa Johnsona. 

„Skláňam hlavu pred obeťami útoku na Wielun. Skláňam hlavu pred poľskými obeťami 

nemeckej tyranie. A žiadam o odpustenie,“ povedal v nemčine i poľštine nemecký prezident 

Frank-Walter Steinmeier. 

Stalo sa tak na spomienkovej akcii  v 

poľskom meste Wielun presne o 80 

rokov po tom, čo Nemecko 

zaútočilo, obsadilo Poľsko a svojím 

konaním rozpútalo najkrvavejší konflikt 

v moderných dejinách ľudstva. Poľský 

prezident útok nacistického Nemecka na 

Poľsko odsúdil a nazval vojnovým 

zločinom a barbarským činom, no vo 

svojom prejave dodal, že je presvedčený, 

že táto spomienková slávnosť vojde do 

dejín poľsko-nemeckého priateľstva. 

V prejave poukázal i na novodobý 

imperializmus a na nedávne tendencie 

o zmenu hraníc v Európe (Gruzínsko v 

roku 2008 a Ukrajina v roku 

2014). Podľa poľského prezidenta „akákoľvek vojenská agresia sa musí stretnúť s absolútne 

pevnou, rozhodnou a silnou reakciou. Zatváranie očí nie je receptom na mier, je to jednoduchý 

spôsob, ako de facto dať súhlas na ďalšie útoky“. Vo Varšave bola prítomná aj prezidentka SR 

Zuzana Čaputová, podľa ktorej Európa nesmie dovoliť, aby sa vojny a konflikty vrátili na náš 

kontinent a zlu nesmieme ustúpiť, ale musíme ho prekonať. 

Poľský prezidentský pár Andrzej Duda a jeho manželka Agata 

pózujú s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou 

pred začiatkom spomienkového podujatia v poľskej metropole 

Varšava. Foto – TASR/AP 
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Druhým významným výročím bola Nežná 

revolúcia, ktorej dôsledkom bolo pred 30 rokmi 

odstránenie komunistického režimu v Česko-

Slovensku. Oslavy sa uskutočnili od 17. do 29 

decembra 2019, a konali sa naprieč celou bývalou 

československou republikou. V oficiálnej časti na 

Devíne sa pri pamätníku Brána slobody pod hradom 

Devín v Bratislave 17. novembra stretli 

predstavitelia V4 a pripomenuli si význam tejto 

udalosti. Premiér Peter Pellegrini zo Smeru si 

výročie zmeny režimu pripomenul spolu s českým 

predsedom vlády Andrejom Babišom.  

Okrem spomienkových akcií a osláv výročí na 

Slovensku bola na základe výsledku prezidentských 

volieb 15. júna do funkcie prezidentky Slovenskej 

republiky inaugurovaná Zuzana Čaputová (viac 

uvádzam v kapitole Voľby). Pokračovalo sa vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny 

Kušnírovej. Bola podaná obžaloba proti údajným páchateľom a objednávateľom vraždy. 

Otvorenie súdneho procesu sa očakáva na začiatku roka 2020.  

Tragická udalosť, ktorá otriasla celým Slovenskom, sa stala 6. decembra, kedy osem ľudí 

zomrelo po výbuchu plynu v paneláku na Mukačevskej ulici v Prešove a jednu obeť do dnes 

nenašli. Tlaková vlna poškodila aj domy v okolí. Masívna  explózia poškodila stavbu v takom 

rozsahu, že celý panelový dom musel byť zbúraný a jeho obyvatelia prišli o strechu nad hlavou, 

čo sa udialo tesne pred vianočnými sviatkami. Udalosť vyvolala veľkú vlnu solidarity. 

Uskutočnila sa verejná zbierka, do ktorej sa od 6. decembra do 31. januára zapojilo 77 

322 darcov. Spoločne vyzbierali sumu 5 117 269,51 €. Mesto Nemšová prispelo sumou 1000 

€.  

Okrem tejto tragickej udalosti nás tento rok navždy opustilo mnoho slovenských 

i českých osobností. Zomrel brigádny generál Milan Píka, príslušník zahraničného odboja, 

ktorý bol po roku 1948 prenasledovaný. Najviac sa Slovenskom šírila správa, že vo veku 80 

rokov 1. októbra zomrel najpopulárnejší spevák v histórii bývalého Československa Karel Gott. 

Pohreb sa uskutočnil so štátnymi poctami 12. októbra v pražskej Katedrále svätého Víta.  

 

 

 

 

 

 

Poľský min. zahraničných vecí Jacek Czaputowicz, 

manželka predsedu vlády ČR Monika Babišová, 

predseda vlády ČR Andrej Babiš, predseda vlády SR 

Peter Pellegrini, predseda vlády Maďarska Viktor 

Orbán a manželka predsedu vlády Maďarska Anikó 

Lévai.  

https://www.sme.sk/os/153657/andrej-babis
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POČASIE  

V tomto roku si pripomíname 90. výročie historicky najnižšie zaznamenanej teploty na 

Slovensku. Dňa 11. februára na meteorologickej stanici Vigľaš-Pstruša namerali -41,0 °C. 

V rámci Československa to ale nebola najnižšia teplota, v Čechách namerali dokonca až -42,2 

°C. Tento doposiaľ neprekonaný historický rekord bol zaznamenaný v priebehu najtuhšej zimy 

20. storočia v rokoch 1928/1929. Išlo o jednu z troch najtuhších zím za posledných 150 rokov. 

Dôsledky takto silných mrazov boli pre dnešnú generáciu ľudí takmer nepredstaviteľné: stromy 

praskali, rieky zamŕzali až do dna a vtáky padali mŕtve na zem. Priebeh a príčiny mimoriadne 

tuhej zimy 1928/1929 boli do väčších detailov rozpracované vo viacerých publikáciách. Aj 

v miestnych kronikách sa dočítame o dôsledkoch tejto zimy. V kronike obce Ľuborča 

i Kľúčové sa píše o mrazovej pohrome, vďaka ktorej v obci a chotári odumreli s malou 

výnimkou všetky orechy, mnoho čerešieň, sliviek a marhúľ. Úroda tu každoročne bývala 

bohatá, ovocie sa i predávalo. Fungovali tu sušiarne, ktoré bývali v každom gazdovstve, 

a slivky sa predávali na pálenku. Po pohrome boli radi, že mali pre seba, a len ťažko obnovili 

stratené. 

Zima 2018/2019 sa s tou spred 90 rokov nedá ani porovnať. Január 2019 bol na väčšine územia 

Slovenska teplotne normálny, iba vo vysokohorských polohách a prípadne v niektorých 

stredných horských polohách bol teplotne podnormálny. V Nemšovej snežilo hlavne v prvej 

polovici januára. Dňa 5. januára napadla nová prikrývka snehu. V nasledujúcich dňoch snežilo 

tiež. V stredu ráno 9. januára po intenzívnom snežení napadlo 30 cm nového snehu, pre ktorý 

bol v ten deň zrušený vývoz smetí v Nemšovej. Z dôvodu snehovej kalamity nebol otvorený 

ani zberný dvor v Nemšovej. Priemerné teploty v Nemšovej počas 13 ľadových dní v januári 

dosahovali priemernú maximálnu mínusovú hodnotu cca -4,7 °C. Celkovo sedem dní boli 

teploty okolo 0°C s maximálnou dennou teplotou do +3,7°C, ktorá bola nameraná 16. januára. 

Počas tohto dňa sa mínusové hodnoty nevyskytovali, následne sa začalo ochladzovať. 

Prevládalo príjemné zimné počasie v prevažne mínusových teplotách, ale nič extrémne. Nový 

sneh už pár dní nepribudol. V nasledujúcich dňoch teplota postupne klesala a dňa 23. januára 

nastal prvý deň arktickej zimy. Teplota nevystúpila nad -10 °C. O 7.05 hod. bola v Nemšovej 

nameraná teplota -14,3 °C. Neskôr sa teploty pohybovali okolo -5°C.  

Február 2019 bol na území Slovenska teplotne nadnormálny. Extrémne teplý bol najmä jeho 

koniec. Priemerná maximálna denná teplota bola +5,2 °C, pričom minimálne 7 dní sa teploty 

pohybovali od 5 do 10 °C. Maximálna nameraná teplota vo februári bola 16. februára +11 °C. 

Počasie jarných mesiacov bolo chladné, premenlivé a v máji veľmi daždivé. V prvej polovici 

marca sa teploty pohybovali prevažne do 10 °C a v druhej polovici nad, aj do 17 °C. Apríl bol 

síce slnečný, ale chladný a od marca sa veľmi nelíšil. Priemerné teploty sa pohybovali okolo 

15 °C. Len sedem dní v mesiaci apríl boli teploty nad 20 °C. Maximálna teplota 24°C bola 

nameraná pár dní po Veľkej noci v dňoch 25. - 26. apríla. Veľká noc (22. apríla bol veľkonočný 

pondelok) bola slnečná s teplotami okolo 20 °C.  
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Tohtoročný máj bol jedným z najmenej 

slnečných. Sprevádzalo ho výnimočne chladné 

a daždivé počasie. Svojimi priemernými 

teplotami 10 až 15 °C bol ešte chladnejší ako 

apríl. Najvyššia nameraná teplota v Nemšovej 

bola 24 °C v dňoch 26. - 27. mája. Počet dní nad 

20 °C bolo rovnako ako v apríli 7. Na mnohých 

miestach Slovenska došlo v dôsledku 

intenzívnych dažďov ku škodám a nevyhla sa im 

ani Nemšová. Rieka Vlára sa dostala v stredu 23. 

mája o 16.00 hod. na úroveň druhého stupňa 

povodňovej aktivity. Dosiahla úroveň 281 

centimetrov a v porovnaní so stavom spred 24 

hodín stúpla hladina viac ako dvojnásobne. 

Členovia dobrovoľného hasičského zboru z 

Nemšovej a Ľuborče zasahovali pri odčerpávaní 

vody, ktorá zaplavila strojovňu letného 

kúpaliska. Po výdatných dažďoch v dňoch 21. -

22. mája sa zdvihla hladina Vláry, vyliala sa 

z koryta a zaplavila priľahlé pozemky. Voda 

spôsobila poškodenie brehov a podmáčala 

koreňový systém stromov. Podmáčanie bolo dôvodom toho, že 23. mája došlo k vyvráteniu 

jedného zo stromov na chodník cyklotrasy. Okolo 18.30 hod. bol občanom prostredníctvom 

mestského rozhlasu zakázaný vstup na cyklotrasu, čo mnohých ešte viac prilákalo a tento 

oznam nerešpektovali. Na cyklotrasu si chodili obzerať prírodný živel. Nikomu sa našťastie nič 

nestalo. V nasledujúcich dňoch sa situácia upokojila. Vzhľadom na vzniknutú situáciu  sa mesto 

Nemšová obrátilo na vodohospodársky podnik s podnetom na prešetrenie stavu stromov okolo 

vodného toku rieky Vlára, pozdĺž cyklotrasy. Slovenský vodohospodársky podnik následne 

uskutočnil  práce na zabezpečení koryta Vláry v okolí ľuborčianskeho mosta.  

Po veľmi chladných jarných mesiacoch prišiel historicky najteplejší jún s priemernou teplotou 

v Nemšovej 28,3 °C. V celoslovenskom meraní bol rozdiel priemerných teplôt medzi májom 

a júnom +10 °C. Najvyššia teplota v Nemšovej nameraná 14. júna bola 33,1 °C. V priebehu 

júna boli na Slovensku zaznamenané dve výrazné vlny horúčav od 10. do 16. júna a od 24. do 

27. júna, a to približne platilo aj pre naše obce. Niekoľko meteorologických staníc malo 

v tohtoročnom júni všetky dni letné, stalo sa to v Hurbanove, v Sliači, v Topoľčanoch 

a v Žihárci. V histórii meteorologických meraní sa toto na Slovensku ešte nestalo. Rekordy pre 

mesiac jún boli aj v počte tropických nocí, ktoré sa vyskytli aj v najsevernejších oblastiach. 

Horúčavy pokračovali aj na začiatku júla. Na 25 staniciach na Slovensku bola zaznamenaná 

teplota 35 °C, v Nemšovej 33,9 °C. Zvláštnosťou tohtoročného leta bolo to, že začalo byť 

mimoriadne teplo hneď na začiatku júna a tento stav sa udržal až do prvých dní prázdnin. Letné 

teploty prevažovali aj počas júla a augusta a ukončené boli 1. septembra, kedy ešte aj 

v Nemšovej bola nameraná tropická teplota 31,5°C. Dňa 2. septembra nastúpil studený front. 

V Nemšovej to bol zamračený a daždivý deň s teplotou do 18 °C, čo bol za 24 hodín pokles 

Druhý stupeň povodňovej aktivity dňa 23. mája 2019, 

hore most v Ľuborči, dole lávka Horné Srnie 
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teplôt o 13,5°C. Tretina septembra bola sprevádzaná teplotami ešte nad 20 °C, zvyšok od 15 do 

20 °C. Október bol jasný až polooblačný. Babie leto bolo v dňoch 14. 10. - 24. 10, pričom od 

21. 10. bolo sprevádzané maximálnymi dennými teplotami od 21,5°C do 23,1 °C. Zvyšok  

mesiaca boli teploty do 10 °C.  

November bol prevažne zamračený a daždivejší s maximálnymi dennými teplotami okolo 10 

°C a december sa už prejavil čiastočne ako zimný mesiac. V jeho prvej polovici sa pohybovala 

teplota okolo nuly a vyskytovali sa aj mínusové  teploty. Stáva sa už tradíciou, že v čase 

vianočných sviatkov príde mierne oteplenie. V tomto roku sa teploty v týchto dňoch pohybovali 

nad nulou do +3°C. Mierne mrznúť začalo opäť tesne pred Silvestrom.  Rok 2019 bol globálne 

druhým najteplejším od roku 1880. 
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VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT  

30. VÝROČIE VZNIKU MESTA NEMŠOVÁ  

Oslavy 30. výročia vzniku mesta Nemšová boli ovplyvnené aktuálnym politickým dianím 

v meste, a neboli tak veľmi v popredí verejno-spoločenského diania, akoby to bolo možno za 

normálnej situácie. Dôvodom bolo, že odo dňa 1. januára 2019 nemal mestský úrad prednostku 

a od konca januára ani primátora, čo uviedlo mesto do špecifickej situácie, v ktorej sa ocitlo 

prvýkrát od jeho vzniku a muselo sa s ňou vysporiadať. Celý program tradičného nemšovského 

jarmoku bol venovaný tomuto výročiu, nebol však ničím špecifický, čo by ho odlišovalo od 

minulých ročníkov. Boli vyhotovené tabule s informáciou o výročí. Jedna z nich bola 

inštalovaná na mestskom úrade a druhá sprevádzala počas roka rôzne kultúrne akcie. 

V porovnaní s 20. výročím bolo uctenie štatútu veľmi jemné. Pred desiatimi rokmi bol 

pripravený minimálne trojdňový program, v ktorom mestu poprial všetko dobré i sám vtedajší 

prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.  

Občanom výročie v tomto roku pripomenul ako prvý novinový článok v Nemšovskom 

spravodajcovi. Venoval sa prehľadu symbolov mesta a bývalým primátorom od roku 

1989.  To, ako sa vyvíjala malá zablatená dedinka na prosperujúce mesto pred rokom 1989, 

ukázala dňa 30. novembra občanom výstava kroník a fotografií pod názvom „TOK ČASU V 

KRONIKÁCH NEMŠOVEJ“. Výstava bola financovaná mestom Nemšová a spracovaná 

kronikárkou mesta v spolupráci so Štátnym archívom v Trenčíne. Otvorenie výstavy pripadlo 

na deň, kedy bol pred 31 rokmi, v roku 1988, štatút mesta schválený vo vláde SSR. Vernisáž 

bola sprevádzaná hudobnými vystúpeniami žiakov ZUŠ Nemšová a uvádzala ju Ing. Miroslava 

Mazánová. Svojím príhovorom obohatil výstavu nový primátor mesta Nemšová JUDr. Miloš 

Mojto. Otvorenia sa okrem primátora mesta zúčastnil aj riaditeľ Trenčianskeho múzea Mgr. 

Peter Martinisko, poslanci MsZ, členovia kultúrnej komisie a mnohí občania nielen z mesta 

Nemšová. Výstava sa zameriavala na premeny mesta v čase, poskytovala prierez rôznych zmien 

a udalostí, ktoré sa diali okolo nás počas celých desaťročí. Súčasťou výstavy boli školské 

kroniky obce Nemšová zo štátneho archívu SR v Trenčíne. Išlo o päť kníh, z ktorých najstaršia 

sa datuje do roku 1924 a ide o Pamätnú knihu rímskokatolíckej školy v Nemšovej, ďalšou bol 

Výstava  kroník mesta Nemšová pri  príležitosti 30. výročia vzniku mesta Nemšová 
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2. diel Kroniky rímskokatolíckej ľudovej školy v Nemšovej, Kronika strednej školy 

(meštianky) a dva diely Kroniky ľudovej školy v Trenčianskej Závade. Ostatné kroniky do roku 

1989 boli súčasťou mestského archívu a na výstavné účely ich poskytlo mesto Nemšová. Išlo o 

3 diely Pamätnej knihy obce Ľuborča, jeden diel Kroniky obce Kľúčové a 3 Pamätné knihy 

obce Nemšová. Dve kroniky – 1. diel Kroniky obce Nemšová a Obecná kronika Tr. Závady 

vystavované neboli, pretože sa, bohužiaľ, stratili a v súčasnosti sa nachádzajú na neznámom 

mieste. Výstavu dopĺňalo 12 informačných panelov, ktoré poskytli informácie nachádzajúce sa 

v týchto kronikách. Panely opisujú, ako v minulosti žil obyčajný ľud, spomínajú tragédie, 

povodne, požiare, choroby, vojny a ich dôsledky a pod, aj ako sa ľudia starali o svoju obec, 

vysádzali stromy, zveľaďovali svoje okolie. Posledný panel priamo súvisel s udelením štatútu 

pre obec Nemšová a opisuje 10-ročné snahy o jeho udelenie. Výstava tak zakončila výročný 

rok udelenia štatútu mesta Nemšovej. 

JAN UÁR  

Výnimočné podujatie sa uskutočnilo 16. januára o 19.00 hodine v Kultúrnom centre Nemšová 

a zvolal ho primátor mesta Nemšová JUDr. Miloš Mojto. Bolo určené všetkým občanom. 

Referoval na ňom o podmienkach výkonu samosprávy mesta Nemšová po rozhodnutí 

Ústavného súdu SR o voľbe primátora mesta. Primátor zároveň odpovedal na otázky 

prítomných občanov na danú tému i iné témy týkajúce sa samosprávy mesta.  

Občania mesta si mohli počas 

plesovej sezóny vybrať zo štyroch 

plesov. Prvým v meste bol 24. ročník 

mestského plesu v kultúrnom centre 

mesta Nemšová. Moderovala ho 

Miroslava Mazánová. O hudobnú 

zábavu sa postarala skupina Replay 

Band, DJ Vašo Hála a speváčka Beáta 

Dubasová. Uskutočnil sa v sobotu 12. 

januára o 19.00 hod. vo veľkej sále 

KC Nemšová. Vstupenky boli 

v hodnote 30 eur a bolo možné si ich 

zakúpiť počas pracovných dní na 

mestskom úrade. Predalo sa 256 lístkov. Hlavnou cenou tomboly bol elektrobicykel. Plesu sa 

zúčastnil aj primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf, starosta Hluku Martin Křižan 

a starosta z Brumova Karel Macek.  

Druhú tanečnú zábavu organizovala Rodinná rada pri Katolíckej spojenej škole v Nemšovej 

19. januára v telocvični základnej školy. Išlo o 27. ročník tradičného posedenia pri hudbe 

a kapustnici. Do tanca hrala hudobná skupina Ritmo a v programe vystúpila tanečná škola 

Žiškovci. Ďalšie dva plesy sa konali vo februári. 

FEBRUÁR  

Na Valentína dňa 14. februára v priestoroch mestského múzea zorganizovalo mesto Nemšová 

v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava vernisáž výstavy fotografií umeleckej tvorby 

V poradí 24. ročník mestského plesu v Nemšovej 
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rodáčky Evy Kristínovej. Výstava sa uskutočnila pri príležitosti jej životného jubilea 90 

rokov. „Na scéne Slovenského národného divadla, v rozhlase i v televízii vytvorila herecké 

kreácie, ktoré sa stali súčasťou zlatého fondu slovenského hereckého umenia. Na divadelných 

doskách stvárnila približne 80, väčšinou dramatických, postáv.“ Týmito slovami otvorila 

vernisáž Miroslava Mazánová v mestskom múzeu. Občania si mohli pozrieť výstavu fotografií 

z jej umeleckého života zapožičanú z Divadelného ústavu z Bratislavy do 15. marca. Navštívilo 

ju približne 100 ľudí.  

Tretím plesom v sezóne bola školská tanečná zábava, ktorú organizovala Základná škola na 

Ulici Janka Palu 2. Uskutočnila sa v Kultúrnom centre mesta Nemšová 15. februára od 19.00 

hodine. Do tanca hrali Bratia Svedkovci.  

Posledný ples v sezóne sa uskutočnil v Kultúrnom centre mesta Nemšová 23. februára. Skauti 

zo 117. zboru Františka z Asissi ho zorganizovali už po 14-krát. Skautský ples sa tentoraz niesol 

v duchu témy prírody. Plesom pokračovali v oslavách 15. výročia založenia zboru. Takmer 300 

hostí zabávala dychová hudba Kamarádi z česko-slovenských hraníc a DJ Janečka. Na úvod 

plesu sa všetkým prihovorila vedúca zboru Terézia Patková. Skautky zo skupiny Plameniaky 

si pripravili scénku o tom, ako to na klasickej skautskej akcii vyzerá. Hostia mali k dispozícii 

aj fotokútik zariadený v prírodnom štýle a o polnoci ich čakala bohatá tombola s rôznymi 

cenami.  

MAREC  

Celkom 204 členov miestnej organizácie Jednoty 

dôchodcov na Slovensku a Senior klubu sa zúčastnilo 

hodnotiacej členskej schôdze v nedeľu 3. marca 

v Kultúrnom centre mesta Nemšová (viac v kapitole 

Organizácie v meste).  

Koniec plesovej sezóne dal 5. marca mestský fašiangový 

karnevalový sprievod organizovaný mestom. V programe 

vystúpila dychová hudba Nemšovanka pod vedením Jána 

Staňu, folklórna skupina Liborčan a Základná umelecká 

škola v Nemšovej. Sprievod v maskách od bývalého kina 

do amfiteátra kultúrneho centra začal tradične o 15. 00 

hodine s následným pochovávaním basy. Súčasťou 

programu bola diskotéka s vyhodnotením masiek pre deti 

vo veľkej sále kultúrneho centra.  

Deň žien, 8. marec, je sviatok, ktorým si každý rok mesto 

Nemšová pripomína význam žien i v našej obci. V roku 2019 si ho pripomenuli v nedeľu 10. 

marca. V kultúrnom centre mesto pripravilo pre všetky ženy program v podobe hudobného 

vystúpenia dychovej skupiny Borovienka. Pred vstupom ich kvietkom obdaroval vedúci  

verejno-prospešných služieb Ladislav Palička a úvodným slovom ich privítal zástupca 

primátora Ján Gabriš.  

Pochovávanie  basy  v amfiteátri 

mestského múzea 
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Posledné spoločenské posedenie v Kultúrnom centre mesta Nemšová sa uskutočnilo pri 

príležitosti Dňa učiteľov. Dňa 27. marca sa pripraveného podujatia zúčastnilo viac ako 50 

učiteľov. Na úvod sa im prihovoril zástupca primátora Ján Gabriš a následne posedenie 

spríjemnilo vystúpenie Detského folklórneho súboru KOLÍSKA z Dubnice nad Váhom.  

Dychová hudba Vlčovanka pozvala občanov na stretnutie priateľov dychovky, ktoré sa 

konalo v sobotu 16. marca v Kultúrnom centre Nemšová so začiatkom o 19.30 hod. Účinkovali 

známe dychové hudby ako Bodovanka, Drietomanka, Textilanka a Vlčovanka. Ako hosť 

vystúpila dychová hudba Moravská Veselka. Účastníkov podujatia čakala okrem dobrej 

dychovky aj bohatá tombola. 

THE GENTLEMEN SLOVAKIA, profesionálna divadelná strip show, sa uskutočnila 22. 

marca vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej.  

APRÍL 

Večer 6. apríla ožila veľká sála kultúrneho centra inscenáciou v muzikálovom podaní pod 

názvom KUBO, pocta Jozefovi Krónerovi. V jeho originálnom spracovaní sa zachovali 

legendárne hlášky ako ,,Anča, ja mám nožík,“ ktoré sa šíria z generácie na generáciu. V hlavnej 

postave legendárneho Kuba sme mohli vidieť Petra Brajerčíka. Na muzikál sa prišlo pozrieť 

nielen veľa Nemšovčanov vo všetkých vekových kategóriách, ale i občania z okolitých obcí.  

 

Divadelné vystúpenie Kubo, pocta Jozefovi Krónerovi  

V posledných rokoch možno v obci pozorovať zvýšené sociálne cítenie občanov, spolkov, 

občianskych združení i mesta. Čoraz častejšie sa objavujú podujatia, ktorých finančný výťažok 

putuje predovšetkým deťom alebo ľuďom v núdzi. Jeden taký zrealizovalo mesto Nemšová 

v spolupráci so ZUŠ Nemšová. Benefičný koncert sa uskutočnil dňa 7. apríla  o 15. 00 hodine 

v Kultrúrnom centre v Nemšovej. Na regionálnej prehliadke tanečných skupín a detských 

folklórnych súborov vystúpili Elis z Nemšovej, LT z Novej Dubnice, Dancando z Bánoviec 

nad Bebravou a Tveety, Arti, DFS Prvosienka a DFS Kolíska z Dubnice nad Váhom. 

Dobrovoľné vstupné bolo venované na podporu  a liečbu Timey Motolovej z Ľuborče a Miriam 

Korienkovej z Kľúčového.  
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Nielen sociálne, ale aj v environmentálne cítenie sa pozitívne rozvíja v našej obci. V dňoch 15. 

až 18. apríla pri príležitosti Dňa Zeme sa uskutočnila výstava v mestskom múzeu pod názvom 

Separujeme, recyklujeme... dávame odpadu novú šancu. Výstavu pripravila Materská škola 

na Ul. odbojárov a uskutočnila sa pri príležitosti Dňa Zeme.  

Napriek tomu, že zapršalo, tradičné stavanie májov sa uskutočnilo, a to v utorok 30. apríla. 

Za pomoci verejnoprospešných služieb o 18.30 hod. stavali máj v Trenčianskej Závade pri 

ihrisku, o 19.00 hod. v Kľúčovom pred požiarnou zbrojnicou, o 19.30 hod. v Ľuborči pred 

miestnym kultúrnym strediskom a o 20.00 hod. sa staval máj v Nemšovej v amfiteátri múzea. 

Program, v ktorom účinkovali folklórna skupina Liborčan a dychová hudba Nemšovanka, 

pokračoval lampiónovým sprievodom, ktorého sa zúčastnili desiatky občanov a detí. Podujatie 

bolo ukončené ohňostrojom, ten zabezpečilo mesto Nemšová.  

MÁJ  

Mesto Nemšová a Kresťanskodemokratický klub v Nemšovej pozvali mamičky, babičky 

a prababičky na oslavy Dňa matiek 12. mája o 15.00 hod. do veľkej sály Kultúrneho centra 

v Nemšovej. V príhovoroch vystúpili zástupca primátora mesta Nemšová Ján Gabriš a predseda 

KDH. V programe vystúpili deti a žiaci materskej školy, základných škôl a základnej umeleckej 

školy. 

Pod záštitou mesta Nemšová a základnej umeleckej školy sa dňa 25. mája v Kultúrnom 

centre mesta Nemšová uskutočnil 1. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže Dance Poetry. 

Výnimočnou udalosťou bolo v máji udelenie najvyššieho osobného vyznamenania, čestného 

občianstva mesta Nemšová za mimoriadne zásluhy, Eve Kristínovej. Stalo sa tak na MsZ 

dňa 16. mája pri príležitosti oslavy jej 90. narodenín, ktorých sa dožila 5. augusta 2018. Pre 

svoj zdravotný stav už Eva Kristínová nemohla osobne navštíviť mesto Nemšová, preto sa 

zástupca primátora Ján Gabriš a prednostka mestského úradu Jarmila Raftlová vydali 18. mája 

za ňou a spolu so zápisom v pamätnej knihe jej titul odovzdali osobne v bratislavskom dome 

sociálnych služieb. Eva Kristínová je okrem toho nositeľkou Ceny mesta Nemšová z roku 1998. 

Získala ho za jej celoživotný umelecký odkaz, láskyplný a úprimný vzťah k Nemšovej a šírenie 

jej dobrého mena po celom Slovensku  

Vľavo: Miriam Korienková, vpravo Timea Motolová Zdobenie mája v mestskej časti Ľuborča 
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Hodová slávnosť v Tr. Závade sa uskutočnila 19. mája a obľúbenej slávnostnej svätej omše 

v Kaplnke Panny Márie Fatimskej sa zúčastnilo 100 občanov mesta (viac v kapitole 

Náboženstvo). 

Zvučné herecké mená, ako sú Katarína Brychtová, Gizka Oňová, Jeanette Švoňavská a Zuzka 

Tlučková sa predstavili publiku v Nemšovej v divadelnom predstavení Klimaktérium...a čo 

?, ktoré sa uskutočnilo 21. mája vo veľkej sále  Kultúrneho centra mesta Nemšová.  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí predviedli žiaci miestnych škôl svoju súťaživosť 

v atletických disciplínach. Atletický deň sa uskutočnil dňa 31. mája a mesto Nemšová ho 

pripravilo v spolupráci so Základnou školou na Ulici Janka Palu a Spojenou katolíckou školou 

Nemšová v poradí siedmy raz. Radosť všetkým urobil workshop Michala Barbiera. Za pomoci 

vlastného tela, tvorivosti a hudby predviedol akrobatické kúsky, ktoré sa stali pre prítomných 

nezabudnuteľným zážitkom. Atletický deň je forma, ako v meste budovať pozitívny vzťah 

mládeže k športu a pohybu ako takému.   

JÚN  

V mesiaci poľovníctva mesto Nemšová organizovalo alebo sa podieľalo na niekoľkých 

verejno-spoločenských podujatiach, z ktorých mnohé boli venované deťom, mládeži a rodine.  

Prvým podujatím bolo dňa 1. júna otvorenie letného kúpaliska. Sezónu otvorilo ako jedno z 

prvých na Slovensku. Celkovo išlo o štvrtú sezónu v jeho novodobej histórii. Pre všetkých 

návštevníkov bol vstup zdarma.  

Druhým podujatím bol 12. ročník Dňa svätého Huberta. Uskutočnil sa 1. júna pri Studničke 

pod Košármi v Ľuboreckej doline. Akcia bola určená pre všetkých poľovníkov, lesníkov, 

rybárov, turistov, milovníkov prírody, širokú verejnosť, deti a mládež. Program začal o 13.00 

hodine. Počas dňa mohli návštevníci vidieť ukážky ľudových remesiel, koncert dychovej 

hudby, koncert lesničiarov – Hornové kvarteto Laugaricio. O 15.00 hod. sa konala slávnostná 

sv. omša so svätohubertovskými tradíciami, ktorej súčasťou bol sprievod ku Kaplnke sv. 

Huberta od studničky. Súčasťou programu boli ukážky sokoliarskych dravcov a prezentácia 

poľovníckych psov. Podvečer vystúpila heligónkárka a speváčka Vlasta Mudríková. Po jej 

vystúpení mohli návštevníci vidieť ukážku pasovania poľovníka za lovca raticovej zveri a 

ukážky vábenia zveri. Večer vystúpili hudobné skupiny Kapucíni a Cifrovaná  muzika z Nižnej 

Vľavo: Odovzdanie čestného občianstva rodáčke Eve Kristínovej. Vpravo: Autogramiáda po predstavení Klimaktérium... a 

čo? zľava: Katarína Brychtová, Jeanete Švoňavská, Zuzana Tlučková, Gizka Oňová 
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na Orave a po zotmení mali návštevníci možnosť pozorovať nočnú oblohu astronomickým 

ďalekohľadom.  

V areáli bol postavený skautský tábor a skauti pre deti pripravili rôzne hry. Lesy SR sa 

prezentovali lesnou pedagogikou.  Návštevníci sa mohli previezť autovláčikom po Ľuboreckej 

doline k historickému poľovníckemu zámočku Antonstál. Veľmi zaujímavými boli ukážky 

umeleckej rezby motorovou pílou. Umelecký rezbár v ten deň vytvoril sochu sovy vysokú dva 

metre, ktorú darovali do priestorov Spojenej katolíckej školy v Nemšovej ako symbol múdrosti. 

Návštevníci si mohli vyskúšať hrnčiarsky kruh a svoj výrobok si odniesť domov. 

Zaujala aj lukostreľba, streľba zo vzduchovky na terč, vlastnoručné razenie príležitostnej 

mince, výroba vlastných magnetiek, ukážky jazdeckých koní a, samozrejme, nechýbal ani guláš 

a občerstvenie.  

Mesto Nemšová v spolupráci so ZUŠ Nemšová, 117 zborom sv. Františka z Assisi a Katolíckou 

spojenou školou realizovalo podujatie venované predovšetkým rodinám s deťmi. Cesta 

rozprávkovým lesom sa uskutočnila dňa 9. júna už po šiesty raz. Tradičnú trasu od ZUŠ 

Nemšová k jazeru a späť absolvovalo približne 200 účastníkov. Rodičia si so svojimi 

ratolesťami po absolvovaní trasy mohli opekať a zabaviť sa na rôznych atrakciách.  

Druhému podujatiu venovanému deťom počasie veľmi neprialo. Deň pre rodinu, podujatie, 

ktorého hlavným mottom  je „Žiť v rodine spolu a nielen vedľa seba“,  sa podarilo zrealizovať 

až na druhý pokus. Približne 280 detí s rodičmi prišlo v stredu 12. júna do areálu našich 

základných škôl. Spolu si užili veselé, športové, náučné a hlavne rodinné hry a zábavu. Na 

pätnástich stanovištiach získavali pečiatky za účasť v disciplíne (podobne ako na Ceste 

rozprávkovým lesom). V areáli školy čakala na deti cukrová vata, nafukovací hrad, autodráha 

a divadielko „Fifo a Vierka“. Podujatie organizovalo mesto Nemšová spolu so školami a inými 

organizáciami v meste. 

Tohoročné hody v mestskej časti Ľuborča, zasvätené patrónovi kaplnky Antonovi 

Paduánskemu, pripadli na nedeľu 16. júna. Hlavným celebrantom omše bol bývalý dlhoročný 
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dekan našej farnosti Anton Košík. Spolu s ním celebrovali aj dekan Ján Ondrejička a súčasný 

dekan Ján Smolka.  

Organizátori Truck Fest Trenčín zorganizovali v dňoch 14. – 15. júna v areáli Kempingu 

rybníky v Opatovciach zraz kamiónov. Návštevníci si mohli pozrieť viac ako 100 kamiónov 

na jednom mieste. Súčasťou akcie bola i spanilá jazda, ktorá prechádzala i Nemšovou, a to v 

sobotu okolo 10.55 hodiny a cez Kľúčové okolo 11.00 hod.  

V pamätnej knihe, do ktorej sa zapisujú 

významné udalosti zo života nášho mesta, 

pribudol nový záznam. Pamätný zápis z 

uvítania detí do života. Noví najmenší 

občania mesta Nemšová boli privítaní 20. 

júna v Mestskom múzeu v Nemšovej. Na 

slávnostné Vítanie detí do života bolo 

pozvaných 52 detí spolu s rodičmi, starými 

rodičmi a blízkymi osobami. Vzhľadom na 

počet detí bolo vítanie časovo rozdelené, a to 

na 9.00 hod., 9.40 hod., 10.20 hod. a posledné 

stretnutie sa konalo o 11.00 hod. V priebehu 

roka sa uskutočnilo ešte jedno vítanie do života, a to dňa 22. novembra v mestskom múzeu. 

Primátor mesta Nemšová JUDr. Miloš Mojto spolu s prednostkou úradu Mgr. Jarmilou 

Raftlovou im v mestskom múzeu odovzdali finančný dar a kvietok, ktorý si prevzalo 27 z 30 

nových maličkých občanov. Na obidvoch podujatiach predviedli deti materskej škôlky svoje 

tanečné a recitačné umenie v originálnych krojoch. 

Okrem vítania tých najmenších sa tradične konalo lúčenie s predškolákmi, deviatakmi 

a školským rokom. Pre odchádzajúcich predškolákov materskej školy na Ul. odbojárov bol 

pripravený galaprogram. Deti sa lúčili v talároch, každé elokované pracovisko v inej farbe. 

Rozlúčka s deviatakmi sa uskutočnila 26. júna. Zúčastnil sa jej zástupca primátora Ján Gabriš, 

ktorý im zaželal veľa úspechov na novej škole a aby zúročili vedomosti a skúsenosti, ktoré 

usilovne zbierali počas deviatich rokov štúdia. Okrem rozlúčky s deviatakmi sa 26. júna 

uskutočnilo aj oceňovanie najlepších žiakov našich škôl (viac v kapitole Školstvo). V piatok 

Žiaci deviateho ročníka Základnej školy, Janka  Palu 

Vítanie detí do života 20. júna 2019 v mestskom múzeu 
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28. júna sa žiaci základných škôl rozlúčili s uplynulým školským rokom a odštartovali dva 

mesiace zaslúženého oddychu.  

 

Žiaci deviateho ročníka Základnej školy svätého Michala 

JÚL 

Mesto Nemšová pozvalo občanov na 42. ročník Hudobného leta, počas ktorého zabezpečilo 

dve hudobné vystúpenia: dňa 28. júna Dychovú hudbu Nemšovanku a 15. septembra 

Trenčiansku 12.  

Hodová slávnosť v Kľúčovom, ktorá nesie aj názov „Kľúčovská hodová pohoda“, sa 

uskutočnila v dňoch 25. – 28. júla. Bohatý program otvorili organizátori podujatia OZ 

Kľúčikovo a TJ Vlára Kľúčové vo štvrtok v spolupráci s MAS VRSAŤEC na 

futbalovom  ihrisku. Bolo pripravené letné kino. Premietal sa film „Zrodila sa hviezda“. 

V piatok 26. júla sa uskutočnila tanečná párty s dvojicou Zolee&Katchkov, v sobotu Oldies 

párty s hitmi 70., 80. a 90. rokov DJ HUXO & DJ ZOLEE. V nedeľu sa konala slávnostná svätá 

omša a vo večernom programe vystúpila dychová hudba z Hornej Súče. 

Dňa 27. júna sa na futbalovom ihrisku v Kľúčovom o 14. hodine uskutočnil 9. ročník 

„detských hodov“ Kľúčikovo s množstvom hier na tému stredovek. Organizátori podujatia 

pripravili bohatý program: tombolu, strelnicu TN spojenú s ukážkou zbraní (DM Army). 

Súčasťou programu bol Kynologický klub EXCEL Trenčín, Hasiči Pruské a DJ Hawko. 

Vstupné bolo dobrovoľné a výťažok zo vstupného bol venovaný Petrovi Mačinovi, ktorému 

bol odovzdaný v zamknutej pokladničke priamo domov. 

AUGUST  

V auguste navštívil naše mesto cirkus Gärtner. Svoje 

šapitó si rozložili na Rybárskej ulici pri mestskej pálenici. 

Tri vystúpenia sa uskutočnili od 16. do 18. augusta. 

Netradičným sa v týchto dňoch stal pohľad na voľne 

pasúceho sa slona na trávnatej ploche pred mestským 

kúpaliskom. 

Nemšovský jarmok sa uskutočnil 16. a 17. augusta po 24- 

krát. Predajcovia a majstri tradičných ľudových remesiel 

zaplnili približne 120 predajných miest. Tohtoročný jarmok 
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otvoril zástupca primátora Ján Gabriš. Ulice sa postupne zapĺňali predavačmi, návštevníkmi, 

kupujúcimi a početnými rodinami s deťmi nielen z nášho mesta, ale aj z okolia. V bohatom 

kultúrnom programe v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej sa na pódiu vystriedali 

hudobné skupiny rôznych žánrov. Žiaci zo Základnej umeleckej školy v Nemšovej, Folklórna 

skupina Liborčan, ktorú vystriedal majster sveta vo fitness Michal Barbier, nasledovalo 

vystúpenie hudobnej skupiny Heľenine oči. Večerné vystúpenie Igora Kmeťa rozprúdilo 

jarmočnú atmosféru a pripravilo prítomných na večernú Oldies party „DJ Laciho “. Na svoje si 

prišiel každý fanúšik dobrej hudby.  

Návštevníci jarmoku si mohli v mestskom múzeu okrem stálej expozície múzea pozrieť 

výstavu obrazov Nadi Grzelákovej a výstavu „Sklo a dekor Mariky Račekovej“ (viac 

v kapitole Mestské múzeum). Druhý jarmočný deň otvoril Dychový orchester a mažoretky z 

Novej Dubnice, ktoré každoročne prepochodujú po Ulici Janka Palu cez Mierové námestie do 

amfiteátra mestského múzea. Hudobný program pokračoval skupinou AT Band, Dychovou 

hudbou Mistřínanka a ľudovou hudbou Martina Brxu. Druhý jarmočný deň ukončila dychová 

hudba Krásinka. Návštevnosť jarmoku za obidva dni sa odhaduje na cca 5000 návštevníkov.  

Ďalšou pravidelnou sprievodnou akciou bol DOD na vojenskej základni generála Martina 

Jozefa Kristína (viac v kapitole Bezpečnostné zložky). 

Veľmi špecifickou a výnimočnou bola spomienková akcia k 75. výročiu leteckej bitky nad 

Bielymi Karpatami z 29. augusta 1944, pri ktorej zahynulo v desiatich zostrelených  

bombardéroch 41 amerických letcov. Akcia presahujúca hranice nášho mesta i štátu sa začala 

23. augusta v Kašave pri pamätníku padlých, pokračovala 24. augusta v Nemšovej 

v mestskej časti Ľuborča pri hrobe amerického letca Andrewa A. Solocka. V ten istý deň sa 

pokračovalo k pamätníkom a hrobom v obciach Šanov, Slavičín, Přečkovice a Rudice. 

Trojdňovú púť v nedeľu ukončili spomienkové akcie v obciach Krhov, Nová Bošáca 

a Vyškovec. Na podujatí sa podieľal spolok Letecká bitva Bíle Karpaty 1944 v spolupráci 

s uvedenými obcami a americkou ambasádou v Prahe, za podpory Arcibiskupstva 

Olomouckého, Armády Českej republiky a Klubu vojenskej histórie. Spomienkovej akcie sa 

zúčastnili aj dve desiatky príbuzných padlých amerických letcov. Spomienka na padlého sgt. 

Nemšovský jarmok 2019 
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SOLOCKA sa konala 24. augusta na cintoríne v Ľuborči. Na tomto mieste sa nachádza i 

pôvodný hrob s kópiami drevených krížov priamo z 2. svetovej vojny. Pred deviatou hodinou 

nastúpila k pamätníku čestná stráž so zbraňami. Stráž tvorili profesionálni vojaci Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky. Presne o 9.00 hodine za zvukov smútočnej hudby ďalší príslušníci OS 

SR priniesli vence v sprievode hostí, ktorými boli synovia, dcéry a rodinní príslušníci členov 

posádok jednotlivých bombardérov. Vence venovalo mesto Nemšová, Karen NELSON, 

prezidentka asociácie vojnových veteránov z USA, pplk. Christiansen, ktorý je americký 

letecký pridelenec v SR a predseda moravského klubu LBBK Ing. Vlastimil Hela. Zástupca  

primátora Ján  Gabriš vo svojom prejave pripomenul, že je potrebné si ctiť, vážiť a ďakovať 

všetkým, ktorí padli za našu slobodu a zvlášť, keď sgt. Solock bol slovenskej národnosti. Hostia 

vo svojom prejave poďakovali všetkým za obete. Poďakovali zúčastneným občanom za účasť 

na spomienkovej akcii. A hlavne poďakovali všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili 

o dôstojné spomienkové podujatie. Jánovi Gabrišovi, zástupcovi primátora MsÚ v Nemšovej, 

v ktorého záujme bolo krásne pripravené a upratané prostredie cintorína, nanovo natreté ploty, 

bránky a upravená zeleň, prednostke MsÚ Jaroslave Raftlovej, ktorá zabezpečila pamätné listy 

originálneho prevedenia a občerstvenie. Ďalšie poďakovanie patrilo aj menám ako Ing. 

Vlastimil Hela, Roman Sušil a Anton Bonko z Klubu LBBK Morava pomohli scenárom, 

dobrými radami a poskytnutím tlmočníčky, František Mindár, moderátor, spoluorganizátor 

akcie, člen Slov. letec. zväzu, letecký nadšenec, historik a dlhoročný opatrovateľ bývalého 

hrobu sgt. Solocka a výrobca kópie krížov,  Roman Poláček, zberateľ a dlhoročný priateľ so 

sestrou sgt. Solocka. Spomienková udalosť bola zaznamenaná kamerami RTVS a reportáž o nej 

bola v slovenskej televízii odvysielaná ešte v ten večer.  

SEPTEMBER  

Presne 70 nových prváčikov spolu s ostatnými žiakmi slávnostne privítala dňa 2. septembra 

riaditeľka školy Emília Mazanovská a zástupkyňa Lenka Tršková na slávnostnom otvorení 

školského roka v Kultúrnom centre v Nemšovej. Po programe prešli žiaci prvých ročníkov do 

mestského múzea, kde ich privítala prednostka mestského úradu Jarmila Raftlová a zástupca 

primátora Ján Gabriš. Pamiatkou na tento pre nich významný deň im bola detská pestrofarebná 

knižka s perom, ktorú venovalo mesto.  

Zo spomienkovej akcie na počesť padlého vojaka sgt. Solocka 
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Na netradičnom mieste a netradične skoro sa tento rok uskutočnila vernisáž výstavy ovocia 

zeleniny a kvetov. Po 53-krát sa konala v piatok 13. septembra v sále Kultúrneho strediska 

Ľuborči. Rok 2019 nebol pre záhradkárov veľmi priaznivý, a predsa výstavu v spolupráci s 

mestom zorganizovali. Na prípravách sa podieľali miestni záhradkári, ktorí priniesli na výstavu 

aj ovocie a zeleninu z Nemšovej a zo širokého okolia (Omšenie, Borčice a ďalší), členovia Únie 

žien v Nemšovej, Mestského úradu v Nemšovej a VPS. Súčasťou výstavy boli i miestni včelári 

a priestor svojimi prácami obohatili i seniori z centra sociálnych služieb pod vedením Dr. 

Trenčana. Svoje nádherné kvety georgín poskytla na výstavné účely Blanka Vavrúšová 

a listové a ihličnaté bonsaje Ing. Tokár. Výstava bola doplnená výtvarnými prácami miestnych 

škôl a v kultúrnom programe vystúpili žiačky ZUŠ Nemšová Melánia Vavrušová a Nina 

Holúbková a Anežka Chlebanová, ktorá vystúpila s prednesom  prózy o jeseni. 

OKTÓBER  

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v nedeľu 6. októbra uskutočnilo spoločenské 

posedenie členov Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klubu v 

Nemšovej. Z dvestopäťdesiatdva členov sa na podujatí zúčastnilo dvestosedem. Na úvod sa 

prítomným básňou ,,Z môjho života“ prihovorila členka výboru Anna Šeligová. Podujatie 

otvorila a viedla predsedníčka organizácie Viktória Korbašová. Z pozvaných hostí sa zúčastnili 

Marta Megová z okresnej rady MOJD, primátor mesta Miloš Mojto, zástupca primátora  mesta 

Ján Gabriš a prednostka mestského úradu Jarmila Raftlová. Seniorov prišli svojím vystúpením 

potešiť žiaci základnej umeleckej školy. Nasledoval príhovor zástupcov mesta a gratulácie 

jubilantom. Medzi najstaršími členmi oslávili jubileum deväťdesiat rokov Anna Kvasničková 

a Anton Štefánek. Pre členku výboru Zuzanu Vatrskovú bol tento deň dvojnásobne 

slávnostný. Okrem životného jubilea sa jej dostalo vyznamenania tretieho stupňa, ktoré jej 

udelila Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Trenčíne za dlhoročnú dobrovoľnú prácu v 

prospech starších občanov. 

Október a s ním neodmysliteľne spätý prívlastok Mesiac úcty k starším už niekoľko desaťročí 

oslavujeme aj v meste Nemšová. Veľká sála kultúrneho centra sa v nedeľu 20. októbra zaplnila 

seniormi z Nemšovej. Tým, ktorých vek prevýšil číslo šesťdesiatpäť, doručil mestský úrad 

symbolickú pozvánku. V úvode privítal prítomných primátor mesta a v kultúrnom programe 

vystúpili so svojimi piesňami muzikanti z dychovej hudby Záhorienka.  

JDS a Senior klub, v strede Anna Kvasničková a Anton 

Štefánek 
Výstava ovocia a zeleniny, 13. 9. 2019 
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Priestory mestského múzea zdobili od polovice októbra do konca novembra amatérske 

fotografie autorky Eleonóry Žurkovej. V poradí jej siedma výstava bola komponovaná v 

duchu mestskej sklárskej tradície a podávala príbehy zo života. Vernisáž sa uskutočnila 23. 

októbra o 16. 00 hod.  

Mestské divadlo v Trenčíne pozvalo občanov mesta Nemšová na komédiu Júliusa Barč-Ivana- 

Mastný hrniec. Divadelná inscenácia, ktorá sa mala uskutočniť 23. októbra vo veľkej sále 

Kultúrneho centra v Nemšovej, bola ale pre malý záujem zrušená. 

NOVEMBER  

Snáď najväčším podujatím tohto roka bolo dňa 27. novembra slávnostné otvorenie 

Králikovho mlyna. Stalo sa tak po dlhoročných snahách o rekonštrukciu. Obnova sa 

uskutočnila vďaka čerpaniu eurofondov v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – projekt „Historie pro budoucnost” a 

mestu Nemšová. Pri rekonštrukcii pomáhali šikovní majstri a približne 70 dobrovoľníkov, 

hlavne z OZ Peregrín. Tí nezištne pomáhali s rôznymi dokončovacími prácami a výzdobou. Po 

60 rokoch núteného pokoja otvoril svoje brány minimálne 250 rokov starý mlyn. Svedčia o tom 

staré mapy a zachovalé listiny, ktoré sú o ňom vystavené. Prvá verejná prehliadka so 

slávnostným programom začala o 15.00 hod. Po otvorení podujatia moderátorkou Kristínou 

Prekopovou sa prítomným v úvode prihovorili primátor mesta Nemšová Miloš Mojto a starosta 

obce Brumov-Bylnice Kamil Macek. Pozvanie prijali i poslanec TSK Peter Daňo, primátor 

Dubnice nad Váhom Peter Wolf, primátor mesta Nová Dubnica Peter Marušinec, starostka obce 

Borčice Ľubica Hasidlová, starosta Horného Srnia Jozef Húserka a ďalší hostia.  

Všetci so záujmom a potešením sledovali hudobno-tanečné pásmo žiakov ZUŠ Nemšová pod 

názvom „Okolo Králikovho mlyna“. Po krátkom technickom popise zariadenia mlyna Janou 

Králikovou spojenom s poďakovaním realizátorom záchrany v mene rodiny Králikovej sa 

začala prehliadka. Pásku pred vstupom do zrekonštruovanej technickej pamiatky, jedinečnej v 

regióne, prestrihli primátor nášho mesta a starosta mesta Brumov. Následne boli jednotlivé 

Slávnostné otvorenie a prehliadka  Králikovho  mlyna . Vľavo primátor mesta Nemšová Miloš  Mojto a primátor  obce 

Brumov-Bylnice Kamil Macek. Vpravo slávnostná prehliadka mlyna  
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miestnosti, kríž, maľba sv. Kataríny, patrónky mlynárov, i stroje a zariadenie mlyna požehnané 

kaplánom Dominikom Ondriášom. Unikátne viac ako 200-ročné technické zariadenie mlyna 

(viac ako 80 % pôvodného) bolo vďaka majstrom odborníkom, skúseným v tomto odbore, 

v prevádzkyschopnom stave. Interiér mlyna dopĺňala obrázková cesta „Od zrnka k chlebu“ s 

popisom všetkých činností, ktoré treba vykonať, aby sme na stole mali čerstvý chlieb. Na 

treťom podlaží zasa prezentovali rôzne práce a ľudí podieľajúcich sa na záchrane a obnove 

Králikovho mlyna, ktorá prebiehala v rokoch 2018 a 2019. Po prehliadke a zodpovedaní 

mnohých otázok a po zápisoch do pamätnej knihy pripravenej v krásnych drevených doskách, 

nasledovalo pohostenie: slané, sladké koláče, zákusky a teplé nápoje, ktoré pripravili členky 

OZ Peregrín. Mlyn, ktorého posledný majiteľ pred znárodnením a posledný tunajší mlynár bol 

Jozef Králik, otec žijúcich dvoch sestier Oľgy a Jany, začína opäť slúžiť práve v roku jeho 

nedožitých stých narodenín.  

Dňa 30. novembra sa uskutočnila výstava kroník a fotografií pod názvom „TOK ČASU V 

KRONIKÁCH NEMŠOVEJ (viac v úvode kapitoly).  

DECEMBER  

Nové svetelné prvky zakúpené mestom Nemšová 

vniesli do ulíc nášho mesta vianočnú atmosféru a 

spríjemnili občanom najkrajšie sviatky v roku. 

Prvým decembrovým podujatím, a medzi 

občanmi čoraz obľúbenejším, bolo 6. decembra 

slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka 

v amfiteátri mestského múzea. Vianočné trhy boli 

prístupné pre občanov mesta od 14.30 hod. a boli 

plné výrobkov s vianočnou tematikou, ktoré 

predávali prevažne školy, združenia a občania 

mesta Nemšová, konkrétne: ZUŠ, ZŠ Janka Palu, 

florbalistky, charita, OZ Peregrín, Ivan Strápek 

(med), Jančula (vianočné ozdoby), Karin 

Hladíková (vianočné dekorácie), Natália 

Begáňová (sušené jablká), Zuzana Vendžúrová 

(vianočné oblátky). Vianočných stánkov bolo 

spolu 12. To svedčí o neustálom raste 

a skvalitňovaní tohto podujatia. Vôňa tradičného 

punču, vareného vína, čaju a sviatočného pečiva 

a kapustnica, ktorú prítomným rozdával primátor 

mesta, len umocnila vianočnú atmosféru.  

 

V kultúrnom programe vystúpili deti základných škôl z Nemšovej a rozprávkovú atmosféru 

navodila divadelná scénka o príchode Mikuláša pod názvom „Vianoce nebudú“. Napriek 

názvu nakoniec Mikuláš prišiel a za asistencie anjela a čerta rozdal darčeky tým najmenším. 

Bodku za bohatým programom dalo slávnostné rozsvietenie nemšovského vianočného 

stromčeka.  

Slamený betlehem pri KC Nemšová so zvieratami 

Podávanie  primátorskej kapustnice  
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Dňa 11. decembra o 18.00 hod. sa malo v kultúrnom centre uskutočniť divadelné predstavenie 

Ženba. Z dôvodu malého počtu záujemcov sa ale podujatie neuskutočnilo.  

V čase adventu mesto Nemšová každoročne 

organizuje v Kultúrnom stredisku v 

Ľuborči pre sociálne slabších občanov 

posedenie pri vianočnej kapustnici. Tento 

rok sa uskutočnilo 11. decembra. Primátor 

mesta Nemšová JUDr. Miloš Mojto na úvod 

všetkých srdečne privítal. Slávnostnú 

atmosféru znásobilo vystúpenie žiakov a 

učiteľov Základnej umeleckej školy 

z Nemšovej. 

Výbor miestneho spolku Červeného kríža v Ľuborči zorganizoval dňa 30.decembra o 19.00 

hod. v Kultúrnom stredisku v Ľuborči predsilvestrovské posedenie pri hudbe. Do tanca a na 

počúvanie hrala hudobná skupina Galaktic.  

Silvestrovské oslavy ukončenia kalendárneho roka spojené s polnočným novoročným 

ohňostrojom sa tento rok nekonali. Nekonal sa ani tradičný novoročný ohňostroj. Oslavy sa 

konali až 1. januára 2020, ale o tom detailnejšie až v kronike 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posedenie pri vianočnej kapustnici 11. decembra 
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ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY  

VOĽBY ROKU 2019 

Voľby, voľby a ešte raz voľby zamestnali 

našu samosprávu tento rok naplno. 

Prvými boli prezidentské voľby, druhými 

sme si volili poslancov do Európskeho 

parlamentu a tretie boli druhým pokusom 

o zvolenie si primátora mesta Nemšová 

a poslanca mestského zastupiteľstva za 

mestskú časť Tr. Závada. Počas všetkých 

volieb bolo v obci zriadených 6 okrskov 

a 6 volebných miestností. Počas 

prezidentských volieb bola zmena 

volebnej miestnosti v mestskej časti 

Ľuborča. Občania mohli voliť 

v priestoroch základnej umeleckej školy 

a nie v kultúrnom stredisko, ako to bolo 

doteraz.  

VOĽBY PREZIDENTA SR 

Prvé z uvedených volieb sa konali v marci a prebiehali v dvoch kolách. V prvom kole 

prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnilo 16. marca, si občania mesta mohli vybrať z 15-tich 

kandidátov. Keďže v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta nezískal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov, konalo sa tak druhé kolo, a to 30. marca. Kandidáti na prezidenta 

robili po Slovensku množstvo predvolebných stretnutí s občanmi. Napr. 2. marca uskutočnil 

v Kultúrnom centrum v Nemšovej predvolebné stretnutie Štefan Harabin. Aký bol záujem zo 

strany občanov, nie je však známe. 

Prvého kola volieb sa zúčastnilo 48,74 % oprávnených voličov a z prvého miesta v ňom 

postúpila advokátka Zuzana Čaputová (bývala podpredsedníčka Progresívneho Slovenska) 

so 40,57 % (870 415 hlasov) a z druhého miesta podpredseda Európskej komisie pre 

energetickú úniu Maroš Šefčovič (nominant Smer SD) s 18,66 % (400 379 hlasov). 

V Nemšovej bola volebná účasť nadpriemerná: 57,72 %. Predstavovalo to 2 967 vydaných 

obálok. Zuzana Čaputová získala 36,55 % hlasov a Maroš Šefčovič 18,85 %. Zaujímavým sa 

javí aj tretie a štvrté či piate miesto. Na treťom sa umiestnil Štefan Harabin (16,38 %), na 

štvrtom František Mikloško (9,98 %) a na piatom poslanec NR SR Marián Kotleba (9,37 %). 

V druhom kole prezidentských volieb bola celoslovenská volebná účasť nižšia: 41,79 %, 

z toho Zuzana Čaputová získala 58,40% (1 056 582 platných hlasov) a Maroš Šefčovič 

41,59% (752 403 platných hlasov). V Nemšovej bola v šiestich volebných okrskoch účasť opäť 

nadpriemerná: 47,11 %. Celkový počet oprávnených voličov bol 5 148, počet oprávnených 

voličov, ktorým boli vydané obálky, bol 2 425, počet platných hlasov 2 348. V Nemšovej za 

Doplňujúce  komunálne voľby, volebný  okrsok č. 3 
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Zuzanu Čaputovú hlasovalo 56,22 %, čo predstavuje 1 320 hlasujúcich voličov, a 43,78 %, čo 

je 1 028 voličov hlasovalo za Maroša Šefčoviča. Najvyššia volebná účasť bola vo volebnom 

okrsku č. 5 (m.č. Kľúčové), a to 52,88 % a najnižšia vo volebnom okrsku č.1 (Nemšová) 41,87 

%.  

Mgr. Zuzana Čaputová, narodená 21. júna 

1973, sa stala v poradí 5. prezidentom v histórii 

samostatného Slovenska a svoj sľub zložila 15. 

júna 2019. Stala sa prvou ženou v úrade 

prezidenta Slovenskej republiky a zároveň vo 

veku 45 rokov aj najmladším človekom, ktorý 

kedy zastával úrad prezidenta SR. Pred zvolením 

do funkcie prezidentky pôsobila ako právnička, 

advokátka a občianska aktivistka. Je 

spoluzakladateľkou a bývalou podpredsedníčkou 

mimoparlamentného liberálneho hnutia 

Progresívne Slovensko. V roku 2016 bola ako 

právnička občianskej iniciatívy „Skládka nepatrí 

do mesta“, usilujúcej sa o uzavretie skládky 

odpadov v Pezinku, ocenená Goldmanovou environmentálnou cenou. Dňa 6. mája 2019 

získala v Bruseli ocenenie Európska osobnosť roka. Táto cena sa udeľuje európskym lídrom 

za mimoriadne úspechy v oblasti politiky, obchodu a inovácií a týka sa mužov a žien, ktorí 

formujú Európu.  

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU.  

Do predvolebných stretnutí s kandidátmi do EU parlamentu sa zapojil aj 

Kresťanskodemokratický klub Nemšová. Svojich členov a sympatizantov pozval v nedeľu 24. 

marca o 15.00 hod. do Kultúrneho strediska v Ľuborči. Zároveň od 16.00 hod. pozývali 

všetkých občanov na stretnutie s kandidátmi na europoslancov do Europarlamentu za KDH.  

Prostredníctvom mestského rozhlasu boli 16. mája pozvaní občania Nemšovej na predvolebné 

stretnutie v Dubnici nad Váhom. Stretnutie zorganizovali členovia politickej strany ĽSNS 

(Ľudová strana naše Slovensko). Prítomní boli predseda strany Marián Kotleba, Milan 

Mazurek, Martin Beluský a Milan Uhrík. Či sa na stretnutí zúčastnili aj naši občania, nie je 

známe.  

Poslancov do Európskeho parlamentu sme si volili po štvrtýkrát. Novozvolený parlament mal 

705 kresiel a Slovensko v ňom obsadilo 14 mandátov, o jeden viac ako v predchádzajúcom 

volebnom období. V predchádzajúcich obdobiach bolo parlamentných kresiel 751, ale pre 

plánované vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie sa počet znížil a i vďaka tomu 

Slovensko získalo o jeden mandát viac. Voľby sa konali 25. mája a na Slovensku  k urnám 

prišlo 22,74 % voličov, čo je síce najviac pri tomto type volieb na Slovensku, ale stále veľmi 

ďaleko od európskeho priemeru, ktorý bol 50,94 %, teda najvyšší v histórii volieb. V minulosti 

slovenská účasť dosahovala ešte nižšie čísla, a to v roku 2014 13,05%, v roku 2009 19,64 % a 

v 2004 16,97 %. V Nemšovej bolo v deň volieb 5 173 oprávnených voličov, z toho bolo 
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odovzdaných 1 275 obálok. Platných hlasov bolo 1 240. Účasť občanov na voľbách dosiahla 

24,72 %, čo je viac ako celoslovenský priemer. Do volieb kandidovalo 31 rôznych politických 

strán a v Nemšovej získali najviac hlasov Smer-SD (15,7%), KDH (17,8 %), Koalícia 

Progresívne Slovensko a Občianska demokracia, (16,2%) a Kotleba-Ľudová strana naše 

Slovensko (12,1 %), ďalej Kresťanská únia (8 %), Sloboda a solidarita (7,4 %), Obyčajní ľudia 

a nezávislé osobnosti (5,8 %), SNS (4,4 %), Kresťanská demokracia - Život a prosperita (3,4%) 

a Sme rodina - Boris Kollár (3,1 %). Spolu 18 politických subjektov nezískalo ani percento 

hlasov a tri politické strany ani hlas. Novozvolení poslanci si prebrali mandát na plenárnom 

zasadnutí v Štrasburgu v dňoch od 1. do 4. júla a Slovensko budú reprezentovať do roku 2024.  

Monika Beňová 

Smer SD 

89 472 hlasov 

Michal Šimečka 

PS Spolu 

81 735 hlasov 

Lucia Ďuriš 

Nicholsonová 

SAS 

52 331 hlasov 

Miroslav Číž 

Smer SD 

51 362 hlasov 

Milan Uhrík 

ĽSNS NS  

42 779 Hlasov 

Miroslav 

Radačovský 

ĽSNS NS 

42 276 hlasov 

Eugen Jurzyca 

SAS 

33 540 hlasov 

Ivan Štefanec 

KDH  

33 128 hlasov 

Michal Wiezik 

PS Spolu 

29 998 hlasov 

Miriam 

Lexmann 

KDH  

27 833 hlasov 

Martin Hojsík 

PS Spolu 

27 549 hlasov 

Vladimír Bilčik 

PS Spolu  

26 202 hlasov 

Peter Polák 

OĽANO a NO 

23 815 hlasov 

Robert 

Hajšel 

Smer SD 

13 773 hlasov 

 

DOPLŇUJÚCE KOMUNÁLNE VOĽBY 

Platnosť komunálnych volieb, ktoré sa konali minulý rok 10. novembra 2018, bola napadnutá 

sťažnosťou na ústavnom súde. Sťažnosť za neústavnosť a nezákonnosť volieb podal bývalý 

primátor Ing. František Bagin, vo voľbách získal o dva hlasy menej ako kandidát a súčasný 

primátor JUDr. Miloš Mojto. Dôvodom sťažnosti bolo, že o post primátora sa uchádzal aj 

kandidát právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Ten v čase podania nebol zohľadnený, 

čo neuviedol vo vyhlásení pri podaní kandidatúry. Podľa Ing. Bagina bola preto jeho 

kandidatúra nezákonná. Daný kandidát získal v primátorských voľbách 152 platných hlasov, 

a ak by nekandidoval, mohol byť výsledok primátorských volieb odlišný. Takmer 30 

hlasovacích lístkov odovzdaných vo voľbách primátora bolo v Nemšovej neplatných. Ústavný 

súd rozhodol v prospech sťažnosti a voľby boli dňa 9. januára vyhlásené za neplatné. Okrem 

našej obce takto rozhodol súd ešte aj v obci Tichý Potok v okrese Sabinov, kde sťažnosť podal 

nezávislý kandidát, ktorý získal o 4 hlasy menej ako víťazka. V Nemšovej ústavný súd 
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anuloval výsledky a Ing. Stanislavovi Gabrišovi (kandidoval za primátora aj poslanca MsZ) 

nariadil uhradiť bývalému primátorovi Ing. Františkovi Baginovi trovy konania na účet 

advokáta do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu. Rozhodnutím súdu a jeho 

prevzatím zanikol JUDr. Milošovi Mojtovi mandát. Počas svojho krátkeho pôsobenia viedol tri 

riadne rokovania mestského zastupiteľstva, naposledy 31. januára.  

Nové voľby do orgánov samosprávy v meste Nemšová boli na základe rozhodnutia predsedu 

NR SR 13. mája určené na sobotu 21. septembra 2019. V doplňujúcich voľbách sa o post 

primátora uchádzali 4 kandidáti: bývalý primátor Ing. František Bagin (59 rokov), bývalý 

primátor JUDr. Miloš Mojto (47 rokov), Bc. Oliver Vavro (30 rokov) a Andrej Vojt (45 

rokov). Vo volebnom obvode číslo 4, v Trenčianskej Závade, si voliči okrem primátora volili 

aj jedného poslanca. O post poslanca mestského zastupiteľstva za časť Tr. Závada sa uchádzali 

3 kandidáti: Ing. Zdenko Gajdošík, Miloš Husár a Bc. Juliana Patková. 

V predvolebnom období sa uskutočnilo niekoľko stretnutí kandidátov s občanmi mesta 

Nemšová. JUDr. Miloš Mojto pozval občanov na stretnutia, kde odpovedal na otázky týkajúce 

sa rozvoja nášho mesta a problémov, ktoré je potrebné riešiť. Stretnutia s občanmi sa 

uskutočnili dňa 13. septembra o 19.15 hod. v požiarnej zbrojnici v Kľúčovom, dňa 16. 

septembra o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku v Trenčianskej Závade, dňa 16. septembra o 

18.30 hod. v Kultúrnom stredisku v Ľuborči a dňa 18. septembra o 19.00 hod. v Mestskom 

múzeu v Nemšovej. Stretnutie s občanmi pred voľbami zorganizoval aj Andrej Vojt, nezávislý 

kandidát na primátora mesta Nemšová. Stretnutie sa uskutočnilo v nedeľu 15. septembra 

o 15.00 hod. a súčasťou programu bolo hudobné vystúpenie Trombitášov Štefánikovcov a 

ľudovej hudby z Terchovej. O ostatných kandidátoch nie je známe, že by zorganizovali nejaké 

verejné stretnutia s občanmi, ale niektorí voličov oslovili prostredníctvom mestského rozhlasu.   

V doplňujúcich voľbách si občania mesta volili nového primátora a poslanca v 4 volebných 

obvodoch a 6 volebných okrskoch. K volebným urnám v meste prišlo spolu 2 769 z 5 198 

oprávnených voličov, čo predstavuje 53,37 % účasť (v roku 2018 bola 54,93 %). Platných 

hlasov bolo 2 759. Voľby mali po desiatich mesiacoch rovnakého víťaza ako v riadnom 

novembrovom termíne.  

Za nového primátora mesta Nemšová bol zvolený nezávislý kandidát Miloš Mojto 

s počtom hlasov 1 485 hlasov. Číselné výsledky prekvapili aj samotného primátora, nečakal 

taký veľký rozdiel hlasov, aj kvôli tomu, že do volieb vstúpili dvaja noví kandidáti. Získal viac 

ako polovicu platných hlasov. Vlani v riadnych novembrových voľbách bol pritom rozdiel 

medzi obomi kandidátmi len dva hlasy, teraz získal o 342 hlasov viac ako v riadnych voľbách 

a bývalého primátora Františka Bagina tak porazil na tretí pokus o 708 hlasov. Miloš Mojto 

totiž kandidoval aj v roku 2014, kedy získal spolu 849 hlasov, o 103 menej ako František Bagin 

v tom roku. Boli vyrovnanými súpermi. V posledných voľbách získal František Bagin 777 

hlasov (o 364 hlasov menej ako v riadnych voľbách), Oliver Vavro 358 hlasov a Andrej Vojt 

139 hlasov. 
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Vo voľbách poslanca mestského zastupiteľstva vyhral 44-ročný nezávislý kandidát Miloš 

Husár s počtom hlasov 52. Na druhom mieste sa umiestnil Zdenko Gajdošík s 35 hlasmi 

a poslednou bola Juliana Patková s 28 hlasmi. V Tr. Závade z celkového počtu 220 

oprávnených voličov prišlo k urnám 116 voličov a platných hlasov bolo 115.  

Na Mestský úrad v Nemšovej sa Miloš Mojto vrátil po 8. mesiacoch 17. októbra, kedy na 12. 

zasadnutí mestského zastupiteľstva zložil sľub primátora mesta a zároveň s ním zložil sľub 

i poslanec MsZ Miloš Husár. Na rovnakom zasadnutí bol schválený i plat primátora mesta 

Nemšová vo výške 3 424 eur.  

 

12. mestské zastupiteľstvo po doplňujúcich voľbách 17. 10. 2019 

Primátor nové voľby považoval za logické zavŕšenie súťaže, ktorej rezultát sa mu nepodarilo 

získať v roku 2018. Víťazstvo je pre neho veľkým zadosťučinením a potvrdením, že byť 

trpezlivý a rozvážny po tom, keď človek pocíti takú krivdu, sa oplatí. Primátor sa zaviazal, že 

prvé, čo urobí, je, že zastabilizuje a nastaví nové pravidlá fungovania mestského úradu.  

 

Vľavo nový poslanec pre mestskú časť Tr. Závada Miloš Husár a vpravo primátor mesta Nemšová JUDr. Miloš Mojto 
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ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY 

Činnosť samosprávy v meste Nemšová bola v tomto roku veľmi špecifická. Mesto nemalo 

primátora, zmenila sa prednostka úradu i obsadenie mestského zastupiteľstva. Mestský úrad i 

mestské zastupiteľstvo to síce malo zložitejšie, ale chod mesta to určite nepoznačilo. 

Dokončovali sa existujúce projekty a s napätím sa čakalo, ako dopadnú doplňujúce voľby.  

PERSONÁLNE ZMENY  

O personálne zmeny, a to na najvyších miestach, v tomto roku naozaj nebolo núdze. Na 4. 

zasadnutí MsZ dňa 31. januára prijali poslanci uznesenie č. 21, ktorým zanikol mandát 

primátora mesta Nemšová. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR vo veci 

volebnej sťažnosti navrhovateľa Františka Bagina proti odporcom Stanislavovi Gabrišovi a 

Milošovi Mojtovi proti výsledku komunálnych volieb v meste Nemšová konaných dňa 10. 11. 

2018, ktoré bolo vyhlásené dňa 10. 01. 2019, čím zanikol mandát primátora Nemšovej. Primátor 

na zasadnutí informoval, že rozhodnutie má uložené na pošte a rozhodol sa ho prevziať 1. 

februára, čím nadobudlo právoplatnosť. V ten deň došlo k oficiálnemu zániku jeho 

mandátu. Po zániku mandátu primátora mesta viedol mesto Nemšová poverený zástupca 

primátora Ján Gabriš.  

Rozhodnutím ústavného súdu nastala zmena i medzi poslancami mestského zastupiteľstva. Dňa 

30. januára bola doručená na mestský úrad písomná informácia vtedajšieho poslanca 

Stanislava Gabriša, ktorý sa písomne vzdal mandátu poslanca MsZ za m. č. Trenčianska 

Závada. MsZ od toho dňa tvorilo 12 poslancov, bez zástupcu poslanca za m. č. Trenčianska 

Závada, keďže nebol náhradník. Uznesením č. 49 zobrali poslanci túto skutočnosť na vedomie.  

Pre vzniknutú situáciu nastala personálna zmena aj v orgánoch spoločnosti Regionálna 

vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s. r. o. Nemšová a v Mestskom podniku služieb, s. r. o. 

Uznesením č. 22 bol za nového konateľa spoločností menovaný Ján Gabriš.  

Na 4. zasadnutí bola prerokovaná aj skutočnosť, že 

od 1. januára nemal mestský úrad prednostku. Nová 

prednostka úradu bola vybraná a predstavená 

nasledujúceho dňa. Stala sa ňou Jarmila Raftlová, 

pracovníčka mestského úradu na úseku matriky. 

Svoju pozíciu zastávala od 1. februára 2019 do 31. 

decembra 2019. 

Na 5. zasadnutí MsZ bolo prijaté uznesenie č. 33, 

na základe ktorého bola odvolaná predsedníčka 

redakčnej rady Nemšovského spravodajcu Jana 

Králikova, ktorá sa vzdala členstva v redakčnej rade 

15. februára. Na základe skutočnosti bola 

odporučená a následne schválená nová predsedníčka 

Eva Brandoburová, ktorá túto funkciu vykonávala aj 

v minulosti.  

Novozvolená poslankyňa Janka Filová 
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Ďalšia personálna zmena nastala v mestskom zastupiteľstve na jeho 14. rokovaní, kedy na 

uprázdnený mandát po Františkovi Baginovi, ktorý sa vzdal mandátu 23. októbra, nastúpila 

6. novembra bývalá poslankyňa Janka Filová. Zmena bola prijatá uznesením č. 116.  

Uznesením č. 117 nastala zmena aj v mestskom výbore Trenčianska Závada, ktorým boli 

odvolaní členovia: Jozef Knápek, Viliam Adamec, Augustín Adamec, Zdenko Gajdošík, Anna 

Pavlačková, Jozef Kuruc a Ondrej Belko. Nový  výbor bol v zložení: Viliam Adamec, Stanislav 

Gabriš, Zdenko Gajdošík, Jozef Knápek, Ján Pavlačka, Iveta Serišová. 

 

ZO ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Poslanci mestského zastupiteľstva sa v roku 2019 stretli na 13 zasadnutiach, z toho boli 4 

neplánované a jedno ustanovujúce. Spolu prijali uznesenia č. 21-149, čo je 128 nových 

uznesení.  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA  

Prijaté všeobecne záväzné nariadenia v roku 2019 sa týkali škôl, daní, trhových miest či rozsahu 

sociálnych služieb. Spolu bolo prijatých päť všeobecne záväzných nariadení. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 mení VZN č. 2/2018 zo dňa 28. 02. 2018 a VZN č. 

9/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Nemšová. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta 

Nemšová 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o zmene VZN č.4/2018 o rozsahu poskytovania 

sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018.  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach.  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom 

na území mesta Nemšová, ktoré dopĺňa a mení VZN č. 8/2012. Dotáciu na jedného žiaka s 

trvalým pobytom v Nemšovej pre CVČ mimo územia mesta Nemšová, ktoré o to požiadajú pre 

rok 2020 vo výške 77,00 €. 

 

4. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo 31. januára. Na 

zastupiteľstve boli na základe rozhodnutia ústavného súdu schválené personálne zmeny 

uvedené vyššie v texte. Poslanci mali k vzniknutej situácie rôzne názory a postoje. Niektorí 

poslanci sa vyjadrili, že ich vzniknutá situácia mrzí a že nadobudnutý stav môže pozastaviť 
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rozvoj mesta, kým nenastanú nové voľby. Iní sa zasa vyjadrili, že týmto nezostane mesto 

paralyzované a nevidia dôvod, prečo by malo mesto strácať nejaký čas, veď sú tu poslanci, ktorí 

dostali dôveru voličov, i mestský úrad, ktorý zabezpečuje chod mesta a nevidia dôvod na 

paniku. Samotný Ján Gabriš, zástupca primátora, uviedol, že veci, ktoré sú rozbehnuté, musia 

bežať. Dostali dotáciu na obnovu hasičskej zbrojnice či na materskú škôlku. Projekty ako 

výstavba chodníka v Ľuborči a tie, ktoré sú schválené, môžu bez problémov pokračovať.  

Okrem personálnych zmien prijali uznesenie č. 23, ktorým zobralo na vedomie informáciu 

o zámere prevádzkovania areálu NTS. Uznesením bol vyslovený zámer, aby v súčasnosti 

nevyužívaný areál, ktorý sa v roku 2018 nepodarilo prenajať, prevádzkovalo mesto alebo 

mestský podnik služieb. Športu sa týkalo aj uznesenie č. 24, na základe ktorého MsZ súhlasilo 

s podpisom Memoranda o spolupráci Futbalovej Akadémie TSK pri  FK Dubnica nad Váhom 

s mestom Nemšová. Posledným uznesením č. 28 poslanci zriadili Komisiu pri Mestskom 

zastupiteľstve Nemšová na prešetrenie sťažnosti, zaevidovanej pod č. j. : 172/2019, smerujúcej 

voči hlavnej kontrolórke mesta Nemšová. Komisia bola zložená s poslancov Stanislava Husára, 

Milana Patku, Ing. Rastislava Gugu a náhradníka Branislava Krajčiho. 

5. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPTEĽSTVA: Prvé zasadnutie bez primátora mesta 

Nemšová sa konalo v riadnom plánovanom termíne 28. februára o 17.00 hod. v zasadačke 

mesta Nemšová. Prijaté boli uznesenia č. 29 - 49. Uznesením 29. a 30. zobrali na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení a správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018. 

Uznesením č. 32 zobrali na vedomie a schválili návrh na zrušenie uznesenia MsZ Nemšová 

číslo: 8/B/9 zo dňa 28. 11. 2003 vo veci správnych poplatkov na úseku dopravy. Na vedomie 

zobrali uzneseniami č. 34 - 36 informácie o prevádzke kúpaliska v roku 2018, stav realizácie 

a príprave projektov z NFP a informáciu o vypracovaní smernice č. 1/2019 mesta Nemšová o 

verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou. Uznesenia č. 37 – 45, týkajúce sa 

majetkových záležitostí, sú uvedené v samostatnej kapitole. Predmetom rokovania 

zastupiteľstva bolo i uznesenie č. 46, ktorým schválili návrh dodatku č. 2 k zásadám 

odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov samosprávnych orgánov mesta 

Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, slávnosti a za vydávanie novín zo dňa 

22. 4. 2015. Tak ako na predchádzajúcom zastupiteľstve i na tomto sa prerokovalo 

prevádzkovanie areálu NTS. V širokej diskusii prebrali množstvo možností prevádzkovania 

areálu a prijali uznesenie č. 48, čím tieto možnosti zobrali na vedomie a problematika bola 

v štádiu riešenia. Posledným bodom programu bolo určenie platu zástupcu primátora mesta od 

1. 2. 2019, teda odo dňa, kedy zástupca primátora mesta Ján Gabriš začal plniť úlohy primátora 

mesta. Mesačný plat zástupcu primátora mesta Nemšová určili vo výške 3 225 €. 

6. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA: Celé zasadnutie sa týkalo záležitosti 

ohľadom výstavby cyklotrasy a zmeny rozpočtu. Uznesením č. 50 schválili prenájom 

pozemkov spoločnosti Doprastav za nájomné 0,70 €/m2/rok pre účely zriadenia staveniska pri 

výstavbe verejnoprospešnej stavby „Cyklotrasa Na bicykli po stopách histórie“. Investorom 

bol Trenčiansky samosprávny kraj.   

7. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA: Neplánované zasadnutie sa 

uskutočnilo dňa 9. mája v zasadačke mestského úradu a tak ako predchádzajúce stretnutie i toto 

sa venovalo cyklotrasám, konkrétne cyklotrase Nemšová , úsek Ľuborča – Trenčianska  Závada. 
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Prijaté bolo jediné uznesenie č. 53, ktorým schválili začatie prác na projekte „Cyklotrasa 

Nemšová, úsek Ľuborča – Tr. Závada.“  

8. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA: Riadne zasadnutie mestského 

zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 16. mája o 17.00 hod v zasadačke kultúrneho centra. Prijaté 

boli uznesenia č. 54 - 73. Prvé sa týkali kontroly plnenia uznesení a plnenia rozpočtu mesta 

k 31. 3. 2019. Poslanci uznesením č. 58 súhlasili udeliť čestné občianstvo mesta Nemšová 

zaslúžilej umelkyni Eve Kristínovej pri príležitosti jej významného životného jubilea 90 

rokov. Uznesením č. 72 na základe prerokovaného materiálu neschválili zámer spoločnosti 

SWAM, a. s. Bratislava, na vybudovanie optickej siete v meste. Na zasadnutí sa venovali aj 

aktuálnej téme cyklotrás v meste a uznesením č. 73 Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na 

základe prerokovaného materiálu odporučilo vedeniu mesta Nemšová pokračovať v rokovaní 

so všetkými dotknutými účastníkmi pri výstavbe cyklotrasy na získanie povolení k realizácii 

projektu „Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska Závada“. 

9. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA: Tretie neplánované zasadnutie 

mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 19. júna o 17.00 hod. v zasadačke mesta Nemšová. 

Uznesením č. 74 zobrali na vedomie informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu pre projekt: „Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové“. Uznesením č. 75 

zobrali na vedomie projekt a schválili predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu 

„Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové“ realizovaného v rámci výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy), kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta a s povinným 

spolufinancovaním vo výške minimálne 23 900,62 EUR s DPH, čo predstavuje 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov.  

10. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA: Riadne rokovanie sa uskutočnilo 27. 

júna o 17. 00 hod. v zasadacej miestnosti Kultúrneho centra v Nemšovej. Na zasadnutí boli 

prijaté uznesenia č. 76 - 91. Okrem schvaľovania majetkových a rozpočtových záležitosti 

a VZN č. 9 na vedomie zobrali kontrolu plnenia uznesení, schválili plán kontrolnej  činnosti 

hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2019, záverečný účet za rok 2018, výsledky 

inventarizácie majetku VPS k 31. 12. 2018. Uznesením č. 82 zobrali na vedomie súhrnnú 

správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2018. Uznesením č. 85 

schválili zápis do Kroniky mesta Nemšová za rok 2017.  

11. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA: V lete 2. augusta o 16. 00 hod. sa 

v zasadačke mestského úradu uskutočnilo neplánované zasadnutie. Prijaté boli tri uznesenia. 

Uznesením č. 92 prijali zmenu rozpočtu č. 6. Uznesením č. 93 zobrali na vedomie informáciu 

o návrhu transformácie BIOMASY, združenia právnických osôb, ako aj zámer ďalšieho 

prevádzkovania kotolne v budove Katolíckej spojenej školy spoločnosťou Biomasa. Posledné 

uznesenie sa týkalo majetkových záležitostí.  

12. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA: Na slávnostnom zasadnutí dňa 17. 

októbra o 17.00 hod. v sále kultúrneho centra bol okrem 12 poslancov prítomný aj 

novozvolený primátor mesta JUDr. Miloš Mojto a novozvolený poslanec Miloš Husár. Prijaté 
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boli uznesenia týkajúce sa výsledkov volieb z dňa 21. septembra. Uznesením č. 95 zobralo 

zastupiteľstvo na vedomie výsledky volieb. Následne vystúpil novozvolený primátor mesta, 

ktorý zložil zákonom predpísaný sľub primátora a poslanec MsZ zložil zákonom predpísaný 

sľub poslanca mestského zastupiteľstva. Uznesením č. 96 zvolili Miloša Husára za člena 

komisie obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania a uznesením č. 97 

odvolali Ing. Stanislava Gabriša z predsedníctva Mestského výboru Trenčianska Závada 

a zvolili Miloša Husára za predsedu Mestského výboru Trenčianska Závada. Plat primátora 

mesta Nemšová bol prerokovaný a schválený uznesením č. 98 vo výške 3 424 €.  

13. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA: Dňa 17. októbra sa okrem 

slávnostného zastupiteľstva konalo aj riadne 13. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Otvoril 

ho už primátor mesta JUDr. Miloš Mojto. Prijali uznesenia č. 99 - 114 a okrem prerokovaných 

majetkových záležitostí zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení, správu o činnosti a 

hospodárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, s. r. o. Nemšová za rok 2018, 

správu o činnosti a hospodárení Mestského podniku služieb za rok 2018, plnenie rozpočtu mesta 

Nemšová k 30. 06. 2019, monitorovaciu správu mesta Nemšová k 30. 06. 2019 a informatívnu 

správu o stave realizácie a príprave projektov z nenávratných finančných príspevkov. 

Uznesením č. 101 schválili zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna vodárenská 

spoločnosť Vlára – Váh, ktoré budú realizovať spoločníci spoločnosti v celkovej výške 117 900 

€ v zmysle zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia RVS VV, s. r. o. a schválili 

rozhodnutie spoločníka mesta Nemšová, že si neuplatní prednostné právo na prevzatie záväzku 

na nový vklad. Uznesením č. 105 schválili výsledky inventarizácie majetku Mestskej knižnice 

Kľúčové k 28. 02. 2019 tak, ako boli predložené na rokovanie MsZ, kde celková hodnota kníh 

zapísaných v operatívnej evidencii bola vo výške 14 528,87 €. Prijali návrh na vyradenie 

majetku v celkovej sume 570,30 €. Vyradené  knihy boli ponúknuté na odpredaj za symbolickú 

cenu 0,20 €. Uznesením č. 106 zobrali na vedomie plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 

30. 06. 2019. Uznesením č. 107 súhlasili so zmenou v orgánoch spoločnosti Regionálna 

vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s. r. o. a Mestskom podniku služieb Nemšová, s. r. o. a za 

nového konateľa spoločnosti RVSV V vymenovali Ing. Petra Kiačika na obdobie do 30. 04. 

2020. Uznesením č. 108 schválili za nového konateľa v spoločnosti Mestský podnik služieb s. 

r. o. JUDr. Miloša Mojtu. Uznesením č. 109 schválili súhrnnú informáciu o pedagogicko-

organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

školského roka 2019/2020 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Nemšová a Katolíckej spojenej školy v Nemšovej.   

14. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA: Poslanci zastupiteľstva sa stretli 

o mesiac 21. novembra o 17. 00 hod. v zasadačke kultúrneho centra. Na rokovaní prijali 

uznesenia č. 115 - 132. Týkali sa kontroly plnenia uznesení, schválili súhrnnú správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019 a 

zobrali na vedomie plnenie rozpočtu mesta a VPS. Uznesením č. 122 prijali návrh operačného 

plánu zimnej údržby komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v meste na rok 

2019/2020. Uznesením č. 123 zobrali na vedomie informáciu o stave procesu transformácie 

združenia Biomasa a v prípade realizácie schválili prevzatie kotolne v budove Katolíckej 

spojenej školy Nemšová do majetku mesta Nemšová. Uznesenie zároveň odporúčalo 
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primátorovi mesta rokovať s predstaviteľmi združenia o podmienkach a výške vyrovnávacieho 

podielu z dôvodu zániku členstva v združení. Na zasadnutí sa venovali aj problematike ÚP 

mesta Nemšová a uznesením č. 126 zobrali na vedomie predložené žiadosti zmien a doplnkov 

č. 1 Územného plánu mesta Nemšová a schválili vypísanie výberového konania na spracovateľa 

týchto zmien a doplnkov a obstaranie zmien a doplnkov na základe žiadostí právnických 

a fyzických osôb. Uznesením schválili aj vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 

na obstaranie zmien a doplnkov ÚP. Ostatné uznesenia sa týkali majetkových záležitostí. 

V rámci záverečnej diskusie vystúpil primátor mesta a pozval prítomných poslancov na 

slávnostné otvorenie Králikovho mlyna dňa 27. novembra a Výstavy kroník 30. novembra 

v mestskom múzeu.  

15. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA: Posledné zasadnutie v tomto roku 

bolo riadne naplánované na 19. decembra a uskutočnilo sa o 16.30 hod. v zasadačke 

kultúrneho centra. Prijaté boli uznesenia č. 133 - 149. Okrem kontroly uznesení schválili plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok  2019, zmenu rozpočtu RO č. 10 a 

plán zasadnutí MsZ na rok 2020. Uznesením č. 136 schválili VZN č. 5/2019.  

Posledné dve uznesenia č. 148 - 149 sa týkali spoločnosti RVS Vlára – Váh, s. r. o. Schválené 

nimi boli predĺženie lehoty splatnosti nezaplatených záväzkov RVS Vlára – Váh, s. r. o. voči 

mestu Nemšová, ktoré vyplýva z nájomnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej 

výpomoci. Uznesením splnomocnili primátora mesta rokovať o predĺžení lehôt splatnosti a ich 

konkrétnom termíne predĺženej lehoty.  Posledným uznesením č. 149 súhlasili s menovaním 

nového konateľa v spoločnosti RVS VV, s. r. o. – Milana Patku. 

V rámci diskusie vystúpil Ing. Tomáš Prno a poprosil, aby upriamili pozornosť na stĺp pri 

železničnej stanici, ktorý je veľmi vykrivený. Obával sa, že by mohlo v zimnom období dôjsť 

k nehode. Navrhol osloviť ZŠR, aby ho odstránili. Svojou druhou pripomienkou upriamil 

pozornosť na problematiku vodného zdroja v Trenčianskej Závade a žiadal o poskytovanie 

priebežných informácií. 

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI A ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ  

NEMŠOVÁ V PRVEJ 10. NAJLEPŠIE HOSPODÁRIACICH MIEST NA SLOVENSKU  

V októbri 2019 boli v novinách MY Trenčín uvedené informácie o kvalite hospodárenia miest 

na Slovensku. Do prvej trojky najlepšie hospodáriacich miest na Slovensku sa dostalo Nové 

mesto Nad Váhom a Dubnica Nad Váhom, obe mestá mali nulový dlh. Podľa primátora Nového 

Mesta nad Váhom Jozefa Trstenského sa v meste snažia vynakladať každé euro zodpovedne a 

efektívne. Mesto si podľa neho dokázalo našetriť dosť peňazí, ktoré by v tomto volebnom 

období chceli investovať do toho, čo ľuďom chýba. Podobný prístup s ušetrenými finančnými 

prostriedkami mala aj Dubnica nad Váhom. Najhoršie hospodáriacim mestom bola podľa 

prieskumu Myjava. Prieskum prvýkrát realizoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 

INEKO a podľa výsledkov sa do prvej desiatky najlepšie hospodáriacich miest na Slovensku 

dostala aj Nemšová ako jediná spomedzi ostatných miest v našom regióne. Krajské mesto 

Trenčín sa nachádzal v prvej polovici rebríčka na 66. priečke. Komplexný pohľad na 

hospodárenie samospráv ukazuje skóre finančného zdravia. Priemerná známka finančného 
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zdravia za všetky mestá na Slovensku predstavuje 4, 43, čo je mierne zlepšenie oproti hodnote 

platnej rok predtým (4, 41). Hodnota 4, 43 zároveň predstavuje najlepší výsledok miest v celej 

histórii hodnotenia. Priemerný dlh samospráv na Slovensku je 93 eur na jedného obyvateľa. 

Podľa novinového článku bol celkový dlh na obyvateľa v Nemšovej 47 €, v Trenčíne to bolo 

226 € a v Myjave 466 €. Celkový dlh na obyvateľa v Nemšovej v roku 2019 podľa záverečného 

účtu mesta k 31. 12. 2019 bol vo výške 168 990,09 €, čo predstavuje dlh 26,50 €/1 obyvateľ. 

Mesto Nemšová kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, a to od roku 2012, kedy bol vo 

výške 1 517 117,48 €, čo predstavovalo dlh 241,00 €/ 1 obyvateľ.  

Mesto Nemšová i naďalej realizuje opatrenia súvisiace s konsolidáciou mestských financií. 

Prioritou roku 2020 bude pokračovanie v znižovaní zadĺženosti mesta, úhrada faktúr v lehotách 

splatnosti, efektívne a transparentné hospodárenie. 

ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2019 

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2019 bol vyrovnaný, príjmy i výdavky sa na začiatku roka 

rozpočtovali vo výške 6 565 606 €. Programový rozpočet výdavkov mesta Nemšová tvorilo 10 

programov, ktoré predstavovali základné kompetenčné oblasti mesta: 1. Manažment, 

plánovanie, kontrola, 2. Interné služby a administratíva, 3. Bezpečnosť, právo, poriadok, 4. 

Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia, 5. Prostredie pre život a MK, 6. 

Vzdelávanie, 7. Šport, 8. Kultúra, 9. Bývanie a 10. Sociálne služby.  

Výdavky mesta v roku 2019 museli byť kryté reálne dosiahnuteľnými príjmami v roku 2019. Z 

kapitálových výdavkov boli v rozpočte zahrnuté výdavky na projektové dokumentácie, vrátane 

PD Kľúčové IBV Pod horou, výkupy pozemkov, rekonštrukciu požiarnej zbrojnice Nemšová, 

verejné osvetlenie priechodu pri autobusovej zastávke (bývalé kino), rekonštrukcia MK Ul. 

Sládkovičova, výstavba chodníka Ul. Ľuborčianska, Ul. Moravská – rekonštrukcia plochy 

vnútrobloku bytových domov, rekonštrukcia a nadstavba budovy MŠ Ľuborča, rekonštrukcia 

telocvične ZŠ J. Palu Nemšová, odkúpenie časti budovy NTS a stavieb v areáli NTS, nákup 

sporáka KS Ľuborča, vodovodná šachta a napojenie mestskej športovej haly, úprava okolia a 

spevnené plochy KC Nemšová, rekonštrukcia Králikovho mlyna, nákup kosačky pre VPS, m. 

p. o., zakúpenie cisterny na pitnú vodu, kanalizácia Ľuborča, rekonštrukcia budovy a areálu 

NTS Nemšová. 

ZMENY V ROZPOČTE MESTA NEMŠOVÁ  

Rozpočet prešiel do konca roka 2019 jedenástimi rozpočtovými zmenami a bol navýšený 

o 345 024,27 €. Rozpočet po všetkých  zmenách dosiahol sumu 6 910 630,27 €.  

Prvá zmena bola schválená dňa 31. januára uznesením č. 25, druhá dňa 28. februára 

uznesením č. 31, tretia dňa 4. apríla uznesením č. 52, štvrtá dňa 16. mája uznesením č. 56, 

piata dňa 27. júna uznesením č. 79, šiesta dňa 2. augusta uznesením č. 92, siedma dňa 1. 

októbra rozhodnutím primátora mesta, ôsma dňa 17. októbra uznesením č. 104, deviata dňa 

21. novembra uznesením č. 121, desiata dňa 19. decembra uznesením č. 135 a posledná 

jedenásta zmena bola schválená dňa 27. decembra rozhodnutím primátora mesta.  
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Predmetom RO č.1 bolo zakúpenie cisterny na prepravu pitnej vody (45 000 €). Táto by sa 

využívala v prípade výpadkov dodávky pitnej vody z dôvodu poruchy verejného vodovodu, tak 

ako je to v prípade Trenčianskej Závady, kde je spôsobený nedostatok vody v nádržiach 

vodného zdroja.  

Predmetom RO č. 2 bolo navýšenie rozpočtu o 40 000 €. V príjmovej časti bol rozpočet 

navýšený vďaka dotácii na zníženie energetickej náročnosti KD Nemšová o 12 000 € 

a o 28 000 € vďaka finančným príjmovým operáciám týkajúcich sa chodníka v Ľuborči v roku 

2018.  

Vo výdajovej časti bola znížená rozpočtová rezerva a jej 5% spoluúčasť o 15 000 € a o túto 

sumu bol navýšený výdaj na kanalizáciu v Ľuborči. O 28 000 € boli navýšené výdaje na 

chodník Ul. Ľuborčianska z roku 2018 a jej 1. etapa. Došlo k zmene financovania kultúrneho 

leta. Dychfest znížili o 1 000 € a mestský jarmok navýšili o 1 000 €. Rozhodlo sa tiež, že 

hokejbalové ihrisko a jeho 1. etapa sa v tomto roku realizovať nebude. Jeho 1. etapu znížili 

o 1000 € a následne premiestnili všetky financie určené na hokejbalové ihrisko (87 484 €) na 

rezervu určenú na rekonštrukciu budovy a areálu NTS. Rezerva znamená, že tieto finančné 

prostriedky bude môcť mesto čerpať výlučne po schválení MsZ. Do rozpočtu zaradili položky 

zníženie energetickej náročnosti budovy KC Nemšová vo výške 12 000 €.  

Predmetom RO č. 3 bola skutočnosť, že boli schválené dotácie na budovanie bezplatných wifi 

sietí v meste Nemšová (14 229 €), na cyklochodníky mesta Nemšová (444 633,49 €) a na 

rekonštrukciu kotolne v Základnej škole na  ulici J. Palu a jej havarijný stav (115 000 €).  

Predmetom RO č. 4 došlo k presunu položiek, konkrétne na realizáciu projektovej 

dokumentácie cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska Závada. Išlo o čiastku 18 000 

€. Túto čiastku presunulo mesto z už rozpočtovanej položky NTS (rekonštrukcia budovy a 

areálu, rezerva). Na tejto položke zostala k dispozícii na rekonštrukciu a práce v rámci areálu 

NTS suma 69 484 €.  

Predmetom RO č. 5. bola predovšetkým dotácia pre Králikov mlyn a nákup stolov a stoličiek 

do Hasičskej zbrojnice v Kľúčovom. Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti bolo vo výške 38 

321,86 €. 

Predmetom RO č. 6 boli dotácie pre hasičov v Nemšovej vo výške 1 400 € a v Kľúčovom vo 

výške 3 000 €. V rámci výdajov došlo k dvom významným zmenám: na základe skutkového 

stavu ako aj požiadaviek občanov mesta na odstránenie havarijného stavu miestnych 

komunikácií na Ul. Hornov a bočnej MK z Ul. Hornov, Janka Palu pri trhovisku zo strany 

bytoviek predložilo MsÚ návrh na opravu a odstránenie havarijného stavu komunikácií a 

chodníkov. Na základe predbežnej ponuky je predpokladaná cena zákazky stanovená vo výške 

37 000 € za opravu MK Hornov a chodníka Ul. Hornov a suma 31 000 € za opravu MK a 

chodníka Janka Palu za trhoviskom. Mestský úrad navrhol, aby sa z rozpočtu mesta vylúčili 

dve položky v rámci kapitálových výdajov, a to rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. 

Sládkovičova vo výške 3 000 € a rekonštrukcia plochy Ul. Moravská vo výške 30 000 €. 

Predmetom RO č. 7 boli navýšené náklady na drvenie materiálu na podsypy divokých skládok 

o 7 800 € a zrušili sa vyčlenené  peniaze (3 000 €) na úpravu divokých skládok. Znížili sa 
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kapitálové výdavky, a to v rezerve na rekonštrukciu budovy a areálu  NTS o 4 800 € (spolu 

v rezerve zostalo 39 684 €).  

Predmetom RO č. 8 boli dotácie z fondu na podporu umenia pre mestskú knižnicu, z TSK pre 

CSS Nemšová, navýšil sa rozpočet o dotáciu zo ŠR pre Materskú školu na Ul. odbojárov na 

predškolákov, dotáciu na stavebný poriadok a do rozpočtu sa zaradil príjem z prenájmu areálu 

NTS. Sumu 3 000 € mesto dostalo od FK Kvašov a hasičov z Vetropacku za akcie, ktoré boli v 

realizované rámci NTS. Za tieto financie, v rámci dotácií, sa zakúpia siete pre NTS. Do 

rezervného fondu previedlo mesto naviac 6 568 €.  

Výdajová časť sa dotýkala zvyšovania cien poplatkov bankám, telekomunikačných a 

internetových služieb, dobrovoľných hasičských zborov (materiál, opravy), riešenie 

bioodpadov v meste, mzdy a ostatné osobné náklady, transfery bežných výdajov, výsadba 

zelene, dotácia pre MŠ Odbojárov. Zvýšila sa dotácia pre NTS futbalový klub, ďalej Mestská 

knižnica Nemšová nakúpila knihy z dotácie a OZ Peregrín získalo dotáciu na úpravu okolia 

mlyna. V rámci kapitálových výdajov vyčlenili 2 200 € na nákup pozemkov a zvýšila sa suma 

na opravu budovy Hasičskej zbrojnice Nemšová. Z kapitálových výdajov presunuli 1 000 € do 

bežných výdajov, znížili sa výdaje na nadstavbu cisterny na pitnú vodu, pripojenie odberných 

elektrických zariadení (62 prípojok pre IBV Pod horou vo výške 13 100 €), školská jedáleň 

(nákup elektrického kotla) a MsŠH (klimatizácia). Na sochu sv. Michala je v rozpočte mesta 

zahrnutá suma 750 €. 

Predmetom RO č. 9 bola v rámci príjmov dotácia na voľby vo výške 6 910 €. Výdajová časť 

sa dotýkala nájomného, volieb, odpadového hospodárstva, vybavenie učební a knižníc, dotácie 

na NTS-FK, údržby, mestského jarmoku, Králikovho mlyna, mestského múzea, opravy 

mestských budov, PN a životných jubileí.  

Predmetom RO č. 10 boli zmeny v položkách: odmeňovanie 1 000,00 € , sumu poslali na  účet 

mesta Prešov, aby podporili rodiny postihnuté výbuchom bytovky. Súčasťou dotácií bola 

dotácia na odstránenie havarijného stavu v budove materskej školy na Ul. odbojárov, vybavenie 

učební a školských knižníc ZŠ Janka Palu a športovej haly. Dotácia na Králikov mlyn a 

príspevok pre VPS na dofinancovanie miezd (o projekt v rámci aktivačných prác 3 000 €.)  

Predmetom RO č. 11 bola suma v bežných príjmoch navýšená o 75 171,41 €. Rozpočet bol 

tak vo výške 6 910 630,27 €. 

PREHĽAD INVESTIČNÝCH A KAPITÁLOVÝCH AKCIÍ V ROKU 2019 

INVESTIČNÉ  KAPITÁLOVÉ AKCIE  VÝDAJE  V ROKU 2019 

Projektové dokumentácie 5 183,00 

PD Kľúčové, IBV Pod horou   25 806,00 

Nákup pozemkov 25 284,06 

Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová  43 636,61 

VO autobusová zastávka Ulica J. Palu  3 929,66 

Rekonštrukcia chodníka  Ľuborčianska  ulica 35 731,70 

Rekonštrukcia chodníkov pri kine   18 756,96 

Chodník Ul. Ľuborčianska - 1.etapa  27 974,71 

Cisterna na pitnú vodu  9 408,00 
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ROZPOČET VPS, M. P. O. A JEHO ZMENY V ROKU 2019 

Výsledok hospodárenia za rok 2018 bol po zdanení vo výške 6 769,28 €.  

Výsledok hospodárenia za rok 2019 bol po zdanení vo výške 9 908,26 €. VPS, m. p. o. 

hospodárila v roku 2019 s rozpočtom  vo výške 538 041 €. Pôvodný rozpočet bol vo výške 525 

500 €. Na MsZ bolo schválené jedno rozpočtové opatrenie. Presúvali sa iba položky, nedošlo 

k navýšeniu ani k zníženiu rozpočtu. Skutočné plnenie rozpočtu  k 31. 12. 2019 bolo vo výške 

538 041 €. 

ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2020  

MsZ schválilo programový rozpočet mesta na rok 2020 nasledovne: Celkové príjmy a výdaje 

rozpočtovali vo výške 7 874 103,00 €.  

 

 

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI   

Uznesením č. 26 mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena, elektrickej 

prípojky  pre ALEX N s. r. o., k. ú. Nemšová. Uznesením č. 38 MsZ schválilo zámer prenajať 

časť pozemkov, C KN parcely č. 1898/6, 24, a 6 o výmere 2960 m2 (časť pozemku vo výmere 

443 m2) a C KN parcely č. 1898/24 o výmere 1237 m2 (časť pozemku o výmere 65 m2) 

zapísaných na LV č. 1, k. ú. Nemšová spoločnosti ALEX N s. r. o. na dobu neurčitú s 

nájomným 0,70 €/ m2/rok. Účelom nájmu je výsadba a starostlivosť o verejnú zeleň. Ide o 

prenájom časti pozemkov pri Vláre medzi budovou športovej haly a pozemkami vo vlastníctve 

žiadateľa, kde má žiadateľ, spoločnosť ALEX N s. r. o., dlhodobý záujem vybudovať 

novostavby dvoch bytových domov. Uznesením č. 59 bol nájom schválený, ale pred podpisom 

nájomnej zmluvy bolo potrebné predložiť jej úplné znenie na schválenie MsZ. 

Uznesením č. 27 schválili zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej 

distribučnej spoločnosti, a. s. BA na pozemok, C KN parcelu č. 3400 o výmere 956 m2, zapísanú 

Pripojenie odber. el. zariadení - ZSD IBV Pod horou  13 093,67 

Rekonštrukcia kotolne ZŠ J. Palu  148 811,46 

Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu 117 747,86 

Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ J. Palu 42 927,48 

Rekonštrukcia budovy a areálu NTS 5 857,06 

Odkúpenie časti budovy a stavieb NTS 151 063,40 

Športová hala bežecký pás  2 200,00 

Nákup sporáka KS Trenčianska Závada  2 576,28 

Úprava okolia, spevnené plochy KC 8 097,62 

Zníženie energetickej náročnosti  KC Nemšová  13 872,00 

Rekonštrukcia Králikov mlyn 124 546,22 

Nákup kosačky VPS 3 388,00 
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na LV č. 3713, k. ú. Nemšová na dobu neurčitú. Rozsah vecného bremena je vyznačený na 

geometrickom pláne č. 45682925-07/2019, vyhotovenom dňa 25. 01. 2019. 

Uznesením č. 37 schválilo zámer a uznesením č. 61 schválilo prenájom časti pozemkov, E KN 

parcelu č. 2508/1 Ing. Dane Krajčovičovej a E KN parcelu č 2508/5 Ing. Jozefovi Šedivému, 

obe v k. ú. Nemšová vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová ako majetok dočasne prebytočný. 

Nájomná zmluva je na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s výškou nájomného 

0,50 €/m2/rok. Nájomca umožní prístup prenajímateľovi z dôvodu verejnej kanalizácie a po 

skončení nájmu žiadateľ uvedie pozemok do pôvodného stavu.  

Uznesenie č. 39 MsZ schválilo zámer prenajať časť pozemkov a uznesením č. 60 schválilo 

prenájom týchto pozemkov vlastníkom bytov na Ľuborčianskej ulici v Nemšovej. Ide o C KN 

parcely č. 139/24 záhrady o výmere 304 m2 a C KN parcely č. 140/1 o výmere 1 277 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Ľuborča ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to: 

Petrovi Mutňanskému a manželke Zuzane (24 m2), Mgr. Kataríne Hromníkovej (50 m2), 

PaedDr. Anne Ončákovej Mičkovej, (23 m2 ) Mgr. Antonovi Koštialovi a manželke Mgr. 

Helene (100 m2), všetkým s nájomným vo výške 0,50 €/m2/rok. Pozemky, ktoré boli 

predmetom nájmu, sa nachádzajú pri bytovom dome so súpisným číslom 1056 v Ľuborči, kde 

vlastnia žiadatelia byty. V súčasnosti tieto pozemky žiadatelia využívajú ako záhradky na 

základe nájomných zmlúv. Nájomné zmluvy obsahovali neaktuálne údaje, a preto nebolo 

vhodné uzatvárať dodatky, ale bolo potrebné uzatvoriť nové nájomné zmluvy.  

Uznesením č. 40 neschválilo odpredaj časti pozemku, C KN parcely č. 140/1 o výmere 1277 

m2, zapísanej na LV č. 1 k. ú. Ľuborča Petrovi Mutňanskému a manželke, ale uznesením č. 63 

schválilo prenájom týchto pozemkov na dobu neurčitú za cenu 0,50 €/ m2/rok. 

Uznesením č. 41 MsZ neschválilo odkúpenie pozemkov v k. ú. Nemšová C KN parcelu č. 

599/57, 58,59,72 o výmere 404 m2, 18 m2, 5 m2, 40 m2, 1 m2, 8 m2, zapísané na LV č. 1, k. ú. 

Nemšová, ako prebytočný majetok mesta Nemšová do podielového spoluvlastníctva 

vlastníkom bytov v bytovom dome so súpisným číslom 233 na Ulici osloboditeľov v Nemšovej.  

Uznesením č. 42 MsZ pri žiadosti o odpredaj pozemku, C KN parcely č. 3400, k. ú. Nemšová 

DALITRANS s. r. o., Veľké Bierovce odporúča zástupcovi primátora mesta požiadať Okresný 

úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, o vydanie rozhodnutia, ktorým bude zrušená 

obmedzujúca poznámka v zmysle katastrálneho zákona, a to zákaz scudzenia a zaťaženia 

pozemku, C KN parcely č. 3400, k. ú. Nemšová. 

Uznesením č. 43 schválilo postúpenie práv a povinností časti povolenej líniovej vodnej stavby: 

„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová v k. ú. Ľuborča“ 

- SO 200 Kanalizácia Nemšová, časť: Kanalizačné potrubie FF1, z investora (stavebníka), 

ktorým je Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s. r. o. Nemšová na mesto Nemšová.  

K budúcej cyklotrase Ľuborča - Kľúčové bolo prijatých niekoľko uznesení: Uznesením č. 44 

zrušilo uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 394 písm. A, bod 2 zo dňa 02. 05. 

2018, ohľadom odkúpenia pozemkov pod plánovanou cyklotrasou Kľúčové - Ľuborča do 

výlučného vlastníctva mesta Nemšová: C KN parcela č. 1014/2 o výmere 211 m², C KN parcely 

č. 1014 o výmere 11 426 m2, zapísanej na LV č. 2366 pre k. ú. Ľuborča a C KN parcela č. 
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1761/2 o výmere 829 m², zapísanej na LV č. 1113 pre k. ú. Kľúčové od farnosti Nemšová za 

cenu 12 €/m², čo pri celkovej výmere prevádzaných pozemkov 1 040 m2 predstavuje celkovú 

kúpnu cenu 12 480 € a schválilo uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej budú pozemky: 

C KN parcela č. 1016 orná pôda o výmere 569 m2, zapísaná na LV č. 1741,k. ú. Ľuborča 

(plánovaný záber 193 m2), C KN parcela č. 1805 vodné plochy o výmere 5514 m2, zapísaná na 

LV č. 1092, k. ú. Kľúčové (plánovaný záber 28 m2 ), C KN parcela č. 383/8 vodné plochy o 

výmere 178 m2, (plánovaný záber 42 m2 ), C KN parcela č. 402 vodné plochy o výmere 2156 

m2 (plánovaný záber 29 m2 ), zapísané na LV č. 147, k. ú. Kľúčové, od prenajímateľa 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica. Uvedené výmery 

predstavovali záber pozemkov dotknutých výstavbou cyklotrasy Kľúčové – Ľuborča.  

MsZ schválilo odkúpenie nasledujúcich pozemkov do podielového spoluvlastníctva mesta 

Nemšová: C KN parcela č. 1083/2 o výmere 331 m², zapísaná na LV č. 2624, k. ú. Ľuborča a 

C KN parcela č. 1083/1 o výmere 2 720 m2, zapísaná na LV č. 2502, k. ú. Ľuborča od vlastníkov 

Oľgy Mutňanskej, Dušana Mutňanského a Štefana Mutňanského za cenu 10 €/m² čo pri výmere 

prevádzaných pozemkov 44 m2 predstavuje pre každého kúpnu cenu 440 €.  

Pre účely budúcej cyklotrasy Ľuborča – Kľúčové prijali poslanci i uznesenie č. 51, ktorým 

schválili odkúpenie pozemku do výlučného vlastníctva mesta Nemšová, a to: C KN parcela č. 

1127/2 o výmere 459 m², vytvorená na základe geometrického plánu č. 45682925-23/2016 z 

pozemku, C KN parcely č. 1127 o výmere 4427 m2, zapísanej na LV č. 2082 pre k. ú. Ľuborča, 

od vlastníka Jozefa Prnu za cenu 20 €/m², čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 9 180 €. 

Uznesením č. 45 schválilo bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov trvalých trávnatých 

porastov a ornej pôdy, C KN parcely č. 321/4 o výmere 632 m2, C KN parcely č. 321/5 o výmere 

1753 m2, C KN parcely č. 321/6 o výmere 3266 m2, C KN parcely č. 321/7 o výmere 929 m2, 

C KN parcely č. 321/9 o výmere 435 m2, C KN parcely č. 321/10 o výmere 435 m2, C KN 

parcely č. 321/11 o výmere 580 m2, C KN parcely č. 321/12 552 m2, zapísané na LV  č. 590, k. 

ú. Kľúčové a pozemky, C KN parcelu č. 321/ o výmere 43 m2, C KN parcely č. 321/82 o výmere 

153 m2, C KN parcely č. 321/83 o výmere 2607 m2, vytvorené na základe geometrického plánu 

č. 45682925-44/2018 z pozemku, E KN parcely č. 696/2 o výmere 38 688 m2, zapísanej na LV 

č. 590, k. ú. Kľúčové z vlastníctva SR SPF do vlastníctva mesta Nemšová.  

Uznesením č. 62 neschválilo zámer prenajať pozemok, C KN parcely č. 814/1, spol. Joy & 

Fun, s. r. o. 

Uznesením č. 64 schválilo zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 392, o výmere 1687 m2 

zapísanú na LV č. 1, k. ú. Kľúčové Andrejovi Vojtovi. Ide o pozemok, ktorý žiadateľ v 

súčasnosti využíva spolu s okolitými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve PD Vlára Nemšová 

ako výbeh pre jazdeckého koňa na základe nájomnej zmluvy z roku 2013. O pozemok a jeho 

okolie sa stará, udržiava ho. Výška nájomného je odôvodnená predovšetkým účelom nájmu a 

skutočnosťou, že na pozemok je prístup len cez pozemky PD Vlára Nemšová, ktoré má žiadateľ 

tiež v nájme. Uznesením č. 86 schválili prenájom predmetných pozemkov.  

Uznesením č. 62 schválilo prenájom časti pozemku C KN parcely č. 243, k. ú. Nemšová o 

výmere 468 m2 (časť o výmere 5 m2), zapísanej na LV č. 1, ako dočasne prebytočný majetok 

mesta Nemšová za podmienok, že nájomná zmluva bude na dobu neurčitú a nájomné vo výške 
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0,17 €/m2/deň. Ide o prenájom časti pozemku na trhovisku na Ulici Janka Palu v Nemšovej, kde 

má spoločnosť Fehers, s. r. o. svoju prevádzku, ktorá poskytuje služby obyvateľom Nemšovej. 

Žiadateľ má záujem rozšíriť predajňu a aj sklad ovocia a zeleniny, čo bude slúžiť k skvalitneniu 

poskytovaných služieb. Zároveň nedôjde k zmene charakteru predajného stánku.  

Uznesením č. 66 neschválilo MsZ odpredať časť pozemku, C KN parcely č. 1683/1, k. ú. 

Nemšová spoločnosti Rutiba, s. r. o. Nová Nemšová a odporúča po prerokovaní s vlastníkom 

rodinného domu na parcele č. 1674 v k. ú. Nemšová pripraviť prenájom časti pozemku, C KN 

parcely č. 1683/1 o výmere 966 m2, zapísanej na LV č. 1.  

Uznesením č. 67 schvaľuje zámer odpredať C KN parcely č. 2516/54, 2516/53 a časť pozemku, 

C KN parcely č. 2516/10, k. ú. Nemšová do bezpodielového spoluvlastníctva Jozefovi 

Kiačikovi a manželke Helene za kúpnu cenu 50 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 300 

€. Uznesením č. 67 schválili aj zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/55 o výmere 

109 m2, za kúpnu cenu 50 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 5 450 €, ale uznesením č. 

88 sa uznesenie č. 67 o zámere odpredaja zrušilo.  

Uznesením č. 68 MsZ neschválilo odpredaj pozemkov pod garážami, C KN parcely č. 975/69, 

70, 71, 72, 73, 74, 78, 79 - každá o výmere 19 m2 a C KN parcely č. 975/68, 75, 76, 77 a 80 - 

každá o výmere 21 m2 zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k, ú. Nemšová, do výlučného 

vlastníctva Pavlovi Ondráškovi, bytom Rastislavova 2106/29, Trenčín.  

Uznesením č. 69 MsZ schválilo uzatvorenie troch nájomných zmlúv so Spoločenstvom 

bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová: 1. zmluva na pozemok, E KN parcelu č. 

1894/11 o výmere 34 302 m2 (časť o výmere 498 m2), zapísaná na LV č. 1985, k. ú. Nemšová, 

pre účel cyklotrasy Šidlíkové – Vlárska Nemšová – II. etapa. 2. zmluva na pozemky, C KN 

parcelu č. 1898/111 o výmere 1287 m2 (časť o výmere 23 m2), C KN parcelu č. 1898/88 o 

výmere 3854 m2 (časť o výmere 82 m2), E KN parcelu č. 1898 o výmere 3352 m2 (časť o 

výmere 65 m2) zapísané na liste vlastníctva č. 1688, k. ú. Nemšová, C KN parcelu č. 1898/90 

výmere 2397 m2 (časť o výmere 53 m2), zapísané na LV č. 4064, k. ú. Nemšová, E KN parcelu 

č. 1896 o výmere 2 570 m2 (časť o výmere 42 m2), zapísané na liste vlastníctva č. 1985, k. ú. 

Nemšová na účel verejného osvetlenia v IBV Vlárska, nájomné: 1 €/ročne bez DPH. 3. 

zmluva na pozemok, C KN parcelu č. 3420/5 o výmere 163 m2, zapísanú na LV č. 2793, k. ú. 

Nemšová, pre účel prístupového chodníka ku skladom spoločnosti LIDL s nájomným 0, 

39832 € /m2/rok bez DPH.  

Uznesením č. 70 zobralo MsZ na vedomie dôvodovú správu, týkajúcu sa žiadosti 

Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová o odstránenie asfaltového 

povrchu z pozemku v ich vlastníctve.  

Uznesením č. 71 bolo zrušené uznesenie č. 209 zo dňa 09. 11. 2016, týkajúce sa odkúpenia 

pozemku spoločnosťou RVSVV, s. r. o.  

Uznesením č. 94 schválili zmenu uznesenia č. 45 zo dňa 28. 02. 2019, že za pozemok, C KN 

parcelu č 321/7, trvalý trávny porast o výmere 929 m2, sa dopĺňa pozemok, C KN parcela č. 

321/8, trvalý trávny porast, o výmere 17 m2. 
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Uznesením č. 111 schválilo odkúpenie pozemkov z vlastníctva SR – SPF na mesto Nemšová 

– IBV Pod horou v mestskej časti Kľúčové.: C KN parcely č. 321/27-37, 40-60,  65-69 a 70-73 

trvalé trávne porasty, každý o výmere 638 m2. Pozemky C KN parcely č. 321/74, 38 a 51 každý 

o výmere 693 m2. Pozemky C KN parcely č. 321/85, 86, 87, každý o výmere 840 m2, a ďalšie 

pozemky z rôznou výmerou: C KN parcely č. 321/39 o výmere 687 m2, C KN parcely č. 

321/75 o výmere 917 m2, C KN parcely č. 321/76 o výmere 774 m2, C KN parcely č. 321/77 o 

výmere 803 m2, C KN parcely č. 321/78 o výmere 832 m2 , C KN parcely č. 321/79 o výmere 

862 m2, C KN parcely č. 321/80 o výmere 933 m2, C KN parcely č. 321/84 o výmere 1101 m2, 

C KN parcely č. 321/88 o výmere 958 m2, C KN parcely č. 321/3 o výmere 688 m2, C KN 

parcely č. 321/2 o výmere 688 m2, C KN parcely č. 321/61 trvalý trávny porast o výmere 681 

m2, C KN parcely č. 321/62 trvalý trávny porast o výmere 936 m2, C KN parcely č. 321/63 o 

výmere 997 m2 , C KN parcely č. 321/64 o výmere 681 m2, vytvorené na základe geometrického 

plánu č. 45682925-44/2018 z pozemkov, C KN parcely č. 321/2 trvalé trávne porasty o výmere 

16 159 m2, C KN parcely č. 321/3 o výmere 16 797 m2 a E KN parcely č. 696/2 o výmere 38 

688 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 590, k. ú. Kľúčové z vlastníctva SR – Slovenského 

pozemkového fondu do vlastníctva mesta Nemšová za kúpnu cenu 24,32 €/ m2, čo pri celkovej 

výmere prevádzaných pozemkov 42 656 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 1 037 393,92 €. 

Uznesením č. 147 MsZ k uvedenej problematike IBV Pod horou schválilo predkupné právo v 

prospech Slovenskej republiky – Slovenského pozemkového fondu zriaďované v súvislosti s 

odplatným nadobudnutím vyššie uvedených pozemkov do vlastníctva mesta Nemšová.  

Uznesením č. 112 MsZ schválilo odkúpenie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta 

Nemšová, C KN parcely č. 975/142 o výmere 66 m², zapísanej na LV č. 1999 pre k. ú. Nemšová 

od vlastníka Ing. Evy Kosačíkovej, v spoluvlastníckom podiele 1/1 za cenu 17,89 €/m², čo 

predstavuje celkovú kúpnu cenu 1 180, 74 €.  

Uznesením č. 113 MsZ schválilo vysporiadanie pozemkov pod budovou pre šport v Ľuborči 

odkúpením nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Nemšová. Boli to pozemky: C KN 

parcely č. 103/10 o výmere 2 m², vytvorenej na základe geometrického plánu č. 45682925-

76/2018 z pozemku, C KN parcely č. 103/7 záhrada o výmere 509 m2, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 1169 pre k. ú. Ľuborča od vlastníka Juraja Papiernika za kúpnu cenu 20 €/m², čo 

predstavuje celkovú kúpnu cenu 40 €. Ďalej odkúpenie C KN parcely č. 103/9 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 4 m², vytvorenej na základe geometrického plánu č. 45682925-76/2018 z 

pozemku, C KN parcely č. 103/8 záhrada o výmere 857 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 

1170 pre k. ú. Ľuborča od vlastníka Ing. Gabriely Ďurechovej za kúpnu cenu 20 €/m², čo 

predstavuje celkovú kúpnu cenu 80 €.  

Uznesením č. 114 neschválilo zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 4/1, k. ú. 

Kľúčové spoločnosti SAHOS, s. r. o. (letná terasa k prevádzke „Hilton“). 

Uznesením č. 141 MsZ zobralo na vedomie návrh na zmeny a doplnky č. 2 k Územnému 

plánu mesta Nemšová a uznesením č. 142 schválilo zahrnúť do obstarania zmien žiadosť Lidl 

Slovenskej  republiky, v. o. s. Bratislava na zmenu záväzných regulatívov v regulačnom bloku 

01, uznesením č. 143 schválili zahrnúť žiadosť PACKBOX, s. r. o. Nemšová na zmenu 

záväzných regulatívov v regulačnom bloku F1. Uznesením č. 144 schválili zahrnúť žiadosť 

DALITRANS, s r. o. Veľké Bierovce na zmenu záväzných regulatívov v regulačnom bloku 
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NF2. Uznesením č. 145 schválili zahrnúť žiadosť REALLINE, s. r. o. Nemšová na zmenu 

záväzných regulatívov v regulačnom bloku NF2. 

Uznesením č. 146 schválili vypísať výberové konanie na spracovateľa zmien a doplnkov č. 2 

územného plánu mesta.  

Uznesením č. 87 schválili verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru, jednej 

miestnosti o výmere 42 m2. Nachádza sa v budove domu služieb so súpisným číslom 167 na 

Ulici SNP v Nemšovej, zapísanej na LV č. 1 pre k. ú. Nemšová, vo vlastníctve mesta Nemšová.  

Uznesením č. 89 schválilo žiadosť Andreja Pavlačku o odkúpenie časti C KN parcely č. 

2512/15, o výmere 681 m2 , zapísanú na LV č. 1, k. ú. Nemšová, v prospech vlastníka pozemku, 

C KN parcely č. 346 o výmere 565 m2, k. ú. Nemšová so zriadením bezplatného časovo 

neobmedzeného vecného bremena na pozemok.  

Uznesením č. 90 MsZ ruší uznesenie č. 420 zo dňa 20. 06. 2018 a uznesenie č. 449 zo dňa 19. 

09. 2018, ktorými bol schválený odpredaj pozemku, C KN parcely č. 67/1 o výmere 233 m2 k. 

ú. Trenčianska Závada Ing. Stanislavovi Gabrišovi.  

Uznesením č. 91 MsZ zobralo na vedomie upozornenie prokurátora zo dňa 14. 06. 2019 vydané 

Okresnou prokuratúrou Trenčín pre porušenie ustanovení o obecnom zriadení, o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, ku ktorému došlo v postupe MsZ mesta Nemšová pri prevodoch 

vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nemšová v čase od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2018. 

Prokurátor odporúča Mestskému úradu v Nemšovej v budúcnosti dôsledne dodržiavať tieto 

zákonné ustanovenia pri prevodoch majetku mesta.  
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PROJEKTY A INVESTIČNÉ AKCIE  

Podľa informatívnej správy, ktorá bola predložená MsZ 28. 2. 2019 o stave realizácie a príprave 

projektov financovaných z nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie, štátneho 

rozpočtu a vlastných zdrojov v programovom období rokov 2014 – 2020, boli už 

zrealizované: projekt podpora opatrovateľskej služby, zníženie energetickej náročnosti objektu 

MŠ na Trenčianskej ulici Nemšová a zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho 

centra v Nemšovej. Nasledujúce projekty stále prebiehajú. 

HISTÓRIA PRE BUDÚCNOSŤ 

V rámci výzvy z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka operačného programu 

cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, zameranej 

na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov 

cezhraničného regiónu, mesto Nemšová spoločne s mestom Brumov-Bylnice predložili žiadosť 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt: „História pre budúcnosť“. V 

rámci neho sa mal obnoviť Králikov mlyn v Nemšovej a hrad v meste Brumov-Bylnice. Žiadosť 

bola schválená a dňa 28. 03. 2018 Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslali 

podpísaný návrh zmluvy o poskytnutí NFP. Dňa 17. 04. 2018 vyhlásili súťaž verejného 

obstarávania na stavebné práce. Zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom spoločnosťou BTI, s. 

r. o. Bytča uzatvorili dňa 09. 07. 2018. Stavebné práce boli ukončené 11. 12. 2018. V priebehu 

roka 2019 bol firmou VJ control, s. r. o. inštalovaný kamerový a elektronický zabezpečovací 

systém. V marci bola do priestorov dodaná výpočtová technika. V apríli drevené vybavenie 

vyrobené na mieru, ktoré zabezpečovala firma David interier desing, s. r. o. Piešťany. Celkové 

oprávnené výdavky boli 375 006,57 €. Mesto Nemšová prispelo sumou 7 123,62 € (5% 

spolufinancovanie). Projekt bol ukončený v júli a otvorenie uskutočnilo na konci novembra. 

VYBAVENIE UČEBNÍ A ŠKOLSKEJ KNIŽNICE ZŠ, JANKA PALU 2 

S Ministerstvom pôdohospodárstva SR uzatvorili zmluvu o NFP pre projekt: „Vybavenie 

učební a školskej knižnice ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25. 07. 

2018. Výška NFP bola 47 478 €. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok pre 

zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov Základnej školy, Janka Palu 2, v 

súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Realizácia 

projektu mala za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti jazykových 

zručností, informačno-komunikačných zručností a čitateľskej gramotnosti. V rámci realizácie 

projektu bol počas mesiacov júl, august dodaný nový nábytok do učebne výpočtovej techniky, 

jazykovej učebne a knižnice. Následne boli tieto učebne vybavené aj novou IKT technikou. 

V rámci projektu bude knižnými titulmi vybavená aj školská knižnica (viac kapitola Školstvo). 

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE NEMŠOVÁ  

Finančné prostriedky vo výške 59 280 € boli schválené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR pre projekt: „Podpora opatrovateľskej služby v meste Nemšová“. Predmetom 

projektu bola realizácia terénnej opatrovateľskej služby, ktorú mesto zabezpečovalo 

prostredníctvom 4 opatrovateliek. Nenávratný finančný príspevok bol schválený na obdobie 26 
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mesiacov, čo je maximálna doba realizácie projektu. Realizácia terénnej opatrovateľskej služby 

v rámci projektu sa začala dňa 01. 04. 2019. 

OBNOVENÁ HASIČSKÁ ZBROJNICA V NEMŠOVEJ  

Mesto Nemšová zareagovalo aj na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, účelom ktorej 

bola podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a 

modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a 

hasičských zbrojníc. Dňa 05. 04. 2018 predložili na ministerstvo žiadosť o poskytnutie dotácie 

pre projekt: „Obnova požiarnej zbrojnice Nemšová“. Celkové výdavky projektu boli vo 

výške 39 950,09 €, z toho dotáciu požadovali vo výške 30 000 €. Spolufinancovanie z vlastných 

zdrojov predstavovalo 9 950,09 €. Dotácia vo výške 30 000 € bola schválená a dňa 25. 10. 2018 

uzatvorili zmluvu o poskytnutí dotácie. Práce realizovala spoločnosť YF Slovakia, s. r. o. 

v mesiacoch marec až máj 2019. Dielo bolo zrekonštruované a odovzdané investorovi (mestu 

Nemšová) 27. mája 2019. Rekonštrukčné práce pozostávali z novej fasády a jej farebného 

riešenia, sociálnych zariadení (umývadlo, toaleta s príslušenstvom), všetkých strešných žľabov, 

výmeny všetkých okien, novej podlahy v zasadačke, obkladov v šatni, vymaľovaný bol celý 

interiér a čiastočne bolo zrekonštruované aj elektrické vedenie.  

Ministerstvo vnútra SR aj tento rok vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc 

a hasičských zbrojníc. Maximálna výška poskytovanej dotácie bola 30 000 €. Na podanie 

pripravili žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v miestnej časti Kľúčové. 

Termín na podanie žiadosti bol do 21. 06. 2019. Projekt bol schválený.  

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ, JANKA PALU 2 

Dňa 14. 03. 2018 mesto Nemšová predložilo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 

prostredníctvom Okresného úradu Trenčín, odboru školstva, žiadosť o poskytnutie dotácie na 

rekonštrukciu telocvične ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová. Dotácia bola schválená a dňa 20. 11. 2018 

uzatvorili s ministerstvom zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 106 017,04 € s DPH. 

Rekonštrukčné práce prebiehali v mesiaci január a február a realizovala ich spoločnosť Panters, 

s. r. o.  

REKONŠTRUKCIA KÚRENIA ZŠ, JANKA PALU 

Na odstránenie havarijného stavu kotolne v ZŠ, J. Palu 2 boli v roku 2019 poskytnuté finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 115 000 € prostredníctvom Okresného úradu 

Trenčín, odboru školstva. Dňa 14. 06. 2019 bolo odovzdané stavenisko spoločnosti Panters, s. 

r. o. Rožňava. Celkové náklady predstavovali čiastku 148 811,46 € s DPH. Rekonštrukcia 

kotolne bola realizovaná z dôvodu, že jednotlivé bloky budovy boli nerovnomerne vykurované, 

napojené na jeden vykurovací okruh.  V rámci realizácie rekonštrukcie sa v kotolni vytvorili 3 

samostatné vetvy s regulačnými uzlami pre časovú a ekvitermickú prevádzku a boli 

nainštalované 3 teplovodné kondenzačné kotle Vaillant. Rekonštrukcia bola dokončená dňa 1. 

08. 2019, kedy bol vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí. 

 



KRONIKA MESTSKÝCH ČASTÍ A MESTA NEMŠOVÁ 2019  

47 

 

CYKLOCHODNÍKY NA ÚZEMÍ MESTA NEMŠOVÁ  

PROJEKT „NA BICYKLI PO STOPÁCH 

HISTÓRIE“: Stavebné práce na cyklotrase, 

ktoré boli realizované Trenčianskym 

samosprávnym krajom v rámci projektu ,,Na 

bicykli po stopách histórie“, stále prebiehajú. 

Po ukončení prepojí Trenčiansky hrad s 

hradom Brumov v Českej republike. Dĺžka 

cyklotrasy medzi Trenčínom a Nemšovou 

presahuje 11 km a sú na nej osadené dve lávky 

- cez potok Súčanka a rieku Vlára, ktoré boli 

osadené na jeseň tohto roku. V novembri sa 

uskutočnil kontrolný deň, počas ktorého si tento úsek, okrem iných, prešli na bicykli aj predseda 

TSK Jaroslav Baška a starostovia dotknutých obcí, vrátane zástupcu primátora mesta Jána 

Gabriša.  

CYKLOCHODNÍK RYBÁRSKA – LIDL: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21. 12. 2016 

výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 

nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy). Podporené projekty museli 

nadväzovať na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru, resp. prepájať priemyselné 

zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy. Cieľom projektu pod  

názvom „Cyklochodníky mesta Nemšová“ je realizovať úsek cyklochodníka Rybárska – Lidl, 

ktorý má dĺžku 2 305,72 m. Začína v mieste odklonenia cyklochodníka Nemšová - Trenčín, z 

hrádze rieky Vlára na lávku cez Vláru. Ďalej pokračuje po korune hrádze k sútoku Vláry a 

Váhu. Tam prechádza na korunu rieky Váh, po ktorej pokračuje až k stredisku Lidl, kde schádza 

z hrádze a končí za parkoviskom Lidl. Súčasťou cyklochodníka budú aj oddychové plochy. 

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 444 633,48 €. Zmluvu k projektu podpísali s 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 24. 04. 2019. Povinná spoluúčasť 

mesta na financovaní projektu predstavuje čiastku 22 231,67 €. S ohľadom na súťaž verejného 

obstarávania na dodávateľa stavebných prác a jej následný schvaľovací proces poskytovateľom 

NFP bol začiatok realizácie naplánovaný na apríl budúceho roka 2020. V mesiaci jún predložili 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju ako sprostredkovateľskému orgánu Ministerstva 

pôdohospodárstva súťažné podklady, po ich schválení bolo mesto oprávnené vyhlásiť samotnú 

https://mytrencin.sme.sk/g/140887/prva-cast-cyklotrasy-trencin-brumov-bylnice?gref=strm_art-22232852&photo=p5858652
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súťaž. Ku koncu roka bola táto investičná akcia v stave pred podpisom zmluvy o dielo 

s víťazným uchádzačom.  

CYKLOCHODNÍK ĽUBORČA – KĽÚČOVÉ: Do 21. 06. 2019 bol termín na predkladanie 

žiadosti o NFP v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Výzva bola 

zameraná na projekty, ktorú budú prepájať priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a 

infraštruktúru verejnej osobnej dopravy. V rámci tejto výzvy pripravili a podali žiadosť pre 

projekt: „Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča – Kľúčové“. Ide o územie, ktoré sa 

nachádza vedľa cesty II/507 vľavo v smere Nemšová – Trenčín. Stavba začína za MK 

družstevná idúcou do PD Vlára a končí na ploche pri cintoríne v k. ú. Kľúčové. Cyklochodník 

v úseku Ľuborča – Kľúčové bude mať dĺžku cca 1 011 metrov so šírkou pojazdu 2,50 m. 

Súčasťou cyklochodníka bude aj lávka ponad potok Kľúčovec. V mesiaci október bolo mesto 

Trenčianskym samosprávnym krajom po vykonaní formálnej kontroly žiadosti vyzvané na jej 

doplnenie. Žiadosť v stanovenom termíne bola doplnená a čaká sa na vyjadrenie. 

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY, ĽUBORČIANSKA 2 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo dňa 03. 11. 2016 výzvu na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl. Na základe tejto výzvy vypracovali projekt „Rozšírenie kapacity MŠ v 

meste Nemšová, Ľuborčianska 2“. Realizáciou projektu plánujú vytvorenie nových a 

zlepšenie existujúcich kapacít MŠ, vrátane materiálno-technického vybavenia tejto materskej 

školy. Rozšírenie kapacity sa bude riešiť formou nadstavby a čiastočnej rekonštrukcie 

jednotlivých častí jestvujúcich oddelení MŠ. Počíta sa s navýšením počtu o 22 detí. NFP vo 

výške 331 521,40 € bol schválený. Dňa 06. 12. 2018 uzatvorili s Ministerstvom 

pôdohospodárstva zmluvu. V zmysle podmienok zmluvy boli povinní do 3 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy vyhlásiť verejné obstarávanie na jednotlivé aktivity projektu. 

Pripravili podklady na výber zhotoviteľa prác. Následne prebehla na TSK kontrola súťažných 

podkladov k verejnému obstarávaniu na výber dodávateľa stavebných prác. V mesiaci 

november bola Trenčianskym samosprávnym krajom doručená správa o schválení súťaže 

verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, zároveň mesto Nemšová požiadalo 

poskytovateľa NFP vzhľadom na nadchádzajúce zimné obdobie o zmenu termínu realizácie 

rekonštrukčných prác na rok 2020.  

ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE NEMŠOVÁ 

Na základe výzvy Ministerstva vnútra pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie v tejto oblasti predložilo mesto Nemšová projekt pod názvom: „Rozšírenie 

kamerového systému v meste Nemšová“. Dotáciu na projekt bolo možné získať maximálne 

do výšky 66 000 €. Povinné spolufinancovanie žiadateľa bolo vo výške 20 % z poskytnutej 

dotácie. Pri predkladaní žiadosti o dotáciu bol povinnou prílohou výpis z bankového účtu 

preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie. Následne, v prípade 

schválenia žiadosti, bude potrebné k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie predložiť výpis 

z uznesenia MsZ o schválení spolufinancovania projektu. V súčasnosti sa spracováva rozpočet 

na dodanie 9 kamier. 

BUDOVANIE BEZPLATNÝCH WIFI SIETÍ V MESTE NEMŠOVÁ 
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K 13. 11. 2018 predložilo mesto žiadosť o poskytnutie NFP pre projekt: „Budovanie 

bezplatných wifi sietí v meste Nemšová“ v rámci výzvy vyhlásenej Úradom vlády SR pre 

investície a informatizáciu ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program 

Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je vybudovanie wifi prístupových bodov v 

predpokladanom počte 30 ks na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné 

pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu o 

minimálnej rýchlosti 30Mbit/s. Celkové predpokladané výdavky sú vo výške 15 000 €, 

požadovaná výška NFP je 14 250 €, spolufinancovanie mesta je 750 €. Žiadosť bola schválená, 

no mesto požiadalo o zmenu termínu začatia realizácie projektu z dôvodu potreby opakovania 

súťaže verejného obstarávania na dodávateľa prác. 

NESCHVÁLENÉ PROJEKTY  

Neschválené boli nasledujúce projekty: rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte mestskej 

športovej haly, žiadosť o poskytnutie NFP pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v 

meste, rekonštrukcia vodovodnej siete mesta, vetvy A, A-1, A-1-1. Neschválená bola aj žiadosť 

o dotáciu z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu vodovodnej siete na Ulici SNP, 

Šidlíkové, žiadosť ale opäť predložili k 31. 10. 2019.  

PRIPRAVOVANÉ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NF PRÍSPEVKU  

V roku 2020 sa mesto chce zamerať na vybudovanie inžinierskych sietí pre IBV Pod horou 

Kľúčové, dovybavenie servera v budove MsÚ, rekonštrukciu budovy MŠ Ľuborča, úpravy 

okolia budovy KC Nemšová, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií, riešenie 

dodávky pitnej vody v Trenčianskej Závade.  
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ORGANIZÁCIE MESTA NEMŠOVÁ 

MESTSKÝ ÚRAD 

Vo vedení mestského úradu bolo počas roka niekoľko zmien. Od 1. februára do 31. 12. 2019 

mestský úrad viedla Mgr. Jarmila Raftlová, primátorom bol JUDr. Miloš Mojto, po rozhodnutí 

súdu viedol mesto zástupca primátora Ján Gabriš a po doplňujúcich voľbách JUDr. Miloš 

Mojto.  

V oddelení finančnej správy a správy majetku na troch referátoch: referáte daní a poplatkov,  

účtovníctva a finančnom referáte pracovalo šesť referentiek: Ing. Jarmila Savková, Ing. Darina 

Ďurčová, Ing. Jana Kucháriková, Ing. Mária Bračíková, JUDr. Tatiana Hamarová a Bc. Eva 

Poláčková. Uhradených bolo 865 dodávateľských a vystavených 136 odberateľských faktúr. 

Na úseku daní a miestnych poplatkov bolo vydaných 2 345 rozhodnutí o vyrubení dane 

z nehnuteľnosti a 2 324 rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. Vyhotovili 426 objednávok mesta a zaevidovali 169 zmlúv.  

V oddelení správnom, sociálnych vecí, životného prostredia a kultúry bola vedúcou Mgr. 

Beáta Belková, evidenciu obyvateľstva a správu mestského múzea mala na starosti Mgr. 

Katarína Holíčková, referentkou životného prostredia a kultúry boli Beáta Tršková a Ing. Eva 

Brandoburová. Matričný úrad, sociálno-zdravotnú agendu a overovanie mala na starosti Mgr. 

Jarmila Raftlová a v období vykonávania prednostky úradu ju zastupovala Mgr. Beáta Belková 

a Mgr. Katarína Holíčková. V kancelárii prvého kontaktu pre občanov bolo na matričnom 

úseku vybavených: 52 sobášov, 56 pohrebov, 82 privítaní novonarodených detí, 90 zápisov 

v knihe matriky, 3 062 overených podpisov, 2 180 overených listín, 85 odhlásených občanov 

z trvalého pobytu, 101 prihlásených občanov k trvalému pobytu a 107 vystavených druhopisov 

matričných dokladov.  

V oddelení investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a 

pozemných komunikácií boli pracovníci Ing. Soňa Prílesanová, Ing. Andrea Minďárová, Ing. 

Lenka Blašková, Ing. Eva Remšíková. V rámci stavebného poriadku a evidencie stavieb vydali 

724 písomností: 6 rozhodnutí o umiestnení stavby, 42 stavebných povolení, 58 kolaudačných 

rozhodnutí, 12 rozhodnutí o povolení stavby pred ich dokončením, 1 nariadenie o odstránení 

stavby, 1 búracie povolenie, 13 rozhodnutí o priestupkoch a správnych deliktoch, 53 povolení 

drobných stavieb, 17 povolení stavebných úprav, 27 prerušení konaní, 12 výkonov štátneho 

dohľadu, 181 oznámení o začatí konania, 135 konaní zápisníc, 19 vydaných stanovísk mesta, 

24 územnoplánovacích informácií a 33 zrušených súpisných čísel. Spolu počas roka vybavili 3 

170 klientov. 

V príspevkovej organizácii verejnoprospešných technických služieb, m. p. o. bol vedúcim 

Mgr. Ladislav Palička a pracovníci Katarína Strečanská a Janetta Macharová. Predmetom 

činnosti bolo: spravovanie zvereného majetku, udržovanie čistoty mesta, ulíc a verejných 

priestranstiev, odvážanie separovaného zberu komunálneho odpadu, udržiavanie chodníkov 

a miestnych komunikácií, zabezpečovanie údržby dopravného značenia, ošetrovanie verejnej 

zelene, udržiavanie a vysádzanie verejnej zelene na cintorínoch, upravovanie parkov a zelených 
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plôch, udržiavanie detských ihrísk na verejných priestranstvách, verejné osvetlenie, 

zabezpečovanie údržby mestských budov, nákladnú dopravu pre občanov mesta, spravovanie 

a zabezpečovanie údržby mestských nájomných bytov a nad rámec hlavného predmetu činnosti 

zabezpečovanie aj cestnej nákladnej dopravy a pohrebných a cintorínskych služieb.  

MESTSKÁ KNIŽNICA  

Mestskú knižnicu v Nemšovej viedla Helena Spišiaková a Renáta Švančarová, v pobočkách v 

Trenčianskej Závade Emília Žárska a v Kľúčovom Antónia Kulichová. 

Počet čitateľov v mestskej knižnici  registrovaných do 31. 12. 2019 bol 1 586. Počet 

návštevníkov knižnice bol v roku 2019 spolu 5 762. V roku 2019 bola urobená revízia 

knižného fondu, v ktorom bolo celkovo 15 686 knižničných jednotiek. Po revízii bolo 

odpísaných 475 knižničných jednotiek.  

Knižničný fond obsahuje 15 624 ks kníh a zviazaných periodík, z toho 3 904 ks kníh odbornej 

literatúry pre dospelých, 4 096 ks krásnej literatúry pre dospelých, 6 522 ks odbornej literatúry 

pre deti a 1 102 ks kníh krásnej literatúry pre deti. Výpožičiek bolo spolu  27 170 (v roku 2018 

bolo 18 405 výpožičiek), z toho odbornej literatúry pre dospelých 5 966, čo je viac ako v 

predošlom roku, kedy bolo výpožičiek 21 117.  

V zmysle výzvy Fondu na podporu umenia boli už po 10-krát schválené finančné prostriedky 

vo výške 1 500 €. Z realizovaný projekt na aktualizáciu fondu niesol názov: „Kniha je cesta 

za poznaním“. Pribudlo tak 69 kusov beletrie pre dospelých, 42 kníh pre deti a mládež a 8 

náučných kníh. V marci bol schválený grant z fondu na podporu umenia, z ktorého bolo 

zakúpených 119 nových knižničných jednotiek. Sumu 1 000 € z grantu spolufinancoval 5 % 

Mestský úrad v Nemšovej. V mesiaci marec navštívili knižnicu škôlkari a predškoláci so 

svojimi pani učiteľkami. Deti sa oboznámili s poslaním knižnice. Spoločne si prečítali 

rozprávku „Čo si hračky rozprávali“. Dňa 18. marca prišli do knižnice tri triedy prváčikov, 

ktorých slávnostne privítali. Čakala na nich Abeceda z písmenkového kráľovstva. Pripravená 

bola veľká slávnosť, pasovačka prvákov za čitateľov knižnice. Dňa 19. a 20. marca patrila 

knižnica žiakom prvého stupňa ZŠ, Janka Palu 2, s ktorými si pracovníci knižnice pripomenuli 

100. výročie významnej slovenskej autorky Márie Ďuríčkovej a prečítali si z jej tvorby Danka 

a Janka. V mesiaci marec knižnicu navštívili žiaci piateho ročníka a žiaci zo školského klubu 

detí.  

MESTSKÉ MÚZEUM  

Občania mesta v roku 2019 mohli v mestskom 

múzeu vidieť niekoľko zaujímavých výstav 

i  koncertov Základnej umeleckej školy 

v Nemšovej. Konala sa tu rozlúčka s deviatakmi, 

uvítanie nielen detí do života, ale aj prvákov 

v základnej škole. Prvá výstava v roku 2019 

patrila rodáčke Eve Kristínovej. Vernisáž sa 

uskutočnila presne na Valentína, 14. februára. 

Zorganizovaná bola v spolupráci s mestom Vernisáž výstavy fotografií zo života Evy Kristínovej 
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Nemšová a Divadelným ústavom Bratislava. 

Fotografie umeleckej tvorby našej rodáčky Evy 

Kristínovej sme mohli obdivovať do 15. marca 

(viac vo Verejno-spoločenskom živote). Počas 

tradičného nemšovského jarmoku dňa 16. augusta 

sa uskutočnili dve vernisáže výstav, ktoré 

následne trvali do 16. septembra. Prvou bola o 15. 

00 hodine vernisáž k výstave obrazov Nade 

Grzelákovej pod názvom „Žena a farby, žena 

a Eva, žena a ženy“. Autorka je bývalou 

riaditeľkou ZŠ Janka Palu. Druhá vernisáž sa 

uskutočnila o 16.00 hodine priamo v priestoroch 

historickej výstavy na prízemí mestského múzea, 

kde boli nainštalované sklené výrobky rodáčky z 

Nemšovej Mariky Račekovej (38 rokov). Výstava 

niesla názov Marika Račeková Sklo/dekor 

limitovaná edícia. V októbri sa uskutočnila 

vernisáž výstavy amatérskych fotografií Eleonóry 

Žúrkovej pod názvom „Cesty životom“. Výstava 

trvala od 23. októbra do 25. novembra. Autorka 

pochádza z Trenčína, je absolventkou Lekárskej 

fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V poradí jej siedma výstava bola komponovaná v 

duchu mestskej sklárskej tradície a podávala príbehy zo života zachytené na fotografii. 

Posledná výstava bola zorganizovaná pri príležitosti výročného roka udelenia štatútu mesta 

Nemšovej. Výstava kroník pod názvom „Tok času v kronikách Nemšovej“ bola financovaná 

mestom Nemšová a spracovaná kronikárkou mesta v spolupráci so Štátnym archívom 

v Trenčíne. Pripravovaná bola 6 mesiacov. Otvorenie sa uskutočnilo symbolicky 30. novembra 

o 16.00 hod, v deň, kedy bol v roku 1988 štatút schválený vládou SSR (viac v kapitole Verejno-

spoločenský život). 

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB S. R. O.  

Obchodná spoločnosť založená mestom Nemšová, ktorá je jej výlučným vlastníkom. V rámci 

svojej činnosti v roku 2019 zabezpečovala výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu, výrobu 

tepla, rozvod tepla, prevádzkovanie športových zariadení a poskytovanie služieb rýchleho 

občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (v tomto roku dve posledné činnosti 

ešte neboli aktívne). Mestský podnik služieb vykázal v roku 2019 hospodársky výsledok stratu 

21 002,92 € (v roku 2018 to bola strata 6 081,72 €). 

MESTSKÁ PÁLENICA  

Vedúcim pracovníkom a hlavným páleničiarom sa stal Miloš Ondrejička. Do funkcie nastúpil 

1. novembra z dôvodu úmrtia Milana Koníčka. Ďalšími zamestnancami boli páleničiar Michal 

Gálik a Ladislav Belko. Pálenica mala v roku 2019 hospodársky zisk 2 239,76 €. Vypálených 

bolo spolu 36 582,54 litrov absolutu, čo je menej než v roku 2018, kedy sa vypálilo 38 636 l 

Vľavo Marika Račeková, Ján Gabriš, Jarmila Raftlová 

Vpravo autorka Naďa Grzeláková s Jarmilou Raftlovou 
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absolutu. Cena za jeden liter absolutu bola 9,3 €. Za uvedené množstvo vypáleného alkoholu 

dosiahli tržby výšku 119 059,73 €, čo je o 4 296,77 € menej ako v minulom roku. Silná bola 

najmä prvá časť roka 2019, kedy sa pálilo ešte ovocie z úrody 2018, ktorý bol veľmi úrodný. 

KOTOLNE  

Kotolne vykázali v roku 2019 hospodársky výsledok zisk 1 521,06 € (v roku 2019 zisk 971,28 

€). Kotolňa PK 7 J. Palu vyrobila a dodala teplo a teplú vodu pre 4 bytové domy na Ulici 

Janka Palu 7, 9 a 11, 13, 15 a 21, 23, 25 a 43. Byty sú spravované SBD Trenčín. Celkom bolo 

dodaného množstva tepla 946 689 kWh vo výške 89 225 €. Kotolňa PK 3 Odbojárov vyrobila 

a dodala teplo a teplú vodu pre byty, ktoré spravuje VPS Nemšová, a pre budovu, v ktorej sídli 

CSS. Kotolňa za celý rok vyrobila 290 126 kWh vo výške 30 422,42 €. Obsluha kotolní bola 

zabezpečovaná dodávateľskou firmou ELEX. 

MESTSKÉ KÚPALISKO 

V novej sezóne prišlo s niekoľkými vylepšeniami. Bolo zakúpených 20 ležadiel, ktoré boli 

záujemcom k dispozícii za poplatok 2 € na deň. Za účelom zvýšenia bezpečnosti boli zakúpené 

skrinky na cennosti, ktoré bolo možné využiť za vratnú zálohu 1€. Vďaka dotácii od mesta 

Nemšová zrekonštruovali schody k toaletám. Kúpalisko bolo pre verejnosť otvorené od 1. júna 

a kúpeľná sezóna skončila 31. augusta. Najlepšie počasie bolo v mesiacoch jún a júl. V auguste 

to bolo horšie, čím sa  znížili aj tržby. Tržby z predaja lístkov boli 50 989,02 €. Na kúpalisku 

fungovali tri  bufety (tržba 53 178 €). Celkové príjmy kúpaliska z vlastnej činnosti prestavovali 

104 167,19 €. Oproti roku 2018 to bolo o 8 262,82 € viac. Okrem týchto tržieb získalo 

kúpalisko od mesta dotáciu vo výške 10 000 € a dotáciu na splátku úveru vo výške 24 050 €. 

Celkové výnosy kúpaliska za rok 2019 boli 138 217,87 €. Prevádzkové náklady kúpaliska 

predstavovali čiastku 99 308,26 €. Vytvoril sa tak prevádzkový výsledok zisk 4 858,93 €, čo 

znamená, že kúpalisko si na svoju prevádzkovú činnosť zarobilo. Kúpalisko napriek 

prevádzkovému výsledku vykázalo v roku 2019 hospodársky výsledok stratu 24 763,74 €. 

 

REGIONÁLNA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ VLÁRA-VÁH S. R. O. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti k 31. decembru 2019 boli konatelia: Ján Gabriš za mesto 

Nemšová, Jozef Húserka za mesto Horné Srnie, Ing. Juraj Ondračka za obec Horná Súča, 

Rudolf Pleva za obec Dolná Súča. Na konci roku 2019 mala spoločnosť 12 zamestnancov. 

Jeden zamestnanec odišiel do predčasného dôchodku. 

Investičná výstavba: Dňa 15. marca 2016 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku medzi poskytovateľom Ministerstvom životného prostredia SR 

Bratislava a prijímateľom RVS VV, s. r. o. Nemšová s názvom projektu „Odkanalizovanie 

mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“. Vo februári 2019 bola spustená do 

skúšobnej prevádzky posledná etapa odkanalizovania, a to kanalizácia v Hornej a Dolnej Súči 

a Skalke nad Váhom v hodnote 21 331 160,56 €, čím celková hodnota projektu predstavuje 

40 448 456,94 €. Celkovo spoločnosť vybudovaním kanalizácie a rekonštrukciou ČOV 

preinvestovala 40 448 456,94 €, z toho 34 796.917,58 € bol nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Kvalita životného prostredia spolufinancovaný Kohéznym fondom. 
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Bolo vybudovaných 81,2 km nových kanalizačných sietí a 2 450 nových kanalizačných 

odbočení v obciach Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica, Horná Súča, Dolná Súča, Skalka 

nad Váhom a v Nemšovej v mestskej časti Ľuborča.  

Vodovody: Spoločnosť prevádzkuje vodovody v meste Nemšová a v obci Horné Srnie v dĺžke 

44,5 km. K 31. decembra 2019 bolo z celkového počtu 9 100 obyvateľov zásobovaných pitnou 

vodou 9 073, čo predstavuje 99,7 %. V roku 2019 neboli vybudované nové vetvy vodovodnej 

siete. Neškodnosť pitnej vody je zabezpečovaná chlórovaním. Kvalita vody je sledovaná podľa 

schváleného programu prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody. Všetky vzorky vyhoveli 

požiadavkám. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil rozhodnutím č. 0245/2017/V zo dňa 

1. 3. 2017 maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 

0,9363 €/m3 bez DPH na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. V roku 2019 bolo 

vyfakturovanej 298 336 m3 pitnej vody (v roku 2018 286 244 m3 ). Zvýšená spotreba pitnej 

vody bola spôsobená výrazným otepľovaním, kedy odberatelia používali vodu vo zvýšenej 

miere i na rekreačné účely (bazény), a tiež vysychaním vlastných zdrojov pitnej vody v 

studniach.  

Kanalizácie: Spoločnosť prevádzkuje kanalizačné siete v meste Nemšová a v obciach Horné 

Srnie, Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica, Horná Súča, Dolná Súča a Skalka nad Váhom 

v celkovej dĺžke 123 km. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil rozhodnutím č. 

0245/2017/V zo dňa 1. marca 2017 maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciu vo výške 0,8108 €/m3 bez DPH. V roku 2019 bolo vyfakturovanej 541 440 

m3 odkanalizovanej vody. 

Poruchy na vodovodných a kanalizačných potrubiach:  

Odstránených bolo 15 porúch na vodovodnom potrubí. Najhoršia 

situácia bola v Tr. Závade na začiatku a na konci roka, kde výrazne 

poklesla výdatnosť vodných zdrojov a bolo potrebné dovážať 

pitnú vodu cisternami. Spoločnosť sa začala zaoberať 

alternatívnym riešením zásobovania pitnou vodou v uvedenej 

mestskej časti. Na zásobovanie pitnou vodou boli využívané vodné 

zdroje Stará rieka v Hornom Srní, vodný zdroj Rybníky prameň 

Čakanov v Hornom Srní, vodný zdroj Trenčianska Závada prameň 

Macejka a prameň Nad oborou.  

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie až dve miliardy 

ľudí pijú vodu kontaminovanú fekálnym znečistením. 

Predpoklady hovoria, že v roku 2025 bude až polovica svetovej 

populácie žiť v oblastiach zaťažených takzvaným vodným 

stresom, teda môže mať problém s tým, že nebude mať čo piť. Z tohto hľadiska na Slovensku 

naše zdroje ešte stále prevyšujú potreby krajiny. Napriek tomu jedným z vážnych problémov v 

posledných rokoch z hľadiska zabezpečenia dostatočného množstva kvalitnej pitnej vody je 

pretrvávajúce sucho. Pretrvávajúce suchá môžu mať negatívny vplyv najmä na zdroje s menšou 

výdatnosťou.  

 

Porucha na vodovodnom potrubí    

4. júna 2019 pri letnom kúpalisku  
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ČINNOSŤ SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ 

V kronike sú zachytené tie najaktívnejšie organizácie a združenia, ktoré svojou činnosťou 

prispievajú k rozvoju kultúrneho a spoločenského života v meste, rozvíjajú svoju lásku 

k prírode alebo sa svojou činnosťou snažia pomôcť druhým a obnoviť tradíciu pomoci 

blížnemu, ktorá sa v minulosti v kronikách objavovala tak často. 

 

ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA OBČANOV 

Nasledujúce organizácie majú jedno spoločné. Vzťah k prírode, jej ochrane a zveľaďovaniu, 

informujú, vzdelávajú, zvolávajú lokálne brigády a často i organizujú verejné kultúrne 

podujatia pre širokú verejnosť.  

OZ ZÁHRADKÁROV OSADY BOČKY A PRÍDOMOVÝCH ZÁHRADKÁROV 

Výročná schôdza Občianskeho združenia záhradkárov osady Bočky a prídomových 

záhradkárov sa konala 3. marca 2019 za prítomnosti predsedu Antona Krchňávka, tajomníka 

Vladimíra Vavruša, zástupcu nemšovských záhradkárov Jozefa Puliša. Prítomný bol zástupca 

primátora Ján Gabriš. Občianske združenie prídomových záhradkárov Nemšová usporiadalo 

24. augusta autobusový zájazd na Agrokoplex Nitra. Odchod autobusu bol o 7:00 hod. od 

bývalého kina. Výstava ovocia a zeleniny bola organizovaná vzájomnou spoluprácou 

občianskych združení prídomových záhradkárov Nemšová, združením záhradkárov Bočky, 

Základnou organizáciou včelárov Trenčín obvod Nemšová, Úniou žien v Nemšovej a mestom 

Nemšová. V poradí 53. ročník oblastnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov sa konal v dňoch od 

13. do 16. septembra v skromnejšom a menšom priestore v Kultúrnom centre Ľuborča. 

Otvorenie sa konalo v piatok 13. septembra o 18.00 hod. Výstavný materiál bolo možné priniesť 

do Kultúrneho strediska v Ľuborči v dňoch: 12. septembra v čase od 14.00 - 20.00 hod. (štvrtok) 

a 13. septembra (piatok) v čase od 9.00 - 14.00 hod., kde ho prevzali usporiadatelia výstavy. 

SPOLOČENSTVO URBÁRNIKOV A LESOMAJITEĽOV 

Výbor zvolával svojich členom na valné zhromaždenia i na organizované brigády. Prvé valné 

zhromaždenie sa uskutočnilo v Ľuborči 21. júna o 17.00 hod. v sále Kultúrneho centra 

v Ľuborči a druhé v Tr. Závade v nedeľu 23. júna o 15.00 hod. v Kultúrnom centre Trenčianska 

Závada. Výbor spoločenstva zorganizoval počas júna a júla niekoľko brigád: v Nemšovej v 

sobotu 8. júna a  15. júna na Brádelský potok a v Kľúčovom upravovali v okolí lesný porast 

v dňoch 22. júna a 6. júla. 

OO Č.4 SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU TN 

Rok 2019 bol prelomovým rokom v celom zväze. Po prvýkrát v histórii bol z dôvodov 

netransparentného nakladania s ich majetkom pozastavený výkon funkcie tajomníkovi zväzu 

rozhodnutím disciplinárnej komisie, ako aj okamžité ukončenie jeho pracovného pomeru 

rozhodnutím Rady SRZ. Na deň 23. novembra 2019 bol zvolaný mimoriadny snem, na ktorom 

bol odvolaný tajomník Ing. Javor a zvolili si nového, ktorým sa stal Ing. Ján Kohút.  
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Obvod č. 4 SRZ v Nemšovej mal v roku 2019 celkovo 427 členov (v roku 2018 mal 437). 

Predseda bol Miroslav HAMAJ st., podpredseda František REPA, tajomník Pavol 

HABŠUDA, pomocný hospodár Miroslav HAMAJ ml. Z dôvodu zarybnenia kaprom 

rybničným, ktorý dosahoval najmenšiu lovnú mieru, platil v dňoch 30. marca až 26. apríla 

všeobecný zákaz lovu rýb v revíroch Štrkovisko Ľuborča a Štrkovisko Nemšová. Dňa 12. 

novembra bol nasadený pstruh dúhový v celkovej hmotnosti 550 kg okrem iných aj do revírov 

štrkovísk v Nemšovej a Ľuborči. Počas roka sa podľa potreby uskutočňovali brigády na sekanie 

otvorov do ľadu, vápnenie, kŕmenie a kosenie trávy.  

Preteky mladých rybárov na štrkovisku Nemšová sa uskutočnili 11. mája. Organizované boli 

pre členov SRZ-MsO TN. Celkovo sa na nich zúčastnilo 68 mladých rybárov. Pretekári ulovili 

3 ks kaprov, 113 ks pstruha, 4 ks belice, 6 ks pleskáča, 1 ks úhora. Medzi najlepších pretekárov 

patrili: 1. miesto Paulína Kulichová 930 bodov a Jakub Mosný 2930 bodov, 2. miesto Natália 

Švitelová 759 bodov a Adam Koprda 2005 bodov, 3. miesto Ivanka Bulková 315 bodov a Adam 

Žucha 1515 bodov. Prémiu za najväčšiu rybu získal Matias Trnavský, ktorý  ulovil 58 cm 

dlhého úhora. 

OZ HUBERT ĽUBORČA 

Je združenie založené za účelom zachovania informovania a sprístupnenia prírodných 

a kultúrnych pamiatok v regióne Ľuborča, cez náučný chodník a organizovanie  verejno-

kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť. Rok v organizácii začali jej členovia základnou 

činnosťou,  a to údržbou vytvorenej Kaplnky sv. Huberta v lokalite „Studnička pod Košármi“. 

V sobotu 6. apríla piati dobrovoľníci doviezli žulové schody a osadili ich od altánku smerom 

ku Kaplnke sv. Huberta. Získali ich zo stavebného odpadu pri oprave chodníkov na Ulici 

železničnej v Nemšovej. Pri akcii vykonali aj výmenu sochy Ježiša na kríži, zakúpenú 

a dovezenú z Poľska. Sochu poškodil padajúci suchý konár. O týždeň neskôr sa konalo 

každoročné jarné upratovanie areálu, na ktorom sa zúčastnilo približne 15 občanov všetkých 

vekových kategórií. Hrabania starého lístia, úpravy okolia a zberu odpadkov sa zhostili i deti. 

Upratovanie ukončili opekačkou na miestnom ohnisku. S úpravou okolia sa pokračovalo 23. 

apríla skopaním, úpravou, siatím trávy a valcovaním kaskád pred kaplnkou. Úpravu 

zrealizovali traja dobrovoľníci.  

Novinkou pre areál kaplnky bolo v tomto roku osadenie nového turistického smerovníka a 

úprava terénu. Na prácach pracovali dobrovoľníci a pomohla im pri tom i ťažká technika. 

Smerovník vytvorili z dvoch v sebe vzrastených kmeňov spolu s koreňmi, ktoré tvoria korunu 

smerovníka. Vysoký bol 5 metrov. Kmene vyvrátených dubov boli do areálu privezené 

z Ľuboreckých hôr a daroval ich SBUL Ľuborča, za čo im patrí poďakovanie. Smerovník je 

osadený vedľa ohniska na druhej strane cesty od kaplnky. V máji boli v areáli vyrobené lavičky 

pre verejnosť a pokračovalo sa úpravou areálu pre blížiacu sa akciu sv. Huberta. Na kosení sa 

podieľalo niekoľko mladých dobrovoľníkov. Pokosili priestor okolo kaplnky a pomocou 

traktora z PD v Skalke nad Váhom bola pokosená a mulčovaná i lúka, na ktorej sa koná 

kultúrny program po svätej omši. Tiež bolo zhotovených niekoľko nových drevených lavičiek, 

ktoré boli osadené v areáli kaplnky. 
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V poradí 12. ročník Dňa svätého Huberta sa uskutočnil 1. júna (viac v kapitole Verejno-

spoločenský život). Počas zvyšného roka sa konala údržba, kosenie a úprava areálu kaplnky, 

a to 23. júla, 24. júla a posledná 2. novembra. Údržbou prešiel aj samotný náučný chodník, a to 

30. novembra, kedy boli na jeho trase odstránené vyvrátené dreviny a 20. decembra boli na jeho 

trase opravené drevené mostíky cez potok. Bola to predpríprava na predsilvestrovský pochod. 

V poradí už siedmy predsilvestrovský prechod po náučnom chodníku sa konal 29. 

decembra. Mierne zasneženou krajinou kráčalo približne 120 účastníkov.  

117. SKAUTSKÝ ZBOR SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 

Vodkyňou zboru bola Terézia Patková a zástupkyňou vodcu zboru pre časť Nemšová Petra 

Pavlačková. Oddielovými vodcami boli Šimon Húserka, Alica Štefánková, Ivan Štefánek 

a  Klára Štefánková. Skauti sa pravidelne zúčastňovali verejných akcií ako Deň narcisov, Deň 

detí, Rozprávkový les, Deň pre rodinu či roznášanie betlehemského svetla. Prvou akciou v roku 

bol vo februári skautský ples. Pod vedením Terezie Patkovej sa jeho 14. ročník uskutočnil dňa 

23. februára v Kultúrnom centre Nemšová a okrem verejnosti sa ho zúčastnilo 24 skautov. 

Ústrednou témou plesu bola príroda. Cieľom akcie bolo spropagovanie zboru v  regióne, osláviť 

15-ročnicu zboru s verejnosťou a zabezpečiť finančné prostriedky na letný tábor.  

V marci sa niekoľko skautov z oddielu skautiek Slniečka zúčastnilo Vlčiatsko – včielkarských 

dní v Seredi. Pod vedením Márie Šimákovej 46 účastníkov absolvovalo exkurziu na kláštor 

a hrad v Beckove. Exkurzia bola súčasťou celozborovej akcie v Beckove, ktorej úlohou bolo 

stretnutie detí z rôznych oddielov, ktoré sa mohli bližšie spoznať a utužiť svoje priateľstvá. 

Dňa 26. apríla sa pod Krasínom pri lesnej studničke pod vedením Elišky Pastierikovej 

uskutočnila „jarná opekačka Sasiniek“. Cieľom bolo zlepšenie skautskej praxe a zloženie 

nováčikovskej skúšky. Deň na to iná skautská družina zrealizovala pod vedením Kláry 

Štefánkovej v lokalite Ľuborča – Kľúčové akciu pod názvom „Prebehni sa“. Úlohou bolo 

prekonávanie samého seba. Skautská družina spolu zabehla 40 km. Tento rok sa družina 

Plameniakov zapojila do súťaže družina roka a plnili rôzne úlohy a získavali body. Jednu 

z takýchto úloh splnili 6. mája pod vedením Kláry Štefánkovej. Mali navštíviť nejaký hrad. 

Navštívili Trenčiansky hrad a získali 10 bodov. V mesiaci jún spalo niekoľko skautov pod 

hviezdami. Okrem týchto podujatí sa v dňoch 14. - 16. júna na Tlstej hore konala táborová 

stanovačka. Cieľom akcie bolo dokončenie príprav tábora. Prípravy sa zúčastnilo 17 skautov.  

Prvý tábor skautiek a skautov sa konal v Bolešovskej doline v dňoch 4. - 14. júla pod 

vedením Branislava Kebíska a zúčastnilo sa ho 43 skautov. Cieľom tábora bolo budovať 

samostatnosť starších členov zboru a zvýšiť ich záujem o skauting ako taký. Prvé dni tábora 

boli zamerané na samotnú stavbu táborových stavieb, nabiehanie na táborový rytmus a 

vzájomné spoznávanie sa členov medzi sebou. Nasledujúce dni si každý vybral dlhodobý 

projekt, ktorému sa mal celý tábor venovať (stavanie stanov a bivakovanie, táborová 

posilňovňa, príprava na nováčikovskú skúšku.) Vrcholom tábora bola etapová hra survival. 

Počas nej mohli účastníci prakticky využiť zručnosti, ktoré sa počas tábora naučili. Tábor 

prebehol bez závažnejších komplikácií. 

Druhý programový skautský tábor včielok a mladších skautov sa uskutočnil hneď po 

prvom, a to v dňoch od 14. júla do 21. júla v Bolešovskej doline pod vedením Alexandra 
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Šedivého. Zúčastnilo sa ho 67 skautov. V programe sa presunuli do obdobia stredovekých 

vojen, v ktorých bolo známe talianske mesto úplne vyplienené. Postupne sa deti dostali do deja 

a úvodnou scénkou návratu z boja sa zoznámili s priebehom tábora. Deti sa snažili poznať rôzne 

remeslá a priučiť sa im. Pripravovali sa na rytiersky turnaj a na koniec sa ho aj zúčastnili. Zažili 

prepad, počas ktorého si úspešne ubránili svoju vlajku. Absolvovali výlet na niekoľko 

kilometrov vzdialenú farmu. V posledný deň prijali členovia „tituly“, ktoré z nich urobili 

šľachticov a pri záverečnom táboráku si prevzali špeciálny symbol, drevenú lyžicu a nášivky či 

iné insígnie.  

Na jeseň 12 účastníkov pod vedením Kláry Štefánkovej otvorilo skautský rok prechodom 

cez skautský náučný chodník, ktorý viedol až k pomníku Baden-Powella. Na akcii, ktorá sa 

konala 21. septembra, si predstavili príručku 1. skauta. Dňa 25. septembra sa uskutočnila pod 

vedením Elišky Pastierikovej druhá nováčikovská skúška. Skúšanie prebiehalo formou 

rôznych aktivít (kartičky so skautskou históriou, zoradenie udalostí, správne umiestnenie 

nášiviek na skautskú košeľu, správne priradenie funkcie k nášivke a zbalenie sa na výpravu do 

batoha). Medzi ďalšie aktivity skautov patrilo tematické spanie na Poľníkoch 4. - 5. októbra, 

ktorého cieľom bolo vcítiť sa do zdravotne znevýhodnených detí. Pochopili, že niektoré 

znevýhodnenia sa nedajú vyliečiť, a že takýmto deťom dokážu najviac pomôcť tým, že ich 

prijmú medzi seba také, aké sú. Pod vedením Elišky Papiernikovej sa 7 skautov dňa 9. októbra 

zúčastnilo mestskej hry v Trenčíne. Aktivita bola zameraná na orientáciu a socializáciu 

členov.  

Dňa 19. októbra sa uskutočnila akcia „Zvedavka Novomestská“. O organizáciu akcie sa 

postarali skauti 15. zboru. Súťažili štvorčlenné tímy a skauti 117. zboru obsadili 2. miesto vo 

svojej kategórii. Poslednou akciou v mesiaci október (31. 10.) bola akcia „Spoza kríčka 

Báthoryčka“, návšteva Čachtického hradu. Cieľom bolo v deťoch vzbudiť záujem o históriu 

a hrady v našom regióne.  

V novembri sa uskutočnili 3 akcie. V dňoch 29. - 30. novembra sa v Nemšovskej klubovni 

pod vedením Alice Štefánkovej za prítomnosti 11 účastníkov 1. oddielu včielok Slniečka konala 

„Prespávačka včielok“. Bola zameraná na utuženie družinových vzťahov, rozvoj vzájomnej 

spolupráce medzi včielkami z rôznych družín. Druhou bola „Adventná prespávačka“ 2. 

oddielu skautiek Štvorlístok – družina Plameniaky a konala sa v dňoch 30. novembra a 1. 

decembra pod vedením Kláry Štefánkovej za prítomnosti 6 členov. Cieľom akcie bolo 

pripraviť sa na trávenie adventu a naučiť sa cez advent skôr dávať ako prijímať. V ten istý deň 

ako adventná prespávačka sa v inej družine konal pod vedením Ivana Štefánka výlet na 

Omšenskú Babu. Bol to spoločný výlet skautov a vlkov. Pre mnohých vlkov to bola prvá 

skautská výprava. Po absolvovaní turistiky pokračovali v programe v Trenčianskej Teplej 

klubovni miestnych skautov, kde strávili príjemný spoločný večer plný hier.  

December patril trom hlavným aktivitám. Spolu 28 skautov prinieslo 24. decembra do 

Nemšovej betlehemské svetlo. Spolu 64 skautov sa 27. decembra od 8.00 do 14.00 hodiny pod 

vedením Romana Plevu zúčastnilo vianočného florbalového turnaja. Poslednou aktivitou, 

ktorá bola zároveň zavŕšením kalendárneho roka, bolo po turnaji vianočné posedenie 

„Vianočka“ v Kultúrnom stredisku v Ľuborči. Súčasťou programu bolo oceňovanie mladších 
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i starších členov zboru, scénky, premietanie fotiek a tance. Zúčastnilo sa ho 78 skautov 

a priateľov skautingu.  

SOCIÁLNE LADENÉ ORGANIZÁCIE A SPOLKY 

Sociálne organizácie sa svojou rôznorodou činnosťou venujú širokému spektru občanov 

a ľuďom v núdzi. Patria medzi nich dôchodcovia, telesne postihnutí, onkologickí pacienti, 

sociálne slabší a podporu našli i mamičky s malými deťmi.  

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA (MSO) JDS NEMŠOVÁ A SENIOR KLUB (SK) NEMŠOVÁ  

Krajská organizácia JDS Trenčín bola založená 8. apríla 1997. Dnes ju tvorí 9 okresných 

organizácií JDS. Okresná organizácia JDS Trenčín je z nich najpočetnejšia, má 3 149 členov. 

MsO JDS Nemšová je jednou z najpočetnejších v okrese Trenčín a má 251 členov. 

Predsedníčkou MsO JDS bola Ing. Viktória Korbašová a predsedníčkou SK Eleonóra 

Kebísková. Organizácie majú spoločný 11 členný výbor, ktorý sa v roku 2019 stretol 22-krát. 

Na schôdzach sa riešili aktuálne problémy (ako napr. materiálne zabezpečenie pozvánok na 

jednotlivé akcie, dopravu členov na plánované podujatia, organizačné zabezpečenie 

spoločenských posedení...), oboznamovalo sa o informáciách zo zasadnutí vyšších orgánov, 

predsedníctva a rady okresnej organizácie, krajskej organizácie a ústredia JDS, pripravovali 

a zabezpečovali sa plánované akcie na rok 2019.  

Výročná schôdza sa uskutočnila 3. marca a bola spojená s fašiangovou zábavou a tombolou, 

ktorú sprevádzal Peter Holba. Zúčastnilo sa jej 204 členov a 4 hostia: podpredseda Krajskej 

organizácie JDS v Trenčíne, predseda Okresnej organizácie JDS v Trenčíne a predseda Klubu 

vojenských veteránov v Trenčíne Ing. Ján Skyba, zástupca primátora mesta Nemšová Ján 

Gabriš, prednostka Mestského úradu Nemšová Mgr. Jarmila Raftlová a členka Rady Okresnej 

organizácie JDS a predsedníčka Základnej organizácie JDS Horné Srnie Melánia Makovcová.  

Na jar sa členovia zapojili do jarného upratovania v rámci akcie „Čisté  mesto“.  Dňa 20. marca 

a 27. novembra navštívili termálne kúpele v Malých Bieliciach. Dňa 4. apríla sa 72 členov 

zúčastnilo výletu spojeného s  nákupom vo veľkosklade firmy TOMA v predajni ovocia 

Fructop s. r. o. a Medzinárodnej výstavy kvetov a záhradníctva „Flóra“ v Bratislave.  

Návštevu SND v Bratislave uskutočnili dvakrát. Dňa 2. apríla bolo 50 členov na predstavení 

komédie Chanocha Levina „Pohreb alebo svadba – čo skôr“ a dňa 22. mája sa 37 členov 

zúčastnilo predstavenia komédie Georgesa Feydeaua „Tak sa na mňa prilepila“, ktorá bola z 

technických dôvodov náhradou za drámu Henrika Ibsena „Hedda Gablerová“. Dňa 4. júna 45 

členov navštívilo termálne kúpalisko „Thermal Corvinus Veľký Meder“. 

Obe organizácie sa 12. júna zapojili do akcie „Deň pre rodinu“, kde z 15 stanovíšť pre deti 

pripravili 3 stanovištia. Dňa 13. júna sa 95 členov zúčastnilo posedenia pri guláši na 

Gazdovstve Uhliská a tu sa stretli aj 12. decembra na posedení pri tradičnej kapustnici.  

Dňa 26. júna sa uskutočnil prvý ročník Okresných športových hier (ŠH) seniorov JDS Trenčín, 

ktorý bol súčasťou krajských ŠH a organizovala ho Okresná organizácia JDS Trenčín. Miestnu 

organizáciu reprezentovalo 6 členov (Marta Valovičová, Zuzana Vatrsková, PhDr. Mária 

Bakošová, Jarmila Prnová, Anton Prokop a Milan Ružička).  
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V rámci Mesiaca úcty k starším ľuďom sa dňa 6. októbra uskutočnila ďalšia z nosných akcií, 

a to spoločenské posedenie spojené s gratuláciou 43 jubilantom a zároveň odovzdali členke 

spoločného výboru Margite Vavrušovej pri príležitosti jej životného jubilea vyznamenanie 

III. stupňa, ktoré udeľuje OO JDS. Spoločenské posedenie sa konalo pri hudbe a občerstvení 

za účasti 207 členov a 5 hostí. Dňa 17. októbra navštívilo 59 členov južnú Moravu, konkrétne 

Valtický zámok a zámok Lednice, ktoré sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a 

prírodného dedičstva UNESCO. 

V mesiaci november organizácia zabezpečovala tombolu na spoločenskej zábave, ktorú 

mesačne organizuje OO JDS Trenčín v ODA v Trenčíne. Desať členiek pripravilo 15 cien do 

tomboly a predalo 1 424 tombolových lístkov. Na týchto zábavách sa počas roka v ODA 

v Trenčíne zúčastňovalo pravidelne aj 8 - 10 členov z Nemšovej. 

Dňa 4. decembra sa 51 záujemcov zúčastnilo poznávacieho zájazdu do vianočnej Viedne, v 

rámci ktorého navštívili zámok, vianočné trhy v Schönbrunne a Schönbrunnské záhrady a 

v centre Viedne pešo prešli cez kráľovský hrad Hofburg, Kohlmarkt a Graben až k dómu sv. 

Štefana, odtiaľ k radnici, kde navštívili najväčšie vianočné trhy pred radnicou a na Námestí 

Márie Terézie.  

Celkom 12 členov bolo počas roka na rekondično-liečebných pobytoch so štátnou účelovou 

dotáciou. Členovia z mestskej časti Kľúčové a s nimi aj niektorí členovia z Nemšovej 

pravidelne navštevovali termálne kúpele v Turčianskych Tepliciach. Spoločne si organizovali 

turistické prechádzky nielen v našom regióne, ale aj mimo neho.  

MIESTNY SPOLOK ČERVENÉHO KRÍŽA V LUBORČI 

Spolok mal 150 členov. Predsedníčkou bola Alžbeta Gurínová. Valné zhromaždenie sa 

uskutočnilo dňa 24. februára v Kultúrnom stredisku Ľuborča. Na stretnutí ocenili 

bezpríspevkových darcov krvi. Bronzovú plaketu získali Dalibor Antala, Matej Gurín, Anna 

Horečná, Peter Kadlec, Ing. Daniel Krajči, Pavol Kula, Mária Margetiaková, Stanislava 

Patková, Lukáš Sabatka, Soňa Straková a Oliver Vavro. Striebornú plaketu získali Miloš 

Adamčík, Ing. Soňa Amrichová, Zuzana Gabrišová, Ing. Peter Hudcovský, Ing. Vladimír 

Magál, Bc. Boris Minárik, Pavol Orechovský, Bc. Jana Prílesanová, Peter Straka. Zlatou 

plaketou boli ocenení traja: Ján Gabriš, Mária Prekopová a Milan Hlávek. Okrem darcov krvi 

boli na zhromaždení ocenení aj Alexander Korienek, Matúš Navrátil, Patrik Navrátil a Patrik 

Patka za ochotu a pomoc pri ochrane životného prostredia.  

Počas roka organizovali tri pravidelné odbery. Prvý odber sa uskutočnil dňa 25. februára v 

Kultúrnom centre Nemšová. Druhý odber sa konal 4. júna v Centre sociálnych služieb na Ulici 

odbojárov v Nemšovej a tretie, posledné darovanie krvi sa konalo 14. októbra vo veľkej 

sále  Kultúrneho centra Nemšová. Jednotlivých odberov sa priemerne zúčastnilo 30 darcov. 

V priebehu roka absolvovali niekoľko výletov. Prvým bol autobusový zájazd do Krakova na 

15. „Púť Božieho Milosrdenstva“, ktorý sa uskutočnil dňa 4. mája. O mesiac neskôr dňa 22. 

júna sa zúčastnili stretnutia „Rodiny Nepoškvrnenej“ na Butkove v Ladcoch a niekoľko členov 

sa dňa 13. októbra zúčastnilo dušičkovej pobožnosti na Svätom Hostýne. Koniec roka zavŕšili 

so svojimi členmi a občanmi mesta na predsilvestrovskom posedení pri hudbe. Posedenie sa 
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uskutočnilo 30. decembra o 19.00 hodine v Kultúrnom stredisku v Ľuborči. Do tanca hrala 

hudobná skupina Galaktik.  

OZ PEREGRÍN 

„Stretnúť sa a spoločne prežiť chvíle oddychu je pre každý kolektív povzbudením, 

podnetom na upevnenie vzťahov a načerpaním potrebných síl, “ uviedla členka združenia 

Marcela Prekopová na výročnej schôdzi združenia, ktorá sa konala 6. februára v mestskom 

múzeu. Predsedníčkou bola Marta Chudová. Počet členov bol 81.  

Koncom roka 2018 sa ukončili práce na historickej pamiatke Králikovho mlyna. Tieto úpravy 

boli financované Európskou úniou. Mlyn oficiálne otvorili v novembri 2019. Dovtedy sa na 

ňom urobilo ešte mnoho úprav, na ktorých sa zúčastnili aj členovia OZ Peregrín. Na 

dobrovoľníckych brigádach 12. februára, 2. marca a 18. mája sa vypratávali, upratovali 

zaprášené a zašpinené priestory. V marci sa v novej časti mlyna natierali drevené futrá, dvere 

a lavice olejom na drevo a dokončilo sa vypratávanie mlyna a v máji sa natierali remene na 

upínanie vriec, natierali sa stoly a lavice a opravovali sa okná tmelom. Samozrejme, okrem 

týchto organizovaných brigád prispievali i jednotlivci individuálne.  

Ako každý spolok aj OZ Peregrín zabezpečil pre svojich členov spoločenský život formou 

posedení, exkurzií a výletov. Dňa 29. apríla až 1. mája zorganizovali tradičnú púť do 

Kremnických baní na sviatok sv. Jozefa, ktorá sa koná vždy 1. mája. Zájazdu sa zúčastnilo 41 

členov a priateľov OZ. Navštívili púť, mincovňu v meste Kremnica, zámok Budatín so stálou 

expozíciou drotárstva. Súčasťou trojdňového programu bol turistický výstup k Görgeyho 

tunelu, ktorý prepája Kremnické vrchy s Banskobystrickým krajom a oddych v Relax centre na 

Skalke.  

Občianske združenie v spolupráci s mestom Nemšová pripravilo pre členov združenia i pre 

občanov mesta prednášku o prvej pomoci. Konala sa 6. júna 2019 o 16.00 hod. v mestskom 

múzeu na tému: „Vieš podať prvú pomoc?“ Prednášku pripravila Dr. Anna Litvínová PhD 

a poskytla zaujímavé informácie a názornú ukážku toho, ako druhému zachrániť život. Rodáčka 

a občianka svoje bohaté, teoretické i dlhoročné praktické skúsenosti demonštrovala na 

figurínach. Záujem prítomných bol veľký, väčšina si chcela vyskúšať oživovanie, masáž srdca, 

dýchanie z úst do úst, ktorého správnosť zaznamenával počítač. Dozvedeli sa, ako správne 

položiť chorého, ako obnoviť priechodnosť dýchania alebo podať prvú pomoc pri vdýchnutí 

potravy alebo cudzieho telesa.  

Vďaka finančnej dotácii TSK na podaný projekt: Rekondičnými, spoločenskými, kultúrnymi 

aktivitami a dôstojným zázemím k zvýšeniu kvality života sa 37 členov zúčastnilo pobytu v 

Jasnej v Demänovskej doline. Víkend, ktorý bol zameraný na regeneráciu a prevenciu zdravia, 

kultúrne vyžitie a obohatenie ducha. Uskutočnil sa v dňoch 29. novembra až 1. decembra 

v hoteli Sorea SNP, kde okrem bazénov a sauny mohli absolvovať výlet lanovkou na Chopok 

alebo sa zúčastniť Liptovských slávností a otvorenia zimnej sezóny.  

ŽENY ZO SPOLKU KRESŤANSKEJ LÁSKY SV. VINCENTA DE PAUL 

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku je 

občianskym združením od roku 1994. Vzniklo zo skupín afilovaných sestier, ktoré pracovali na 
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Slovensku počas totalitného režimu. Od roku 1994 je občianske združenie členom 

medzinárodnej organizácie A.I.C. - ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CHARITES 

so sídlom v Louvain-la-Belgique. Ženy v Nemšovej zorganizovali pre spolok aktivitu na pomoc 

ľuďom bez domova pod názvom „Taška svätého Vincenta“. Vzadu v kostole alebo na MsÚ 

si mohli zobrať prázdnu igelitovú tašku, ktorú podľa svojich možnosti naplnili nasledovnými 

vecami: trvanlivé potraviny, kompóty, hygienické potreby, pánske a dámske zimné oblečenie, 

obuv, panskú spodnú bielizeň, ponožky, pánske pracovné oblečenie, posteľnú bielizeň, deky, 

uteráky, osušky a akýkoľvek zdravotnícky materiál. Tieto veci mohli priniesť jednu hodinu 

pred každou svätou omšou do učebne vľavo vzadu na fare. Zbierka bola venovaná pre 

Občianske združenie DOBRÝ PASTIER v Kláštore pod Znievom, kde sa starajú o 

bezdomovcov. Aktivita trvala od 18. novembra do 5. decembra.  

Občania spoločne darovali množstvo potrebných vecí, približne 90 vriec: teplého oblečenia, 

pracovných odevov a obuvi, ponožiek, čapíc, šálov, rukavíc, posteľnej bielizne, uterákov, 

osušiek a dek. Darovali tiež množstvo trvanlivých potravín, viac ako 100 kg cestovín, 60 kg 

ryže, 40 kg cukru, 20 kg múky, 15 kg strukovín, 15 l oleja, množstvo paštét a rybích konzerv, 

sladkostí, kompótov, čajov a kávy a množstvo drogérie a hygienických potrieb (mydlá, 

šampóny, sprchové gély, potreby na holenie, hygienické vreckovky, toaletný papier, plienky, 

vložky, lieky a finančná pomoc 150 €. Organizátori zbierky všetky tieto veci priebežne prebrali, 

vytriedili a zabalili do vriec a krabíc. Nakoľko v mieste pôvodného určenia OZ Dobrý pastier 

v Kláštore pod Znievom z kapacitných dôvodov nemohli prijať tieto veci, po dohovore s 

vedením najväčšej nocľahárne pre bezdomovcov DEPAUL na Slovensku bola zbierka dňa 9. 

decembra 2019 privezená do nocľahárne v Bratislave. Na prepravu vyzbieraných darov 

poskytlo mesto Nemšová v spolupráci s VPS nákladné auto.  

SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH  

Predsedom zväzu bol Štefan Blaho. Výbor Slovenského zväzu telesne postihnutých Horné 

Srnie pozval svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 21. 

marca o 16.30 hod. v Kultúrnom dome v Hornom Srní. Počas roka absolvovali v piatok 21. 

júna športové podujatie na futbalovom štadióne v Hornom Srní. Dňa 3. augusta pozvali svojich 

členov na autobusový zájazd na Jánošíkove dni v Terchovej a na jeseň v nedeľu 20. októbra 

zväz pozval svojich členov na benefičný koncert do Istropolisu v Bratislave.  

Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu spoločenské 

posedenie ku Dňu osôb so zdravotným postihnutím organizované ZO SZTP Horné Srnie. 

Akciu otvoril predseda organizácie Štefan Blaho, ktorý privítal prítomných členov i hostí. 

Medzi  hosťami bol primátor mesta Nemšová JUDr. Miloš Mojto, starosta obce Horné Srnie 

Jozef Húserka a delegácia z mesta Brumov – Bylnice. V kultúrnom programe vystúpili žiaci 

ZŠ s MŠ Václava Mitúcha v Hornom Srní. Na podujatí si uctili malým darčekom aj jubilantov.  

MATERSKÉ CENTRUM PÚPAVKA  

Centrum sídli v budove mestského kúpaliska, v priestoroch senior klubu a poskytuje svoje 

služby pre mamičky s deťmi trikrát do týždňa. V spolupráci s mestom Nemšová organizovalo 

jarný a jesenný bazárik detského oblečenia, obuvi, hračiek, športových potrieb, kočíkov a 

ostatných potrieb pre deti. Jarný sa uskutočnil 21. a 22. februára a jesenný 10. až 12. októbra, 
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oba v Kultúrnom stredisku Ľuborča. Počas oboch predajných akcií sa konal i zber vrchnáčikov 

pre malú Kristínku z Tr. Závady. Počas roka pre mamičky a ich deti realizovali dve tematické 

fotenia - jarné a vianočné. Každý rok poskytujú možnosť fotenia pod vedením miestnej 

fotografky Daniely Mišákovej. Mamičkám dali aj možnosť zúčastniť sa 6-týždňového kurzu 

pre deti od 0 do 3 rokov pod názvom „Znakujeme so spevom a hrou 1“, ktorý mala viesť 

certifikovaná nezávislá lektorka programu Baby Sings. Kurz sa ale pre nezáujem neuskutočnil.  

 

UMELECKÉ ORGANIZÁCIE A SKUPINY 

V tomto roku som sa rozhodla vložiť do kroniky aj kapitolu o hudobných skupinách v meste 

Nemšová. Píšem o nich aj pri príležitosti výročia jednej zo skupín pôsobiacich v Nemšovej 

v minulosti, na ktorú ma upozornil jeden z občanov mesta.  

SPOMIENKA NA GLASS CLUB 

V roku 2019 uplynulo 50 rokov od vzniku miestnej hudobnej skupiny Glass club. Pôsobila pod 

ZV Skloobal Nemšová. Jej zakladateľom bol Ladislav Baštrnák (saxofón). Ďalšími členmi 

boli Peter Chlebana (gitara, pozón), Pavel Králik (trubka), Anton Štefula (bicie), Peter Kozák 

(basová gitara) a Rudolf Masár (gitara). V prvom zložení boli aj dvaja študenti z Bratislavy, 

ktorí študovali na Chemickej priemyslovke v Lednických Rovniach. Väčšina členov boli 

odchovancami učiteľa hudby Jozefa Králika. Prvé nácviky bývali na manzardke u Laca 

Baštrnáka. Skupina najskôr hrávala v priestoroch závodnej jedálne Skloobal na čajových 

večierkoch, neskôr začali hrávať na venčekoch žiakov základnej školy, ktorí absolvovali kurz 

tanca, na svadbách a tanečných zábavách. Veľmi obľúbenými pre mládež sa stali „Čaje o 

piatej“ u Novosada (pôvodne Sála osvetovej besedy), dnešné pohostinstvo Šport. Z roku 1969 

sa zachoval plagát, ktorý pozýval na ich vystúpenia. Plagát navrhol a vytvoril Vojtech Korvas 

a hudobná skupina sa nimi prezentovala i v širokom okolí. Absolvovali vystúpenia napríklad v 

Piešťanoch či obci Brumov-Bylnice na tradičnom včelárskom plese a iných akciách. V 

pôvodnom zoskupení hrávali najmä v 70. rokoch. Neskôr sa postupne členovia menili a 

vytvorila sa i skupina Vlára Club, ktorá pôsobila pod PD Vlára Nemšová. Skupina fungovala 

do roku 1989. V súčasnosti sa hudbe ešte venujú dvaja jej členovia, a to Pavel Králik, ktorý 

spolupracuje s dychovým orchestrom z Novej Dubnice a Peter Chlebana, ktorý vystupuje na 

kultúrnych podujatiach.  

V meste Nemšová sa nachádza niekoľko hudobno-umeleckých zoskupení, ktoré sa podieľajú 

na verejno-spoločenskom živote, hrávajú na svadbách, rôznych oslavách či verejných 

podujatiach. Ide o Folklórnu skupinu Liborčan a dychovú hudbu Nemšovanka. Z 

hudobných skupín patria medzi najznámejšie skupina Galaktic, skupina Bonus - bratia 

Vavrušovci, skupina Ritmo, Nemšovský garážový orchester, mladá skupina The Rain, Peter 

Holba, DJ Vašek Hála a DJ Hawko. Okrem nich sa v meste nachádza aj jedna organizácia 

zameraná na výtvarné umenie, ktorá usporadúva výtvarné kurzy pre záujemcov, výstavy 

a predáva obrazy. 
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FOLKLÓRNA SKUPINA LIBORČAN 

Ide o jednu z najdlhšie pôsobiacich skupín v meste Nemšová, ktorá nás reprezentuje aj na 

podujatiach mimo mesta. Aktivity folklórnej skupiny boli spojené predovšetkým s miestnymi 

tradičnými kultúrnymi akciami, akými boli fašiangový sprievod a pochovávanie basy 

v Nemšovej dňa 5. marca či stavanie májov 30. apríla. Počas roka absolvovali niekoľko 

putovaní v krojoch. Prvé sa uskutočnilo z Nemšovej do Trenčianskej Závady pri príležitosti 

hodovej slávnosti dňa 19. mája a druhé 7. septembra v Banskej Bystrici pri príležitosti 2. 

ročníka Dňa krojov. V krojoch sa prezentovali i 29. septembra na sprievode počas slávnostnej 

svätej omše pri príležitosti hodovej slávnosti v Nemšovej a v ten istý deň sa zúčastnili i Púte 

folkloristov trenčianskeho regiónu v Skalke nad Váhom.  

V auguste vystúpili s detským súborom Vršatčiarik ako súčasť kultúrneho programu na 

nemšovskom jarmoku. Svojou účasťou podporili dňa 24. augusta i spomienkovú akciu 75. 

výročia leteckej bitky nad Bielymi Karpatami a v ten istý deň vystupovali so svojím hudobným 

programom a piesňami nášho regiónu na Dubnickom galaprograme. Dňa 28. augusta sa 

zúčastnili na 100. výročí zjavenia Panny Márie vo Fatime v Nových Zámkoch, kde si uctili 

sochu Panny Márie Fatimskej (viac v kapitole Náboženstvo).  

V októbri, v Mesiaci úcty k starším, vystúpili spolu s detským súborom Vršatčiarik 

v Kultúrnom dome v Borčiciach. V decembri vystupovali tradične vianočnými koncertmi 

v kostoloch. Tento rok v Nimnici, Dohňanoch a v Nemšovej za sprievodu hudobníkov 

z Dubnice nad Váhom. Rok ukončili vianočným koncertom „Vinšujeme vám“, ktorý sa 

uskutočnil dňa 29. decembra o 15.00 hodine v Kostole sv. Michala Archanjela v Nemšovej. 

Predstavili sa na ňom Folklórna skupina Liborčan z Ľuborče, Detský folklórny súbor 

Vršatčiarik z Dubnice nad Váhom, Ľudová hudba Folklórneho súboru Vršatec z Dubnice nad 

Váhom, Cimbalová muzika Klobučan z Valašských Klobúkov. 

DYCHOVÁ HUDBA NEMŠOVANKA 

História je datovaná od 4. januára 1970, kedy jej dlhoročný kapelník Jozef Králik zakladá pri 

závode Skloobal Nemšová dnešnú Dychovú hudbu Nemšovanka. Kapela mala 12 členov a dve 

speváčky. Ako prvá začala v okrese používať zvukovú aparatúru. Účinkovala na mnohých 

koncertoch, zábavách, svadbách  

Pravidelne účinkovala na stretnutí rodákov v Bratislave. Vystupovala na mnohých festivaloch, 

na festivale Pádivého Trenčín, vo Východnej v Červeníku a pod. Pravidelne vystupovali na 

koncertoch v skanzene v Rožnove pod Radhošťom. Ich piesne a prejav mali veľký úspech. 

V minulosti dostali pozvanie do nahrávacích štúdií, vystupovali v Československom rozhlase a 

vydali niekoľko nahrávok piesní z Nemšovej a Trenčianskeho regiónu. Boli súčasťou 35-

minútového filmu s názvom „Cez Nemšovú“ natočeným rodákom z Nemšovej Andrejom 

Kristínom.  

Popri Nemšovanke pán Králik vyučoval mnohé deti v hre na dychové nástroje. Založil Mladú 

Nemšovanku a tak si vychovával nástupcov do kapely. V roku 1989 odovzdal Jozef Králik 

funkciu kapelníka svojmu žiakovi Jozefovi Patkovi. Kapela následne absolvovala povinné 

prehrávky dychových  hudieb. Odborná porota označila Nemšovanku za kvalitnú kapelu s 
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veľmi dobrým repertoárom orchestrálnych ale aj spievaných piesní. Od roku 1990 sa kapela 

stala členom Združenia dychových hudieb Slovenska. 

Medzi prvé vystúpenia v zahraničí, patrilo účinkovanie na festivaloch v Rakúsku. Odvtedy 

v tejto krajine kapela účinkovala viac ako 50-krát. Nemšovanka vystupovala dvakrát Nemecku, 

dvakrát účinkovala na festivaloch vo Francúzsku v meste Hagenau. Úspešná bola na súťažných 

podujatiach. V roku 1995 zvíťazila na Celoslovenskej prehliadke malých dychových orchestrov 

v Lednických Rovniach a o dva roky neskôr obhájila svoju kvalitu a umiestnila v zlatom pásme. 

Na súťaži v Pezinku, v roku 1999 získala hlavnú cenu „Pezinského Škopku“ a cenu diváka 

1999.  

Nahrali tri hudobné nosiče s názvami: V tej našej dedine, Šuhaj Slovák a Už je večer. Dvakrát 

spoluúčinkovali v televíznej relácii Anderov rebriňák a v hudobnej relácií slovenskej televízie 

programe Naša naj. 

Aktuálne má DH Nemšovanka 12 členov. Predsedom spolku a zároveň kapelníkom je Mgr. 

Ján Staňo a tajomníkom je Dominik Štefánek. DH Nemšovanka nacvičuje v priestoroch 

Kultúrneho centra v Nemšovej približne 1 x týždenne. V roku 2019 DH Nemšovanka 

účinkovala na niekoľkých kultúrno-spoločenských podujatiach v bližšom a širšom okolí ako aj 

v domácom prostredí, napr. fašiangy spojené s tanečnou veselicou v obci Tuchyňa, fašiangový 

sprievod a  tradičné stavanie májov spojené s lampiónovým sprievodom v Nemšovej, vystúpila 

na oslavách v obci Vydrná, koncert v rámci kultúrneho leta v Nemšovej a účinkovala na 

tradičných hodoch v susednej obci Borčice. 

HUDOBNÁ SKUPINA GALAKTIC  

Skupina pôsobí na Slovensku od roku 1998. Kapela hráva hlavne na plesoch, jarmokoch, 

zábavách, firemných eventoch a jubilejných oslavách či výročiach. Skladá sa z troch členov: 

Iveta Černá, Peter Gabriš a Róbert Kvasnica. Repertoár kapely je zložený z ľudových 

piesní, strednom prúde, repete, hudbe 80. - 90. rokov, hitov slovenských a českých interpretov 

a zahraničnej hudbe. Pri svojich vystúpeniach vedia spolupracovať s takými menami ako Otto 

Weiter, Andrea Fischer, Vlasta Mudríková a cimbalovou muzikou Stropkoviani. Vydali tri CD 

a od roku 2013 pravidelne vystupujú so svojou tvorbou aj v hudobnej televízii Senzi. Počas 

aktuálneho roka odohrala 42 vystúpení v meste Nemšová i po celej SR. 

BONUS - BRATIA VAVRUŠOVCI 

Skupina sa skladá s dvoch členov: Pavol Vavruš (spev, sopran saxofón, alt saxofón, tenor 

saxofón, klarinet) a Ing. Milan Vavruš (spev keyboard a akordeón). 

HUDOBNÁ SKUPINA RITMO 

Hudobná skupina vznikla v roku 2008. Skladá sa s troch členov: Edo Hladík, Jozef Patka a 

Iveta Šedíková. Ponúkajú hudobné oživenie na svadbách, plesoch, rodinných oslavách, 

firemných akciách alebo dedinských zábavách. Repertoár je zložený z ľudových piesní, repete 

piesní, medzinárodne známych moderných piesní a orchestrálok. 

THE RAIN 

V roku 2017 vznikla nová kapela, ktorá sa svojím štýlom odlišuje od predošlých a oslovuje 

predovšetkým mladšieho fanúšika formou verejných koncertov. Na svojom začiatku hrávala 
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výhradne rockové piesne s anglickými textami. V lete 2018 z pôvodnej zostavy (Paľo Slabý, 

Matúš Spurný, Henrich Kubička) odišiel Henrich a trvalú náhradu za neho si našli na jeseň 

2018. K zakladajúcim členom do kapely sa pridal Tomáš Tupý. Tvorba kapely sa postupne 

menila na punk-rockovú s prvkami slovenských textov. V roku 2019 sa ku kapele pridal spevák 

Peter Deneš. Počas roka 2019 odohrali v lete svoje prvé 4 koncerty (Špačinský kotlík, 2x 

Gazdovstvo Uhliská, Cementárske dni v Srní). Ich tvorba sa postupne premieňa viac na 

slovenskú. 

GALÉRIA EUROPEAN ART HOUSE 

Súkromná umelecká Galéria EU/ART house vznikla pre verejnosť v roku 2016 a jednou z 

hlavných aktivít, ktorá sa pravidelne uskutočňuje v jej priestoroch, sú výtvarné kurzy kresby a 

maľby pre deti aj dospelých. V galérii môžu návštevníci vzhliadnuť a zakúpiť si výtvarné diela 

zo stálej expozície od regionálnych, ale aj medzinárodných umelcov. V roku 2018 sa galéria 

presťahovala do väčších priestorov a vznikol tak súkromný výtvarný ateliér výtvarníčky Ľubice 

Vlkovej pre pravidelnejšiu tvorbu kurzov. 

V roku 2019 sa v januári a februári konali ateliérové kurzy u Vladimíra Kudlíka. V marci sa 

uskutočnil kurz paverpolu. V letnom období mohli záujemcovia o umenie absolvovať dva 

krajinárske kurzy. Prvý sa uskutočnil 1. a 2. júna a druhý 27. a 28. júna v Nemšovej.  

V tomto mesiaci sa uskutočnil aj prvý ročník projektu ,,UMENIE SPÁJA”. Išlo  o projekt, v 

ktorom má umenie za úlohu spájať a zjednocovať umelcov pomyselným mostom, ich 

jedinečnosť a unikátnosť má vytvárať nové priateľstvá medzi profesionálnymi a 

neprofesionálnymi  umelcami, a to nielen  z trenčianskeho regiónu, ale aj z 

iných  krajín  Európy. V tomto ročníku sa projektu zúčastnili umelci: Alena Teicherová 

(Dubnica nad Váhom), Jozef Vydrnák (Dubnica nad Váhom, rodák z Nemšovej), Stanislav 

Lubina (Nemšová), Vladimír Morávek (Bratislava), Soňa Zelisková (Dubnica nad Váhom), 

Marianna Machalová Jánošíková (Valašské Meziřičí), Ľubica Vlková (Nemšová). V spolupráci 

s mestom Nemšová sa v priestoroch galérie uskutočnila vernisáž výstavy výtvarníčky Mgr. 

Kataríny Lubjákovej s názvom STRETNUTIA. Slávnostná vernisáž sa konala v piatok 29. 

novembra o 18.00 hod. vo výstavných priestoroch Galérie EUROPEAN ART house. Výstava 

trvala do 20. decembra 2019. 
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AGROTURIZMUS  

Zoskupenie iniciatívnych ľudí zo samosprávy obcí, podnikateľov, občianskych združení 

a jednotlivcov, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje okolie a obec v oblasti rozvoja malého a 

stredného podnikania a cestovného ruchu a  v oblasti kultúry, športu a rozvoja spoločného 

národného a historického dedičstva. 

MAS VRŠATEC 

Predsedníčkou výboru MAS Vršatec bola Eva Hajduková, podpredsedom bol Pavol 

Chmelina. MAS Vršatec má spolu 56 členov a sú rozdelení do verejného, občianskeho 

a podnikateľského sektora. Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečovali 

projektová manažérka Ing. Martina Kenderová, odborná ekonomická manažérka Mgr. Jana 

Minárechová a odborná  administratívna asistentka Ing. Viera Benková. Rok 2019 naštartovali 

14. januára valným zhromaždením, na ktorom prebehli voľby do orgánov MAS Vršatec. Za 

predsedníčku bola opäť zvolená Eva Hajduková.  

AKTIVITY MAS VRŠATEC: Novinkou v tomto roku bola súťaž MAS Vršatec FOLKS, 

ktorú zorganizovali v spolupráci s učiteľmi anglického jazyka na druhom stupni základných 

škôl nachádzajúcich sa na území MAS Vršatec. Súťaž vyhlásili vo februári. Žiaci si nacvičili 

krátku scénku na tému: „Povesti spod 

Vršatca“. Slávnostné vyhodnotenie a 

prehliadka všetkých súťažných tímov sa 

uskutočnila 20. júna v Kultúrnom dome v 

Pruskom. V porote boli učitelia  angličtiny 

zo všetkých zapojených škôl, ktorí boli ale 

vylúčení  z hodnotenia vlastnej školy. 

Program spestrili  speváčky a  gitarista  zo 

ZŠ Martina Hugolína Gavloviča. Prvé 

miesto získala Základná škola Michala 

Rešetku z Hornej Súče s povesťou o hrade 

Súča. Druhé miesto získala Základná škola 

z Mikušoviec s povesťou Hrbatý starec a lakomý sedliak a tretie miesto Spojená katolícka škola 

z Nemšovej s povesťou o Skaličke a ZŠ M. Hugolína Gavloviča z Pruského s povesťou Zlatá 

kačica. 

Po komunálnych voľbách, ktoré sa konali na jeseň 2018, prepukol veľký záujem o letné kino 

MAS Vršatec z radov novozvolených starostov obcí. Zároveň sa tiež Letné kino MAS Vršatec 

stále tešilo popularite aj u staro-nových starostov členských obcí. Leto 2019 bolo plné 

premietania dobrých filmov. Stali sa súčasťou obecných hodov a slávností alebo doplňovali 

program obcí počas letných prázdnin. Letné kino MAS Vršatec sa tento rok konalo v  Ilave, 

Krivokláte, Borčiciach, Zamarovciach, Hrabovke, Červenom Kameni a v Kľúčovom. Premietal 

sa obľúbený hudobný film Zrodila sa hviezda, francúzska komédia Čo sme komu urobili, česká 

komédia Hodinový manžel a slovenská klasika Pacho hybský zbojník. 
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MAS Vršatec sa zúčastnili 46. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej 

výstavy Agrokomplex Nitra 2019, ktorá sa konala  22. – 25. augusta 2019. Nosnou témou 

výstavy bolo  „Zo slovenských polí až na váš tanier“. Počas 4 dní výstavy bol pripravený 

bohatý program a viac ako 650 vystavovateľov na ploche vyše 60 000 m2 ponúkalo ochutnávku 

svojich výrobkov. O svoj priestor sa na výstave podelili so včelármi Krivým a Strápkom a 

krajčírkou Peťou Motolovou, ktorí predviedli svoje výrobky. V sobotu boli vyhlásené  výsledky 

9. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP, ktorú vyhlásila Národná sieť 

rozvoja vidieka. V kategórii Naše kroje získala 1. miesto Sára Vojtová z Nemšovej. 

V spolupráci s českou celoštátnou sieťou pre vidiek sa zapojili do akcie pod názvom „Učíme 

sa od susedov“. Podujatie bolo zamerané na výmenu skúseností a poznatkov MAS Kraja 

Vysočina, MAS Vršatec a MAS Strážovské vrchy. V rámci tejto spolupráce MAS Vršatec 

privítali 29. júla v našom kraji MAS Kraja Vysočina. Na stretnutí prezentovali projekty ako 

Park v obci Zamarovce, Outdoor Fitness v Nemšovej, absolvovali prehliadku kláštora a jaskyne 

v Skalke nad Váhom. Na záver sa presunuli na Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej Závade, kde 

boli účastníci exkurzie aj ubytovaní. Tu absolvovali prehliadku gazdovstva a výstup na 

vyhliadkovú vežu MAS Vršatec. 

VÝZVY NA PREDKLADANIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU: 

V letných mesiacoch boli vyhlásené dve výzvy cez program rozvoja vidieka, do ktorých sa 

prihlásilo 16 členských obcí. Momentálne sú projekty na administratívnej kontrole 

v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Dňa 22. októbra bola kanceláriou MAS Vršatec 

vyhlásená výzva na zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Táto výzva je stále otvorená 

a beží v niekoľkých kolách, pokiaľ nebudú finančné prostriedky minuté.  

KONFERENCIE, SEMINÁRE, STRETNUTIA: Členovia organizácie sa zúčastnili mnohých 

odborných pracovných stretnutí a konferencií, napríklad dňa 13. marca sa zúčastnili na 

valnom zhromaždení Národnej siete MAS slovenských miestnych akčných skupín vo Vígľaši 

a dňa 28. marca na informačnom seminári o stratégiách CLLD a ich implementáciách 

v Partizánskom. Dňa 9. apríla sa zúčastnili prednášok pod názvom „Postupy MAS v zmysle 

príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy 

LEADER“ na Sliači. V apríli sa priamo v meste Nemšová konali dve prednášky. Dňa 15. apríla 

sa konala prednáška v Trenčianskej Závade a venovala sa efektívnemu rozvoju obcí a miest 

v SR. Dňa 25. apríla sa uskutočnilo stretnutie starostov k vyhláseným výzvam MAS Vršatec. 

Školenia pokračovali a 5. júna sa v Banskej Bystrici zúčastnili školenia IROP pre MAS 

k výzvam pre MAS užívateľov. O týždeň v Ráztočne sa 14. júna zúčastnili stretnutia 

tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS z územia Trenčianskeho kraja. Na 

jeseň v dňoch 14. a 15. novembra sa v Tr. Tepliciach uskutočnila medzinárodná konferencia 

„Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“. Usporiadaná bola 

Národnou sieťou slovenských miestnych akčných skupín. Posledným absolvovaným stretnutím 

bolo stretnutie starostov a členov MAS Vršatec dňa 13. decembra v Nemšovej.  
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ÚČELOVÉ ZARIADENIE LESNEJ PEDAGOGIKY A REKREÁCIE 

ANTONSTÁL  

Lesná pedagogika a záujem o environmentálne vzdelávanie zamerané na lesníctvo medzi 

školami na Slovensku narastá, čo si vyžiadalo vyškolenie nových lesných pedagógov. Ich rady 

sa v priebehu roka 2019 rozšírili z pôvodných 250 na 284. Lesní pedagógovia štátneho podniku 

LESY SR v roku 2019 zorganizovali 729 akcií pre deti a verejnosť, ktorých sa zúčastnilo takmer 

122 500 účastníkov.  

Poľovnícky zámoček Antonstál v súčasnosti spravujú Lesy Slovenskej republiky, štátny 

odštepný závod Trenčín ako účelové zariadenie. Prioritne je určené verejnosti na propagáciu 

lesnej pedagogiky.  

„Korene nepoznajú hranice, tvrdia českí i slovenskí 

lesníci a nemyslia len korene stromov, ale aj spoločné 

historické korene racionálnej starostlivosti o lesy,“ to sú 

slová, ktorými začína videoreportáž o krste kníh 

„Z minulosti myslivny u tří krížu a obory hradu 

Buchlov“ (autor Bořek Žižlavský) a „Panstvo Brumov 

a poľovnícky klenot Antonstál“(autor Jaroslav Turek). 

Kniha opisuje na českej strane okolie hradu Buchlov a na 

slovenskej strane okolie územia hradu Brumov, pod ktorý 

v minulosti patrilo aj územie Slovenskej republiky 

a opisuje históriu poľovníckeho zámočku v Nemšovej. 

Myšlienka vytvoriť spoločnú knihu, ktorá by približovala 

históriu Antonstálu vznikla v roku 2017. Hlavným 

partnerom boli Lesy Českej republiky, vedľajším 

partnerom Lesy Slovenskej republiky, odštepný závod 

Trenčín. Edícia knihy je súčasťou cezhraničného projektu 

„Spoločné kořeny neznají hranice“ realizovaného 

v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v programe Interreg V-A Slovenská republika-

Česká republika. Kniha vyšla v náklade 1000 kusov a je k dispozícii na stiahnutie i v online 

verzii.  

Okrem tejto významnej udalosti sa počas roka konal priamo v zámočku letný tábor. V dňoch 5. 

- 10. augusta a v termínoch 18. – 20. októbra a 1. - 3. novembra sa konali pobyty v zámočku 

spojené s gastronomickými zážitkami. Súčasťou týchto pobytov boli 4-chodový obed a večera. 

Priestory zámočku sú počas roka využívané aj na súkromné účely, ako sú oslavy a svadby.  

 

GAZDOVSTVO UHLISKÁ  

Rodinnú farmu určenú pre oddych v prírode v mestskej časti Trenčianska Závada vedie od roku 

2010 Pavol Chmelina so svojimi dcérami. O akcie a podujatia v roku 2019 na Gazdovstve 

Titulná strana z publikácie 
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Uhliská v Tr. Závade nebola núdza. Prvou verejnou akciou v ich areáli bola dňa 9. februára 

fašiangová zabíjačka, ktorá bola spojená s ochutnávkou a predajom zabíjačkových špecialít.  

Pre deti zorganizovali dva denné tábory. Prvý bol počas jarných prázdnin 5. až 7. marca v čase 

do 8. 00 do 16. 00 hodiny. Prihlásiť sa mohli deti vo veku od 6 do 13 rokov. Druhý tábor sa 

konal počas letných prázdnin, v niekoľkých etapách.  

Dňa 20. apríla sa pri príležitosti Veľkonočnej soboty uskutočnili farmárske trhy a veľkonočné 

dielničky. Zdobili sa vajíčka, vyrábali sa korbáče, točilo sa na hrnčiarskom kruhu s lektormi 

pod názvom „Neboj sa remesla“. Na druhý deň si mohli návštevníci posedieť pri živej hudbe 

a v priebehu celého víkendu využívať možnosť vodenia na koňoch.  

V dňoch 17. a 18. mája sa uskutočnil 4. ročník výstavy slovenských produktov v Expo centre 

v Trenčíne a nechýbalo ani Gazdovstvo Uhliská so svojimi mäsovými výrobkami.  

V júni zorganizovali kurz pod  názvom „Čarovanie s bylinkami so Silviou Horeckou a 

terapia jedlom“, ktoré sa uskutočnilo 20. júna. Išlo o celodenný kurz o bylinkách a ich využití 

v kuchyni. Ďalšou pravidelnou akciou, ktorej sa zúčastnili zamestnanci gazdovstva so svojimi 

výrobkami a zvieratkami, bol Nemšovský jarmok v dňoch 16. a 17. augusta. Pre občanov si 

pripravili špeciality a pre deti mini zoo so zvieratkami z farmy a vodenie na koníkoch. Dňa 24. 

augusta poskytli svoje  priestory pre najťažšie preteky na Považí Champion race. Kvôli 

pretekom bola uzatvorená i vyhliadková veža. Vďaka podujatiu navštívilo gazdovstvo nielen 

množstvo športovcov, ale i detí nadšencov podujatia a iných návštevníkov. V septembri sa  

zúčastnili Mňam festu v Bánovciach nad Bebravou, kde sa opäť prezentovali svojimi mäsovými 

výrobkami a tradičnou kuchyňou.  

V rámci chovu pravidelne ponúkali na predaj čerstvé teľacie mäso z vlastného chovu. 

V  októbri pribudla v priestoroch gazdovstva novinka, a to automat na kŕmenie zvierat. Chceli 

sa tým vyhnúť kŕmeniu zvierat nevhodnou stravou návštevníkmi. Automat umiestnili v dolnej 

časti farmy pri mini zoo. Druhou novinkou na gazdovstve bola ochutnávka vín. Dňa 24. 

októbra sa uskutočnila v priestoroch útulnej vinárne séria vínnych degustácií vín vinárstva 

Šintavan. Odborne riadená degustácia obsahovala ochutnávku 8 druhov vín vinárstva Čachtické 

Chotáre, degustačný tanier s domácimi mäsovými výrobkami a syrmi či domáci chlieb. 

V budúcnosti plánujú privítať someliéra vždy z iného kúta Slovenska, ako napr. 21. novembra 

someliera na tokajské vína. Poslednou verejnou akciou bolo stretnutie s Mikulášom, ktoré sa 

uskutočnilo 6. decembra. Pre deti pripravili bohatý program, vodenie na koňoch, tréningy 

jazdeckej školy Uhliská a vianočné dielničky pre deti i dospelých. 

ZĽAVOVÁ POLÍCIA Veľmi zaujímavú 

návštevu mali na gazdovstve koncom mája. 

Ubytovacie a stravovacie služby prišla 

otestovať „Zľavová polícia“. Išlo o televíznu 

reláciu s moderátorkou Kristínou Kövešovou, 

ktorá hodnotí ubytovacie zariadenia a ich služby 

po celom Slovensku. Krátke reportáže sú 

následne odvysielané v Teleráne na televíznej 

stanici Markíza. Gazdovstvo bolo ohodnotené Vľavo Kristína Kövešová, vpravo Edita Spurná 



KRONIKA MESTSKÝCH ČASTÍ A MESTA NEMŠOVÁ 2019  

71 

 

ako veľmi dobré. Za ubytovanie dostalo 4 z 5 pomyselných hviezdičiek a za stravovanie 

a ostatné služby ich ohodnotili hviezdičkami 5 z 5.  

JAZDECKÉ PRETEKY Novinkou na gazdovstve bol 0. ročník zvodu írskych cobov na 

Slovensku, ktorý sa konal 27. apríla. Celkovou víťazkou v jazdeckej kategórii sa spomedzi 26 

súťažiacich stala Buffy s jazdkyňou Petrou Janotíkovou. Celkovým víťazom a šampiónom 0. 

ročníka sa stal žrebec Lion Heart.  

Druhým pretekom bol Benjamin cup. Išlo o detské jazdecké preteky, ktoré sa uskutočnili 

v dvoch kolách, a to 15. mája a 7. septembra. V lete sa uskutočnili Westernové preteky 

reining a drezúra, konkrétne v dňoch 15. a 16. júna a 10. a 11. augusta. Súčasťou kultúrneho 

programu bolo v sobotu na terase penziónu vystúpenie miestnej mladej punk-rockovej kapely 

The Rain. Dňa 10. a 11. augusta mala vystúpiť kapela opäť, ale z dôvodu choroby členov kapely 

bol ich koncert zrušený. Poslednými pretekmi v roku boli Vianočné jazdecké preteky pre 

deti, ktoré sa konali 28. decembra. Deti mohli súťažiť v rôznych disciplínach.  

 

RANCH 13 

Druhá rodinná farma vedená rodinou Dobešovcov z Ľuborče poskytuje svoje služby prevažne 

na súkromné účely a nadšencov koní. Počas celého kalendárneho roka poskytli svoje priestory 

takmer štyrom desiatkam súkromných akcií a svadieb. Vo februári uskutočnili verejnú 

zabíjačku a  v decembri ich navštívil aj Mikuláš. Medzi pravidelné akcie ranča patrili aj tento 

rok snem SAWRR dňa 26. januára a následne 9. februára Galavečer SAWRR v Kultúrnom 

dome v Nemšovej. V dňoch 19. až 21. júna sa uskutočnil v priestoroch ranča zraz karavanistov. 

Nečakanou udalosťou bola v tomto roku zdvihnutá voda potoka, ktorá sa preliala priestorom 

ranča a museli na odstránenie stavu využiť aj ťažkú techniku na to, aby potok, ktorý rančom 

preteká, spriechodnili.  

OTVORENIE NOVEJ JAZDECKEJ HALY Počas celého roka 2019 prebiehali stavebné práce 

na ubytovacom zariadení a dokončení veľkej jazdeckej haly. Otvorenie 75x32 metrov veľkej 

jazdeckej haly sa uskutočnilo na prelome augusta a septembra, kedy sa v nej konali historicky 

prvé preteky vo westernovom 

jazdení. Podľa majiteľov ide 

o unikátnu stavbu svojho druhu, 

ktorá je jediná nielen v širokom 

okolí, ale možno aj na celom 

Slovensku. Podľa majiteľa je na 

Slovensku množstvo hál, ale žiadna 

prispôsobená pre tento druh športu. 

V strede haly bola ešte v marci 

nainštalovaná veľká obrazovka 

v tvare kocky (podobné nájdeme na 

kvalitných hokejových štadiónoch). 

Vďaka nej majú počas pretekov Nová  jazdecká hala 
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k dispozícii osem monitorov, na ktorých bežia štartovné listiny, aktuálne výsledky a pod. Celá 

kocka váži 4,5 tony. V Amerike sa konajú preteky pre 20-tisícovým obecenstvom, Ranch 13 je 

pripravený na kapacitu 1000, čo je na slovenské pomery krásne číslo. Na ranči majú 

v súčasnosti ustajnených približne 40 koní, ale počas pretekov dokážu ustajniť viac ako 100 

koní.  

PRETEKY A ŠKOLENIA V marci sa uskutočnil dvojdňový reiningový kurz s Engi 

Dobešovou a drezúrne školenie s Magdalénou Szarszewskou. Počas roka usporiadali niekoľko 

pretekov. Detské preteky na koňoch, ktoré sa uskutočnili 8. mája, preteky v reining a drezúre 

v dňoch 8. a 9. júna a 20. a 21. júna. V dňoch 6. a 7. júla sa konali preteky Cutting Cowhorse 

Show. 

V auguste a septembri sa uskutočnili na ranči preteky ohradky, Lasa, Team Roping v dňoch 

30., 31. augusta a 1. septembra, ktoré sa už konali v novej hale a preteky MSR Reining 

Drezúra 21. a 22. septembra.  

V dňoch 11. a 13. októbra sa uskutočnili práce s dobytkom a 4. kolo Team Roping a 25. - 27. 

októbra Majstrovstvá SR práca s dobytkom, 14. kolo Lasovania a 5. kolo Team Roping. 

Posledné preteky v kalendárnom roku boli 9. a 10. novembra Majstrovstvá SR v Lasovaní a 

Team Roping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ranch13.sk/hala-saloon-mrs-preteky-ohradky-lasa-team-roping-bull-riging
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EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA  

Počet obyvateľov k 31. decembru 2019 bol 6376. Veková štruktúra obyvateľstva bola: 1161 

detí, 3931 občanov od 18 do 60 rokov a 1284 občanov nad 60 rokov. Prírastok obyvateľstva 

bol 176 (o 24 väčší ako v predchádzajúcom roku). Najstaršou občiankou bola v tomto roku 

Štefánia Bahnová (95 rokov). 

NARODENÍ 

Počet novonarodených detí bol k 31. decembru 75, z toho 42 dievčat a 33 chlapcov (59 detí 

v roku 2018). Chlapci mali 27 rôznych mien, z toho najčastejšie boli Juraj, Jakub, Oliver 

a Viktor. U dievčat bolo z celkového počtu 42 dievčat použitých 29 rôznych mien. Najčastejšie 

mená boli Katarína a Alica a mená ako Amélia, Ema, Karin, Petronela alebo Mia. Za 

najzaujímavejšie mená možno považovať dievčenské meno Zina a chlapčenské Niklaus. 

ZOMRELÍ 

Počet zomrelých k 31. decembru bol 56, z toho 31 mužov a 25 žien. Najviac 9 občanov 

zomrelo ku konca roka v decembri  a najmenej vo februári a júni, kedy zomreli vždy 2 občania. 

Úmrtnosť podľa mestských častí bola takmer totožná s predchádzajúcim  rokom, a to: Nemšová 

(40), Ľuborča (9), Kľúčové (4) a Tr. Závada (3). Najviac zomrelých bolo v rozmedzí 80 - 89 

rokov (19 občanov), potom 70 - 79 (15 občanov), 60 - 69 (9 občanov), 50 - 59 (5 občanov), 90 

- 100 (3 občania) a nad 40 rokov zomrel 1 občan. Počas roka sme mali aj dve úmrtia pod 40 

rokov, a to jeden vo veku 33 a druhý zomrel vo veku 19 rokov. Najstarším zomrelým občanom 

bola v tomto roku 97-ročná Anna Juríková z mestskej časti Ľuborča.   

PRISŤAHOVANÍ A ODSŤAHOVANÍ  

Počet prisťahovaných k 31. decembru bol 101, o 6 občanov viac ako v predchádzajúcom 

roku. Z celkového počtu prisťahovaných bolo 84 z Trenčianskeho kraja: z Dubnice nad Váhom 

(13), Trenčína (12), Skalky nad Váhom (8), Pruského (7), Bolešova, Novej Dubnice, Tr. Turnej 

a Horného Srnia (po 5), Púchova, Soblahova a Partizánskeho (po 3) Ilavy a Dolnej Súče (2), 

a po jednom občanovi sa k nám prisťahovali z Tr. Teplíc, Drietomy, Tr. Stankoviec, Svinnej, 

Horných Motešíc, Hornej Súče, Neporadze, Bánoviec nad Bebravou a z obcí Pochabany 

a Pružina. Z okresov v iných častiach Slovenska k nám prišlo spolu 11 občanov, zo Svitu (3), 

Nitry, Sološnice a Čadce (po 2), a po jednom z Miloslavova a Zvolena. Z oblastí mimo 

Slovenskej republiky sa k nám prisťahovalo 6 ľudí a prišli z Viedne (Rakúsko), Lódzu 

(Poľsko), Heinsbergu (Nemecka), Vietnamská socialistická republika a zo Vsetína (Česká 

republika). 

Počet odsťahovaných k 31. decembru bol 88 občanov, o 7 viac ako v predchádzajúcom roku. 

Naši bývalí občania sa presťahovali predovšetkým do širokého okolia, ale niektorí našli svoj 

nový domov aj v Českej republike (3) či v Gruzínsku, krajine hraničiacej s Tureckom, 

Azerbajdžanom a Ukrajinou, kde sa presťahovala jedna naša občianka. Ostatní našli svoj nový 

domov prevažne v rámci Trenčianskeho kraja, v Trenčíne (13), Dubnici nad Váhom, Ilave (7), 
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Skalke nad Váhom a Hornom Srní ( po 4), Hornej Súči, Zliechove a Trenčianskych Stankoviach 

(po 3), Novej Dubnici, Piešťanoch, Dolnej Súči, Kostolnej Záriečí a Púchove (po 2) a po 

jednom občanovi sa presťahovali do obcí Pruské a Bolešov, Tr. Turná, Soblahov, Tr. Teplice, 

Myjava, Dolná Poruba, Prievidza a Slatina nad Bebravou. Mimo Trenčianskeho kraja sa 

odsťahovalo 18 našich občanov, a to do Bratislavy (8), Šenkvíc (3), a po jednom odišli do 

Žiliny, Trnavy, Pezinka, Zvolena, Nitry, Partizánskej Ľupče a Kolibaboviec na východnom 

Slovensku.  

SVADBY  

Počet sobášov na území mesta je porovnateľný s predchádzajúcim rokom. Uskutočnilo sa ich 

spolu 36. V pamätnej knihe mesta je zapísaných 16 sobášov, ktoré sa uskutočnili v iných 

priestoroch, ako je miestny kostol, a išlo o sobáše v Obradnej sieni mesta Nemšová, na Ranch 

13 a na Poľovníckom zámočku v Antonstálskej doline. Práve posledné dve miesta, kde sa 

občania môžu zosobášiť mimo tradičných priestorov, k nám lákajú páry nielen z okolia, ale i 

z Bratislavy, Nitry, Nových Zámkov, Čadce či Bánoviec nad Bebravou. Najmladšia nevesta 

mala 20 a najstaršia 54 rokov. Medzi najmladšou a najstaršou nevestou bol rozdiel 34 rokov. 

Priemerný vek nevesty bol 26 rokov a ženícha 30 rokov.  

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ  

Životné jubileá významných občanov mesta boli zaznamenané formou pamätného zápisu 

v Pamätnej knihe mesta Nemšová. Ako forma poďakovania za dlhoročný rozvoj mesta pribudol 

v októbri v knihe pamätný zápis pri príležitosti 60 rokov Ing. Františka Bagina, primátora mesta 

Nemšová v rokoch 2010 - 2018 a poslanca mestského zastupiteľstva.  

Čestné občianstvo, zapísané i v Pamätnej knihe mesta Nemšová, bolo udelené 16. mája Eve 

Kristínovej pri príležitosti jubilea 90 rokov. 
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EKONOMICKÝ ŽIVOT 

NEZAMESTNANOSŤ OBČANOV MESTA NEMŠOVÁ  

Nezamestnanosť stále klesá, a inak tomu nebolo ani roku 2019. Podľa podkladov z ÚPSVaR 

k 31. decembru 2019 bolo v meste Nemšová zaregistrovaných 60 uchádzačov o zamestnanie 

(67 v roku 2018), z toho 25 mužov a 35 žien. Dvaja občania boli poberateľmi hmotnej núdze. 

Spolu 31 uchádzačov bolo vhodných na projekt „Pomôž svojej obci“, 8 na projekt 

„Zosúladenie rodinného a pracovného života“ a 9 na projekt „Praxou k zamestnaniu“. 

Veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie bola: do 19 r. (3 občania), 20-24 rokov (1), 25-29 

rokov (9), 30-34 rokov (8), 35-39 rokov (7), 40-44 rokov (8), 45-49 rokov (11), 50-54 rokov 

(3), 55-59 rokov (3) a 60 rokov a viac bolo 7 uchádzačov o zamestnanie. 

ROZDELENIE UCHÁDZAČOV PODĽA ZNEVÝHODNENIA: Spolu 3 občania mladší ako 

26 rokov, ktorí po ukončení vzdelania pred menej ako dvomi rokmi a od jeho ukončenia nemali 

pravidelne platené zamestnanie, 13 občania starší ako 50 rokov, 6 občanov vedených v 

evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, 6 občanov, 

ktorí dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, 23 občanov, ktorí najmenej 12 

po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o 

zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie, 2 občania, ktorí žijú ako osamelá dospelá 

osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúca sa 

aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, 2 občania so zdravotným 

postihnutím, 36 uchádzačov bolo na úrade práce evidovaní prevažne 0-3 mesiace a 13 

uchádzačov 4-6 mesiacov, ale boli aj dvaja, ktorí sa o zamestnanie uchádzali viac ako 48 

mesiacov. 

Prostredníctvom projektov z ÚPSVaR sa viedla agenda personalistiky a mzdovej agendy trom 

zamestnancom v Chránenej dielni na Zbernom dvore v Ľuborči a trom v Chránenej dielni 

v Mestskej športovej hale Nemšová. V projekte o dobrovoľníckej službe o službách 

v zamestnanosti vykonávalo 8 uchádzačov o zamestnanie aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby. Mesto vytvorilo 5 pracovných miest v rámci projektu podpory rozvoja 

miestnej a regionálnej zamestnanosti. 

Podľa vzdelanostnej štruktúry sa najčastejšie o zamestnanie uchádzali občania s úplným 

stredným odborným vzdelaním (20), stredným odborným vzdelaním(13), vysokoškolským 

vzdelaním druhého stupňa (13), základným vzdelaním (6), úplným stredným všeobecným 

vzdelaním (3), vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa (2), vyšším odborným vzdelaním (1) 

a vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (1). 

NOVINKY A ZMENY V MALOM OBCHODE A  PODNIKANÍ  

Pribudli nové prevádzky: Elise Darčekovo, Nevšedné bistro, SVIT -  fotoateliér  a kaderníctvo. 

Textil u Anky sa presťahoval do zrušenej prevádzky textilu na Ulici Janka Palu vedľa 

mäsiarstva Maroš. Novootvorená bola 15. júla predajňa Viviven second fashion na Mierovom 

námestí č. 24 nad Slovenskou pivnicou u Gajbu a v ten istý deň 15. júla boli znovu otvorené 
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priestory kaviarne Oryx na Púchovskej ulici. Súčasťou kaviarne je i detské ihrisko a zároveň 

poskytuje priestory na oslavy, svadby, kary.  

 

VETROPACK NEMŠOVÁ, S. R. O.  

Stav pracovníkov narástol v priemere o 17 a za rok 2019 tak dosiahol priemernú hodnotu 423 

zamestnancov. Mnohí z občanov Nemšovej, ktorí v nej pracovali alebo pracujú, si pamätajú na 

časy „starej haly“, rozsiahlej vagónovej dopravy a ručného balenia výrobkov. Za posledných 

15 rokov sa však tvár spoločnosti výrazne zmenila. V súčasnosti disponuje dvoma taviacimi 

agregátmi s výkonom takmer 700 ton utavenej skloviny za deň, čo predstavuje približne 2,5 

milióna vyrobených fliaš denne na siedmich najmodernejších strojoch. 

V rokoch 2018 a 2019 boli realizované rekonštrukcie oboch taviacich agregátov na biele i 

zelené sklo, kedy došlo k navýšeniu kapacity na celkovo viac ako 750 ton utavenej skloviny za 

deň, rozšírenie výrobnej haly, vybudovanie štvrtej linky na výrobu sklených obalov a inštalácia 

zariadenia na zefektívnenie procesu rekuperácie tepla. Prevádzkovaním vhodných technológií 

sa spoločnosť zameriava na zníženie spotreby primárnej energie, zníženie emisií a zvýšenie 

podielu recyklovaného skla. Elektrostatický filter spalín je zariadenie na oddelenie prachových 

častíc v spalinovom plyne a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Odpadové teplo z taviacich agregátov je 

využívané na vykurovanie a výrobu teplej vody pre celý areál, čím dochádza k zníženiu 

spotreby zemného plynu, zníženiu vzniku emisií z tepelného procesu a následne zníženiu 

zaťažovania ovzdušia skleníkovými plynmi.  

Vetropack Nemšová vyrába nové, moderné sklenené fľaše v charakteristickom zelenom odtieni 

pre český bylinný likér Becherovka Original. Zelená sklenená fľaša bola vyvinutá v spolupráci 

s dizajnérmi z prestížnej projekčnej kancelárie Cole Porter Bell v Londýne v Anglicku v 

spolupráci s odborníkmi zo slovenského závodu Vetropack Nemšová s. r. o. Nový dizajn je 

modernejší a jeho cieľom je zvýšiť atraktivitu bylinných likérov pre mladých ľudí. 

Začiatkom tohto školského roka 2019/2020 vyhlásili výtvarnú súťaž pre deti do 15 rokov s 

názvom Nekonečný príbeh skla. Do súťaže sa zapojili deti z celej Slovenskej republiky a 

poslali celkom 220 výtvarných prác. Komisia vybrala najlepšie diela pre kalendár na rok 2020.   

Počas roku 2020 i v nadchádzajúcich plánujú ďalšie investície s dosahom do ekológie a 

životného prostredia. Pripravujú rozšírenie a modernizáciu kmenárne o tretiu výrobnú linku, 

modernizáciu existujúcej trafostanice a tiež rozšírenie existujúcej črepovej linky so zámerom 

zvýšenia kapacít a účinnosti triedenia neupravených črepov. VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. 

o. sa tak ukončením zásadnej investičnej etapy do výrobnej infraštruktúry s viac než 10-ročnou 

životnosťou stáva významným stabilizačným prvkom v zabezpečení dlhodobej zamestnanosti 

obyvateľstva, čím neustále prispieva k budúcej prosperite a rozvoju celého regiónu. 
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POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO VLÁRA NEMŠOVÁ  

Podnikateľský subjekt mal priemerný prepočítaný počet zamestnancov 53, rovnako ako 

v minulom roku. Predsedom predstavenstva bol Ing. Branislav Židek, podpredsedom Ing. 

Marek Podhorány a členom predstavenstva Mgr. Zuzana Pagáčová. Absolútnym vlastníkom 

družstva bolo 144 členov, ktorí majú spolu 2 304 hlasov. Vedúci zamestnanci boli: Mgr. Marek 

Martinovič, Anna Remová, Ing. Radovan Drozd, Michal Bulko a Ing. Veronika Schiszlerová. 

V rokoch 2015-2019 čerpali poskytnuté investičné dotácie na obstarania majetku na prevádzku 

ovčieho syra, rekonštrukciu VKK, obnovu strojového vybavenia a na stavebno-technologické 

dobudovanie VKK spolu v hodnote 613 059,20 €. Hospodársky výsledok pred zdanením bol 

318 041 € (304 447 € v roku 2018).  

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA: Počas roka hľadalo družstvo do trvalého pracovného pomeru 

zamestnancov do živočíšnej výroby k hovädziemu dobytku profesie dojič, nadháňač, traktorista 

a ošetrovateľ hovädzieho dobytka. V živočíšnej výrobe sa zameriavali i na chov oviec a výroby 

mliečnych výrobkov, ktoré okrem vlastnej predajne ponúkali v malých i vo 

veľkých  potravinových reťazcoch v Bánovciach nad Bebravou, Dubnici nad Váhom, Novom 

Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Trenčíne, Myjave, Piešťanoch, a dokonca i vo 

freshmarkete v Bratislave. Chovu kurčiat sa venujú 40 rokov a sú chované na hlbokej 

podstielke. Kurčatá z Nemšovej rastú pomalšie než mnohé brojlery zo zahraničia. Majú tak 

lepšiu kvalitu mäsa. 

RASTLINNÁ VÝROBA: PD Vlára Nemšová hospodári v morfologicky členitom teréne a na 

pôdach s rôznymi bonitnými a pôdno-ekologickými charakteristikami. Z celkovej výmery          

1 347 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorej družstvo hospodári, je cca 1 070 ha ornej pôdy, 

240 ha trvalých trávnych porastov a 38 ha chmeľníc. Z dôvodu potrieb silnej živočíšnej výroby 

je veľká časť výmery využívaná na pestovanie kukurice na siláž, lucerny a ďatelino-trávnu 

senáž (spolu cca 50 % výmery). Okrem toho v každoročnom osevnom pláne figurujú 

plodiny ako pšenica a raž (cca 30 % výmery) a repka olejná (cca 10 %). Cukrovú repu ako 

špeciálnu plodinu, ktorá si vyžaduje vysokú odbornosť pri pestovaní, pestujú od roku 2017. 

Napriek menším skúsenostiam s jej pestovaním sa im v roku 2018 podarilo dosiahnuť 

vynikajúci hektárový výnos a vysokú cukornatosť, čím sa stali top pestovateľom repy v SR.  

PD Vlára Nemšová je už niekoľko rokov jedným z posledných pestovateľov chmeľu na 

Slovensku, pričom ako jediný podnik systematicky investuje do obnovy a budovania nových 

chmeľníc. V Nemšovej sa pestuje jemný aromatický chmeľ odrody žatecký poloskorý 

červeniak, ktorý je charakteristický optimálnym pomerom živíc, silíc a trieslovín. Naše 

chmeľnice založené bezvírusovou sadbou produkujú nielen vyššiu úrodu, ale majú tiež vyšší 

obsah alfa horkých kyselín v porovnaní s tradične pestovaným chmeľom. Vynikajúce vlastnosti 

nášho chmeľu oceňujú nielen v banskobystrickom pivovare Urpiner, ktorý ako jediný 

z pivovarov na Slovensku spotrebováva slovenský chmeľ, ale taktiež zákazníci po celom 

svete. Chmeľnica patriaca pod PD Vlára Nemšová bola postavená koncom 70. rokov a v 

súčasnosti má 38 ha. Poľnohospodárske družstvo má záujem zachovať, a dokonca i rozšíriť 

miestne chmeľnice. Vlani v spolupráci so slovenským pivovarom sa im podarilo spustiť štyri 

hektáre nových chmeľníc. Projekt bol vypracovaný v roku 2012 a v spolupráci so slovenským 
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pivovarom sa zrealizoval v roku 2018. Prvé révy chmeľu na novom bloku chmeľnice, tak 

vyrástli v tomto roku.  

 

SÚKROMNÍ EXTERNÍ PODNIKATELIA  

Okrem miestnych prevádzok a služieb majú občania k dispozícii tržnicu, na ktorej sa počas roka 

vystriedalo mnoho súkromných podnikateľov. Ovocie a zeleninu ponúkal pestovateľ 

z Veselého a pestovateľ z Poľska, 16-týždňové mládky plemena Dominát predával súkromný 

predajca z Nitry, stromčeky na výsadbu Firma JUKKA, alebo aj opravár dáždnikov, ktorý 

okrem dáždnikov brúsil aj nože, nože do mäsových mlynčekov a nožnice.  
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ZDRAVOTNÁ A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ  

Zdravotnícke služby sa nachádzajú v  budovách: Ul. odbojárov s. č. 188, Ul. odbojárov s. č. 

189, Ul. železničná s. č. 206, na Mierovom námestí 97/34. Jedna stomatologická ambulancia je 

v budove ZŠ J. Palu 55/2/ Nemšová. V Nemšovej sa nachádzajú dva zdravotné obvody 

všeobecných lekárov, štyri stomatologické ambulancie a ďalšie odborné ambulancie.  

 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

Na území mesta Nemšová ordinuje 15 lekárov: MUDr. František Štefanec (Centrum liečebnej 

rehabilitácie, s. r. o.) MUDr. Peter Rác a MUDr. Adrian Žalman (Otorinolaryngologická 

ambulancia - ENT CENTRUM s. r. o. - komplexná diagnostika ORL ochorení s možnosťou 

realizácie chirurgickej liečby), MUDr. Peter Kotleba (gynekologická ambulancia, 

v Nemšovej ordinuje pondelok, utorok a stredu) a MUDr. Janka Miščíková (Neurologická 

ambulancia NEUMi, s. r. o., ordinuje každý utorok medzi 16.00 – 20.00 hod.). MUDr. Peter 

Daňo ( DAJA s. r. .o. chirurgická ambulancia, ordinuje každý deň od 14.30-18.00) a MUDr. 

Ľubomír Adamovič ( MEDI-RAL, s. r. o. kardiologická ambulancia, ordinuje v pondelok 

a stredu od 16.00.  do 18.00 hodiny.) 

VŠEOBECNÍ LEKÁRI: MUDr. Peter Dráb, ktorý robí aj ultrazvukové vyšetrenia (Všeobecná 

ambulancia pre dospelých ICHTOS, s. r. o.) MUDr. Jozef Škunta (ambulancia všeobecného 

lekára pre dospelých) a detská doktorka, ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast - 

MUDr. Anna Marušincová.  

ZUBNÍ LEKÁRI: MUDr. Martin Haninec, MUDr. Eva Libošvárová, MUDr. Katarína 

Petranská a MUDr. Anna Kusovská 

LEKÁRNE: Lekáreň Dr. Max - Mgr. Peter Gylaník a lekáreň NIKA - PharmDr Juraj 

Lavička 

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

V sociálnej starostlivosti o občanov mesto Nemšová poskytlo jednorazovú sociálnu dávku v 

rámci svojich finančných možností pre občanov, ktorí sa prechodne ocitli v zložitej finančnej 

situácii. V roku 2019 vyplatilo mesto sociálnu výpomoc občanom v hmotnej núdzi, 

viacpočetným rodinám a na preklenutie zlej finančnej situácie v celkovej výške 6 335,00 €. 

Mesto  finančne podporovalo aj v tomto roku viacero organizácií pôsobiacich v sociálnej a 

charitatívnej oblasti. V roku 2019 mesto poskytlo v tejto oblasti spolu 2 050 € štyrom 

organizáciám: Čistá duša, Pro Charitas, Peregrín, Zväz telesne postihnutých.  

TERÉNNA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA, ktorá je zameraná na 

poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch (osobná hygiena, príprava alebo 

donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie 

kontaktu so spoločenským prostredím) prebiehala aj v tomto roku. Opatrovateľskú službu 

realizovali  v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny 
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pomocou projektu Podpora opatrovateľskej služby. Mesto malo štyri opatrovateľky na plný 

úväzok a mesačne sa starali v priemere o 12 klientov mesta, ktorí potrebovali pomoc najmä pri 

nákupoch, sprovode k lekárovi, podávaní liekov, donáške obedov, zabezpečovaní základnej 

hygieny. 

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Centrum sociálnych služieb v Nemšovej má kapacitu 20 lôžok ako opatrovateľská služba, 20 

lôžok slúži pre klientov v rámci poskytovania ďalších sociálnych služieb a v rámci núdzového 

bývania je zriadený útulok s kapacitou 7 lôžok.  

V poslednom štvrťroku 2018 sa uskutočnili zmeny pomocou projektu zameraného na  obnovu 

vnútorných priestorov v zariadení opatrovateľskej služby, výmena nábytkov na izbách 

prijímateľov sociálnej služby ako aj v priestoroch, ktoré seniori využívajú (spoločenská 

miestnosť). Súčasťou projektu bolo tiež zakúpenie výpočtovej techniky (notebook, 

dataprojektor, plátno), ktorá bude slúžiť klientom na prednášky a semináre, ktoré zabezpečujú 

pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, a na vyplnenie 

voľného času sledovaním filmov a dokumentov. Do kaplnky zakúpili syntetický klavír, ktorý 

slúži ako nástroj na muzikoterapiu, koncerty detí zo ZUŠ Nemšová, a tiež je nevyhnutný počas 

slávenia bohoslužieb, ktoré vykonávajú v pravidelných cykloch. Tento projekt bol ukončený v 

novembri 2018 a finančné zdroje v objeme 9 000 € boli poskytnuté z MPSVaR SR. 

Aktivity CSS v roku 2019: Počas veľkonočných sviatkov tvorili veľkonočné dekorácie. Dňa 

21. marca sa uskutočnil jarný koncert detí zo ZUŠ Nemšová. V júni sa konal Deň otvorených 

dverí, ktorý každoročne zlepšuje náladu seniorom a ich príbuzným. Tento rok sa konal 4. júna. 

V doobedňajších hodinách prebiehalo v priestoroch CSS Nemšová darovanie krvi pod vedením 

Alžbety Gurínovej. Následne bola slávená sv. omša pod altánkom zariadenia. Žiaci a 

pedagógovia ZUŠ Nemšová pripravili pre prítomných kultúrny zážitok. Pre všetkých bolo 

prichystané občerstvenie. V spolupráci s CSS Lipovec z Horného Srnia absolvovali 20. júna 

opekačku spojenú so športovými hrami.  

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším absolvovali 23. októbra slávnostné posedenie 

s občerstvením spojené s divadelným predstavením O Červenej čiapočke, ktoré zahrali, 

zaspievali a zatancovali zamestnanci CSS Nemšová. V novembri sa uskutočnil hudobný 

koncert detí zo ZUŠ Nemšová. 

V decembri absolvovali 3 podujatia. Dňa 6. decembra stretnutie s Mikulášom. Spoločenského 

posedenia zamestnancov a klientov zariadenia centra sociálnych služieb pri príležitosti svätého 

Mikuláša sa zúčastnil aj primátor mesta Nemšová Miloš Mojto. Podľa slov riaditeľa centra bol 

primátor veľmi milo prekvapený náladou, aká panuje v zariadení a klientom prisľúbil, že na 

Štedrý deň príde aj so svojou manželkou a poteší všetkých dobrým slovom a darčekom. Tak sa 

aj stalo a spolu strávili Štedrý večer pri vianočnom stromčeku za spevu kolied a spomienok na 

Vianoce minulé. 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v našom meste bola vo výške 57,23 %. 

Na základe tohto čísla bola stanovená najnižšia sadzba pre rok 2019 za uloženie odpadu vo 

výške 7 €/t. Stále máme čo zlepšovať a snažiť sa čo najviac triediť a hlavne minimalizovať 

tvorbu odpadu. Mesto prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov vďaka zberu, 

zhodnocovaniu a recyklácii odpadov z obalov vo výške 59 263 667 kg CO2. Miera vytriedenia 

za rok 2019 bola menšia ako v predchádzajúcom roku, a to 50,73 %. Mesto Nemšová patrí 

k najúspešnejším obciam v triedení odpadov s populáciou nad 5 000 ľudí a v roku 2018 

v rebríčku obsadila 2. miesto hneď za Dubnicou nad Váhom.  

OSVETA A ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V MESTE  

Mesto Nemšová pravidelne pripomína možnosti recyklácie svojim občanom prostredníctvom 

rôznych médií, letákov, Nemšovského spravodajcu, oznamov na mestskej stránke či 

vyhlasovaním v mestskom rozhlase. Čiernym skládkam sa pomáha predchádzať jarným 

a jesenný zberom veľkorozmerného odpadu a celoročným kalendárom zberných dní pre 

jednotlivé druhy odpadu. No napriek tomu sa stáva, že sa čierna skládka objaví. Čierne skládky 

sa nevyskytovali len v prírode, ale ako čiernu skládku môžeme chápať aj zle uložený rôzny 

odpad pri veľkoobjemových kontajneroch a stojiskách pri bytových domoch, ktorý by inak 

patril priamo na zberný dvor na Ulici Borovského. Tzv. moloky, ktoré boli pred časom 

inštalované a nahradili klasické 1 100 litrové nádoby na komunálny odpad a vytriedené zložky 

komunálneho odpadu ako papier, plasty a sklo. Cieľ osadenia polopodzemných kontajnerov bol 

jasný. Zlepšiť estetický a kultúrny vzhľad stojísk, a tým prispieť ku krajšiemu vzhľadu mesta. 

Často sa ale stávalo, že pri rôznych rekonštrukciách svojich bytov si občania starý nábytok, 

obkladačky, umývadlá, WC a iné zariadenia „odkladajú“ pri stojiskách a čakajú, že mesto sa 

postará o ich likvidáciu. Títo občania si neuvedomujú, že tým spôsobujú mestu zvýšené náklady 

na odvoz tejto nelegálnej skládky a vytvárajú nie príliš pekný pohľad na stojisko. Mesto 

pravidelne upozorňuje svojich občanov, aby na tieto druhy odpadov využívali zberný dvor, 

ktorý je otvorený každý deň v týždni okrem nedele. Uloženie veľkorozmerného odpadu je 

bezplatné, platí sa len za drobný stavebný odpad v najnižšej sadzbe, ktorá je daná zákonom.  

Tento rok mesto Nemšová vyzvalo občanov k lepšiemu nakladaniu s použitými batériami 

a akumulátormi. Majú sa odkladať do nádob na to určených, tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú 

rozmiestnené v predajniach, školách, na mestskom úrade, na zberných dvoroch a ďalších 

miestach na území obce. Osvetu rozširovali i v používaní jednorazových plienok 

a jednorazového riadu využívaného pri grilovačkách, po ktorých tento odpad častokrát končí 

priamo v prírode.  

JARNÉ UPRATOVANIE 

Mesto Nemšová, tak ako každý rok s príchodom jarných dní, zorganizovalo jarné upratovanie. 

Najväčšiu časť upratovania tvorilo vyhrabávanie a čistenie trávnikov, chodníkov, zametanie 

prístupových komunikácií a zveľaďovanie verejných priestranstiev. Veľké poďakovanie patrí 

všetkým občanom a organizáciám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krajší vzhľad 
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mesta. Prostredníctvom Nemšovského spravodajcu mesto Nemšová poďakovalo Mirke, 

Adriane, Márii a Miroslavovi Patkovcom, Damiánovi a Richardovi Melovcom, ktorí z vlastnej 

iniciatívy vyčistili časť úseku do Trenčianskej Závady a ukázali, že im záleží na svojom okolí. 

Bez toho, aby im to niekto prikázal, čistili po nezodpovedných občanoch, ktorí vyhadzovali 

odpad pri hlavnej ceste. K čistému mestu prispeli i VPS, m. p. o. Nemšová, ZŠ na Ulici J. Palu 

2, Katolícka spojená škola, materské školy, Miestny spolok SČK, FS Liborčan, MO Jednoty 

dôchodcov a SK, ZO Únia žien v Nemšovej, OZ prídomoví záhradkári Nemšová a OZ 

záhradkárov Bočky, OZ Peregrín, 117. Zbor sv. Františka z Assisi, Centru sociálnych služieb, 

OZ Hubert Ľuborča, Dobrovoľný hasičský zbor a MO č. 4 Slovenského rybárskeho zväzu. 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO  

Mesto pokračovalo v separácii zložiek komunálneho odpadu: papiera, skla, plastov, kovových 

obalov, tetrapakov a elektroodpadu. Mesto úspešne prevádzkovalo zberný dvor odpadov 

a regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Množstvo odpadu 

uloženého na skládke a vyseparovaného odpadu, ktorý bol odovzdaný na zhodnotenie 

recykláciou v roku 2019, bolo spolu 3 618,107 ton, z toho biologicky rozložiteľného odpadu 

bolo 1 441,171 ton, čo predstavujem 226,03 kg/občana (1540 ton v roku 2018). 

Množstvo vyzbieraného odpadu určeného na skládkovanie bolo 1 774,74 ton, čo je po 

prepočítaní 278,35 kg/občana. Z uvedeného množstva odpadu bolo 1 162,54 ton zmesového 

komunálneho odpadu (1165,56 ton v roku 2018), 279,48 ton drobného stavebného odpadu 

(283 ton v roku 2018), 332,42 ton veľkorozmerného odpadu a ostatného nebezpečného 

odpadu (278,88 ton v roku 2018) a obalov 0,3 tony.  

Množstvo všetkých druhov triedeného odpadu bolo 402,196 ton, čo je 63,08kg/občan. Spolu 

sa recyklovalo 9 druhov odpadu: papier a lepenka (124 t), kompozitné obaly (10,46 t), sklo 

(96,41 t) šatstvo (33,88 t), elektrické a elektronické zariadenia (22,121 t), drevo (58,17 t), plasty 

(36,08 t), kovy (18,916 t) a jedlé oleje a tuky (2,156 t).  

VÝSADBA ZELENE A VÝRUB STROMOV  

Tento rok prebehol veľmi intenzívny výrub stromov a úprava korún stromov na území mesta. 

Úplne odstránená bola vŕba v rohu mestského parku, orezané boli stromy na hlavnej ulici pri 

pošte a viac než 250-ročná lipa pred farským kostolom v Nemšovej, ktorá dostala nový vzhľad. 

Súčasťou úpravy zelene v meste bola okrem úpravy stromov i nová výsadba.  

Na jar bol upravený  priestor kruhového objazdu. Finančne aj časovo bola samotná realizácia 

náročná, nakoľko je ťažké skĺbiť výber rastlín, ktoré sú vystavené všetkým poveternostným a 

teplotným podmienkam a sústavným „nájazdom“ áut. Snaha o skrášlenie kruhového objazdu 

bola zmarená, keď neznáme osoby vytrhali nádherne vysadený rozchodník. Je to 

nepochopiteľné. Mesto sa môže snažiť zo všetkých síl skrášľovať naše okolie, venovať tomu 

čas a energiu. Finančné prostriedky na opätovnú obnovu zelene mohli byť použité na iné 

projekty.  

POTULUJÚCE SA PSY  
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Za posledné obdobie bol zaznamenaný zvýšený počet prípadov nedodržiavania podmienok 

držania psov v našom meste, ktoré stanovuje zákon. Množia sa ústne sťažnosti na voľne 

pohybujúcich sa psov po verejných priestranstvách. Ich majitelia si zrejme neuvedomujú 

hrozby, ktoré sú možné pri strete psa s neznámymi osobami, no najmä s deťmi. Mestský úrad 

často prostredníctvom mestského rozhlasu oznamoval, že niekto hľadá, či našiel psa. Občanov, 

ktorí nezabránia voľného pohybu svojich psov, môže mesto pokutovať v zmysle VZN č.1/2013 

o podmienkach držania psov na území mesta Nemšová.  

 

100. VÝROČIE VZNIKU ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR 

V roku 1919 bol vydaný základný dokument pod názvom „Nariadenie ministra – plnomocníka 

vlády Československej republiky pre správu Slovenska č. 155/1919 o právomoci Vládneho 

komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku“, ktorým sa začala písať história slovenskej 

štátnej ochrany prírody. Od začiatku bola zviazaná s pamiatkovou starostlivosťou a toto 

spolužitie trvalo až do roku 1981, kedy sa vznikom Ústredia štátnej ochrany prírody v 

Liptovskom Mikuláši osamostatnila. Od roku 2000 pôsobí pod názvom Štátna ochrana prírody 

Slovenskej republiky. Jedným z pracovísk Štátnej ochrany prírody SR je Správa Chránenej 

krajinnej oblasti Biele Karpaty, ktorá sídli v Nemšovej v m. č. Kľúčové. 

ŠTYRIDSAŤ ROKOV CHKO BIELE KARPATY  

Aj CHKO Biele Karpaty v roku 2019 oslavovali. V júli uplynulo štyridsať rokov od jej 

vyhlásenia. V roku 1979 Ministerstvo kultúry SSR vyhlásilo CHKO Biele Karpaty na výmere 

62 808 hektárov. V roku 1989 bola novou vyhláškou výmera upravená na 43 519 ha. Vtedajšia 

vyhláška opisuje, že účelom ochrany oblasti je zachovanie a zveľaďovania ukážkových častí 

rázovitej krajiny Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, Chvojnickej pahorkatiny a 

Považského podolia a všetkých ich prírodných foriem. Ochrana prírody, zachovanie krajinného 

rázu oblasti a dodržiavanie podmienok jej ochrany je povinnosťou všetkých orgánov a 

organizácií, ktoré pôsobia na tomto území, ako aj občanov, ktorí majú v oblasti bydlisko alebo 

sa v nej zdržiavajú. V súčasnosti je na území CHKO vyhlásených 45 maloplošných 

chránených území a 25 území európskeho významu sústavy NATURA 2000. 

Pri príležitosti 40. výročia založenia CHKO 

Biele Karpaty vydala Slovenská pošta 11. 

októbra špeciálnu poštovú známku. Známka 

vyšla v rámci emisného radu „Ochrana 

prírody“ pod názvom „Ovocné stromy - 

hruška obyčajná“. Táto chránená krajinná 

oblasť sa vyznačuje výskytom viacerých 

druhov raritných odrôd starých ovocných 

stromov, ktoré sa už nikde inde v prírode 

nevyskytujú. Autorom fotografie bol Jakub 

Cibík a autorom výtvarného návrhu bol 

akademický maliar Karol Felix. Známka mala rozmery 54,4 mm x 44,4 mm, vrátane perforácie, 

vyšla vo forme upraveného tlačového listu so štyrmi známkami a jej nominálna hodnota je 1,70 

https://mytrencin.sme.sk/g/140951/specialne-znamky?gref=strm_art-22233578&photo=p5860419
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€. Súčasne s poštovou známkou vydali i obálku s pečiatkou, dátumom a domicilom mesta 

Nemšová. Na obálke je rozkvitnutá vetva hrušky obyčajnej a na pečiatke je kvet hrušky. Pošta 

vydala k známke aj analogickú pohľadnicu. Obrazovým motívom pohľadnice je fotografia 

stromu hrušky nachádzajúca sa v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.  

Slávnostné podujatie k 40. výročiu vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty sa 

uskutočnilo v dňoch 11. – 12. októbra v hoteli Vršatec. Program začal v piatok 11. októbra 

krátkou exkurziou s geologicko-ochranársko-dejepisným výkladom na hrad Vršatec. Súčasťou 

podujatia bola inaugurácia poštovej známky s bielokarpatským ovocinárskym motívom. 

Nasledovali populárno-odborné príspevky s tematikou CHKO Biele Karpaty 1979 - 2019 (Mgr. 

Sylvia Mertanová), záchrany genofondu ovocných drevín (Mgr. Bruno Jakubec PhD.) a 

tradičného obhospodarovania karpatských lúk (Mgr. Monika Janišová PhD).  

V sobotu 12. októbra sa program rozdelil do dvoch sekcií. Časť účastníkov 

absolvovala  spoločnú exkurziu po trase náučného chodníka okolo Vršatca a dvadsiatka 

dobrovoľníkov sa prihlásila na ochranársku brigádu v chránenom území PP Brezovská dolina, 

kde sa podarilo v krásnom jesennom počasí pohrabať pokosenú orchideovú lúku a kus 

svahového močiara. Pozvanie na podujatie prijala viac než stovka priaznivcov ochrany 

bielokarpatskej prírody, zástupcovia samospráv i štátnej správy, prírodovedci, lesníci, 

pracovníci CHKO a pracovníci z partnerskej CHKO Bílé Karpaty, hospodári, ovocinári, mnohí 

dobrovoľní spolupracovníci. Ocenené boli zásluhy pracovníkov správy CHKO, ktorí ochrane 

prírody zasvätili celý svoj pracovný život, menovite išlo o  RNDr. Jozefa Májskeho, Ing. Soňu 

Koľajovú a Anežku Kenderovú. Poďakovanie prijali dvaja zástupcovia dobrovoľníkov Ing. 

Drahomír Stano a Mgr. Anino Belan, ktorí v Bielych Karpatoch pôsobia dlhé roky a tiež 

zástupcovia hospodárov, ktorí obhospodarujú svoje gazdovstvá v súlade s ochranárskymi 

princípmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2019-ochrana-prirody-ovocne-stromy-hruska-obycajna
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DOPRAVA A SPOJE 

V meste Nemšová môžu občania využívať autobusovú dopravu, vlakovú dopravu, nemšovský 

taxík, osobnú dopravu a čoskoro aj cyklotrasu. Jedna z nich ale prešla v roku 2019 veľkou 

negatívnou zmenou. Ukončený bol predaj lístkov na vlakovej stanici v Nemšovej. Stanica, 

ktorá nám zanechala o svojej histórii staré zápisy kroník uložené v archíve železníc SR, 

v ktorých opisuje svoj dennodenný život i to, ako prežila druhú svetovú vojnu, ukončila svoju 

činnosť predaja lístkov a v súčasnosti sa nevie, či dôjde k jej obnoveniu. Vlaky ale naďalej 

premávajú a stále sú jednou z dôležitých možností prepravy občanov do práce a späť. 

Predaj cestovných lístkov na 

železničných staniciach patrí do správy 

Železničnej spoločnosti Slovensko. 

Predaj v Nemšovej ukončili ešte 31. 

8. 2018 z dôvodu neefektívnosti. 

Denne ich tam predali 50. Mnohým 

cestujúcim z mesta predajňa chýba. 

Lístky si síce môžu kúpiť vo vlaku, ale 

pre kúpu lístkov na iné dni musia 

cestovať do Trenčianskej Teplej alebo 

susednej obce Horné Srnie, kde predaj 

cestovných lístkov funguje. Mesto sa 

podľa zástupcu primátora Jána Gabriša 

snažilo osloviť železnice, ale nebolo to možné. Chceli tiež získať podnikateľov, ktorí by túto 

službu v Nemšovej prevádzkovali, ale neuspeli. Ľuďom ukončenie predaja chýba, no niektorí 

si už na nový systém zvykli. Napriek tomu tu predaj cestovných dokladov pokračoval 

prostredníctvom zmluvného predaja, ktorý vykonával zamestnanec Železníc Slovenskej 

republiky. V decembri však bola ZSSK adresovaná výpoveď zmluvného predajcu ŽSR, preto 

tarifný bod Nemšová zostal neobsadený. Pri rozhodovaní o zrušení tarifného bodu sa železničná 

spoločnosť rozhodovala podľa viacerých faktorov, ako sú tržby, prenájom priestorov, náklady 

na pracovníka, nielen teda počet predaných lístkov. Nad obnovením predaja cestovných lístkov 

neuvažujú. V rámci pripravovaného projektu počítajú v Nemšovej so zavedením automatu na 

predaj cestovných dokladov. V Trenčianskom kraji sú v rámci železničnej dopravy len dve 

mestá, v ktorých si cestujúci nekúpia lístok na vlak na stanici: Nemšová a Bánovce nad 

Bebravou. ŽSS hovoria o potrebe opravy budovy. Práce si však vyžadujú nemalý finančný 

objem a investičné prostriedky na najbližšie roky už mali naplánované na iné konkrétne akcie. 

Rekonštrukcia nie je z uvedeného dôvodu v tomto období možná.  

Na stanici v Nemšovej stojí denne desiatka vlakov, ľudia ich využívajú prevažne na cestu do 

práce alebo do školy na trase Horné Srnie – Nemšová – Trenčianska Teplá. Dvakrát denne tu 

zastavoval súkromný vlak, ktorý išiel z Nitry do Prahy. Toto vlakové spojenie západného 

Slovenska s hlavným mestom Českej republiky bolo na konci roka 2019  nahradené autobusmi.  

Železničná stanica v Nemšovej 

http://nitra.sme.sk/
https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/3/40/4089453/4089453_1200x.jpeg?rev=2
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BEZPEČNOSTNÉ ZLOŽKY 

Na území mesta Nemšová sa nachádzajú tri bezpečnostné zložky slúžiace nielen nám, ale aj 

širokému okoliu či celému Slovensku.  

OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU V NEMŠOVEJ   

Miestne obvodné oddelenie zabezpečuje zákon a priadok nielen v našej obci, ale aj v obciach 

Dolná Súča, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka a Skalka nad Váhom.  

ZZ I., BRIGÁDNEHO GENERÁLA JOZEFA MARTINA KRISTÍNA 

Zásobovacia základňa I. zorganizovala dňa 31. mája DOD pri príležitosti Medzinárodného dňa 

detí. Prítomní návštevníci mali možnosť vidieť ukážky činnosti príslušníkov OS SR. V areáli 

základne boli pripravené ukážky ručných zbraní, vojenskej techniky a výstrojného materiálu 

v OS SR. Deti si vyskúšali výstroj a výzbroj a nazreli do skutočnej vojenskej techniky. Veľký 

úspech mali služobné psy, ktorých výcvik prezentovala kynologická skupina.  

Druhý Deň otvorených dverí sa uskutočnil dňa 16. augusta a otvorila ho veliteľka základne 

podplukovníčka Tatiana Nagyová. Svojím príhovorom otvorila jeho 16. ročník. Do kasární 

prilákal viac ako 1700 návštevníkov. Prezrieť si mohli ukážky Regrutačnej skupiny 

Ozbrojených síl SR, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenského 

športového centra Dukla Banská Bystrica, muzeálnej techniky a zbraní Vojenského 

historického múzea Piešťany, Národného centra EOD a RCHBO, Kynologického klubu Dolná 

Mariková a airsoftového klubu Black Wolves. Tradičným lákadlom bolo diaľkové ovládanie 

robota určeného na odmínovaciu činnosť. V ten deň plnil ale úlohu rozdávača lízaniek pre 

najmenších návštevníkov. Zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže predviedli praktické 

ukážky zásahovej činnosti pri preprave a zadržaní páchateľa. Deti si zastrieľali z pripravených 

airsoftových zbraní, prezreli si palné zbrane z Vojenského múzea Piešťany a vyskúšali mnohé 

ďalšie vybavenie príslušníkov ozbrojených síl. Regrutačné stredisko poskytlo bohaté 

informácie o ozbrojených silách. Vyskúšali si vybavenie športovcov vojenského športového 

centra Dukla, alebo si pozreli ukážky výcviku psov. Počas ukážok k dobrej nálade prispeli 

i príslušníci Vojenskej hudby OS SR Bratislava so svojím pestrým repertoárom. Hlavným 

Vojenská  hudba OS SR z  Bratislavy na DOD 16. augusta  
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bodom programu boli prelety vrtuľníka Mi-17 prešovského vrtuľníkového krídla pilotovaného 

majorom Marekom Zavatčanom a kapitánkou Miriamou Štefaničovou doplneného o presné 

zoskoky 12 profesionálnych vojakov 5. pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka.  

DOBROVOĽNÉ HASIČSKÉ ZBORY  

V meste Nemšová fungujú aktívne tri dobrovoľné hasičské zbory. Predsedom DHZ Nemšová 

bol v roku 2019 Ing. Rastislav Guga a veliteľom Ing. Tomáš Prno. Zbor mal 24 členov. 

Predsedom DHZ Ľuborča bol Pavol Švančara a veliteľom Peter Ondrejíčka. Spolu mali 22 

členov. Predsedom DHZ Kľúčové bol Štefan Kiačik a veliteľom Martin Machara, Zbor mal 

31 členov.  

Počas roku 2019 mali hasiči z Nemšovej 3 technické zásahy pri vytopení strojovne kúpaliska 

Nemšová a dva zásahy pri požiaroch. Okrem toho sa zúčastňovali kultúrnych programov 

v meste (slávnostné sväté omše pri významných sviatkoch, fašiangy a iné.) Dobrovoľní hasiči 

miestnej farnosti oslavovali 4. mája sviatok svojho nebeského patróna, svätého Floriána. 

V slávnosti sa spojili s dobrovoľnými hasičmi z Horného Srnia, kde bola aj slávnostná svätá 

omša. Dobrovoľný hasičský zbor Kľúčové usporiadal pre svojich členov a ich rodinných 

príslušníkov zájazd na kúpalisko Vincov Les v sobotu 10. augusta 2019.  

ROZSIAHLY POŽIAR HALY V NEMŠOVEJ, ČASŤ KĽÚČOVÉ: Dňa 10. júla, krátko po 

deviatej hodine večer, bol ohlásený rozsiahly požiar haly v areáli Poľnohospodárskeho družstva 

v obci Nemšová, časť Kľúčové. Na zásah boli vyslaní jedenásti príslušníci Hasičského 

a záchranného zboru z Dubnice nad Váhom a Trenčína so štyrmi cisternovými vozidlami. Po 

príchode na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že ide o požiar haly o rozmeroch 

približne 60 x 25 metrov, ktorá obsahovala slamu a krmivo a ktorá bola celá zasiahnutá 

požiarom. Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili za účelom lokalizácie požiaru päť 

hasebných prúdov. Po uhasení plamenného horenia boli pomocou termovíznej kamery 

vyhľadávané a likvidované skryté lokálne ohniská a zadymené priestory boli postupne 

odvetrávané. Krátko po pol jedenástej hodine v noci bol požiar zlikvidovaný a požiarisko 

opätovne skontrolované termokamerou. Počas zásahu profesionálnym hasičom asistovali 

aj členovia dobrovoľného hasičského zboru z obcí Nemšová a Trenčianska Teplá.  

Príčina požiaru: Na druhý deň malo byť do haly naskladnených niekoľko tisíc kusov čerstvo 

vyliahnutej hydiny, preto bolo potrebné prispôsobiť vnútornú teplotu priestoru. Pracovníci 
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spustili plynové vykurovanie a keďže bola čerstvo nastlaná slama suchá, iskra, ktorá vyletela 

z vykurovania, spôsobila rýchly požiar objektu. Požiar bol spočiatku skrytý a horelo vo vnútri. 

Po prehorení zadnej steny objektu sa vyvalil tmavý dym a až ten aktivizoval bezpečnostné 

zložky.  

Druhý požiar, pri ktorom zasahovali aj naše DHZ, bol požiar rodinného domu v časti Strža. 

Príčinou požiaru bola inštalácia nového plynového ohrievača, dvojplatničky. Z prepojovacej 

hadice vyšľahol plameň a následne sa vznietili predmety v jeho okolí. Požiar spôsobil silné 

zadymenie celého objektu. Pri požiari zasahovali HaZZ DCA a DHZ z Nemšovej.  
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NÁBOŽENSTVO A DUCHOVNÝ ŽIVOT  

Novinkou v inventári miestnej farnosti bol v tomto roku nový obraz Božieho milosrdenstva. 

Tento obraz farnosti venoval pán kaplán Dominik Ondriaš, ktorý ho aj požehnal. Zmena nastala 

aj 5. októbra, kedy sa začalo s rekonštrukciou interiéru farskej budovy, ktorú realizovala 

miestna stavebná firma YF Slovakia, s. r. o. 

Začiatkom kalendárneho roka sa uskutočnila rekolekcia dekanátu (zveľadenie duchovného a 

intelektuálneho života kňazov). Pri príležitosti slávnosti svätého Jozefa 19. marca navštívili 

farnosť bratia kapucíni z nábožného združenia svätého Jozefa na pomoc umierajúcim 

z Kremnických Baní. Výnimočnou bola dňa 26. marca v kaplnke Fatimskej Panny Márie 

v Trenčianskej Závade zádušná svätá omša za zosnulého otca biskupa Jozefa Viktora 

Adamca, emeritného biskupa diecézy Altona-Johnstown v USA, ktorého rodičia pochádzali 

z tejto filiálky. Obnovená bola staronová tradícia, vďaka ktorej sa 25. apríla na Deň svätého 

Marka žehnali oziminy. Táto prosebná procesia o požehnanie polí a záhrad sa v našej farnosti 

nekonala od 70. rokov minulého storočia.  

V uplynulom roku mala farnosť 59 krstov, dňa 2. júna 63 detí prvýkrát pristúpilo k svätému 

prijímaniu a dňa 28. septembra 102 birmovancov prijalo sviatosť birmovania. Počas roka sa 

uskutočnilo 30 sobášov a 59 pohrebov.  

100. VÝROČIE ZJAVENIA PANNY MÁRIE VO FATIME V NOVÝCH ZÁMKOCH: Dňa 

28. - 29. augusta sa zúčastnila skupina farníkov a členovia folklórnej skupiny Liborčan cesty 

do Nových  zámkov, kde si uctili sochu Panny Márie Fatimskej, ktorú pri stom výročí 

fatimských zjavení požehnal Svätý Otec pápež František. Privezená socha cestovala pri 

príležitosti výročia po celej Európe a na Slovensku ju mohli vidieť občania práve iba v Nových 

Zámkoch, a to vo farskom Kostole Povýšenia svätého Kríža na Hlavnom námestí od 28. do 29. 

augusta. Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná svätá omša so sviečkovým sprievodom, 

ktorého sa zúčastnili farníci i členovia našej obce. Púť sa uskutočnila 29. augusta a cestou na 

Prvé sväté prijímanie dňa 2. júna 2019 
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ňu farníci absolvovali exkurziu na Nitrianskom hrade, prehliadku katedrály, Pribinovej 

kaplnky, veže, kazematov, diecézneho múzea a pamätnej izby kardinála Jána Chryzostoma 

Korca.  

HODOVÁ SLÁVNOSŤ V TR. ZÁVADE: Dňa 19. mája sa uskutočnila púť k Fatimskej 

Panne Márii do Trenčianskej Závady. O 9.00 hod. vyšiel od farského kostola sprievod 

veriacich spolu s miestnymi kňazmi a s pozvaným slávnostným kazateľom na čele so sochou 

Panny Márie. Procesiu tvorili deti, mládež a dospelí farníci v krojoch. Druhá hodová slávnosť 

sa uskutočnila v dňoch 12. a 13. októbra. Slávnostným celebrantom a kazateľom poslednej 

tohtoročnej hodovej slávnosti bol páter Doc. ThDr. Prokop Patrik Maturkanič PhD., CFSsS, 

kňaz litoměřickéj diecézy, farár v Novosedliciach, Dubí a Cínovci v severných Čechách a 

profesor filozofie na Vysokej škole aplikovanej psychológie v Terezíne.  

 

SV. ANTON PADUÁNSKY: Dňa 13. júna vo filiálke v Ľuborči oslavovali svätého Antona 

Paduánskeho, patróna kaplnky na cintoríne v Ľuborči. Slávnostnú svätú omšu celebroval pán 

kaplán Dominik Ondriaš a homíliu predniesol brat Milan Pastierčin, OFM Cap. z Kremnických 

Baní. Svätá omša bola spojená s vešperami a s uctením si relikvie svätého Antona, ktorá bola 

pri tejto príležitosti prenesená z farského kostola do kaplnky. V nasledujúcu nedeľu sa konala 

hodová slávnosť. Svätú omšu celebroval a homíliu predniesol bývalý pán dekan Anton Košík. 

V rámci hodovej svätej omše pán dekan Ján Smolka požehnal ľalie, chlieb svätého Antona 

a prítomné deti. Tieto požehnania sa spájajú práve s úctou k svätému Antonovi Paduánskemu. 

Po svätej omši farské spoločenstvá pripravili pre veriacich malé agapé.   

230. VÝROČIE FARSKÉHO KOSTOLA SV. MICHALA: Dňa 29. júna, na slávnosť svätých 

apoštolov Petra a Pavla, si v našom farskom kostole pripomenuli deň jeho konsekrácie. Presne 

pred 230 rokmi (29. 6. 1789) ho nitriansky biskup František Xaver Fuchs za asistencie 20 

kňazov posvätil a do hlavného oltára vložil relikvie svätého mučeníka Vincenta. Pri tejto 

príležitosti sa najbližšiu nedeľu po slávnosti konala vo farskom kostole celodenná poklona 

Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Popoludní, po skončení celodennej adorácie, nasledoval 

organový koncert známeho organistu Františka Beera z Košíc, ktorý odohral aj slávnostnú 

svätú omšu, a tak svojou hrou dodal tomuto výročiu konsekrácie farského kostola slávnostný 

ráz. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_litom%C4%9B%C5%99ick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_litom%C4%9B%C5%99ick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_farnost_Novosedlice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_farnost_Dub%C3%AD_u_Teplic
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_farnost_C%C3%ADnovec
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HODOVÁ SLÁVNOSŤ KĽÚČOVÉ: Dňa 28. júla sa slávili hody na filiálke v Kľúčovom. 

Slávnostnej sv. omši predsedal pán dekan Ján Smolka, ktorý zároveň predniesol homíliu. 

Koncelebrovali Mons. Ján Ondrejička a pán kaplán Dominik Ondriaš. 

HODOVÁ SLÁVNOSŤ BORČICE: Uskutočnila sa 8. septembra, na sviatok Narodenia Panny 

Márie. Slávnostnú svätú omšu celebroval pán dekan Ján Smolka a homíliu predniesol pán 

kaplán Dominik Ondriaš. 

HODOVÁ SLÁVNOSŤ NEMŠOVÁ: Na Sviatok sv. Michala archanjela dňa 29. septembra, 

sa slávili farské svätomichalské hody. Slávnostným celebrantom a kazateľom bol diecézny otec 

biskup Viliam Judák. Po sv. omši bolo malé agapé, ktoré pripravili farské spoločenstvá. 

Popoludní sa vo farskom kostole konala hodová akadémia, v ktorej účinkoval známy slovenský 

recitátor Jozef Šimonovič.  

RELIKVIE SV. VINCENTA DE PAUL: Z farnosti Pruské do miestnej farnosti  doputovali dňa 

26. októbra relikvie sv. Vincenta de Paul. Celodenná duchovná slávnosť začala sv. omšou, 

ktorú celebroval pán dekan Ján Smolka. Po sv. omši nasledovala celodenná adorácia spojená 

s osobným uctením relikvií svätca. Po popoludňajšej pobožnosti, ktorú viedol pán kaplán 

Dominik Ondriaš, sa s relikviami sv. Vincenta de Paul rozlúčili a odprevadili do farnosti 

Trenčín-Opatová.  

FARSKÝ SPEVOKOL: Svoje pôsobenie začal 8. novembra pod vedením farníčky PaedDr. 

Kristíny Prekopovej. Spevokol tvorilo viac ako 30 detí a mládeže. Jednou s jeho prvých aktivít 

bola dňa 25. decembra jasličková pobožnosť, na ktorej zahrali Pastiersku hru od významného 

nemšovského učiteľa Vojtecha Szárku (pôsobil v rokoch 1893 - 1895). 

V adventom období bola pre deti pripravená aktivita, ktorá spočívala v ozdobení prázdneho 

vianočného stromčeka. Deti podobne ako dospelí veriaci v hojnom počte prichádzali v tomto 

období aj na rorátne sv. omše. Pre deti boli po rorátoch pripravené raňajky v triede farskej 

budovy.  

 

Relikvie  sv. Vincenta 
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ŠKOLSTVO  

Školy každý rok aktívne spolupracujú s mestom. Učiteľky základnej školy sú členkami 

Nemšovského spravodajcu, píšu a korigujú články. Všetky školy sa spolu zo žiakmi zúčastňujú 

výstavy ovocia a zeleniny, prispievajú svojimi prácami i návštevou. Žiaci i učitelia svojimi 

výrobkami reprezentujú svoje školy na vianočných predajných trhoch v meste a učia sa 

vystupovať na mnohých akciách organizovaných mestom, napr. Deň matiek, vystúpenia v CSS, 

Nemšovský slávik, Deň pre rodinu, Rozprávkový les, a tiež sa aktívne zapájajú do upratovania 

okolo školy a v tomto roku i  časti hrádze na Váhu a Vláre.  

VÝBEROVÉ KONANIA NA RIADITEĽOV ŠKÔL 

V školskom roku 2018/2019 sa konalo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa 

základnej školy, základnej umeleckej školy a materskej školy. Novozvolený riaditeľ/ka mal do 

svojho postu nastúpiť k 1. júlu. Uzávierka prihlášok bola 23. mája. Výberové konanie na ZŠ 

a MŠ sa konalo 20. júna a na obe sa prihlásil jeden uchádzač. Na základnej umeleckej škole 

sa konalo 18. júna. Rady jednotlivých škôl prijali uznesenia, na základe ktorých si svoje posty 

na ďalšie volebné obdobie obhájili všetky tri riaditeľky škôl: Mgr. Emília Mazanovská, Bc. 

Miroslava Dubovská a Bc. Viera Muntágová, Dis.art. 

OCENENIE NAJLEPŠÍCH ŽIAKOV  

Primátor mesta Nemšová v obradnej sieni mesta Nemšová privítal na konci školského roka 

2018/2019 26. júna najlepších žiakov našich škôl. Zo Základnej školy, Janka Palu 2 boli 

ocenení: Sabina Pagáčová (1.A), Adam Verchola (1.B), David Ďuriš (1.C), Dorota Haliaková 

(2.A), Samuel Begáň (2.B), Sárka Vavrušová (2.C), Barbora Mutňanová (3.A), Richard Šebík 

(3.B), Peter Thomay (4.A), Tomáš Zuzík (4.B), Ema Vargicová (5.A), Vivian Profantová (5.B), 

Emily Vidrová (6.A), Lýdia Čapková (6.B), Chiara Tršková (7.A), Timea Vandžalová (7.B), 

Kristína Ondrejíčková (8.A), Aneta Kulichová (9.A) a Simon Bahno (9.B). Z Katolíckej 

spojenej školy boli ocenení: Romana Sabatková (1.A), Lívia Mellenová (2.A), Tamara Prnová 

(3.A), Petra Koníčková (4.A), Katarína Haliaková (4.B), Jakub Forgáč (5.A), Šimon Peter 

 Najlepších žiaci našich škôl 
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Sádovský (5.B), Vanesa Rajníčková (6.A), Mária Prílesanová (6.B), Simona Nemcová (7.A), 

Hugo Puliš (8.A), Magdaléna Amrichová (8.B), Amália Galková (9.A), Karolína Holíčková 

(ŠT-1), Patrícia Papierniková (ŠT-2) a Kristína Pecušová (ŠT-3). Zo Základnej umeleckej 

školy boli ocenení: Nina Holúbková, Melánia Vavrušová, Lucia Ďuríková. 

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA, JANKA PALU - 5. NAJLEPŠIA ŠKOLA V TSK 

V roku 2019 zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKo výsledky žiakov 

základných a stredných škôl za školský rok 2017/2018. Hodnotenie ZŠ bolo vypočítané na 

základe výsledkov celonárodných testov a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných 

súťažiach. Naša škola spomedzi viac ako 2200 škôl na Slovensku skončila v hodnotení na 16. 

mieste a v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja na 5. mieste s celkovým bodovým 

ohodnotením 8,9. V TSK sa pred ňou umiestnili len ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín (9,4b), ZŠ Slov. 

Partizánov 53 (9,3b), ZŠ, Slovanská 7, Považská Bystrica a ZŠ Novomestského 11, Trenčín 

(9,0b). Najlepšie hodnotenou školou na Slovensku sa stala ZŠ, Krosnianska 4, Košice (9,7b). 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, JANKA PALU 2 

Riaditeľkou školy bola od júla 2004 Mgr. Emília Mazanovská. Zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Edita Kadlečíková, menovaná 16. augusta 2004, sa na vlastnú žiadosť rozhodla 

nepokračovať vo svojej funkcii a tú ukončila k 30. júnu 2019. Novou zástupkyňou riaditeľky 

školy sa od 1. júla 2019 stala Mgr. Lenka Tršková.  

Na rokovaní mestského zastupiteľstva 27. decembra 2018 boli odvolaní členovia rady školy pri 

ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová Mgr. Mária Haljaková, Ján Gabriš, Vladimír Gajdoš a Stanislav 

Husár a delegovaní boli noví členovia: Ján Gabriš, Vladimír Gajdoš, Stanislav Husár a Ing. 

Rastislav Guga. 

Základná škola zamestnávala spolu 46 zamestnancov, z toho 31 pedagogických (29 

kvalifikovaných), 2 asistentov učiteľa, 2 sociálnych pedagógov, 3 upratovačky, 3 kuchárky a 7 

ostatných zamestnancov. Odbornosť vyučovania predmetov na prvom stupni bola 94,23 % a na 

druhom stupni 87,58 %, pričom odbornosť hlavných predmetov bola 100 %. Na celej škole 

dosahovala odbornosť spolu 90,57 %. Štyria pedagogickí zamestnanci začali s adaptačným 

vzdelávaním a traja ho aj ukončili. Dvaja pedagogickí zamestnanci absolvovali 1. atestáciu.  

Dňa 26. júla 2019 nastúpila na materskú dovolenku Mgr. Monika Husárová. 

PROJEKTY A ROZVOJ: Základná škola sa pravidelne zapájala do mnohých projektov na 

podporu vzdelania i na zlepšenie vyučovacieho prostredia. Z predchádzajúcich období 

pokračovali projekty Inkluzívne vzdelávanie (do 2021) a duálne vzdelávanie na zvýšenie 

atraktivity a kvality VP (do 2020). Od 4. apríla 2018 bola škola zapojená v projekte 

„V základnej škole úspešnejší“. V rámci tohto projektu začala s jednou druháčkou pracovať 

asistentka učiteľa a so žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sociálna pedagogička.  

PROJEKTY V ROKU 2018/2019: Škola sa zapojila do projektu „Najzaujímavejšie podujatie 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc“, projektu „Dodávka čerstvého ovocia a výrobkov 
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z ovocia“ a celoročne zapájali žiakov do environmentálnych projektov pod názvom 

„Recyklohry“. Od septembra 2018 do októbra 2019 prebiehal projekt „Záložka do knihy spája 

školy“. V projekte bola ich partnerskou školou ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 2112, Trnava. Žiadosť 

si podali aj v projekte na výsadbu ovocných stromov v školskom areáli. Žiadosť bola ale 

neúspešná. Výsadbu stromčekov realizovali  prostredníctvom firmy Plantex, spol. s. r. o. 

Škola  získala od MŠVVaŠ dotáciu vo výške 106 017,04 € na rekonštrukciu podlahy telocvične. 

Práce realizovala spoločnosť Panters, s. r. o. v januári 2019. Schválená bola aj žiadosť o NFP 

k projektu na vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ. Získaná bola i dotácia od MŠVVaŠ vo 

výške 115 000 € so spolufinancovaním zo zriaďovateľom vo výške 33 811 €. 

Zdokonaľovanie a modernizácia priestorov školy prebieha na rôznych úrovniach a neustále. Od 

septembra všetky učebne mali pripojenie na internet a zabudovaný notebook. Z dôvodu 

zvýšeného počtu detí vytvorili novú učebňu, do ktorej nainštalovali keramickú tabuľu. V malej 

telocvični vymenili navlhnutý drevený obklad. V jednej počítačovej učebni vymenili 21 kusov 

PC zostáv, ktoré financovali z prostriedkov občianskeho združenia Iniciatíva pre žiakov vo 

výške 9 300 € a z finančných prostriedkov školy vo výške 6 450 €. Z projektu zameraného na 

budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc a 

odborných učební rôzneho druhu v ZŠ, počas letných prázdnin v sume 48 478,94 € 

zmodernizovali počítačovú učebňu, kde zakúpili 17 nových počítačov s príslušenstvom, 1PC 

pre učiteľa, 2 notebooky pre učiteľov, 3D tlačiareň so softvérom, interaktívny projektor, 

projekčná tabuľa, interaktívne pero, tlačiareň, školský server, kabeláž a operačný systém. 

Obnovili aj knižnicu a zakúpili do nej DVD prehrávač, dataprojektor, plátno, TV, PC pre 

školského knihovníka, 5 tabletov, 5 NB, knižnično-informačný systém, čítačka čiarových 

kódov, multifunkčné zariadenie, 20 stolíkov so stoličkami pre čitateľov a police. 

Novovytvorenú jazykovú učebňu vybavili interaktívnym projektorom, projekčnou tabuľou, 

interaktívnym perom, softvérom, 17 klientskymi stanicami vrátane príslušenstva, učiteľským 

PC vrátane príslušenstva, stolíkov a stoličkami pre 17 detí a digitálnym jazykovým 

laboratóriom. Ďalšia učebňa vznikla aj v miestnosti, ktorá doteraz slúžila výhradne ako školský 

klub detí.  

 

ÚDAJE O ŽIAKOCH  

K 15. septembru 2018 evidovala škola 19 tried, z toho 10 na prvom stupni a 9 na druhom 

stupni. K uvedenému dátumu mala spolu 365 žiakov (367 k 31. 8. 2019). Škola evidovala 10 

integrovaných žiakov (11 žiakov k 31. 8. 2019), z toho 3 pracovali s asistentkou učiteľa. Na 

konci školského roka neprospela jedna ôsmačka z matematiky a jeden ôsmak z matematiky 

a nemeckého jazyka. Opravné skúšky zvládli a postúpili do ďalšieho ročníka. 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA ZA 2. POLROK: Na prvom stupni bolo udelených 6 napomenutí 

triednou učiteľkou, 3 pokarhania triednou učiteľkou, 17 pochvál triednou učiteľkou a 16 

pochvál riaditeľkou školy. Na druhom stupni bolo udelených 22 napomenutí triednou 

učiteľkou, 9 pokarhaní triednou učiteľkou, 3 pokarhania školy, 47 pochvál triednou. učiteľkou, 

27 pochvál riaditeľkou školy a udelené boli 2 druhé stupne zo správania.  
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ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY: Do 1. ročníka na školský rok 

2019/2020 bolo v riadnom termíne zapísaných 74 detí, z toho 34 chlapcov a 40 dievčat. 

Dodatočne boli zapísané ešte dve dievčatá. Odklad školskej dochádzky bol daný 6 deťom (2 

chlapcom, 4 dievčatám).  

ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV PRIJATÝCH NA STREDNÉ ŠKOLY: Počet prijatých žiakov na 

stredné školy bol spolu 33, z toho šestnásť žiakov na stredné odborné školy s maturitou, osem 

žiakov na gymnázia, päť žiakov na SOŠ 3-ročné odbory, dvaja žiaci na osemročné gymnázia 

z 5. ročníka a po jednom žiakovi boli prijatí na bilingválne gymnázium z 8. ročníka a na strednú 

umeleckú školu. 

INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ: Dňa 7. februára 2019 uskutočnila Štátna školská inšpekcia inšpekčnú 

činnosť na škole. Predmetom inšpekcie bolo zistiť úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti  

prírodovednej gramotnosti. Testovali 9. ročník základnej školy. Tí obstáli a získali 63,16 %, 

čím dosiahli vyššiu percentuálnu úspešnosť v porovnaní s národným priemerom žiakov, ktorý 

bol 50,6 % ako aj vyššiu percentuálnu úspešnosť s priemerom žiakov v testovaných školách 

v Trenčianskom kraji, ktorá bola 54,4 %. 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE PIATAKOV TESTOVANIE 5-2018: Výsledky 

testovania boli opäť nad celoslovenským priemerom. Testovania sa zúčastnili dve triedy 

piatakov v celkovom počte 46. Z matematiky dosiahli 68,3 % (59,3 % celoslovenský priemer) 

a v slovenskom jazyku a literatúre 67 % (58,4 % celoslovenský priemer). 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE DEVIATAKOV TESTOVANIE 9-2019: Testovania sa 

zúčastnili 2 triedy, spolu 30 deviatakov. Rozdiel výsledkov medzi triedami bol výrazný. Kým 

9.A mala výsledky pod celoslovenským priemerom, 9.B mala výsledky nad celoslovenským 

priemerom. Trieda 9.A získala 53,7 % z matematiky a 61,66 zo slovenského jazyka a literatúry 

a 9.B získalo krásnych 81,6 % z matematiky a 77,8 % zo SJL. Spolu dosiahli výsledky nad 

celoslovenským priemerom z matematiky +3,7 % (63,1 % celoslovenský priemer) a zo 

slovenského jazyka a literatúry +6,9 % (62,3 % celoslovenský priemer). 

 

ŠKOLSKÉ AKTIVITY  

Na škole bol založený žiacky parlament. Vybraní zástupcovia tried sa počas roka stretli 

s riaditeľkou školy trikrát. Vyjadrovali sa k správaniu spolužiakov na vyučovaní, k čistote na 

WC, k jedálničku, dávali návrhy na zlepšenie materiálneho vybavenia školy. Škola spolu 

s rodičmi organizovala tekvicovú párty, fašiangový karneval, tanečnú školskú zábavu, týždeň 

hlasného čítania. Tretí ročník absolvoval plavecký výcvik. 

Lyžiarskeho výcviku s dotáciou MŠVVaŠ SR v stredisku Vernár-Studničky sa zúčastnilo 42 

ôsmakov a siedmakov. Vedúcou lyžiarskeho výcviku bola Mgr. Zuzana Škorvánková, 

inštruktorkou Mgr. Dana Heynes, pedagogický dozor vykonávali Mgr. Ivana Škundová a Mgr. 

Monika Mojtová. Dvaja lyžiarski  inštruktori boli hradení z príspevku MŠVVaŠ SR. 

Pobytu v škole v prírode v hoteli František, Lazy pod Makytou, časť Čertov sa zúčastnilo 34 

štvrtákov. Vedúcou bola PeadDr. Eva Ondrušková, pedagogický dozor Mgr. Jeanette Švaralová 
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a Mgr. Andrea Balajová. Dopravu hradilo rodičovské fórum. Služby animátorov a zdravotníčky 

na pobyt školy v prírode boli hradené z dotácie MŠVVaŠ SR.  

EXKURZIE A DIVADELNÉ PREDSTAVENIA: Žiaci na prvom stupni absolvovali výchovné 

predstavenia, tanečné vystúpenia Miroslava Žilka (objav svoj talent, Screen dancing) a vesmír 

plný prekvapení, Galaxis. Žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia „Kráľ 

drozdia brada“ a druháci aj predstavenia „Zvedavý sloník“ v podaní Bábkového divadla 

v Žiline a tiež absolvovali exkurziu do Mestského múzea v Nemšovej. Žiaci prvého stupňa 

absolvovali prehliadku mesta Trenčín (1. ročník), divadelné predstavenie v Žiline (2. ročník) a 

navštívili jaskyňu Driny a Červený kameň (3. ročník). 

Žiaci druhého stupňa absolvovali exkurzie do Čistiarne odpadových vôd v Ľuborči, na farmu v 

Záblatí (Hospodárske družstvo Zamarovce), do Galérie M. A. Bazovského, Trenčiansky hrad, 

Košariská, Múzeum M.R. Štefánika, navštívili NR SR a žiaci 8. a 9. ročníka navštívili SOŠ 

v Dubnici nad Váhom. Žiaci absolvovali zážitkovú exkurziu a divadelné predstavenie v Nitre 

(5. ročník), Strečno, Budatín (6. ročník), turistický pobyt vo Vysokých Tatrách na Hrebienku 

a Štrbskom plese (7. ročník), turisticko-športový pobyt v Sidónii v Českej republike (8. ročník) 

a turisticko-poznávací pobyt do Kremnice, Banskej Štiavnice a Sitna (9. ročník) a absolvovali 

divadelné predstavenia Šľahačková princezná, Ferdo Mravec (DAB v Nitre) a divadelné 

prestavenie Boyband.  

BESEDY, PREDNÁŠKY: Realizovaná bola beseda so spisovateľkou Jaroslavou Kuchotovou 

(4., 5., 6. ročník) a beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou. Pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším a v rámci regionálnej výchovy absolvovali žiaci 2. ročníka besedu so staršími 

obyvateľmi mesta Nemšová, s 97-ročným Karolom Steklým, ktorý rozprával o svojej mladosti 

a zážitkoch z talianskeho frontu počas II. sv. vojny. Žiaci 6. ročníka absolvovali besedu 

o hospodárskych a domácich zvieratách s MVDr. Dušanom Bútorom, miestnym zverolekárom. 

Druhý stupeň absolvoval prednášku „Pravda o drogách“. Žiaci 9. ročníka absolvovali 

prostredníctvom Skypu besedu s europoslankyňou Monikou Beňovou. Pre žiakov tiež pripravili 

prednášky a besedy o Indii, prevenciu úrazov, dopravnú výchovu, prednášku Ja a tí druhí, ako 

si nájsť kamaráta a poskytovanie prvej pomoci.  

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE: Žiaci sa zúčastnili školského kola matematickej olympiády a jedna 

žiačka absolvovala jeho okresné kolo. Školského kola pytagoriády sa zúčastnilo 51 žiakov, 

z toho bolo 18 úspešných riešiteľov. Do okresného kola postúpilo 6 žiakov, z toho 4 boli 

úspešní riešitelia. Zo 122 žiakov, ktorí sa zúčastnili vedomostnej súťaže Klokan, bolo 

úspešných 10 žiakov. V okresnom kole technickej olympiády boli úspešní P. Mutňanský (12. 

miesto), A. Husár a S. Husár (8. miesto). Zo školského kola biologickej olympiády postúpili do 

okresného 2 žiačky a obsadili 5. a 6. miesto. SOŠkárskeho päťboja v Dubnici nad Váhom sa 

zúčastnili 2 žiaci. Polytechnickej súťaže v Starej Turej sa zúčastnili 2 žiaci. Zúčastnili sa na 

Dňoch zručností na SOŠ obchodu a služieb TN a na environmentálnej olympiáde Voda 

v krajine. 

LITERÁRNE A JAZYKOVÉ SÚŤAŽE A AKTIVITY: Žiaci sa zapojili do zážitkového čítania 

O Guľkovi Bombuľkovi, hodín čítania v školskej knižnici a napísali list Ježiškovi. Spolu 5 žiaci 

I. stupňa postúpili do finále v súťaži Čitateľský oriešok. V okresnom kole prednesu poézie 



KRONIKA MESTSKÝCH ČASTÍ A MESTA NEMŠOVÁ 2019  

97 

 

a prózy získala 3. miesto L. Červeňanová. V súťaži Píšem, píšeš, píšeme získala 1. miesto V. 

Kresánková a 2. miesto S. Bahno. Školského kola recitačnej súťaže v ANJ sa zúčastnilo 33 

žiakov. V olympiáde v ANJ bol úspešným riešiteľom v okresnom kole A. Ďuriš zo 7. B, obsadil 

6. miesto.  

Jeden týždeň sa 85 žiakov po 6 hodín denne vzdelávalo s „native“ lektormi (Active week 

s jazykovou školou Sidas). Žiaci druhého stupňa pokračovali v dopisovaní si so žiakmi z Palau. 

V septembri poslali na Palau približne 50 listov. Záujem o listy, ktoré prišli z Palau v októbri, 

bol veľký, horšie bolo pre deti v Nemšovej napísať odpoveď. Dopisovanie vyústilo i do 

vedomostnej súťaže v ANJ so školou z Palau, tzv. Skype Knowledge Competition. Súťaž bola 

dohodnutá na piatok 31. mája, ale na požiadanie súperov súťaž preložili a v náhradnom termíne 

6. júna o 6.00 hodine ráno tím ôsmakov z Nemšovej vyhral v pomere 27 : 18. 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY: Počas školského roka sa organizovali tradičné aktivity, ako sú rôzne 

cvičenia v prírode či didaktické hry na ochranu života a zdravia. Zúčastnili sa cezpoľného behu, 

atletických súťaží, spoločnej TSV, Behu pre zdravé srdce, projektu rozhýb celú triedu. Prvý 

ročník sa zúčastnil na celoslovenskom testovaní pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. 

Vo vybíjanej sa žiaci 4. ročníka v krajskom kole umiestnili na 3. mieste. Prehadzovanej 

a futbalového turnaja McDonald cup sa zúčastnil 3. a 4. ročník. V turnaji o putovný Pohár sv. 

Michala získali dievčatá vo vybíjanej 1. miesto a chlapci vo futbale 3. miesto. Tradičný úspech 

zožali žiačky základnej školy vo florbale a po víťazstvách v základnom, okresnom, 

regionálnom a krajskom kole postúpili do celoslovenského kola, kde obsadili 1. miesto a stali 

sa tak majsterkami Slovenska. V základnom kole malého futbalu staršie žiačky získali 3. miesto 

a starší žiaci 5. miesto. V stolnom tenise na ZŠ v Trenčíne sa žiačky umiestnili na 1. mieste a na 

turnaji O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice v stolnom tenise sa traja žiaci umiestnili 

na 3. mieste a 1 žiačka na 2. mieste.  

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE: Prvý stupeň sa zapojil do výtvarných súťaží Záložka do knihy spája 

školy, Vianočnej pohľadnice, súťaže Príroda životné prostredie a deti, Moja vysnívaná hračka, 

Čo priletí na kŕmidlo, Aj ja som ochranár, Kultúrne dedičstvo (eTwinning). Ocenenia za 

výtvarnú tvorbu získali v tomto školskom roku Stella Eva Iliev v súťaži Nekonečný príbeh 

skla. V súťaži Vesmír očami detí boli ocenení N. Janíková, P. Mutňanská, K. Ondrejíčková 

a M. Vavrúš, ktorého práca postúpila dokonca do celoslovenského kola. V celoslovenskom 

kole v súťaži Indické bájky očami slovenských detí bola ocenená práca E. Prna. 

INÉ AKTIVITY: V období Vianoc sa na škole realizovali tvorivé dielne, vianočné besiedky, 

pečenie medovníkov, ETxinning- Christmas card. Mladšie deti písali list Santovi na Severný 

pól. Zapojili sa do vianočných trhov v obci. Uskutočnil sa vianočný predaj čítaniek a gramatík 

v ANJ. Realizoval sa predaj výrobkov, fotografií, príveskov, magnetiek, pohľadníc na 

vianočných trhoch pre dlhodobý výmenný pobyt žiakov Slovensko-Palau. Okrem toho 

realizovali sadenie cibuľovín, ovocných stromov a kríkov, vynášali morenu. Pre budúcich 

žiakov sa uskutočnil DOD. Žiaci 9. ročníka absolvovali noc v škole.  

Aktivity s družobnou školou v Hluku: Žiaci ZŠ, Janka Palu sa stretli so žiakmi z družobnej 

školy v Hluku a absolvovali s nimi rôzne športové súťaže, recitácie a turnaj o putovný pohár. 
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V partnerskej súťaži so ZŠ Hluk v prednese anglických textov reprezentovalo školu 13 

najlepších žiakov. Súťaž sa konala 21. mája v priestoroch múzea v Nemšovej. 

RECYKLOVANIE: Žiaci sa zapojili do Recyklohier a projektu zMOBILlizuj mozog. Zber 

papiera sa uskutočnil 3-krát  do roka a zber uzáverov z plastových fliaš prebiehal počas celého 

školského roka. Celý rok prebiehal i zber bateriek. Z celkového vyzbieraného počtu 4 256 

kusov batérií, ktoré sú nebezpečným odpadom, vyzbierala najviac (1 300) kusov prváčka 

Vladimíra Ondraščínová. Zberom uzáverom z fliaš pomáhali chorej Kristínke Korienkovej a s 

164 054 kusmi uzáverov prispeli na jej liečbu. Najviac 26 500 nazbierala piatačka Lucia 

Lubinová. 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  

V školskom klube detí pracovalo 6 vychovávateliek. Tri na 100 % úväzok a tri na čiastočný 

úväzok. Spoločne pracovali podľa výchovného programu Všetky symboly šťastia nosíme 

v sebe. Svojou činnosťou sa zameriavali na tradičné sviatky a svetové dni. Orientovali sa na 

protidrogovú prevenciu, otužovanie v zimnom a chladnom počasí, správnu životosprávu, 

rozvíjanie slušného správania a komunikačné zručnosti.  

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  

CVČ pracuje podľa výchovného programu Zaujímavo, hravo, veselo i vážne. Žiaci si mohli 

vybrať z 10 rôznych záujmových útvarov zameraných na športové aktivity a rozvoj vedomostí: 

príprava deviatakov na testovanie, futbal pre 1. stupeň, šach, karate, stolný tenis, mladý biológ 

pre 2. stupeň, poznávanie prírody, florbal pre 1. stupeň, hravá angličtina, 3. - 4. ročník, šikovné 

rúčky.  

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  

Vedúcou školskej jedálne bola Ing. Lívia Žovincová. Hlavnou kuchárkou bola Slávka 

Macharová, kuchárkou pre ZŠ Daniela Barišová, kuchárkou pre MŠ Mária Husárová 

a pomocnými kuchárkami boli Daniela Nitschneiderová, Daniela Šumichrastová a Jana 

Piatriková (od 3. septembra 2018). Školská jedáleň pripravovala a  v priemere vydávala 413 

obedov a 46 doplnkových jedál (desiata, obed, olovrant) pre žiakov a zamestnancov ZŠ, Janka 

Palu 2, žiakov a zamestnancov KSS a cudzích stravníkov. Jedáleň bola zapojená do programu 

Mlieko pre školy v EU.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vykonal dňa 13. februára 2019 

kontrolu potravín zameranú na mäso a mäsové prípravky. Pre neprítomnosť vedúcej ŠJ neboli 

k dispozícii všetky dokumenty, resp. dodacie listy od mäsa. Z toho dôvodu kontrola žiadala 

zaslať na RÚVZ Trenčín požadované doklady od 19. januára 2019 do 8. februára 2019. Zároveň 

pripomenula prevádzkovateľovi povinnosť premeriavať teplotu mäsa pri príjme tovaru. 

Od 1. septembra 2019 sa aj miestnej jedálne dotkla novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, 

konkrétne poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Na 

obedy zadarmo mali nárok všetky deti základných škôl a predškoláci materskej školy vtedy, ak 

sa zúčastnili na výchovno-vzdelávacom procese a objednaný obed si vyzdvihli. Tým sa školskej 
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jedálni zvýšil počet obedov cca o 100 – 120 na deň. Denný priemer bol v aktuálnom roku 550 

obedov. So zvýšením počtu obedov rátali, a preto už počas letných prázdnin začali riešiť úpravy 

v školskej jedálni. Nakúpili nové stroje, elektrickú pec, varný kotol, umývačku riadu. Celkové 

náklady predstavovali takmer 20 000 €. Taktiež bolo nutné prijať novú pracovnú silu.  

 

KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 9 

Medzi organizačné zložky KSS patrí Základná škola sv. Michala, Stredná odborná škola sv. 

Rafaela a MŠ sv. Gabriela. Súčasťou je ŠKD a CVČ. Riaditeľom školy bol druhý školský rok 

PaedDr. Ľubomír Král, PhD., duchovným správcom školy Mgr. Ján Smolka, zástupkyňou 

školy RNDr. Janka Jankovičová (pre 1. - 9. ročník a ŠT) a zástupkyňou riaditeľa školy pre 

MŠ sv. Gabriela bola Bc. Želmíra Patková.  

Počet pedagogických zamestnancov bol spolu 33, z toho 23 učiteľov v bežných triedach, 3 

špeciálni pedagógovia, 5 asistentov učiteľa, 9 nepedagogických pracovníkov a 2 učiteľky sú na 

materskej dovolenke. Škola zamestnáva odborných zamestnancov cez projekt Rovnoprávne 

vzdelávanie s účinnosťou s inklúziou. Ide o dvoch školských psychológov, jedného 

špeciálneho pedagóga a troch asistentov učiteľa. V MŠ pracuje 6 pedagogických pracovníkov 

a v školskom klube detí 2 vychovávateľky. 

V rámci ďalšieho vzdelávania pedagógov bolo v tomto roku ukončených: deväť adaptačných, 

jedno funkčné, jedno funkčne inovačné, jedno kvalifikačné, jedno aktualizačné, tri aktualizačné 

a inovačné vzdelávania a jedno prípravné atestačné na 1. atestáciu a mnoho ich stále prebieha.  

RADA ŠKOLY: V dôsledku personálnych zmien v Nitrianskej diecéze odišli k 1. júlu 2018 na 

nové pôsobiská vdp. dekan Anton Košík a vdp. kaplán Ľuboš Mihálka. Delegovaní boli noví 

z účinnosťou od 3. októbra 2018, a to vdp. farár Ján Smolka, honorárny dekan a vdp. kaplán 

Dominik Ondriáš. Zmena nastala i v zástupe pedagogických zamestnancov ZŠ za Mgr. Adrianu 

Gabajovú, ktorá sa sama vzdala členstva v rade a dňa 4. októbra 2018 bola zvolená za členku 

rady Mgr. Katarína Forgáčová.  

Škola bola zapojená do projektov  ITMS Rovnoprávne vzdelávanie v súčinnosti s inklúziou, 

projekt Volkswagen Integrovaní žiaci v pohybe k lepšej kvalite života a projekt Renovabis  

Centrum otvorenej komunikácie. V začiatočnej fáze bol projekt na obstaranie športovo-

technického vybavenia.  

INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ: Inšpekcia vykonaná Školským inšpekčným centrom v Trenčíne sa 

uskutočnila v dňoch 3. až 6. decembra 2018 a jej predmetom bol stav a úroveň školskej 

integrácie v základnej škole. Na základe zistení inšpekcia odporučila škole oboznámiť 

zákonných zástupcov integrovaných žiakov IVP, implementovať do výchovno-vzdelávacieho 

procesu prestávky alebo cvičenia, uplatňovať multisenzorický prístup a rozvíjať 

sebahodnotenie žiakov. Odstrániť mali aj nedostatky v chýbajúcich podpisoch zákonných 

zástupcov integrovaných žiakov. Škola tieto nedostatky v stanovenom termíne odstránila. 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA SVÄTÉHO MICHALA  

V školskom roku 2018/2019 bolo na Základnej škole sv. Michala 16 tried, 5 na prvom stupni, 

8 na druhom stupni a 3 špeciálne triedy. Školu spolu k 15. septembru 2018 navštevovalo 245 

žiakov, z toho 223 navštevovalo bežné triedy a 22 žiakov špeciálnu triedu. Integrovaných bolo 

spolu 7 žiakov. Školský klub detí navštevovalo 46 detí, z toho 6 integrovaných. CVČ 

navštevovalo 197 žiakov, z toho 7 integrovaných. 

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA: Zápis sa uskutočnil 9. až 11. apríla 2019. Do prvého ročníka 

bežnej triedy prijali 14 detí a  do 1. ročníka špeciálnej triedy boli zapísané 2 deti. Do 

prípravného ročníka prijali 3 deti s poruchami autistického spektra. Odklad školskej dochádzky 

bol daný 2 deťom.  

ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV PRIJATÝCH NA STREDNÉ ŠKOLY: Na stredných školách rôzneho 

charakteru sa umiestnilo 24 deviatakov, 2 žiaci z piateho ročníka postúpili na osemročné 

gymnázium a jeden žiak ukončil 10-ročnú povinnú školskú dochádzku. Na štvorročné 

gymnázium boli prijatí štyria žiaci, na pedagogickú a sociálnu akadémiu dvaja, na obchodnú 

akadémiu jeden, na ŠPS štvorročné štyria, na SOŠ Technické lýceum dvaja, na SOŠ štvorročné 

deviati a na strednú zdravotnícku školu dvaja žiaci.  

PROSPECH ŽIAKOV: Prostredníctvom výchovných opatrení bolo v školskom roku 

2018/2019 na prvom stupni udelených 11 pochvál od triedneho učiteľa, 6 knižných odmien, 2 

pokarhania riaditeľa školy. Na 2. stupni bolo udelených 31 pochvál triedneho učiteľa, 2 

pochvaly riaditeľa školy, 15 knižných odmien, 3 napomenutia triedneho učiteľa, 1 pokarhanie 

triedneho učiteľa, 10 pokarhaní od riaditeľa školy a jedna znížená známka zo správania na 3 

stupeň. V 2. polroku v 7. ročníku neprospel 1 žiak z matematiky. Žiak vykonal komisionálnu 

skúšku a postúpil do 8. ročníka. Rovnako v druhom polroku v 8. ročníku neprospel 1 žiak 

z matematiky a dejepisu a 1 žiak z dejepisu. Po vykonaní komisionálnych skúšok obaja 

postúpili do vyššieho ročníka.  

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE PIATAKOV TESTOVANIE 5-2018: Z výsledkov 

celoslovenského testovania vyplýva, že žiaci 5. ročníkov v skúške obstáli a ich výsledky boli 

vyššie ako celoslovenský priemer. V matematike získali 66,9 % (59,3 % celoslovenský 

priemer), to pre školu znamená +7,6 %. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli 61,0 % 

(58,4 % celoslovenský priemer), čo za školu  znamená +2,6 %. Oproti minulému školskému 

roku, kedy skončili v mínusových hodnotách, ide o obrat k lepšiemu.  

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE DEVIATAKOV TESTOVANIE 9 2019-NÚCEM: 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov za ZŠ sv. Michala neboli také 

priaznivé ako výsledky piatakov. Z matematiky získali 56,7 % (63,1 % celoslovenský priemer) 

čo predstavuje rozdiel -6,4% a zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli 56,1 % (62,3% 

celoslovenský priemer), čo predstavujem výsledný rozdiel -6,2 %.  

ŠKOLSKÉ AKTIVITY: Prvé aktivity žiakov okrem klasického vyučovania začali 

v predvianočnom období. Okrem súťaží, olympiád, exkurzií, výletov a divadelných prestavení 

sa v priestoroch školy pred Vianocami uskutočnilo vystúpenie žiakov špeciálnych tried, 

v telocvični školy vystúpenie žiakov pre starých rodičov, dôchodcov a klientov CSS a 
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jasličková pobožnosť vo farskom kostole. V januári organizovali rodičovskú zábavu a lyžiarsky 

výcvik pre žiakov 7. - 9. ročníka, ktorý trval od 28. januára do 1. februára. V marci usporiadali 

DOD pre budúcich školákov a uskutočnila sa  škola v prírode pre žiakov 3. ročníka. 

LITERÁRNE, JAZYKOVÉ, RECITAČNÉ a SPEVÁCKE SÚŤAŽE: Žiaci základnej školy sa 

mohli zúčastniť celoročnej školskej aktivity „Cestujeme za Pánom Ježišom.“ Na dekanátnom 

kole biblickej olympiády obsadili 4. miesto V. Rajničková, A. Trokanová, B. Mierna. 

Krajského kola recitačnej súťaže kresťanskej poézie a prózy „A slovo bolo u Boha“ sa 

zúčastnila Martina Malíková. V školskom kole súťaže ZŠ sv. Michala podporujúcu čitateľskú 

gramotnosť v materinskom jazyku sa na 1. mieste umiestnila Radka Šmatlíková (9. A), na 2. 

mieste Lenka Štefaničáková (6. B) a na 3. mieste Jakub Forgáč a Šimon Štefánek (5. A).  

Zo školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín do obvodného kola postúpil a tretie 

miesto obsadil Kvetoslav Navrátil (9.A). Oblastnej literárnej súťaže VKMR v Trenčíne „Píšem, 

píšeš, píšeme“ sa zúčastnili Petra Brťková (6. ročník) a Tobias Král (7. ročník). 

V celoslovenskej literárne súťaži pod záštitou Matice slovenskej „O cenu Slovenského učeného 

tovarišstva“ získal čestné uznanie Tobiáš Král (7.A). Okresného kola olympiády zo 

slovenského jazyka sa zúčastnila Amália Galková (9.A) a úspešnou riešiteľkou  v okresnom 

kole olympiády z anglického jazyka bola Radka Šmatláková (9.A). Žiačky 6. a 7. ročníka sa 

zúčastnili regionálnej divadelnej súťaže v angličtine, ktorú organizoval MAS Vršatec (viac 

v kapitole organizácie) a získali 3. miesto. V obvodnej speváckej súťaži Nemšovský slávik 

získala 1. miesto Natália Miškechová a Martina Máliková (7.A). 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE: Žiaci sa zúčastnili súťaže Príroda, životné prostredie a deti, Moja 

obľúbená kniha, Slovom k tvojej láske a okresnej súťaže Vesmír očami detí. Natália Ďurechová 

získala ocenenie vo výtvarnej súťaži Život skla, ktorú organizoval Vetropack Nemšová a jej 

kresba bola zaradená do kalendára.  

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE: V okresnom kole pytagoriády boli úspešnými riešiteľmi Filip 

Krcheň (3. ročník) Karolína Hrehušová (4. ročník) a Jakub Forgáč (5. ročník), ktorý bol 

úspešným riešiteľom aj v okresnom kole matematickej olympiáde. V školskom kole súťaže 

žiakov 7. až 9. ročníka olympiády ľudských práv obsadila 1. miesto Radka Šmatláková (9.A), 

2. miesto Alex Kráľ (9.A) a 3. miesto Martin Záhorec (9.A). Pamätný list bol udelený Matúšovi 

Mutňanskému (7.A) v oblastnej súťaži Hospodárenie s vodou alebo Staré múdrosti v novej 

krajine v Hornej Súči. Zúčastnili sa celoslovenskej environmentálnej súťaže o liečivých 

rastlinách. V okresnom kole technickej olympiáde získali ocenenie Alexandra Sedláčková 

a Ema Schwandtnerová (8.A). 

ŠPORTOVÉ SÚTAŽE: Z bežeckých oblastných súťaží sa zúčastnili cezpoľného behu 

v Trenčíne a Behu okolo Ľuborče, na ktorom Adriana Mierna (4.B) získala 3. miesto. Na 

športovom dni pri príležitosti MDD, ktorý bol usporiadaný mestom Nemšová, získali množstvo 

ocenení. Na olympiáde cirkevných škôl v atletike v Dubnici nad Váhom získal Hugo Tomáš 2. 

miesto (60 m), Barbora Mierna 1. miesto (skok do diaľky), Romana Veleková 3. miesto (hod 

kriketkou), Peter Dzurilla 1. miesto (vrh guľou), Lukáš Mikula 3. miesto (skok do diaľky). 

V základnom kole futsalu chlapcov v Hornom Srní získali 2. miesto. V obvodnom kole florbalu 

chlapci v Hornom Srní získali 2. miesto. V oblastnom turnaji vo vybíjanej v Trenčianskej 
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Teplej získali 2. miesto. Na 1. mieste sa umiestnili v základnom kole futbalového turnaja Futbal 

Cup a postúpili do okresného kola. 

RECYKLOVANIE: Súťaž na školskej úrovni prebiehala i formou zberu rôzneho 

recyklovateľného materiálu. Zberom tetrapakových obalov bolo odovzdaných spolu 6 258 ks 

obalov. Zo ZŠ 1. miesto v zbere papiera získala Júlia Begáňová (366 kg), 2. miesto Emma 

Schwandnerová (221 kg), 3. miesto Hana Kenderová (194 kg). Z MŠ sa na 1. mieste v zbere 

papiera umiestnil Jozef Lukajka (215 kg), 2. miesto Matias Kresánek (179 kg) a 3. miesto Lukáš 

Martiška (146 kg). Jarným zberom papiera bolo vyzbieraných spolu 4 115 kg papiera.  

 

MATERSKÁ ŠKOLA SV. GABRIELA  

Materskú školu sv. Gabriela navštevovalo k 15. septembru 54 detí, z toho 7 detí malo menej 

ako 3 roky, 18 detí malo 3 roky, 19 detí malo 4 roky, 7 malo 5 rokov a 3 šesť rokov. Jedno 

dieťa bolo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Predškolskú prípravu 

absolvovalo 9 detí. Odloženú školskú dochádzku nemalo žiadne dieťa. Spolu 5 detí odišlo na 

Základnú školu sv. Michala a 4 deti z rôznych dôvodov na inú MŠ.  

ŠKOLSKÉ AKTIVITY MŠ: Počas roka sa ako diváci zúčastnili deti cvičenia dobrovoľných 

hasičov na NTS v Nemšovej. Svojimi prácami prispeli na výstavu ovocia a zeleniny, navštívili 

miestne kasárne, absolvovali besiedku so starými rodičmi a predstavenie „Zlaté kuriatko“. 

Zúčastnili sa sv. omše v školskej kaplnke. V predvianočnom čase absolvovali tvorivé dielne 

a besiedku, navštívil ich Mikuláš a o betlehemskom svetle im prišli porozprávať miestni skauti. 

Vo februári absolvovali fašiangový karneval. Na jar navštívili mestskú knižnicu, absolvovali 

besedu so spisovateľkou Danielou Václavovou, rodáčkou z Nemšovej a autorkou kníh pre deti. 

Dve prednášky o hrnčiarstve a výrobe darčekov pre mamičky a oteckov im pripravila 

keramikárka Soňa Zelisková. V máji absolvovali plavecký výcvik, výlet do kláštora v Skalke 

nad Váhom, navštívili základnú školu, základnú umeleckú školu, minifarmu v Lubine, 

divadelné predstavenie „O kocúrovi a pyšnej hviezde“ a navštívila ich aj Mestská polícia z 

Trenčianskych Teplíc a Oddelenie policajnej kynológie v Trenčíne. 

Zo súťaží sa zúčastnili „Mám básničku na jazýčku“ a výtvarnej súťaže „Kde bolo, tam bolo“. 

Ocenení boli v súťaži „Dopraváčik“, kde získali 1. miesto a vo výtvarnej súťaži „Moja radosť, 

môj strach“, kde sa umiestnili na 4. mieste.  

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

Činnosť školského klubu detí sa zameriava na striedanie rekreačných, odpočinkových, 

záujmových činností a prípravu na vyučovanie. Počas roka sa zapájali do sezónnych aktivít, 

výzdoby ŠKD počas celého roka, rôznych svetových dní, výstavy ovocia a zeleniny, 

šarkaniády, tvorili darčeky pre starých rodičov a absolvovali katarínsku diskotéku. Na Vianoce 

realizovali vianočnú tržnicu, vianočné pečenie, nácvik kolied a zúčastnili sa jasličkovej 

pobožnosti. Realizovali aj mnoho projektov ako čistá rieka, hrady Slovenska, Svetový deň 

vody, Mesiac lesov, Svetový deň Zeme a zapojili sa do zberu odpadkov.  



KRONIKA MESTSKÝCH ČASTÍ A MESTA NEMŠOVÁ 2019  

103 

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

Okrem toho, že zabezpečovalo zmysluplné a efektívne využívanie voľného času detí v širokej 

ponuke krúžkov, ktorú zabezpečovali pedagogicko-výchovní a externí pracovníci, tak sa 

zúčastňovali mnohých súťaží a podujatí podobne ako ZŠ a naviac sa zapojili do súťaže 

„Domestos pre školy“. Zapojili sa do zbierky pre deti do ďalekej Tanzánie. Darovali školské 

pomôcky, trvanlivé cukríky a pomohli i finančnou zbierkou v hodnote 338,38 €, ktorú 

realizovali do 15. januára 2019. Vo februári a marci realizovali verejnú finančnú zbierku 

„Tehlička pre Kéralu“ pre deti v Afrike a vyzbierali 260 €.  

Pre predškolákov ponúkli krúžok hravá ANJ, trénovali si pamäť, pohybové hry pre 

predškolákov, individuálny rozvoj komunikačných zručností a futbal. Žiaci základnej školy sa 

mohli rozhodnúť pre krúžky so športovým zameraním, ako sú futbal, štvrtácky MIX, turistika, 

cyklistika, florbal, športy v prírode - lyžovanie, posilňovňa parkúr, túlavé topánky. 

V umelecko-tvorivej oblasti ponúkali kaligrafický krúžok, kreslenie v prírode, tvorivé dielne, 

zábavné fotografovanie a tvorba amatérskej fotografie podľa tém, šikovné ručičky a šikovné 

ruky pre ŠT. Z činností zameraných na rozvoj počítačovej zručnosti si mohli žiaci vybrať 

krúžok  Robolab, práca s PC a počítačový krúžok pre 1. - 4. ročník. V ďalšej ponuke mali 

činnosti ako zábavníček pre 5. ročník, muzikantský krúžok pre 3.A, dobrodružstvo ôsmaka, 

prírodovedný krúžok, cvičenie zo SJL pre 9. ročník, cvičenia zo SJL II. stupňa, cvičenia 

z MAT, spikuj ako profík pre 6. - 7. ročník, liturgický spev, biblický krúžok, kuchársky krúžok, 

lekárnička pre deti s problémami v učení a precvičujeme si pamäť a zmysly a individuálny 

rozvoj komunikačných schopností. 

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA NEMŠOVÁ 

Zastupujúcou riaditeľkou školy bola do 12. októbra 2018 Mgr. Lucia Ondrušíková DiS.art, 

kedy sa z materskej dovolenky vrátila na svoje miesto Bc. Viera Muntágová, Dis.art.  

Zmeny nastali i v  rade školy, kde ku dňu 30. novembra 2018 skončila Zdenka Hôrková, ktorá 

školský kolektív navždy opustila po ťažkej chorobe. Do konca novembra bola v rade školy 

Janka Filová a František Begáň. Od decembra sa novými členmi stali Vladimír Adamec, Eva 

Vavrušová a Ing. Tomáš Prno. V škole funguje rada školy zložená z vedúcich pracovníkov 

jednotlivých odborov. Predsedom tejto rady bola Mgr. Lucia Ondrušíková Dis.art. Učitelia 

pracujú so školským vzdelávacím programom SZUŠ „Umenie v srdci“.  

V školskom roku 2018/2019 škola zakúpila pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

nové zrkadlá, kostýmy, tanečnú obuv, 2 grafické lisy, 2 klavíry, tabuľu, ohrievače, notebooky, 

tablety, akordeón, stojany, trúbku a piano. 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI: V hudobnom odbore pracovalo 35 pedagógov a 2 boli na 

materskej dovolenke. V tanečnom odbore 9 pedagógov a vo výtvarnom odbore boli 3 

pedagógovia a 3 na materskej dovolenke. Z pedagogických zamestnancov boli dvaja 

začínajúci. Spolu 36 samostatných, 7 s prvou atestáciou a jeden s druhou atestáciou. Adaptačné 

vzdelávanie ukončili traja a funkčné jeden pedagóg.  
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V hudobnou odbore sa vyučovalo v piatich rôznych oddeleniach. Na oddelení klávesových 

nástrojov: hra na klavíri, akordeóne, heligónke. V oddelení strunových nástrojov sa vyučovalo 

na gitare, basgitare a cimbale. V oddelení sláčikových nástrojov hra na husliach. V oddelení 

dychových nástrojoch hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, tenore, B trúbke, saxofóne, 

pozaune, klarinete, tube a krídlovke. Ďalej sa vyučovali aj bicie a spev.  

Výtvarný odbor bol zameraný na maľbu, kresbu, grafiku a dekoratívne činnosti a v tanečnom 

odbore sa venovali tanečnej príprave, ľudovému, jazzovému a klasickému tancu, súborovej 

práci a tanečnej praxi.  

ZOSKUPENIA: Pri ZUŠ Nemšová boli vytvorené dva detské folklórne súbory, a to Dvorček v 

Nemšovej a Melenčárik v Soblahove, ďalej dychový orchester ZUŠ Nemšová v Dolnej Súči, 

tanečná skupina Elis v Nemšovej, Komorná hra pod vedením Mgr. Karola Liptáka a Husľový 

súbor pod vedením Mgr. art. Veroniky Sirotnej Šutej.  

ÚDAJE O ŽIAKOCH: K 15. septembru 2018 mala škola 916 žiakov, z toho v hudobnom 

odbore 321, v tanečnom 364 a vo výtvarnom 231 žiakov, z toho bol počet žiakov v prípravnom 

ročníku 62 v tanečnom, 14 vo výtvarnom a 17 v hudobnom odbore. Základné štúdium 

navštevovalo 301 žiakov v tanečnom odbore, 217 vo výtvarnom a 298 v hudobnom odbore.  

ABSOLVENTI: Absolventov 1. časti 1. stupňa bolo v hudobnom odbore 19, vo výtvarnom 32 

a v tanečnom 40 žiakov.  

PRIJATÍ NA KONZERVATÓRIUM: Na konzervatórium v Žiline bola prijatá Ema Barčáková 

pod vedením pedagóga Slavomíra Markecha v študijnom zameraní Hra na priečnej flaute. 

 

AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI 

Podobne ako ostatné školy a ešte viac sa ZUŠ Nemšová podieľala na tvorbe rôznych kultúrnych 

programov v meste Nemšová a aj v obciach, kde má zriadené pobočky. Všetky odbory sa 

spolupodieľali na výstave ovocia a zeleniny, svojím programom vystúpili na stretnutí klubu 

Jednoty dôchodcov, na oslavách Vetropacku a na školskej zábave ZŠ, Janka Palu.  

Hudobný odbor organizoval v Mestskom múzeu Nemšová mikulášsky hudobný koncert (04. a 

06. 12.) a spoločne všetky odbory privítali Mikuláša nielen v Nemšovej, ale aj vo svojich 

pobočkách. Vystúpili na koncerte pre sociálne slabších v KS Ľuborča. V sále Kultúrneho centra 

Nemšová 16. decembra zorganizovali adventný koncert. 

Žiaci výtvarného odboru sa svojou tvorbou zapojili do fašiangového sprievodu a pedagógovia 

tanečného a výtvarného odboru sa podieľali na fašiangovom karnevale vo veľkej sále 

kultúrneho centra.  

Na jar sa  uskutočnilo v meste Nemšová pod taktovkou školy niekoľko koncertov. Jarný koncert 

a výchovný koncert pre deti MŠ v mestskom múzeum a pre klientov v CSS. V apríli sa 

uskutočnil benefičný koncert „Tancujeme pre Timejku“ v Kultúrnom centre Nemšová.  

Počas štyroch dní otvorili brány svojej školy formou DOD pre všetky MŠ a ZŠ v meste 

a verejnosť. V máji organizovali mnoho interných i verejných koncertov v pobočkách a 24. 
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mája sa uskutočnil záverečný koncert v Kultúrnom centre Nemšová. Dňa 30. mája výtvarný 

odbor predstavil verejnosti výstavu prác žiakov v mestskom múzeu. V júni sa spolu s mestom 

Nemšová spolupodieľali na realizácii Cesty rozprávkovým lesom a neskôr boli súčasťou 

projektu ako je Deň pre rodinu. Školský rok ukončili letným koncertom a absolventským 

koncertom v mestskom múzeu. Svoje umenie ukázali žiaci hudobného a tanečného odboru 

i v lete v rámci kultúrneho programu na nemšovskom jarmoku.  

OCENENIA ŽIAKOV V EXTERNÝCH SÚŤAŽIACH: Tanečný odbor sa zúčastnil 31. 

marca súťaže Pohyb bez bariér v Bratislave a získal trikrát 1. miesto, jedno 2. miesto a postup 

do Chorvátska. Na Dni tanca v Trenčíne získali trikrát 2. miesto a trikrát 3. miesto. Na 

Považsko-bystrickom pohári v disko tancoch 18. mája získali 2. a 3. miesto. V Dance poetry 

v Nemšovej sa umiestnili dvakrát na 1. mieste, dvakrát na 2. mieste a raz na 3. mieste.  

Úspešným bol v tomto roku aj výtvarný odbor. Mária Kiačiková pod vedením Mgr. Ondreja 

Peťkovského, PhD. mala ocenenú prácu v súťaži Vesmír očami detí. Teodor Samuel Bešina 

pod vedením Bc. Ivany Žalúdekovej mal ocenenú prácu v krajskom kole súťaže Vesmír očami 

detí. Pod vedením pedagóga Ondreja Peťkovského bola ocenená aj Natália Gugová v súťaži 

Budimírske studničky. Pod jeho vedením získala čestné uznanie kolekcia prác žiakov ŠPD 

v súťaži Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej kalvárie. Na medzinárodnej 

výstave v Nitre získal Peter Končier 1. miesto a 3. miesto Daniela Mišáková.  

INTERNÉ A EXTERNÉ SÚŤAŽE ORGANIZOVANÉ ZUŠ NEMŠOVÁ: Hudobný odbor mal 

počas roka štyri interné súťaže v mestskom múzeu alebo v kultúrnom centre. Konali sa: 

Nemšovský slávik (22. februára), Nemšovský kľúčik (9. apríla), Mozartova klávesa (21. 

mája) a Dvorecký dychfest (6. júna). Výtvarný odbor sa 11. decembra prezentoval internou 

súťažou Kreatívne Vianoce a 30. mája v mestskom múzeu súťažou Kniha v dúhe odetá. 

Tanečný odbor mal jednu súťaž, a to Tanečnú črievičku (21. 6.). Počas roka organizoval dňa 

25. mája v KC Nemšová jednu externú súťaž Dance poetry. 

EXKURZIE A SÚSTREDENIA: Sústredenie tanečného odboru sa  uskutočnilo 1. až 4. 

februára na Vršatci a 14. až 16. júna v Pružine. Sústredenie výtvarného odboru 1. júna sa 

uskutočnilo v Haluzickej tiesňave. Absolventský výlet sa konal 7. mája do Dolnej Krupej, 

kaštieľa a Beethovenovho domu. 

 

MATERSKÁ ŠKOLA, UL. ODBOJÁROV 177/8A 

Riaditeľkou bola Bc. Miroslava Dubovská a vedúcimi ZŠS Andrea Dominová a Katarína 

Lašová. V októbri sa konali doplňujúce voľby do rady školy z radov rodičov na Ul. 

Trenčianskej a Kropáčiho a po voľbách boli novými i členovia zo strany zástupcov 

zriaďovateľa. Predsedníčkou rady školy sa stala Jana Kvasnicová.  

Škola mala 31 zamestnancov, z toho 17 pedagogických a 15 nepedagogických. 

Z pedagogických zamestnancov bolo kvalifikovaných 16, jeden bol zastupujúci a dvaja si 

dopĺňali pedagogické vzdelanie.  
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VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov vykonáva 

formou aktualizačného vzdelávania. Kurzy absolvovalo 9 pedagogických zamestnancov. 

Administratívni zamestnanci absolvovali odborné semináre a vzdelávacie prednášky, riaditeľka 

prijala pozvanie vedúcej odboru OÚ TN na pracovné stretnutie riaditeliek a vzdelávali sa aj 

VŠS. Spoločnosť Inšpirácia realizovala odborno-zážitkový workschop Do tanca i do skoku 

v rytme ľudových piesní, ktorého sa zúčastnili J. Bagínová a M. Kotrasová. Riaditeľka sa 

zúčastnila 25. snemu Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Partizánskom pod názvom 

Materská škola - prvý krok na ceste k poznaniu, workshopu Čará hudobných hier 

s pohybom a pri príležitosti Dňa učiteľov absolvovala workshopy ako Experiment je zážitok 

a Hurá von - o učení mimo triedy.  

ROZVOJ ŠKOLY: Z dotácie MŠVVa Š na výchovu a vzdelávanie sa do všetkých tried školy 

zakúpili didaktické pomôcky (puzzle, mapy, Hejneho kocky, Logico Primo s kartami, pexetriá, 

mozaiky, stavebnice, kartónové autodráhy, banery GT, skladačky, obrázkové materiály, 

metodické príručky, športové náčinie, kancelárske potreby a iné). 

Do tried na Ul. odbojárov boli zabezpečené didaktické pomôcky, cvičebné úbory, hračky, 

športové náčinie a odborný časopis Predškolská výchova. Do tried na Ul. Kropáčiho sa 

zabezpečila interaktívna tabuľa, notebook, magnetofón a zmodernizovalo sa detské ihrisko. Do 

tried na Ul. Ľuborčianskej bola zakúpená tlačiareň, podložky k BEE BOT, nástenka, stoly 

a plastové stoličky, dekoratívne prvky, veľká molitanová TV zostava a matrace. Do tried na 

Trenčianskej ul. bola zakúpená laminovačka a telovýchovné náradie a náčinie. 

Z rozpočtu školy boli zakúpené do elokovaných tried predovšetkým nové uteráky, obliečky, 

plachty, vymenené boli staré postieľky a do ZŠS zabezpečili biely a čierny riad, servírovacie 

stolíky a iné zariadenia potrebné na prevádzku školy a školskej kuchyne.  

Dve percentá z daní boli využité na nákup hračiek, skriniek na hračky, cvičebného úboru 

a náčinia.  Prostriedky zo ZRŠ boli využité predovšetkým na kultúrne, spoločenské a športové 

udalosti a na zabezpečenie výtvarného a pracovného materiálu, na rôzne edukačné hry a pod.  

ÚDAJE O ŽIAKOCH: K 15. septembru 2018 mala škola spolu 189 detí. Škola mala osem tried. 

Z uvedeného počtu boli zriadené tri triedy s 3 – 4-ročnými deťmi (70 detí), jedna trieda so 4 – 

5-ročnými deťmi (24 detí), 2 triedy so 4 – 6-ročnými deťmi (47 detí ), jedna trieda s 5 – 6-

ročnými deťmi (25 detí) a jedna trieda s 2 – 6-ročnými deťmi (23 detí). Predškolákov bolo 81, 

z toho 8 malo odloženú povinnú školskú dochádzku.  

 

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI  

Elokované pracoviská sa zúčastnili množstva spoločných aktivít a každé pracovisko si tiež 

určovalo i svoje vlastné. Celoročne a takmer v každom počasí chodili na branné vychádzky 

spojené s poznávaním okolia, zberom šípok či liečivých rastlín. Zúčastnili sa výstavy 

výtvarného umenia v mestskom múzeu a svojimi prácami prispeli na výstavu ovocia zeleniny 

a kvetov, na ktorú sa prišli aj pozrieť.  

BESIEDKY A SEZÓNE AKTIVITY: Vo svojich triedach organizovali mnohé výchovné 

besiedky s rodičmi či starými rodičmi. Týkali sa ovocia a zeleniny, vyrezávania tekvíc, Dňa 
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jablka či pečenia perníkov. Organizovali sa vianočné besiedky a besiedky k Medzinárodnému 

dňu matiek. Medzi ďalšie sezónne aktivity patrilo púšťanie šarkanov, čakanie na Mikuláša, 

recitačná vianočná súťaž, fašiangový karneval, navštívili miestnu knižnicu, absolvovali aktivitu 

„Na ľudovú nôtu“ i jazdu vláčikom. V mestskom múzeu usporiadali ekologickú výstavu 

„Separujeme, recyklujeme – Ekovýstava“, absolvovali DOD a tvorivé dielne v ZUŠ a na 

konci roka boli svedkami slávnostného galaprogramu a rozlúčky predškolákov.  

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA: Deti absolvovali 5 spoločných divadelných predstavení. 

V zimnom období predstavenie Emulienka, filmové predstavenie Pat a Mat a na konci januára 

v Kultúrnom centre Nemšová absolvovali koncert zúbkovej hliadky „Veselé zúbky“. V marci 

videli predstavenie Psíček a mačička a v máji divadelné predstavenie Posledný dinosaurus. 

Posledným predstavením v školskom roku bolo cirkusové predstavenie Máša a medveď. 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY A EXKURZIE: Deti materskej školy sa zúčastnili na 

československom finále vo florbale, oslávili Deň materských škôl, absolvovali Šmolympiádu 

(8. ročník florbalového turnaja o putovný pohár MŠ), letnú športovú olympiádu OlympicDay 

a v júni boli na ukončení a vyhodnotení mestskej florbalovej ligy. 

Niektoré deti absolvovali exkurziu na farmu Gazdovstvo Uhliská. Deti z elokovaného 

pracoviska na Ul. Kropáčiho navštívili minizoo v Lubine a elokované pracovisko na Ul. 

odbojárov Galériu M. Bazovského a Bojnický zámok. 

Deti z pracoviska na Ulici odbojárov absolvovali Deň strašidiel, ekoateliér, tvorivé 

popoludnie, slávnostné vyhodnotenie výtvarných prác CEMMAC Horné Srnie a novoročné 

tvorivé dielne. Na Deň vody absolvovali exkurziu do Čistiarne odpadových vôd. So svojimi 

učiteľkami boli pozorovať biotop bagroviska v Ľuborči. Zúčastnili sa jarného koncertu v ZUŠ 

Trieda z elokovaného pracoviska na Kropáčiho ulici na výstave ovocia a zeleniny v Kultúrnom stredisku v Ľuborči 
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Nemšová, absolvovali veľkonočné tvorivé dielne a šibačku a rozlúčili sa s Morenou. V máji 

zažili atmosféru stavania mája spojeného s ľudovou veselicou, navštívili motýliu záhradu 

a absolvovali detskú cykloturistiku.  

Deti z elokovaného pracoviska na Trenčianskej ulici navštívili CHKO na tému: Staré odrody 

jabĺk. Počas roka absolvovali s Mgr. Katarínou Devánovou vychádzku do prírody, vianočné 

tvorivé dielne, pečenie a zdobenie medovníkov, pečenie chleba a akciu zdravie z prírody, 

liečivé rastliny. Absolvovali spevácku súťaž „Spievam si ja“, noc v škole a indiánsky deň.  

Deti z elokovaných tried na Ľuborčianskej ulici okrem celoškolských aktivít absolvovali 

jesenné upratovanie školského dvora, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili 

prekvapenie pre svojich starých rodičov v podobe čítania rozprávok so starými rodičmi v 

škôlke. Uctili si Mliečny deň, v prírode sa naučili zbierať liečivé bylinky a naučili sa, že cesta 

nie je ihrisko.  

Deti z elokovaných tried na ulici Kropáčiho sa boli pozrieť na hasičskej súťaži, pri rieke Váh 

zbierali šípky, absolvovali turistickú vychádzku, jesennú brannú vychádzku, dvakrát svojím 

kultúrnym programom uvítali novorodeniatka v meste Nemšová a zapojili sa do jarného 

upratovania. Spolu s rodičmi vyrezávali tekvice a ochutnávali nátierky z materskej školy, 

inokedy zasa spolu s rodičmi absolvovali ochutnávku Bonduel výrobkov. Absolvovali besedu 

s  dentálnou hygieničkou. V predvianočnom období piekli medovníky a navštívili miestnu 

pekáreň. V ich triedach sa uskutočnil Deň sv. Lucie, pri príležitosti DOD navštívili SKŠ a pri 

príležitosti MDD navštívili miestne kasárne.  

PROJEKTY A SÚŤAŽE: Spolu či individuálne sa zapájali triedy MŠ všetkých elokovaných 

pracovísk do rôznych súťaží, ako sú: Vesmír očami detí, Príroda, životné prostredie a deti, 

Vráťme sa do rozprávky či výtvarná súťaž Moja radosť, môj strach. 

Úspešne sa zapojili do výtvarnej súťaže Cementáreň CEMMAC - 90. výročie, kde získali 

žiaci ocenenie a ich obrázok sa stal súčasťou firemného kalendára. Na oficiálnom vyhodnotení 

súťaže v sídle firmy sa zúčastnili a vecné ceny si prišli prevziať Michal Mrázik, Petra 

Kňažková, Dominika Amrichová a Liliana Ondrášová.  

Výtvarné práce boli uverejnené v detskom časopise Vrabček a v Zázračnom ateliéri programu 

RTVS. Žiaci el. tried na Ľuborčianskej ulici si vytvorili i vlastný časopis Malí Šmolkovia.  

Do tanečných súťaží sa zapojili Tanculienky z el. triedy na Ul. Ľuborčianska. Dňa 26. marca sa 

zúčastnili regionálnej súťaže a prehliadky moderného tanca pod názvom Deň tanca 2019 

a získali zlaté pásmo s postupom v kategórii Deti 1. V krajskej súťaži Deň tanca 

Trenčianskeho kraja 2019 sa umiestnili v bronzovom pásme a na celoslovenskej tanečnej 

súťaži „Dance poetry“ 25. mája získali 1. miesto v kategórii mini.  

PROJEKTY: Úspešným sa stal i projekt prostredníctvom DM drogerie markt, ktorého 

cieľom bolo naučiť deti i rodičov, ako sa správne starať o zúbky. Do projektu sa zapojili deti 

z elokovanej triedy na Ul. Ľuborčianskej a elokovanej triedy na Ul. Kropáčiho. Ocenené boli 

deti triedy na Ľuborčianskej ulici, a to hlavnou cenou pre Trenčiansky kraj. Získali návštevu 

Zúbkovej hliadky v triede, koncert Zúbkovej hliadky v Kultúrnom centre Nemšová, ktorého sa 
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zúčastnila celá materská škola. Na podujatí získali deti od zúbkovej hliadky darčeky a škola 

získala 1000 € na odber produktov DM drogérie.  

Škola sa zapojila do zamestnaneckého programu Dobré srdce, ktorej vyhlasovateľom bola 

Tatra banka a. s. V projekte získali sumu 300 € na zabezpečenie telovýchovného náradia. 
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ŠPORT 

Na rozvoj športu a športových aktivít boli mestom Nemšová poskytnuté z grantového programu 

dotácie na činnosť nasledovným športovým klubom a združeniam: TJ Družstevník Vlára 

Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová, Florbalový klub Nemšová, Karate klub Mungen, OZ 

Žabka a Champion club. Na konkrétne športové podujatia vyčlenilo mesto v roku 2019 finančné 

prostriedky vo výške 2 994,69 €, a to pre Beh okolo Ľuborče, na športové popoludnie žiakov 

ZŠ a MŠ pri príležitosti MDD, rybárske preteky a Memoriál Petra Kenderu. 

 

ŠPORTOVÁ HALA  

Športová hala v Nemšovej za letným kúpaliskom oslávila svoje 40. výročie. S jej výstavbou sa 

začalo po otvorení prevádzky letného kúpaliska v roku 1977. Hlavným dodávateľom stavby 

bola Bučina Zvolen n. p. a investorom bola obec Nemšová. Za necelých 17 mesiacov 

s nákladmi 7 miliónov Kčs halu 30. marca 1979 slávnostne otvorili. V rokoch 1979 - 1991 bol 

jej vedúcim Koloman Vavro a od roku 1991 Vladimír Gajdoš.  

V súčasnosti mesto Nemšová ako jej prevádzkovateľ poskytuje priestory pre športovanie 

žiakov, členov športových oddielov ako i individuálnym občanom. Pri minifutbale sa tu 

stretávajú prípravkári, žiaci, starší žiaci, dorastenci i starí páni. Počas jesenných, zimných 

a v prvých jarných mesiacoch tu trénujú tenisti. Trénujú tu a hrajú ligové zápasy florbalistky 

mladšie a staršie žiačky, dorastenky a muži. Od roku 1990 sa tu počas vianočných sviatkov 

pravidelne koná turnaj v halovom futbale o Primátorskú vázu, od roku 1992 minifutbalová liga 

a od roku 1993 je v časti priestorov bývalej zasadačky vybudovaný fitnes klub. Vybudovaný 

bol svojpomocne z prostriedkov TJ a mesta Nemšová a jeho následnú prevádzku zabezpečil V. 

Gajdoš. V r. 2003 bola vymenená strešná krytina. V roku 2007 boli staré parkety nahradené 

povrchom Taraflex a vymenilo sa drevené obloženie haly. V roku 2009 bola postavená tribúna 

pre 99 divákov, v roku 2014 bola uskutočnená výmena okien a zateplenie plášťa haly a v roku 

2017 bola uskutočnená komplexná rekonštrukcia kotolne.  

 

FLORBAL  

Presne 15 rokov uplynulo od založenia Florbalového klubu NTS-ZŠ Nemšová. V roku 2004 ho 

založil a začal trénovať Peter Tydlačka. Rýchlo sa zaradil medzi popredné FK na Slovensku. 

Už po ročnom pôsobení v novom športovom dianí dokázali mladšie žiačky získať titul 

majsteriek Slovenska. Oddiel v ďalších rokoch úspešne napredoval a doteraz získal 22 titulov 

z vrcholných súťaží. V sezóne 2009/2010 získala Nemšová ako vôbec prvý kolektív z 

Nemšovej titul majsteriek Slovenska v extralige vo florbale žien.  

Oceniť treba získanie popredných umiestnení na najväčšom mládežníckom turnaji sveta v 

Prahe – Prague games. Veľmi dobré výsledky v súťažiach boli ocenené aj pôsobením viacerých 

hráčok v reprezentácii Slovenska v ženských i mládežníckych kategóriách.  
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EXTRALIGA ŽIEN, sezóna 2018/2019 

V základnej časti sa ženy umiestnili na 4. mieste a v PLAY OFF vo štvrťfinále podľahli 

družstvu z Tvrdošína (Nemšová -Tvrdošín, 1 : 9, 3 : 4, 7 : 5, 0 : 1) Najlepšou hráčkou miestneho 

klubu v sezóne 2018/2019 sa stala 

Alexandra Švančarová (nar. 2001) 

s celkovým počtom bodov 57. V bodovaní 

hráčov všetkých klubov sa umiestnila na 5. 

mieste. V prvej desiatke najlepších hráčok 

sa okrem nej na 9. mieste umiestnila 

Kristína Vyletelková (nar. 2002) s počtom 

bodov 50. Treťou najlepšou hráčkou s NTS 

FK – ZŠ Nemšová sa stala Terézia 

Zajacová (nar. 1995), ktorá sa 

v celoslovenskej tabuľke ocitla na 16. 

mieste s celkovým počtom bodov 42. Pre Teréziu Zajacovú to bola posledná sezóna 

v extraligovom tíme NTS FK - ZŠ Nemšová, pretože prestúpila do českého extraligového tímu 

TJ Sokol Brno Židice, kde začala aj študovať na VUT na stavebnej fakulte odbor geodézia a 

keďže nechcela dochádzať domov a chodievať na zápasy miestneho klubu takmer bez 

tréningov.  

Tabuľka základnej časti extraligy žien NTS FK - ZŠ NEMŠOVÁ v sezóne 2018/2019 

K  DÁTUM  ČAS  DOMÁCI  HOSTIA  VÝSLEDOK  

1 15.9. 2018 15:00 ŠK 98 Pruské  NTS FK – ZŠ Nemšová  9:8(2:2,2:4,4:2,1:0pp) 

3 29.9. 2018 17:00 NTS FK – ZŠ Nemšová Fb Kométa Spišská Nová Ves  5 :0 kontumačne  

4. 30.9. 2018 12:00 NTS FK – ZŠ Nemšová FBC Predator Sabinov   7:6(1:0,1:3,4:3,1:0pp) 

5. 13.10.2018 18:00 FBK Tvrdošín  NTS FK – ZŠ Nemšová 9:10 (4:4,3:2,2:4) 

6. 14.10.2018 10:00 MKŠS FBK Kysucké 

Nové Mesto  

NTS FK – ZŠ Nemšová 7:3 (2:0,3:2,2:1) 

7. 03.11.2018 17:00 NTS FK – ZŠ Nemšová FBC Mikuláš Prešov  19:1 (4:1,6:0,9:0) 

8. 04.11.2018 10:00 NTS FK – ZŠ Nemšová Eastern Wings Michalovce 17:2 (4:1, 7.2, 6:0) 

9 24.11.2018 11:00 Slávia Nitra  NTS FK – ZŠ Nemšová 11:6 (1:3,2:1,8:2) 

10 25.11.2018 11:40  iClinick VŠK PdF UK 

Hurikán Bratislava 

NTS FK – ZŠ Nemšová 7:10 (2:2,2:3,3:5) 

11 29.11.2018 19:00 NTS FK – ZŠ Nemšová ŠK 98 Pruské 12:6 (2:2,4:3,6:1) 

13 05.01.2019 14:00 Fb Kométa Spišská Nová 

Ves 

NTS FK – ZŠ Nemšová 6:8 (3:2,2:5,1:1) 

14 06.01.2019 11:00 FBC Predator Sabinov   NTS FK – ZŠ Nemšová 5:3 (1:2,2:1,2:0) 

Terézia  Zajacová 
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15 19.01.2019 17:00 NTS FK – ZŠ Nemšová FBK Tvrdošín 11:7 (2:1,3:1,6:5) 

16 20.01.2019 15:30 NTS FK – ZŠ Nemšová MKŠS FBK Kysucké  Nové 

Mesto 

4:7 (1:5,2:0,1:2) 

17 09.02.2019 18:00 FBC Mikuláš Prešov NTS FK – ZŠ Nemšová 7:15 (3:8,2:2,2:5) 

18 10.02.2019 10:00 Eastern Wings 

Michalovce 

NTS FK – ZŠ Nemšová 4:14 (2:4,1:3,1:7) 

19 23.02.2019 19:30 NTS FK – ZŠ Nemšová Slávia  Nitra 11:6 (0:3,5:2,6:1) 

20 24.02.2019 13:00 NTS FK – ZŠ Nemšová iClinick VŠK PdF UK Hurikán 

Bratislava 

11:5 (5:1,3:3,3:1) 

Priebežné výsledky v základnej časti Hyudai extraligy žien v sezóne 2019/2020 

K DÁTUM  ČAS  DOMÁCI  HOSTIA   VÝSLEDKY  

1 21.09. 2019 17:00 NTS FK – ZŠ Nemšová ŠK Slávia SPU DFA Nitra  17:2 (3:0,5:1,9:1) 

2 22.09. 2019 13:00 NTS FK – ZŠ Nemšová ŠK 98 Pruské 3:4 (1:3,0:1,2:0) 

3 29.09. 2019 13:00 Fb Kométa Spišská Nová 

Ves 

NTS FK – ZŠ Nemšová 4:7 (1:2,1:3,2:2 

4 06.10. 2019 11:00 FBK Tvrdošín NTS FK – ZŠ Nemšová 7:11 (2:5,4:3,1:3) 

5 26.10. 2019 17:00 VŠK PdF UK Hurikán 

Bratislava 

NTS FK – ZŠ Nemšová 1:11 (0:2,0:4,1:5) 

7 02.11. 2019 16:00 NTS FK – ZŠ Nemšová FBK Harvard Partizánske  14:4 (3:1,8:2,3:1) 

8 03.11. 2019 15:00 NTS FK – ZŠ Nemšová MKŠS FBK Kysucké Nové 

Mesto 

6:5 (4:3,2:0,0:2) 

9 23.11. 2019 15:00 FBC Predator Sabinov   NTS FK – ZŠ Nemšová 5:8 (1:3,2:2,2:3) 

10 24.11. 2019 10:30 Eastern Wings 

Michalovce 

NTS FK – ZŠ Nemšová 3:24 

(1:4,2:13,0:7) 

11 21.12. 2019 17:00 ŠK 98 Pruské NTS FK – ZŠ Nemšová 8:5 (3:3,3:1,2:1) 

12 22.12. 2019 10:00 ŠK Slávia SPU DFA 

Nitra 

NTS FK – ZŠ Nemšová 5:6 (1:3,3:1,1:2) 

NTS FK-ZŠ Nemšová sa po odohratí zápasu s Michalovcami stala jesenným majstrom 

extraligy žien v hernej sezóne 2019/2020. 

10. ROČNÍK 1. LIGY ŽIEN 2018/2019 VO FLORBALE 

Nemšová „B“ vyhrala 1. ligu štyrikrát. Tréner P. Tydlačka povedal, že je nesmierne rád, že prvá 

liga žije. Pred 12 rokmi mu dalo veľa práce založiť túto súťaž pre dievčatá, ženy a postupne 

rozvíjať ženský florbal na Slovensku. Podľa jeho slov v blízkej budúcnosti treba naštartovať 

ženské regionálne súťaže žien na Slovensku. Nemšová mala dostatok talentovaných hráčok, a 
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preto na 10. ročník vstúpili do tejto súťaže. Ženskú 1. ligu nehrali posledných 5 rokov. Jej 10. 

ročník Nemšová „B“ vyhrala. Celkovo išlo o ich  štvrté víťazstvo v tejto v lige. Tento ročník 

odohralo za Nemšovú B až 39 hráčok. V súťaži bolo viacero kvalitných tímov Lido BA, 

Trenčín, Partizánske, Kysucké N. Mesto „B”, súperov potrápilo Mútne, Banská Bystrica a iné. 

Niektoré zápasy mali väčšiu úroveň a kvalitu ako ZEX. Nemšová splnila ďalší cieľ a historicky 

získala už 22. titul.  

Na druhom mieste najlepších hráčok súťaže sa umiestnila hráčka Patrícia Štefánková (nar. 

2004) s celkovým počtom bodov 62 a za najlepšou hráčkou zaostávala len o 4 body. V súťaži 

dala 46 gólov a 16 asistencií. V prvej desiatke najlepších hráčok sa umiestnili na 3. mieste 

Kristína Vyletelková (60 bodov), 4. mieste Denisa Papierniková (54 bodov) a 8. mieste 

Alexandra Švančarková (47 bodov). 

Výsledky základnej časti 1. ligy žien v sezóne 2018/2019 

K  DÁTUM  ČAS  DOMÁCI  HOSTIA VÝSLEDOK  

2 23.9. 2018 11:00 NTS FK ZŠ „B“ Cassovia Velesis Košice 13:1(4:0,2:1,7:0) 

3 6.10. 2018 17:00 NTS FK ZŠ „B“ JSC-Wils Girls Čadca 15:8 (6:0,4:0,5:0) 

4 7.10. 2018 15:00 NTS FK ZŠ „B“ MKŠS FBK Kysucké Nové 

Mesto „B“ 

11:8 (6:3,1:2,4:3) 

6 28.10. 2018 14:00 FBK Harvard: Partizánske  NTS FK ZŠ „B“ 8:13 (3:4,2:4,3:5) 

7 17.11. 2018 17:00 NTS FK ZŠ „B“ FBC MH Florbal-FbO 

Florpédo Bratislava 

15:4 (6:1,2:1,7:2) 

8 18.11. 2018 11:00 NTS FK ZŠ „B“ ŠK Lido Prírodovedec 10:5 (3:2,4:0,3:3) 

9 1.12. 2018 14:00 TJ FBK : Hornets Mútne NTS FK ZŠ „B 3:10 (3:2,4:0,3:3) 

10 2.12. 2018 15:30 FBK BCF Dukla Banská 

Bystrica 

NTS FK ZŠ „B 5:7 (1:1,2:4,2:2) 

11 15.12. 2018 17:00 NTS FK ZŠ „B“ 1.FBC Florbal Trenčín 11:7 (2:3,7:1,2:3) 

12 16.12.2018 16:00 1.FBC Florbal Trenčín NTS FK ZŠ „B“ 7:13 (1:2,0:5,6:6) 

14 13.01. 2019 11:30 Cassavia Velesis Košice NTS FK ZŠ „B“ 5:11(1:8,2:2,2:1) 

15 26.01. 2019 14:00 JSC-Wils Girls Čadca NTS FK ZŠ „B“ 5:9(0:2,3:3,2:4) 

16 27.01. 2019 10:00 MKŠS FBK Kysucké Nové 

Mesto „B“ 

NTS FK ZŠ „B“ 5:8 (3:1,1:6,1:1) 

18 17.02. 2019 14:00 NTS FK ZŠ „B“ FBK Harvard: Partizánske 15.8 (7:2,4:4,5:2) 

19 02.03. 2019 12:30 FBC MH Florbal-FbO 

Florpédo Bratislava 

NTS FK ZŠ „B“ 1:8 (1:3,0:3,0:2) 

20 03.03. 2019 10:30 ŠK Lido Prírodovedec NTS FK ZŠ „B“ 10:13 

(3:1,4:6,3:6) 

21 09.03.2019 15:00 NTS FK ZŠ „B“ TJ FBK : Hornets Mútne 7:9 (3:4,1:3:2) 

22 10.03.2019 15:00 NTS FK ZŠ „B“ FBK BCF Dukla Banská 

Bystrica 

6:5 (3:1,3:1,0:3) 
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Konečné poradie v súťaži: 1. NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ (99bodov) 2. miesto FBK Harvard 

Partizánske (53 bodov), 3. miesto ŠK Lido Prírodovedec (47 bodov)  

SÚŤAŽE V REGIÓNOCH, SEZÓNA 2018/2019 

NTS FK- ZŠ Nemšová reprezentovalo Nemšovú sezóne 2018/2019 v regióne Západ v piatich 

kategóriách, a to mladšia a staršia prípravka, mladšie a staršie žiačky a dorastenky.  

MLADŠIA PRÍPRAVKA odohrala 8 regionálnych turnajov a umiestnili sa: V Trenčiankych 

Tepliciach 29. 10. 2018 na 2. mieste a 24. 11. 2018 na 4. mieste. V Trenčíne 15. 12. 2018 a 13. 

4. 2019 sa umiestnili na 3. mieste. V Partizánskom 12. 1. 2019 a 9. 2. 2019 sa umiestnili dvakrát 

na 4. mieste a v Nemšovej 9. 3. 2019 na 4. mieste a 30. 3. 2019 na 3. mieste. 

STARŠIA PRÍPRAVKA odohrala zo 17 regionálnych turnajov vo svojej kategórii 10 

s nasledovným umiestnením: V Partizánskom 21. 10. 2018 na 6. mieste a 13. 1. 2019 na 5. 

mieste. V Trenčianskych Tepliciach dňa 25. 11. 2018 sa umiestnili na 5. mieste. V Púchove 16. 

12. 2018 na 2. mieste. V Piešťanoch 3. 2. 2019 na 7. mieste. V Nemšovej 3. 11. 2018 na 4. 

mieste a 31. 3. 2019 na 2. mieste. V Trnave 24. 2. 2019 na 4. mieste, Dubnici nad Váhom 14. 

4. 2019 na 2. mieste a v Trenčíne 27. apríla na 8. mieste. 

MLADŠIE ŽIAČKY mali jediného protivníka, a to FBK Harvard Partizánske a spolu odohrali 

6 zápasov: 3 vyhrali, 1 remizovali a 2 prehrali. Výsledky na zápasy: 1. Partizánske - Nemšová 

4:6, 2. Nemšová - Partizánske 4:5, 3. Partizánske - Nemšová 4:4, 4. Nemšová - Partizánske 8:2, 

5. Nemšová - Partizánske 3:6, 6. Partizánske - Nemšová, 4:5. 

STARŠIE ŽIAČKY odohrali v sezóne 6 zápasov s troma protivníkmi: 4 vyhrali, 2 prehrali. 

Výsledky na zápasy: Nemšová - Modra 15:1, Nemšová - Partizánske 3:7, Nemšová - Pruské 

16:2, Partizánske - Nemšová 9:5, Pruské - Nemšová 1:11, Modra - Nemšová. Umiestnenie 

v základnej tabuľke: 1. miesto Partizánske, 2.miesto NTS FK- ŽŠ Nemšová, 3. miesto ŠK 98 

Pruské, 4. miesto Modra. Najlepšou hráčkou sa stala Štefánková Patrícia s počtom bodov 37.  

DORASTENKY hrali proti FBK Harvard Partizánske a spolu odohrali 6 zápasov, z toho 5 

prehrali. Výsledky zápasov: Partizánske - Nemšová 7:6, Nemšová - Partizánske 3:8, 

Partizánske - Nemšová 16:5, Nemšová - Partizánske 6:15, Nemšová - Partizánske 4:9.  

SÚŤAŽE V REGIÓNOCH, PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY JESENNEJ ČASTI 2019/2020.  

Mladšia prípravka: Nemšová – T. Teplice 

1 : 16 | Nemšová – Trenčín bieli 7 : 7 | 

Nemšová – Trenčín červení 9 : 14 | 

Nemšová – Skalica 8 : 9 | Nemšová – 

Partizánske modrí 3 : 13  

Staršia prípravka: Nemšová – Trenčín 

červení 10:4 | Nemšová – Topoľčany 10 : 

10 | Trenčín bieli – Nemšová 13 : 7 | 

Nemšová – Púchov 14 : 6 | Nemšová – 

Piešťany 2 : 9 | Partizánske – Nemšová 8 : 6 

| Trenčín : Nemšová 2 : 11 

Mladšie žiačky: Nemšová – Pruské 17 : 0 | 

Pruské – Nemšová 2 : 10 | Nemšová – 

Pruské 7 : 1  

Staršie žiačky: Nemšová – Modra 11 : 2; 

Galanta – Nemšová 1 : 33; Partizánske – 

Nemšová 12 : 10;  

Dorastenky: Nemšová – Pruské 10 : 4 | 

Nemšová – Partizánske 3 : 10 
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MAJSTROVSTVA SLOVENSKA VO FLORBALE  

MLADŠIE ŽIAČKY NTS-FK ZŠ Nemšová sa zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska v dňoch 

18. - 19. mája 2019 v Nemšovej získali pre Nemšovú už 23. titul majstra Slovenska v histórii 

klubu na Slovensku. VÝSLEDKY: Nemšová - Partizánske 11 : 1, Nemšová - Kysucké Nové 

Mesto 16 : 2, Nemšová - Tvrdošín 4 : 1. Semifinále: Nemšová - Kysucké Nové Mesto 5 : 1. 

Finále: Nemšová - FBK Partizánske 14 : 2. 

MS STARŠIE ŽIAČKY 11. a 12. mája 2019. Poradie: 1. Partizánske, 2. Banská Bystrica, 3. 

Nemšová, 4. Kysucké Nové Mesto, 5. Košice, 6. Pruské. Našou  najlepšou  hráčkou v sútaži 

bola Hoštáková Eliška (nar. 2004) umiestnila sa na 3. mieste. 

MS DORASTENKY Súťaž sa uskutočnila 4. - 5. mája. Poradie: 1. Kysucké Nové Mesto, 2. 

Partizánske, 3. Spišská Nová Ves, 4. Tvrdošín, 5. Nemšová. 

MS JUNIORKY Súťaž sa uskutočnila 1. - 2. júna. Poradie: 1. Kysucké Nové Mesto, 2. 

Nemšová, 3. Pruské, 4. Spišská Nová Ves, 5. Nitra, 6. Košice, 7. Prešov, 8. Likavka. 

Z miestneho klubu sa medzi najlepšími desiatimi hráčkami umiestnila na 6. mieste Slávka 

Papierniková (10 bodmi) a na 10. mieste Kristína Vyletelková (9 bodov). 

MAJSTERKY SLOVENSKA VO FLORBALE ZŠ  

Školské majstrovstvá Slovenska základných škôl vo florbale žiačok sa konali v Detve v dňoch 

28. a 29. 5. 2019. Dievčatá zo Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová, najlepšie z 

Trenčianskeho kraja, sa štvrtýkrát po sebe prebojovali do celoslovenského kola žiačok vo 

florbale z Trenčianskeho kraja a vyhrali.  

PREZENTÁCIA ŽIAČOK VO FLORBALE  

Hráčky miestneho klubu sa dostali do reprezentačného výberu v súťaži (Kulová Timea, 

Ondreičková Kristína, Štefánková Patrícia, Vráblová Vanesa, Papierniková Denisa, 

Papierniková Slávka, Reháková Sofia, Vyletelková Kristína, Švančarová Alexandra, Alexandra 

Oškrdová, Timea Kulová) a celý klub  reprezentoval Slovensko v rôznych súťažiach. 

PRAGUE GAMES 2019 

Na najväčšom mládežníckom turnaji sveta, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 10. do 13. júla sa 

zúčastnilo 7 766 účastníkov, z toho 409 tímov zo 14 krajín sveta (Česko, Čína, Fínsko, Litva, 

Nemecko, Holandsko, Nórsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko, Ukrajina, Dánsko 

a Poľsko). V 16. ročníku turnaja sa odohralo 1 150 zápasov so 136 rozhodcami. Slovenská 

výprava v počte 80 ľudí bojovala v Prahe v troch kategóriách: G12 (mladšie žiačky), G14 

(staršie žiačky) a G16 (dorastenky).  

Najúspešnejšia bola kategória G12, v ktorej hráčky skončili na treťom mieste za tímom zo 

Švajčiarska a Poľska. Káder družstva: Artmannová Adela, Držíková Alexandra, Gabrielová 

Veronika, Kiačiková Mária, Kresánková Vanesa, Kulová Timea, Motolová Nela, Mrázová 

Zuzana, Mutňanová Ema, Mutňanová Barbora, Veleková Romana, Vendžurová Hana, Čelinská 

Veronika, Červená Lenka, Šúkalová Michaela. 
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V kategórii G 14 sa hráčky umiestnili na 9. mieste. Káder družstva: Antalová Eliška Mária, 

Hlávková Klára, Micháliková Adriana, Mikušová Nikoleta, Molnárová Viktória, Ondreičková 

Kristína, Oškrdová Alexandra, Schvandtnerová Ema, Stern Lily, Šošová Ema, Štefánková 

Patrícia, Žilová Ivana. 

V kategórii G-16 na umiestnili na 8. mieste. Káder mužstva: Bilčíková Nikola, Bôbiková 

Laura, Danková Amy Ella, Hoštáková Eliška, Hrnčárová Simona, Hudecová Simona, Kuklová 

Kristína, Matuščinová Nela, Michaleková Monika Júlia, Mihályiová Daniela, Papierniková 

Denisa, Papierniková Slávka, Sichanhová Diana, Uhrínová Denisa, Vargová Viktória, 

Vendžurová Michaela, Vráblová Vanesa. 

16. ROČNÍK STUPAVA FLOORBALL CUP  

V dňoch 25. – 28. septembra 2019 florbalistky z Nemšovej získali zlato i striebro na 

medzinárodnom turnaji v Stupave. V najmladšej kategórii hrali dievčatá z Nemšovej len proti 

chlapcom a nenašli premožiteľa. Zaslúžene získali pre Nemšovú už druhé zlaté medaily v 

histórii Stupava cupu. Staršie dievčatá podľahli súperovi až vo finále počas posledných 3 minút 

zápasu a obsadili tak 2 miesto.  

Kategrória U-09 - NTS FK ZŠ Nemšová - Havířov (ČR) 5 : 3, ZŠ Nemšová - Vajda 

(Maďarsko) 1 : 0, ZŠ Nemšová - Záhorská Bystrica 4 : 0, ZŠ Nemšová - Snipers Bratislava 2:2. 

SEMIFINÁLE: ZŠ Nemšová - Snipers Bratislava 2 : 1; FINÁLE: NTS FK ZŠ Nemšová - 

Galaktik Bratislava 4 : 0, Góly: Vendžurová, Mutňanová, Kresánková. 

Kategória G-05 - NTS FK ZŠ Nemšová - Nitra 6 : 1, ZŠ Nemšová - Kaplice (Česko) 4 : 0, ZŠ 

Nemšová - Vajda (Maďarsko) 3 : 0, ZŠ Nemšová - Snipers Bratislava 2 : 2, ZŠ Nemšová - 

Komárom (Maďarsko) 3 : 2. SEMIFINÁLE: ZŠ Nemšová – Kaplice Česko) 3 : 1 FINÁLE: 

ZŠ Nemšová – Snipers Bratislava 0 : 2. 

Káder mužstva: Adela Artmannová, Amelia Artmanová, Vanesa Kresánková, Timea Kulová, 

Kiačiková Mária, Adriana Michalíková, Mutňanová Ema, Mutňanová Barbora, Ondrejičková 

Kristína, Patrícia Štefánková, Michaela Šumichrastová, Vedúca za ZŠ: Mgr. Dana Heynes, 

Tréner: Peter Tydlačka, Vedúci: Kula Vladimír. 

SLOVAK FLORBAL CUP 2019  

V najväčšom florbalovom turnaji na Slovensku v kategórií ženy – Víťazky mužstvo Od Tatier 

k Dunaju „B“ v kádri reprezentovali z Nemšovej hráčky Kristína Vyletelková, Patrícia 

Štefánková, Denisa Papierniková. 

FINÁLE VÍŤAZOV ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ŠKÔL UHERSKÝ BROD sa 

uskutočnilo 25. septembra ZŠ Opava - ZŠ J. Palu, Nemšová 10 : 5. 
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FUTBALOVÉ KLUBY 

Futbalové kluby v Nemšovej, Ľuborči a Kľúčovom hrajú súťaže na rôznych úrovniach 

a v rôznych vekových kategóriách.  

FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ 

Predsedom futbalového klubu bol Ladislav Kresánek. Klub hral v sezóne 2018/2019 vo 

futbale IV. ligu D v kategórii U19, III. ligu SŽ U15, U13 a viedol prípravky U11 a U09.  

STARŠÍ DORASTENCI IV. LIGY D 19SK (SZ ZsFZ) sa umiestnili z 15 družstiev na 1. mieste 

v tabuľke, druhé miesto obsadil TJ Slovan Dolná Súča a 3. miesto ŠK LR Crystal U19. Spolu 

odohrali 26 zápasov, z toho 24 vyhrali, 1 remizovali a 1 zápas s OŠK Trenčianske Stankovce 

prehrali. KÁDER MUŽSTVA: brankári boli Peter Vavruš, Adam Ďuriš, obrancovia Kristián 

Jurica, Samuel Húdek, Jakub Dúžek, Štefan Švajda, Martin Mačina, Filip Jurkovič, Boris 

Mojto, Felix Papiernik, záložníci Radomír Húdek, Alex Kula, Matúš Beňo, Marcel Meščánek, 

Kristián Kobela, Daniel Gabriš, Stanislav Machnáč, Boris Harušták, útočníci Marek Kováčik, 

Samuel Chlebana,  Adam Húdek a Marek Kotras, ktorý mal na svojom konte aj najviac, 25 

gólov.  

STARŠÍ ŽIACI III. LIGA SŽ U15 (SZ ZsFZ) sa umiestnili z 13 družstiev na 12. mieste 

v tabuľke. Z 22 zápasov 16 zápasov prehrali, 3 remizovali a len 3 vyhrali. Káder mužstva: 

brankár Richard Amrich, obrancovia Matúš Križko, Michal Sabatka, Andrej Ondrišák, 

Samuel Kikuš, Adam Sulety, záložníci Tomáš Bračík, Filip Bračík, Ondrej Kudlička, Laura 

Prnová, Samuel Galko, Tomáš Prchlík, Jakub Svedek, útočníci Lukáš Chlebana, Filip 

Mutňanský, Marek Mihálik, Matúš Blažej, Patrik Capák, Roman Švitel a Luboš Mitáš, na 

konte mal najväčšie skóre, 20 gólov.  

MLADŠÍ ŽIACI III. LIGA MŽ U13 (SZ ZsFZ) sa umiestnili z 13 družstiev v súťaži na 6. 

mieste. Z 22 zápasov 11 vyhrali, 1 remizovali a 10 prehrali.  

Po niekoľkých rokoch začalo fungovať družstvo mužov, ktorí hrali počas sezóny 2019/2020 

v 8. lige Double Star Bet - TN.  

 

TJ DRUŽSTEVNÍK VLÁRA ĽUBORČA 

Futbalový klub mal v súťaži družstvá TJ Družstevník Vlára Ľuborča muži v  VI. lige Double 

Star Bet - ObFZ TN a TJ Družstevník Vlára Ľuborča U19 v VI. Lige - D - U19 - ObFZ TN.  

MUŽI VI. LIGA DOUBLE STAR BET - OBFZ TN Mužstvo odohralo spolu 28 zápasov, z toho 

vyhrali 10, prehrali 12 a remizovali 6 zápasov. V tabuľke sa umiestnili na 13. mieste zo 16. 

Káder mužstva: brankári Juraj Husár, Peter Machara, Adrián Oberta, Ján Behanec, Mário 

Forgáč, obrancovia Dominik Hasidlo, Peter Vavrúš, Juraj Belko, Patrik Patka, Peter 

Hudcovský, Lukáš Patka, Marcel Masár, Ján Zváč, Marek Koníček, záložníci Michal Patka, 

Zdenko Gajdošík, Peter Matejka, Ján Gabriš, Ondrej Mazanovský, Pavol Patka, Daniel Čakajík, 

Ivan Schwantner, Daniel Moravčík, Richard Patka, Lukáš Sabadka, Juraj Dudák, Marek Belko, 

Bernard Brisuda, útočníci Marek Trška, Jozef Nanák, Milan Belko, Maroš Korienek, Roman 
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Bobot, Peter Rajníček, Marek Mihálik a Ján Bahno, ktorý mal na konte najväčší počet gólov -  

12.  

DORASTENCI VI. LIGA - D - U19 - OBFZ TN odohrali spolu 16 zápasov, z toho 8-krát 

vyhrali a 8-krát prehrali. Z desiatich tímov sa umiestnili na 5. mieste. Káder mužstva: 

brankár Richard Patka, obrancovia Filip Patka, Matej Cibuľa, Marek Kováčik, Jakub 

Šumichrast, Jakub Dúžek, Samuel Húdek, záložníci Daniel Moravčík, Michael Vladimír Patka, 

Michal Šumichrast, Filip Blažej, Daniel Gabriš, Alex Kula, Adrian Korienek a útočníci Samuel 

Chlebana, Boris Mojto, Adrián Hasidlo a Félix Papiernik, získal najviac - 11 bodov.  

 

FUTBALOVÁ KLUB TJ KĽÚČOVÉ 

Športová činnosť v Kľúčovom je zastúpená futbalovým mužstvom TJ Vlára Kľúčové. Je 

tvorená prevažne hráčmi Kľúčového pod vedením trénera a hráča Pavla Kopačku. Funkciu 

prezidenta klubu zastáva hráč Milan Patka. V súčasnej sezóne prišli do hráčskeho kádra noví 

hráči: Milan Patka ml., Ľuboš Trebichavský, Martin Guga, Tomáš Belko. Vo futbalovej 

sezóne 2018/2019 hrali za Kľúčové tri mužstvá: TJ Vlára Kľúčové, TJ Vlára Kľúčové U11 a TJ 

Vlára Kľúčové U09.  

 

MUŽI VO VI. LIGE DOUBLE STAR BET - OBFZ TN odohrali spolu 28 zápasov, z toho 12 

vyhrali, 13 prehrali a 3 remizovali. V celkovom hodnotení tak zo 16 tímov obsadili 7. miesto. 

Káder mužstva: brankári Patrik Húdek, Martin Machara, Ľubomír Škuta, obrancovia Pavol 

Kopačka, Peter Kiačik, Marek Papiernik, Martin Guga, Juraj Senko, Filip Petrúšek, Ľuboš 

Trebichavský, Tomáš Belko, Andrej Kiačik, záložníci Peter Ďuriš, Miloš Kiačik, Filip 

Rajníček, Pavol Amrich, Lukáš Vavruš, Michal Elias, Patrik Kulich, Juraj Kendera, Peter 
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Vavrúš, Milan Patka, útočníci Milan Patka, Dimitar Kostadinov, Tomáš Vydrnák, Marian 

Vavruš, Dávid Kijačik a Damian Vavruš, na konte mal najväčší počet gólov z tímu, spolu 17.  

TJ Vlára Kľúčové U11 v súťaži  PRÍPRAVKA - U11 - OBFZ TN  odohrali 18 zápasov,  z toho 

16 zápasov prehrali a dva remizovali a skončili tak na poslednom 12. mieste v tabuľke.  

Káder mužstva: brankári Matúš Srtnad a Oliver Vavruš, obrancovia Matúš Navrátil, Patrik 

Patka, Adam Verchola, Roman Janeček, Mathyas Sabatka, záložníci Adrián Milo, Karin 

Galová a Jakub Dlhý, útočníci Richard Belko, Sára Bahnová, Adam Mutňanský, Maxim 

Novotný, Šimon Machara  a René Heštera.  

SUSEDSKÉ DERBY  

Susedské derby medzi obcami Ľuborča a Kľúčové sa  uskutočnilo v nedeľu 7. apríla o 16.00 

hod. 

NIVA CUP 2019 

Letný turnaj v malom futbale sa uskutočnil 6. júla. Na podujatie sa prihlásilo 26 tímov a hrali 

na ihrisku v Ľuborči na 4 hracích plochách. Finálové poradie: 1. AQUATEC, 2. BANIK, 3. 

JÄGERMAISTRI, 4. POVAŽAN.  

MEMORIAL PETRA KENDERU  

Mesto Nemšová a FK Slovan Nemšová zorganizovali spolu športové podujatie MEMORIÁL 

PETRA KENDERU, ktorý sa uskutočnil dňa 20. júla 2019 od 14.00 hod. v areáli NTS v 

Nemšovej. Turnaj sa začal o 14.00 hod. Hrali sa 2 zápasy, ktoré boli vyžrebované pred 

turnajom. Organizátori pripravili sprievodný program - nafukovací hrad, detské súťaže, 

diskotéku, ukážky hasičského auta a ukážky pretekárskeho ťahača, počas prestávky finále bolo 

žrebovanie tomboly.  

PRVÝ ZÁPAS MFK Nová Dubnica - FK 

Slovan Nemšová 1:3 Góly: Brix René - 

Harušťák Boris, Vavrúš Damián, Kiačik 

Dávid  

DRUHÝ ZÁPAS: TJ Družtevník Vlára 

Ľuborča - TJ JRD Vlára Kľúčové 0:1 Gól: 

Juraj Kendera 

ZÁPAS O 3. MIESTO: MFK Nová 

Dubnica - TJ Družtevník Vlára Ľuborča 2:1  

Góly: Stuponský Boris, Brix René - Kula 

Alex 

FINÁLE: FK Slovan Nemšová - TJ JRD 

Vlára Kľúčové 0:1 Gól: Patka Milan st. 

Víťazom memoriálu Petra Kenderu, ročník 

2019, sa stalo TJ VLÁRA KĽÚČOVÉ. 

 

JUNIOR CIGÁŇ CUP 

V dňoch medzi 29. júnom a 10. júlom sa na ihrisku Nad Cigáňom v Ľuborči uskutočnil už 7. 

ročník tradičnej mládežníckej miniligy Junior Cigáň Cup. Tento ročník poznačil nižší záujem 

chlapcov o turnaj. V mladšej kategórii sa prihlásil dokonca iba jeden tím. Preto si hráči tímu 

FKS Atlético museli pohár vybojovať v netradičnom zápase proti bývalým účastníkom tohto 

turnaja, dnes už dospelým mladým mužom. V staršej kategórii sa odohralo dohromady deväť 
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zápasov. Každý z troch tímov hral s rovnakým súperom presne trikrát. Celkové víťazstvo na 

turnaji získali po druhýkrát hráči celku Napajedla CF. Tí ovládli všetkých šesť duelov za 

rekordné štyri hracie dni. Vďaka sponzorovi turnaja spoločnosti Cemmac bol bohatší aj deň 

odovzdávania medailí a trofejí.  

KONEČNÁ TABUĽKA STARŠEJ KATEGÓRIE: 1. Napajedla (61:9) 12b | 2. Whoopie 

(17:26) 4b | 3. Predators (18:61) 2b

 

CYKLISTIKA  

ALL PARTNERS RACING bolo založené v decembri 2018 ako záujmová organizácia. 

Založili ho nadšenci z Nemšovej so záujmom o cyklistiku, presnejšie MTB (mountain biking – 

horská cyklistika), so zameraním na downhill. Cieľom bolo zvýšiť záujem detí a mládeže z 

Nemšovej a okolia o športové aktivity, hlavne o cyklistiku a jej kategórie. V ich záujme je 

vybudovanie trate v Nemšovej pre cyklistické aktivity, kde môžu mladí ľudia skúšať svoje 

limity, a tiež reprezentovať Nemšovú na súťažiach.  

DOWNHILL alebo zjazd je časová disciplína, koná sa na strmých svahoch, ktoré ponúkajú 

vysoké rýchlosti a takisto množstvo skokov a prekážok. Trať je ohraničená po každej strane 

páskami a väčšina z nich sa dá prejsť za dve až päť minút. V okolí Nemšovej nie je žiadna 

podobná organizácia, ktorá by sa sústredila na tento druh športu. Na Slovensku však existujú 

mnohé bike-parky, ktoré ponúkajú možnosť realizovať tento šport a zároveň sa organizujú aj 

preteky v MTB organizované Slovenským zväzom cyklistiky.  

Predsedom organizácie je Peter Vavro a podpredsedníčkou Mgr. Ivana Porubská. V tíme 

majú jedného skúseného nemšovského jazdca Norberta Vavra. Za sebou má prvé kolá súťaží 

v zjazdovej cyklistike na slovenských, českých a dokonca európskych pretekoch. V 1. kole 

Slovenského pohára v Downhille obsadil 4. miesto, v druhom kole skončil na 10. mieste. 

Zúčastnil sa aj Európskeho pohára v Slovinsku, kde po nepríjemných pádoch obsadil napokon 

53. miesto. 

 

ŠACH  

Združenie KNŠ Nemšová/Horné Srnie je športový klub združujúcich miestnych šachistov. 

Vedúcim klubu je Peter Maslák. V minulosti našli výborné zázemie v zasadačke ŠH (dnešné 

fitnes centrum) a ich najvýznamnejšou postavou bol Ing. Ľubomír Poruban, ktorý sa presadil v 

korešpondenčnom šachu prebojovaním sa do kvalifikácie ME.  

V súťažnom ročníku 2018/2019 sa v 2. lige B KNŠ Nemšová/Horné Srnie umiestnili na 12. 

mieste, v 3. lige B KNŠ Nemšová/Horné Srnie „B“ na 10. mieste a 4. lige B21 - KNŠ 

Nemšová/Horné Srnie „C“ na 5. mieste 4. lige B21 - KNŠ Nemšová/Horné Srnie „D“ na 6. 

mieste. 

SVK 3. LIGA B2 2019/2020 sa uskutočnila 6. októbra. Výsledky zápasov: Nemšová/Horné 

Srnie A – Nemšová/Horné Srnie B 5,5 : 2,5, Nemšová/Horné Srnie A - Handlová 3 : 5,  
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Nemšová/Horné Srnie A – Považské Podhradie 6 : 2, Nemšová/Horné Srnie A – Bojnice 2,5 : 

5,5, Nemšová/Horné Srnie B – Lehota pod Vtáčnikom 2 : 6, Nemšová/Horné Srnie B – 

Chynorany 1,5 : 6,5,  Nemšová/Horné Srnie B– Beluša 2,5 : 5,5. 

 

KARATE KLUB MUNGEN 

Členovia Karate klubu Mungen Nemšová trénujú pod vedením trénera Pavla Prnu. 

NA GRAND PRIX ŽILINA sa na 1. mieste umiestnili Victoria Novotná, Jessica Gašparová a 

Adriana Mierna, na 2. mieste sa umiestnili Vanesa Ondrkálova a Peter Urbanec a 3. miesto 

získala Adela Bábiková.  

Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA V POPRADE si tituly majsterka Slovenska odniesli v 

kategórii od 8 do 9 rokov Jessica Gašparová a Victoria Novotná. V kategórii 10 - 11 rokov 

Vanesa Ondrkálová a bronzové medaily si vybojovali Adela Bábiková a Adriana Mierna. 

Victoria Novotná si tiež odniesla titul víťaz Slovenského pohára.  

V medailovej štatistike Majstrovstiev Slovenskej republiky sa tak Karate klub Mungen v 

kategórii Kumite umiestnil z 52 tímov na výbornom 3. mieste. Okrem týchto úspechov treba 

spomenúť aj vynikajúce výsledky pretekárky Miroslavy Kopúňovej, ktorá nadviazala na svoje 

vystúpenia vo Svetovom pohári a v Madride získala bronz na Majstrovstvách sveta WKF. 

 

CHAMPION RACE 

V poradí už 5. ročník CHAMPION RACE sa uskutočnil 24. augusta 2019 na Gazdovstve 

Uhliská v Trenčianskej Závade. Na štart sa postavilo 404 pretekárov (412 v roku 2018). 

Účasťou na pretekoch pomohli vyzbieranou sumou 1 050 € Ivanovi a Adamovi Bonkovcom z 

Ľuborče, Miriam Korienkovej z Kľúčového a Jozefovi Belkovi z Nemšovej. 

Tabuľka výsledkov pretekov podľa kategórií  

Kategória rotvajler 12 km, ženy  Vek Klub Čas 

1. Diana Kuricová 23 Champion CLub  1:44:56 

2. Petra Celecová 37 Champion CLub  1:58:48 

3. Janka Krajčovicová  17 Nové Mesto nad Váhom  1:59:34 

Spolu  účastníčok 21 

Kategória  rotvajler 12 km,  muži  

1. Radoslav Kopčan  32 Motorado  1:3:14 

2. Vladimír Kuric  25 Champion club  1:38:13 

3. Jozef Krajíček  49 Hlboké nad Váhom  1:43:17 

Spolu  účastníkov : 77 

Kategória cukrík, ženy  6 km 

1. Martina Kuricová  36 Champion Club  54:29 

2. Klára Štefánková  19 Nemšová  55:15 

3. Zdenka Bumbálová  30 Champion club  57:11 

Spolu  účastníčok 118 

Kategória  cukrík, 6 km muži 
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1. Juraj Randa  36 Paština Závada 48:32 

2. Miroslav Fojtík  41 Hlotka team  51:07 

3. Jakub Kútny  27 Stc Bc Púchov   51:10 

Spolu  účastníkov: 182 

 

51. ROČNÍK BEHU OKOLO ĽUBORČE 

Na štadióne TJ Ľuborča sa 9. novembra konal po 51. krát raz Beh okolo Ľuborče. 

V dvadsiatich vekových kategóriách sa napriek veľmi sychravému počasiu na štart postavilo 

spolu 200 pretekárov. V hlavnej kategórii na 7 500 m trati štartovalo 81 bežcov, v kategóriu 

Buď FIT s dĺžkou trate 3 200 m venovanej domácim pretekárom a členom Champion Clubu 

štartovalo 34 bežcov. V detských kategóriách štartovalo 85 detí.  

Výsledky v Behu okolo Ľuborče  

Prípravka žiačky 800m 

1. Mierna Adriana 2008 Nemšová  3:29 

2. Mierna Barborka  2007 Nemšová  3:32 

3. Šupilová Petra  2011 Trenčín  3:49 

Spolu  účastníčok: 27 

Prípravka žiaci  800m 

1. Ondrášik Jakub  2010  3:31 

2. Štefánek  Patrik  2009 Nemšová  3:33 

3. Šumichrast Albert  2008 Nemšová  3:34 

Spolu účastníkov: 33 

Mladšie žiačky 800 m 

1. Janíčková Katarína  2005 Lysá pod Makytou  2:55 

2. Prekopová Kristína  2005 Nemšová  3:19 

3. Galková Amália  2004 Borčice  3:28 

Spolu účastníčok: 3 

Mladší žiaci 1 200m 

1. Kudlík Matej  2004 ml. žiaci  4:13 

2. Sabo Jozef 2005 Dubnica nad Váhom  4:14 

3. Svedek Jakub  2004 Nemšová  4:17 

Spolu  účastníkov:11  

Staršie žiačky 1 200m 
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1. Šupicová Lena  2003 Trenčín  4:59 

Spolu  účastníčok : 1 

Starší  žiaci  2 200 m 

1. Šumichrast Jakub  2003 Nemšová  7:14 

2. Daňo Martin  2002 Sedmerovec 7:14 

3. Truchlík Michal  2002 Dubnica nad Váhom  7:15 

Spolu  účastníkov: 3 

Dorastenky 2 200 

1. Suranová Karin  2000 Dubnica nad Váhom  7:17 

2. Záputočná Sophia  2000 Dubnica nad Váhom  8:02 

Spolu  účastníčok :2  

Dorastenci 3 200m 

1. Janíček  Tomáš  2004 Lysá  pod Makytou 9:24 

2. Motola Matej  2006 Nemšová  12:32 

Spolu  účastníkov: 2 

Buď Fit ženy : 3200 

1. Brisudová Anna Mária  1998 Nemšová  11:02 

2. Štefánková Klára  2000 Nemšová  12:13 

3. Štefánková Alica  1994 Nemšová  13:35 

Spolu účastníčok : 11 

Buď Fit muži 3 200m 

1. Vydrnák Dalibor  1991 Champion club  11:07 

2. Koníček Marek 1993 Nemšová  11:20 

3. Svedek Jakub  2004 Nemšová 11:23 

Spolu  účastníkov: 23  

Juniori 4 200m 

1. Suchánek Martin  1998 Bohunice  14:36 

 Bugoš  Filip  2000 Dubnica nad Váhom  10:24 

Spolu účastníkov: 2 

Ženy F 

1. Maniková Ľubomíra  1989 AK Spartak Dubnica nad Váhom  30:44 

2. Kusendová Monika  1994 Moravské Lieskové 33:18 

3. Staňová Darina  1990 Trenčín  33:48 

4. Holečková Alexandra  1989 Champion club  38:17 

Spolu účastníčok : 9 

Ženy G 

1. Brezovská Barbora 1982 BMSC 29:49 

2. Hulvatová Iveta 1970 Jogging klub Dubnica nad Váhom 33:34 

3. Žilková Michaela  1972 Jogging klub Dubnica nad Váhom  36:45 

Spolu  účastníčok : 9 

Muži  A 

 

1. Ilavská Miroslav  1987 Jogging klub Dubnica n/V 26:09 

2. Janíček Adam  2002 Lysá  pod Makytou 27:18 

3. Moravec Filip  1993 TJ Spartak Myjava 27:28 

10. Brisuda Jozef 1992 Nemšová 30:43 

Spolu  účastníkov: 26  

Veteráni B 

1. Križák Ján  1970 AŠK GRAFOBAL Skalica  27:17 

2. Plevák Milan 1972 BK Lysá  pod Makytou  29:15 
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3. Sobek Peter 1978 BK Lysá  pod Makytou 29:24 

Spolu  účastníkov 17 

Veteráni C  

1. Moravec Ján  1967 TJ Spartak Myjava 29:50 

2. Vlasatý Vladimír  1962 Škk Lednické Rovne 31:43 

3. Kucharik Ján  1965 Trenčín  31:59 

Spolu  účastníkov 13 

Veteráni D 

1. Cvičela Ján  1956 Kľačany 32:13 

2. Sviták  1950 AK Žilina  37:23 

3. Benč Marián  1955 Škk Lednické Rovne  40:19 

Spolu účastníkov 3 

Veteráni  E 

1. Kminiak Ján  1948 Ilava  38:07 

2. Dobrodenka Anton  1948 Lednické Rovne 38:53 

3. Cyprian Marian  1947 Šachový oddiel Nemšová  42:42 

Spolu účastníkov 5 
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KULTÚRNY KALENDÁR  

19. 01. 2019  27. ročník školského plesu pri Katolíckej spojenej škole 

24. 01. 2019   24. ročník  mestský ples v Kultúrnom centre Nemšová 

14. 02. 2019  Výstava fotografií umeleckej tvorby rodáčky Evy Kristínovej 

15. 02. 2019  Školská tanečná zábava pri ZŠ, Janka Palu 2 

23. 02. 2019  14. ročník Skautského plesu v Kultúrnom centre Nemšová  

24. 02. 2019   Výročná členská schôdza SČK Ľuborča a oceňovanie darcov krvi  

03. 03. 2019  Výročná schôdza JDS a SK v Kultúrnom centre Nemšová 

03. 03. 2019  Výročná schôdza OZ Záhradkárov osady Bočky a prídomových zahr. 

05. 03. 2019  Fašiangový karnevalový sprievod 

10. 03. 2019  Oslavy k MDŽ, hudobné vystúpenie skupiny Borovienka 

16. 03. 2019  Vystúpene dychovej hudby Vlčovanka 

16. 03. 2019  Prvé kolo prezidentských volieb 

22. 03. 2019   The Gentlemen Slovakia, profesionálna divadelná strip show 

30. 03. 2019  Druhé kolo prezidentských volieb 

06. 04.2019  Divadelné predstavenie „Kubo, pocta Jozefovi Kronerovi“ 

07. 04. 2019  Benefičný koncert tanečných skupín  

15.-18. 04. 2019 Výstava MŠ: Separujeme, recyklujeme, dávame odpadu novú šancu  

30. 04. 2019  Tradičné stavanie májov a lampiónový sprievod 

12. 05. 2019  Oslavy Medzinárodného dňa matiek 

25. 05. 2019  1. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže Dance Poetry 

25. 05. 2019  Voľby do Európskeho parlamentu 

11. 05. 2019  Preteky mladých rybárov na štrkovisku v Nemšovej  

18. 05. 2019  Slávnostné odovzdanie čestného občianstva Evy Kristínovej 

19. 05. 2019  Hodová slávnosť v mestskej časti Trenčianska Závada 

21. 05. 2019  Divadelné predstavenie „Klimaktérium ...a čo ?“ 

31. 05. 2019  Atletický deň pri príležitosti MDD 

31. 05. 2019  DOD multifunkčnej zásobovacej základne Západ 

01. 06. 2019  Otvorenie letného kúpaliska 

01. 06 2019  12. ročník Dňa svätého Huberta pri studničke pod Košármi 

04. 06. 2019  DOD Centra sociálnych služieb  

09. 06. 2019  Cesta rozprávkovým lesom  

16. 06. 2019  Hodová slávnosť v mestskej časti Ľuborča 
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14.-15. 06. 2019 Spanilá jazda zrazu kamiónov cez  obce Nemšová, Ľuborča a Kľúčové 

20. 06. 2019  Slávnostné uvítanie detí do života 

26. 06. 2019  Rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka 

26. 06. 2019  Oceňovanie najlepších žiakov miestnych škôl 

26. 06. 2019  Slávnostný záverečný galaprogram žiakov MŠ 

28. 06. 2019  Koniec školského roka  

28. 06. 2019  Hudobné vystúpenie dychovej hudby Nemšovanka 

29. 06. 2019  230. výročie farského kostola sv. Michala  

29.06-10.07.2019 7. ročník Junior Cigáň cup 

25.-28. 07. 2019 Hodová slávnosť v mestskej časti Kľúčové 

06. 07. 2019  Niva cup 2019 

20. 07. 2019  Memoriál Petra Kenderu 

25. 07. 2019  Letné kino v Kľúčovom  

27. 07. 2019  Kľúčikovo „detské hody“ v mestskej časti Kľúčové 

16.-18. 08.2019 Cirkus Gärtner 

16.-17. 08. 2019 24. ročník Nemšovského jarmoku 

16. 08. 2019  DOD multifunkčnej zásobovacej základne Západ 

16. 08. 2019  Vernisáž výstavy obrazov Nadi Grzelákovej  

16. 08. 2019  Vernisáž výstavy skla „ Sklo a dekor Mariky Račekovej“ 

24. 08. 2019  Pietna akcia pri príležitosti 75. výročia leteckej bitky Karpatami  

24. 08.2019  5. ročník najťažšieho preteku na Považí „ Champion race“ 

02. 09.2019  Slávnostné otvorenie školského roka 

13. 09. 2019  Vernisáž výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v KS Ľuborča 

21. 09. 2019  Dopl. voľby primátora mesta Nemšová a poslanca v m. č. Tr. Závada 

29. 09. 2019  Hodová slávnosť Nemšová 

06. 10. 2019  Posedenie členov MO JDS a SK 

12.-13. 10. 2019  Hodová slávnosť v mestskej časti Trenčianska Závada  

17. 10. 2019  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva 

20. 10. 2019  Vystúpenie dychovej hudby Záhorienka v KC Nemšová 

11. 10. 2019  Výročie CHKO Biele Karpaty 

09. 11. 2019  51. ročník Behu okolo Ľuborče 

22. 11. 2019  Slávnostné uvítanie detí do života v mestskom múzeu 

23. 11. 2019  Vernisáž výstavy Eleonóry Žurkovej v mestskom múzeu 

27. 11. 2019  Slávnostné otvorenie Králikového mlyna 

30. 11. 2019  Vernisáž výstavy „Tok času v kronikách Nemšovej“  
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06. 12. 2019  Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka 

11. 12. 2019  Posedenie pri vianočnej kapustnici v kultúrnom stredisku Ľuborča 

29. 12. 2019   Predsilvestrovský pochod po náučnom chodníku  

30. 12. 2019  Predsilvestrovské posedenie pri hudbe SČK v KS Ľuborči  
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POUŽITÉ SKRATKY  
 

NOAA (str. 5) CIZS centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti  

C KN parcelné číslo  

CLLD MAS Community led local 

develompment/miestny rozvoj vedený 

komunitou  

CHKO chránená krajinná oblasť  

CSS centrum sociálnych služieb  

ČOV čistiareň odpadových vôd  

CVČ centrum voľného času  

CZŠ cirkevné základné školy 

DFS detský folklórny súbor  

DHZ dobrovoľný hasičský zbor  

DSS domov sociálnych služieb  

IBV individuálna bytová výstavba  

ITMS vládny informačný systém  

KC kultúrne centrum  

k. ú. katastrálny útvar  

LP Antonstál lesná pedagogika Antonstál 

MAS miestna akčná skupina  

MDD Medzinárodný deň detí  

MD VRR ministerstvo dopravy a výstavby 

regionálneho rozvoja  

MK miestna komunikácia  

MO JDS miestna organizácia Jednoty 

dôchodcov na Slovensku  

MPC metodické pedagogické centrum  

MS SČK miestny spolok Slovenského 

Červeného kríža  

MsÚ mestský úrad  

NFP nenávratný finančný príspevok 

NKÚ TN Národný kontrolný úrad Trenčín 

OZ občianske združenie  

PD poľnohospodárske družstvo  

RVS regionálna vodárenská spoločnosť  

RO rozpočtové opatrenie 

SIEA Slovenská inovačná a energetická 

agentúra  

SFZ Slovenský futbalový zväz  

ŠKD školský klub detí  

SPF Slovenský pozemkový fond  

SVB spoločenstvo vlastníkov pozemkov 

SZFB Slovenský zväz florbalu  

ŠPU školský pedagogický ústav  

TSK Trenčiansky samosprávny kraj  

VO verejné obstarávanie  

VZN všeobecne záväzné nariadenie 

ÚPN územný plán Nemšovej  

ZIS VH zákaznícky informačný systém pre 

vodné hospodárstvo  

ZOS zariadenie opatrovateľskej služby 

ZUŠ základná umelecká škola  

ŽoNFP žiadosť o nenávratný finančný 

prostriedok 

ZŠS zariadenie školského stravovania 
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4_ExlZrMOf6xbUtO9YUzP44juy849_d5MwBzAlM5inWVsA8RXg 

https://www.youtube.com/watch?v=anFiohdeM6A&feature=share&fbclid=IwAR3xeoBMZz-

y-O2568sS8ok8MY-6MyDnFyrNzkBmBUC68R5skcsNJnKCqG8 

https://www.facebook.com/Telerano/videos/1032561743610624?s=1388755073&v=e&sfn

s=mo 

https://www.mtbiker.sk/clanky/11090/tip-na-vylet-z-horneho-srnia-cez-gazdovstvo-uhliska-

na-skalku-nad-vahom.html?fbclid=IwAR0fhQsQ3po2Z3Osf-

aXJ2Z33xfysCVpTlgtU8CvbZ6T_csGV4lLpK4Ogss 

https://www.youtube.com/watch?v=ytqQ6o4e7v4 - televízna relácia s názvom Zľavová polícia  

https://www.ranch13.sk/hala-saloon-nemsova-ohradky-lasa-team-roping-7  

9. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA    

Podkladový materiál poskytnutý zamestnancami mestského úradu, úseku matriky a evidencie 

obyvateľstva  

10. EKONOMICKÝ ŽIVOT 

Informácie poskytnuté pracovníkom ÚPSVaR 

https://www.lesy.sk/files/lesy/o-nas/vyrocne-spravy/lesy_vs_2019_web_100dpi.pdf 

https://www.lesy.sk/pre-verejnost/casopis-lesnik/casopisy-pdf/ 

https://finstat.sk/00207098/zavierka 

file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2019/11.%20Ekomick%C3%BD%20%C5%BEiv

ot,%20obchod%20a%20slu%C5%BEby/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A

1va.PDF Výročná správa 

file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2019/11.%20Ekomick%C3%BD%20%C5%BEiv

ot,%20obchod%20a%20slu%C5%BEby/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A

1va.PDF 

Príloha k účtovnej závierke PD Vlara 2020.PDF 

Rozhovory s vedúcimi pracovníkmi  

11. SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ  

https://www.zzz.sk/kategorie/nemsova 

Výročná správa mesta Nemšová 2019 

https://www.vsetkyfirmy.sk/obec/nemsova/zdravie/  

12. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE    

https://www.ranch13.sk/
https://www.facebook.com/ranch13.sk
https://www.youtube.com/watch?v=anFiohdeM6A&feature=share&fbclid=IwAR2MZMAZJ4_ExlZrMOf6xbUtO9YUzP44juy849_d5MwBzAlM5inWVsA8RXg
https://www.youtube.com/watch?v=anFiohdeM6A&feature=share&fbclid=IwAR2MZMAZJ4_ExlZrMOf6xbUtO9YUzP44juy849_d5MwBzAlM5inWVsA8RXg
https://www.youtube.com/watch?v=anFiohdeM6A&feature=share&fbclid=IwAR3xeoBMZz-y-O2568sS8ok8MY-6MyDnFyrNzkBmBUC68R5skcsNJnKCqG8
https://www.youtube.com/watch?v=anFiohdeM6A&feature=share&fbclid=IwAR3xeoBMZz-y-O2568sS8ok8MY-6MyDnFyrNzkBmBUC68R5skcsNJnKCqG8
https://www.facebook.com/Telerano/videos/1032561743610624/?__cft__%5b0%5d=AZVgwu0KeG33_Rdslja4xZn4j9WeeK2xQLJ1tH8B-eMN8OxQH1lswRKv7EQE6YnSAm28twPjz0L8cIzjFYVxGaySz0PU_aS7Gcxqo8_Dr--oSgUAoUptLd_AcfQnP588YKlzJV-Xi7ZsjyOrpsYIP1BvlZ2EDYSkNSKyX_Ez8TjZkP1VmviUqczsQJsXYbZm54CvRCS2-ZlAR1toSvU_ATb0OiUM_1QMh0gA_5T5meRClQQlJ5VBqOThpCQu5Zt9Xjtyd8DxS4jxX402kyc1c89s&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/Telerano/videos/1032561743610624/?__cft__%5b0%5d=AZVgwu0KeG33_Rdslja4xZn4j9WeeK2xQLJ1tH8B-eMN8OxQH1lswRKv7EQE6YnSAm28twPjz0L8cIzjFYVxGaySz0PU_aS7Gcxqo8_Dr--oSgUAoUptLd_AcfQnP588YKlzJV-Xi7ZsjyOrpsYIP1BvlZ2EDYSkNSKyX_Ez8TjZkP1VmviUqczsQJsXYbZm54CvRCS2-ZlAR1toSvU_ATb0OiUM_1QMh0gA_5T5meRClQQlJ5VBqOThpCQu5Zt9Xjtyd8DxS4jxX402kyc1c89s&__tn__=-UK-R
https://www.mtbiker.sk/clanky/11090/tip-na-vylet-z-horneho-srnia-cez-gazdovstvo-uhliska-na-skalku-nad-vahom.html?fbclid=IwAR0fhQsQ3po2Z3Osf-aXJ2Z33xfysCVpTlgtU8CvbZ6T_csGV4lLpK4Ogss
https://www.mtbiker.sk/clanky/11090/tip-na-vylet-z-horneho-srnia-cez-gazdovstvo-uhliska-na-skalku-nad-vahom.html?fbclid=IwAR0fhQsQ3po2Z3Osf-aXJ2Z33xfysCVpTlgtU8CvbZ6T_csGV4lLpK4Ogss
https://www.mtbiker.sk/clanky/11090/tip-na-vylet-z-horneho-srnia-cez-gazdovstvo-uhliska-na-skalku-nad-vahom.html?fbclid=IwAR0fhQsQ3po2Z3Osf-aXJ2Z33xfysCVpTlgtU8CvbZ6T_csGV4lLpK4Ogss
https://www.youtube.com/watch?v=ytqQ6o4e7v4
https://www.ranch13.sk/hala-saloon-nemsova-ohradky-lasa-team-roping-7
https://www.lesy.sk/files/lesy/o-nas/vyrocne-spravy/lesy_vs_2019_web_100dpi.pdf
https://www.lesy.sk/pre-verejnost/casopis-lesnik/casopisy-pdf/
https://finstat.sk/00207098/zavierka
file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2019/11.%20EkomickÃ½%20Å¾ivot,%20obchod%20a%20sluÅ¾by/VÃ½roÄ�nÃ¡%20sprÃ¡va.PDF
file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2019/11.%20EkomickÃ½%20Å¾ivot,%20obchod%20a%20sluÅ¾by/VÃ½roÄ�nÃ¡%20sprÃ¡va.PDF
file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2019/11.%20EkomickÃ½%20Å¾ivot,%20obchod%20a%20sluÅ¾by/VÃ½roÄ�nÃ¡%20sprÃ¡va.PDF
file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2019/11.%20EkomickÃ½%20Å¾ivot,%20obchod%20a%20sluÅ¾by/VÃ½roÄ�nÃ¡%20sprÃ¡va.PDF
file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2019/11.%20EkomickÃ½%20Å¾ivot,%20obchod%20a%20sluÅ¾by/VÃ½roÄ�nÃ¡%20sprÃ¡va.PDF
file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2019/11.%20EkomickÃ½%20Å¾ivot,%20obchod%20a%20sluÅ¾by/VÃ½roÄ�nÃ¡%20sprÃ¡va.PDF
file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2019/11.%20EkomickÃ½%20Å¾ivot,%20obchod%20a%20sluÅ¾by/PrÃloha%20k%20ÃºÄ�tovnej%20zÃ¡vierke%20PD%20Vlara%202020.PDF
https://www.zzz.sk/kategorie/nemsova
https://www.vsetkyfirmy.sk/obec/nemsova/zdravie/
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Výročná správa mesta Nemšová  

Nemšovský spravodajca, XXIII. ročník, číslo 1-4, 2019 

13. DOPRAVA A SPOJE  

https://www.zpiestan.sk/spravy/arriva-docasne-rusi-vlak-do-

prahy/?fbclid=IwAR1qjLYk_JvnUKZqS6ONGsPSAwMG6JiFonFfv8adbJoql0RIKCjQNAR

aYe4 

https://mytrencin.sme.sk/c/22081023/v-nemsovej-ukoncili-predaj-listkov-na-vlak-ludom-

chyba.html 

13.  BEZPEČNOSTNÉ  ZLOŽKY 

https://www.minv.sk/?hasicitrencin&sprava=rozsiahly-poziar-haly-v-nemsovej-cast-klucov  

Podkladový materiál poskytnutý členom hasičského zboru v pôsobnosti mesta Nemšová  

https://www.facebook.com/hasicinemsova 

Podkladový materiál poskytnutý zamestnancom miestneho vojenského útvaru ZZ i., 

Brigádneho generála Jozefa Martina Kristína 

14. DUCHOVNÝ ŽIVOT  

http://nemsova.fara.sk/Historia/default.html 

15. ŠKOLSTVO 

http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2019&ts=Z%C5%A0&k=1,4,2,3,6,5,7,8&l=0&u=&h=skore

&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Janka 

Palu 2, Nemšová v školskom roku 2018/2019  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej 

umeleckej škole Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová za školský rok 2018/2019 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, 

Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová za školský rok 2018/2019 

Nemšovský spravodajca, XXIII. ročník, číslo 1-4, 2019 

16. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA 

Nemšovský spravodajca, XXIII. ročník, číslo 1-4, 2019 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/assets.designeo.cz/praguegames/cms/2019-pg-historical-

results-1-pdf_20200115140440.pdf  

https://www.praguegames.cz/ 

Výročná správa mesta Nemšová, auditovaná  

https://www.zpiestan.sk/spravy/arriva-docasne-rusi-vlak-do-prahy/?fbclid=IwAR1qjLYk_JvnUKZqS6ONGsPSAwMG6JiFonFfv8adbJoql0RIKCjQNARaYe4
https://www.zpiestan.sk/spravy/arriva-docasne-rusi-vlak-do-prahy/?fbclid=IwAR1qjLYk_JvnUKZqS6ONGsPSAwMG6JiFonFfv8adbJoql0RIKCjQNARaYe4
https://www.zpiestan.sk/spravy/arriva-docasne-rusi-vlak-do-prahy/?fbclid=IwAR1qjLYk_JvnUKZqS6ONGsPSAwMG6JiFonFfv8adbJoql0RIKCjQNARaYe4
https://mytrencin.sme.sk/c/22081023/v-nemsovej-ukoncili-predaj-listkov-na-vlak-ludom-chyba.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22081023/v-nemsovej-ukoncili-predaj-listkov-na-vlak-ludom-chyba.html
https://www.minv.sk/?hasicitrencin&sprava=rozsiahly-poziar-haly-v-nemsovej-cast-klucov
https://www.facebook.com/hasicinemsova
http://nemsova.fara.sk/Historia/default.html
http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2019&ts=Z%C5%A0&k=1,4,2,3,6,5,7,8&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0
http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2019&ts=Z%C5%A0&k=1,4,2,3,6,5,7,8&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/assets.designeo.cz/praguegames/cms/2019-pg-historical-results-1-pdf_20200115140440.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/assets.designeo.cz/praguegames/cms/2019-pg-historical-results-1-pdf_20200115140440.pdf
https://www.praguegames.cz/
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https://www.slovakfloorball.sk/2015/08/29/terezia-zajacova-si-v-brne-zahra-cesku-extraligu-

vybrala-som-si-tak-aby-som-mohla-studovat-aj-

hravat/?fbclid=IwAR1NtlL8EeNXW6tQERuKdxAVjM8rzVVeSS7lE8wvSvIRHoLgx4jMvA

fYHP8 

https://finstat.sk/51918838  

https://www.facebook.com/apracingclub1/ 

https://www.chess.sk/index.php?str=clenovia&klubId=60103 

https://www.facebook.com/FK-Slovan-Nem%C5%A1ov%C3%A1-108384782512795/  

https://www.facebook.com/FUTBALOV%C3%9D-KLUB-%C4%BDUBOR%C4%8CA-

172953297105/  

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/futbalovy-klub-klucove/tim/32317/?sutaz=2320 

https://www.facebook.com/groups/124311984248803   

F 

https://www.slovakfloorball.sk/2015/08/29/terezia-zajacova-si-v-brne-zahra-cesku-extraligu-vybrala-som-si-tak-aby-som-mohla-studovat-aj-hravat/?fbclid=IwAR1NtlL8EeNXW6tQERuKdxAVjM8rzVVeSS7lE8wvSvIRHoLgx4jMvAfYHP8
https://www.slovakfloorball.sk/2015/08/29/terezia-zajacova-si-v-brne-zahra-cesku-extraligu-vybrala-som-si-tak-aby-som-mohla-studovat-aj-hravat/?fbclid=IwAR1NtlL8EeNXW6tQERuKdxAVjM8rzVVeSS7lE8wvSvIRHoLgx4jMvAfYHP8
https://www.slovakfloorball.sk/2015/08/29/terezia-zajacova-si-v-brne-zahra-cesku-extraligu-vybrala-som-si-tak-aby-som-mohla-studovat-aj-hravat/?fbclid=IwAR1NtlL8EeNXW6tQERuKdxAVjM8rzVVeSS7lE8wvSvIRHoLgx4jMvAfYHP8
https://www.slovakfloorball.sk/2015/08/29/terezia-zajacova-si-v-brne-zahra-cesku-extraligu-vybrala-som-si-tak-aby-som-mohla-studovat-aj-hravat/?fbclid=IwAR1NtlL8EeNXW6tQERuKdxAVjM8rzVVeSS7lE8wvSvIRHoLgx4jMvAfYHP8
https://finstat.sk/51918838
https://www.facebook.com/apracingclub1/
https://www.chess.sk/index.php?str=clenovia&klubId=60103
https://www.facebook.com/FK-Slovan-Nem%C5%A1ov%C3%A1-108384782512795/
https://www.facebook.com/FUTBALOV%C3%9D-KLUB-%C4%BDUBOR%C4%8CA-172953297105/
https://www.facebook.com/FUTBALOV%C3%9D-KLUB-%C4%BDUBOR%C4%8CA-172953297105/
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/futbalovy-klub-klucove/tim/32317/?sutaz=2320
https://www.facebook.com/groups/124311984248803



