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VÝSKYT CHORÔB V MINULOSTI 
Covid-19 nie je prvou epidémiou, ktorá postihla naše obce, a pravdepodobne ani poslednou. 

Mor, cholera či španielska chrípka - tri najväčšie epidémie a mnoho malých lokálnych 

potrápili našich občanov i v minulosti. Mnohé z nich dnes už takmer nepoznáme, lebo sme 

proti nim očkovaní. V roku 1831 zachvátila celé Považie epidémia cholery a pri štúdiu starých 

matričných kníh sa môžete dozvedieť, že v obci v roku 1831 zomrelo 106 ľudí, z toho 20 na 

choleru a v roku 1832 zomrelo 127 občanov, z toho 9 na choleru. Cholera bola nebezpečná 

hnačková infekcia, ktorá sa šírila kontaminovanou vodou alebo potravinami. Vo vode vedela 

prežiť aj roky a na potravinách 6 týždňov. O sto rokov, v rokoch 1918 – 1920, sa objavila 

španielska chrípka, o nej však v matričných knihách záznamy nie sú, pretože príčina úmrtia sa 

v tých časoch nezaznamenávala, ale v obecnej kronike Kľúčové bola v roku 1918 

zaznamenaná epidémia španielskej chrípky, a ako sa v nej uvádza, zomrelo po nej viac ľudí. 

Koľko presne, to kronikár neuviedol. Ide o najstarší záznam o chorobe v obecných kronikách. 

V jednom v rozhovorov s pamätníkmi mesta Nemšová som sa dozvedela, že približne z tohto 

obdobia pochádza príbeh úmrtia 12-ročného židovského dievčaťa, ktoré zomrelo 

v Trenčianskej Závade na veľmi nákazlivú chorobu. Odmietli ju však z obce previezť 

a pochovať na židovskom cintoríne v Nemšovej. Pochovali ju preto na vlastnej roli, hneď 

vedľa cintorína v Trenčianskej Závade. Dlhé desaťročia aj po odchode židov a vzniku 

miestneho družstva odmietali miestni roľníci preorať či inak upraviť toto miesto.  

O necelých desať rokov v 1927 potrápil občanov brušný týfus. Zamorených bolo v obci 25 

domov. Vyšetrovaním bolo zistené, že týfus sa rozšíril užívaním vody z obecného potoka, 

preto bolo zakázané užívať tieto vody. Šíreniu epidémie bolo zamedzené hromadným 

odvážaním chorých do krajskej nemocnice v Trenčíne na nariadenie lekára Ignáca Steinera. 

Týfusu podľahol 14-ročný chlapec Anton Gurín. Rok na to v novembri 1928 sa medzi deťmi 

rozšírili spálničky (osýpky). Rozšírené boli natoľko, že škola bola z nariadenia Okresného 

úradu v Trenčíne zavretá na dobu 7 dní. Pravidelne sa vyskytovala nákazlivá choroba záškrt, 

ktorej v roku 1934 podľahla i žiačka 1. ročníka Štefánia Adamcová. Išlo o chorobu, ktorá sa 

na celom svete vyskytovala vo veľkých epidémiách. V roku 1946 bolo proti nej zavedené 

povinné očkovanie a nemoc takmer vymizla. 

Choroby postihovali i dobytok, ošípané, ovce a kozy. Najčastejšie išlo o slintačku-krívačku, 

ktorá bola nebezpečná i pre občanov a často ovplyvnila i chod samotnej obce. V roku 1952 

bola choroba natoľko rozšírená, že MNV vydalo opatrenie zákazu zhromažďovania sa 

občanom vo veľkých skupinách. Preto boli od Vianoc zavreté všetky verejné miestnosti, 

hostince, kino a dokonca i kostol. Zákaz platil až do 31. 12. 1952 a v nasledujúcom roku 1953 

nariadením okresného zverolekára bola kvôli slintačke-krívačke škola zavretá dvakrát. 

Pravidelne sa v minulosti zatvárala škola i kvôli chrípkovým epidémiám.  
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PANDÉMIA KORONAVÍRUS SARS-COV-2 

COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2, pochádzajúce 

z Ázie. Nie je však prvým vírusovým ochorením z Ázie, ktoré sa na našom území vyskytlo. 

V kronikách obce Nemšová sa napríklad nachádza informácia i o ázijskej chrípke z roku 

1957, kvôli ktorej bola zavretá i škola.  

Prvý prípad na Slovensku bol oficiálne zaznamenaný 6. marca 2020 a k 31. 12. 2020 

stúpol počet prípadov potvrdených pozitívnych PCR testami na 184 508 ľudí. K 31. 12. 2020 

zomrelo na Covid-19 na Slovensku 2 250 občanov. Väčšina z nich ale zomrela od jesene do 

konca roka, pretože napríklad k 30. septembru bolo hlásených len 48 úmrtí.  

Pandémiu na Slovensku môžeme rozdeliť na dve vlny. V prvej vlne sme silu ochorenia 

nepocítili tak ako ľudia v iných krajinách, napr. Taliansko, keďže sa u nás takmer nešírila 

a väčšina prípadov bola definovaná ako cestovateľské. Zvládali sa vyhľadávať kontakty a 

včas izolovať nakazených. Komunitné šírenie nastalo až na jeseň a počet infikovaných do 

konca roka už len stúpal.  

OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA COVID-19 NA SLOVENSKU 

Na celom Slovensku v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 začala 12. marca platiť 

Mimoriadna situácia (začiatok prísnych opatrení), ktorá trvala celý kalendárny rok. 

Zavreli sa školy, rôzne prevádzky ako fitnes centrá, reštaurácie či obchody. Dňa 15. marca 

bol vyhlásený núdzový stav a 19. marca bol tento stav rozšírený. Povinná karanténa 

a testovanie bolo zavedené od 7. apríla a o deň nato bolo zavedené obmedzenie voľného 

pohybu obyvateľstva. Ľudia, ktorí mali vládou nariadenú karanténu, ju museli dodržiavať, 

inak im hrozila pokuta vo výške 1 659 €. Vo svojom tradičnom ponímaní boli kvôli 

opatreniam narušené i Veľkonočné sviatky. Núdzový stav trval do 14. mája. Mimoriadna 

situácia pokračovala. Od 1. októbra bol opäť vyhlásený núdzový stav na území celej 

republiky, trval do konca kalendárneho roka a pokračoval aj potom. Otvorené mohli byť len 

potraviny, drogérie a lekárne. 

PRVÁ VLNA PANDÉMIE V MESTE NEMŠOVÁ 

Primátor mesta Nemšová vydal usmernenie s účinnosťou od 9. marca 2020 a až do 

odvolania nariadil: zrušiť všetky akcie a podujatia s vyššou koncentráciou ľudí, ktoré 

organizovalo mesto Nemšová alebo organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, nariadil 

zabezpečiť dezinfekciu kontaktných pracovísk MsÚ Nemšová, uzatvoriť pre návštevy 

Centrum sociálnych služieb, zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode 

plánované mimo územia SR organizované školami a školskými zariadeniami v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. V školách a škôlkach nariadil zrušiť všetky 

podujatia s vyššou koncentráciou detí a ľudí. Športové kluby a športové zväzy organizujúce 

športové podujatia na území mesta Nemšová mali rešpektovať zákaz Ústredného krízového 

štábu Slovenskej republiky organizovať kultúrne a verejné podujatia na celom území štátu, 

a to od 10. marca. Zákaz mal platiť 14 dní, zvýšiť sa mala dezinfekcia v školách, škôlkach 

a školských zariadeniach, ktoré boli nakoniec aj tak zavreté.  
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V tomto čase bola v súvislosti so šírením ochorenia odporúčaná a od 12. marca povinná 14-

dňová domáca izolácia pre ľudí, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí. Išlo najmä 

o dovolenkové destinácie, lyžiarske strediská v Taliansku, ktoré i naši občania navštívili 

počas jarných prázdnin.  

Mnohé úrady mohli občania navštíviť len v najnutnejších 

prípadoch a pre kontakt s nimi  začali využívať 

predovšetkým elektronickú formu komunikácie. Úradné 

hodiny i samotný chod Mestského úradu v Nemšovej sa 

upravil. Od 16. marca vstup do mestského úradu bol pre 

verejnosť obmedzený a podmienený využitím 

dezinfekčných a ochranných prostriedkov. Od uvedeného 

16. marca bola zatvorená mestská knižnica a jej pobočky, 

s okamžitou platnosťou bola pre verejnosť zavretá 

technická pamiatka Králikov mlyn, všetky mestské 

športoviská NTS, TJ - Ľuborča, TJ – Kľučové, športová 

hala, fitnes a ostatné verejné športoviská v správe mesta, 

a to do nedele 29. marca. V skutočnosti to ale bolo 

dlhšie.  

Od pondelka 16. marca boli na území mesta zavreté všetky školy a školské zariadenia min. 

na 14 dní, no situácia sa vyvinula tak, že žiaci nastúpili do škôl až 1. júna, aj to nie všetci. Na 

štátnej úrovni sa zavreli letiská a zaviedli sa kontroly na hraniciach so susednými štátmi. 

V obchodných centrách sme mali možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky. Krízový 

štáb mesta ako aj vedenie mesta Nemšová prijatými opatreniami reagovala na pokyny 

Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a zároveň zaviedlo vlastné preventívne 

opatrenia v prospech bezpečnosti obyvateľov mesta Nemšová. 

ROR (RUKY, ODSTUP, RÚŠKO) Rok 2020 priniesol medzi nás nové symboly, ktoré 

sme doteraz nepoznali: zákaz vstupu bez rúška, dodržujte odstup, dezinfikujte si ruky či iné 

symboly súvisiace s opatreniami.  

Jedným z najvýraznejších opatrení, ako prevencie nakazenia sa vírusom, okrem preventívnej 

dezinfekcie rúk vo všetkých verejných interiéroch, sa stalo nosenie rúška či iným spôsobom 

prekrytie dýchacích ciest. Povinnosť nosenia rúška nastala od 25. marca. Takmer okamžite sa 

začala kampaň na nosenie rúšok. Rúška sa stali zrazu dokonca nedostatkovým tovarom 

a ľudia si ich začali šiť sami doma a častokrát aj pre iných a úplne dobrovoľne.  

Z každej strany bolo počuť informácie o opatreniach, v rámci ktorých by sa mal sociálny 

kontakt obmedziť na minimum, najmä návštevy starých rodičov, chorých ľudí s oslabenou 

imunitou a informácie o tom, že bez rúška môže kontakt skončiť fatálne. Osamelým starým 

občanom mala pomôcť obec formou nákupov potravín či liekov. Lekára mali občania pred 

návštevou kontaktovať telefonicky. Sami lekári sa báli prijímať chorých. Mnohých občanov 

vybavovali iba telefonicky. 
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DEZINFEKCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV: 

Pracovníci VPS m. p. o. vykonali v dňoch 6. a 8. apríla 

dezinfekciu verejných priestranstiev roztokom z 

chloranu sodného z dôvodu zníženia prenosu vírusu 

Covid 19. Vydezinfikované boli autobusové zastávky v 

meste Nemšová, vrátane mestských častí, zábradlia pri 

vstupoch do lekární, pri vstupe do KC Nemšová a 

potravín Mlyny, otváracie časti smetných nádob 1 100 l 

na sídliskách a ostatných vonkajších priestoroch mesta, 

vrátane mestských častí a cintorínov. Rovnaká 

dezinfekcia priestorov bola vykonaná aj 9. a 14. apríla. 

PODVODNÍCI: Na kritickej situácii sa, bohužiaľ, 

vedia priživiť aj podvodníci. MV SR Odbor prevencie 

a kriminality upozorňoval, že na Slovensku boli 

zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby v súvislosti s hrozbou 

šírenia nového koronavírusu kontaktovali telefonicky alebo osobne seniorov s požiadavkou 

zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chceli 

zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. Či sa takéto prípady vyskytli aj v našich obciach, 

nie je známe.  

DOBROVOĽNÍCI - POMOC PRI ŠITÍ RÚŠOK: Na začiatku pandémie sa stalo 

rúško na tvár veľmi žiadaným tovarom a spočiatku ich bolo veľmi málo. V mestskom 

rozhlase bola vyhlásená výzva na pomoc pri výrobe rúšok. Hneď po vyhlásení sa nahlásili 

prví dobrovoľníci, ktorí darovali materiál a šili rúška. Na ich distribúcii sa následne podieľali 

pracovníčky zo správneho oddelenia mesta Nemšová, skauti a hasiči, ktorí ochranné rúška 

starším a osamelým občanom odovzdali vhadzovaním do poštových schránok. Rúška boli 

distribuované postupne podľa ulíc a častí mesta. Rozdaných bolo celkovo 910 rúšok 

najrizikovejšej skupine našich občanov. Veľká vďaka patrí miestnym ochotným a šikovným 

dobrovoľníčkam, ktoré obetovali svoj čas a energiu v tejto mimoriadnej situácii v prospech 

všetkých občanov mesta. Vďaka patrí každému účastníkovi výzvy, či už látku daroval, strihal 

alebo šil. Pri akcii bolo vidieť, ako si vedia občania mesta navzájom pomôcť, prejaviť 

solidaritu a občiansku angažovanosť na úkor svojho voľného času.  

Primátor mesta Nemšová verejne poďakoval Romanovi Korvasovi, ktorý mestu daroval 

zdravotnícke textilné rúška, ktoré zamestnankyne MsÚ distribuovali starším a osamelým 

občanom nášho mesta. Za ušitie textilných rúšok poďakoval Kataríne Morihlatkovej, Oľge 

Murkovej, Elene Belkovej, Jitke Mačinovej, Márii Patkovej, Eve Košútovej, Jaroslave 

Artmanovej, Helene Moravčíkovej, Jessice Navrátilovej, Márii Ližičiarovej, Kataríne 

Pružincovej, Márii Čajkovej, Márii Pšenčíkovej, Kataríne Chabadovej, Anne Kebískovej, 

Monike Korienkovej, Renáte Knápkovej, Jane Husárovej, Eve Vavrušovej, Janke Králikovej 

a Berte Dankovej. 

Súčasťou ďalšej pomoci bolo zriadenie telefonickej linky pre občanov, prostredníctvom 

ktorej bolo možné požiadať o pomoc pri nákupe potravín, drogérie a liekov. Linka bola 
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prednostne určená pre osamelých seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením, osamelého 

rodiča či osoby v karanténe. Nákupy zabezpečovali miestni dobrovoľníci. Linka bola 

k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. 

OBMEDZENIE ÚRADNÝCH HODÍN NA MESTSKOM ÚRADE Od stredy 18. 

marca do odvolania Mestský úrad v Nemšovej fungoval pre verejnosť v obmedzenom 

režime. V pondelok v čase od 12.00 do 15.00 hod., v stredu v čase od 14.00 do 17.00 hod. a v 

piatok v čase od 12.00 do 14.00 hod. Mestský úrad bol otvorený len pre tie úkony, ktoré boli 

neodkladné a nebolo ich možné vybaviť telefonicky alebo elektronicky. Podateľňa prijímala 

len neodkladné podania, činnosť matriky sa obmedzil len na niektoré úkony napr. týkajúce sa 

úmrtia. V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta si mal klient priniesť vlastné pero a použiť 

rúško. Informácie určené žiadateľom o vydanie stavebného povolenia, územného, 

kolaudačného a iného rozhodnutia, ktoré boli vydávané v zmysle stavebného zákona, 

stavebný úrad odročil až do odvolania mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR.  

FÁZY UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V PRVEJ VLNE 

Prvá fáza uvoľňovania zavedených opatrení nastala 22. apríla, druhá a tretia fáza 6. mája 

a štvrtá 20. mája. Posledná piata fáza uvoľňovania nastala 3. júna a 10. júna, kedy bola 

zrušená povinná štátna karanténa. Úradné hodiny boli opäť rozšírené 27. apríla a od 11. mája 

poskytovali svoje služby občanom v neobmedzenom rozsahu. Počas 1. fázy uvoľňovania 

opatrení proti koronavírusu ale naďalej platili prísne hygienické opatrenia a vybaviť sa mohli 

len neodkladné záležitosti. Opäť otvorená bola pre verejnosť od 7. mája aj mestská knižnica, 

v ktorej rovnako platili prísne hygienické opatrenia (v pobočkách max. 1 a v Nemšovej 2 

návštevníci v priestore knižnice). Súčasťou uvoľňovania bolo 18. mája opätovné otvorenie 

Králikovho mlyna, tiež za obdobných hygienických opatrení. V prvej vlne pandémie bolo 

k 10. júnu na celom Slovensku zaznamenaných 28 prípadov úmrtia na Covid-19 z 1 541 

pozitívnych prípadov, čo je číslo, ktoré často zodpovedalo prírastku pozitívnych za jeden 

deň počas druhej vlny. V prvej vlne tak občania ešte nepocítili pravú tvár pandémie. Bolo to 

pravdepodobne pre včasne a dobre nastavené pravidlá a vďaka disciplinovanosti občanov, 

ktorá vyplývala aj z obavy z hroziaceho nebezpečenstva. V prvej vlne nedošlo ku 

komunitnému šíreniu pre včasné trasovanie kontaktov a zavedenie povinnej karantény pre 

občanov prichádzajúcich zo zahraničia (v nej sa ocitli i miestni obyvatelia). V štátom 

zriadených karanténnych zariadeniach museli byť 14 dní, kde boli testovaní a po negatívnom 

výsledku mohli zariadenie opustiť. Tieto zariadenia boli strážené policajnými a vojenskými 

zložkami. Jedno z najbližších karanténnych zariadení sa nachádzalo v hotelových priestoroch 

v Trenčianskych Tepliciach.  

DRUHÁ VLNA PANDÉMIE  

Ku dňu 11. augustu, kedy ministerstvo zdravotníctva oznámilo postupný príchod 2. vlny 

pandémie, bolo nakazených 2 690 obyvateľov Slovenska a počet prípadov úmrtia na Covid-

19 stúpol na 31. V tento deň bol prijatý pandemický plán. Nové opatrenia boli prijaté 1. 

septembra a k ich sprísneniu došlo 18. septembra (nakazených bolo 6 546 ľudí). Dňa 1. 

októbra bol opätovne vyhlásený núdzový stav. No akékoľvek sprísnenie opatrení do konca 

kalendárneho roka, či už išlo o sprísnenie nových opatrení (od 15. 10.), zákaz vychádzania 

(od 24. 10.), celoplošné testovanie (od 31. 10.) alebo opätovný zákaz vychádzania (19. 12.), 
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Tatra 815 multilift naložená materiálom 

na celoplošné testovanie 

Rad občanov, čakajúcich na testovanie antigénovými testami na Covid-19 počas celoplošného testovania  

nezlepšilo situáciu a stavy nakazených len pribúdali a nemocnice sa začali plniť ťažko 

chorými pacientami.  

A aká bola situácia v Nemšovej? Môžeme povedať, že len kopírovala tú celoslovenskú 

a najviac zaznamenaných nakazených prípadov pribúdalo predovšetkým v mesiaci november 

a obzvlášť december. Nakazené boli predavačky predajne pečiva, od ktorých sa 

pravdepodobne nakazila časť občanov. Zvýšil sa výskyt prípadov na všetkých miestnych 

školách. Nakazení alebo v karanténach boli učitelia, žiaci a celé rodiny, a to najmä pred 

a počas vianočných sviatkov. 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE  

V celoplošnom testovaní zohrala v 

Trenčianskom kraji Nemšová významnú 

úlohu, keďže tu sídli vojenská zásobovacia 

základňa. Distribuovaný bol z nej materiál 

a pomôcky na jednotlivé testovacie miesta v 

celom Trenčianskom kraji a na celom 

západnom Slovensku až po Žilinský kraj. 

V čase pred celoplošným testovaním základňu 

opúšťali desiatky nákladných vozidiel, ktoré 

obsahovali zdravotnícky a ochranný materiál. 

V Nemšovej boli zriadené 4 testovacie odberové miesta. V Nemšovej na NTS a v Kultúrnom 

centre mesta Nemšová, v Ľuborči v kultúrnom stredisku a v Kľúčovom pri požiarnej 

zbrojnici. V Trenčianskej Závade sa testovanie neuskutočnilo, ale občanom bol zabezpečený 

odvoz autobusovou dopravou na testovacie miesto v Kľúčovom. Od celoplošného testovania 

sa pravidelné testovanie stalo súčasťou našich životov.  

Celoplošné testovanie obyvateľov sa uskutočnilo v dvoch etapách. Prvé bolo v dňoch 30., 

31. 10. a 1. 11. 2020 a druhé 7. - 8. novembra. Testovanie bolo dobrovoľné a mohli sa ho 

zúčastniť všetci od desať rokov v čase od 8.00 do 20.00 hod. Vzorky potrebné pre testovanie 

mal odoberať len zdravotnícky personál. Testovať sa neodporúčalo len tým, ktorí majú nad 65 

rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou 
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mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. 

Na každom stanovisku sa nachádzal príslušník polície alebo ozbrojených síl, zástupca 

zdravotníckeho personálu a zamestnanec mestského úradu. Testovalo sa pomocou 

antigénových testov. Napriek skutočnosti, že test mohli absolvovať na ľubovoľnom odbernom 

mieste, občanom bolo odporúčané, aby využili testovacie miesto v závislosti od adresy 

trvalého pobytu. Špeciálne boli testovaní členovia odberných tímov, klientov CSS Nemšová 

a DSS Čistá duša, ktoré sa uskutočnilo v piatok. Ostatní občania boli testovaní počas víkendu. 

VÝSLEDKY CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA V NEMŠOVEJ 
Počas prvého testovania bolo vykonaných 4 295 odberov, z toho 41 bolo pozitívnych. Na 

odbernom mieste č. 1 v Kultúrnom centre SNP č.1 bolo z 878 testovaných 12 pozitívnych 

občanov. Na odbernom mieste č. 2 v Kultúrnom centre SNP č.1 bolo vykonaných 862 testov 

(9 pozitívnych občanov). Na odbernom mieste č. 3 v športovom areáli NTS vykonali 870 

testov (10 pozitívnych občanov). V Kultúrnom stredisku v Ľuborči otestovali 820 občanov (7 

pozitívnych občanov). Najmenej prípadov bolo zaznamenaných na odbernom mieste č. 5 

v obci Kľúčové, kde otestovali 694 občanov (3 pozitívni). Počas druhého testovania bolo 

vykonaných spolu 4 307 testov, z toho bolo 28 pozitívnych. Najviac pozitívnych pribudlo na 

odbernom mieste č. 3. v športovom areáli NTS (z 887 pozitívnych 9), na odbernom mieste č. 

1 (z 833 testov 7 pozitívnych), na odbernom mieste č. 2 (z 915 testov 6 pozitívnych) a na 

odbernom mieste č. 4 v Ľuborči (z 949 testov 5 pozitívnych). Jeden pozitívny bol otestovaný 

na odbernom mieste č. 5 v Kľúčovom. Žiadni pozitívni neboli zaznamenaní počas piatkového 

testovania, tak ako v predchádzajúcom týždni.  

PANDÉMIA V DECEMBRI, LOCKDOWN, OČKOVANIE  

V decembri boli realitou rodinné epidémie, lokálne epidémie vo výrobách, prevádzkach, 

zdravotníckych zariadeniach, v domovoch sociálnych služieb, v miestnom CSS sa výskyt 

nepotvrdil. Príčinou, prečo sa šírenie Covidu-19 na Považí tak rapídne zrýchlilo, bolo podľa 

trenčianskej hygieničky to, že občania boli už unavení z toho stereotypu a stratili pozornosť, 

prestali byť opatrní. Zároveň mal vírus lepšie podmienky v zime ako v lete (viac sa 

pohybujeme v uzavretých priestoroch).  

Zložitosť situácie na konci roka možno ohodnotiť najmä podľa obsadenosti lôžok kovidovými 

pacientami v trenčianskej nemocnici. Vyčlenený tu bol samostatný pavilón so 75 lôžkami a na 

začiatku decembra tu bolo už 57 pacientov, jeho naplnenosť bola teda na 76 % svojej 

kapacity. Nemocnica zriadila kovidové oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde 

mali 8 lôžok, z toho na šiestich lôžkach boli pacienti napojení na umelú pľúcnu ventiláciu už 

na začiatku decembra. Pacienti s ochorením Covid-19 sa nachádzali aj na psychiatrickej 

klinike, kde bolo na začiatku 15 pacientov s ochorením Covid-19. Spolu mala nemocnica k 1. 

decembrovému týždňu 121 pacientov s ochorením na Covid-19. Zlou správou bol aj  

zvyšujúci sa počet nakazeného personálu v nemocnici. K 12. decembru bolo v domácej 

karanténe 73 zamestnancov s potvrdeným ochorením, z toho 15 lekárov, 41 sestier a 17 

ostatných zdravotníkov, a ďalších 32 zdravotníkov bolo doma v karanténe z dôvodu kontaktu 

s infikovanou osobou. Nemocnica mala tak 154 zdravotníkov vyradených z procesu.  
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Zákaz vychádzania bol štátom nariadený 19. decembra. Zníženie mobility malo zabrániť 

šíreniu nákazy medzi obyvateľstvom, no prichádzali vianočné sviatky a nie všetci občania 

dodržali toto opatrenie a napriek tomu sa stretli so svojimi príbuznými. To, aký to malo odraz 

na šírenie ochorenia, sa ukázalo až v novom kalendárnom roku.  

Deň 27. december je oficiálny deň, kedy sa na Slovensku začalo očkovať proti chorobe 

Covid-19. Ako prvý dostal vakcínu infektológ Vladimír Krčméry v Nitrianskej nemocnici, 

kam doviezli prvých 10 000 vakcín. Boli sme jednou s prvých krajín, kde sa začalo 

očkovanie.  

EKONOMICKÝ ŽIVOT POČAS PANDÉMIE 

Počas sťaženej epidemiologickej situácie boli opatreniami postihnuté mnohé obchody, služby 

a podnikanie. Na základe opatrení v tých najhorších obdobiach mohli byť otvorené iba 

potraviny, drogérie a lekárne. Do základných obchodov bol zavedený čas vyhradený iba pre 

seniorov. Okrem seniorov si medzi 9.00 - 11.00 hod. nemohol nakúpiť nik. Seniori mali tento 

čas využiť pre svoje nákupy, no mnohí aj tak nakupovali v priebehu celého dňa. Toto 

opatrenie sa teda mnohým predajcom i občanom zdalo zbytočné a neefektívne, no bolo platné 

a všetci ho museli dodržiavať. S pandémiou súviselo i uznesenie č. 186, ktorým sa schválilo 

zníženie nájomného za prenájom pozemkov a nebytových priestorov na obdobie 2,5 mesiaca 

spolu pre všetkých nájomcov (pre 5 nájomcov) v čiastke 1 243,33 € a zníženie nájomného za 

prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Nemšová za obdobie 2,5 mesiaca spolu pre 

všetkých nájomcov (pre 11 nájomcov) v čiastke 2 809,37 €. Zatvorenie prevádzok 

nebytových priestorov, ktoré prenajíma mesto Nemšová, bolo na základe opatrení vydaných 

Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s Covid-19.  
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PANDEMIA COVID-19 V ŠKOLSTVE  
Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach nastalo 16. marca 2020. Od tohto 

dňa posielali vyučujúci žiakom zadania a začali vzdelávať dištančne. Minister školstva, vedy, 

výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva mimoriadne prerušil 

školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania. Niektorí žiaci sa vrátili do 

školských lavíc ešte v tomto školskom roku, iní nie. Od 25. marca bola pre vedúcich 

zamestnancov, učiteľov a rodičov prístupná stránka www.ucimenadialku.sk. Na ZŠ Janka 

Palu sa uskutočnil zápis predškolákov do prvého ročníka 15. a 16. apríla 2020 bez osobnej 

prítomnosti detí. Počas prerušeného vyučovania absolvovali všetky pedagogické a odborné 

zamestnankyne ZŠ Janka Palu aktualizačné vzdelávanie informačno-technologický systém 

pre školy (EduPage) a aplikácie pre komunikáciu so žiakmi dištančnou formou (Zoom, 

Cisco Webex), čo bola pre všetkých nová skúsenosť. 

VYUČOVANIE POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA Po približne dvoch 

týždňoch od prerušeného prezenčného vyučovania sa začalo s prvými online hodinami. 

Zástupkyňa riaditeľky školy každý týždeň aktualizovala rozvrh a zverejňovala na webe sídla 

školy. Do dištančného vzdelávania sa od 16. 03. 2020 zapojili všetky vyučujúce a všetci žiaci. 

Počas prerušeného vyučovania pracovali učiteľky so žiakmi dištančne prostredníctvom 

portálov a sociálnych sietí, ktoré preferovali rodičia. Hľadali možnosti spolupráce s rodičmi, 

pracovali pomocou rôznych komunikačných kanálov: Jitsi Meet, Cisco Webex Meetings. 

ZOOM, EduPage, WhatsApp, Messenger, Skype, Short Message Service (SMS). Pre 

jednoduchšiu spoluprácu, podľa podmienok a možností zabezpečovali samoštúdium žiakov aj 

prostredníctvom častého telefonovania.  

PROBLÉMY POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA. Pri online komunikácii 

sa vyskytlo množstvo problémov, s ktorými sa museli vysporiadať tak učitelia, ako aj žiaci a 

rodičia. Niektorí žiaci i rodičia zostali ľahostajní k vzdelávaniu na diaľku, iní museli pracovať 

a deťom sa venovali až po príchode z práce. Podľa vzájomných dohovorov posielali niektoré 

vyučujúce v nižších ročníkoch všetky zadania na začiatku týždňa, aby si rodičia naplánovali 

vzdelávanie svojich detí. V prvých týždňoch niektorí žiaci vnímali prerušenie vyučovania ako 

obdobie prázdnin a chýbal účinný mechanizmus na riešenie týchto situácií (čiastočným 

opatrením bolo zasielanie listov zákonným zástupcom s upozornením o nečinnosti žiaka 

počas prerušeného vyučovania). V posledných týždňoch žiaci strácali motiváciu k učeniu a 

chýbal im priamy sociálny kontakt so spolužiakmi a učiteľmi. 

Či už učitelia alebo rodičia pracovali z domu, potrebovali výkonnejšie notebooky, prípadne 

ich vlastné notebooky potrebovali ich deti na domáce vzdelávanie. Museli zladiť online 

vzdelávanie svojich detí s online hodinami svojich žiakov. Približne 5 % žiakov sa 

nepripájalo z rôznych dôvodov. V spolupráci so zriaďovateľom škola zabezpečila 

internetové pripojenie do jednej rodiny. Zo školy žiakom požičali počítačové zostavy, no aj 

napriek tomu žiaci doma nepracovali, nezapájali sa do online hodín a rodičia im nevedeli 

pomôcť s prácou na portáloch EduPage či Bezkriedy. Rodičia mali problém s prihlasovaním 

na EduPage, prípadne s inými aplikáciami a do online vzdelávania sa zapojili až keď im bolo 

umožnené pracovať v škole.  

http://www.ucimenadialku.sk/
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V škole sa za veľmi prísnych hygienických opatrení vzdelával jeden integrovaný žiak so 

svojou asistentkou spolu so žiakom, ktorý aj napriek upozorneniam nepracoval. Žiakom, ktorí 

mali problém s online vzdelávaním, poskytli aj pracovné listy v tlačenej forme, pretože by 

nepracovali vôbec. Riaditeľka školy im pracovné listy zaniesla domov. No ani po týchto 

opatreniach nepracovali všetci žiaci pravidelne a systematicky. Žiaci druhého stupňa, ktorí 

nereagovali na upozornenia vyučujúcich, pracovali v škole v samostatnej skupine s externou 

vyučujúcou. S jej pomocou žiaci vypracovali úlohy, ktoré pani učiteľky hodnotili 

a klasifikovali. Napriek tomu dvaja žiaci nevypracovali všetky zadania a museli pracovať aj 

koncom augusta. Učiteľky s riaditeľkou školy opakovane telefonicky upozorňovali rodičov, 

aby kontrolovali prácu svojich detí. Hlavne mladší žiaci potrebovali zo začiatku pomoc 

rodičov pri online vyučovaní. Učiteľky prispôsobovali vyučovanie možnostiam rodičov, ktorí 

pracovali v 12-hodinových smenách. Po dohode s rodičmi mali vyučujúce online hodiny aj po 

18.00 hod., keď prišli rodičia z práce. 

Matka jednej prváčky s triednou učiteľkou nekomunikovala vôbec, nereagovala ani na 

komunikáciu s riaditeľkou školy, neprevzala si list, v ktorom ju riaditeľka školy vyzývala, aby 

s dcérou pracovala. V stanovenom čase si v škole nevyzdvihla ani zošity s predtlačou, do 

ktorých deti počas domáceho vzdelávania cvičili písanie. Pri návrate do školy 1. júna priniesla 

prváčka zošit s predtlačou nevypísaný, doma nepracovala, necvičila písanie. Nepoznala 

písmenká, nevedela text prepísať ani odpísať. V škole musela pracovať pod dohľadom 

pedagóga, i keď nebola integrovaná. Podľa vyjadrenia matky s dcérou nepracovala kvôli 

zamestnaniu, a pretože žije s dvoma deťmi sama.  

Slabými stránkami počas mimoriadnej situácie bol predovšetkým fakt, že žiakom pomáhali 

v domácom prostredí rodičia, žiaci odmietali pracovať samostatne a vyučujúca nebola v 

priamom kontakte so žiakmi. Vyučovanie často sprevádzal nekvalitný signál a žiaci úmyselne 

nevyužívali zariadenia pri online vzdelávaní. Žiaci spolupracovali v skupinách, jeden 

vypracoval správne odpovede a poslal ďalším. Neúmerne výborné výsledky žiakov v testoch 

boli v porovnaní so schopnosťami žiakov. Negatívom bolo i sledovanie online hodín rodičmi 

bez vedomia vyučujúcich alebo to, že veľa žiakov doma nepracovalo. Rodičia boli zo situácie 

frustrovaní, niektorí nedokázali zladiť pracovné povinnosti s domácim vzdelávaním žiakov, 

iní im pomáhali aj pri online vyučovaní a pracovali za nich.  

VÝKONY ZAMESTNANCOV POČAS PANDÉMIE. Komunikovali s rodičmi, 

úlohy kontrolovali počas celého dňa, aby mali žiaci čo najskôr spätnú väzbu. Správy posielali 

aj v neskorých večerných hodinách, aby vyhoveli rodičom, ktorí pracovali v predĺžených 

smenách. Aby rodičia získali potrebnú zručnosť, učiteľky trpezlivo vysvetľovali, navigovali a 

posielali postup inštalácie. Miroslava Vavrúšová sa stala správkyňou počítačovej siete v 

škole a zabezpečovala komunikáciu prostredníctvom technológií. Zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Lenka Tršková, ktorá bola vo funkcii necelý rok, vyučovala a koordinovala prácu 

pedagógov. Ing. Andrea Krchňávková viedla aj počas prerušeného vyučovania 

hospodársko-ekonomickú a personálno-mzdovú agendu školy a upratovačky so školníkom 

dezinfikovali interiér školy a upravovali areál.  
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Na Základnej škole sv. Michala sa pasovali s podobnými problémami. Výučba bola od 

začiatku postavená na opakovaní učiva, vnímali totiž intenzívne to, že majú žiakov z rôznych 

pomerov. Boli žiaci, ktorí zadávané úlohy posielali promptne späť a nerobili im žiadne 

problémy a žiadali si ich viac. Potom mali žiakov, ktorí stíhali učivo v zadávaných termínoch 

plniť a i žiakov, ktorí boli bez prístupu k internetu. Tým pracovné listy tlačili a asistentka ich 

vždy vo vopred určenom čase roznášala do schránok a oni vypracované pracovné listy 

doručovali späť. Samotné obdobie prerušeného školského vyučovania a jeho prenos na 

dištančnú platformu bolo najväčším a najefektívnejším vzdelávacím podujatím pre učiteľom, 

v ktorom rozvinuli svoje profesijné schopnosti pre uplatňovanie iných foriem vzdelávania, 

najmä vyučovanie v online prostredí alebo diferencované formy dištančného vzdelávania. 

Mnohí museli vyjsť z komfortných zón a učiť sa novým zručnostiam, predovšetkým 

digitálnym. Pozitívne bolo aj to, že sa učitelia zúčastňovali množstva webinárov a koučingov, 

ktoré im boli nápomocné v slovnom hodnotení, realizovaní online výučby, získavaní zručností 

potrebných pre výkon práce v zmenených podmienkach. Učitelia rýchlo pochopili, že nemôžu 

kopírovať štandardný rozvrh do on-line priestoru. Museli hodiny skrátiť a vybrať to 

podstatné. Zo dňa na deň sa úplne zmenilo to, čo sa učili, na čo boli pripravovaní. Spôsob 

pedagogickej práce sa od základu zmenil. Aj preto sa niektorí z nich až do konca prerušenia 

vyučovania neodhodlali realizovať výučbu prostredníctvom online priestoru. Fungovali 

prostredníctvom Edupage a webovej stránky.  

NÁSTUP PO ZNOVUOTVORENÍ ŠKÔL. Prvý jún bol ako malý september. Pred 

návratom zamestnancov, detí a žiakov boli zamestnancom vydané ochranné pracovné 

pomôcky (rukavice, rúška, štíty, dezinfekcia). Pred spustením prezenčného vyučovania boli v 

budovách škôl nainštalované bezdotykové dávkovače dezinfekčných prostriedkov. Žiaci mali 

k dispozícii papierové utierky na ruky. Dvaja zamestnanci materskej školy využili 

dobrovoľný nástup do zamestnania a nenastúpili od 1. júna na pracovisko, nakoľko patrili k 

rizikovým skupinám zamestnancov. Títo zamestnanci nastúpili na pracovisko dňa 15. júna. 

Jedna vychovávateľka v školskom klube detí bola tehotná, jedna žila v domácnosti 

s onkologicky chorou matkou. Ďalšie dve pedagogické zamestnankyne tiež žili v domácnosti 

s onkologicky chorými príbuznými. Pre obmedzenie počtu žiakov do 20 detí v skupine vo 

štvrtom ročníku vytvorili tretiu skupinu štvrtákov, ktorú vyučovala katechétka. Vyučovanie 

v dvoch triedach na 1. stupni zabezpečovali vyučujúca druhého stupňa a pedagogická 

asistentka.  

Každý žiak pri prvom príchode do školy priniesol vyhlásenie zákonného zástupcu o 

bezinfekčnosti. Taktiež ho musel predložiť vždy po vynechaní 3 a viac dní. Pri každom 

vchode každý deň zmerala poverená pani učiteľka teplotu všetkým prideleným žiakom a 

každý žiak bol povinný si pred vstupom do budovy školy vydezinfikovať ruky. Vyučovanie 

prebiehalo od 08.00 do 11.35 hodiny v blokoch. Od 1. júna nastúpilo na dobrovoľné 

vzdelávanie cca 86 % žiakov 1. – 5. ročníka. Od 15. júna bola prevádzka školy predĺžená, 

začal pracovať aj ranný školský klub detí. Popoludňajší čas školského klubu detí do 15.30 

hod. sa nezmenil. Podľa rozhodnutia zriaďovateľa mohli od 22. júna nastúpiť do školy žiaci 

6. – 9. ročníka. Podľa podmienok školy nastúpilo do školy 24. júna cca 89 % žiakov. Pobyt 

v škole bol zameraný na socializáciu žiakov, výmenu učebníc, realizáciu osnov prierezovej 
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témy Ochrana života a zdravia. Otvorenie základnej školy bolo významným krokom k 

znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, k obnoveniu 

socializácie v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia prezenčného 

vzdelávania. Znížilo sa zaťaženie zákonných zástupcov i učiteľov.  

ZRUŠENÉ AKTIVITY POČAS OPATRENÍ. Namiesto tradičného oceňovania žiakov 

škôl, ktoré bolo zrušené, bola vyhlásená osobnosť 9. ročníka. Na ZŠ Janka Palu sa ňou stal 

Samuel Húserka. Zrušené bolo divadelné predstavenie pre pedagogických pracovníkov 

(presunuté bolo na jeseň), celoslovenské testovanie žiakov T9-2020 a škola v prírode pre 3. 

a 4. ročník (MŠVVaŠ SR umožnilo štvrtákom vyčerpať príspevok na školu v prírode do 

konca r. 2020), nerealizoval sa tanečný kurz, plavecký výcvik, týždeň v anglickom jazyku 

s lektormi, gymnastické preteky, biologická olympiáda, pytagoriáda, športovo-recitačné 

stretnutie so žiakmi zo ZŠ Hluk, práca v dielni pre našich žiakov v Strednej odbornej škole 

v Dubnici nad Váhom a zrušené boli aj všetky výlety žiakov na konci školského roka, účasť v 

postupových športových súťažiach a olympiádach a súťaž prostredníctvom Skype so žiakmi 

z Palau bola zrušená z dôvodu karantény. Matematická súťaž Klokan sa uskutočnila online. S 

deviatakmi sa v Kultúrnom centre Nemšová za dodržania hygienických opatrení rozlúčil 

primátor mesta Nemšová. V jednotlivých ročníkoch a predmetoch nebolo odučené učivo 

podľa vzdelávacích štandardov.  

MATERSKÁ ŠKOLA ODBOJÁROV Materská škola sa pri opätovnom otvorení, ako 

všetky školy, musela vyrovnať s usmernením MŠVVaŠ a nariadením primátora mesta a 

zabezpečiť prevádzku tak, aby boli dodržané epidemiologicko – hygienické nariadenia. Školu 

zabezpečenie stálo nemalé finančné prostriedky. Deti sa hrali v malých skupinách. Triedy sa 

nespájali a bol v nich maximálny počet 15 detí, čo sa podarilo vďaka zhovievavým rodičom 

na materských dovolenkách a rodičom čerpajúcim pandemické ošetrovné dieťaťa. Deti 

nesmeli používať textilné uteráky, ale papierové zo zásobníkov. Spali v postieľkach 

vzdialených minimálne jeden meter od seba. Dezinfekcia rúk, vnútorných priestorov a hračiek 

bola takmer sústavná.  

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA NEMŠOVÁ nastúpila do prezenčného 

vyučovania dva týždne po základných školách. Nástup bol dobrovoľný a mnoho učiteľov sa 

i napriek uvoľneným opatreniam rozhodlo doučiť školský rok dištančne a žiaci si osobne 

prišli vyzdvihnúť iba vysvedčenie. Učitelia učili dištančne rôznymi formami, podľa svojich 

schopností a skúseností. Udržať žiaka aktívneho v online priestore bolo veľmi náročné, keďže 

ich prioritou bolo takto zvládnuť predovšetkým základnú školu. Mnohé deti sa preto 

nezapájali do online priestoru alebo len veľmi málo a rodičia často zvolili radšej odhlásenie z 

daného odboru, keďže to nebolo ich hlavnou prioritou. Škola tak prišla dočasne o časť svojich 

žiakov. Mnohí rodičia sa vyjadrili, že keď nastane lepšia situácia a bude sa chodiť prezenčne, 

tak svoje štúdium obnovia.  
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ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ POČAS PANDÉMIE  
Kovidová situácia priniesla najmä zdravotníctvu a sociálnej starostlivosť ťažké chvíle. Lekári, 

zdravotníci, lekárnici a sociálni pracovníci boli v prvej línii v boji proti tejto novej chorobe. 

Plnili opatrenia, ktorými minimalizovali šírenie nakazenia, pomáhali rizikovým skupinám a 

boli v priamom kontakte s nakazenými, a to predovšetkým v nemocniciach.  

Miestni všeobecní lekári zminimalizovali kontakt so svojimi pacientmi. V čakárni mohli 

čakať len dvaja pacienti, ostatní čakali pred ambulanciou v exteriéri, aby sa znížilo riziko 

nakazených. Častokrát sa stávalo, že lekári ordinovali predovšetkým cez telefón a bol 

problém sa im dovolať. O tom, aký výrazný bol výskyt vírusu Covid-19 v Nemšovej a jej 

mestských častiach, sa nevedú žiadne dostupné oficiálne štatistiky, môžeme iba hádať a súdiť 

z informácií, ktoré sa ústne šírili obcou. Ústnym podaním sme sa medzi sebou dozvedali, kto 

a ako bol chorobou zasiahnutý. Bolo tu mnoho občanov pozitívnych bez príznakov, no boli tu 

i takí, čo znášali vírus veľmi ťažko a mnohí skončili vo vážnom stave aj v nemocnici. 

Množstvo občanov skončilo v karanténach a na pandemických OČR. Z vlastnej skúsenosti 

viem, aké je to byť tri týždne v karanténe, keď sa v domácnosti vyskytne táto choroba. 

Chvalabohu, v tomto prípade boli príbuzní bez vážnejších príznakov a ja som sa nenakazila 

vôbec. Počas tejto doby však nikto z nás nemohol opustiť domácnosť, nesmeli sme na 

nákupy, prechádzky a nikto nemohol ani k nám. Počas tohto obdobia sme s neistotou čakali, 

či dôjde k prenosu nákazy aj na nás alebo nie. Keď bolo treba, nákupy nám nosili pred dvere 

ochotní známi či rodinní príslušníci z iných domácností, pričom sme dodržiavali 2-3 metrový 

odstup. Bolo zvláštne nemôcť sa priblížiť k vlastnej mame, lebo neviete, či nie ste nakazení. 

COVID-19 V CSS NEMŠOVÁ 

Pandémia Covid-19 čiastočne zasiahla 

aj do každodenných zvykov klientov 

centra sociálnych služieb. Nakoľko 

bola nariadená povinná karanténa 

a návštevy príbuzných neboli 

povolené, personál sa snažil tieto dni 

klientom spríjemniť individuálnymi 

rozhovormi, púšťaním filmov a omší 

z Nemšovej na plátne cez projektor. 

Každé ráno po raňajkách sa spoločne 

modlili za zlepšenie pandemickej 

situácie. V kaplnke priamo v CSS sa 

viedli individuálne modlitby.  Klienti 

prestali chodiť do obchodov, rôzne drobné nákupy pre klientov robil personál. Obmedzili sa 

prechádzky, a to len na areál zariadenia, návštevy sa veľmi obmedzili, nastavili sa prísne 

opatrenia, personál obmedzil osobné kontakty, v interiéri sa nosili rúška, na viacerých 

miestach zariadenia bola k dispozícii dezinfekcia pre zamestnancov aj pre klientov, spoločné 

sedenia sa obmedzili na menšie skupinky.  
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Vďaka tomuto prístupu a správne nastaveným opatreniam nemali v ZOS žiadneho chorého 

klienta na Covid-19. Z toho dôvodu ako zariadenie nemuseli byť v karanténe. Klienti 

našťastie sledovali pandémiu len v televízii a mali pocit, že sa ich netýka. Iné zariadenia 

rovnakého typu na Slovensku však také šťastie nemali. Klienti nechceli veriť tomu, čo sa 

rozprávalo v televízii, pýtali sa, ako to naozaj je a boli hrdí, že u nich to neprepuklo. Personál 

sa veľmi snažil, aby celá pandémia nemala na klientov veľmi negatívny vplyv, a preto s nimi 

viedli dlhé rozhovory o situácii, vysvetľovali opatrenia, vytvorili pre klientov prednášku na 

tému „Ako zvládať stres z aktuálnej pandemickej situácie“. Vrátili sa aj do minulosti a 

sledovali video s opisom španielskej chrípky.  

VÝPOVEDE OBČANOV PO PREKONANÍ OCHORENIA COVID-19 

Priame i nepriame skúsenosti s touto novou chorobou mala postupne asi väčšina z nás. 

Výnimkou som nebola ani ja, i keď do konca roka 2020 som Covid-19 neprekonala. V našej 

domácnosti sa ale vyskytol. Pozitívny zostal najskôr svokor, ktorý sa dal preventívne 

otestovať antigénovým testom, pretože sa necítil dobre. I napriek opatreniam sa nakazil 

pravdepodobne v miestnej pekárni, kde sa Covidom-19 nakazili všetky predavačky a jedna 

bola aj vo veľmi vážnom stave. Po jeho pozitivite išli na testy aj zvyšní členovia našej 

domácnosti. Pozitívna zostala svokra a moja 5-ročná dcéra, ktorá ani do dnešného dňa nevie, 

že chorobu prekonala, pretože nemala žiadne príznaky. Starí rodičia mali ľahký priebeh, 

stratili čuch, chuť a prejavovala sa u nich únava. V karanténe sme boli približne 3 týždne. 

V rámci domácnosti sme obmedzovali sociálny kontakt, čo najviac pociťovali vnúčatá, ktoré 

nemohli navštíviť starých rodičov, i keď sme žili v jednej domácnosti. V druhej vlne Covidu-

19 v rámci mojej vlastnej rodiny chorobu prekonala aj moja mama s príznakmi bežnej 

chrípky, brat s bolesťami v kĺboch a sestra s celou rodinou, kde sa tiež Covid-19 prejavoval 

ako bežná chrípka. 

ADRIANA, 48 ROKOV Koronu prekonala celá jej rodina. O ochorení komunikovala 

s lekárom iba cez telefón. Ešte pred koronou trpela vysokým krvným tlakom. V jej prípade 

boli príznakmi suchý nos a dýchacie cesty, dusenie a silné búšenie srdca. Tri týždne bojovala 

s opuchom tváre a stratila čuch, ktorý sa jej ani po niekoľkých mesiacoch nevrátil. Všeobecný 

lekár ju výrazne nijako na chorobu neliečil, dal jej iba vitamíny D, C a Zinok. Trpela 

výraznou únavou, bolelo ju celé telo a opuchli jej všetky kĺby a takmer nedokázala chodiť. 

Podľa jej vlastných slov mala šťastie, že mala po operácii chrbtice, kvôli ktorej išla na 

kontrolu neurologičke a tá si na nej všimla veľké dýchacie problémy. To bolo mesiac po 

prekonaní Covidu-19. Neurologička ju hneď poslala na pľúcne, toto vyšetrenie bolo 

v poriadku, ale zistilo sa, že liek, ktorý doteraz užívala na vysoký krvný tlak, ju dusí. Kvôli 

nemu mala dýchacie cesty opuchnuté a na reumatológii jej povedali, že z neliečeného Covidu-

19 jej to sadlo na kĺby. Nasadili preto správnu liečbu, ktorá trvala asi 4 týždne a zabrala. No 

ani po 7. mesiacoch sa jej čuch ešte nevrátil. Autentické slová pani Adriany: „Chcela som len 

toľko povedať, že nechápem, prečo hneď v začiatku nechcú liečiť kovidových pacientov. 

Nechajú ich samých. Veľa ľudí užíva lieky a tie spôsobujú zlú reakciu s kovidom.“ 

STANO, 45 ROKOV Ochorenie začalo veľmi veľkou únavou, teplotou, bolesťou kostí, 

zvracaním, ale po pár dňoch nastala zmena k lepšiemu. Lekár mu cez telefón iba nariadil, aby 

dodržal spolu s celou rodinou karanténu. K nakazeniu došlo pravdepodobne od brata počas 

spoločnej jazdy autom do Popradu. V Poprade ich pred zápasom testovali, brat bol pozitívny, 
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Stano negatívny. To bolo v nedeľu. V utorok išiel opäť 3 hodiny vlakom do Popradu na zápas, 

ale už sa necítil dobre. Po zápase bol veľmi unavený, keď išiel vlakom späť. Nahlásil sa pre 

istotu na PCR test do Trenčína. Bol pozitívny. Jeho manželka bola v tom čase na služobnej 

ceste v Bardejove, tak ju počkal, kým príde domov. Po 21 dňoch karantény aj s deťmi mohli 

ísť už do práce aj do školy podľa vyjadrenia lekára, ktorý im dal aj potvrdenie. O 3 dni im ale 

volala riaditeľka, že ich niekto nahlásil, prečo deti chodia do školy. Ukázal potvrdenie od 

doktora, aby dokázal, že je to v poriadku. Ľudia sa báli aj po toľkých dňoch stretnúť 

s predtým nakazenými spoluobčanmi.  

JÁN, STREDOŠKOLÁK Pozitivitu na Covid-19 mu ukázal AG test počas prvého 

celoplošného testovania. Pravdepodobne sa nakazil od svojho brata, ktorý sa nakazil v ZUŠ 

Nemšová, ten bol na PCR teste ešte pred celoplošným testovaním. Ostal 14 dní v karanténe aj 

s celou domácnosťou. Najväčší problém bol, že v jednom dome pod nimi žila babka 

s dedkom, o ktorých mali veľký strach. Stýkali sa s nimi čo najmenej. Sám Ján nemal žiadne 

príznaky. Čo mu skôr ako mladému človeku chýbalo, bol pohyb vonku a sociálny kontakt 

s kamarátmi. Z domácnosti vtedy Covid-19 prekonali len on a jeho brat, ktorý trpel iba 

krátkodobou stratou čuchu. Ostatní členovia rodiny zostali zdraví. 

JANA, 51 ROKOV Jej osobná skúsenosť s Covidom-19 bola dosť negatívna. Ona sama mala 

ľahší priebeh, ak sa to tak podľa jej slov dá nazvať. Mala slabý zápal pľúc, silný kašeľ, bolesť 

celého tela a teploty, ktoré sa jej zmiernili po 5 dňoch užívania liekov a vitamínov. Horšie bol 

na tom jej priateľ, ktorý celý týždeň ťažko dýchal, mal vysoké teploty a len ležal. Pomohli mu 

až antibiotiká. Pravidelne chodil aj na kovidové oddelenie do nemocnice na röntgen pľúc a na 

odbery. Jane začali však padať vlasy a ťažko sa jej pri námahe dýchalo, bývala rýchlo 

unavená. Priateľ chodil každý mesiac na pľúcne, a tak isto bol unavený a kašeľ mu pretrval 

veľmi dlho. Jana i jej priateľ (60 rokov) sa veľmi chránili, aby Covid-19 nedostali, a i napriek 

tomu sa nakazili a je smutné, že ešte stále existujú ľudia, ktorí popierajú samotnú existenciu 

tohto ochorenia. S lekármi mala len dobré skúsenosti, všetko riešili po telefóne a boli 

ústretoví. Potraviny a lieky im nosila sestra len pri dvere. „Po prekonaní Covidu-19 si viac 

vážime jeden druhého, ale aj viac sa bojíme chorôb,“ vraví Jana. 
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Zamestnanci pohrebných služieb sa dezinfikujú po 

manipulácii s obeťou vírusu v meste Wu-chan 30. januára  

Eva Kristínová zomrela 14. júna 2020 

SLOVENSKO A SVET  
Svetové udalosti v roku 2020 boli poznačené 

predovšetkým chorobou Covid-19, ktorý bol 

prvýkrát vo svete identifikovaný u pacientov 

so závažným respiračným ochorením v 

decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-

chan. Covid-19 postihuje najmä dýchací 

systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva silný 

zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. 

Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, 

kýchaní a rozprávaní. V súvislosti s nákazou 

spôsobenou novým koronavírusom krízový 

výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil 30. januára stav globálnej 

zdravotnej núdze a dňa 11. marca, kedy sa prvé prípady vyskytli už aj na Slovensku, šéf 

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil, že 

ochorenie Covid-19 môžeme charakterizovať ako pandémiu. 

Kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii na celom svete boli zatienené mnohé iné udalosti 

a mnohé kultúrno-spoločenské či športové podujatia boli úplne zrušené, ako napr. Olympijské 

hry v Tokiu. Z politickej scény patria medzi významné udalosti vystúpenie Spojeného 

kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie. Udialo sa tak oficiálne 31. 

januára 2020. Druhou významnou politickou udalosťou boli voľby v USA, v ktorých vyhral 

demokratický kandidát Joe Biden a porazil tak úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa.  

V súčasnosti možno pozorovať zhoršujúce sa politické napätie v Európe, k čomu sa vyjadril i 

pápež František, ktorý 3. októbra podpísal v meste Assisi tretiu encykliku Fratelli tutti 

(Všetci bratia). Vyzval v nej na globálnu zmenu myslenia a odsúdil „krátkozraký, prehnaný, 

zúrivý a agresívny nacionalizmus“, ktorý naberá v súčasnej politike na sile.  

Hlavnou udalosťou roku 2020 na Slovensku, popri 

pandémii Covid-19, boli voľby do Národnej rady 

SR (viac informácií v kapitole Činnosť 

samosprávy). Významnou udalosťou, zvlášť pre 

občanov Nemšovej, bolo úmrtie herečky, legendy 

slovenského divadelníctva a rodáčky z Nemšovej, 

Evy Kristínovej, ktorá nás navždy opustila 14. 

júna vo veku 91 rokov. Ešte v predchádzajúcom 

roku získala titul čestnej občianky mesta Nemšová a zapísala sa aj do pamätnej knihy. Pre 

noviny Plus 7 dní uviedla: „Môjmu milovanému obecenstvu, všetkým Slovákom, ktorí na 

mňa ešte nezabudli, prajem, aby mali radi krásu, dobrú literatúru, aby sa tešili, že majú prácu 

a aby ju robili s radosťou. A tí, ktorí prácu nemajú, aby ju čím skôr mali.“ Ona sama pre 

noviny uviedla, že má v duši absolútny mier. „Som veľký optimista a ničoho sa nebojím. Ani 

odchádzania. Život som mala krásny. A za ten ďakujem.“  

https://plus7dni.pluska.sk/gal/ludia/posledny-rozhovor-evy-kristinovej-herecka-legenda-starobinci-lucila-zivotom/3
https://plus7dni.pluska.sk/gal/ludia/posledny-rozhovor-evy-kristinovej-herecka-legenda-starobinci-lucila-zivotom/4
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Zablokovaný prietok potoka Pod Hájom a zatopená cestná komunikácia v mestskej časti Ľuborča 4. februára 2020  

POČASIE 2020 
Január bol prevažne suchý a teplý. Snehu bolo málo, aj to prevažne len v Trenčianskej 

Závade. Dňa 9. januára bola na území celého Slovenska zaznamenaná silná poľadovica. 

Napríklad v Prešove pršalo pri -2 °C. Prvé komplikácie s počasím nastali začiatkom februára. 

V priebehu utorka 4. februára zasahovali príslušníci hasičského a záchranného zboru 

v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou v Trenčianskom kraji celkom 23-krát. 

V niektorých obciach bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity (Horovce, Streženice a 

Dohňany v okrese Púchov, Domaniža a Udiča v okrese Považská Bystrica, Nová Dubnica a 

Pruské v okrese Ilava a v obci Liešťany v okrese Prievidza). V našich obciach taká zložitá 

situácia nebola, ale napriek tomu voda aj vietor skomplikovali život občanom na mnohých 

miestach. 

Jar nezostala tiež bez miernych komplikácií, a to najmä pre poľnohospodárov. Jarné práce na 

chmeli boli skomplikované veľkým suchom a práce museli aj prerušiť. Chmeľ rástol veľmi 

pomaly. Neskôr sa počasie otočilo a bolo prevažne daždivé. Máj bol veľmi studený a daždivý 

a svojimi prejavmi pripomínal skôr apríl či jeseň.  

Výstrah pred búrkami bolo počas roka niekoľko. Dňa 7. júna a neskôr aj 28. júla bola vydaná 

výstraha pred búrkovou činnosťou 2. stupňa pre blízke okresy Ilava a Trenčín. Satelitné 

zábery vyzerali, že sa blížia výrazné zrážky. Jav predstavoval veľké nebezpečenstvo pre 

ľudské aktivity. Situáciu monitorovali aj miestni hasiči. O mesiac neskôr nečakaná búrka, 

ktorá sa 30. augusta prehnala naším územím a netrvala ani 15 minút, prekvapila aj 

pracovníkov a brigádnikov na chmeli. Nápory vetra spôsobili, že k zemi ľahlo 3,5 hektára 

nepozbieraného chmeľu aj s konštrukciou. Vznikli tým obrovské škody. O prácu sa 

postarala aj členom DHZ, ktorí museli odstraňovať popadané stromy na viacerých miestach 

(viac v kapitole DHZ). 

Na jeseň letné búrky vystriedali silné dažde. Daždivý bol i nástup detí do škôl 2. septembra. 

Nasledovalo niekoľko slnečných dní, ktoré prerušil až dážď v noci 26. septembra, kedy naše 

obce zasiahla intenzívna zrážková činnosť. Rizikové lokality boli hasičmi monitorované a 

nakoniec vyhodnotené ako uspokojivé. Rozdielne dopadla situácia v polovici októbra (13. -

15. 10.), kedy po dlhotrvajúcich zrážkach nastala povodňová situácia. Pre obce nachádzajúce 

sa v sútoku riek Váh a Vlára je pochopiteľné, že sa v minulosti často pasovali s povodňami, 
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Veľká voda, jún 1965 

Vyliate koryto rieky Vlára, jún 1972 

nie ako dnes, kedy nás upravené korytá riek a protipovodňový systém často ochraňujú pred 

nečakanými prívalmi vôd. Na regulácii tokov sa začalo pracovať v 30. rokoch 20. storočia. 

POVODNE NA VÁHU V MINULOSTI  

V roku 1943 sa v dôsledku nesmierne 

daždivého dňa z 9. na 10. júla Váh vylial 

a zaplavil obec až k školskej záhrade (dnešná 

pošta) tak, že bola asi 40 hodín pod vodou. 

Veľká voda Váhu sa počas desaťročí 

vyskytovala pravidelne a okolité pasienky 

a lúky zaplavila i 29. júna 1958 a dostala sa až 

k domom na Váhovej ulici. O dva roky neskôr 

v roku 1960 sa veľmi podobná situácia 

zopakovala s tým rozdielom, že hrádze na Váhu neprepúšťali vodu, ktorá by zaliala pasienky, 

ale tiekla rovno z plných hrádzí. O päť rokov neskôr bol nesmierne daždivý rok. Na 

Veľkonočnú nedeľu 18. apríla 1965 začalo pršať. Celé dva mesiace až do 18. júna pršalo 

veľmi často. Nepršalo iba 16 dní, pričom na ostatnom území Slovenska to bolo ešte horšie, 

lebo počas apríla a mája bolo iba 10 slnečných dní. Dôsledkom počasia stúpali rieky i spodná 

voda, išlo o 50-ročnú vodu. Po vytrvalom nočnom daždi 11. júna sa naplnili priehrady 

vodou a museli ju všetky naraz začať vypúšťať, čím rýchlo stúpla i hladina Váhu, a ten 

čoskoro dosiahol výšku pilierov železničného mosta. Zaliate boli všetky pasienky a role až po 

ulicu Chmeľnica. V mnohých domoch prerazila spodná voda a museli ju vynášať von. Veľká 

voda išla celé tri dni v sobotu, nedeľu i v pondelok. Príval vody nad železničným mostom 

odniesol z dna Váhu štrk a 13. júna obnažil plynové potrubie, ktoré viedlo plyn do sklárne 

a pretrhlo ho. Plyn začal unikať a vytvoril sa gejzír do výšky viac ako 5 metrov.  

POVODNE NA VLÁRE V MINULOSTI  

Najstaršia povodeň v miestnych kronikách 20. storočia bola zaznamenaná v roku 1919 

a spôsobila ju prietrž mračien na Morave. Strhla so sebou drevený nemšovsko-ľuborecký 

most. Búrka, ktorá sa prihnala 25. júla 1972, spôsobila zdvihnutie koryta, ale ešte neohrozila 

okolie vyliatím. Až prietrž mračien nad Karpatmi z piatka na sobotu spôsobila, že voda 

v rieke začala rapídne pribúdať a na obed dosiahla svoj vrchol. Podľa slov kronikára, toľko 

vody pamätali len najstarší obyvatelia, ktorí tvrdili, že toľko jej bolo naposledy v roku 1919, 
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Lávka na cyklotrase Horné Srnie – 

Nemšová, október 2020 
Zosunutý svah, Tr. Závada Cyklotrasa po povodňovej vlne 14. 10. 2020 

kedy odplavilo i ľuborčiansky most cez Vláru. Voda zaplavila celé koryto, pasienky okolo 

neho a na Dolnom konci i záhrady. Siahala od brehov Lánov až po židovský cintorín a od 

Mlyniska až po Hliník. Zaliala celú dolinu. Voda najviac ohrozila dom Václava Ďuriša na 

Dolnom konci, tzv. pálenicu, kde začala vchádzať cez okná dovnútra a narobila veľa škody. 

V ohrození bol i dom Karola Kačenu pri židovskom cintoríne. I tu sa čiastočne evakuovalo. 

Na veľkú vodu doplatili i artisti-komedianti, ktorí boli usadení pri vlárskom moste. Keď voda 

začala stúpať, svoje maringotky odviezli do bezpečia, ale kolotoče a hojdačky nie. Tie zostali 

vo vode a boli úplne zničené. Neskôr začala voda klesať a vliala sa opäť do koryta, ale úplne 

nového. Dôsledkom uvedenej povodne bolo úplne zničené i ihrisko TJ v Ľuborči. Celé sa 

ocitlo v takmer 30 cm vrstve štrku a bahna. Po opadnutí vody sa miestni športovci a priaznivci 

TJ pustili do odstraňovania škôd spôsobených povodňou.  

VEĽKÁ VODA, OKTÓBER 2020 

Nepríjemný nárazový vietor sprevádzaný búrkovou činnosťou prišiel v niekoľkých vlnách už 

3. októbra. Prvá vlna prišla cca o 22.30 hod. a druhá o 23.53 hod. Išlo o súvislú oblačnosť 

spojenú s búrkovou činnosťou, ktorá sa rozprestierala na území Slovenskej, Rakúskej 

a Českej republiky. Počas októbra spadlo na väčšine územia 100 až 160 mm zrážok, pričom 

rozhodujúce zrážkové úhrny boli pozorované v období od 10. do 17. októbra. Absolútne 

najvyšší celkový úhrn zrážok bol na stanici Modra-Piesok v Malých Karpatoch. Spadlo tu až 

252,6 mm zrážok. Mesiac ako celok skončil na Slovensku silne až mimoriadne zrážkovo 

nadnormálny. O tom, že október bol naozaj mimoriadne bohatý na zrážky, svedčí fakt, že 

v Piešťanoch a na Chopku zaznamenali najvyšší októbrový mesačný úhrn zrážok minimálne 

od roku 1961.  

Obce v Nemšovej od 10. do 18. októbra sprevádzalo veľmi zamračené a daždivé počasie. 

Mnohé dni pršalo nepretržite a intenzívne. Vzhľadom na nepriaznivú hydrologickú situáciu 

v podobe dlhotrvajúcich dažďov došlo v meste k rýchlemu stúpaniu hladiny vodného toku 

Vlára. Krízový štáb mesta Nemšová vyhlásil 14. októbra od 18.00 hod. II. stupeň 

povodňovej aktivity, neskôr III. stupeň povodňovej aktivity. Dážď začal dvíhať hladiny 

riek už 13. októbra a pokračoval i v nasledujúcich dňoch. Situácia bola podobná na celom 

Slovensku, napríklad 14. októbra sa vyliala rieka Hornád a občania v danej oblasti boli 

evakuovaní. Vďaka pohotovej reakcii miestnych hasičov a dobrovoľníkov v Nemšovej k takej 

dramatickej situácii nedošlo. Dňa 14. októbra od 16.00 hod. boli uvedené do pohotovosti 
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všetky dobrovoľné hasičské zbory v obci. Monitorovacie tímy pracovali už takmer 24 hodín 

a vyhodnocovali rizikové miesta. O 18.05 hod. bol vyhlásený poplach pre povodňovú vlnu na 

cyklotrase s priamym ohrozením obyvateľov na Ulici Šidlíkové.  

Veľká voda na Vláre strhla so sebou konštrukciu starého mosta a tá narazila do konštrukcie 

súčasného funkčného mosta, ktorý spája Nemšovú a Horné Srnie. Na bariére sa začali usádzať 

naplaveniny, ktoré zabránili prietoku vody a tá sa začala vylievať na pole, ktoré od záplavovej 

zóny delilo teleso cyklotrasy. Úsek začalo plniť ako bazén. Na odstránenie stavu musela byť 

časť cyklotrasy zničená, aby sa voda vliala naspäť do koryta (viac v kapitole DHZ). 

K zatopeniu obydlí nakoniec nedošlo a cyklotrasa bola opravená ešte v tom istom mesiaci 

(viac v kapitole Investičné akcie). Miestny hasičský zbor v ten istý deň zasahoval aj pred 

kúpaliskom, kde bolo potrebné odčerpávať vodu do koryta Vláry. Zatopenie spôsobovala 

vzdutá kanalizácia. Situácia bola vyriešená osadením troch povodňových bariér.  

Nasledujúce dni sa situácia stabilizovala. Hladina vodného toku Vláry po ukončení 

intenzívnych dažďov klesla a krízový štáb mesta Nemšová tak 15. októbra mohol odvolať III. 

a neskôr aj II. stupeň povodňovej aktivity. Vplyvom dlhotrvajúceho dažďa a premáčanej pôdy 

došlo i k zosuvu svahu v obci Trenčianska Závada na Ulici Podhorská.  

Výstrah pred počasím bolo v tomto roku približne 12, a tá posledná 28. decembra, ktorá nás 

upozorňovala na silný vietor sa ukázala tiež ako opodstatnená. Vietor bol taký silný, až sa 

obyvatelia báli, že im povybíja okná na domoch. Na horách platil 2. stupeň výstrahy, 

v nížinách 1. stupeň. Miestna hasičská jednotka večer po ôsmej hodine vykonala výjazd 

k spadnutému stromu na Ulici SNP. Miesto zabezpečili a sprejazdnili vozovku, nakoľko bola 

po páde konárov silne znečistená a hrozilo, že spôsobí dopravnú nehodu.  
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Nonovoročná vatra 

VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 
Kultúra a celý verejný život bol silno ovplyvnený mimoriadnou situáciou a vo veľkej časti 

roka sa nesmeli organizovať žiadne spoločenské podujatia, kde by sa zhromažďovali väčšie 

skupiny občanov. Kvôli tomu sa tento rok neorganizoval tradičný Nemšovský jarmok, 

výstava ovocia zeleniny a kvetov, mikulášske trhy, cesta rozprávkovým lesom, Deň pre 

rodinu, rôzne športové podujatia ako Beh okolo Ľuborče a mnohé iné. Obmedzenia platili 

najmä v mesiacoch marec-jún a potom neskôr na jeseň až do konca roka.  

JANUÁR 

Otvorenie nového roka sa po prvýkrát uskutočnilo prostredníctvom novoročnej vatry, ktorú 

zorganizovalo mesto Nemšová. Pilotný projekt vatry nahradil polnočný ohňostroj. Konal sa 

počas dňa a bol prístupný väčšej škále obyvateľstva, napríklad pre rodiny s deťmi a nie len 

pre zabávajúcu sa mládež. Zároveň tento spôsob privítania nového roka mal aj ekologický 

rozmer. Vedenie mesta verí v to, že sa stane novou dlhoročnou tradíciou. Program sa začal 

o15.00 hod. pochodom s primátorom mesta Nemšová Milošom Mojtom od budovy mestského 

úradu. Zúčastnilo sa ho iba pár občanov, väčšina z nich už čakala na Sobotišti. Pripravené 

bolo pre nich občerstvenie a teplý čaj. V podvečerných hodinách primátor za asistencie 

miestnych hasičských zložiek slávnostne zapálil novoročnú vatru, a tým otvoril nový 

kalendárny rok. Prítomní si mohli užiť priateľskú atmosféru pri ohni. Na akciu dohliadali 

príslušníci miestnych dobrovoľných hasičských zborov, ktorí zabezpečili vatru po ukončení 

akcie, ktorej sa zúčastnilo približne 300 občanov. 

Druhým podujatím v mesiaci január 

bol mestský ples. Oslávil svoj 25. 

ročník. Uskutočnil sa 25. januára 

v Kultúrnom centre Nemšová. 

Prítomných svojím slovom privítal 

primátor mesta Nemšová Miloš Mojto. 

Súčasťou kultúrneho programu bola 

hudobná skupina Replay Band 

a v neskorších nočných hodinách 

hudobná skupina Galaktic. Medzi 
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Milan „Junior“ Zimnýkoval a florbalistky Nemšovej Oslavy MDŽ v Kultúrnom dome Nemšová 

interpretmi vystúpili Pavol Hammel, Mária Čírová, Ján Slezák a hviezdou večera sa stal Robo 

Opatovský. O výzdobu zo živých kvetov sa postarala miestna aranžérka Monika 

Schwandtnerová. 

FEBRUÁR  

V mesiaci február sa konali dva ďalšie 

plesy. Prvý bol organizovaný miestnymi 

skautmi a tento rok sa uskutočnil 8. 

februára v Hornom Srní. Druhý, školský 

ples na Základnej škole Janka Palu sa 

uskutočnil 14. februára. Tvorivé dielne 

s umelcom Stanislavom Lubinom sa 

uskutočnili 5. februára v Králikovom 

mlyne. V utorok 25. februára sa ulicami 

Nemšovej za sprievodu dychovej hudby 

presúval fašiangový sprievod, ktorého vyvrcholením bolo ,,pochovávanie basy“. Najkrajšie 

masky boli ocenené na karnevale vo veľkej sále KC Nemšová.  

MAREC 

V sobotu 7. marca aj pri príležitosti MDŽ zorganizovali florbalistky pod záštitou mesta 

Nemšová kulinársku akciu, ktorej hosťami boli Šuhajíci pri panvici. Podujatie sa uskutočnilo 

vďaka hlasovaniu ľudí z Nemšovej, ktorí na sociálnych sieťach zdieľali fotografiu s tímom 

florbalistiek z Nemšovej, čím propagovali novú florbalovú Hyundai extraligu. Družstvo, ktoré 

malo najviac zdieľaní, získalo možnosť realizácie tejto kulinárskej akcie vo svojom meste. 

Pre nemšovský ženský florbalový tím v Nemšovej a občanov mesta varili spolu 

s moderátorom Milanom „Juniorom“ Zimnýkovalom Fero Sedlák a Janík Lenhart. Podujatie 

sa uskutočnilo v Kultúrnom centre Nemšová. Florbalistky pri vstupe rozdávali medovníkové 

srdiečka všetkým ženám. V úvode sa prítomným okrem florbalistiek prihovoril primátor 

mesta Nemšová Miloš Mojto. Program spestrili svojím vystúpením žiaci Základnej umeleckej 

školy v Nemšovej a následne patrila sála už len kuchárom. Prítomní tak mohli zadarmo 

ochutnať rôzne špeciality. Po gastronomickom zážitku sa všetci presunuli do mestskej 

športovej haly, kde sa odohral prvý štvrťfinálový zápas play-off Hyundai extraligy. Napriek 

tomu, že zápas skončil v neprospech domácich florbalistiek výsledkom 4:5, vládla dobrá 

atmosféra. Na druhý deň sa odohral ďalší zápas a v ňom boli úspešnejšie nemšovské 

florbalistky, ktoré vyhrali 10:5. Stav série bol 1:1.  
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Oslavy MDŽ organizované mestom Nemšová sa konali 8. marca. Vystúpenie hudobnej 

skupiny Eminent si do Kultúrneho domu v Nemšovej prišli vypočuť desiatky miestnych žien. 

Pri vchode ich privítal primátor mesta Nemšová Miloš Mojto a Erik Trenčan, ktorí každej 

žene poradovali kvet. Podujatie bolo posledným, ktoré sa tu uskutočnilo pred začatím 

pandemických opatrení.  

APRÍL  

Kvôli epidemiologickým opatreniam sa v apríli nekonalo žiadne kultúrno-spoločenské 

podujatie. Tradičné stavanie májov, ako ho poznáme, sa tento rok uskutočnilo bez prítomnosti 

občanov a bez programu. Pracovníci VPS m. p. o. symbolicky 30. apríla nainštalovali máje 

do každej z obcí, čím sa podarilo zachovať túto tradíciu. Rovnako symbolické bolo i uctenie 

si výročia oslobodenia obce rumunskou armádou v roku 1945. Primátor mesta Miloš Mojto 

spolu s prednostom úradu Rudolfom Kúkelom položili veniec pred pamätník pri mestskom 

úrade.  

MÁJ 

Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Nemšovej sa 6. mája uskutočnilo odovzdávanie 

ďakovnej plakety občanov mesta Nemšová na veľvyslanectve Rumunskej republiky 

v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnil primátor mesta Nemšová. 

JÚN  

Veľmi významnou udalosťou v tomto roku 

bolo oficiálne otvorenie miestnej 

cyklotrasy, úseku dlhého 11,4 km. Stavba 

stála 2,4 milióna eur. Novovybudovaná 

nenáročná časť cyklotrasy vedie z Trenčína 

popri rieke Váh, lávkou pri kláštore na 

Skalke cez potok Súčanka a druhou lávkou 

cez rieku Vlára. Tento úsek sa napája na 

vybudovanú cyklotrasu z Nemšovej do 

Horného Srnia, ktorá bola vybudovaná v 

roku 2014 a po dobudovaní v Českej 

republike bude spájať hrady Trenčín a 

Brumov. Novootvorený úsek je aj súčasťou vážskej cyklomagistrály, ktorej jednotlivé úseky 

sa stále budujú. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo na Deň detí 1. júna na odpočívadle 

Skalka. Prítomní boli zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja župan Jaroslav Baška 

a primátor Trenčína Richard Rybníček, primátor Nemšovej Miloš Mojto, starostovia obcí 

Zamarovce, Skalky nad Váhom, Horného Srnia a Trenčianskej Teplej, diecézny biskup Mons. 

Viliam Judák, pracovníčky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ivana 

Hegedüsová a Denisa Bernátová. Zo Zlínskeho kraja boli prítomní úradník Jiří Čunek, 

starosta obce Brumov-Bylnice Kamil Macek a ďalší významní hostia. V závere nového úseku 

cyklotrasy privítali v Nemšovej účastníkov krojované nemšovské florbalistky v stánku s 

občerstvením. V prvý deň otvorenia prešlo cyklotrasou takmer 2 000 cyklistov a počas 

nasledujúcich dní ďalšie tisíce. Bohužiaľ, našli sa aj takí, ktorí hneď v prvých dňoch po 

otvorení poškodili a ukradli náradie na servis bicyklov alebo úmyselne natreli úsek cyklotrasy 
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pri Skalke nad Váhom olejom, čím sa vozovka stala nebezpečnou a na 20-metrovom úseku 

rozsypali kúsky skla zo žiarovky. Cyklotrasa medzi Nemšovou a Trenčínom i napriek tomu a 

nepriaznivému júnovému počasiu prilákala počas prvého mesiaca presne 40 612 cyklistov. 

Podľa sčítača, ktorý umiestnili na cyklotrase, sa najviac - takmer 5 000 ľudí - previezlo 6. 

júna.  

JÚL  

Počas priaznivejšej epidemiologickej 

situácie, no pri dodržaní všetkých 

hygienických opatrení, si mohli občania 

mesta počas leta užiť aj niekoľko 

kultúrnych podujatí. Pre pravdepodobnosť 

vysokej koncentrácie ľudí a nemožnosť 

zabezpečiť opatrenia v zmysle platných 

nariadení sa tento rok neuskutočnil tradičný 

jarmok, ale konali sa aspoň menšie akcie 

a koncertné exteriérové vystúpenia. 

Prvým v mesiaci júl bol 2. ročník kultúrno-športového podujatia „Memorial Petra 

Kenderu“. Podujatie sa uskutočnilo za podpory FK Slovan, mesta Nemšová a Priateľov 

nemšovského futbalu. Otvoril ho primátor mesta Nemšová Miloš Mojto a prvým výkopom 

turnaj odštartoval Juraj Kendera. Uskutočnil sa 18. júla na futbalovom ihrisku NTS a okrem 

futbalových zápasov bol sprevádzaný kultúrnym programom. Členovia dobrovoľného 

hasičského zboru predviedli svoju techniku, ktorú si mohli na ôsmich stanoviskách vyskúšať 

aj deti. V zápasoch sa proti sebe postavili domáce tímy FK Slovan Nemšová, TJ Družstevník 

Vlára Ľuborča, FK Kľúčové a hosťujúce mužstvo z Novej Dubnice. Víťazom sa stalo domáce 

družstvo TJ Družstevník Vlára Ľuborča (viac v kapitole Šport). Pri príležitosti športového 

podujatia boli odovzdané aj tri pamätné plakety za dlhoročný prínos a prácu v oblasti futbalu, 

a to Márii Pšenčíkovej, Jánovi Chmelinovi a Tiborovi Švančarovi.  

V priestoroch veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej sa 24. júla uskutočnilo vystúpenie 

cimbalovej hudby z Klenovca.  

Pre epidemiologickú situáciu bol v ohrození aj 10. ročník netradičných detských hier 

„Kľúčikovo 2020“ i Kľúčovské hody. Napriek tomu sa uskutočnili, a to pod záštitou 

zástupcu primátora mesta Milana Patku. Témou Kľúčikova, ktoré sa uskutočnilo na 

futbalovom ihrisku v Kľúčovom 25. júla od 14.00 hod., bol stredovek. Súčasťou programu 

bola i tombola, fotenie s maskotmi, maľovanie na tvár, nafukovací hrad, vozenie na koni 

a pod. (niektoré boli ale kvôli zlému počasiu zrušené). Počasie nebolo úplne priaznivé, no 

napriek tomu podujatie navštívilo rekordných 945 návštevníkov. 

Kľúčovské hody sa uskutočnili 24. - 27. júla. Ešte pred ich otvorením sa na futbalovom 

ihrisku vo štvrtok 23. júla o 21.00 hod. konalo letné kino, v ktorom premietali film 

Bohemian Rhapsody. Išlo už o tretie letné kino v Kľúčovom v tomto roku a podľa 

organizátorov ho navštívilo najviac ľudí, odkedy sa letné kino v Kľúčovom organizuje. 

V piatok sa začal program disco párty, o ktorú sa postaral DJ HAWKO a Hostia. Sobota 
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Vľavo hudobná skupina Borovienka na terase Kultúrneho domu v Nemšovej a vpravo uvítanie detí do života 

Vľavo: organizátori Kľúčikova Pavol Vavruš, Andrej Vojt, Petra Vojtová, Monika Patková, Martina Gužiková, Marián Patka, 

Ján Gajdošík s rodinnými príslušníkmi a tortu drží Milan Patka. Vpravo: druhý sprava DJ Hawko. 

patrila tematickým hrám pre najmenších na futbalovom ihrisku, kde sa konalo Kľúčikovo 

a večer na tanečnej zábave vystúpila miestna hudobná skupina Galaktik. V nedeľu začal 

program slávnostnou svätou omšou v Kaplnke sv. Anny. Poobede sa konal futbalový zápas 

Vavrušovci verzus ostatní a večer tanečná zábava s dychovou hudbou Kamarádi. Pondelok 

patril tradičnému posedeniu pri kaštieli, ktoré sa uskutočnilo o 18.00 hod.  

AUGUST  

V druhom letnom mesiaci okrem pobytu pri vode mohli občania stráviť voľný čas na 

niekoľkých menších kultúrnych či športových podujatiach. Uskutočnili sa dva koncerty, 

bábkové divadlo, dobročinné športové podujatie a vítanie detí do života. V mestskej časti 

Ľuborča si 1. augusta pripomenuli 100 rokov od narodenia Huga Domina, režiséra a herca 

ochotníckeho divadelného súboru pôsobiaceho v rokoch 1961 - 1966 v obci Ľuborča. Pri tejto 

príležitosti sa stretli jeho bývalí členovia (viac v kapitole Organizácie v meste Nemšová - 

umelecké organizácie). 

Letná sezóna sa tento rok začala 26. júna a ukončená bola 31. augusta. Letné kúpalisko 

počas tohto obdobia i napriek opatreniam a nepriaznivému počasiu navštívilo spolu 20 000 

návštevníkov. Dňa 8. augusta sa podarilo v spolupráci s mestom Nemšová na kúpalisku 

zorganizovať OLD party. Účasť takmer 600 ľudí prekvapila aj samotných usporiadateľov. 

Od 20. augusta bola kapacita 600 ľudí vďaka epidemiologickým opatreniam obmedzená na 

polovicu.   
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Župan Jaroslav Baška, primátor Miloš Mojto a poslanec MsZ Peter Daňo  

V podaní bábkového divadla Lienka si mohli 23. augusta deti vypočuť príbeh o Kocúrovi 

v čižmách. Prestavenie bolo prvým, ktoré sa odohralo na rekonštruovanej terase Kultúrneho 

centra v Nemšovej. V ten istý deň a v tých istých priestoroch sa uskutočnil hudobný koncert 

Borovienky.  

Slávnostné uvítanie detí sa uskutočnilo vo štvrtok 27. augusta v Obradnej sieni mesta 

Nemšová. Pre väčší počet detí bolo stretnutie rozdelené na 4 fázy so začiatkom o 8.30 hod., 

9.00 hod., 9.30 hod. a 10.00 hod. Spolu bolo pozvaných 47 detí s rodičmi. Nových občanov 

nášho mesta slávnostne uvítal do života zástupca primátora mesta Milan Patka. Mená detí boli 

zapísané do pamätnej knihy mesta, rodičom bol odovzdaný kvet a finančný dar. K slávnostnej 

atmosfére prispel aj krátky kultúrny program.  

Posledným hudobným vystúpením tohto leta bola 30. augusta v sále Kultúrneho centra 

v Nemšovej kapela Stříbrňanka z Južnej Moravy. Napriek pandemickej situácii bola plná sála. 

SEPTEMBER  

S miernym oneskorením, ale 

predsa sa na cyklotrase v katastri 

nášho mesta v sobotu 19. 

septembra spustila prevádzka 

odpočívadla – kontajnerového 

bufetu, ktorý sa nachádza v areáli 

letného kúpaliska. Páska bola 

slávnostne prestrihnutá 

primátorom mesta Nemšová 

Milošom Mojtom županom 

Jaroslavom Baškom a poslancom 

Petrom Daňom. Otvorenia tejto 

jedinečnej prevádzky sa zúčastnili 

florbalistky v krojoch, množstvo 

hostí, nadšencov cyklistiky 

a občanov mesta. Odpočívadlo nesie názov BIKE POINT. Miesto označuje nielen priestor 

pre doplnenie energie cyklistov s príjemným posedením na terase, ale i nabíjačku pre 

elektrobicykle a solárnu inteligentnú lavičku s USB portmi a s wi-fi pripojením. Ďalším 

bonusom je dostupná čistá voda a splachovacie toalety. BIKE POINT je v správe spoločnosti 

Mestský podnik služieb Nemšová s. r. o., ktorý plánuje prevádzkovať zariadenie každoročne 

spravidla od začiatku apríla do konca októbra.  

OKTÓBER  

Dňa 8. októbra 2020 sa v Bratislave, v priestoroch Starej tržnice, po 29-krát uskutočnilo 

slávnostné odovzdanie výročných cien za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany 

kultúrneho dedičstva na Slovensku za rok 2019. Medzi nominovanými bol aj rekonštruovaný 

Králikov mlyn z mesta Nemšová. Výročné ceny každoročne udeľuje a podujatie organizuje 

Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s 

vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej 
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Deti z MŠ na Ulici Ľuborčianskej v Králikovom mlyne 

Príprava vianočného stromčeka Prázdne vianočné námestie počas prvej adventnej nedele 

republiky. Ocenenie síce nezískali, ale samotná nominácia v kategórii 

OBNOVA/ADAPTÁCIA a zaradenie medzi tri najvydarenejšie projekty obnovy dokončené v 

roku 2019 na Slovensku bol veľkým 

úspechom a ocenením úsilia všetkých 

podieľajúcich sa na obnove mlyna.  

Túto jedinečnú pamiatku prezentovali na 

slávnostnom odovzdávaní výročných cien, 

čím pomohli rozšíriť vo verejnosti 

povedomie o nej a o meste. Záznam z tohto 

podujatia, ktorého súčasťou je i reportáž z 

Králikovho mlyna, odvysielala RTVS dňa 

24. októbra 2020 o 20.10 hod. na STV2.  

NOVEMBER  

Mesto Nemšová v spolupráci s občianskym združením na pomoc onkologickým pacientom 

Peregrín pri príležitosti 1. výročia sprístupnenia zrekonštruovaného Králikovho mlyna 

pripravili jedinečnú výstavu betlehemov. Dňa 28. novembra sprístupnili viac ako 

sedemdesiat exemplárov ručne zhotovených betlehemov.  

Pre pandemické opatrenia mohli občania v skupinkách po šiestich obdivovať krásu diel z 

dreva, papiera, skla, vosku, šúpolia, kovu, sadry, vidieť betlehem z Texasu v USA, miniatúrne 

betlehemy veľkosti orecha zo striebra a iných kovov, tiež aj viac ako 60-ročný najstarší a 

zároveň najväčší betlehem s množstvom sadrových figúrok, svietiaci zo skla, betlehem z 

čipiek, hrací betlehem a ďalšie. Medzi exponátmi sa nachádzal aj betlehem, ktorý zhotovili 

františkáni v mieste zrodu tejto tradície v kláštore Greccio v Taliansku. Výstava trvala do 6. 

decembra a navštívilo ju viac ako 300 záujemcov. Pre malých návštevníkov bola pripravená 

omaľovánka, z ktorej si mohli doma následne vystrihnúť svoj vlastný papierový betlehem.  

DECEMBER  

 

Z 
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dôvodu veľmi nepriaznivej situácie a prijatých obmedzení boli v tomto roku zrušené všetky 

predvianočné aktivity, na ktoré sme boli každoročne zvyknutí. Vianočná výzdoba, betlehem 

či adventný veniec boli síce osadené na svoje tradičné miesta, ale pre epidemiologickú 

situáciu sa neuskutočnili mikulášske trhy ani rozdávanie balíčkov pre našich najmenších. V 

predvečer Sviatku svätého Mikuláša rozsvietil primátor mesta Miloš Mojto vianočný 

stromček a prostredníctvom online prenosu zaželal všetkým obyvateľom pokojné sviatky. 

Tohtoročný vianočný stromček, viac ako 10-metrový smrek, mestu Nemšová darovala Mária 

Záhorcová a bezplatne ho dopravil a osadil Pavol Kopúň.  
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Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a líder 

OĽaNO Igor Matovič prichádzajú na brífing po spoločnom 

stretnutí k výsledkom volieb do NR SR v Bratislave 2. marca 

2020. Foto: TASR Jaroslav Novák 

Na archívnej snímke zľava líder hnutia Sme rodina Boris 

Kollár, líder hnutia OľaNo Igor Matovič, podpredsedníčka 

strany Za ľudí Veronika Remišová a predseda strany SaS 

Richard Sulík. Foto TASR - Michal Svítok 

ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY 
Činnosť samosprávy v meste Nemšová už druhý rok ovplyvnili špecifické podmienky. Kým 

v minulom roku to bola absencia primátora a doplňujúce voľby, v tomto roku celú prevádzku 

i priority činností zmenila epidemiologická situácia a s ňou spojené opatrenia. Chod sa ale 

nezastavil úplne a napriek sťaženým podmienkam sa mnoho urobilo.  

VOĽBY V ROKU 2020 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili 29. februára, ešte pred 

zavedením akýchkoľvek epidemiologických opatrení.  

Volebná účasť na Slovensku dosiahla 65,8 %. Zvíťazilo hnutie OĽANO (25,02 %) a získalo 

53 kresiel. Druhý bol Smer-SD (18,29 %) - 38 kresiel, tretie skončilo hnutie Sme rodina 

(8,24 %) - 17 kresiel, štvrtá ĽSNS (7,97 %) - 17 kresiel, piata koalícia Progresívne 

Slovensko-Spolu (6,96 %), ktorá sa však nedostala do parlamentu, pretože neprekročila 

hranicu 7 %. Šiesta bola SaS (6,22 %) - 13 mandátov a siedma strana Za ľudí (5,77 %) 

získala 12 kresiel v NR SR. Vo voľbách kandidovalo spolu 25 politických strán, z toho kreslá 

v parlamente získalo 6 strán.  

VOLEBNÉ OKRSKY V MESTE NEMŠOVÁ  

Mesto Nemšová zriadilo šesť volebných okrskov, ktoré boli k dispozícii občanom vo 

všetkých mestských častiach: Volebný okrsok č. 1 vo veľkej sále v Kultúrnom centre, Ul. 

SNP 1, volebný okrsok č. 2 vo veľkej sále v Kultúrnom centre, Ul. SNP 1, volebný okrsok 

č. 3 v zasadačke v Kultúrnom centre, Ul. SNP 1, volebný okrsok č. 4 v Kultúrnom stredisku 

v Ľuborči, Ul. Ľuborčianska 9, volebný okrsok č. 5 v hasičskej zbrojnici v Kľúčovom, Ul. 

Trenčianska 41, volebný okrsok č. 6 v Kultúrnom dome v Trenčianske Závade, Ul. Kúty 21.  

Vo voľbách do národnej rady mali možnosť občania využiť aj hlasovanie prostredníctvom 

pošty alebo elektronicky, mailom. Žiadosť o takúto formu hlasovania mohli doručiť najneskôr 

50 dní pred dňom konania volieb, to znamená do 10. januára. Do výsledku hlasovania sa 

započítavali hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené mestu Nemšová najneskôr v 

posledný pracovný deň pred dňom konania volieb do 28. 2. 2020. 
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V Nemšovej dosiahla volebná účasť úroveň 73,16 %, čo vysoko presahuje celoslovenský 

priemer. Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov bol spolu 

5 127. Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky, bol 3 751. Počet platných 

hlasov bol 3 716.  

Najvyššia volebná účasť 79,38 % bola vo volebnom okrsku číslo 5 a najnižšia vo volebnom 

okrsku číslo 1, kde prišlo k urnám 66,82 % voličov, čo je napriek tomu stále nad 

celoslovenským priemerom. 

Víťaznou stranou v meste Nemšová bola s počtom 1 100 hlasov politická strana OĽANO, 

NOVA, (29,6 %). Druhé miesto obsadil so 687 hlasmi Smer SD (18,49 %), tretie s 395 

hlasmi strana SME RODINA (10,63 %), štvrté s 317 hlasmi KDH (8,53 %), piate s 242 

hlasmi Kotlebovci ĽSNS (6,51 %), šieste s počtom hlasov 212 Koalícia a progresívne 

Slovensko (5,71 %), siedme so 156 hlasmi získala parlamentná strana SAS (4,2 %), ôsme 

miesto s počtom hlasom 153 voličov patrilo strane VLASŤ (4,12 %), deviate miesto obsadila 

s 149 hlasmi strana SNS (4,01 %) a prvú desiatku uzatvorila nová a najmenšia parlamentná 

strana Za ľudí s počtom hlasov 142, čo je 3,82 % voličov.  

Výsledky v Nemšovej nie sú úplne totožné so slovenským priemerom. Väčšiu podporu tu 

našli aj strany KDH, VLASŤ či SNS a, naopak, menšej podpore sa dostalo strane Za ľudí. 

Ostatné politické strany okrem strany DOBRÁ VOĽBA (získala 99 hlasov), nezískali ani 10 

hlasov.  

ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY  

PERSONÁLNE ZMENY. V priebehu roka 2020 nastalo v činnosti samosprávy niekoľko 

personálnych zmien. Na funkcii prednostky ukončila činnosť 31.12.2019 Jarmila Raftlová 

a 1.3.2020 nastúpil do funkcie prednostu Rudolf Kúkel. Novým zástupcom primátora sa 20. 

1. 2020 stal Milan Patka. Nahradil vo funkcii Jána Gabriša. Sekretárkou primátora bola do 

17.12.2020 Barbora Koníčková, kedy odišla na materskú dovolenku a vo funkcii ju 

zastupuje od 18.12.2020 Frederika Šupáková. 

Do starobného dôchodku odišla 1. februára Helena Spišiaková, pracovníčka mestskej 

knižnice. Uznesením č. 184 bola 25. júna z funkcie členky komisie kultúry, školstva a športu 

odvolaná Eva Brandoburová a novou členkou sa týmto dňom stala Katarína Holíčková. 

Uznesením č. 185 nastala zmena aj v redakčnej rade Nemšovského spravodajcu. Novou 

zodpovednou redaktorkou sa od 25. júna stala Miroslava Dubovská, riaditeľka MŠ 

Odbojárov.  

Uznesením číslo 205 bol k 31. júlu odvolaný a do starobného dôchodku odišiel Ladislav 

Palička, vedúci VPS m. p. o. a zároveň bol uznesením vymenovaný nový vedúci Kvetoslav 

Navrátil s účinnosťou od 1. augusta. 

ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

Poslanci mestského zastupiteľstva sa v roku 2020 stretli na deviatich zasadnutiach, z toho boli 

tri neplánované. Prijali uznesenia č.150 - 261, čo je spolu 111 nových uznesení. 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA  

V roku 2020 bolo prijatých šesť všeobecne záväzných nariadení o školstve, daniach a odpade. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 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, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia, zriadených na území mesta Nemšová na rok 2020. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 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, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia, zriadených na území mesta Nemšová na rok 2021. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o miestnych daniach o doplnení a zmene VZN č. 

10/2015 o miestnych daniach v znení VZN č. 6/2018 a VZN č. 4/2019. 

16. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NEMŠOVEJ sa uskutočnilo 20. 

februára a okrem kontroly plnenia uznesení, správy o činnosti hlavnej kontrolórky, 

informácií o prevádzke letného kúpaliska za rok 2019, rozpočtových a majetkových 

záležitostí (tie uvádzam v samostatnej kapitole) bolo prijaté uznesenie č. 153, ktorým 

schválili podanie žiadosti mesta Nemšová o poskytnutie dotácie na spracovanie 

Územnoplánovacej dokumentácie mesta Nemšová. Uznesením č. 155 vymenovali nových 

veliteľov a členov DHZO v Nemšovej a v ostatných mestských častiach (viac v kapitole 

Bezpečnostné zložky).  

Súčasťou zasadnutia bolo i schválenie vyplatenia odmeny hlavnej kontrolórke mesta 

Nemšová za obdobie od 1. 12. 2018 do 31. 11. 2019 vo výške 30 % jej mesačného platu za 

každý mesiac v predchádzajúcom roku. Posledným uznesením zasadnutia schválili 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému zástupcovi primátora mesta Nemšová 

Jánovi Gabrišovi za obdobie od 16. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rozsahu 16,62 dňa. 

17. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NEMŠOVEJ bolo neplánované a 

uskutočnilo sa 12. marca. Prijali sa tri uznesenia. Prvé sa týkalo majetkových záležitostí, 

druhé rozpočtu a tretím uznesením č. 164 schválili prijatie investičného úveru vo výške 1 037 
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000 € na kúpu pozemkov za účelom realizácie projektu „Kľúčové – IBV Pod horou“, 

splatnosť úveru do 31. 12. 2025 s možnosťou predčasného vyplatenia.  

18. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NEMŠOVEJ sa 

uskutočnilo 21. mája. Prijaté boli na ňom uznesenia číslo 165 - 173 a týkali sa kontroly 

plnenia uznesení, plnenia rozpočtu mesta Nemšová k 31. marcu 2020, zmien v rozpočte 

mesta, plnenie rozpočtu VPS m. p. o. a ostatné uznesenia číslo 169 - 173 sa týkali 

majetkových záležitostí.  

19. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NEMŠOVEJ sa konalo 25. júna 

a prijaté boli na ňom uznesenia č. 174 - 199. Prvé sa týkali kontroly plnenia uznesení, plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok a prijatý bol záverečný účet mesta 

Nemšová a VPS m. p. o. za rok 2019 a zmena rozpočtu č. 4 (viac v podkapitole Rozpočet). 

Prijaté boli i personálne zmeny, ktoré uvádzam vyššie. Uznesením č. 179 zobrali na vedomie 

správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta 

Nemšová za rok 2019 a uznesením č. 180 správu o činnosti a hospodárení Regionálnej 

vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, s. r. o. Nemšová za rok 2019. MsZ do novozriadenej 

dozornej rady spoločnosti RVS VV, s. r. o. schválilo Miloša Mojtu ako zástupcu za mesto 

Nemšová do funkcie predsedu dozornej rady. Na zasadnutí bolo prijaté uznesenie č. 182, 

ktorým schválili vyradenie neupotrebiteľného majetku MŠ Ul. Odbojárov na základe 

mimoriadnej inventarizácie majetku ku dňu 1. máju 2020 v celkovej sume 12 384,92 €. 

Uznesením č. 183 bol schválený zápis do Kroniky mesta Nemšová za rok 2018. Uznesením 

č. 186 mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na zníženie nájomného za prenájom pozemkov 

a nebytových priestorov (viac v kapitole Obchod a služby). Ostatné uznesenia č. 187 - 199 sa 

týkali majetkových záležitostí.  

20. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NEMŠOVEJ bolo neplánované a 

uskutočnilo sa počas letných prázdnin 28. júla. Prijaté boli na ňom uznesenia č. 200 - 205. 

Prvé uznesenie č. 200 sa týkalo zmeny v rozpočte, druhé uznesenie č. 201 doplnenia 

programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 2014 - 2020. MsZ ním 

schválilo, že s ohľadom na environmentálnu záťaž prostredia pochádzajúcu z priemyselnej 

činnosti na území mesta, ale aj v jeho blízkom okolí, sa bude usilovať o zapojenie sa do 

projektov zlepšujúcich kvalitu života ako aj projektov monitorujúcich kvalitu prostredia. V 

oblasti zefektívňovania používania zdrojov ide o modernizáciu osvetlenia, zabezpečenie 

efektívneho a inteligentného využitia energie na pouličné osvetlenie a zabezpečenie 

moderného prístupu k danej problematike. V rámci monitorovania životného prostredia sa 

bude mesto snažiť monitorovať kvalitu ovzdušia na svojom území a včas informovať svojich 

obyvateľov o aktuálnej situácii a v prípade potreby aj príslušné štátne orgány. V oblasti 

zlepšovania kvality prostredia sa mesto zapojí do environmentálnych projektov zameraných 

na ekologické využívanie dažďovej vody - vodozádržné opatrenia v osídlenej oblasti mesta. 

Zároveň snahou mesta je vybudovanie kamerových systémov, ktoré zabezpečia 

monitorovanie verejných priestranstiev, a tým prispejú k znižovaniu priestupkov voči majetku 

mesta a poškodzovaniu životného prostredia (zakladanie nepovolených skládok a pod.). 

Uznesením č. 202 mestské zastupiteľstvo zrušilo uznesenie týkajúce sa organizačného 

poriadku Mestského zastupiteľstva Nemšová, uznesením č. 203 zrušilo uznesenie týkajúce sa 
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pracovného poriadku zamestnancov mesta Nemšová a uznesením č. 204 zrušilo 9 uznesení 

týkajúcich sa štatútu verejnoprospešných služieb a jeho doplnkov.  

21. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NEMŠOVEJ bolo neplánované a 

uskutočnilo sa 10. septembra a boli na ňom prijaté uznesenia 206 - 209 . Prvé sa týkalo 

návrhu na poskytnutie daru občianke mesta Márii Gabrišovej (viac v kapitole Sociálna 

starostlivosť). Uznesením č. 207 schválili prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci 

subjektom územnej samosprávy na výkon samosprávnych pôsobností mesta Nemšová z 

Ministerstva financií SR vo výške 170 000,00 € z dôvodu kompenzácie výpadku dane z 

príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19. 

Predposledným uznesením č. 208 zobrali poslanci mestského zastupiteľstva na vedomie 

výsledky analýzy hospodárenia RVSVV, s. r. o. v súvislosti s návrhom na úpravu ceny 

vodného a stočného. Posledné uznesenie bolo o majetkových záležitostiach. 

22. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NEMŠOVEJ sa uskutočnilo 24. 

septembra a boli na ňom prijaté uznesenia č. 210 - 224. Ich obsah bol o majetkových 

záležitostiach, kontrole plnenia uznesení, plnenia rozpočtu mesta k 30. 6. 2020, plnenia 

rozpočtu a finančného plánu VPS. Prijaté bolo VZN č. 2/2020 a zmena rozpočtu č. 6. 

Uznesením číslo 215 schválili revíziu knižničného fondu v mestskej knižnici. 

Inventarizáciou prešiel majetok mesta v areáloch a budovách NTS, TJ Družstevník Vlára 

Ľuborča, TJ Vlára Kľúčové. MsZ schválilo výsledok inventarizácie vo výške 837 614,39 € a 

schválilo vyradenie majetku vo výške 172,50 €. Schválili aktiváciu majetku a uložili 

mestskému úradu úlohu pripraviť návrh zmlúv o výpožičke, predmetom ktorých bude 

prenájom majetku mesta v areáloch športových klubov, ako aj prenájom pozemku KN C, p. č. 

3812, ktorý sa nachádza v areáli NTS Nemšová a je na ňom postavená budova spoločnosti PP 

–TEN, s. r. o. (viac v majetkových záležitostiach). 

23. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo 26. novembra a boli 

na ňom prijaté uznesenia č. 225 - 242. Boli o kontrole plnenia uznesení, plnenia rozpočtu 

mesta a VPS, m. p. o. zmene rozpočtu č. 7, majetkových záležitostiach a o výsledkoch 

hospodárenia Mestského podniku služieb Nemšová za rok 2019. Uznesením č. 229 poslanci 

mestského zastupiteľstva schválili výsledky inventarizácie majetku mesta Nemšová vo výške 

1 315 753,31 € a schválili vyradenie majetku mesta Nemšová v celkovej výške 29 683,30 €, z 

toho osobné motorové vozidlo HYUNDAI Accent 1,3i, rok nadobudnutia 2006, v 

obstarávacej cene 12 278,43 € a Škoda Fabia Combi, rok nadobudnutia 2004, v obstarávacej 

cene 17 404,87€.  

Posledné 24. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo 16. 

decembra. V úvode prijali uznesenia o kontrole plnenia uznesení, plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky a prijaté boli VZN č. 3 - 6. Prijaté bolo uznesenie č. 249 a č. 250 o 

návrhu programového rozpočtu mesta Nemšová a návrhu programového rozpočtu VPS, m. p. 

o. Nemšová, oba na roky 2021 – 2023. Uznesením č. 251 sa schválil plán zasadnutí 

mestského zastupiteľstva na rok 2021. Prijaté bolo uznesením č. 252 o predĺžení platnosti 

aktuálneho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová na obdobie 2014 – 

2020, a to na obdobie do schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Nemšová na roky 2021 - 2030, najneskôr však do 31. 12. 2022. 
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ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ 
Rozpočet mesta Nemšová na rok 2020 vo výške 7 874 103,00 € prešiel do konca roka 

deviatimi rozpočtovými zmenami a bol tak navýšený o 2 320 647,38 €. Rozpočet po všetkých 

zmenách dosiahol sumu 10 194 750,38 €. O takto výrazné navýšenie rozpočtu v priebehu roka 

sa postaral najmä príjem z predaja pozemkov na IBV Pod Horou (o 1 751 000,00 €). Stalo sa 

tak rozpočtovou zmenou č. 3.  

ZMENA ROZPOČTU 2020 

Prvá zmena bola schválená dňa 20. februára uznesením č. 152, druhá dňa 12. marca 

uznesením č. 163, tretia dňa 21. mája uznesením č. 167, štvrtá dňa 25. júna uznesením č. 

177, piata dňa 28. júla uznesením č. 200, šiesta dňa 24. septembra uznesením č. 214, siedma 

dňa 26. novembra uznesením č. 228, ôsma dňa 16. decembra uznesením č. 261 a posledná 

deviata zmena rozpočtu sa uskutočnila dňa 29. decembra, kedy bolo opatrenie schválené 

primátorom mesta Nemšová.  

Predmetom RO č. 1 Celkové príjmy a výdaje sa rozpočtovali vo výške 7 901 103 €. 

Predmetom zmien boli príjmy: dotácia na Králikov mlyn a kontokorentný úver a výdaje na 

kontokorentný úver a splátka istiny úveru IBV Pod Horou. 

Predmetom RO č. 2 Celkové príjmy a výdaje sa rozpočtovali vo výške 7 902 709 €. 

Predmetom zmeny boli náhodné príjmy: investičný preklenovací úver IBV Pod horou na 

nákup pozemkov. Výška úveru zahrnutého v rozpočte mesta Nemšová na rok 2020 na 

financovanie kapitálových výdavkov a kúpa pozemkov v lokalite IBV Pod horou Kľúčové je 

stanovená v čiastke 1 037 000,00 €. 

Predmetom RO č. 3 Celkové príjmy a výdaje sa rozpočtovali vo výške 9 659 709 €. 

Predmetom zmeny boli kapitálové príjmy na vybavenie učební a školskej knižnice a príjmy 

z predaja pozemkov na IBV Pod Horou. 

Predmetom RO č. 4 Celkové príjmy a výdaje sa rozpočtovali vo výške 9 893 955,30 €. 

Predmetom zmien boli bežné príjmy, náhodné príjmy - pohľadávky a preplatky. 

Predmetom RO č. 5 Celkové príjmy a výdaje sa rozpočtovali vo výške 9 893 955,30 €, teda 

bol navýšený o 0 €. Predmetom rozpočtovej zmeny bola rozpočtová rezerva mesta, 

rekonštrukcia vnútrobloku na Ulici Moravskej a úprava okolia a spevnených plôch kultúrneho 

centra.  

Predmetom RO č. 6 Celkové príjmy a výdaje sa rozpočtovali vo výške 9 971 437,89 €. 

Predmetom boli zmeny v rozpočte mnohých položiek. Išlo o znižovanie bežných príjmov 

spôsobené pandémiou. Bežné príjmy z výnosu dane z príjmov poukázaných územnej 

samospráve boli znížené o 170 000 €, za užívanie verejného priestranstva, vrátane jarmoku, 

boli znížené o 8 500 €, znížené boli príjmy z prenájmov pozemkov, budov, priestorov 

a objektov, športovej haly, kultúrnych stredísk a kultúrneho centra vo výške 12 000 €. 

Znížené boli aj bežné príjmy zo správnych poplatkov vo výške 2 000 €. Navýšené boli bežné 

príjmy vďaka dotácii na sčítanie obyvateľov, na Králikov mlyn, dotácií jednotlivých DHZ, 

dotácii MŠ Odbojárov Nemšová na podporu v nezamestnanosti a dotácii na boj s Covidom-
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19, na nájom - spolu vo výške 78 982,59 €. Bežné príjmy boli celkovo znížené o 110 517,41 

€. V kapitálových príjmoch bola znížená dotácia na Králikov mlyn o 12 000 € a  navýšená 

dotácia na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice Kľúčové (30 000 €). 

Predmetom RO č. 7 Celkové príjmy a výdaje sa rozpočtovali vo výške 10 001 437,89 €. 

Rozpočet bol navýšený v bežných príjmoch vďaka dani z príjmov poukázaných územnej 

samospráve.  

Predmetom RO č. 8 Celkové príjmy a výdaje sa rozpočtovali vo výške 10 001 437,89 €. 

Predmetom zmien boli bežné výdaje vo výške 25 000 €. Znížili sa výdaje v rozpočtovej 

rezerve mesta a výdajoch určených na projektové dokumentácie a zvýšené boli výdaje na 

opravu stroja SEKO Sam 5600/200 na BRO. 

Predmetom RO č. 9 Celkové príjmy a výdaje sa rozpočtovali vo výške 10 194 750,38 €. 

Posledná rozpočtová zmena bola vo výške 193 366,29 € a týkala sa predovšetkým 

jednotlivých škôl, zvyšovania a znižovania ich príjmov z dôvodu pandémie Covid-19, dotácií 

na Covid-19 a prijatia finančnej zábezpeky.  

ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2021 

MsZ schválilo programový rozpočet mesta na rok 2021, a to takto: celkové príjmy a výdaje 

vo výške 9 475 573,00 €. Rozpočet bol schválený uznesením č. 249 a prijatý v nasledovnej 

štruktúre: bežné príjmy vo výške 5 844 652,00 € a bežné výdavky vo výške 5 453 403,00 €, 

kapitálové príjmy vo výške 3 231 469,00 € a kapitálové výdavky vo výške 2 891 370,00 €, 

príjmové operácie vo výške 399 452,00 € a výdavkové vo výške 1 130 800,00 €.  

ROZPOČET VPS, M. P. O. 

ZÁVEREČNÝ ROZPOČET 2019: Uznesením č. 178 mestské zastupiteľstvo schválilo 

záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2019. Výsledok jeho rozpočtového 

hospodárenia bol prebytok vo výške 27 759,24 €.  

ROZPOČET 2020 Uznesením číslo 139 bol schválený rozpočet VPS, m. p. o. Nemšová na 

rok 2020. Bežné príjmy a výdavky sa rozpočtovali vo výške 562 600 €. Tým istým uznesením 

bol prijatý finančný plán VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2020. Príjmy vo výške 28 430 € a 

výdaje vo výške 28 190 €.  

ROZPOČET 2021: Uznesením číslo 250 bol schválený rozpočet, bežné príjmy a výdaje vo 

výške 627 200 €. A finančný plán VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2021. Príjmy vo výške 28 

600 € a výdaje vo výške 28 570 €.  

 

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 2020 
Medzi najvýznamnejšie majetkové záležitosti patrili predovšetkým cyklotrasy a IBV Pod 

Horou, ďalej prenájom NTS Nemšová a ostatných športovísk na území mesta a prenájom či 

odkúpenie nebytových priestorov pre rôzne inštitúcie v meste Nemšová.  
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CYKLOTRASY NA ÚZEMÍ MESTA. Pozemkom pod cyklotrasami v meste Nemšová 

sa venovali tri uznesenia. Prvé dve sa týkali cyklotrasy Ľuborča – Kľúčové a tretie 

cyklotrasy Šidlíkové – Vlárska Nemšová (II. etapa). Uznesením č. 156 schválili bezodplatný 

prevod pozemkov pod cyklotrasou Ľuborča – Kľúčové z vlastníctva SR – SPF a odkúpenie 

pozemkov do vlastníctva mesta Nemšová od neznámych a nezistených vlastníkov, ktorých 

SPF zastupuje. Ide o pozemky C KN parcely č. 661/3 (540 m2), k. ú. Ľuborča, C KN parcely 

č. 1803/2 (6 m2), k. ú. Kľúčové, C KN parcely č. 412/2 (745 m2), k. ú. Kľúčové. Uznesením 

č. 162 sa schválilo vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou Ľuborča – Kľúčové. MsZ 

schválilo odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 1083/2 (331 m2) v k. ú. Ľuborča, kde 

Slovenský pozemkový fond vykonáva správu za neznámych a nezistených vlastníkov za 

kúpnu cenu 12,00 €/m2. Celková výmera odkupovaných pozemkov je 57,82 m2 a celková 

kúpna cena 693,84 €.  

Uznesením č. 259 schválili uzatvorenie nájomných zmlúv so Spoločenstvom bývalých 

urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvom ako prenajímateľom a mestom 

Nemšová ako nájomcom na dobu určitú do 31. 12. 2025 na pozemok, E KN parcelu č. 1 

894/11 o výmere 34 302 m2 (časť o výmere 498 m2), k. ú. Nemšová, pre účel cyklotrasy 

Šidlíkové – Vlárska Nemšová – II. etapa za nájomné 0,70 € /m2/rok. Uznesením schválili i 

uzatvorenie zmlúv pre účel verejného osvetlenia IBV Vlárska na pozemkoch, C KN parcelu 

č. 1 898/111 o výmere 1 287 m2 (časť o výmere 23 m2), C KN parcelu č. 1 898/88 o výmere 3 

854 m2 (časť o výmere 82 m2), E KN parcelu č. 1 898 o výmere 3 352 m2 (časť o výmere 65 

m2) k. ú. Nemšová, C KN parcelu č. 1 898/90 o výmere 2 397 m2 (časť o výmere 53 m2), k. ú. 

Nemšová, E KN parcelu č. 1 896 o výmere 2 570 m2 (časť o výmere 42 m2), k. ú. Nemšová, 

nájomné za 1 €/ročne. Pre účel prístupového chodníka k skladom spoločnosti LIDL 

schválili zmluvy na pozemok, C KN parcelu č. 3 420/5 o výmere 163 m2, k. ú. Nemšová, 

nájomné 0,70 €/m2/rok bez DPH. Súčasťou uznesenia bolo uzatvorenie dodatku č. 3 k 

nájomnej zmluve č. 3/3/2012 uzatvorenej dňa 15. 03. 2012 medzi Spoločenstvom bývalých 

urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkovým spoločenstvom a mestom Nemšová ako 

nájomcom na C KN parcelu č. 4668/3 o výmere 53 m2. Predmetom dodatku bolo zvýšenie 

nájomného na 0,70 €/m2/rok bez DPH, čo predstavuje ročné nájomné 37,10 €. 

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V MESTSKOM MÚZEU. 
Uznesením č. 187 schválili výpožičku nebytového priestoru, miestnosti o výmere 15,30 m2, 

občianskemu združeniu Peregrín a uznesením č. 234 MsZ schválilo zámer prenajať 

nebytový priestor v mestskom múzeu Občianskemu združeniu KNŠ Nemšová/Horné 

Srnie na tréningový proces, organizovanie a odohranie súťažných zápasov Slovenského 

šachového zväzu. Uznesením č. 253 bol prenájom priestoru schválený (viac kapitola Šport 

a organizácie v meste Nemšová). 

ZÁMER A PRENÁJOM BUDOV PRE ŠPORT A IHRISKÁ. Uznesením č. 190 

MsZ schválilo zámer a prenájom budov pre šport a ihriská pre futbalové kluby Nemšová, 

Ľuborča, Kľúčové. Budovu pre šport a rekreačné účely so súpisným číslom 506 (šatne pre 

športovcov, obslužné priestory pre športovcov a sociálne zariadenia) združeniu Futbalový 

klub Slovan Nemšová, budovu pre šport so súpisným číslom 921 združeniu TJ 

Družstevník Vlára Ľuborča a budovu pre šport so súpisným číslom 1 248 združeniu TJ 

Vlára Kľúčové. Nájom bol na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou a nájomné 
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vo výške 1 €/ročne. Nájomca Futbalový klub Slovan Nemšová bol povinný umožniť prístup 

do kotolne v budove pre šport so súp. číslom 506 spoločnosti Mestský podnik služieb 

Nemšová, s. r. o., ktorá má v prenájme reštauračnú a ubytovaciu časť budovy (uznesenie č. 

192). Všetky budovy a pozemky, ktoré sú predmetom nájmu, sú vo výlučnom vlastníctve 

mesta Nemšová. Uznesením č. 191 bol prenájom schválený.  

Uzneseniami č. 192 a č. 193 bol schválený zámer a prenájom časti budovy pre šport a 

rekreačné účely č. 506 na Školskej ulici spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, s. 

r. o. Účelom nájmu bolo prevádzkovanie reštaurácie a ubytovacieho zariadenia. Výlučným 

vlastníkom budovy pre šport a rekreačné účely je mesto Nemšová. Budova je súčasťou 

bývalého areálu „NTS – Nemšovského telovýchovného spolku“. Ku dňu 31. 12. 2018 boli 

na celý areál ukončené nájomné zmluvy. Verejná obchodná súťaž vyhlásená koncom roka 

2018 bola neúspešná. Mesto uskutočnilo v roku 2019 stavebné úpravy požadované ku 

kolaudácii časti stavby (protipožiarne dvere a odvetrávanie v kuchyni). Výška nájomného 1 

€/ročne do konca roka 2020 je zdôvodnená skutočnosťou, že celý areál je od ukončenia 

nájomného vzťahu s predchádzajúcim nájomcom nevyužívaný.  

Predmetom nájmu bola reštauračná časť na 1. nadzemnom podlaží, otvorené zádverie (32,29 

m2), vestibul so schodiskom (24,37 m2), sklad (3,52 m2) WC – ženy (9,01 m2), upratovačka 

(0,81 m2), WC – muži (8,60 m2), kuchyňa (16,86 m2), sklad (4,62 m2), sprchový kút pre 

zamestnancov (1,96 m2), WC pre zamestnancov (1,12 m2), denný bar-reštaurácia (53,16 m2), 

zastrešená terasa (62,73 m2), kotolňa (17,01 m2). Predmetom nájmu bola i ubytovacia časť 

na 2. poschodí: schodisko (9,92 m2), chodba (20,32 m2), apartmán s vlastným sociálnym 

zariadením (28,81 m2), apartmán s vlastným sociálnym zariadením (19,95 m2), kancelária 

(21,66 m2), spoločenská miestnosť (38,53 m2), chodba (26,73 m2), 7-krát izba s vlastným 

sociálnym zariadením (120,45 m2), ubytovacia časť na 3. poschodí: schodisko (3,30 m2), 

chodba (5,79 m2), 3-krát izba bez vlastného sociálneho zariadenia (63,22 m2), WC ženy (4,39 

m2), WC muži (3,36 m2), sklad (8,67 m2). Nájom bol schválený na dobu neurčitú s 3-

mesačnou výpovednou lehotou, nájomné do 31. 12. 2020 vo výške 1 €/ročne a po 01. 01. 

2021 bude výška nájmu upravená mestským zastupiteľstvom.  

Bývalého športového areálu sa týkali aj uznesenia č. 232 a č. 254. MsZ nimi schválilo zámer 

prenajať a neskôr prenájom C KN parcelu č. 3 812, k. ú. Nemšová, spoločnosti PP-TEN s. 

r. o. Nájomná zmluva bola schválená na dobu neurčitú a nájomné vo výške 1,05 €/m2/rok. 

Zdôvodnenie prenájmu parcely č. 3 812 ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže 

pozemok, sa nachádza v areáli NTS Nemšová a je vo výlučnom vlastníctve mesta. Na 

pozemku je postavená budova so súpisným číslom 372 (športové zariadenie – tenisový 

areál a šatne), ktorá je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti PP-TEN, s. r. o.  

RVSVV- REGIONÁLNA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ VLÁRA - VÁH  

Uznesením č. 173 bolo schválené RVS VV, s r. o. zriadenie bezplatného časovo 

neobmedzeného vecného bremena na pozemok, E KN parcelu č. 21/6 o výmere 150 m2, k. ú. 

Ľuborča, a pozemky, C KN parcelu č. 864/2 o výmere 482 m2, C KN parcelu č. 865 o výmere 

243 m2, k. ú. Nemšová, v prospech spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – 

Váh, s. r. o. (RVSVV, s. r. o.). Vecné bremeno „in personam“ spočíva v povinnosti z 
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vecného bremena strpieť na predmetných pozemkoch uloženie a existenciu vodovodu, 

užívanie, prevádzkovanie, rekonštrukcie, údržbu, opravy, úpravy vodovodu.  

Uznesením č. 189 MsZ schválilo zámer prenajať pozemky v areáli ČOV Nemšová – RVS 

VV, s. r. o., k. ú. Ľuborča, ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová a uznesením č. 

218 bol prenájom pozemkov schválený. Nájomná zmluva bola určená na dobu neurčitú a 

nájomné: 0,70 €/m2/rok. Pozemky, ktoré boli predmetom nájmu, sa nachádzajú v areáli ČOV 

Nemšová a sú vo výlučnom vlastníctve mesta. Budovy a ostatné inžinierske stavby vlastní 

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s. r. o., ktorá okrem pozemkov pod stavbami 

užíva všetky pozemky v tomto areáli.  

IBV POD HOROU 

Uznesením č. 194 MsZ schválilo zámer a uznesením č. 195 odpredaj pozemku, C KN 

parcela č. 321/81 o výmere 43 m2, k. ú. Kľúčové, ako prebytočný majetok mesta Nemšová do 

výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., za celkovú kúpnu cenu 

100 €. Dôvodom predaja bola realizácia investičnej akcie „Kľúčové - IBV Pod Horou“. V 

zmysle tejto zmluvy sa prevádzkovateľ zaviazal na základe žiadosti mesta Nemšová 

zabezpečiť pre budúcich vlastníkov stavebných pozemkov možnosť napojiť sa na odber 

elektrickej energie a mesto Nemšová sa zaviazalo, že v prípade, že sa na nehnuteľnostiach vo 

vlastníctve mesta budú nachádzať transformačné stanice, mesto prevedie na prevádzkovateľa 

vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam za kúpnu cenu 100 €.  

Uznesením č. 209 MsZ schválilo stanovenie podmienok odpredaja pri pozemkoch IBV 

Pod Horou, Kľúčové. Týka sa to pozemkov: C KN parcela č. 321/2 a 3 každá o výmere 688 

m2, C KN parcela č. 321/27 až 60 a parcely C KN parcela č. 321/66 až 73 každá o výmere 638 

m2, ďalej C KN parcela č. 321/61 o výmere 681 m2, C KN parcela č. 321/62 o výmere 936 

m2, C KN parcela č. 321/63 o výmere 997 m2, C KN parcela č. 321/64 o výmere 681 m2, C 

KN parcela č. 321/65 o výmere 637 m2, C KN parcela č. 321/74 o výmere 693 m2, C KN 

parcela č. 321/75 o výmere 917 m2, C KN parcela č. 321/76 o výmere 774 m2, C KN parcela 

č. 321/77 o výmere 803 m2, C KN parcela č. 321/78 o výmere 832 m2, C KN parcela č. 

321/79 o výmere 862 m2, C KN parcela č. 321/80 o výmere 933 m2, C KN parcela č. 321/84 o 

výmere 1101 m2, C KN parcela č. 321/85 až 87 o výmere 840 m2, C KN parcela č. 321/88 o 

výmere 958 m2, k. ú. Kľúčové. Odpredaj pozemkov bude realizovaný prednostne obyvateľom 

obce. Pozemky sa budú predávať výlučne za účelom výstavby rodinných domov. Pozemok sa 

bude predávať max. jednému žiadateľovi, resp. žiadateľom - manželom, pričom aspoň jeden z 

manželov musí mať trvalý pobyt na území mesta Nemšová v čase prideľovania pozemku a 

podpisu kúpnej zmluvy. Kúpna cena za pozemok bola stanovaná na 65,00 €/m². Kupujúci má 

povinnosť získať právoplatné stavebné povolenie najneskôr do dvoch rokov od uzatvorenia 

kúpnej zmluvy a v lehote troch rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy musí dokončiť výstavbu 

aspoň do štádia rozostavanosti stavby spôsobilej na zápis do katastra nehnuteľností. Kupujúci 

nemôže previesť pozemok tretej osobe, okrem príbuzných v priamom rade po dobu päť rokov 

od skolaudovania stavby postavenej na nadobudnutom pozemku a nemôže uskladňovať 

stavebný materiál na pozemku do skončenia druhej etapy výstavby inžinierskych sietí v danej 

lokalite. Uznesením č. 241 bolo zrušené predchádzajúce uznesenie č. 209, ktorým boli 

schválené podmienky odpredaja pri pozemkoch IBV Pod Horou, Kľúčové a schválilo sa len, 
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že predmetné pozemky sa predajú prednostne obyvateľom mesta Nemšová za kúpnu cenu 65 

€/m2. 

KOTOLŇA KSS 

Uznesením č. 199 zobralo MsZ na vedomie prenájom kotolne v budove Katolíckej spojenej 

školy v Nemšovej spolu s návrhom na zosúladenie reálneho stavu s formálno – právnym 

stavom predmetnej kotolne. 

POŽIARNA ZBROJNICA 

Uznesením č. 221 bolo schválené odkúpenie nebytového priestoru v budove požiarnej 

zbrojnice Michalovi Vavrušovi. Išlo o nadstavbu hasičskej zbrojnice v Kľúčovom 

postavenej na pozemku C KN parcela č. 4/2 na Ulici Trenčianska. Uznesenie odporúča 

vedeniu mesta vypracovať projekt, štúdiu, ktorá by odborne zohľadnila technický stav a 

nevyhnutné náklady na prípadné rekolaudačné práce za účelom zmeny účelu objektu. 

ZDRUŽENIE HUBERT ĽUBORČA 

Uznesením č. 258 MsZ schválilo zámer prenajať C KN parcely č. 146/16, o výmere 244 m2 

(časť o výmere 2 m2), k. ú. Ľuborča a č. 4 429, o výmere 2 617 m2 (časť o výmere 12 m2), k. 

ú. Nemšová občianskemu združeniu HUBERT Ľuborča. Účelom nájmu na pozemkoch 

bolo umiestnenie informačných tabúľ včelárskeho náučného chodníka. Nájomná zmluva bola 

schválená na dobu určitú do 31. 12. 2030 a nájomné 1 €/m2, t. j. celkovo 14 € za celé obdobie 

nájmu.  

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ SPOLOČNOSŤ  

Uznesenie č. 196 sa týkalo žiadosti o odpredaj parcely č. 1 441/2, k. ú. Kľúčové, v prospech 

Západoslovenskej distribučnej spoločnosti. MsZ v Nemšovej na základe prerokovaného 

materiálu odporučilo primátorovi mesta požiadať Okresný úrad Trenčín a 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. 1 441/2 

ostatné plochy o výmere 18 m2 z C KN parcely č. 1 441, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 

076, k. ú. Kľúčové. Uznesením č. 220 bol schválený zámer a uznesením č. 231 odpredaj 

predmetného pozemku ako prebytočného majetku mesta Nemšová za kúpnu cenu 48 €/m2, 

(spolu 864 €). Dôvodom odpredaja parcely Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a. s. je 

umiestnenie elektrických zariadení, spínacej stanice a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci 

pripravovanej stavby „TN A1 Nemšová, Ľuborča 2., VNV, VNK, TS, NNK“. Dôvodom 

stavby je výmena technicky dožívajúceho vzdušného vedenia.  

Uznesením či 240 MsZ schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na pozemky, C KN parcelu č. 2 453/1 (1 555 m2) C KN parcelu č. 2 502/4 (56 m2), 

C KN parcelu č. 3 225 (9 703 m2), C KN parcelu č. 4 429 (2 617 m2) C KN parcelu č. 4 430 

(1350 m2), E KN parcelu č. 2 502/2 (331 m2) k. ú. Nemšová, C KN parcelu č. 147/18 (186 

m2), C KN parcelu č. 147/2 (2 651 m2), E KN parcelu č. 61/51 (13 m2), E KN parcelu č. 43/22 

(34 m2), E KN parcelu č. 43/11 (229 m2), C KN parcelu č. 1 606 (1 906 m2), k. ú. Ľuborča, C 

KN parcelu č. 1 669 (7 910 m2) C KN parcelu č. 1 441/1 (2 210 m2) C KN parcelu č. 1 381 

(13 442 m2) C KN parcelu č. 1 285 (4 885 m2) C KN parcelu č. 1 475 (2 355 m2,) k. ú. 
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Kľúčové v prospech Západoslovenskej distribučnej a. s. Vecné bremeno „in personam“ bude 

spočívať v povinnosti z vecného bremena strpieť na predmetných pozemkoch zriadenie a 

uloženie elektroenergetických zariadení, ich užívanie, prevádzkovanie a údržbu. Vecné 

bremeno sa zriadilo v súvislosti so stavbou „TN A1 Nemšová, Ľuborča 2, 

VNV,VNK,TS,NNK“. 

Uznesenie č. 239 zrušilo uznesenie č. 27 zo dňa 31. 01. 2019, ktorým bolo schválené 

zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. na 

pozemok, C KN parcelu č. 3 400, k. ú. Nemšová a schválilo zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta Nemšová a zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného 

vecného bremena na predmetný pozemok o výmere 956 m2 (záber 121 m2), a tiež na C KN 

parcelu č. 2 448 o výmere 1 906 m2 (záber 6 m2), k. ú. Nemšová v prospech Západoslovenskej 

distribučnej spoločnosti pre investora spoločnosť REALLINE, s. r. o. Vecné bremeno „in 

personam“ bude spočívať v povinnosti z vecného bremena strpieť na časti zaťaženej, 

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení ich užívanie, prevádzkovanie a údržbu. 

VYSPORIADANIE POZEMKOV POD BYTOVÝMI DOMAMI 

 Uznesením č. 157 MsZ schválilo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod bytovými 

domami v k. ú. Nemšová vo vlastníctve mesta Nemšová C KN parcela č. 267/2 (190 m²), C 

KN parcela č. 267/5 (285 m2), C KN parcela č. 267/8 (190 m2), C KN parcela č. 233/11 (179 

m2), C KN parcela č. 233/13 (180 m2), a to nasledujúcim osobám za cenu 3,32 €/m2: 

Milanovi Ďurišovi a manželke Petre 190 m2 za 37,47 €, Andrejovi Gagovi 285 m2 za 34,24 

€, Bc. Laure Plevákovej 285 m2 za 33,74 €, Miroslavovi Jurdákovi a manželke Jarmile 

190 m2 za 41,38 €, Natálii Filovej 1/2 a Radimovi Škopkovi 182 m2 za sumu 41,01 €, Eve 

Vavrušovej, rod. Petruškovej 179 m2 za 40,34 €, Miroslavovi Knápkovi 179 m2 za 40,34 €, 

Ing. Miroslavi Šlesárovi a manželke Kataríne 179 m2 za 40,34 €, Jánovi Horečnému a 

manželke Helene 179 m2 za 44,56 €, Bc. Jánovi Šipkovi a manželke Janke 179 m2 za 44,56 

€ a Albertovi Orságovi a manželke Ľudmile180 m2 za 44, 80 €.  

VECNÉ BREMENÁ 

Uznesením č. 172 schválili zriadenie vecného bremena pre Pavla Kudlíka a Juraja Beňa 

na pozemky E KN parcelu č. 701/20 (687 24 m2), E KN parcelu č. 701/13 (5 721 24 m2), k. ú. 

Kľúčové, v prospech vlastníkov pozemkov: C KN parcely č. 979/2 (659 24 m2), C KN 

parcely č. 979/3 (120 24 m2), C KN parcely č. 979/4 (432 24 m2), k. ú. Újazd, obec Skalka 

nad Váhom, kde vlastníkmi pozemkov sú Juraj Beňo a manželka Dominika a C KN parcely č. 

978/1 (1 585 24 m2), C KN parcely č. 978/2 (113 24 m2), C KN parcely č. 978/3 (248 24 m2), 

k. ú. Újazd, obec Skalka nad Váhom, kde sú vlastníkmi pozemkov Pavol Kudlík a manželka 

Kamila.  

ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA. Uzneseniami č. 

198, 222, 223, 224 a 238 schválili uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení 

vecného bremena v prospech budúcich oprávnených vlastníkov pozemkov, a to: Mateja Daňa 

a manželku Adriánu, Jozefa Mutňanského, Ing. Pavla Bublavého a manželky Jany, Matúša 

Štefaničáka a Michala Baláža. 
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ODPREDAJ POZEMKOV 

Uznesením č. 219 schválilo MsZ zámer a uznesením č. 230 predaj KN parcely č. 212/4 

Radomírovi Koníčkovi. Plochu o výmere 11 m2 ako prebytočný majetok mesta Nemšová za 

kúpnu cenu 20,00 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 220,00 €. Ide o pozemok 

nachádzajúci sa na Ulici Podhorská v k. ú. Trenčianska Závada, na ktorom sa sčasti nachádza 

oplotenie pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa. Pri rekonštrukcii oplotenia bolo po 

zameraní geometrickým plánom zistené, že časť oplotenia sa nachádza na mestskom 

pozemku, ktorý nie je vhodné previesť na tretie osoby ani účelné ponechať ho v majetku 

mesta.  

Uznesením č. 257 schválili odpredaj pozemku, C KN parcely č. 1 683/5 (74 m2) vytvorenej 

geometrickým plánom č. 43468608-13/20 z pozemku CKN parcely č. 1 683/1 (1 024 m2), k. 

ú. Nemšová vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová do výlučného vlastníctva spoločnosti 

Rutiba, s. r. o, za kúpnu cenu 40 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 2 960 €. 

Uznesenie č. 233 potvrdilo zámer odpredať predmetný majetok.  
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INVESTIČNÉ AKCIE  
Napriek pandemickým opatreniam stavebný ruch nezastal úplne. Mesto Nemšová sa venovalo 

príprave plánu, v ktorom si určili priority v oblasti inovácií, rekultivácií údržby a 

rekonštrukcií verejných priestranstiev, podľa ktorého bude v budúcnosti postupovať a 

realizovať jednotlivé akcie, a to z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov, o ktoré sa budú 

uchádzať v rámci rôznych rozvojových programov a fondov.  

V roku 2020 bolo zrealizovaných množstvo „menších“ projektov a opráv. Napríklad oprava 

zábradlia na starom mlynskom náhone, zriadenie cyklobufetu na kúpalisku, bezbariérový 

prístup do knižnice, prestavba vodovodnej prípojky, premostenie potoka MŠ Kľúčové, oprava 

„jamy“ pred MŠ Ľuborča, rekonštrukcie a opravy priestorov NTS a ďalšie.  

Významné investičné akcie a kapitálové výdaje v roku 2020: projektové dokumentácie 

(cyklotrasa Tr. Závada, vodozádržné opatrenia ZŠ J. Palu, IBV Pod Horou), výťah CSS - 30 

420 €, dovybavenie servera - 12 273 €, nákup úžitkového motorového vozidla - 13 070 €, 

nákup osobného motorového vozidla - 16 210 €, nákup pozemkov 1 039 871,21 €, kanalizácia 

Ľuborča, dofinancovanie úseku Korienek - 11 498,03 €, rekonštrukcia vnútrobloku Ul. 

Moravská - 90 697,80 €, IBV Pod Horou (výstavba inžinierskych sietí) 10 033,98 €, 

rekonštrukcia kúpaliska (kapitálová dotácia pre Mestský podnik služieb, s. r. o.) - 100 000 €, 

rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča (zvýšenie kapacity MŠ) - 130 625,55 €, dotácia na 

dovybavenie učební a školskej knižnice - 6 651,22 €, ŠJ ZŠ (zakúpenie plynového kotla) 4 

008,96 €, nákup kosačky za účelom kosenia areálu NTS - 4 800 €, klimatizácia do mestskej 

športovej haly - 4 200 € a nákup špeciálneho auta s plošinou - 70 920 €. 

CESTNÉ ÚPRAVY 

Vedenie mesta si podrobne prešlo ulice nášho mesta a spolu so zamestnancami mestského 

úradu sa snažili zvoliť tie najprioritnejšie. Komplexné stavebné úpravy spevnených plôch 

prebiehali na vnútrobloku na Moravskej ulici. Rekonštrukcia „vnútrobloku“ na Moravskej 

ulici bola jedným z dlho odkladaných projektov, kde už v minulosti mestské zastupiteľstvo 

rozhodlo o jeho uskutočnení, ale k samotnej realizácii nedošlo. Mesto Nemšová realizovalo 

danú rekonštrukciu na základe projektovej dokumentácie a zhotoviteľom diela sa stala 

spoločnosť COLAS Slovakia, a. s., ktorá vo verejno-obchodnej súťaži ponúkla najnižšiu cenu 

realizácie. Počas výkonu stavebných prác zhotoviteľ narazil na množstvo problémov 

spojených prevažne s podložím danej komunikácie, následkom čoho vznikla potreba 

realizovať naviac práce spojené s výmenou podložia - zeminy za nosné vrstvy z lomového 

kameniva, a to v oveľa väčšom množstve, ako bolo plánované. Akciu sa napriek 

nepriaznivému počasiu a okolnostiam podarilo včas ukončiť.  

Povrchovej úpravy sa v tomto roku dočkala aj Školská ulica. Poškodenie vozovky bolo 

rozsiahle a lokálne opravy neprichádzali do úvahy, preto bola nutná oprava vozovky v celom 

rozsahu, vrátane priľahlého chodníka. Na ulici je z dôvodu zvýšeného pohybu detí obmedzená 

rýchlosť pre vodičov. Úpravy boli vykonané počas letných prázdnin.  
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IHRISKO „VLÁRSKA“ 

Stavebná akcia - oplotenie detského ihriska „Vlárska“ bolo realizované výhradne s pomocou 

zamestnancov VPS, m. p. o. a mesta Nemšová. 

ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ NA ĽUBORČIANSKEJ ULICI 

Veľká investičná akcia sa uskutočnila v areáli elokovanej prevádzky Materskej školy na 

Ľuborčianskej ulici. Finančná podpora bola získaná zo zdrojov Európskej únie a národných 

zdrojov, a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 11. 12. 

2018 a schválená výška príspevku bola 331 521,40 €. Práce na projekte sa začali realizovať 

v júli 2020 a ukončené majú byť v máji 2021. Projekt zahŕňa rekonštrukciu a rozšírenie 

kapacity MŠ, obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ, dobudovanie ihriska 

a oplotenie. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie základnej služby v oblasti 

predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v meste 

Nemšová. Zároveň je zo strany rodičov preukázateľne veľký záujem o umiestnenie detí do 

tunajšej školy, s čím korešponduje hlavný cieľ projektu, čiže zvýšenie hrubej zaškolenosti detí 

v predškolskom veku.  

IBV POD HOROU 

Na niekoľko rokov pripravovanom projekte bol v júni ukončený proces verejného 

obstarávania odovzdaním cenových ponúk uchádzačov o zhotovenie miestnych komunikácií a 

inžinierskych sietí. Následne mesto Nemšová uzatvorilo s úspešným uchádzačom zmluvu 

o dielo. Víťazom verejného obstarávania sa v konkurencii 18 záujemcov stala košická 

spoločnosť COLAS Slovakia, a. s., ktorá vybuduje v časti Kľúčové kanalizáciu, vodovod, 

strednotlakové rozvody plynu, nízkonapäťové elektrické rozvody s prípojkami, verejné 

osvetlenie, komunikácie a spevnené plochy. Celková predpokladaná hodnota zákazky bola 

1,46 milióna € bez DPH, ale v procese verejného obstarávania sa cena znížila o 400 000 € na 

1,05 milióna €. V mestskej časti Kľúčové v Nemšovej, lokalita Pod Horou, vznikne po 

dokončení stavebných prác 61 pozemkov pre výstavbu rodinných domov. Zmluvu s 

dodávateľom podpísalo mesto 17. augusta. Dňa 7. septembra bolo vydané oznámenie 

o začatí stavebného konania na vodovod, kanalizáciu, NN prípojku pre čerpaciu stanicu, 

rozvody plynu a pripojovacie plynovody, verejné osvetlenie a elektrické prípojky NN. Na 

jeseň sa začalo aj s archeologickým prieskumom, ale jeho presné výsledky budú 

vyhodnotené až v roku 2021. V budúcom roku sa uskutoční aj predaj jednotlivých pozemkov, 

ktorých cenu 65 €/m2 v tomto roku odsúhlasilo MsZ. Odpredaj bude v prvých dvoch kolách 

určený len občanom mesta.  

Nie všetci obyvatelia vnímali výstavbu pozitívne a vyjadrili to petíciou, v ktorej žiadali 

okresať plán výstavby o dve tretiny. Nesúhlasili s výstavbou 61 rodinných domov, čo by bol 

takmer 50-percentný nárast počtu domov v Kľúčovom, preto by malo mesto podľa člena 

petície poskytnúť zákonné služby, ktoré neboli v súčasnosti už aj tak najlepšie.  

BIKE POINT 

Mesto Nemšová dňa 19. septembra otvorilo Bike Point, občerstvenie a miesto odpočinku 

pre cyklistov. Nachádza sa na cyklotrase medzi Trenčínom a Brumovom, v priestore medzi 
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Oprava Domu smútku v Nemšovej a otvorenie prevádzky Bike-point 

letným kúpaliskom a športovou halou v Nemšovej. S myšlienkou zriadenia Bike pointu, 

s ktorou prišiel primátor mesta Miloš Mojto, sa stotožnila aj väčšina poslancov mestského 

zastupiteľstva. V budúcom kalendárnom roku bude využívaný aj pre návštevníkov kúpaliska. 

Prevádzkovateľom cyklobufetu je, rovnako ako v prípade letného kúpaliska, Mestský podnik 

služieb Nemšová, s. r. o. Z dôvodu oneskorenia stavebných prác sa posunulo jeho otvorenie. 

Jeho obstarávacia cena bola 43 062 €. Financie naň získal podnik z dotácie od mesta 

Nemšová vo výške 20 000 € a zvyšnú sumu získali prostredníctvom úveru. Prostriedky 

z úveru sa použili na zakúpenie sanitárneho kontajnera v hodnote 5 852,50 €.  

ÚSTREDNÝ CINTORÍN V NEMŠOVEJ 

Z dôvodu havarijného stavu sa realizovala rekonštrukcia plochej strechy na dome smútku a 

rekonštrukcia parkovacích plôch pred Ústredným cintorínom v Nemšovej. Práce boli 

ukončené do 1. novembra 2020, aby ľudia mohli nerušene prísť na cintorín, zapáliť sviečku 

a spomínať tak na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Do budúcnosti sa pripravujú 

viaceré stavebné akcie spojené s obnovou a rozširovaním cintorína.  

CYKLOCHODNÍKY MESTA NEMŠOVÁ 

ÚSEK RYBÁRSKA – LIDL: Po odsúhlasení súťaže verejného obstarávania 

poskytovateľom nenávratného finančného príspevku 22. septembra 2020 mesto Nemšová 

uzatvorilo zmluvu o dielo so spoločnosťou Strabag, s. r. o. Splnením všetkých podmienok sa 

dňa 1.októbra pristúpilo k odovzdaniu staveniska. Zhotoviteľ začal s prípravnými prácami, 

v ktorých bude pokračovať na budúci rok hneď po preklenutí zimného obdobia. Práce by mali 

byť ukončené do októbra budúceho roka.  

ÚSEK ĽUBORČA – KĽÚČOVÉ: V predvianočnom období dňa 30. novembra mestu 

Nemšová doručilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja SR a informatizácie 

rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, o ktorý 

mesto k tomuto projektu žiadalo. V blízkej dobe prebehne administratívny proces k 

uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s ministerstvom 
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Oprava cyklotrasy Nemšová - Horné Srnie 

a vyhlásenie súťaže verejného obstarávania na zhotoviteľa diela. Realizáciu stavebnej časti 

projektu mesto plánuje v nasledujúcom roku.  

OPRAVA ZNIČENEJ 

CYKLOTRASY: 

V mesiaci október musela 

byť vybagrovaná časť 

cyklotrasy medzi 

Nemšovou a Horným 

Srním, aby z dôvodu 

záplavovej vlny 

nevytopilo obyvateľov 

časti Šidlíkové. Zničený 

úsek je po oprave znížený, 

aby v prípade veľkej vody 

nebránil odtoku vody 

z poľa, takže sa do svojho 

pôvodného tvaru už nedostala. Cyklotrasa mala opäť jednotný asfaltový povrch v posledný 

novembrový deň a obyvatelia niekoľkometrovú dieru už nemuseli obchádzať. V prípade, ak 

by došlo v budúcnosti k podobným udalostiam, voda bude plynulo pretekať cez cyklotrasu. 

Náklady na opravu boli približne 5 000 €. 

BUDOVANIE BEZPLATNÝCH WIFI SIETÍ V MESTE NEMŠOVÁ 

K projektu „Budovanie bezplatných Wifi sietí v meste Nemšová“ mesto uzatvorilo zmluvu 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku aj víťazného zhotoviteľa. Realizácia 

projektu závisí od výsledku kontroly dokumentácie súťaže na výber zhotoviteľa. V máji 2020 

bola z ministerstva doručená informácia, že vzhľadom na enormný počet predložených 

žiadostí o kontrolu verejných obstarávaní v rámci výzvy Wifi pre Teba prerušuje lehotu na 

výkon kontroly verejného obstarávania. O zmenách budú informovať. 

OPTICKÁ SIEŤ 

Slovak Telekom podal dňa 14. augusta mestu Nemšová návrh na vydanie rozhodnutia o 

umiestnení líniovej stavby optickej siete „INS_FTTH_TN_Trenčín_Nemšová 2“. 

Umiestnenie stavby má ísť cez ulice: Športovcov, Mládežnícka, Za Soľnou, Jozefa Hanku, 

Antona Kropáčiho, Fraňa Madvu, Záhumnie, Vážska, Pionierska, Školská, Janka Palu, Pavla 

Kyrmezera a Mierové námestie. Výstavba optickej siete v danej lokalite rieši pripojenie 

bytových domov, rodinných domov a iných budov v meste Nemšová. Rozhodnutie mesta 

Nemšová bolo vydané dňa 23. 09. 2020.  

PREDLOŽENÉ A PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY 

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICE SLÁDKOVIČOVEJ: Žiadosť o 

poskytnutie NFP vo výške 54 951,70 € predložili na základe výzvy vyhlásenej MAS Vršatec. 

Predmetom je rekonštrukcia MK Sládkovičova za účelom zaistenia lepšieho prístupu k 

mestskému amfiteátru. 
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MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA – SOCIÁLNE ZARIADENIA – REKONŠTRUKCIA: 

Druhý projekt, ktorým sa mesto uchádzalo o poskytnutie NFP vo výške 18 799 € v rámci 

výzvy vyhlásenej MAS Vršatec, bol na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Mestskej 

športovej hale v Nemšovej. Zrealizované boli súťaže verejného obstarávania na zhotoviteľa, 

taktiež uzatvorené zmluvy o dielo. Začiatok realizácie je však podmienený schválením 

nenávratného finančného príspevku. Obe žiadosti mesto predložilo dňa 31. 10. 2019, MAS 

Vršatec žiadosti posúdila po formálnej stránke a následne ich predložila Pôdohospodárskej 

platobnej agentúre (PPA) na odborné hodnotenie. 

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE NEMŠOVÁ – ZŠ, JANKA PALU 2: Mesto sa 

ako zriaďovateľ základnej školy uchádzalo o ekologicky orientovaný projekt „Vodozádržné 

opatrenia“. Celkový rozpočet projektu predstavuje čiastku 683 847,03 € s DPH s povinnou 

5-percentnou spoluúčasťou, čo predstavuje čiastku 34 192,35 € s DPH. Účelom realizácie 

projektu bude vybudovanie vodozádržných opatrení, a to zachytávanie dažďových vôd zo 

strechy budovy ZŠ, Janka Palu a ich spätné využitie na zavlažovanie areálu v suchých 

obdobiach. Zachytávané dažďové vody budú akumulované v piatich podzemných 

akumulačných nádržiach a následne pomocou „SMART“ riešenia po naplnení jednotlivých 

nádrží sa zrážková voda bude využívať na závlahu novej alebo jestvujúcej zelene. Daný 

projekt zároveň vyrieši problémy s vlhnutím suterénnych priestorov školy. 
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MESTSKÝ ÚRAD 
Prednostom mestského úradu bol Ing. Rudolf Kúkel Phd., sekretárkou primátora mesta 

Nemšová Frederika Šupáková a zástupcom primátora mesta Nemšová Milan Patka. Na 

mestskom úrade pracovalo spolu 21 zamestnancov. 

ODDELENIE FINANČNÉ A SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU: Vedúcou oddelenia bola 

k 31.12.2020 Ing. Jarmila Savková. Na referáte daní a poplatkov pracovala Bc. Eva 

Poláčková, na referáte účtovníctva a majetku Ing. Jana Kuchariková, na referáte poplatkov 

a miezd Ing. Darina Ďurčová, na referáte finančnom Ing. Mária Bračíková a referáte správy 

majetku JUDr. Tatiana Hamarová. Uhradených bolo 946 dodávateľských a vystavených bolo 

154 odberateľských faktúr. Na úseku daní a miestnych poplatkov bolo vydaných 2 345 

rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti a 2 207 rozhodnutí o vyrubení miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyhotovili 429 objednávok mesta 

a zaevidovali 196 zmlúv. 

ODDELENIE SPRÁVNE, SOCIÁLNYCH VECÍ, PODNIKANIA, ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA A KULTÚRY: Vedúcou oddelenia bola Mgr. Beáta Belková. Evidenciu 

obyvateľstva mala v náplni práce Mgr. Katarína Holíčková a referentkou životného prostredia 

bola Beáta Tršková a Ing. Renáta Slotíková. Na matričnom úseku pracovala Mária Palušná. V 

kancelárii prvého kontaktu pre občanov bolo na matričnom úseku vybavených: 49 sobášov, 

22 pohrebov, 65 privítaní novonarodených detí, 71 zápisov v knihe matriky, 1 320 overených 

podpisov, 1 886 overených listín, 93 odhlásených občanov z trvalého pobytu, 89 prihlásených 

občanov k trvalému pobytu a 85 vystavených druhopisov matričných dokladov. Okrem svojej 

pravidelnej činnosti boli v mesiacoch október a november aktívne zapojený v 5 tímoch ako 

administratívny personál na celoslovenskom testovaní na ochorenie Covid-19.  

ODDELENIE INVESTIČNEJ VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, 

STAVEBNÉHO PORIADKU, DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ. Vedúcou 

oddelenia bola Ing. Soňa Prílesanová a pracovníčkami Ing. Andrea Minďárová, Ing. Lenka 

Blašková a Ing. Eva Remšíková. V oddelení v tomto roku nenastali žiadne personálne zmeny. 

V rámci stavebného poriadku a evidencie stavieb vydali 722 písomností, z nich uvediem 

niektoré: 12 rozhodnutí o umiestnení stavby, 41 stavebných povolení, 32 kolaudačných 

rozhodnutí, 14 dodatočných povolení stavby, 2 rozhodnutia o povolení stavby pred ich 

dokončením, 1 nariadenie o odstránení stavby, 1 búracie povolenie, 16 rozhodnutí o 

priestupkoch a správnych deliktoch, 53 povolení drobných stavieb, 12 prerušení konaní, 156 

oznámení o začatí konania a 34 oznámení o určení a zrušení súpisných čísel.  

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, M. P. O. 

Vedúcim organizácie bol od 1. marca 2005 do 31. júla 2020 Mgr. Ladislav Palička, kedy 

po 15 rokoch funkciu ukončil a odišiel do starobného dôchodku. Vo funkcii vedúceho 

organizácie ho nahradil Mgr. Kvetoslav Navrátil. Ďalšími pracovníkmi boli Katarína 

Strečanská a Janetta Macharova. Organizácia mala 21 zamestnancov. V roku 2020 zakúpili 

nové pracovné náradie krovinorez, rotačnú kosačku, chvostovú pílu, vŕtacie kladivo a vysávač 

lístia, ktorý sa veľmi osvedčil. Zakúpený bol i nový minibager a na ústredný cintorín na Ul. 

Moravskej bol zakúpený prenosný digitálny organ.  
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ORGANIZÁCIE MESTA NEMŠOVÁ  
Medzi mestské organizácie patrí okrem nižšie uvedených aj centrum sociálnych služieb 

a mestská športová hala, ale tie uvádzam v samostatných kapitolách v kapitole Šport 

a Sociálna a zdravotná starostlivosť v meste Nemšová.  

MESTSKÁ KNIŽNICA 

 V tomto roku odišla do starobného dôchodku vedúca Mestskej knižnice v Nemšovej Helena 

Spišiaková. V marci a apríli bola knižnica a jej pobočky pre pandémiu zatvorené. Znovu boli 

otvorené až v máji, ale za prísnych epidemiologických opatrení. Výpožičná doba síce ostala, 

ale čitatelia mohli byť v priestore knižnice maximálne dvaja a knihy sa po vrátení nemohli 

hneď zapožičať ďalším čitateľom.  

Novinkou v knižnici bolo v tomto roku zriadenie chránenej dielne. Knižnica poskytla od 1. 

júla pracovnú pozíciu dvom zdravotne znevýhodneným občanom mesta Mgr. Nikole 

Šebestovej a Pavlovi Kopačkovi. Ďalšou pracovníčkou bola Renáta Švančarová. Knižnicu 

a jej pobočky v roku 2020 navštívilo 2 922 občanov, z toho 208 v Trenčianskej Závade, 408 v 

Kľúčovom a 2 306 bolo v Nemšovej. Nakúpilo sa 62 nových kníh.  

Druhou novinkou v skvalitňovaní služieb mestskej knižnice v Kultúrnom centre v Nemšovej 

bolo zriadenie bezbariérovej plošiny pre postihnutých ľudí, čím sprístupnili knižnicu, ktorá 

sa nachádza na druhom podlaží, aj ľuďom so zdravotným postihnutím. Na prvé podlažie bol 

bezbariérový prístup zriadený už v minulosti, ale na druhé podlažie bol prístup len 

schodiskom. Keďže dispozičné riešenie objektu bolo navrhnuté ešte v dobách minulých a 

poskytuje iba obmedzené možnosti na plnohodnotnú bezbariérovosť, mesto Nemšová sa 

rozhodlo zriadiť na existujúcom schodisku stoličkový výťah, ktorý slúži ako pomôcka na 

prepravu osôb po schodisku. Sedačka výťahu je sklápateľná, čím šetrí priestor. Je vybavená 

otočným sedadlom, ktoré sa v cieľovej stanici otočí, aby mohla prepravovaná osoba vystúpiť 

čelom k podeste. Pohybuje sa po vodiacej koľajnici, uchytenej do schodiska. Sedačka je 

zároveň vybavená bezpečnostnými prvkami, ako sú citlivé okraje, vďaka ktorým sedačka 

zastaví, ak príde do styku s osobou na schodisku alebo cudzím predmetom. Jeho obsluha je 

intuitívna. V prípade potreby využitia stoličkou výťahu stačí, ak sa pred jeho použitím stlačí 

tlačidlo zvonku a zamestnanci knižnice radi pomôžu.  

MsZ schválilo vyradenie 496 knižničných zväzkov Mestskej knižnice Nemšová v zmysle 

predloženého zoznamu úbytkov kníh v celkovej hodnote 462,09 €. Komisia, ktorá zisťovala 

stav knižnice, vyhotovila aj zoznam stratených knižničných zväzkov v počte 65 v celkovej 

hodnote 128,09 €.  

MESTSKÉ MÚZEUM 

Mestské múzeum v tomto roku slúžilo predovšetkým ako budova na prenájom pre OZ 

Peregrín. Pre pandemické opatrenia mesto Nemšová nezorganizovalo žiadnu z plánovaných 

výstav a akcií, ktoré sa tradične konali v múzeu počas bežného roka.  
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MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB  

Obchodná spoločnosť založená mestom Nemšová v rámci predmetu činnosti v roku 2020 

zabezpečovala najmä výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu, výrobu a rozvod tepla a aj 

prevádzku letného kúpaliska. Novinkou bolo od septembra prevádzkovanie oddychovej zóny 

Bike Pointu a od októbra prevádzkovanie areálu NTS. 

RÝCHLE OBČERSTVENIE Na kúpalisku fungovali tri bufety, tržby ktorých predstavovali 

43 927,52 €. V mesiaci september bol do prevádzky uvedený cyklobufet ako ďalší bufet 

patriaci ku kúpalisku. Tržby v cyklobufete boli za dva mesiace činnosti 2 419,44 €.  

PREVÁDZKA AREÁLU NTS Druhou novinkou bolo od októbra prevádzkovanie areálu 

NTS, a to na základe zmluvy s mestom Nemšová. Vedúcim strediska sa stal Štefan Krovina, 

ktorý zabezpečil jeho chod v oblasti ubytovania a poskytovania služieb stravovania 

a občerstvenia. Služby strediska zabrzdila situácia okolo pandémie, takže nemohli byť plne 

poskytované. Od svojho znovuotvorenia do konca roka vykázal tržby v hodnote 317,04 €.  

LETNÉ KÚPALISKO Sezóna sa začala 26. júna o šesť dní neskôr, ako sa plánovalo 

pôvodne, a trvala do 31. augusta. Prevádzkovateľom mestského letného kúpaliska bol tak ako 

v predchádzajúcom roku Ľubomír Škuta. V piatej sezóne svojej novodobej histórie 

kúpalisko navštívilo približne 20 000 návštevníkov. Tržby z predaja lístkov boli 47 210 €. 

Občania a návštevníci mohli stráviť  na kúpalisku 30 slnečných dní. Kapacita kúpaliska bola 

600 ľudí. Prevádzku negatívne ovplyvnili okrem nepriaznivého počasia i epidemiologické 

nariadenia, pre ktoré bola od 20. augusta znížená kapacita na 300 návštevníkov. Už od 

začiatku sezóny bolo povinnosťou každého návštevníka si pred vstupom vydezinfikovať ruky, 

nechať si zmerať teplotu bezdotykovým teplomerom (teplota nemohla presiahnuť 37,2 °C) 

a dodržiavať rozostupy medzi dekami, ktoré mali byť min. 2 metre.  

Počas tohtoročnej sezóny bol priestor kúpaliska poskytnutý i letným školám a letným 

táborom. Skupiny detí strávili na kúpalisku celé dopoludnia a využili jeho atrakcie a športové 

plochy. Top ponukou služieb počas sezóny bol novovybudovaný umelý tieň určený najmä pre 

rodiny s malými deťmi. Pre návštevníkov nad 18 rokov mali prevádzkovatelia kúpaliska 

pripravené dve Oldies party. Prvá sa mala uskutočniť 18. júla, ale pre nepriazeň počasia sa 

nekonala. Druhá bola naplánovaná na 15. augusta, a tá sa zasa pre pekné počasie uskutočnila 

už 8. augusta. Pred akciou bola zorganizovaná aj súťaž o 5 voľných vstupov (losovanie 

prebehlo 17. júla). Dňa 27. júla z dôvodu čistenia bazénov po predchádzajúcom dni s extra 

vysokou návštevnosťou otvorili areál kúpaliska až o 12.00 hod. Úplne zatvorené pre sanitárny 

deň mali 3. augusta. Vďaka počasiu sa v júli javila sezóna ako najslabšia, ale v konečnom 

dôsledku ju nakoniec vedúci kúpaliska označil za dobrú. Celkové príjmy kúpaliska z vlastnej 

činnosti predstavovali 93 970,95 € a prevádzkové náklady boli 97 127 €. Výsledok 

hospodárenia z vlastnej činnosti bola strata 3 156 €. Celkové náklady na prevádzku 

predstavovali sumu 161 939,96 € a výnosy 151 503,96 €. Hospodárskym výsledkom bola 

strata 10 436 €. Na dofinancovanie sa použili prostriedky z dotácie mesta Nemšová.  

PÁLENICA Vedúcim prevádzky a páleničiarom v jednej osobe bol Miloš Ondrejička. 

Druhým páleničiarom bol Emil Zubo a na výpomoc pri pálení podľa potreby bol prijatý 

Štefan Krovina z areálu NTS. Náklady na prevádzku pálenice boli vo výške 86 434,72 € 
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a výnosy v sume 94 648,88 €. Hospodárskym výsledkom bol zisk 8 214,16 €. Pálenica ako 

jediný predmet činnosti mestského podniku skončila v roku 2020 v zisku. V pálenici bolo 

vypálených celkom 25 798,69 litrov absolutu. Za január a február 3 173,27 l a za júl až 

december 22 625,42 l. Tržby z pálenia v roku 2019 boli 119 059,73 za 36 582,54 l absolutu. V 

roku 2020 to bolo 94 646,87 € za 25 798,69 l absolutu, čo je o 24 412,86,77 € menej. Slabá 

bola prvá časť roka 2020, kedy sa dopaľovalo ovocie z úrody roku 2019, ktorá bola veľmi 

slabá, preto sa pálenie ukončilo už vo februári 2020. Celková cena za liter vypáleného 

absolutu bola 9,30 €. 

KOTOLNE Náklady spojené s prevádzkovaním kotolní v meste Nemšová boli vo výške 

120 105,87 € a výnosy 115 369,53 €. Hospodárskym výsledkom bola tak strata 4 736,34 €. 

Kotolňa PK 7 J. Palu vyrobila a dodala teplo a teplú vodu pre byty v štyroch bytových 

domoch na Ulici Janka Palu 7, 9 a 11, 13, 15 a 21, 23, 25 a 43. Byty boli spravované SBD 

Trenčín. Dodané množstvo tepla bolo celkovo 885 763 kWh, čo predstavovalo sumu 

85 218,92 €. Kotolňa PK 3 Odbojárov vyrobila a dodala teplo a teplú vodu pre byty, ktoré 

spravuje VPS Nemšová a pre mesto Nemšová - CSS. Celkovo dodala 295 765kWh množstva 

tepla v celkovej hodnote 150,61 €. Obsluhu kotolní zabezpečovala dodávateľstvá firma 

ELEX. 

Spoločnosť Mestský podnik služieb, s. r. o. vykázala za rok 2020 stratu vo výške 11 179 €.  

REGIONÁLNA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ VLÁRA-VÁH, S. R. O.  

Konateľom spoločnosti bol v roku 2020 Ing. Juraj Ondračka a Jozef Húserka. Spoločnosť 

zriadila s účinnosťou od 01. 07. 2020 dozornú radu. Predsedom dozornej rady sa stal JUDr. 

Miloš Mojto, členmi boli Rudolf Pleva, Eva Mráziková a Anton Horečný. Ku koncu roku 

2020 zamestnávala spoločnosť 13 zamestnancov. Dvaja zamestnanci odišli na vlastnú 

žiadosť, dvaja boli prijatí, z ktorých jeden zamestnanec nastúpil na úsek kanalizácie. Náklady 

spoločnosti predstavovali 1 691 835,07 €, výnosy 1 654 770,96 €, výsledkom hospodárenia 

bola strata po zdanení vo výške 37 064,11 €. 

VODOVODY Spoločnosť prevádzkuje vodovody v meste Nemšová a v obci Horné Srnie 

v dĺžke 44,5 km. K 31. 12. 2020 bolo z celkového počtu 9 083 obyvateľov zásobovaných 

pitnou vodou 9 074, čo predstavuje 99,9 %. Neškodnosť pitnej vody bola zabezpečovaná 

chlórovaním. Kvalita vody bola sledovaná podľa schváleného programu prevádzkovej 

kontroly kvality pitnej vody. Všetky vzorky vyhoveli požiadavkám kvality pitnej vody. 

V roku 2020 bolo vyfakturovanej 331 040 m3 pitnej vody (v roku 2019 to bolo 298 336 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 (studní).  

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. Spoločnosť eviduje 1 991 pôvodných kanalizačných 

odbočení, a z cieľového počtu novovybudovaných kanalizačných odbočení 2 450 bolo 

napojených 1 432 odberných miest.  
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ČOV Odpadové vody v objeme 792 539 m3 boli čistené na mechanicko-biologickej čistiarni 

odpadových vôd v Nemšovej. Z toho bolo na ČOV Nemšová privezených a čistených aj 28 

070 m3 žumpových vôd. Nároky na vodárenské siete z roka na rok stúpajú. Najmä čo sa týka 

ich kapacity, monitoringu a kvalitatívnych parametrov. Nepriaznivý dopad na ich funkčnosť 

majú klimatické zmeny, ktoré spôsobujú extrémne prívalové dažde, čo neprimerane zaťažuje 

kanalizáciu. V roku 2020 bolo vyfakturovanej odkanalizovanej vody 614 013 m3 (v roku 2019 

541 440 m3). 

PORUCHY NA VODOVODNOM POTRUBÍ V priebehu roka bolo odstránených 14 porúch 

na vodovodnom potrubí. Straty vody na vodovodnej sieti boli v priemere 30 %. Spôsobené 

boli hlavne dlhodobými nedostatočnými investíciami do údržby a obnovy infraštruktúry. 

Mnohé vodovodné siete dosluhujú a vyžadujú si plánovanú obnovu.  

VODOVOD TRENČIANSKA ZÁVADA V špecifickej situácii sa ocitla obec Trenčianska 

Závada, ktorá má dlhodobý problém s nedostatočným množstvom vody pre občanov. 

Problémom je to od októbra 2018, kedy sa začala pitná voda dovážať do Trenčianskej Závady 

v cisternách. Obyvatelia Trenčianskej Závady sa obrátili na mesto s petíciou, kde požadovali, 

aby sa voda systémovo riešila. Mesto zabezpečilo pracovníkov, ktorí zisťovali úniky vody vo 

vodovodnej sieti v Trenčianskej Závade. Potrubie v Trenčianskej Závade má 60 rokov, 

kamerovými skúškami bolo zistené, že miesta, kde voda nateká, sú prerastené pýrom, rúra má 

do polovice usadený vodný kameň a preteká na 20 %. Trenčianska Závada má v súčasnosti 

k dispozícii ešte jeden vodný zdroj, ktorý sa nachádza v lesoch nad obcou.  
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE 
Protipandemické opatrenia priniesli zo sebou mnohé zákazy, bolo zakázané sa združovať, 

vytvárať veľké skupiny, organizovať podujatia, a to významne zasiahlo práve do života 

spoločenských organizácií v meste. Mnohé podujatia, na ktoré sa tešia občania každý rok, sa 

jednoducho nekonali. Zorganizovať sa ich podarilo iba niekoľko, aj to, samozrejme, v období 

s lepším pandemickým vývojom a za sprísnených pandemických opatrení. Aký bol teda život 

v jednotlivých organizáciách počas pandemického roka 2020?  

ZO SLOVENSKÉHO ZVÄZU VČELÁROV TRENČÍN, OBVOD NEMŠOVÁ   

V okrese Trenčín sa nachádza 38 obvodov a Nemšová je jedným z nich. Nachádza sa tu 36 

organizovaných včelárov a traja neorganizovaní včelári. Predsedom zväzu bol v roku 2020 

Ivan Štefánek z Ľuborče a dôverníkom Ján Gurín z Nemšovej. Včelári sa nachádzajú vo 

všetkých mestských častiach a starajú sa o viac ako 332 včelstiev. Najviac, 43 včelstiev má J. 

Gurín z Nemšovej a okolo 40 včelstiev má včelár A. Chudo z Ľuborče. Väčšina miestnych 

včelárov sa radí medzi malovčelárov, to znamená, že majú do 10 včelstiev. Najdlhšie, 55 

rokov sa včelám venuje pán Š. Koníček z Ľuborče a v súčasnosti má 12 včelstiev. V obvode 

Nemšová sa nachádza aj jeden kočujúci včelár Ivan Strápek z Nemšovej.  

Množstvo včelárov u nás pozorovalo v tomto roku zvýšenú rojivosť včiel. V miestnom 

obvode končí sezóna lipou, približne druhý júlový týždeň, a včelári rátajú len s dvoma 

znáškami. Iné znášky ako napr. slnečnica v miestnej lokalite nemáme. V porovnaní s inými 

časťami Slovenska, kde sú aj tri znášky, je to teda menej. Miestne družstvo väčšinou osieva 

repku, kukuricu, repu a obilie. Zaujímavou novinkou sa javí pestovanie horčice, ktorú PD 

Vlára vysialo v okolí Novej Nemšovej. Podľa predsedu jarné znášky neboli najhoršie. 

Posledné tri roky sú ale štatisticky slabšie. Ten, kto mal pripravené včelstvá do jarnej znášky, 

bol spokojný. V aktuálnom roku bola priemerná cena medu 7-8 €. Miestny med sa okrem 

výstavy ovocia, zeleniny a kvetov dá kúpiť priamo u včelárov, na čo sú miestni obyvatelia už 

zvyknutí. Niektorí včelári investujú aj do marketingu, majú svoje etikety a tam uvádzajú aj 

svoje údaje. Množstvo včelárov z Nemšovej má dokonca právo používať ochrannú známku 

„slovenský med“. Medy, ktoré túto známku majú, boli podrobené rozborom.  

OO Č. 4. SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU TN 

Výročná členská schôdza sa uskutočnila 16. februára v reštaurácii Nemšovanka. V dňoch 23. 

a 24. apríla vykonala organizácia zarybnenie všetkých kaprových vôd násadou kapra 

rybničného dosahujúcou najmenšiu lovnú mieru. V období zarybnenia bol vydaný všeobecný 

zákaz lovu rýb do 7. mája v revíroch Gabajove štrkoviská, Štrkovisko Skalka, Štrkovisko 

Ľuborča, Štrkovisko Nemšová, Štrkovisko Nozdrkovce, Štrkoviská Trenčianske Kaskády. 

Z rovnakého dôvodu bol vydaný zákaz i v septembri v revíroch Štrkovisko Ľuborča, 

Odstavné rameno Kľúčové a Štrkovisko Nemšová. Pre rybárov má miestna lesná správa 

v ponuke pstruhový lovný revír, ktorý je každoročne zarybňovaný pstruhom potočným. 

Preteky detí do 14 rokov na Štrkovisku Nemšová sa mali uskutočniť dňa 23. mája. Výbor 

SRZ-MsO Trenčín na základe opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 23. 3. 2020 

prijal na svojom riadnom zasadnutí dňa 30. apríla uznesenie, v ktorom tieto preteky zrušili.  

 



      

      KRONIKA MESTSKÝCH ČASTÍ A MESTA NEMŠOVÁ 2020 

 

58 

 

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIA 

Na území a v katastri mesta Nemšová pôsobia tri poľovnícke združenia. Dve poľovnícke 

združenia PZ Nemšová a PZ HÁJ Kľúčové ako dobrovoľnícke záujmové združenia občanov 

a jeden poľovný revír v správe Štátnych lesov SR ako profesionálna organizácia s názvom 

Poľovný revír Čerešienky. Počas celého roka museli dodržiavať prísne hygienické predpisy 

na zamedzenie rozširovania Afrického moru ošípaných.  

PZ NEMŠOVÁ 2020: Poľovný revír má výmeru 978 ha. Združenie malo v roku 2020 spolu 

14 riadnych členov a jedného čestného člena. Predsedom združenia bol v roku 2020 Ľubomír 

Ďurech a poľovníckym hospodárom bol Ľubomír Kňážek: Členmi boli: Miroslav Bachratý 

(kontrolór.), Juraj Bariš (finančný hospodár), Dalibor Ďurech, Ľubomír Ďurech, Ján Holeček, 

Ľubomír Kňážek, Martin Koníček, Vojtech Lexman, Štefan Macura, Pavol Papiernik 

(tajomník), Peter Prekop, Miloš Rea, Michal Rea (strelecký, kultúrny a kynologický referent), 

Dušan Sabadka a čestný člen Pavol Beňo. Pre prísne protipandemické opatrenia riešili 

pravidelné brigády individuálnou formou a situácia sa odrazila i na počte členských schôdzí. 

Napriek tomu sa členom podarilo splniť schválený plán lovu. U diviačej zveri sa dokonca 

plán prekročil cca o 25%.  

PZ HÁJ KĽÚČOVÉ 2020: Výmera revíru je 2 147 ha. Predsedom združenia bol Pavol 

Štefánek a poľovníckym hospodárom František Begáň. Združenie malo spolu 25 riadnych 

členov a 2 čestných členov. Úlohou združenia bola ochrana, chov a celoročná starostlivosť 

o zver v jej pôvodnom prírodnom prostredí, starostlivosť o kŕmne a poľovnícke zariadenia 

v revíri a selektívny lov zveri.  

POĽOVNÝ REVÍR ČEREŠIENKY. Výmer poľovníckeho revíru je 3 983 ha. V priebehu 

poľovníckeho roka vykonávali činnosť zameranú na starostlivosť o zver, a to najmä 

výstavbu, údržbu a dezinfekciu poľovníckych zariadení na prikrmovanie zveri v čase núdze, 

prípravu nezávadného krmiva pre zver v letných mesiacoch (kosenie lúk a zvážanie sena do 

kŕmnych zariadení, čistenie napájadiel a studničiek pre zver a doplňovanie soli v soliskách.) 

Medzi pravidelné aktivity patrili i príprava poľovne upotrebiteľných psov. Organizovali  

výcvik a skúšky poľovných psov v diviačej obôrke v areáli účelového zariadenia lesnej 

pedagogiky a rekreácie Antonstál. Usporiadali pozorovanie voľne žijúcej zveri organizované 

pre deti ubytované v účelovom zariadení lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál v rámci 

školy v prírode, ktoré boli spojené aj s ďalšími aktivitami lesnej pedagogiky so zameraním na 

tému poľovníctva. Súčasťou aktivít boli spoločné poľovačky s tematickým zameraním 

(Poľovačka Otcov a synov, Poľovačka Džentlmenov...), pri ktorých boli zachovávané tradície 

s účasťou trubačov, pasovaním lovcov zveri a poľovníckym súdom. Počas roka sa konali 

individuálne lovy zveri a fotografovanie zveri. Počet ulovenej zveri v roku 2020 bol spolu 

175 kusov, z toho 101 jelenej (11 ks jeleň, 55 ks jelenica, 41 ks jelenča), 8 srnčej (5ks srnec, 3 

ks srna) a 66 kusov diviačej zvery (3ks diviak, 2 ks diviačica, 23 ks lanštiak, 38 ks diviača).  

OZ HUBERT ĽUBORČA 

Počas mája sa uskutočnilo tradičné kosenie a úprava areálu Kaplnky sv. Huberta 

a mulčovanie lúk, ktoré bývajú prípravnými aktivitami pred tradičnou akciou Dňa sv. 

Huberta. Spoločenské podujatie, 13. ročník Dňa sv. Huberta, sa ale pre pandemické 

opatrenia prvýkrát neuskutočnil. Počas roka sa 27. júla a 27. októbra realizovalo iba 
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Hmyzie domčeky, projekt „Malé veci okolo nás“ 

kosenie a úprava areálu. Údržba trasy náučného chodníka sa uskutočnila v roku dvakrát, a to 

dňa 29. júla a 31. októbra. V októbrovom termíne odstraňovali a rezali i vyvrátené dreviny. 

Dňa 22. augusta doviezli do areálu smrekový dvojak a 29. augusta osadili a otvorili 2 ks 

informačných tabúľ, ktorými označili betónové kocky protitankových zátarás z 2. sv. vojny 

v Nemšovej pri cyklotrase a v Ľuborči na Kopcoch v spolupráci a financovaným MAS 

Vršatec. Počas celého roka pracovali na príprave materiálov a projektu týkajúceho sa 

včelárskeho náučného chodníka.  

117. SKAUTSKÝ ZBOR SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 

Skauti si v januári na výročnej schôdzi zvolili 

novú vodkyňu. Stala sa ňou Katarína Plevová, 

ktorá bola súčasťou zboru 10 rokov a nahradila 

Teréziu Patkovú (vo funkcii bola 5 rokov). 

Skauting učí miestne deti správne pristupovať 

k životu, učia sa tolerancii, dobročinnosti 

a pomoci druhým. Svedčí o tom i aktivita Anjel, 

ktorá bola zameraná na dobré skutky či prijatie 

každého človeka bez rozdielu a predsudkov. 

V rámci aktivity navštívili v januári trenčiansky 

detský domov. S deťmi z domova strávili 

popoludnie a svoju návštevu si v tomto roku ešte 

zopakovali, a to na sv. Mikuláša, kedy doniesli 

deťom balíčky. 

V úvode roka neboli aktivity skautov ešte kvôli 

opatreniam obmedzené. Družina Rysov navštívila 

Autoškolu Horňák. Vyskúšali si skutočný autotrenažér, zoznámili sa tu s dopravným 

značením, bezpečnou jazdou na bicykli a kolobežke. Družiny Sasiniek a Plameniakov sa 

spoločne vybrali do Vysokých Tatier. Výlet zorganizovala Hana Makovcová v rámci jej 

radcovskej činnosti na Radcovskom kurze ZSSO. Vo februári Včielky víkendovali na Vlčom 

vrchu a Rangeri absolvovali víkendovú lyžovačku vo Vysokých Tatrách. Vo februári sa 

uskutočnili aj radcovské skúšky v Seredi, ktoré úspešne absolvovali Patrícia Fabušová, Lucia 

Šumichrastová a Ján Sedláček. Všetci traja vedú skupiny skautov v Nemšovej.  

Prišiel marec a s ním i opatrenia. Od 12. marca až do odvolania boli skauti nútení prerušiť 

svoju činnosť. V reakcii na vyhlásenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky k 

šíreniu vírusu Covid-19 prijalo vedenie Slovenského skautingu opatrenie k úplnému a 

celorepublikovému pozastaveniu skautských aktivít. Od tohto dňa až do odvolania bolo 

zakázané realizovať pravidelné stretnutia družín a oddielov, výlety, vzdelávacie podujatia a 

všetky ostatné typy aktivít. Povolené boli len dobrovoľnícke aktivity dospelých členov 

smerujúce k zvládnutiu krízovej situácie v krajine, a presne tieto aj využili. Nabádali členov 

a priateľov skautingu k šitiu a roznášaniu rúšok, ktorých bolo nedostatok. Šili a roznášali 

najmä pre trenčiansku nemocnicu a občanov, najmä k starým ľuďom. V spolupráci s obecným 

úradom v Dolnej Súči dňa 20. marca roznášali rúška všetkým starým ľuďom nad 70 rokov.  
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Menší členovia udržiavali vzťahy prostredníctvom internetu a rôznych internetových foriem 

komunikácie, cez videohovory a pod. V apríli Sviatok sv. Juraja namiesto pri ohni oslávili 

online prostredníctvom domény Zoom. Kvôli opatreniam museli zapojiť svoju kreativitu 

a vytvorili novú súťaž Krížom-krážom, vďaka ktorej individuálne navštívili rôzne miesta 

kraja a hľadali indície. Kto splnil úlohy najrýchlejšie, bol odmenený. V prvom ročníku 

Krížom-krážom boli odmenení Sára a Dávid Kvačkajovci, Michaela a Barborka Kocianové, 

Hanka Kováčová a Filip a Sára Štefánkovci.  

Po viac ako dvoch mesiacoch sa 25. mája čiastočne obnovila činnosť družinoviek 

a oddieloviek, povolené boli maximálne jednodňové podujatia, samozrejme, s použitím rúšok 

a konzumovať mohli iba vlastnú stravu, museli si merať teplotu a všetky podujatia boli 

dovolené iba v exteriéri. Vďaka týmto opatreniam sa im podarilo zorganizovať i tradičný 

letný tábor, ktorého sa mohli zúčastniť aj rodičia, súrodenci, priatelia a podporovatelia 

skautingu ako dobrovoľníci pri pomoci v kuchyni, zdravotník, zásobovateľ či technická 

podpora. Tábor sa uskutočnil v dňoch. 21. - 25. augusta na Vláre. Organizačný tím starších 

detí strávil v tábore 9 dní. Do tábora odišli 16. augusta, deň na to sa pripojili skauti a skautky 

a vo štvrtok Vĺčatá a Včielky. V utorok 25. augusta bol tábor úspešne ukončený. Tento rok 

bol výnimočný, po dlhých rokoch sa v tábore stretli všetky vekové kategórie, od najmladšieho 

Vĺčaťa a Včielky až po našich dospelých skautov a skautky. Zároveň sa im podarilo 

zorganizovať najväčší tábor, aký si zbor pamätá. Zúčastnilo sa ho 95 našich členov z Horného 

Srnia, Nemšovej a Dolnej Súče. Organizátori to pripisujú práve vzniknutej situácii 

a zdržanlivejšiemu prístupu ľudí cestovať do zahraničia. Rozhodli sa tak dať deti radšej do 

miestnych táborov.  

Zaujímavou aktivitou, ktorú tento rok absolvovalo pár miestnych skautov, bolo prekonať sám 

seba a stráviť prvý letný mesiac na červenej turistickej značke na Ceste hrdinov SNP, trase 

medzi Duklou a Devínom. Celú trasu absolvoval jediný, len 16-ročný skaut Miloš Vasko, ku 

ktorému sa počas cesty postupne pripájali a odpájali členovia zboru. Spolu sa týmto 

spôsobom cesty zúčastnilo 8 skautov. Zdokumentovanú trasu 760 km a zážitky z nej 

prezentoval na online stretnutí v decembri počas vianočného lockdownu.  

Na jeseň s úvodom školského roka začali i pravidelné stretnutia v klubovniach, ale po 

niekoľkých týždňoch bola ich činnosť zakázaná a všetka komunikácia sa opäť premiestnila do 

online priestoru. Dňa 17. novembra si skauti pripomenuli okrem Nežnej revolúcie aj obnovu 

skautingu. Vďaka Nežnej revolúcii mohla byť obnovená aj činnosť skautov, ktorá bola počas 

komunistického režimu zakázaná. Starší skauti si k tomuto výročiu vymysleli aktivitu. Počas 

piatich dní mali menšie aktivity, ktorými si priblížili život ľudí počas vlády komunizmu. 

Vyrábali si transparenty, sledovali dokumenty o revolúcii a počúvali hudbu z tohto obdobia, 

zdržiavali sa potravín dovezených z cudziny alebo si pripravovali prejav, ktorý by prečítali na 

zhromaždení študentov v tej dobe.  

V online priestore sa uskutočnili oslavy patróna zboru Sv. Františka z Assisi. Vytvorili si 

online súťaž, v ktorej tí najlepší mohli vyhrať kurz lezenia na lezeckej stene v Trenčíne. Ďalší 

program družinoviek sa odohrával v réžii jednotlivých radcov a ich zástupcov. V období 

Mikuláša vytvorili niekoľko mikulášskych tímov zložených z Mikuláša, anjelov a čertov a 

roznášali darčeky Vĺčatám a Včielkam zo zboru. 
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MO JDS NEMŠOVÁ A SENIOR KLUB 

V roku 2020 si členovia spolku pripomenuli 30. výročie svojho vzniku. Výzva na založenie 

JDS vyšla v dennej tlači 16. 12. 1989 a jej autorom bol Ing. Ladislav Sedlár CSc. Dňa 3. 1. 

1990 bola Jednota dôchodcov na Slovensku zaregistrovaná na Ministerstve vnútra a životného 

prostredia Slovenskej republiky ako občianske združenie. Boli schválené stanovy 

a programové vyhlásenie JDS. Združenie vznikalo a rodilo sa z klubov dôchodcov, ktoré v tej 

dobe už existovali. Dňa 10. 1. 1990 sa uskutočnilo v Bratislave Zakladajúce valné 

zhromaždenie JDS. Za predsedu bol zvolený Ing. Ladislav Sedlár CSc. Prvé tri ZO JDS v 

našom kraji boli založené v r. 1992, a to v Trenčíne, v Nemšovej a v Bánovciach nad 

Bebravou.  

Dňa 9. februára sa uskutočnila výročná členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 211 členov z 

celkového počtu 256 členov a 3 hostia. Schválený plán hlavných úloh sa im ale vzhľadom na 

pandemickú situáciu nepodarilo naplniť. Napriek tomu sa im podarilo stretnúť 9-krát. 

Pandemická situácia s rôznymi stupňami opatrení hlboko zasiahla do života dôchodcov, ktorí 

boli označovaní ako najzraniteľnejšia skupina obyvateľstva v SR. Pred opatreniami stihli 

navštíviť Hrebienok vo Vysokých Tatrách, kde sa konala výstava ľadových sôch a akvapark 

v Turčianskych Tepliciach. Po uvoľnení opatrení v letnom období vďaka povoleniu 

uskutočniť rehabilitačno-liečebné pobyty pre seniorov sa 8 členov zúčastnilo pobytov v 

Trenčianskych Tepliciach a v Piešťanoch. Mnohí členovia si aktivity pre zdravie organizovali 

individuálne alebo v skupinkách (18 – 25-členné). Boli to predovšetkým pešia turistika a 

cykloturistika. Navštívili turistický chodník v korunách stromov v Bachledovej doline, 

Zamkovského chatu, Štrbské pleso a absolvovali prechádzky v Kľúčovskej doline a v 

Trenčianskej Závade. 

Október, Mesiac úcty k starším ľuďom, si pripomenuli v spolupráci s mestským úradom 

tým, že všetkým členom bolo osobne odovzdané písomné blahoželanie a stravný lístok. 

Členom, ktorí sa dožili okrúhleho jubilea, odovzdali pamätný list. Na zasadnutí spoločného 

výboru odovzdali dvom členkám výboru Viere Orechovskej a PhDr. Márii Bakošovej pri 

príležitosti ich životného jubilea vyznamenanie III. stupňa, ktoré udeľuje OO JDS.  

V roku 2020 rady organizácie opustilo 7 členov. Vedenie spolku malo informácie o tom, že 

viacero jej členov prekonalo Covid-19 a jeden člen zomrel. Podľa vývoja epidémie sa zdá, že 

rok 2021 nebude oveľa lepší ako rok 2020. Aj ich plány či rozpočty sú preto stavané veľmi 

opatrne.  

MIESTNY SPOLOK ČERVENÉHO KRÍŽA V ĽUBORČI 

Výročná schôdza sa uskutočnila 16. februára v Kultúrnom stredisku mestskej časti Ľuborča. 

Odovzdali sa na nej ocenenia darcom krvi a uctili si na nej jubilantov svojho spolku. Za rok 

2019 bol Kňazovického plaketou za 100 odberov krvi odmenený Rastislav Uherka. Zlatú 

plaketu ženy za 30 odberov a muži 40 odberov získali Pavol Galko, Zuzana Smolková, Jana 

Patková, Peter Dobiaš, Michal Bača, Anton Krchňávek, Ľubica Štefánková, Daniel Filo a 

Martin Patrnčiak. Bronzovou plaketou boli ocenení Peter Sedláček, Gabriela Tršková, Tibor 

Meliš, Jaroslav Kapustka, Beata Belková, Peter Ševčík, Miroslava Bachratá, Tomáš 

Prosňanský, Matúš Prílesan, Jozef Pšenčík a Marián Vodička.  
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Kvôli epidemiologickej situácii bolo ovplyvnené i darcovstvo krvi v Nemšovej. Z tradičných 

troch sa uskutočnili dva. Na prvý 15. januára prišlo 33 darcov, na druhý 24. júna 37 darcov 

a tretí naplánovaný na 16. novembra sa pre Covid-19 neuskutočnil. V tomto období sa 

občania mesta nachádzali uprostred druhej vlny, počas ktorej bola i v Nemšovej a jej 

mestských častiach nákaza veľmi rozšírená. Za prísnych opatrení sa mohli darcovia krvi 

vopred nahlásiť a darovať krv priamo v trenčianskej nemocnici.  

V tomto roku navždy skupinu opustili traja členovia a jeden dlhoročný darca krvi. Dňa 2. 

marca zomrela členka Františka Begáňová vo veku 83 rokov, 7. novembra Blanka 

Mindárová vo veku 73 rokov a 8. novembra Anna Rýgerová vo veku 67 rokov. V septembri 

zomrel Mário Rýger, nositeľ zlatej plakety, vo veku 43 rokov, ktorý za svoj život absolvoval 

90 odberov krvi. 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PEREGRÍN 

Hlavnou náplňou združenia je pomoc a podpora pri prekonávaní spoločenských, rodinných a 

psychických problémov pri vzniku ochorenia, počas liečby a pri návrate do bežných 

životných podmienok. Pomáhajú a podporujú i rodinných príslušníkov onkologických 

pacientov. 

POŽIČOVŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK Združenie prevádzkuje požičovňu 

zdravotníckych pomôcok, ktorá je zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb od 7. 

septembra 2017. V roku 2020 uzatvorilo združenie s novými klientami 21 nájomných zmlúv 

a 13 bolo ukončených. V roku 2020 bol najväčší záujem o zapožičanie elektrických 

polohovateľných lôžok, invalidných vozíkov a štvorkolieskových podpôr chôdze. K 31. 

decembru bolo zapožičaných 13 kusov elektrických polohovateľných lôžok, 4 kusy 

invalidných vozíkov, 1 kus kyslíkového koncetrátora-oxigenometra, 3 kusy wc kresiel, 3 kusy 

podpôr chôdze a 2 kusy G-Aparátu. K zdravotníckym pomôckam v tomto roku dokúpili 

toaletný wc stolík, biolampu a G-Aparát. Mobilnú podporu chôdze, G-aparát a biolampu 

získali vďaka grantovému programu od spoločnosti Vetropack, s. r. o. „Malé veci okolo nás“. 

V júni im bola predĺžená zmluva o výpožičku nebytového priestoru (15,30 m2). Priestor už 

slúži ako sklad zdravotníckych pomôcok, ktoré sú zapožičiavané ľuďom, ktorí ich potrebujú. 

Priestor sa nachádza na prízemí pri vchode po pravej strane v budove mestského múzea. 

REPORTÁŽE Z KRÁLIKOVHO MLYNA Prvú krátku reportáž z priestorov mlyna z 15. 

mája nakrúcal TV štáb s redaktorkou RTVS Luciou Čižmárovou. Predmetom reportáže bol 

príbeh Králikovho mlyna, jeho histórie i obnovy do relácie RTVS Slovensko v obrazoch, 

ktorá bola odvysielaná 19. júla 2020 na STV1. Dňa 25. mája ho navštívili pracovníci RTVS 

– Regina, aby pripravili krátky vstup do správ v súvislosti so slávnostným otváraním 

cyklotrasy z Trenčína do Nemšovej a pamätihodnosťami, ktoré sa nachádzajú v jej blízkosti. 

Reportáž bola odvysielaná na STV 2 26. mája v Dennom magazíne o živote v regiónoch 

o 16.30 hod.  

Stanislav Vavro, redaktor internetovej televízie TNT- Trenčiansky terajšok, navštívil 18. júna 

Králikov mlyn, aby pripravil krátku reportáž, ktorá bola zverejnená prostredníctvom 

sociálnych sietí.  
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Navštevníci na výstave betlehemov 

Filmári nakrúcali i 16. júla reportáž pre časopis Pamiatky a múzeá z dôvodu nominácie 

Králikovho mlyna na výročnú cenu, ktorú časopis udeľuje každoročne v kategórii 

OBNOVA/ADAPTÁCIA. Králikov mlyn bol nominovaný ako jeden z 3 vybraných 

objektov na Slovensku, ktorých renovácia bola ukončená v roku 2019. Cenu síce nezískal, ale 

i nominácia je pre realizátorov projektu, ktorí sa podieľali na jeho záchrane, prejavom 

uznania. 

Predposledná reportáž sa nakrúcala 30. septembra. Králikov mlyn vtedy navštívil redaktor 

rádia Regina Michal Herceg, ktorý krátko vyspovedal pred mikrofónom primátora mesta 

Nemšová Miloša Mojtu, regionálnu spisovateľku Irenu Prnovú a Janu Králikovú, 

sprievodkyňu v mlyne, pochádzajúcu z tunajšej mlynárskej rodiny. Témou rozhovoru bola 

história a zaujímavosti nášho mesta a jeho okolia pre súčasného návštevníka. Reportáž bola 

odvysielaná 15. októbra na Regine západ o 15.40 hod. v rámci relácie „S batohom na 

pleciach“. Posledná reportáž nakrúcaná 3. novembra Trenčianskym terajškom zverejnila 

reportáž o výstave betlehemov.  

ČINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA V ROKU 2020 Výročná členská schôdza sa uskutočnila 

30. januára a zúčastnilo sa na nej 61 členov. Vo februári sa v priestoroch mlyna uskutočnili 

dve tvorivé dielne, 5. februára s výtvarníkom Stanislavom Lubinom a 27. februára mohli 

návštevníci zdobiť kraslice. V letných mesiacoch absolvovalo 17 účastníkov tvorivé dielne 

pletenia z levandulí, ktoré sa 

uskutočnili 30. júna a 25 účastníkov 

navštívilo pútnické miesto Butkov. 

Pred nástupom nových opatrením 

absolvovalo 14 účastníkov cyklistický 

výlet na Skalku a 20 účastníkov 

v dňoch 20. - 24. septembra 

absolvovalo relaxačný pobyt 

v Tatranskej Lomnici. Išlo o náhradný 

program namiesto púte do Talianska. 

Od 28. novembra do 6. decembra sa 

konala výstava betlehemov pri 

príležitosti 1. výročia otvorenia 

Králikovho mlyna pre verejnosť. Súčasťou otvorenia boli i vianočné trhy. Počas výstavy sa 

uskutočnila finančná zbierka na charitatívne ciele OZ Peregrín. Vybralo sa 420 €, ktoré 

rozdelili na pomoc dvom sociálne slabším rodinám s onkologicky chorým členom a 220 € išlo 

na podporu misijnej práce laickej misionárky Kataríny Pajerskej v Mukačeve na Ukrajine. Z 2 

% daní podporili finančne náročnú liečbu onkologicky chorého člena OZ Peregrín. Na konci 

roka sa malo pre členov usporiadať vianočné posedenie, ale pre epidemiologickú situáciu 

prichystali vitamínové balíčky.  

Združenie si každoročne uctieva pietnou spomienkou svojich zosnulých členov (Janku 

Breznickú, Agátu Budjačovú, Jozefa Gugu, Antóniu Gabrielovú, Moniku Bagínovu a Hildu 

Dobešovú). Pietneho stretnutia sa 19. októbra zúčastnilo 11 členiek. V tomto roku sa navždy 
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rozlúčili v januári s členkou Teréziou Klejovou, vo februári s Eliškou Samuhelovou 

a v novembri zomrela kontrolórka občianskeho združenia Blanka Mindárová.  

Z naplánovaných aktivít na rok 2020 sa mnohé neuskutočnili alebo boli nahradené inými, a to 

predovšetkým prevažne z dôvodu pandemických opatrení (veľkonočné aranžovanie, 

informačný leták o požičovni, prednáška so psychologičkou, zájazd do kremnických baní, 

prednáška o prvej pomoci, výlet na hrad Brumov, pomoc pri výstave gladiol, filmové 

predstavenie a iné...)  

SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH 

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia Horné Srnie, pozval svojich 

členov na jednodňový zájazd na Oravskú priehradu a pútnické miesto KLIN, ktorý sa 

uskutočnil v sobotu 29. augusta.  

MATERSKÉ CENTRUM PÚPAVKA  

Detská herňa bola pre deti otvorená pravidelne niekoľkokrát do týždňa doobeda aj poobede až 

do obdobia prvej vlny pandémie. Dňa 6. a 7. marca sa uskutočnilo jarné fotenie, ktoré 

realizovala fotografka Daniela Mišáková v priestoroch materského centra. Zúčastnilo sa ho 25 

rodín. Pred vypuknutím pandémie materské centrum v spolupráci s mestom Nemšová 

pripravovalo jarný bazárik, ktorý sa mal uskutočniť 12. - 14. marca. Vzhľadom na situáciu sa 

ale nekonal a bol preložený na neurčito. Materské centrum prostredníctvom svojej 

facebookovej stránky informovalo svojich priaznivcov o možnosti využitia online platformy 

Lemoncoaching, kde 78 odborníkov z oblasti psychológie a terapie a tiež kouči ponúkali 

svoje služby zadarmo pre ľudí, ktorí by psychicky ťažšie zvládali situáciu s koronavírusom. 

Od apríla do októbra nevykazovali žiadnu činnosť, až 6. a 7. novembra, kedy sa uskutočnilo 

vianočné fotografovanie s fotografkou Danielou Mišákovou. Zúčastnilo sa ho 50 rodín. Vstup 

bol možný ale iba s negatívnym testom na Covid-19 a v 100 % zdravotnom stave. 
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Historická fotografia Ľuborčianskeho divadla – hra Kubo 

UMELECKÉ ORGANIZÁCIE A SKUPINY  
V minulom roku som uviedla v kronike viaceré aktívne či pasívne hudobné skupiny a v tomto 

roku som sa tešila, že budem v tejto tradícii pokračovať a mapovať ich aktivity, no 

koronavírus činnosť hudobných skupín takmer úplne zastavil. Zrušilo sa mnoho vystúpení a 

zrušené boli i oslavy výročí DH Nemšovanky a FS Liborčana.  

SPOMIENKA NA OCHOTNÍCKE DIVADLO V NEMŠOVEJ  

Napriek opatreniam sa podarilo 

pripomenúť si už neexistujúci divadelný 

ochotnícky súbor. Jeho bývalí členovia si 

stretnutím zaspomínali na divadelné 

predstavenia, v ktorých sami hrávali, 

a pripomenuli si i samotnú históriu 

divadelníctva v Nemšovej a jej mestských 

častiach.  

V našich obciach sa začalo hrávať po 

ukončení maďarizácie v roku 1918. Neskôr 

sa v hraní na 13 rokov odmlčali a činnosť 

sa obnovila po roku 1934. Obdobie, ktoré si pripomínali v tomto roku pri príležitosti 

narodenia jedného z jeho členov, patrí medzi posledné, počas ktorého divadelníctvo v obci 

Nemšová fungovalo. Bývalí členovia divadelného súboru si v m. č. Ľuborča 1. augusta 

pripomenuli 100 rokov od narodenia folkloristu, režiséra a herca ochotníckeho divadelného 

súboru Huga Domina, pôsobiaceho v rokoch 1961 - 1966 v obci Ľuborča. 

Stretnutie sa uskutočnilo v bývalej základnej škole obce Ľuborča. Zo žijúcich členov sa 

stretnutia zúčastnili: Michal Moravčík, Marta Blau, rod. Vavrová, Ján Mindár, Jarmila 

Novosádová, rod. Bračíková, Mária Fraňová, rod. Mikulová, Jozef Švorec, Blanka 

Mindárová, rod. Dominová, Judita Vavrušová, rod. Chmelinová, Rudolf Chmelina, Alžbeta 

Holá, rod. Mindárová, Marta Liptáková, rod. Hudeková, Oldrich Machara, Emília 

Prosňanská, rod. Sabatková, Jozef Štefánek, Konštatína Macková, rod. Motolová, Alžbeta 

Gurínová, Pavol Chmelina a Jana Špiváková. Zomrelí členovia: Hugo Domin, Ján Hrnčárik, 

Jozefína Ondrejíčková, Helena Valachová, rod. Koníčková, Jozef Rýger, Viliam Vavro, Jozef 

Vaský, Stanislav Chlebana, Jozef Novosad, Juraj Hrnčiarik a Štefan Švorec.  

DYCHOVÁ HUDBA NEMŠOVANKA 

Dychová skupina Nemšovanka oslávila 4. januára svoje 50. výročie. Jej vývoj som uviedla 

už v predchádzajúcom ročníku mestskej kroniky, preto teraz len pripomeniem a doplním 

základné fakty. Zakladateľom bol Jozef Králik a dôvodom založenia bol fakt, že 

v uvedenom čase v Nemšovej nebola dychovka a vo vedľajšej obci Ľuborča pôsobila 

dychovka, ktorej rady už časom zredli. Druhým dôvodom vzniku bolo, že v obci začala 

pôsobiť mladá garnitúra hudobníkov, ktorých v roku 1962 začal vyučovať Jozef Králik 

a nemali kde hrať a hrali len príležitostne. Z  tohto dôvodu vedenie sklárne privítalo ponuku 

založiť podnikovú dychovku a poskytlo hudobné nástroje, miestnosť na cvičenie a rovnošaty. 
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Prof. vojak Pavol Vavruš po celoslovenskom testovaní, 1. 

november 2020 v Trenčianskych Tepliciach 

Pôvodné zloženie malo 12 členov a po troch rokoch bola Nemšovanka 45-členným 

orchestrom. V súčasnosti má opäť iba 15 členov. V tom istom roku ako Nemšovanka vznikla 

i dychová hudba Závadanka, tá však už v súčasnosti nepôsobí.  

FOLKLÓRNA SKUPINA LIBORČAN 

Podobne ako dychová hudba Nemšovanka i folklórna skupina Liborčan oslávila v tomto roku 

svoje 50. výročie. Vznikla v roku 1970 a jej zakladajúcimi členmi boli Anna Koníčková, 

Anna Štefánková, Štefan Gurín, Margita Prekopová, Irena Blažejová a Mária Minďárová, 

ktorá bola aj prvou vedúcou tohto súboru. Dnes z pôvodných členov už nikto nežije. Vedúcou 

skupiny je od roku 1990 Alžbeta Gurínová.  

Členská základňa skupiny sa v roku 2020 znížila o štyroch členov. Z pôvodných 20 členov už 

zostalo len 16 členov. Deväť členov bolo priamo z Nemšovej (Alžbeta Gurínová, Ondrej 

Patka, Ľudmila Patková, Ondrej Gurín, Jolana Gurínová, Lenka Gáliková, Agáta Patková, 

Viera Belanová a Zita Červáčková) a sedem členov z Dubnice nad Váhom (umelecký vedúci 

Tomáš Tinath, členovia Imrich Tinath, Karol Valjent, Gabriela Galbová, Květa Sadlorčová, 

Antónia Kulejová, Eleonóra Ďuríková). Medzi členmi už nepôsobia a činnosť zo zdravotných 

dôvodov ukončili Lucia Moravčíková, Margita Patková, Viera Malíchová a Jozef Patka. V 

roku 2020 sa zúčastnili iba otvárania cyklotrasy zo Skalky nad Váhom po Nemšovú, ktoré sa 

konalo 1. júna. 

HUDOBNÁ SKUPINA GALAKTIC 

Napriek náročnej situácii skupina odohrala množstvo akcií, no činnosť kapely bola výrazne 

ovplyvnená. V letných mesiacoch, kedy boli povolené aj väčšie hromadné podujatia, 

účinkovali na podujatiach v okolí trenčianskeho a žilinského kraja. Ako každý rok privítali 

leto na Chate na rybníku v Opatovciach, oslávili hody v Kľúčovom, v Chocholnej – 

Velčiciach, ozvučili celý program na Jánskych ohňoch, kde odohrali zábavu a mnohé iné 

zábavy, oslavy či koncerty. Ostatné mesiace Galaktic zaznamenal pokles akcií a kapela mala 

viac voľna, ktoré využili pre svoje rodiny. Počas mesiacov, kedy hranie na akciách nebolo 

možné, kapela dodržiavala opatrenia a udržiavala kontakt hlavne cez sociálne siete. 

Manažérka kapely s organizátormi akcií hľadala nové termíny na rok 2021. Galaktic v roku 

2021 plánuje rozšíriť svoj profesionálny ozvučovaní systém o ďalšie NEXOP12.  

BONUS - BRATIA VAVRUŠOVCI 

Svojím krátkym hudobným vystúpením na 

saxofóne s piesňou od skupiny Hrdza s 

názvom Slovensko moje, otčina moja 

podporil zdravotníkov na testovacom 

mieste v Trenčianskych Tepliciach i Pavol 

Vavruš zo skupiny Bonus - Bratia 

Vavrušovci. Videozáznam bol uverejnený 

na facebookovom profile IMPULZ.press. 

Pavol Vavruš na ňom vystupuje ako 

profesionálny vojak na testovacom mieste, 

https://www.facebook.com/impulz.press/?__cft__%5b0%5d=AZWhmeWxo-OuYj3xgENwbUYcI7JdHddqZ9sZAO3oBfX-lSDU0MaqUg1Pq3yBFje82ilD5L-5tO0mSZWNorJ8a3NvRFuKwaU8l9ru37wW4SBQQU42YckL93d_eaMNGliFlE0a62tawBLUz19A2vSyVmvv4z_MNaKvc2bO5p2OD9A6QA&__tn__=kC-R
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Plagát skupiny The Rain 

kde strávil celý deň (1. november) ako súčasť testovacieho tímu, a týmto malým gestom chcel 

poďakovať všetkým zdravotníkom a dobrovoľníkom, ktorí bojujú proti ochoreniu Covid-19 

v nemocniciach či na testovacích miestach.  

THE RAIN 

Letné koncerty, ktoré skupina 

absolvovala, sa uskutočnili 24. júla 

v nočnom podniku Fatima v Trenčíne, 2. 

augusta na hodovej zábave v Tuchyni a 

22. augusta vystúpili na Champion Race 

na Gazdovstve Uhliská v Trenčianskej 

Závade. Koncert 31. júla v Hornej Súči 

U Kučerákov sa z organizačných dôvodov 

neuskutočnil. V tomto roku nahrali aj svoj 

prvý videoklip na pieseň Tam, kde slnko 

zapadá. Kapela na začiatku roka prijala do 

svojich radov klaviristiku Lenku Vranovú z Novej Dubnice a basgitaristu Viktora Orieška z 

Nemšovej. Neskôr počas roka kapelu opustil gitarista Pavol. Kapela nakoniec fungovala 

v zostave Peter Deneš (spev), Matúš Spurný (bicie), Tomáš Tupý (gitara a vokály), Lenka 

Vranová (klávesy a vokály) a Viktor Oriešek (bass a gitara).  
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AGROTURISTIKA  
Ako každá oblasť ľudskej činnosti i agroturistika bola kvôli pandemickým opatreniam silno 

oklieštená. No práve turistika, cykloturistika a prechádzky v prírode boli jedny z mála, čo 

občanom zostalo k dispozícii. Aktuálna situácia donútila ľudí spoznávať svoj kraj, a to najmä 

v období, keď obyvatelia nesmeli prekračovať ani len okresy medzi sebou. Záujem občanov 

sa sústredil práve na lokality v okolí svojho bydliska a mnohí navštívili miesta, ktoré predtým 

ani nepoznali. Využili možnosti, ktoré im ponúkali miestne organizácie a zariadenia.  

MAS VRŠATEC 

Vedenie občianskeho združenia zostalo nezmenené, a tak ako minulý rok bola 

predsedníčkou Eva Hajduková a podpredsedom Pavol Chmelina. Znížil sa ale počet 

členov v združení z 56 na 51 členov. Kancelária MAS Vršatec koncom roka 2019 prijala 16 

žiadostí o rôzne projekty. Úvod roka sa preto niesol v duchu administratívnej kontroly, 

odbornom hodnotení a zasadnutí výberovej komisie MAS Vršatec. Všetky projekty boli vo 

februári 2020 odovzdané riadiacemu orgánu – Pôdohospodárskej platobnej agentúre v Nitre. 

Vo februári absolvovala MAS Vršatec dve odborné pracovné stretnutia. Dňa 12. februára na 

Trenčianskej univerzite A. Dubčeka absolvovali stretnutie pod názvom „Deti nepočkajú“ 

a 14. februára v MAS Dolný Liptov Rajec prednášku „Nekonečné možnosti Dolného 

Liptova“. V jarných mesiacoch ich kancelária, tak ako všetky sektory, fungovala 

v obmedzenom režime. Dve zamestnankyne 2,5 mesiaca čerpali pandemickú OČR. 

V máji kancelária MAS Vršatec vyhlásila dve výzvy pre žiadateľov, a to: Podpora na 

investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej 

infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie a Podpora na investície do 

vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. K prvej prijali jednu žiadosť o NFP 

od žiadateľa OZ Dedinkovo. Pripravil si projekt pod názvom „Vybudovanie odpočinkového 

miesta pod lipou“. Na druhý projekt sa neprihlásil nikto.  

V júni po uvoľnení opatrení sa tím MAS Vršatec v plnej zostave stretol v práci. Prvým 

propagačným podujatím na území MAS Vršatec bolo slávnostné otvorenie novej cyklotrasy 

spájajúcej 2 hrady, Trenčiansky a český hrad Brumov (viac v kapitole Verejno-spoločenský 

život). Na konci júna sa uskutočnilo v Nemšovej odborné pracovné stretnutie, ktoré bolo 

zamerané na strednodobé hodnotenie stratégií CLLD. V septembri sa uskutočnili ešte dve 

stretnutia, a to 3. septembra „Tematické stretnutie manažérov MAS Trenčianskeho kraja“ 

v kancelárii MAS Vršatec v Nemšovej a 24. septembra seminár pre MAS Trenčianskeho 

kraja - Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD.  

ANIMAČNÉ AKTIVITY KANCELÁRIE MAS VRŠATEC Skupine sa podarilo 

počas roka uskutočniť niekoľko pár aktivít. V roku 2020 si pripomenuli 75. výročie 

skončenia 2. sv. vojny. Pri tejto príležitosti sa zrealizoval projekt týkajúci sa informačných 

tabúľ o 2. sv. vojne. Projekt bol realizovaný na základe podnetu člena MAS Vršatec 

Františka Begáňa. Intenzívna realizácia začala vo februári. Na projekte spolupracovali OZ 

Hubert Ľuborča, František Mindár z Klubu vojenskej histórie (pripravil texty), Biopalivom, a. 

s. a Spoločenstvom bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča. Tabule sú dve. Osadené sú 
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Betónové zátarasy z čias 2. sv. vojny a informačná tabuľa osadená v Ľuborči na kopci vedľa betónových kociek  

na dvoch miestach. Prvá je v Ľuborči „Na kopcoch“ a druhá v Nemšovej v povodí rieky Vlára 

smerom na Horné Srnie. Obe sú osadené v blízkosti objektov československého ťažkého aj 

ľahkého opevnenia, jediným artefaktom, ktorý sa vo väčšom množstve zachoval do dnešnej 

doby. Ide o betónové bloky – „penky“, tvoriace kedysi základ rozdelenia cestných 

komunikácií a železničných tratí. Nové informačné tabule sa týkajú týchto artefaktov.  

Národná sieť rozvoja vidieka v Nitre vyhlásila 10. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia 

z územia MAS“. Miestna akčná skupina Vršatec sa do súťaže prihlásila so štyrmi 

fotografiami. Hlasovanie o najkrajšiu fotku prebiehalo na facebookovom profile Národnej 

siete rozvoja vidieka. Za bežných okolností by boli fotografie uverejnené a prezentované na 

Agrokomplexe v Nitre, ale ten bol pre pandemické opatrenia zrušený. Ceny za dve druhé 

miesta a diplomy za svoje fotografie, ktoré zaslalo MAS Vršatec, získali Dominika Zlatošová 

a Helena Jáňová. 

MAS Vršatec začalo v tomto roku aktívnejšie spolupracovať s online televíziou Trenčiansky 

terajšok a prostredníctvom nej upriamili pozornosť na rôzne turistické miesta v regióne 

(pútnické miesto Skalka, Ľuborčianska dolina, vyhliadková veža, Gazdovstvo Uhliská, 

kostolík Pominovec, letisko Slávnica, kaštieľ v Bohuniciach, turistické chodníky na Vršatci 

a pod.) Napr. v júli spolupracovali na reportáži o Gazdovstve Uhliská a vyhliadkovej veži 

v Trenčianskej Závade. Letné kino sa premietalo v obciach Dolná Súča, Červený Kameň, 

Kľúčové, Hrabovka, Borčice, Tuchyňa a v meste Ilava. 

RANCH 13  

Činnosť rodinnej firmy, ktorá sa venuje predovšetkým súkromným akciám, 

oslavám, svadbám a westernovým súťažiam, bola pre koronavírus takmer úplne zastavená. 

Spomedzi naplánovaných súkromných podujatí bolo zrušených takmer 70 dní z nich. Medzi 

zrušenými aktivitami boli okrem svadieb aj mnohé kolá rôznych súťaží. V prvej vlne to boli 

drezúrna klinika s Lenkou Zdrahalovou, reiningový kurz s Engi Dobešovou, 1. kolo reining, 

1. kolo drezúra, drezúrno-reiningový dvojdňový kurz s americkým lektorom, trojdňové 2. 

kolo pretekov ohradky dobytok a team roping a rýchlostky, 2. kolo pretekov cutting 

cowhorse, 3. kolo team roping. V druhej pandemickej vlne to boli 10. kolo lasa a 6. kolo 

team roping TR, Majstrovstvá Slovenskej republiky Reining, lasa a team roping, halový 

tréning Bárta, preteky psov a rôzne iné tréningy a drezúrky.  
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Z hudobného vystúpenia The Rain na Gazdovstve 

Aktivity, ktoré sa v roku 2020 podarilo realizovať, boli: dňa 4. januára novoročný nočný 

team roping pretek, 5. januára novoročný závod koníkov, 15. februára verejná zabíjačka 

v Saloone. Do prvej vlny sa podarilo dňa 22. februára zrealizovať Galavečer SAWRR 

v Kultúrnom centre Nemšová, 29. marca snem chovateľov amerických koní, školenie 

programu Eurorodeo a reiningový kurz s Tomášom Martinkom. 

V lete a začiatkom jesene v medzipandemickom období, kedy boli opatrenia uvoľnené, sa 

zrealizovalo niekoľko kôl pretekov v reiningu a drezúre, ohradky, dobytok, lasa-team roping 

a rychlostky, seminár o fyzioterapii s Markom Sandersom, majstrovstvá Slovenska cutting 

a cowhorse a 25. septembra sa uskutočnilo 11. kolo MSR v drezúre, ktoré bolo zároveň 

posledným, ktoré sa konalo pred nástupom 2. vlny.  

Ranch 13 v priebehu roka pokračovalo vo výstavbe areálu a ubytovacieho zariadenia v štýle 

divokého západu.  

GAZDOVSTVO UHLISKÁ  

Aktivity na gazdovstve boli vždy úzko spojené s ponukou dobrých tradičných jedál 

a domácich špecialít. Tak ako v predchádzajúcom roku i v tomto roku pokračovali v novej 

tradícii degustácie dobrých vín, ktorá sa konala 23. januára. Počas jedného večera mohli 

zúčastnení ochutnať 10 druhov vín z vinárstva Masaryk, s. r. o. Druhá degustácia sa 

uskutočnila 20. februára a ochutnávali sa na nej vína vinárstva Strekov 1075, s. r. o. Počas 

jarných prázdnin zorganizovali jarný tábor pre deti. 

Dňa 8. februára zorganizovali fašiangovú 

zabíjačku. V reštaurácii penziónu okrem 

dobrého jedla ponúkli 21. februára aj 

hudobný koncert. Vystúpila na ňom miestna 

skupina The Rain so špeciálnym hosťom 

Karolínou Kolekovou. V priestoroch 

reštaurácie sa konal 4. - 5. marca dvojdňový 

kurz „Základy zdravej výživy“ so Silviou 

Horeckou, odborníčkou na zdravé 

stravovanie a autorkou konceptu terapia 

jedlom.  

Prišiel marec a s ním aj opatrenia. Areál gazdovstva bol uzatvorený do odvolania. Vstup do 

areálu mali povolení len zamestnanci a majitelia ustajnených koní. Predaj výrobkov 
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a objednaného mäsa sa realizoval iba cez výdajné okienko, neskôr sa k nemu pridal aj rozvoz. 

Mesiac marec priniesol gazdovstvu aj jednu pozitívnu správu. Dňa 1. marca sa kobyle 

Hermione narodilo žriebätko a počas zvyšnej jari sa k nej pridalo množstvo kozliatok, 

jahniatok a teliatok. V máji sa na gazdovstve obnovila výroba obľúbeného polovyzretého 

kozieho syra, ktorý v minulosti získal aj viaceré ocenenia. 

 

K opätovnému otvoreniu prišlo v máji, ale v areáli bolo nutné dodržiavať rozostupy, používať 

rúška a bolo zakázané kŕmiť zvieratá. Predaj výrobkov bol naďalej možný iba na terase. 

V letných mesiacoch počas miernejších opatrení sa mohli realizovať rôzne akcie. Dňa 26. - 

27. júna a 28. - 29. augusta sa uskutočnili westernové preteky v reiningu a westernovej 

drezúre. Súťaže sa zúčastnilo približne 30 štartovných dvojíc. Pre deti sa im podaril aj tento 

rok zorganizovať letný detský tábor a 22. augusta sa na pôde gazdovstva uskutočnili 

najťažšie preteky na Považí Champion race. 

V októbri mali naplánovaný Benjamin cup, priateľské stretnutie detských jazdcov, ale pre 

zhoršujúcu sa pandemickú situáciu boli zrušené a do konca kalendárneho roka fungovali opäť 

v obmedzenom režime. Pre ubytovaných podávali raňajky na terase alebo na izbu, a 

v reštaurácii bolo jedlo len na osobný odber. Jazdenie na koni iba na objednávku pri dodržaní 

platných pravidiel a víkendové vodenie bolo zrušené. Areál zostal pre verejnosť otvorený 

v čase od 8.00 do 18.00 hod.  

Gazdovstvo Uhliská v novembri vystúpilo vo Farmárskej revue, kde prezentovali metódu 

výroby zeleného krmiva, ktoré si už rok predpestúvajú na farme a kŕmia ním svoje zvieratá. 

Novinkou bol rozvoz domácej kuchyne do okolitých obcí, vianočné objednávky občerstvenia 

(salámové a syrové misy). Napriek pandemickým opatrenia pripravili pre deti trochu 

mikulášskej nálady a pozvali návštevníkov stráviť sviatočnú náladu prechádzkou po 

gazdovstve a dokonca o 15.00 hod. sa zastavil aj Mikuláš.  

OZ Hipoško využíva priestory Gazdovstva Uhliská na realizovanie terapií s telesne 

hendikepovanými deťmi. Pomáha predovšetkým telesne či mentálne postihnutým deťom. 

Túto možnosť využila aj Kristínka z Trenčianskej Závady. V piatok 18. decembra bol na TV 

Markíza o 20.30 hod. uverejnený príspevok v rámci charitatívneho programu, kde vystúpili aj 
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Interiér účelového zariadenia lesnej pedagogiky a rekreácie, zámoček Antonstál Prierez 200-ročného topoľa z Humenného 

hipoterapeutické kone spolu s hipoterapeutkou Barborou Karellovou. Príspevok bol natočený 

práve v priestoroch Gazdovstva Uhliská.  

Poslednou aktivitou bola návšteva detskej onkológie a hematológie v Bratislave, kde nadácii 

Deťom s rakovinou odovzdali vyzbierané peniaze za celý kalendárny rok 2020. Do zbierky 

sa počas roka mohol zapojiť každý návštevník reštaurácie penziónu.  

ÚČELOVÉ ZARIADENIE LESNEJ PEDAGOGIKY A REKREÁCIE ANTONSTÁL  

Zariadenie ponúka možnosť svadieb, osláv a ubytovanie. Svadby už nebývajú iba v sobotu, 

ale často sa stáva, že i v iné dni, pondelok či piatok. Zariadenie a areál bol zaradený v roku 

2015 do významných lesníckych miest na Slovensku. Odvtedy sa tu nachádzajú ručne 

vyrezávané lavičky, ktorých tvorcom je Peter Almaši. V areáli sa tiež nachádza prierez 

kmeňa, ktorý bol zariadeniu dodaný prostredníctvom Lesníckeho a drevárskeho múzea vo 

Zvolene. Ide najstarší 200-ročný topoľ z okolia Humenného.  

ČINNOSŤ LESNEJ PEDAGOGIKY NA NAŠOM ÚZEMÍ OZ Trenčín má 

vyškolených doteraz 14 lesných pedagógov, z toho 2 sú neaktívne zamestnankyne, nakoľko 

sú na materskej a rodičovskej dovolenke. Snahou vedenia OZ Trenčín bolo, aby všetky lesné 

správy mali aktívnych lesných pedagógov, ktorí by sprístupňovali prácu lesníkov hlavne 
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medzi deťmi v predškolských a školských zariadeniach hravou a veľmi prístupnou formou. 

Prezentujú sa formou výstav, prednášok, sprevádzania po existujúcich náučných lesníckych 

chodníkoch v Trenčianskych Tepliciach, Haluzickej tiesňave, NLCH v Antonstále a pod. 

Všetka ich činnosť sa ale sústreďuje predovšetkým v Účelovom zariadení lesnej pedagogiky 

Antonstál. Priestor je na podujatia prispôsobený, vybavený materiálne i technicky, 

k dispozícii je tu hlavne exteriér účelového zariadenia a v prípade nepriaznivého počasia aj 

interiér zámočku. Uskutočňujú sa tu 1-dňové či viacdňové pobyty škôl v rámci Škôl 

v prírode ako aj prázdninové detské tábory. Využiteľnosť zariadenia bola v roku 2020 pre 

pandémiu obmedzená. Podujatia sa museli obmedziť alebo úplne zrušiť. V čase uvoľnenia 

opatrení, počas letných mesiacov od 3. 7. 2020 do 5. 8. 2020 realizovali v rámci lesnej 

pedagogiky v ÚZ LPaR Antonstál 6 akcií pre deti rôzneho veku. Zúčastnilo sa ich 165 detí. 

Jedným  z nich bol letný tábor  pre deti, ktorý bol oproti minulému roku predĺžený o jeden 

deň a konal sa v dňoch 26. júla až 1. augusta. Súčasťou tábora bola lesná pedagogika 

prezentovaná prostredníctvom lesných pedagógov v UZLP Antonstál. Boli plánované aj 

ďalšie turnusy táborových pobytov, avšak tie boli kvôli opatreniam a opatrnosti rodičov 

zrušené.  

Lesní pedagógovia plánovali hromadnú spoločenskú akciu pod názvom „4. prezentačný deň 

lesnej pedagogiky v Antonstále 2020“ v mesiaci máj 2020, ktorú presunuli na september 

2020, no neuskutočnila sa ani vtedy. Spoločne s Lesmi SR sa v úvode školského roka 

2019/2020 začal po tretíkrát súťažný projekt Zber šípok. Prebiehal od 16. septembra do 21. 

októbra 2019. Novinkou v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma ročníkmi bolo, že projekt 

prebiehal na celom území Slovenska. V tomto ročníku sa zapojilo 126 základných škôl, ktoré 

spolu vyzbierali 22,5 ton šípkových plodov. Hlavnou cenou bol 2-dňový pobyt 

v poľovníckom zámočku Antonstál. V aktuálnom ročníku cenu za 411,15 kg vyzbieraných 

šípkových plodov získali žiaci 6. ročníka zo Základnej školy v Hriňovej. Z Trenčianskeho 

kraja sa zapojili ZŠ s MŠ J. M. Hurbana - Beckov, ZŠ a Gymnázium sv. Jozefa - Nové Mesto 

n/Váhom-Klčové, ZŠ s MŠ Michala Rešetku - Horná Súča, ZŠ s MŠ Václava Mitúcha - 

Horné Srnie a ZŠ Neporadza (malotriedka). 
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Eva Kristínová v hre Statky- zmätky 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 
 Počet obyvateľov k 31. decembru 2020 bol 6 380 (v roku 2019 6 376). Veková štruktúra 

obyvateľstva bola: deti vo veku 0 - 3 bolo 199, deti od 3 - 6 rokov 206, od 6 - 15 rokov 631 

občanov, vo veku 15 - 18 rokov 170 občanov, vo veku 18 - 60 rokov 3 737 a občanov nad 60 

rokov bolo 1 437 občanov. Najstaršou občiankou bola v tomto roku Štefánia Bahnová (96 

rokov) a druhou najstaršou Jozefína Mutňanská (95 rokov).  

NARODENÍ 

Počet novonarodených detí bol k 31. decembru nižší ako v predchádzajúcom roku, a to 

65, z toho bolo 40 chlapcov a len 25 dievčat. Chlapci mali 27 rôznych mien, z toho 

najčastejšie boli Samuel, Tomáš, Matej, Filip a Matúš. U dievčat bolo z celkového počtu 25 

použitých 21 rôznych mien. Spomedzi použitých mien viedlo meno Ema, Emma, Sára, Eliška 

a Hanka. Za najzaujímavejšie chlapčenské meno možno považovať meno Evan. U dievčat 

možno považovať za najzaujímavejšie viaceré mená, a to: Zara, Larisa, Ariela, Kiara, 

Margaret, Mia, Tia a Tiana. Klasicky slovenské dievčenské mená sa používajú čoraz menej, 

no pri chlapcoch je podľa vyššie uvedeného tento trend práve opačný.  

ZOMRELÍ  

Počet zomrelých k 31. decembru bol 56 rovnako ako v roku 2019, takže i napriek 

pandémii nebola úmrtnosť v našich obciach zvýšená a vo väčšine prípadov nebola spôsobená 

vírusom. Z oficiálnych dostupných informácií nie je možné zistiť, či príčinou smrti niektorých 

zomrelých bol Covid-19, i keď sa vie, že minimálne 

jeden občan s týmto ochorením zomrel.  

Stav úmrtnosti medzi pohlaviami bol vyrovnaný. 

Zomrelo 28 žien a 28 mužov. Najviac občanov 

zomrelo v marci (9) a v decembri (8), najmenej 

v januári, februári, júni a októbri, kedy zomreli vždy 

len 2 občania, podobne tak ako v roku 2019. Úmrtnosť 

podľa mestských častí bola oproti minulému roku 

výrazne vyššia v obci Ľuborča a nižšia v obci 

Nemšová, a to: Nemšová (33), Ľuborča (17), Kľúčové 

(3) a Tr. Závada (3). Najstaršou zomrelou bola Cecília 

Hotáková vo veku 90 rokov a najmladšou Mária 

Pavleová vo veku 28 rokov. Najviac zomrelých bolo 

v rozmedzí 70 - 79 rokov (20 občanov), potom 80 - 89 

(15 občanov), 60 - 69 (13 občanov), 50 - 59 (3 občania) 

a 40 - 49 rokov (3 občania).  

EVA KRISTÍNOVÁ, 5. 8 1928 - 14. 6. 2020 

V minulom kalendárnom roku sme si ju uctili titulom čestnej občianky, v tomto roku jej písali 

parte. V júni zomrela naša bývalá občianka, významná osobnosť a herečka, Eva Kristínová, 

pôvodom z Nemšovej. Pôsobila v rozhlase, v televízii a vo filme. Na národnej divadelnej 
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scéne pôsobila skoro štyridsať rokov. Stvárnila približne 80, väčšinou dramatických postáv. 

Vo výrazných ženských úlohách pôsobila aj vo filme, televízii a v rozhlase. Od roku 1968 sa 

stala zaslúžilou umelkyňou, nositeľkou Čs. medaily Za chrabrosť, Čs. medaily za zásluhy I. 

stupňa, Radu SNP II. triedy, Ceny mesta Bratislavy. Prezident SR Ivan Gašparovič jej udelil 

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja slovenského 

divadelného umenia a kultúry. Mesto Nemšová jej v roku 1998 udelilo Cenu mesta. V 

septembri 2008 pri oslavách 70. výročia vzniku Multifunkčnej zásobovacej základne Západ-

Nemšová herečka, dcéra generála Kristína, odhalila pamätnú tabuľu pri príležitosti udelenia 

čestného názvu „Multifunkčná zásobovacia základňa Západ brigádneho generála Jozefa 

Martina Kristína“. V roku 2019 jej Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej pri príležitosti jej 

významného životného jubilea udelilo čestné občianstvo mesta Nemšová. 

PRISŤAHOVANÍ A ODSŤAHOVANÍ 

Počet prisťahovaných k 31. decembru bol 89 z 32 rôznych lokalít. Bolo to o 12 menej ako 

v predchádzajúcom roku. Z celkového počtu prisťahovaných bolo najviac z Trenčianskeho 

kraja: z Dubnice nad Váhom (22) občanov, Trenčína (16), Ilavy (5), Ladiec (4), Motešíc (4), 

Prievidze (3), Púchova (3), Trenčianskej Turnej, Novej Dubnice, Zliechova, Piešťan (po 2) 

a zo Skalky nad Váhom, Bánoviec nad Bebravou, Borčíc, Bolešova, Nového Mesta nad 

Váhom, Pruského, Lednice a Dolnej Poruby (po 1). Z okresov v iných častiach Slovenska 

k nám prišlo spolu 8 občanov, z Malaciek (3), z Banskej Štiavnice, Kysuckého Lieskovca, 

Popradu, Bratislavy, Krásňan a Čifárova (po 1). Z oblastí mimo Slovenska sa k nám 

prisťahovalo 7 občanov, a prišli zo Vsetína (2), Brna (2) a Kladna (1) v Českej republike, 

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a z Brazílie sa prisťahovalo po 

jednom občanovi.  

Počet odsťahovaných k 31. decembru bol 93, o 6 viac ako v predchádzajúcom roku a o 13 

viac ako v roku 2018. Naši bývalí občania sa sťahovali predovšetkým v rámci Trenčianskeho 

kraja, do Trenčína (20), Borčíc (9) Dubnice nad Váhom (7), Horného Srnia, Tr. Turnej (po 4), 

Veľkej Hradnej a Novej Dubnice (3), Tr. Teplej, Ladiec a Selca (2), Handlovej, Soblahova, 

Motešíc, Kameničian, Hornej Súče, Piešťan, Bolešova, Ilavy, Nového Mesta nad Váhom, 

Dolnej Poruby, Visolaj, Dúlova, Moravského Lieskového, Kostolnej-Záriečia, Selca a Dolnej 

Súče (po 1). Do okresov mimo Trenčianskeho samosprávneho kraja, do iných častí Slovenska 

odišlo spolu 21 občanov, a to do Bratislavy (9), Rudine (5), Hlohovca (3), Banskej Bystrice 

(2) a po jednom odišli do Popradu a Rovinky. Dvaja občania našli nový domov mimo územia 

Slovenskej republiky, a to v Hainburgu v Rakúsku a Braunschweigu v Nemeckej republike.  

SVADBY  

Počet sobášov na území mesta bol 49. Cirkevných bolo 27 a civilných 22. Z civilných sa 15 

uskutočnilo v obradnej sieni mesta, štyri na Ranči 13, dva na Poľovníckom zámočku v 

Antonstále a jeden na Gazdovstve Uhliská. Z civilných sobášov bol v 15 prípadoch aspoň 

jeden z manželov občanom Nemšovej a vo zvyšných 7 sobášoch boli obaja manželia z iných 

miest (Pruské, Dubnica, Ilava i Bratislava), neboli našimi občanmi, a práve tie sa uskutočnili 

na netradičných miestach mimo obradnej siene.  
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Kamenná svadba manželov Ďurišovcov Zlatá svadba manželovov Gurínovcov 

VÝROČIA A JUBILEÁ  

Významné výročia svadieb boli v roku 2020 tri. Všetky boli zapísané do pamätnej knihy 

mesta Nemšová. Prvou bola kamenná svadba sobáša uzavretá 18. júna 1955 v Nemšovej 

Jána Ďuriša a Nadeždy Ďurišovej, rodenej Göhlerovej. Druhá bola zlatá svadba Ladislava 

Gurína a Alžbety Gurínovej, rodenej Koníčkovej, zosobášených 30. júla 1970. Poslednou 

bola diamantová svadba Františka Gajdoša a Marty Gajdošovej uzavretá 17. septembra 

1960.  
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 Rodinný dom po požiari v Tr. Závade, august 2020 

ZDRAVOTNÁ A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ  

Covidová situácia priniesla najmä zdravotníctvu a sociálnej starostlivosti ťažké chvíle. 

Informácie týkajúce sa sociálnej a zdravotnej starostlivosti v kontexte s ochorením Covid-19 

sú uvedené aj v prvej kapitole kroniky, no okrajovo sa budú nachádzať aj tu.  

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

K 31. 12. 2020 nepribudla v meste žiadna nová ambulancia. 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, v budove ZŠ J. Palu 55/2, Nemšová.  

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ  

Mesto Nemšová poskytlo jednorazovú sociálnu 

dávku na liečebné náklady žiadateľom i občanom, 

ktorí sa prechodne ocitli v zložitej finančnej 

situácii. V roku 2020 vyplatilo mesto sociálnu 

výpomoc občanom vo výške 7 892,80 €, z toho 1 

200 € bolo vyplatených ako sociálna výpomoc pre 

rodinu, ktorú postihol požiar rodinného domu v 

Trenčianskej Závade. Tento finančný dar bol 

schválený na 21. zasadnutí mestského 

zastupiteľstva a bol určený na sanáciu škody 

spôsobenej požiarom rodinného domu č. 1 481 na účet zriadený v Slovenskej sporiteľni. 

Zároveň mesto Nemšová vyzvalo občanov k iniciatíve na pomoc pre našu spoluobčianku. Na 

transparetnom účte sa vyzbieralo 6 400 €.  

V decembri bola riešená zlá existenčná situácia dvoch starších občanov. Jeden z občanov 

žiadal ubytovanie, pretože býval v dome bez elektriny, vody a kúrenia, ktoré si zabezpečoval 

svojpomocne alebo vďaka darom od občanov. Zhoršil sa mu zdravotný stav, bol v nemocnici. 

Jeho príjem bol 260 € a platil výživné na deti, ktoré mal umiestnené v detskom domove 

v Trenčíne. Druhý občan bez domova sa vraj aj v minulosti obracal na mesto s požiadavkou 

o ubytovanie, prípadne zamestnanie na zbernom dvore a pod. Sociálna komisia navrhla, aby 

boli občania dočasne na zimné mesiace umiestnení do útulku v CSS, ale s tým, že sa budú 

zisťovať kontakty na ich príbuzných a situáciu bude treba riešiť dlhodobo. 

Hlavným cieľom sociálnej komisie mesta Nemšová je pomáhať, schvaľovať príspevky na 

pohreb, jednorazové finančné výpomoci občanom v núdzi, vianočné príspevky či balíčky a 

pomoc občanom bez domova. V roku 2020 jednorazovou sumou pomohli 22 občanom 

a rozdelili tak sumu 2 340 € a rozdali 46 príspevkov pozostalým v hodnote 920 €.  

Vzhľadom na pandemickú situáciu nemohli využiť vyčlenených 600 € na tradičné vianočné 

posedenie pre sociálne slabších občanov, pretože nemohli byť organizované žiadne hromadné 

podujatia. Sociálna komisia sa preto rozhodla túto sumu využiť inak a vytvoriť sociálne 

balíčky v hodnote 5 - 7 € podľa počtu osôb v domácnosti. Vytvorili tak spolu 100 balíčkov.  

https://www.facebook.com/hasicinemsova/photos/pcb.175460967363578/175459017363773/?__cft__%5b0%5d=AZX1gz-Pld6wJuxcwRJA_czSxNCKXZlQ6UI7KginirpfbIQ2mzsFJOvcgPIvLCHi3uGCu5VdGuYo84UqfF0EZ6S4UO1CS0TPrMjZGfdLQ5l_0kYKE49Z5HPRWCogDK8DAEVubqDuoP1ghoCLT9AH-9uG&__tn__=*bH-R
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V roku 2020 mesto poskytlo v rámci sociálneho rozvoja spolu 4 950 € nasledovným 

organizáciám tretieho sektora: Čistá duša, Pro Charitas, Peregrín, Zväz telesne postihnutých, 

Zelený štvorlístok, SOŠ Pruské, Materské centrum Nemšová, OZ Kľúčikovo, Rodičovské 

fórum pri ZŠ Nemšová.  

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY Mesto Nemšová priebežne čerpalo 

nenávratný finančný príspevok poskytnutý vo výške 59 280 € Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR na realizáciu terénnej opatrovateľskej služby, a to 

prostredníctvom 4 opatrovateliek. Poskytovali pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch 

(osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce 

v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím). Maximálna doba 

realizácie projektu je 26 mesiacov. Projekt začali realizovať od 04/2019 a trvať bude do 

05/2021. To však neznamená, že po ukončení projektu služba v meste zanikne, ak bude 

ministerstvom opäť vyhlásená obdobná výzva na spolufinancovanie tohto typu 

opatrovateľskej služby, mesto sa zapojí.  

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NEMŠOVÁ 

Centrum sociálnych služieb v Nemšovej má kapacitu 20 lôžok ako opatrovateľská služba a v 

rámci núdzového bývania je zriadený útulok s kapacitou 7 lôžok. Tieto kapacity boli v roku 

2020 plne obsadené. 

AKTIVITY CCS Klienti sa pravidelne zúčastňovali svätých omší. Prvá omša 

s novoročným príhovorom dekana Jána Smolku sa uskutočnila 23. januára. V marci sa 

zúčastnili svätej omše spolu s klientami z Čistej Duše a primátorom Milošom Mojtom. 

V priebehu roka klienti reagovali na rôzne sviatky tematickými nástenkami. Pri príležitosti 

Veľkej noci tvorili rôzne dekorácie, sadili kvety a vyzdobovali svoje priestory. Maľovali 

veľkonočné pozdravy, ktoré odoslali do MŠ, do ZUŠ Nemšová a do DSS Lipovec v Hornom 

Srní. Sledovali priame prenosy veľkonočných bohoslužieb. MDŽ a Deň matiek oslávili 

posedením pri káve a občerstvení. V rámci spoločného posedenia si pripomenuli históriu 

týchto sviatkov ako aj individuálne spomienky a zážitky klientov.  
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V lete zamestnanci klientom pripravili opekačky. V júni boli spojené so športovými hrami 

a súťažami. V auguste pripravili 2 opekačky, na ktoré boli vďaka voľnejšej kovidovej situácii 

pozvaní aj rodinní príslušníci.  

Na jeseň sa začala pandemická situácia zhoršovať, tak musel byť v centre sprísnený režim, 

tak ako bol v marci. Klientov zamestnávali jesennou tvorbou, pripomenuli si Mesiac úcty 

k starším a 6. decembra sa im podarilo zorganizovať i stretnutie s Mikulášom. Vedúci CSS 

vyrobil nádherný betlehem. Klienti s radosťou zdobili vianočný stromček a popri tom 

počúvali vianočné koledy. Štedrý večer sa niesol v slávnostnom duchu, a tak ako po iné roky, 

vedenie zariadenia prišlo v tento deň na krátke posedenie s klientami pri rozsvietenom 

stromčeku. Svojou návštevou ich poctil aj primátor mesta Nemšová Miloš Mojto. Nechýbalo 

varené víno a prskavky. Pod vianočným stromčekom bola obrovská hromada nádherne 

zabalených škatúľ plných prekvapení pre klientov. Tieto škatule dostali vďaka krásnej akcii 

„Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“. Okrem toho dostali naši klienti ešte jeden 

krásny dar priamo od primátora mesta. Daroval zariadeniu tablet, aby v tejto kovidovej 

situácii, keď sú návštevy príbuzných veľmi obmedzené, mohli počuť a vidieť svojich 

príbuzných týmto spôsobom. Riaditeľ centra sociálnych služieb bol hrdý, ako sa ochotne 

klienti vysporiadali s testovaním. 

ROZVOJ CSS V októbri 2020 dokončili prístrešok pre bicykle zamestnancov, vymenili 

vchodové dvere na budove, osadili elektromagnetický zámok a zaviedli pre zvýšenie 

bezpečnosti kamerový systém. 
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EKONOMICKÝ ŽIVOT  

NEZAMESTNANOSŤ K 31. 12. 2020 v meste Nemšová bolo evidovaných 156 

uchádzačov o zamestnanie, z toho 81 žien a 75 mužov.  

CHRÁNENÉ DIELNE Prostredníctvom projektov z ÚPSVaR bola vedená mzdová 

agenda trom zamestnancom v chránenej dielni na zbernom dvore v Ľuborči, trom 

zamestnancom v chránenej dielni v mestskej športovej hale a trom v chránenej dielni v 

mestskej knižnici.  

POMÔŽ SVOJEJ OBCI Projekt bol realizovaný v spolupráci s ÚPSVaR Trenčín a bola 

ním zabezpečovaná administratívna agenda a podklady zamestnávania občanov na základe 

dohody o pomoci v hmotnej núdzi a dohody o zabezpečení podmienok vykonávania 

aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.   

UZNESENIA PRE FIRMY A PREVÁDZKY 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili 

uznesenia týkajúce sa prenájmu nebytových 

priestorov pre nasledovné firmy a prevádzky: 

Uznesením č. 235 MsZ schválilo zámer 

a prenájom C KN parcely č. 243, o výmere 

468 m2 2492/2, o výmere 954 m2 (časť o 

výmere 5 m2 ), k. ú. Nemšová podnikateľovi 

Fehers, s. r. o. (predajca ovocia a zeleniny). 

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. Pri kolaudačnom konaní bol zistený nesúlad 

medzi plochou pozemkov pod stavbou a pozemkami, ktoré má žiadateľ v prenájme od mesta. 

Uznesením č. 236 schválili obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti, 

nebytového priestoru v kultúrnom stredisko v Trenčianskej Závade o výmere 36 m2. 

Obchodnú verejnú súťaž chceli vyhlásiť aj na priestory v kultúrnom dome v Nemšovej, ale 

uznesenie č. 237 nakoniec z rokovania stiahli. Neskôr ale prijali uznesenie č. 255 a 256, 

ktorými schválili zámer a prenájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku so 

súpisným číslom 112 na Ul. SNP v Nemšovej spoločnosti Catering servis, s. r. o. 

(nájomcom je už od roku 2015). Išlo o priestory spolu o výmere 453,40 m². Výška nájomného 

bola za suterén 5,50 €/m2/ročne, prízemie (prevádzkové priestory) - 48,70 €/m2/ročne, 

prízemie (ostatné priestory) 27,10 €/m2/ročne. Nájomné bolo schválené na dobu určitú do 31. 

12. 2025. Táto spoločnosť prevádzkuje v predmetných nebytových priestorov reštauráciu, 

organizuje kultúrne a iné spoločenské podujatia, prípadne poskytuje služby pri týchto 

podujatiach. Súčasný nájomca požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy minimálne na 5 rokov. 

Dôvodom prenájmu týchto nebytových priestorov súčasnému nájomcovi je predovšetkým 

skutočnosť, že počas rekonštrukcie kultúrneho stredisko v roku 2018 bola jeho prevádzka 

niekoľko mesiacov zatvorená, zároveň v roku 2020 z dôvodu protiepidemiologických 
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Multifunkčná budova  na Ulici Janka Palu Predajňa a servis DOBRÉ CYKLO v priestoroch bývalej drogérie 

opatrení musela byť prevádzka zatvorená opäť. Nájomca realizoval rekonštrukciu kuchyne a 

výmenu barového pultu a nová nájomná zmluva bude obsahovať záväzok nájomcu, že si 

nebude u prenajímateľa uplatňovať žiadne nároky z nájomnej zmluvy z roku 2015. 

NOVINKY A ZMENY V MALOOBCHODE A PREDAJNIACH 

Svoj predaj ukončila drogéria pri podchode v Nemšovej a v jej priestoroch bola na jar 2020 

otvorená predajňa DOBRÉ CYKLO. Na území mesta tak pribudla nielen špecifická 

prevádzka, ktorá poskytuje ľuďom predaj nových bicyklov a cyklistického sortimentu, ale 

v priestoroch podchodu ponúka aj službu servisu a opráv bicyklov. Predajňa bola otvorená 

práve v období, keď v meste pribudla nová cyklotrasa, vďaka ktorej sa záujem o tento spôsob 

prepravy ešte zvýšil. Do nových priestorov na Ulicu Janka Palu sa presťahovala predajňa 

záhradkárskych potrieb.  

Rekonštrukciou prešli i priestory rodinného domu na Ulici Janka Palu, kde vznikla 

polyfunkčná budova a v nej kaderníctvo, kozmetika, fotoateliér a služba poskytujúca 

terapeuticko-relaxačné masáže . Zákazníci môžu pri návšteve polyfunkčného domu využiť aj 

vlastné parkovisko. Polyfunkčný dom bol do prevádzky uvedený ešte v predchádzajúcom 

roku, v októbri 2019. 

Zmenou majiteľa prešlo aj pohostinstvo Slovenská pivnica, ktoré nesie nový názov Danyho 

šenk, cyklo gril pub. Pohostinstvo prešlo rekonštrukciou a svoje dvere otvorilo nielen 

občanom mesta, ale i cyklistickým návštevníkom, ktorí mestom prechádzajú. Otvorenie sa 

uskutočnilo 21. augusta o 15.00 hodine.  

Druhou zmenou v reštauračných zariadeniach bol priestor DiscoPub New York, v ktorom sa 

v roku 2020 otvorila prevádzka NEUS Bistro, ktorá sa špecializuje na svetovú kuchyňu 

(latino, Ázia...) 

DLHODOBO ZAVRETÉ PREVÁDZKY Čo zostalo nezmenené, sú dlhodobo zavreté 

priestory metrového textilu a bývalého mäsiarstva v budove Potravín Šimková. Rovnako 

dlhodobo je zavretý alebo mení majiteľa nebytový priestor v mestskej časti Ľuborča nad 

potravinami v bývalej budove verejného stravovania. Zavreté je aj pohostinstvo Žovinec a 

malý predajný priestor vedľa pošty (bývala predajňa obuvi a textilu). 
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PREHĽAD OBCHODOV A SLUŽIEB V MESTE  

V tomto ročníku kroniky som sa zamerala na prehľad obchodov a služieb, ktoré sa nachádzali 

na území mesta Nemšová k 31. 12. 2020. Život počas pandémie ovplyvnil chod danej sféry 

v Nemšovej. Niektoré prevádzky boli zatvorené, iné vydávali cez výdajné okienko, či 

predávali prostredníctvom internetu.  

AUTOSERVISY, ČERPACIE STANICE A POD. PEKO servis, Autoservis, Pneuservis 

Veľký, s. r. o., Pumpa Dalioil (čerpacia stanica), 1. nemšovský taxi, SA-VA S Sabo Jozef 

(autobusová doprava), Autodoprava Gábriš Miroslav.  

DROGÉRIE A FARBY LAKY Maloobchodná predajňa Farby Laky Drogéria Dana 

Pavlačková (Mierové námestie) a Drogéria Top, s. r. o.  

FINANČNÉ A POŠTOVNÉ SLUŽBY A STÁVKOVÁ KANCELÁRIA Slovenská 

sporiteľňa, Allianz Slovenská poisťovňa, Švorec Jozef Obchodné zastúpenie, Stávková 

kancelária Niké, Slovenská pošta. 

OBUV, TEXTIL, ŠPORTOVÉ POTREBY Linda Šport (obchod so značkovými športovými  

potrebami) a zberňa šatstva a čistenie šatstva, Peha SK, s. r. o. (predajňa paplónov a peria), 

Lizard - športové legíny sk. (internetový obchod, výroba športového oblečenia), Dobré cyklo 

(predajňa bicyklov a príslušenstva), Testia Terézia Podoláková (maloobchodná predajňa 

obuvi, metrového textilu, kozmetických výrobkov, kancelárskych potrieb a dekorácií), Adam 

a Eva (obchod so spodnou bielizňou), predajňa textilu Acron, textil Danica Daňová, textil 

Ankatex s. r. o. a , Textil oproti škole, Čínsky obchod.  

POTRAVINY, MÄSIARSTVA A PEKÁRNE V meste Nemšová sa nachádza 17 rôznych 

druhov predajní s potravinovými výrobkami, a to: Šimková Elena (maloobchod, 

pohostinstvo), Potraviny Zuzka, Potraviny Na Mlynoch, CBA Slovakia, a. s., Coop Jednota 

Trenčín, spotrebné družstvo (Tr. Závada, Ľuborča a Kľúčové), Potraviny 356, Fehers, s. r. o. 

(predajňa ovocia a zeleniny Nemšová), Topák (predajňa ovocia a zeleniny Nemšová), pekáreň 

a predajňa Ján Kubíček-synovia, s. r. o., Pekáreň Strelná a Pekáreň Sézam-Emanuel Mazán, 

Mäsiarstvo Maroš s. r. o., Mäsiarstvo Fabuš s. r. o., predajňa mlieka a mliečnych výrobkov 

(PD Vlára Nemšová), predajňa zmrzliny a zákuskov, mestská pálenica.  

ROZLIČNÝ TOVAR A ELEKTRO Elise Darčekovo (v bývalom kaderníctve Eva 

Vavrušová), COM-PA, s. r. o. (predajňa elektrospotrebičov a domácich potrieb), Javi, s. r. o. 

(predaj sklenených výrobkov), Artefukt (predajňa obrazov a umeleckého materiálu), predajňa 

vína, novín a tabakových výrobkov (polyfunkčná budova Janka Palu), predajňa Korunka, 

trafika (predajňa novín a tabakových výrobkov), zlatníctvo. 

KOZMETICKÉ, KADERNÍCKE SLUŽBY a FOTO SLUŽBY Štyri kaderníctva v obci 

Nemšová a 2 kaderníctva v mestskej časti Ľuborča, Salón krásy Mischa, foto-ateliér.sk, Salón 

Gabi (pedikúra, manikúra, gélové nechty).  

STAVEBNINY A PRIEMYSELNÝ TOVAR, KOV A DREVO, PAPIER Big Mat 

Stavebniny Rospol, a. s. predaj stavebného materiálu, TOS KAs Kovovýkup, s. r. o., 

Rozmatech, s. r. o. (maloobchod so železiarskym a rozličným tovarom), výroba palivového 

dreva, Tlačiareň J+K.  
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STRAVOVACIE A UBYTOVACIE ZARIADENIA Najviac však asi pandémia zasiahla 

stravovacie zariadenia, ktoré boli značnú časť roka zavreté alebo fungovali len formou 

okienkového výdaja a rozvozu hotových jedál. V meste Nemšová sa nachádzajú rôzne 

pohostinstvá, reštaurácie a krčmy: Reštaurácia a pizzeria Nemšovanka, Pizzeria Lagúna, 

Pizzeria Expres Ľuborča, Pohostinstvo Šport - Šimková, Kaviareň Oryx, Pohostinstvo 

Dvorec, Pohostinstvo Machara, Kaviareň Red Seven, Pohostinstvo Daniela, Vináreň 

Kľúčové, Pohostinstvo Gabriš Tr. Závada, Reštaurácia NEUS Bistro, Danyho šenk gril 

(bývalá Slovenská pivnica), Penzión a reštaurácia Kingo, Penzión a reštaurácia Gazdovstvo 

Uhliská, Fans Klub (bývalé kino), bar Kamenec.  

ZÁHRADNÍCKE POTREBY, KVETINÁRSTVA, ARANŽÉRSTVA: Dekornatur - 

Záhradníctvo aranžérstvo Brisudová, Kvetinárstvo Alfa DM Dušan Mazanovský, Záhradkár, 

chovateľ, včelár a rybár u Zaka, Poľnohospodárske potreby Husár, kvetinárstvo Šimková. 

Časť uvedených prevádzok sa nachádza v súkromných budovách, rodinných domoch a iné 

v polyfunkčných domoch, ktoré sa nachádzajú na Ulici SNP (1), na Ulici Janka Palu (4).  

PRIEMYSELNÉ LOKALITY V NEMŠOVEJ Nachádzajú sa tu dve oblasti, ktoré možno 

nazvať priemyselnou lokalitou. Mladšou je lokalita na Púchovskej ulici, kde sa nachádza 

logistické centrum LIDL, sklady spoločnosti Systemtube, výrobná hala spoločnosti CryzyFly 

Kiteboarding. Druhou priemyselnou lokalitou je Rybárska ulica, kde sa okrem pekárne Sézam 

a miestnej pálenice nachádza aj predajňa stavebného materiálu BigMat Stavebniny Ropspol 

a.s., Kovovýkup, autobusová preprava SA-VA, výroba palivového dreva, kamiónová doprava 

a výroba lepeniek. 

SPOLOČNOSŤ LIDL získala ocenenie naj zamestnávateľ roka 2020. Logistické centrum 

nachádzajúce sa v Nemšovej vytvára zamestnanecké pozície pre mnoho ľudí z Nemšovej aj 

širokého okolia. Spoločnosť Systemtube, s. r. o. sa zaoberá predajom hutného materiálu so 

zameraním prevažne na oceľové rúry a ostatné uzatvorené a otvorené profily. Spoločnosť sídli 

v Košiciach. V Nemšovej sa prevádzkujú skladové priestory pre hutný materiál. Sklad má 

celkovú plochu 10 147m2. Sklad so svojou výhodnou polohou v Západoslovenskom kraji 

slúži na skladovanie a rozvoz materiálu. CryzyFly Kiteboarding sa venuje výrobe 

športového materiálu, tričiek, surfov a iného príslušenstva. Svoje výrobky predáva 

prostredníctvom internetového obchodu do krajín v Európe, Amerike i Austrálii. 

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Treťou najväčšou a zároveň najsevernejšou správou odštepného závodu Trenčín je LESNÁ 

SPRÁVA NEMŠOVÁ, ktorá obhospodaruje tri lesné celky: lesný celok Ľuborča, lesný 

celok Opatová a lesný celok Trenčianske Stankovce. Jej súčasné hranice boli vytvorené 

v roku 2005, kedy sa zlúčila s Lesnou správou Opatová. Obhospodarovaná výmera lesných 

pozemkov je na úrovni 6,112 ha (cca 20 % z celkovej katastrálnej výmery lesnej správy), 

z toho je 1,326 ha neštátnych neodovzdaných lesov a 139 ha v nájme. Výmera porastovej 

plochy je 5,895 ha, z toho je 4,991 ha hospodárskych lesov, 730 ha ochranných lesov a 173 ha 

lesov osobitného určenia.  

ÚDAJE ZA ROK 2020 Vedúca lesnej správy je Ing. Ľubica Harničárová, Ing. Matej 

Šumaj a Anna Ondreičková (technici LS), Bc. Lukáš Nitchneider (vedúci LO Vlárka ), Ing. 
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Nový symbol udržateľnosti od roku 2020 

Michal Potfaj (vedúci LO Vlára), Lukáš Jančovič (vedúci LO Čaganov), Bc. Jaroslav Patka 

(vedúci LO Bónove), Boris Harničár (vedúci LO Čerešienky), Andrej Lukšo (vedúci LO Tr. 

Závada), Ján Fraňo (vedúcu LO Trenčianske Teplice) a Ing. Andrej Masaryk (vedúci LO 

Opatová).  

Vo februári bola vypracovaná správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na 

vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre obdobie rokov 2021 - 2030. Dokument sa týkal 

lesného celku Ľuborča s výmerou lesných pozemkov 4 260,95 ha (odkaz na celý dokument je 

uvedený  v použitej literatúre).  

Terénne podmienky porastov poskytujú predpoklady pre uplatnenie traktorových technológií 

(78 %), lanovky (8 %) a kone (14 %). Priemerne sa ročne obnoví 11,41 ha porastov, 

obnovnou ťažbou sa vyťaží 14 800 m2, náhodou ťažbou 3 824 m2 a mimoriadnou ťažbou 11 

m2. 

VETROPACK NEMŠOVÁ  

Spoločnosť Vetropack je popredným výrobcom 

sklenených obalov v Európe. Má viac ako 3 800 

zamestnancov v ôsmich krajinách, z toho 

v Nemšovej mal 420 zamestnancov. Spoločnosť je 

priekopníkom recyklácie od 70. rokov 20. stor. 

Miestne sklárne sú súčasťou koncernu od roku 2002. 

Na konci roka 10. decembra skupina získala sklárne 

v Moldavsku, ktoré financovala z vlastných zdrojov.  

Nová dcérska spoločnosť bezproblémovo zapadla na 

trhy Vetropacku v strednej a východnej Európe. 

VPLYV PANDÉMIE COVID-19 Skupina Vetropack predala vo fiškálnom roku 2020 

4,86 miliardy kusov sklenených obalov (2019: 5,16 miliardy kusov), čo bolo o 5,9 % menej 

ako v predchádzajúcom roku. Keďže stravovacie zariadenia boli kvôli koronavírusu niekoľko 

mesiacov zatvorené, dopyt po víne, pive a predovšetkým nealkoholických nápojoch, 

minerálnej vode a ovocných šťavách, klesol. Lockdown tiež viedol k zvýšenému dopytu po 

potravinách skladovaných v sklenených nádobách. Skupina vygenerovala konsolidované čisté 

tržby vo výške 662,6 milióna CHF, čo je o 7,3 % menej ako v predchádzajúcom roku (v 2019 

to bolo 714,9 milióna CHF). V miestnych menách to znamenalo zníženie iba 3,5 %. Zmeny, 

ktoré priniesla pandémia, spôsobili, že zníženie bolo ovplyvnené predovšetkým sklenenými 

obalmi s nižšou cenou, čím sa zvýšila priemerná cena predaných sklenených obalov. 

Pandémia Covid-19 mala na fiškálny rok 2020 obrovský vplyv. Celý európsky priemysel 

kontajnerového skla musel obmedziť svoje výrobné kapacity a dokonca zatvoriť výrobné 

linky. Vetropack dočasne znížil svoje výrobné kapacity a celkovo vyrobil 1,42 milióna ton 

(2019: 1,46 milióna ton), čo je o 3 % menej ako v predchádzajúcom roku. V Slovenskej 

spoločnosti Vetropack Nemšová to bolo naopak, zvýšila svoje čisté tržby o 10,1 % na 71,8 

milióna eur (2019: 65,2 milióna eur). Vo fiškálnom roku 2020 spoločnosť naplno využívala 

novú pec na farebné sklo a táto dostatočná kapacita viedla k zvýšeniu jednotkových tržieb.  
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Šéf Vetropacku Nemšová Boris Sluka s cenou Investor roka 

ÚSPECH V ANKETE INVESTOR ROKA Tento rok, v 23. ročníku, časopis Trend 

vyhlásil ceny za mimoriadne podnikateľské 

úspechy pre firmy a manažérov na 

Slovensku. Vetropack získal prvé miesto 

v kategórii Investor roka 2020. Hneď za 

ním sa umiestnili na druhom mieste operátor 

Telekom a na treťom juhokórejský výrobca 

automobilov Kia Motors Slovakia. Cenu si 

v Bratislave prevzal generálny riaditeľ Boris 

Sluka.  

Nadnárodný koncern Vetropack, do 

ktorého nemšovské sklárne od roku 2002 

patria, investoval za dva roky do 

komplexnej výmeny mechanizmov vo 

fabrike viac než päťdesiat miliónov eur. Výsledkom je podstatne objemnejšia výroba, viac 

pracovných miest a menší negatívny dosah na životné prostredie. Prakticky celý výrobný 

proces od taviacich agregátov cez tvarovacie linky a kontrolné prístroje či dochladzovacie 

pece na studenom konci prešiel modernizáciou. Skláreň touto investíciou značne rozšírila 

svoje výrobné kapacity. Kým staré taviace vane mali kapacitu 230 ton roztaveného skla 

denne, dnes dosahuje maximálna kapacita 300 až 320 ton za deň. Vďaka tomu dokáže 

Vetropack vyrobiť o tridsať až štyridsať percent viac. Realizácia bola veľkou logistickou 

výzvou, výrobu totiž nemožno odstaviť, sklo vo fabrike tečie nepretržite. Taviace agregáty 

vymieňali postupne s dôrazom na načasovanie odstávky, vychladenia a výmeny zariadení, ako 

aj na ekológiu. Investície do nových pecí a výrobných liniek za posledné dva roky priniesli 

nielen zvýšenie kapacity pecí, ale hlavne úsporu energie a vďaka najnovšej technológii aj 

zníženie emisií CO2. A práve ekológia je to, čo pomohlo sklárňam cenu získať.  

MALÉ VECI OKOLO NÁS Prvýkrát Vetropack v spolupráci s MAS Vršatec 1. marca 

začal grantovú súťaž Malé veci okolo nás. Súťaž je dôkazom toho, že medzi nami sú ľudia, 

ktorí sa oduševnene venujú rôznorodým aktivitám často bez nároku na odmenu, pomáhajú si 

navzájom a dokážu spolupracovať. Do súťaže sa so svojimi projektami zapojilo 13 skupín, 

občianskych združení alebo jednotlivcov od Bolešova až po Kľúčové. V prvom kole hlasovali 

za projekty zamestnanci a v máji porota vybrala z  8 najlepších projektov a 5, ktoré získali 

grant v hodnote 500 €. Kritériami boli inovatívnosť, zviditeľnenie „malej veci“, spolupráca 

a história miesta alebo aktivity. Grant získali: ZUŠ Nemšová (Mini park umenia pri ZUŠ), ZŠ 

Janka Palu (Poznáte dobu rozkladu), OZ Peregrín (Skvalitnenie poskytovania sociálnych 

služieb, 117. zbor sv. Františka z Assisi (hmyzie domčeky), Bernard Brisuda (Pumptrack bike 

zóna).  

Úspešný bol aj projekt, výtvarná súťaž pre deti, pod názvom Čo by si prialo sklo. Spolu 13 

výhercov získalo poukážku na športové vybavenie v hodnote 50 € a ich obrázky sa stali 

súčasťou kalendára na rok 2021. Výhercami boli: Gabriela Ondrišáková - 14 rokov, 

Alexandra Oškrdová - 14 rokov, Michaela Gabrišová - 13 rokov, Katarína Oriešková - 14 

rokov, Hana Slivová - 13 rokov, Lilly Imrichová - 8 rokov, Martin Gabriš - 11 rokov, Rebeka 



      

      KRONIKA MESTSKÝCH ČASTÍ A MESTA NEMŠOVÁ 2020 

 

86 

 

Nová česacia linka na spracovávanie chmeľu 

Jakúbková - 11 rokov, Hana Močiliaková - 8 rokov, Adela Gostíková - 11 rokov, Eliška 

Gajdošová - 12 rokov, Alexandra Gužíková - 14 rokov, Diana Chlebanová - 10 rokov.  

PD VLÁRA NEMŠOVÁ  

Družstvo sa zaoberá rastlinnou výrobou zameranou na pestovanie obilnín, chmeľu, cukrovej 

repy, horčice, facélie a krmovín pre živočíšnu výrobu. V živočíšnej výrobe sa zameriava na 

chov hovädzieho dobytka na mlieko, chov brojlerových kurčiat a chov oviec. Ovčie mlieko sa 

ďalej spracováva na výrobky v prevádzke na výrobu ovčieho syra. Družstvo prevádzkuje 

predajňu na predaj vlastných výrobkov, mechanizačné stredisko a celopodnikovú réžiu.  

Poľnohospodárske družstvo v rámci „Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020“ realizovala 

dva projekt, a to: stavebno-technologické dobudovanie VKK Kľúčové v hodnote 457 000 € 

a obnovu strojového vybavenia s dôrazom na presné poľnohospodárstvo, kvalitu pôdy 

a životné prostredie v hodnote 189 000 €.  

K 31. 12. 2020 bol počet zamestnancov 52. V rastlinnej výrobe pracovali 2 zamestnanci, 

v živočíšne výrobe 26, v mliekarni a predajni výrobkov 8, v mechanizácii 11 a v správe 

podniku 5 zamestnancov. Celkové výnosy družstva v roku 2020 boli 4,9 milióna € a celkové 

náklady 5,14 milióna eur. Dosiahnutý hospodársky výsledok bola strata 225 000 €.  

VÝROBA V ROKU 2020 

RASTLINNÁ VÝROBA 

Obhospodarovalo sa 1 356,41 ha 

poľnohospodárskej pôdy, z čoho bolo 

1 032,48 ha ornej pôdy, 36,91 ha 

chmeľníc a 287 ha trvalo trávnaté 

povrchy. Významnou udalosťou pre 

rastlinnú výrobu bolo získanie ocenenia 

Top pestovateľ cukrovej repy v roku 

2020 a získanie prvého miesta 

v pestovaní cukrovej repy, ktoré 

udeľuje firma Považský cukor, a. s. 

Dosiahnutá úroda v hospodárskom 

roku: pšenica ozimná výmera 97,33 ha - z toho 484,31 t, jačmeň ozimný 239,7 ha - z toho 

735,11 t, repka ozimná 56,83ha - z toho 151,98 t, horčica 97,44 ha - z toho 43,4 t, repa 

75,14ha - toho 5 788,97t a chmeľ 36,6 ha - toho 25,69 ton úrody.  

POSLEDNÁ CHMEĽNICA NA SLOVENSKU Ide o titul, ktorý získala chmeľnica v 

Nemšovej po tom, keď zanikli chmeľnice v Soblahove, Trenčianskej Turnej a Čachticiach. 

Kým v roku 1993 bola výmera chmeľníc asi 1 300 hektárov a jeho pestovaniu sa venovalo 34 

pestovateľov, v roku 2020 zostal posledný pestovateľ, v Nemšovej. Chmeľnicu v minulom 

roku rozšírili a aktuálne sa snažili o obnovu strojov, ktorá prebieha priebežne každý rok. 

Nainštalovaná bola moderná česacia linka s dvoma česacími stenami, ktorá slúži na česanie 

chmeľových rév, po tom, čo sú privezené z chmeľnice. Zakúpený bol aj nový postrekovač, 

strhávač a orezávač.  
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Tohtoročná sezóna bola svojím počasím špecifická. Jarné práce boli skomplikované veľkým 

suchom a boli aj prerušené, pretože chmeľ rástol veľmi pomaly. Neskôr sa počasie otočilo a 

bolo prevažne daždivé. Podľa vedúceho chmeľu boli révy obrovské, dokonca prevyšovali 

výšku chmeľnice a vracali sa aj 1,5 m naspäť. Šišky napriek tomu, že boli malé, bolo ich málo 

a vo veľkej časti mali hrdzavý vzhľad, obsah alfa horkých kyselín mali dostatočne vysoký, čo 

je pre ďalšie spracovanie veľmi dôležité. V porovnaní s minuloročnou sezónou išlo aj tak o 

polovičnú úrodu a dokonca museli riešiť aj škodovú udalosť, pretože 30. augusta počas letnej 

búrky im padlo k zemi 3,5 ha chmeľu aj s konštrukciou.  

Na jednej chmeľovej sezóne sa podieľalo 40 sezónnych pracovníkov a 3 stáli pracovníci. 

Získať ľudí na zapichovanie chmeľovodičov a otáčanie chmeľu je problematické, no tento 

rok bol kvôli pandémii záujem o práce na chmeli paradoxne vyšší než obvykle. Kríza 

teda priebeh prác ovplyvnila pozitívne. Zvýšil sa záujem najmä o jarné práce. O zberové 

práce býva záujem bežne, najmä zo strany študentov. Tohtoročný zber chmeľu začal 14. 

augusta a prebiehal formou trojzmennej prevádzky. Dňa 3. septembra boli práce na zbere 

ukončené. Najväčší problém je, podľa slov vedúceho chmeľu, získať pracovnú silu od 

miestnych občanov a občanov z okolia. Miestni prestávajú mať o prácu záujem aj napriek 

tomu, že jarné práce nie sú platené od výkonu, ako tomu bolo v minulosti, ale od hodiny. 

Chýbajúcu pracovnú silu tak museli neraz vyriešiť sezónnymi pracovníkmi z východného 

Slovenska. 

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA V roku 2020 zabezpečovali chod na 3 hospodárskych dvoroch, kde 

mali ustajnené zvieratá. Družstvo je zaradené v opatrení dobré životné podmienky zvierat a to 

na operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice (495 kusov dojníc) a na operáciu zlepšenie 

životných podmienok hydiny (5000 DJ).  

Na dvore VKK Kľúčové chovali priemerne 498 dojníc plemena Holstein. Priemerná denná 

úžitkovosť bola 32,30 litra/kus. Spolu bolo vyprodukovaných 5 872 049 litrov mlieka, z toho 

predaných 5 653 990 litrov mlieka v priemernej cene 0,3357 €/liter. Na dvore v Hornom Srní 

chovali 830 kusov oviec. Spolu vyprodukovali 159 751 litrov mlieka, z toho predaných bolo 

33 288 litrov mlieka v priemernej cene 0,9345 €/liter. Množstvo 123 723 litrov mlieka bolo 

použitých na výrobu mliečnych výrobkov vo vlastnej mliekarni.  

Brojlerové kurčatá boli do júna 2019 umiestňované nad dvoch dvoroch, na dvore Nemšová 

a na dvore Kľúčové, no v júli 2019 nastala v hale Kľúčové škodová udalosť, kde rozsiahly 

požiar spôsobil úplné zničenie výkrmovej haly (pozri Kronika 2019). Po požiari bol chov 

realizovaný už len na dvore v Nemšovej, čo sa odzrkadlilo aj na poklese tržieb. Počet 

chovných turnusov v roku 2020 klesol z cca 12 na 6. Za jeden sa turnus vychovalo približne 

12 300 kusov kurčiat. 

PREVÁDZKA NA VÝROBU VÝROBKOV Z OVČIEHO MLIEKA A PREDAJŇA V 

prevádzke sa spracovávala väčšina nadojeného ovčieho mlieka. Vyrábali sa syry, nite, 

bryndza, jogurty zo 100% ovčieho mlieka. Výnosy za predaj výrobkov dosiahli výšku 235 

000 €. Výrobky sa predávali priamo v podnikovej predajni v mliekarni na dvore Horné Srnie 

a zároveň aj v predajni v meste Nemšová. 
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VPLYV PANDÉMIE NA PD VLÁRA Vedenie účtovnej uzávierky nezaznamenalo výrazný 

pokles predaja a vedenie dospelo k názoru, že opatrenia nemajú vplyv na schopnosť 

pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať tak aj naďalej.  
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Model miestnej železničnej stanice na výstave v Považskej Bystrici v roku 2018 

DOPRAVA A SPOJE  

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE PREDAJA CESTOVNÝCH LÍSTKOV NA 

ŽELEZNIČNEJ STANICI Rok a niekoľko mesiacov od zrušenia predaja lístkov na 

železničnej stanici v Nemšovej vynaložilo mesto i občania snahu o jeho obnovu. Využili 

petičné právo a vyzvali občanov, aby sa pod petíciu podpísali. Vystavené boli dve petície. 

Predmetom prvej petície bolo obnovenie možnosti zakúpenia cestovných lístkov na 

železničnej stanici mesta Nemšová a predmetom druhej bolo umiestnenie automatu na predaj 

cestovných lístkov do priestorov železničnej stanice. Petíciu bolo možné podpísať od 3. 

januára na vopred určených miestach na Mestskom úrade Nemšová, v Mestskej knižnici v 

Nemšovej, Kľúčovom a v Trenčianskej Závade, VPS, m. p. o. Nemšová, na základnej škole i 

materskej škole. Petíciu za obnovenie predaja cestovných lístkov v meste Nemšová doručili 

Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky 25. mája. Svojimi podpismi ju 

podporilo 917 občanov. 

ŽELEZNIČNÁ STANICA NEMŠOVÁ ZARADENÁ DO SVS Odpoveďou 

ministerstva bolo, že napriek nárastu záujmu o železničnú dopravu, ktorá patrí medzi 

najmodernejšie, najekologickejšie a najbezpečnejšie spôsoby prepravy, dochádza k tomu, že 

zabezpečenie predaja cestovných dokladov predajom na staniciach alebo osadzovaním 

automatov a zároveň potreba sprevádzajúceho personálu je na niektorých tratiach nerentabilná 

a neefektívna. Preto sú niektoré trate zaradené do tzv. systému SVS - samoobslužný výpravný 

systém. To je aj prípad trate Trenčianska Teplá – Vlárský průsmyk, na ktorej sa nachádza aj 

železničná stanica Nemšová. Na miestnej stanici si tak môžu cestujúci zakúpiť lístok hneď 

niekoľkými spôsobmi - cez internet, cez aplikáciu idem vlakom, SMS lístok alebo jednoducho 

u rušňovodiča po nástupe do 

vlaku. Na základe uvedeného 

ministerstvo zastáva názor, že 

existuje dostatok možností, 

ako si cestovný doklad 

zadovážiť. Petícia tak nebola 

kladne vybavená. Prístupy 

občanov sa líšia, niektorí 

zmenu vítajú, iní budú 

potrebovať viac času, aby sa 

zmenám prispôsobili a zvykli 

si na ne.  
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NÁBOŽENSTVO A DUCHOVNÝ ŽIVOT  
Dňa 9. januára sa vo farskom kostole konala inštalácia relikvie blahoslaveného Titusa 

Zemana. Po svätej omši, ktorú slávil kaplán Dominik Ondriaš, sa relikvia tohto slovenského 

blahoslaveného a patróna duchovných povolaní umiestnila na oltár Sedembolestnej Panny 

Márie, kde si ju mohli veriaci uctiť. V dňoch 14. a 15. februára sa vo farnosti konala 

duchovná obnova spojená s reformou ružencového bratstva, ktorú viedol dominikán fráter 

Bruno Branislav Donoval. Táto obnova spočívala z modlitieb svätého ruženca, svätých omší, 

adorácie a z prednášky, ako má prebehnúť reforma ružencového bratstva.  

PANDÉMIA KORONAVÍRUSU A FARNOSŤ Od 10. marca do 5. mája sa 

v miestnej farnosti neslávili verejné sväté omše. Aby sa nestratil kontakt veriacich s farským 

kostolom, sväté omše sa začali vysielať cez internet. Živý prenos zabezpečovala firma 

Rekem. Prvá takáto svätá omša bola odvysielaná na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca. Za 

zatvorenými dverami prázdneho kostola museli veriaci prežiť aj najväčší sviatok kresťanov – 

katolíkov, Veľkú noc. Slávenie verejných svätých omší sa obnovilo 6. mája. Nastalo 

uvoľnenie opatrení a kostoly sa opäť kvôli pandémii zatvorili až v októbri. Tesne pred 

poslednými hodovými slávnosťami v Trenčianskej Závade bolo vydané nariadenie, že sväté 

omše sa môžu sláviť v počte 6 ľudí a neskôr od 24. októbra do 1. novembra bolo verejné 

slávenie svätých omší opäť prerušené. Od 16. novembra sa bohoslužby obnovili, pričom 

najvyšší počet veriacich na svätej omši nemohol presiahnuť polovicu miest na sedenie.  

HODOVÁ SLÁVNOSŤ V TRENČIANSKEJ ZÁVADE Dňa 17. mája slávili hody 

v Trenčianskej Závade s poďakovaním Panne Márii Fatimskej za obnovenie verejných 

bohoslužieb. Svätú omšu celebroval a kázeň predniesol pán dekan Ján Smolka. Druhá hodová 

slávnosť sa v októbri, bohužiaľ, pre sprísnenie opatrení neuskutočnila. 

HODOVÁ SLÁVNOSŤ V ĽUBORČI Dňa 14. júna spoločne s veriacimi oslávili 

patróna kaplnky v Ľuborči svätého Antona Paduánskeho. Slávnostnú hodovú svätú omšu mal 

kaplán Dominik Ondriaš, ktorý sa prihovoril farníkom aj v homílii. Ako je zvykom na 

spomienku svätého Antona, po svätej omši dekan Ján Smolka požehnal ľalie, chlieb a deti.  
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Žiaci počas prvého sv. prijímania, jún 2020 

Vľavo obnovený kríž pre Kostolom sv. Michala, vpravo posvätenie sochy sv. Jozefa 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE Dňa 28. júna mali vo farnosti slávnosť prvého svätého 

prijímania. V tento deň malo 63 detí miestnych škôl prvýkrát plnú účasť na svätej omši.  

HODOVÁ SLÁVNOSŤ V KĽÚČOVOM Konala sa dňa 26. júla, presne v deň spomienky na 

svätú Annu a Joachima, rodičov Panny Márie. Slávnostnej svätej omši pred kaplnkou 

predsedal rodák z Dubnice nad Váhom ICDr. Michal Rajec, PhD, ktorý je súdnym vikárom 

miestnej diecézy. Pri tejto slávnosti dekan Ján Smolka požehnal na konci svätej omše novú 

sochu svätého Jozefa, ktorá sa umiestnila v presbytériu kaplnky oproti soche Panny Márie. 

Vyrezal ju rodák a ľudový rezbár Ľudovít Vavrúš a donorom bola rodina Jozefa Reu z 

Kľúčového.  

HODOVÁ SLÁVNOSŤ BORČICE Dňa 13. septembra slávili hody v Borčiciach. Svätú 

omšu v strede obce slúžil a v kázni sa prihovoril veriacim bolešovský farár Štefan Kľúčik.  

OBNOVA KRÍŽA PRED FARSKÝM KOSTOLOM Dňa 20. septembra zavítal do 

farnosti nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý po popoludňajšej pobožnosti požehnal 

obnovený kríž pred farským kostolom, tzv. Trojičku, a nový misijný kríž, ktorých obnovu 

zabezpečil donor Dalibor Janega.  

HODOVÁ SLÁVNOSŤ NEMŠOVÁ Slávnostnú svätú omšu 4. októbra celebroval a 

homíliu predniesol provinciál Spoločnosti Božieho Slova páter Pavol Kruták, SVD.  
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1. červený kontajner na elektroodpad. 2. Orez stromov pre kostolom. 3. Výsadba zelene za mestských úradom. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Pandémia mala okrem mnohých negatív aj isté pozitíva. Obmedzením pohybu, znížením 

mobility obyvateľstva a zavretím podnikov nastala zmena v kvalite ovzdušia v mestách. 

Počas prvého mesiaca (13. 3. - 13. 4. 2020) platnosti prísnych opatrení kvôli zamedzeniu 

šírenia ochorenia Covid-19 poklesli koncentrácie NO2 na 17 mestských staniciach SHMÚ 

oproti desaťročnému priemeru o -24.5 % (-6 μg/m3). V meste Nemšová sa takéto merania 

síce nerobili, ale zníženie škodlivých látok v ovzduší je zjavné na celom Slovensku, teda 

i v Nemšovej.  

VÝSADBA ZELENE Vysadili sa všetky kvetináče na Mierovom námestí, Ulici SNP, 

kruhovom objazde, športovej hale a pribudli aj nové závesné kvetináče. Tie zdobili stĺpy 

verejného osvetlenia pri mestskom múzeu, pred kultúrnym centrom a na Ulici Janka Palu.  

VÝRUB STROMOV Na jeseň bola zrezaná lipa na mestskom pozemku pri Ľuborčianskej 

kaplnke. Po zrezaní bolo jasné, že toto rozhodnutie bolo správne. Lipa bola dutá 

a spráchnivená a mohla ohroziť občanov mesta. Zrezané boli smreky a borovica na mestskom 

pozemku č. C-KN, parcela č. 142 k. ú. Ľuborča z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti. Posledné 

výruby smreka, jablone a brezy boli realizované na pozemku materskej školy v Ľuborči 

z dôvodu ohrozenia života občanov.  

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

COVID-19 A ODPAD Nový koronavírus SARS CoV 2, tak ako všetky iné vírusy, môže 

určitý čas prežiť na povrchu predmetov, no pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie. Doba 

predpokladaného prežívania koronavírusu na rôznych povrchoch je: polypropylén/plast - 72 

hodín, nehrdzavejúca oceľ - 48 hodín, kartón/lepenka/papier - 24 hodín, meď - 4 hodiny. Pri 

používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov pracovníkov, ktorí nakladajú s 

odpadmi (rúška a rukavice), nie je predpoklad rizika prenosu nákazy pri nakladaní s 

komunálnym odpadom touto formou. Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčal likvidovať 

použité rúška, vreckovky a rukavice ako bežný komunálny odpad, ktorý sa vkladá do 

plastových vriec určených na odpad a následne do kontajnerov na komunálny odpad 

a upozorňoval verejnosť, aby tento druh odpadu občania nevhadzovali do nádob určených na 

separáciu odpadu.  
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1. Čierna skládka, máj 2020 2. Nesprávne nakladanie s odpadom 3. Recyklácia plastových fliaš na zbernom dvore 

 

 

Konzumný spôsob života spôsobuje neustály nárast odpadu všeobecne. Občania sú 

informovaní o realizovaní zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. V meste 

Nemšová je každoročne vytvorený kalendár zberu triedeného odpadu, ktorý je vždy 

aktualizovaný v Nemšovskom spravodajcovi, vyhlásený v mestskom rozhlase, sprístupnený je 

v aplikácii sms správ. Napriek enormnej snahe mesta o zníženie tvorby komunálneho odpadu 

je podľa uvedených čísel tendencia stále stúpajúca.  

Miera separovania bola v roku 2020 celkovo 50,27 % (50,73 % v roku 2019). Množstvo 

vyzbieraného odpadu uloženého na skládke a vyseparovaného odpadu, ktorý bol odovzdaný 

na zhodnotenie v roku 2020, bolo spolu 3 672,86 ton (o 54,8 tony viac ako v roku 2019).  

Množstvo odpadu určeného na skládkovanie bolo 1821,470 ton, čo je 285,49 kg/občana. Do 

tohto druhu odpadu patrili obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok - 2,65 ton, drobný 

stavebný odpad - 276,84 ton, zmesový komunálny odpad – 1 183,62 ton a veľkorozmerný 

odpad - 358,36 ton. 

Biologicky rozložiteľného odpadu odovzdaného v regionálnom centre zhodnocovania 

biologicky rozložiteľného odpadu mesta Nemšová bolo 1 461,6 ton (1 441,17 t v roku 2019).  

Čisté množstvo triedeného odpadu s možnosťou ďalšieho zhodnotenia sa vyzbieralo 392,8 

ton, o 9,4 tony menej ako v roku 2019, kedy sa vyzbieralo 402,19 ton recyklovaného odpadu. 

V tomto roku sa triedili nasledovné druhy odpadu: sklo (120,45 t), kompozitné obaly (10,5 

t), farby a tlač (1 t), lineárne žiarivky (0,17 t), šatstvo (42,76 t), zariadenia obsahujúce 

chlórfluorované uhľovodíky (4,6 t), oleje a tuky (3,97 t), vyradené elektrické 

a elektronické zariadenia (16,2 t), papiere a lepenky (120,62 t), rozpúšťadlá (0,5 t), kovy 

(22,708 t), plasty (49,17 t), batérie a akumulátory (0,12 t). 

Výrazne viac sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyzbieralo skla, plastov, šatstva, 

olejov, tukov a kovov. Menej sa vyzbieralo elektroniky a približne rovnako tetrapakov. Opäť 

narástlo aj množstvo veľkorozmerného odpadu o 25,58 t, ktorý sa vyzbiera predovšetkým 

počas jarného a jesenného upratovania, kedy je tento odpad vyložený pred domy, odkiaľ je 

prevezený na zberný dvor podobne ako iné druhy odpadu počas roka. Vďaka týmto zberom sa 

minimalizuje vznik čiernych skládok v našej obci, no neodstraňuje sa tento jav úplne.  

NOVÉ ČERVENO-BIELE KONTAJNERY NA ELEKTROODPAD 

Mesto Nemšová v spolupráci s ASEKOL SK, s. r. o., organizáciou zodpovednosti výrobcov 

pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory, zabezpečila pre občanov červeno-biele 

kontajnery ako prejav výbornej spolupráce pri triedení elektroodpadu v celkovom 
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Recyklohra - žiaci sadia stromy na školskom dvore 

vyzberanom množstve 21,805 tony za rok 2019. Na základe týchto pozitívnych čísiel mesto 

dostalo 3 kusy červeno-bielych kontajnerov (na Ulici Janka Palu, SNP a Ľuborčianska 

ulica). Špeciálne zberné nádoby boli určené na veľmi malý elektroodpad, spotrebnú 

elektroniku vrátane príslušenstva a iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.  

TOS KAS KOVOVÝKUP, S. R.O.  

V meste Nemšová sa okrem BRO a zberného dvora nachádza aj kovovýkup. ToS KaS 

Kovovýkup, s. r. o., sa zaoberá výkupom druhotných surovín od roku 2003. Ide predovšetkým 

o výkup a spracovanie autobatérií, špeciálnych zliatin a tvrdokovu. Vďaka dlhodobému 

pôsobeniu v danej oblasti získali mnoho dodávateľov a odberateľov. Suroviny väčšinou 

dodávajú do zlievarní, čo im umožňuje nakupovať suroviny za najlepšie výkupné ceny na 

slovenskom i zahraničnom trhu. Vykupujú tvrdokov, tk plátky, wolfram, niób, vanád, 

molybdén, nikel, hss oceľ, zliatiny, wolframové špirály, kobalt, inocel, titan. Vykupujú všetky 

druhy tvrdokovov a plátkov, hss materiál, ako sú vrtáky, frézy či kotúčové píly, rôzne zliatiny 

s obsahom cínu, titanu, molybdénu, kobaltu či niklu, kovové a liatinové odpady, farebné kovy 

ako mosadz, hliník či meď a tiež papierové odpady – kartóny, spisy a pod. 

Keďže spoločnosť zabezpečuje výkup naozaj veľkej škály surovín, mnohé sú dodávané na 

európsky trh, čo si vyžaduje splnenie všetkých obchodných a dodacích kritérií. Pri práci 

využívajú najmodernejšie zariadenie pre analýzu chemického zloženia kovových materiálov, 

a to ručný spektrometrálny analyzátor ALPHA od svetového výrobcu Innov-X Systems USA. 

ZBER ODPADU V ŠKOLÁCH  

Základná škola Janka Palu počas školského roka 

každoročne organizuje niekoľko zberov. Jedenkrát 

do roka zber papiera a po celý rok zber uzáverov z 

plastových fliaš, zber bateriek a tento rok aj zber 

použitých zubných kefiek. Zberom uzáverov 

podporovali liečbu chorej Kristíny z Trenčianskej 

Závady. Žiaci spolu nazbierali 126 289 kusov 

uzáverov, čo je asi 282 kilogramov. Najviac, 16 

520 kusov uzáverov, nazbieral žiak štvrtého 

ročníka.  

V zbere elektroodpadu nazbierali spolu 3 516 batérií, z toho najviac - 655 kusov - priniesol 

žiak štvrtého ročníka. Elektroodpad a batérie zbierali v rámci projektu Recyklohry. Zber 

papiera podporili vecnými cenami, ktoré dostalo 10 najlepších žiakov. Spolu nazbierali 3 465 

kilogramov papiera. Najviac - 810 kg - papiera nazbieral Adrián Schwandtner z prvého 

ročníka, 541 kg Šimon Mačina z druhého ročníka a 355 kg papiera Martin Kňažek z tretieho 

ročníka.  

Environmentálne boli zamerané vyučovacie hodiny počas tematických dní, ako sú Deň vody, 

Deň Zeme, Snežný deň, Svetový deň bez tabaku. Aktivitami prispievali k rozvoju osobnosti 

žiaka tak, aby nadobudol schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a 

jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného 
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Činnosť bobrov v okolí Nemšovej 

prostredia na celom svete. Pracovníci firmy PLANTEX a žiaci počas hodín techniky vysadili 

stromy a kríky v okolí školy.  

BOBOR EURÓPSKY V LOKALITE NEMŠOVÁ  

Castor fiber je na Slovensku zákonom chránený. Je to najväčší európsky hlodavec. Dĺžka 75 –

 100 cm, chvost 30 – 40 cm, hmotnosť 15 – 30 kg. Chvost pri koreni je síce okrúhly a 

osrstený, ale na rozšírenej časti holý a zhora sploštený, 

široký. Má zavalité, v zadnej časti rozšírené telo s 

krátkymi nohami. Celkové zafarbenie srsti môže na chrbte 

varírovať od hnedogaštanovej po tmavohnedú. Bobor je 

zviera/hlodavec, ktoré bolo v minulosti takmer vyhynuté 

a na Slovensku sa vyskytovalo len málo. Od roku 1977 sa 

šíri z Dolného Rakúska na Záhorskej a Podunajskej nížine, 

odkiaľ sa postupne presúva na sever. Druhým smerom, 

odkiaľ k nám prúdia bobry, je od roku 1981 Poľsko, tieto 

migrujú na východ. V našom regióne sa v minulosti 

nenachádzali, ale už niekoľko rokov pozorujeme výskyt 

bobra európskeho i u nás. Poznať to podľa jeho činnosti na 

ohryzených stromov. 

Miestny zoológ zo správy CHKO Biele Karpaty vysvetľuje, že bobor sa do nášho regiónu 

dostal iba jednou cestou, a to z Rakúska a cez Záhorie. Bobor je zviera, ktoré svoje potomstvo 

vyháňa z domu, a to potom ďalej putuje proti prúdu rieky a hľadá si vlastné teritórium, a tým 

migruje. Podľa slov zoológa, ktorý tu pracuje od roku 2017, sa v tejto lokalite pri jeho 

príchode do funkcie bobor nenachádzal, no zmienky o ňom boli v oblasti Nového Mesta nad 

Váhom a Trenčína. Onedlho sa situácia zmenila a na základe oznámenia sa dozvedel o úhyne 

dvoch mladých bobrov, čo mohlo byť spôsobené aj vyhnaním z hniezda, ktoré býva častokrát 

sprevádzané aj útočením. Pravdepodobnosť výskytu bobra na Vláre nie je vylúčená, ale to, či 

bobry územím iba prechádzajú, alebo tu majú aj hniezda, sa nepotvrdilo. To, že sa hniezdo 

bobrov zatiaľ nenašlo, však neznamená, že tu nie je, tvrdí zoológ, pretože ide o veľmi plaché 

zvieratá. V oblasti sa môže nachádzať niekoľko týchto jedincov, nejde však o desiatky, skôr 

o jednu či dve rodiny.  

 

 

 

  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlodavec
https://sk.wikipedia.org/wiki/1977
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%A9_Rak%C3%BAsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1horsk%C3%A1_n%C3%AD%C5%BEina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Podunajsk%C3%A1_n%C3%AD%C5%BEina
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Autonehoda na Mierovom námestí v Nemšovej, 5. máj 2020 

BEZPEČNOSTNÉ ZLOŽKY  

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. Dňa 5. mája na 

Mierovom námestí havarovalo auto do plota rodinného domu a skončilo celé v predzáhradke.  

ZZ I. BRIGÁDNEHO GENERÁLA JOZEFA MARTINA KRISTÍNA 

V roku 2020 sa pre pandemické opatrenia neuskutočnili tradičné verejno-spoločenské 

podujatia ako DOD pre verejnosť, či miestne školy. Útvar sa plne venoval zvládnutiu 

pandémie, zásobovaniu testovacích miest počas celoplošného testovania a iných činností 

súvisiacimi s vírusom Covid 19.  

DOBROVOĽNÉ HASIČSKÉ ZBORY 

MsZ uznesením č. 155 vymenovalo nové zloženie jednotlivých hasičských zborov v meste. 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KĽÚČOVÉ Veliteľ Martin Machara, 

členovia Anton Korienek a Pavol Korienek ako technici a strojníci, Tibor Pokrivčák, Jozef 

Korienek, Zdenko Miklátek, Richard Vavruš, Róbert Vavruš, Vladimír Korienek a Jozef 

Koníček ako starší hasiči.  

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ĽUBORČA Veliteľ Peter Ondreička, 

členovia Vladimír Zúbek a Juraj Pavlačka ako technici a strojníci, Martin Gurín, Juraj 

Adamec, Pavol Puna, Pavol Švančara a Štefan Moravčík ako starší hasiči, ďalej Matúš 

Švančara a Andrej Moravčík ako hasiči.  

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR NEMŠOVÁ Veliteľ Tomáš Prno, členovia 

Jozef Bahno a Peter Húdek ako technici a strojníci, Rastislav Guga, Stanislav Bahno a Jozef 

Gabriel ako starší hasiči, Martin Kebísek, Branislav Krajči, Daniel Merka, Milan Nemec, 

Peter Sádovský, Dominik Štefánek, Ján Gurín, Miloš Filo a Roman Krajči ako hasiči.  
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marec 2020 

Roznášanie rúšok a prejazdové skúšky ulicami mesta, marec 2020 

Cvičenie 27. júna 2020 

HASIČI A COVID-19 

K 1. januáru mali velitelia k dispozícii viac ako 30 preškolených osôb v oblasti zdolávania 

požiarov a mimoriadnych situácií. V tom duchu bol formulovaný aj harmonogram cvičení, 

ktorý bol ale narušený celosvetovou problematikou Covid-19 a súvisiacimi opatreniami. 

Niektoré plánované činnosti zrušili alebo presunuli na neskôr. Namiesto toho sa podľa 

pokynov krízového štábu mesta Nemšová zapojili do protiepidemiologických opatrení 

donáškou ochranných rúšok pre seniorov. Rozniesli takmer 600 rúšok. Rovnako počas trvania 

obmedzení bola vytvorená služba pre občanov, ktorá zabezpečovala donášku obedov, 

prípadne nákupov. Túto možnosť využila jedna ťažko zdravotne postihnutá občianka, a týmto 

spôsobom jej poskytli pomoc aj po skončení opatrení.  

PREJAZDOVÉ SKÚŠKY ULICAMI Vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou 

bola na miestny DHZ doručená výzva od Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne o 

zabezpečení priechodnosti miestnych a účelových komunikácií pre hasičskú a záchrannú 

techniku. Vykonali preto prejazdové skúšky kritickými ulicami na území Nemšovej, Ľuborče, 

Kľúčového a Trenčianskej Závady. Výsledkom prvých fáz prejazdových skúšok bolo zistenie, 

že ulice boli prejazdné len veľmi hranične. Po manévroch s cisternou prešli takmer všadiaľ, čo 

však v prípade ostrého výjazdu k udalosti (požiaru) nie je vyhovujúce. Často sa stávalo, že 

osobné vozidlá boli zaparkované priamo na ulici alebo nad podzemným hydrantom, čo by v 

prípade potreby znemožnilo jeho použitie. Občania boli vyzvaní, aby sa snažili parkovať 

svoje vozidlá na svojich pozemkoch a na verejných priestranstvách nechali prejazdný pruh o 

šírke min. 3 metre. 

CVIČNÉ POPLACHY V roku 2019 

zaznamenali hasiči na Slovensku až 1 677 

požiarov, ktoré vznikli dôsledkom 

vypaľovania, čo je oproti roku 2018 

nárast až o 71 %. Plošné vypaľovanie tráv 

a porastov sa pokutuje vo výške 331 € a 

pre podnikateľov až do výšky 16 596 €. 

Na jar preto vzhľadom na zvyšujúce sa 

riziko vzniku požiaru absolvovali cvičné 

https://www.facebook.com/hasicinemsova/photos/a.129364955306513/129364418639900/?__cft__%5b0%5d=AZU1iKyJlO_vr8KP5FgG1iBkAGgmDUzvMo9EgpqPd6WtPTpD6iYfcrW_cuEaGrpqEuO3OCYdniBVtgRlTbJnfcpw3ntf5Lu6zUGveoETP4CBpG7jH3uCJ5HiJwgE3CXuhDHPTt9XRY8VScz66wxinzSr&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/hasicinemsova/photos/pcb.151230929786582/151230519786623/?__cft__%5b0%5d=AZWzNGxkyGMCg1JP2pWDVWep3GIox-1VmJnJUfaS5EiNLxAlE5a3jn6YsPDe4-_BES6mJ3pI62k757bS0x5nF9QG0R795SG2MjyDsI-wmwiJsXG77H5EELwqqUTYFkqwfln5B3vBbhihDU7L8DtnRvJk&__tn__=*bH-R
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Technický zásah 24. augusta 

poplachy. Prvý bol zvolaný dňa 23. apríla prostredníctvom zvolávacieho systému jednotke 

DHZO Klúčové. Išlo o požiar trávy a porastu v okolí futbalového ihriska v Kľúčovom, ktorý 

bol na základe pokynov veliteľa cvičenia zlikvidovaný. Cvičenia sa zúčastnilo 7 príslušníkov 

DHZO Kľúčové a traja príslušníci DHZO Nemšová, ktorí cvičenie monitorovali a na záver 

vyhodnotili. Druhý bol zvolaný 28. apríla prostredníctvom zvolávacieho systému FIREPORT 

pre jednotky DHZO Nemšová a Ľuborča. Predmetom cvičenia bol požiar trávy a kríkov na 

pravom brehu Váhu pod diaľničným privádzačom. Precvičili si dopĺňanie cisterny z rieky 

Váh, hasenie pomocou lafety, využitie spojovacích prostriedkov, spôsob riešenia 

mimoriadnych situácií a reguláciu dopravy na mieste udalosti. Posledné cvičenie bolo 

vyhlásené 27. júna prostredníctvom rádiového spojenia. Taktické cvičenie bolo určené pre 

všetky jednotky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. Išlo o požiar trávy a suchého 

porastu na hranici katastrov obce Nemšová a Borčice. Na mieste bola nájdená osoba 

v bezvedomí s popáleninami, ktorá bola na nosidlách transportovaná na štáb a odovzdaná do 

opatery zdravotníkom. Medzitým požiar vypukol aj na druhej strane hrádze, kde bola nájdená 

ďalšia osoba. Počas cvičenia si precvičili si aj schopnosť dopĺňanie cisterny saním vody 

z Váhu a po ukončení prvej časti cvičenia preverili funkčnosť a možnosti protipovodňových 

bariér a postavili bariéru s dĺžkou 20 m a výškou 1,5 m.  

VÝJAZDY V ROKU 2020 

POŽIAR NA BALKÓNE Na operačné stredisko integrovaneho záchranného systému bol 28. 

marca po 18-tej hodine nahlásený požiar na balkóne bytu nad zdravotným strediskom v 

Nemšovej. Na mieste udalosti zasahovala posádka HaZZ zo stanice DCA. Požiar bol po 

príchode na miesto lokalizovaný a následne zlikvidovaný. Pri zásahu sa nikto nezranil a 

materiálne škody spočívali v obhorenom okne a poškodených balkónových dverí.  

POŽIAR NA ULICI HRADNÁ Počas hliadkovacej činnosti členov miestnej DHZ bol 27. 

apríla spozorovaný požiar na Ulici Hradná. Išlo o svah, na ktorom horeli uskladnené konáre, 

piliny a plamene ohrozovali porast nad cestou. Hrozilo, že požiar preskočí cez cestu na kopec 

Hradisko. Na miesto vyrazil jeden kus techniky, ktorá po príchode požiar po dôkladnom 

prekopaní skrytých ohnísk zlikvidovala.  

PADNUTÝ STROM KĽÚČOVÉ Po 

prijatej informácii od okoloidúceho 

občana o spadnutom strome cez hlavnú 

cestu v mestskej časti Kľúčové bol 13. 

júna vyhlásený poplach členom DHZ. 

Po príchode na miesto udalosti už 

zasahovali príslušníci HaZZ DCA s 

jedným kusom techniky. Spadnutý 

strom bol rozpílený a komunikácia 

sprejazdnená.  

TECHNICKÝ ZÁSAH NA LETNOM 

KÚPALISKU Vzhľadom na formujúcu 

sa výraznú oblačnosť, ktorá smerovala 
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Požiar pred a po príchode hasičov 

k Nemšovej, bol 11. júla vykonaný preventívny monitoring rizikových úsekov na území 

mesta a jeho častí. Monitorovanie sa ukázalo ako správne a DHZ uskutočnil technický zásah 

na letnom kúpalisku. Na miesto udalosti vyrazili členovia DHZ s protipovodňovým 

vozíkom. Po príchode na miesto začala jednotka s odčerpávaním vody zo strojovne kúpaliska 

a priestoru pri schodoch pomocou dvoch plávacích čerpadiel POSEIDON, čím sa podarilo 

zabrániť škodám na technológii a vytopeniu prízemných priestorov budovy kúpaliska. 

Náročnosť zásahu vyžadovala navýšenie síl, preto na miesto prišli ďalší 2 členovia. Na 

kúpalisku zasahovali ešte dvakrát, a to 24. augusta. O výjazd ich požiadal sám správca 

kúpaliska. Došlo k poruche na potrubnom systéme vyrovnávacej nádrže plaveckého bazéna. 

Túto poruchu odstránili, vodu vyčerpali, no neskôr v ten istý deň sa k danému problému ešte 

raz vrátili.  

POŽIAR RODINNÉHO 

DOMU V OBCI 

TRENČIANSKA 

ZÁVADA Dňa 27. augusta 

v čase 16.38 hod. prijali z 

KOS správu o požiari 

rodinného domu v mestskej 

časti Trenčianska Závada. 

Veliteľ prostredníctvom 

zvolávacieho systému 

vyhlásil poplach členom 

DHZ, ktorí vyrazili na 

miesto udalosti. Po príchode 

na mieste už zasahovali 

jednotky z DCA a Trenčína. Po zahlásení jednotka vykonávala podľa pokynov asistenciu pri 

hasiacich a asanačných prácach. Na miesto dorazila aj jednotka z Trenčianskej Teplej s 

dvoma kusmi techniky. Pri požiari bolo k dispozícii 6 hasičských áut. Zhorenisko bolo 

odovzdané na monitoring v čase 19.00 hod., kedy na mieste ostala časť zasahujúcich hasičov, 

druhé družstvo ich na mieste vystriedalo o 23.00 hod. Zásah bol ukončený o 3.00 hod. ráno. 

Išlo o totálnu škodu na objekte, ktorý bol po zahasení neobývateľný. Na obnovu bola 

vyhlásená verejná zbierka a sumou prispelo aj mesto Nemšová (pozri kapitolu Sociálna 

a zdravotná starostlivosť). 

ŠKODY PO BÚRKOVEJ ČINNOSTI Krátka intenzívna búrková činnosť sa postarala o to, že 

večer 30. augusta prijal veliteľ DHZ oznámenie od občanov o nebezpečnej situácii, a to o 

spadnutom strome na ceste I. triedy (57) v smere na Novú Nemšovú. Po príchode na miesto 

spoločne s príslušníkmi HaZZ DCA sprejazdnili daný úsek. Medzitým boli nahlásené ďalšie 

popadané stromy a jednotka sa presunula na Moravskú ulicu, kde uvoľnili časť cesty a 

chodník. Po sprejazdnení ulice bol odprataný aj strom v koľajisku na trase smer Lednické 

Rovne. Najkomplikovanejšia časť večera nastala po ohlásení vyvráteného stromu a 

zakliesnení do koruny ďalšieho. Hrozil tu pád na bytový dom a ohrozenie vodičov, ktorí 

vozili chmeľ z priľahlej chmeľnice. Na miesto bola povolaná technika zo stanice v Novom 

Meste nad Váhom, ktorá orezala nebezpečné konáre, a tak zabezpečila okolitý priestor. Po 
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Vľavo: Zásah ťažkej techniky na cyklotrase Nemšová - Horné Srnie 14. októbra 2020, vpravo: Deň po zásahu 

zabezpečení miesta sa na základe ďalšieho oznámenia presunuli na Dubnickú ulicu, kde bol 

rovnako spadnutý cez cestu mohutný strom a bránil prejazdu v oboch smeroch. Na základňu 

sa jednotka dostala presne po 4 hodinách.  

ZÁPLAVOVÁ VLNA NA CYKLOTRASE NEMŠOVÁ - HORNÉ SRNIE V noci 26. 

septembra sa vyskytla zrážková činnosť, ktorá mohla spôsobiť lokálne škody najmä 

splavením nečistôt na komunikácie a vybreženie potoka. Bol preto vykonaný preventívny 

monitoring rizikových miest. Predmetné lokality boli vyhodnotené ako uspokojivé. Horšia 

situácia ale nastala 14. októbra, kedy po výdatných dažďoch museli zasahovať opäť. Z 

rozkazu prezidenta HaZZ boli od 16.00 hod. uvedené do pohotovosti všetky dobrovoľné 

hasičské zbory v obci. V tom čase už miestne monitorovacie tímy pracovali takmer 24 hodín a 

vyhodnocovali rizikové miesta. Situácia sa začala komplikovať ešte v ten deň, a to len pár 

minút po ukončení krízového štábu, kedy bol prostredníctvom zástupcu primátora o 18.05 

hod. vyhlásený poplach pre povodňovú vlnu na cyklotrase s priamym ohrozením obyvateľov 

na Ulici Šidlíkové. Veliteľ vyhlásil poplach a v čase 18.14 hod. na miesto udalosti vyrazili 

hasiči so zásahovou jednotkou a protipovodňovým vozíkom. Na mieste bolo zistené rozsiahle 

zatopenie oblasti medzi telesom hrádze (cyklotrasou) a železničným valom, z ktorej sa voda 

dostávala cez korunu hrádze a hrozila neriadená perforácia. Jediným možným riešením bolo 

perforovať hrádzu kontrolovane, a to prostredníctvom ťažkej techniky. Do príchodu techniky 

sa členovia DHZ snažili na mieste inštalovať protipovodňovú bariéru, čo sa pre silný prúd v 

danom mieste podarilo iba čiastočne. Po prerušení časti cyklotrasy voda vymlela priestor 

o veľkosti niekoľko metrov. Cyklotrasa smerom na Horné Srnie bola z uvedeného dôvodu 

neprejazdná a platil zákaz vstupu pre hroziace pády stromov z podmytých koreňov (pozri aj 

kapitolu Počasie). 

ZATOPENÝ PRIESTOR PRE KÚPALISKOM Bezprostredne po zásahu na cyklotrase bol 

občanmi nahlásený ďalší prípad, silne zatopený priestor pred kúpaliskom, kde museli 

odčerpávať vodu do koryta Vláry. Zatopenie spôsobila vzdutá kanalizácia a problém napokon 

vyriešili osadením troch povodňových bariér a na základňu sa vrátili po 6 hodinách o 00:10 

hod.  

ZNEČISTENÁ VOZOVKA V piatok 13. novembra presne o 22:00 hod. bol vyhlásený 

poplach pre mimoriadnu udalosť, silne znečistenú vozovku na hranici katastrov medzi 

Skalkou nad Váhom a Kľúčovým, kde počas repnej kampane došlo k vytvoreniu nebezpečne 

hrubej vrstvy blata v sérii zákrut pred vjazdom do Kľúčového. Na miesto vyrazila DHZ z 

Nemšovej a z Kľúčového. Po príchode na miesto udalosti sa z dôvodu bezpečnosti 
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Vľavo: Sviatok sv. Floriána, 4. máj 2020 a vpravo: Oslava životného jubilea Jozefa Bahna 

zabezpečilo riadenie dopravy. Po vyčistení vozovky v úseku asi 350 m bol zásah pred 2:00 

hod. ráno ukončený.  

POŽIAR RODINNÉHO DOMU V novembri zasahovali hasiči ešte raz, a to 18. novembra 

pri požiari rodinného domu na Bernolákovej ulici. Po príchode na miesto udalosti už 

zasahovali príslušníci HaZZ DCA s dvomi kusmi techniky a ADP, členovia DHZO sa riadili 

pokynmi veliteľa zásahu a spolupracovali na asanácii nebezpečných konštrukcií. Poslednýkrát 

zasahovali jednotky 28. decembra pri spadnutom strome na Ulici SNP. Jednotka vykonala 

výjazd a po príchode na miesto zabezpečila v danom úseku bezpečné riadenie dopravy, 

sprejazdnila vozovku, ktorá bola po páde konárov silne znečistená. Časti stromu boli v 

krátkom čase odstránené pracovníkmi VPS Nemšová.  

SPOLOČENSKÉ AKCIE 

Členovia DHZO Kľúčové, Ľuborča a Nemšová vykonali 1. januára protipožiarnu hliadku 

Novoročnej vatry na Sobotišti. Na Sviatok Sv. Floriána, dňa 4. mája, zbory spoločne slávili 

sv. omšu. Priamo v kostole sa pre protiepidemiologické opatrenia stretlo 6 členov zboru: Juraj 

Adamec (prápor Ľuborča), Peter Ondreička, Jaroslav Mačina, Pavol Vavruš (prápor 

Kľučové), Jozef Bahno (prápor Nemšová) a fotografiu vytvoril Tomáš Prno. Omša bola pre 

ostatných členov a občanov v Nemšovej a jej častiach vysielaná online.  

Dlhoročný veliteľ hasičov v Nemšovej Jozef Bahno oslávil 8. mája životné jubileum 60 

rokov. Pri tejto príležitosti mu bolo odovzdané povýšenie a Stužka za vernosť za 

odslúžených 40 rokov v zbore. Na fotografii sú zľava doprava: Tomáš Prno (červená prilba), 

Ján Juzek (uniforma), Daniel Merka (biela prilba), Peter Ondreička (biela prilba), Peter 

Húdek, Jozef Húdek, Jozef Bahno (oslávenec), Dominik Štefánek (biela prilba), Kristína 

Štefánková (červená mikina), Pavol Holeček (uniforma), Pavol Švančara, Rastislav Guga, 

Jozef Gabriel (uniforma). 

Opäť po roku sa 12. júna stretlo 30 príslušníkov miestnych DHZ na slávnosti Božieho Tela 

vo farskom Kostole sv. Michala archanjela, aby podľa vzoru predchodcov dodržali tradíciu 

protokolárneho zabezpečenia slávnostnej procesie ulicami mesta. 

Na podujatí Memoriál Petra Kenderu 18. júla predviedli deťom svoju techniku i hasičské 

umenie. Výstroj, výzbroj a techniku si deti mohli vyskúšať a zasúťažiť si na hasičskej 

prekážkovej dráhe, ktorú pre nich pripravili. Poslednou spoločenskou akciou bol Sviatok 
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Otvorenie školského roka v Kostole sv. Michala 

všetkých svätých, kedy si v tichu, s vďakou a pokorou zaspomínali na všetkých zosnulých 

členov. 

ŠKOLSTVO  
V roku 2019 zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO výsledky žiakov 

základných a stredných škôl za školský rok 2018/2019. Hodnotenie škôl pri základných 

školách bolo vypočítané podľa výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 

5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. Základná škola 

Janka Palu sa spomedzi viac ako 2 200 škôl na Slovensku umiestnila v tomto hodnotení na 

výbornom 15. mieste a v rámci Trenčianskeho kraja sa z 260 škôl umiestnila na 3. mieste. 

Veľmi ich teší toto hodnotenie, ktoré je možné považovať za akúsi satisfakciu za dlhoročné 

snaženie, ktoré je zásluhou celého pedagogického kolektívu a ostatných zamestnancov školy, 

ktorí sa rozhodli venovať nielen svoje znalosti, potenciál, ale najmä srdce práci, ktorá 

vychováva našu budúcu generáciu. 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA ZŠ Janka Palu 

otvorila školský rok v Kultúrnom centre 

Nemšová a Katolícka spojená škola v Kostole sv. 

Michala. V kultúrnom dome viac ako 400 žiakov 

privítala nová zástupkyňa Mgr. Lenka Tršková. 

Po slávnostnom príhovore riaditeľky školy Mgr. 

Emílie Mazanovskej bol nový školský rok 

2019/2020 slávnostne otvorený. Žiaci prvého 

ročníka okrem kultúrneho centra prijali pozvanie 

aj do priestorov mestského múzea. Tu ich privítal 

zástupca primátora mesta Nemšová Ján Gabriš a 

prednostka mestského úradu Mgr. Jarmila 

Raftlová. Na pamiatku k prvému školskému dňu 

dostali detskú pestrofarebnú knižku. Prváčikovia 

ukončili prvý školský deň so svojimi učiteľkami 

v triedach, kde ich čakal nový šlabikár. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, JANKA PALU 2 
Riaditeľkou školy bola Mgr. Emília Mazanovská a novou zástupkyňou riaditeľky sa 1. júla 

stala Mgr. Lenka Tršková. Vedúca školskej jedálne bola Ing. Lívia Žovincová.  

RADA ŠKOLY Za predsedníčku bola opäť zvolená Vladimíra Begáňová (rodič), za 

podpredsedníčku opäť Dagmar Štefánková (rodič), Mária Husárová (rodič), Andrea Sedlárová 

(rodič). Novými členkami za pedagogických zamestnancov sa stali Mgr. Lenka Turáková a 

Ing. Jaroslava Sabadková. Za nepedagogických zamestnancov bola opäť zvolená Ing. Andrea 

Krchňávková. Členovia rady školy delegovaní zriaďovateľom boli: Ján Gabriš, Vladimír 

Gajdoš, Stanislav Husár a Ing. Rastislav Guga. Štyri členky rady školy mali deti v deviatom 

ročníku, preto sa vzdali členstva a dňa 19. 12. 2019 boli zvolení noví: Andrea Maschtovská, 
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Ján Štepita, Daniel Pavlačka a Mgr. Monika Husárová. Rada školy sa počas roka stretla 

štyrikrát.  

ČLENOVIA RODIČOVSKÉHO FÓRA Na triednom stretnutí rodičov dňa 19. 09. 

2019 boli za triednych dôverníkov zvolení: Pavol Haliak, Ing. Darina Macharová, Peter 

Puček, Miroslava Hošková, Mgr. Jana Tibenská, Petra Motolová, Kristína Dobešová, Norbert 

Mrázik, Petra Prnová, Ľuboš Daniš, Lenka Bahnová, Mgr. Mária Pavlačková, Gabriela 

Klimecká, JUDr. Michal Filípek, Milan Patka, Martina Knápková, Ing. Ľubica Mutňanová, 

Marcela Belková, Katarína Chlebanová, Andrea Sedlárová. 

ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH Základná škola mala spolu 49 zamestnancov, z toho 

bolo 33 pedagogických (31 kvalifikovaných), 2 asistenti učiteľa, 2 odborní kvalifikovaní 

zamestnanci, 2 sociálni pedagógovia, 3 upratovačky, 3 kuchárky a 8 ostatných zamestnancov. 

Mgr. Dominika Klimecká nastúpila 3. 1. 2020 na materskú dovolenku, zastupovala ju od 8. 1. 

2020 Mgr. Andrea Wiedermannová. V tomto roku prijali do zamestnania 7 nových učiteliek, 

z toho pre štyri to bolo prvé zamestnanie. Na škole pracovali od septembra 2019 tri 

pedagogické asistentky. Na 1. stupni mali 89,31 % odbornosť vyučovania a na 2. stupni 

89,09 % odbornosť vyučovania, pričom odbornosť vyučovania hlavných predmetov bola 

100 %. Spolu šesť učiteľov absolvovalo adaptačné vzdelávanie ukončené buď otvorenou 

hodinou alebo záverečnou prácou. Išlo predovšetkým o začínajúcich učiteľov. Dve učiteľky 

získali I. atestáciu a jedna II. atestáciu. Dňa 5. 3. 2020 sa 34 pedagogických zamestnancov 

zúčastnilo aktualizačného vzdelávania Súčasný rodič, žiak, škola. Lektorom bol PhDr. Jan 

Svoboda, uznávaný český psychológ z Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity. 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA Školské inšpekčné centrum v Trenčíne vykonalo v 

dňoch 14. 10. – 18. 10. 2019 školskú inšpekciu zameranú na identifikáciu faktorov 

ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9. ročníka základnej školy v oblasti 

prírodovednej gramotnosti. Záver: Škola rozvíjala prírodovednú gramotnosť vo všetkých 4 

dimenziách poznania (faktografické, konceptuálne, procedurálne a metakognitívne). Získané 

úrovne poznania žiakov dávali predpoklady na dosiahnutie ich nadpriemernej úspešnosti v 

testoch z prírodovednej gramotnosti v porovnaní s národným priemerom žiakov v teste a aj 

vyššiu percentuálnu úspešnosť s priemerom žiakov v testovaných školách v Trenčianskom 

kraji. Druhú inšpekčnú činnosť vykonala ŠŠI v dňoch 11., 13., 14. 02. 2020. Predmetom 

inšpekcie bolo vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v ZŠ. ŠŠI 

hodnotila klímu školy ako otvorenú. Podľa inšpekcie bola charakterizovaná vzájomnou 

dôverou v učiteľskom zbore, súdržnosťou kolektívu, angažovanosťou učiteľov, 

demokratickým štýlom riadenia školy, pričom systém riadenia je pevný a stabilný.  

ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR Vykonaný bol Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Trenčíne dňa 16. 09. 2019. Vykonaný bol na základe žiadosti o zmenu v 

prevádzkovaní základnej školy a zmenu v prevádzkovom poriadku. Dozorom boli zistené 

nedostatky ako popraskané a poškodené nátery na časti stien a stropov, vlhkej steny a stropu 

v učebni cudzích jazykov, rast plesní a vlhkých stien v suteréne. Inšpekcia nariadila tieto 

nedostatky odstrániť. Dňa 20. 09. 2019 vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v 
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Trenčíne rozhodnutie a rozhodol, že žiadosti vyhovuje a s návrhom na zmenu v 

prevádzkovaní základnej školy súhlasí.  

NOVÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE Úspešní boli v projekte 

Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ vo výške príspevku 43 375,89 €. Projekt bol 

realizovaný od augusta do novembra 2019. Projektom vznikla nová učebňa cudzích jazykov, 

v učebni na vyučovanie informatiky vymenili 17 PC a získali ďalšie zariadenia, ktoré boli v 

septembri a októbri nainštalované. V marci 2020 boli dodané knihy do školskej knižnice. 

V letných mesiacoch 2019 sa realizovala aj rekonštrukcia kotolne v ZŠ, Janka Palu 2. 

Dotovaná bola z finančných prostriedkov z kapitoly MŠVVaŠ SR vo výške 115 000 € a 

spoluúčasti zriaďovateľa vo výške 33 811 €. V kotolni demontovali staré zariadenia, 

inštalovali 3 nové kotly a vyregulovali vykurovací systém. V malej telocvični z vlastných 

prostriedkov vymenili navlhnutý drevený obklad. Vlhké priestory sú pre školu veľký 

problém, ktorý musia v najbližšom období začať riešiť. Akútne sú aj priestorové problémy. 

Budova školy je kapacitne na svojom maxime, zamestnanci majú veľmi náročné, neprimerané 

pracovné podmienky.  

PROJEKTY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE Prebiehalo Inkluzívne vzdelávanie. Vďaka 

projektu Školské ovocie získali pre žiakov prostredníctvo firmy Plantex ovocie, jablkovú 

šťavu a jablkové lupienky od slovenských pestovateľov. Cena ovocia bola z 80 % hradená 

z EÚ a 20 % hradila škola z vlastných príjmov. Každoročne sa zapájajú do projektov 

Recyklohry, Záložka do knihy spája školy (partnerskou školou bola ZŠ s MŠ Olomouc – 

Holice, ČR) a Poznajme navzájom svoju kultúru – dopisovanie si s rovesníkmi z Mikronézie. 

V tomto roku sa úspešne zapojili do 1. ročníka projektu Malé veci okolo nás od spoločnosti 

Vetropack Nemšová. Získali grant 500 € na výrobu informačnej tabule pod názvom „Poznáte 

dobu rozkladu?“ Neúspešní boli v projekte SadOVO 2020 (projekt na výsadbu ovocných 

stromov v školskom areáli).  

V júni 2020 otvorilo MŠVVaŠ SR obchod s učebnicami. Škola získala od ministerstva 

dotáciu vo výške 10 568 € + 2 304 €, ktorú využili na nákup učebníc a pracovných zošitov pre 

žiakov 1. – 9. ročníka. Od 04. 04. 2018 bola škola zapojená v projekte V základnej škole 

úspešnejší. V rámci tohto projektu pracovala so štvrtáčkou pedagogická asistentka a so 

žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sociálna pedagogička. 

ÚDAJE O ŽIAKOCH Školu k 15. septembru 2019 navštevovalo spolu 401 detí (403 

k 31. 8. 2020. V školskom roku 2019/2020 mala základná škola na 1. stupni 12 a na 2. stupni 

8 tried. V prvom ročníku 4 triedy (70 detí), v druhom 3 (60 detí), v treťom 3 (55 detí) a vo 

štvrtom 2 triedy (49 detí). Na druhom stupni mali v každom ročníku po dve triedy okrem 

deviateho ročníka, ktorý mal len jednu triedu. Druhý stupeň navštevovalo 167 detí. Na škole 

mali 10 integrovaných žiakov (traja pracovali s pedagogickou asistentkou) a jedného žiaka zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaci mali prevažne poruchy dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, poruchy pozornosti, aritmetických schopností a narušenú komunikačnú 

schopnosť. 
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Žiaci ôsmeho ročníka na exkurzii v Slavkove pri Brne 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 2020/2021 V riadnom termíne sa zápisu zúčastnilo spolu 67 

detí a jeden bol zapísaný dodatočne. Chlapcov bolo 35, z toho šiestim bol nariadený odklad 

povinnej školskej dochádzky. Dievčat bolo 33 a štyrom bol nariadený odklad povinnej 

školskej dochádzky. 

ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV PRIJATÝCH NA STREDNÉ ŠKOLY Celkový počet 

žiakov prijatých na stredné školy bol 25, z toho trinásť na stredné odborné školy s maturitou, 

dvaja na strednú odbornú školu 3-ročnú, šiesti na gymnázium, dvaja na stredné umelecké 

školy a dvaja na osemročné gymnázium z 5. ročníka. Na dvojročný odbor, športovú školu 

alebo bilingválne gymnázium nebol prijatý nikto.  

PROSPECH A VÝCHOVNÉ OPATRENIA Všetci žiaci postúpili do ďalšieho 

ročníka. Trom žiakom (piatak, šiestak, ôsmak) bolo vydané vysvedčenie v neskoršom 

termíne, keď odovzdali úlohy, ktoré ostatní žiaci vypracovali počas dištančného vyučovania. 

V druhom polroku na druhom stupni boli vydané tri napomenutia triednou učiteľkou a 

dvanásť pochvál triednou učiteľkou. Udelené boli 3 pochvaly riaditeľkou na prvom a 9 na 

druhom stupni základnej školy. 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5/2019 Dve triedy žiakov piateho 

ročníka základnej školy sa výsledkami ocitli opäť nad celoslovenským priemerom. 

V matematike dosiahli úspešnosť 66,2 % (celoslovenský priemer 63,4 %) a zo slovenského 

jazyka a literatúry dosiahli 74 % (celoslovenský priemer 64,8 %). Testovanie sa uskutočnilo 

20. novembra 2019.  

Zástupcovia tried 4. - 9. ročníka sa počas školského roka prostredníctvom žiackej školskej 

rady stretli trikrát s riaditeľkou školy. Vyjadrovali sa k správaniu spolužiakov na vyučovaní, k 

čistote na WC, k jedálničku v školskej jedálni, dávali návrhy na zlepšenie materiálneho 

vybavenia školy, podieľali sa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku. 

Členovia žiackej školskej rady odpovedali počas štátnej školskej inšpekcie v dotazníku na 

otázky, ktoré boli zamerané na vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským 

právam.  

AKTIVITY ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

EXKURZIE A DIVADELNÉ 

PREDSTAVENIA Žiaci 1. stupňa 

absolvovali výstavu Ľudské telo v OZC 

Laugaricio v Trenčíne (58 žiakov), 

exkurziu v tlačiarni J+K, s. r. o. (4. 

ročník), bábkové divadlo Dievčatko 

Momo a stroj času v Žiline (46 žiakov 

4. ročníka) a výchovné predstavenie 

Slovensko spieva, OZ Škola života.  

V mesiaci október sa žiaci zoznámili 

s pojmom Klimatická kríza a absolvovali recyklohry. Žiakom bola predstavená skutočnosť 
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výskytu CO2 v atmosfére, ktorý má okrem iných plynov zásluhu na vzniku skleníkového 

efektu. Vhodnými metódami a názornou prezentáciou žiaci pochopili, ako funguje znižovanie 

CO2. Dopracovali sa aj k reálnym možným riešeniam, ako znížiť obsah CO2 v atmosfére aj 

ich pričinením, a to výsadbou stromov na školskom dvore (pozri aj kapitola Životné 

prostredie). 

Žiaci 2. stupňa navštívili prezentačnú výstavu stredných škôl STREDOŠKOLÁK- HRDINA 

REMESLA, Múzeum M. R. Štefánika Košariská (21 žiakov 9. ročníka), Slavkov pri Brne (8. 

ročník), zúčastnili sa Týždňa vedy a techniky na PdF TU v Trnave (30 žiakov 8. ročník), 

absolvovali anglické divadelné predstavenie Jack a Joe v Trenčianskom múzeu (7. ročník) 

a výchovné predstavenie Pozitív, OZ Škola života. 

Na jeseň žiaci 7. - 9. ročníka postupne navštívili divadlá v Bratislave. Prvým predstavením 

bolo koncom októbra divadelné predstavenie Tajný denník Adriana Molla v Štúdiu L+S 

v Bratislave (8. ročník), druhým muzikálne predstavenie Cyrana z predmestia na Novej 

scéne v Bratislave (9. ročník) a tretím bolo divadelné predstavenie Boyband na Novej scéne 

v Bratislave (7. ročník). 

VEDOMOSTNÉ SÚTAŽE V dňoch 11. – 15. novembra 2019 sa konala na škole online 

informatická súťaž iBobor 2019. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o 

informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciovala v deťoch 

využívanie IKT, posmeľovala ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných 

technológií pri učení sa. Tento školský rok bolo do súťaže zapojených 89 768 súťažiacich z 1 

116 škôl. Základná škola zapojila 105 žiakov 5., 6. a 8. ročníka. Úspešných bolo 31 riešiteľov. 

Do matematicko-fyzikálnej medzinárodnej súťaže Náboj junior bolo zapojených 8 žiakov. 

Umiestili sa na 321. a 398. mieste v rámci SR zo 433 zúčastnených škôl a 696. a 824. mieste 

z 905 zapojených škôl zo SR, ČR, PL. Do matematickej olympiády školského kola bolo 

zapojených 16 žiakov a T. Zuzík z 5. B postúpil do okresného kola, no zo zdravotných 

dôvodov sa ho už nemohol zúčastniť. Pytagoriády školského kola sa zúčastnilo 55 žiakov, 

z toho 22 úspešných riešiteľov. Do Klokana sa zo 103 žiakov prihlásilo 49, z toho 15 

úspešných riešiteľov. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili Kompara - cvičného testovania 

z matematiky a slovenčiny.  

OLYMPIÁDY V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku sa A. Ďuriš z 8. B 

umiestnil na 8. mieste a M. Spurný zo 7. A na 16. mieste. V krajskom kole olympiády 

v nemeckom jazyku E. Vidrová zo 7. A získala 2. miesto spomedzi žiakov základných škôl, 

osemročných a bilingválnych gymnázií z celého Trenčianskeho kraja. V okresnom kole 

olympiády zo slovenského jazyka sa Ch. Tršková umiestnila na 8. - 10. mieste. Školského 

kola technickej olympiády sa zúčastnilo 12 žiakov a okresného 3 žiaci, školského kola 

Biblickej olympiády sa zúčastnili žiaci 2. stupňa. 

BESEDY, PREDNÁŠKY, AKTIVITY S RODIČMI Besedy pre druhý stupeň sa 

venovali témam rovesníckych vzťahov, hospodárskym a domácim zvieratám a jedna beseda 

patrila bývalému žiakovi školy Patrikovi Begáňovi. S rodičmi absolvovali tekvicovú párty, 

fašiangový karneval, tanečnú školskú zábavu a týždeň hlasného čítania.  
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LITERÁRNE SÚŤAŽE A AKTIVITY Okrem tradičných aktivít ako zážitkové čítanie, 

hodiny čítania v knižnici, Mesiaca knihy, Medzinárodného dňa školských knižníc či výstav 

kníh sa v triedach na prvom stupni uskutočnili triedne kolá prednesu poézie a prózy. Do 

školského kola postúpilo 17 žiakov z 5. - 9. ročníka a z toho 6 žiačok postúpilo do obvodného 

kola, v ktorom boli úspešné S. Bahnová (3. miesto), M. Vavrušová (2. miesto a postup do 

okresného kola), L. Červeňanová (1. miesto a postup do okresného kola). 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili Behu pre zdravé srdce, 

športového dňa, aktivity Rozhýb celú triedu, cvičenia v prírode, didaktických hier o ochrane 

života a zdravia, celoslovenského testovania pohybových predpokladov žiakov 1. 

ročníkov, turnajov vo vybíjanej a turistických vychádzok. Traja žiaci sa zúčastnili 

majstrovstiev okresu žiakov a žiačok v šachu a obsadili 8., 12. a 30. miesto.  

TURNAJ VO VYBÍJANEJ V základnom kole vo volejbale žiakov ZŠ obsadili žiaci 3. 

miesto, v okresnom kole vo vybíjanej pre I. stupeň 6. miesto, vo vybíjanej žiačok II. stupňa 1. 

miesto a v okresnom kole 5. miesto.  

V turnaji O putovný Pohár sv. Michala Nemšová obsadili dievčatá 1. miesto vo vybíjanej 

a chlapci 3. miesto vo futbale. V turnaji vo futsale získali žiaci 3. miesto a I. stupeň 

v základnom kole prehadzovanej obsadil 2. miesto. V stolnom tenise O pohár primátorky 

mesta Trenčianske Teplice sa na 3. mieste umiestnil A. Korienek. 

FLORBAL Úspešné boli žiačky v základnom aj okresnom kole florbalu, kde sa umiestnili na 

1. mieste a zúčastnili sa krajského kola súťaže Floorball SK LIGA v Púchove, ktorý 

organizovala Nadácia TV JOJ. Dievčatá postúpili do finále, ktoré sa malo uskutočniť v máji 

v Tatralandii, ale pre protipandemické opatrenia sa nekonal.  

INÉ AKTIVITY Medzi rôzne iné aktivity patrilo mnoho vianočných besiedok a tvorivých 

dielní, pečenie medovníkov, vianočné trhy, žiaci na prvom stupni v rámci Twinning – 

Christmas card písali list Santovi na Severný pól a na jar vynášali Morenu. Pre predškolákov 

bol pripravený Deň otvorených dverí. Počas roka si v anglickom jazyku žiaci 2. stupňa 

dopisovali s rovesníkmi z Mikronézie. Zapojili sa aj piataci. Záujem o listy, ktoré prišli z 

Palau v októbri, bol veľký, horšie bolo pre našich žiakov napísať odpoveď. V septembri 

poslali na Palau približne 50 listov od žiakov 1. aj 2. stupňa. 
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Lyžiarsky výcvik 2020 

Šarkaniáda v ŠKD, jeseň 2019 

Z výtvarných súťaží sa zapojili do súťaže Záložka do knihy spája školy a Vianočná 

pohľadnica (I. stupeň) a Príroda, životné prostredie a deti. Vetropack Nekonečný príbeh 

skla (26 žiakov), súťaž zameranú na rozvoj environmentálneho myslenia – recyklácie skla, 

ocenené boli dve žiačky štvrtého ročníka Sára Bahnová a Laura Červeňanová, ktoré za svoju 

usilovnosť získali vecnú aj peňažnú odmenu. V súťaži od Cemmac boli ocenení B. 

Kocianová, R. Šebík, M. N. Van Haong, v sútaži Vesmír očami detí boli ocenení S. 

Begáňová a R. Holeček.  

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej 

republiky poskytlo školám už štvrtý 

školský rok finančné prostriedky na 

lyžiarsky výcvik (150 €/žiak) a na 

pobyt žiaka v škole v prírode (100 

€/žiak). Lyžiarskeho výcviku v 

stredisku Vernár – Studničky sa 

zúčastnilo 24 siedmakov a jedna 

ôsmačka. Vedúcou lyžiarskeho 

výcviku bola Mgr. Zuzana 

Škorvánková, inštruktorkou Mgr. 

Dana Heynes, pedagogický dozor 

vykonávala ZRŠ Mgr. Lenka Tršková. Doprava a zdravotníčka boli hradené z príspevku 

MŠVVaŠ SR.  

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  

Od 16. septembra 2019 mala škola 7 oddelení ŠKD a pracovalo v nich 7 vychovávateliek: 

prvé oddelenie Radka Križková (90 %), druhé oddelenie Mgr. Zuzana Begáňová (100 %), 

tretie oddelenie Mgr. Martina Šedivá/Mgr. Zuzana Hlúšková (100 %), štvrté oddelenie 

Ľubomíra Pavlusová (84 %), piate oddelenie Mgr. Zuzana Hlatká (68 %), šieste oddelenie 

Mgr. Radka Bartáková (52 %), siedme oddelenie Klaudia Neunerová (70 %). V ŠKD 

pracovali podľa výchovného programu Všetky symboly šťastia nosíme v sebe.  

K 15. septembru 2020 bolo do školského klubu detí 

zapísaných 180 detí. Na začiatku školského roka 

zložili prváci slávnostný sľub a boli prijatí do „stavu 

klubárskeho“. Na jeseň vychovávateľky v ŠKD 

zorganizovali šarkaniádu, reagovali na Deň mlieka, 

Mesiac úcty k starším, Svetový deň sporenia, čistili 

okolie školy, zorganizovali diskotéku v strašidelných 

maskách a detskú jesennú olympiádu. V decembri 

reagovali na Sviatok sv. Lucie (vymetali zlých duchov 

z kútov tried), nacvičovali program pri príležitosti 

rozsvecovania stromčeka v meste, pripomenuli si 

Medzinárodný deň televízie, ľudové zvyky v 

predvianočnom období a vyrábali dekoratívne 
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predmety na predajné trhy. Užili si čarovné Vianoce v ŠKD, novoročnú párty, návštevu 

školskej knižnice, valentínsku párty i fašiangový karneval.  

Počas prerušeného vyučovania vychovávateľky posielali žiakom námety na tvorivé činnosti, 

športové aktivity a podobne. Niektorí žiaci s pomocou rodičov posielali fotografie, iní boli z 

celkovej situácie unavení a frustrovaní. Veľa žiakov nepracovalo. Nedokázali zladiť pracovné 

povinnosti s domácim vzdelávaním žiakov. Žiaci stratili sociálne kontakty.  

Po znovuotvorení ŠKD vzniklo 10 oddelení školského klubu detí. Počet žiakov v skupine bol 

obmedzený na maximálne 20 detí. So zabezpečením prevádzky ŠKD pomáhali dve 

pedagogické zamestnankyne druhého stupňa, pedagogická asistentka a sociálna pedagogička. 

Po týždni sa pre nízky počet detí skupiny spojili a do konca júna fungovalo iba 6 oddelení. 

Ranný školský klub otvorený nebol. K 31. 08 .2020 mal školský klub detí iba 92 žiakov.  

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Uskutočnil sa počas prvého prázdninového týždňa už po 

druhýkrát. Prihlásilo sa 50 žiakov 1. – 4. ročníka. Navštívili CVČ v Dubnici nad Váhom, 

absolvovali prehliadku zvieratiek, ukážku hasičských zásahov dobrovoľnými hasičmi na 

ihrisku v Bolešove, keramikársku dielňu Sone Zelískovej spojenú s tvorbou vlastných 

keramických výrobkov, navštívili Park miniatúr v Podolí a kino Lastovička v Dubnici nad 

Váhom, kde premietali rozprávku Pán maznáčik.  

LETNÁ ŠKOLA MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu na zapojenie sa do projektu Letná škola. 

Školy mohli získať dotáciu 500 € na jeden cyklus pre 10 – 20 žiakov. Škola získala príspevok 

1 500 €. Z pôvodne prihlásených 51 žiakov sa kvôli hygienicko-epidemiologickým 

opatreniam zúčastnilo 37 detí. Letná škola sa uskutočnila v posledný augustový týždeň od 24. 

08. – 28. 08. 2020. Vyučovanie prebiehalo denne od 08.00 do 14.00 hod.  

V rámci aktivít v letnej škole spoznávali pamiatky Nemšovej (Králikov mlyn, mestské 

múzeum, Kostol sv. Michala), čo bolo prepojené s vlastivedným učivom, navštívili letisko 

v Slavnici, ktorú spojili s matematickou gramotnosťou a ochranou našej planéty, spoznávali 

Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej Závade, Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne, ktorá 

bola spojená s umeleckou dielňou zameranou na výrobu vlastného šperku a starali sa o 

zvieratká v CVČ v Dubnici nad Váhom.  

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

Žiaci navštevovali záujmové útvary zamerané na rozvoj vedomostí: Príprava deviatakov na 

testovanie (Mgr. Oľga Fraňová/Mgr. Monika Mojtová), Mladý biológ 2. stupeň (Mgr. Lenka 

Turáková ), Poznávanie prírody 1. stupeň (Ing. Ľudovít Bartoš, CSc.), Hravá angličtina 2. 

ročník (Mgr. Simona Ištoková), Hravá angličtina 3. ročník (Mgr. Lenka Mičková), Fun 

krúžok 4. – 6. ročník (Mgr. Veronika Pažitná Mgr. Lucia Urbánková ), Zábavníček pre 1. 

ročník (Mgr. Edita Kadlečíková Mgr. Erika Lajčiaková Mgr. Mária Bezáková Mgr. Ivana 

Škundová) a podporu športových aktivít: Futbal pre 1. stupeň (Pavol Straka), šach 

(František Húserka), karate (Bc. Pavol Prna), stolný tenis (Mgr. Ján Hudec/Sofia Gabrišová), 

florbal (Peter Tydlačka). Z dôvodu šírenia respiračného ochorenia Covid-19 bola prerušená aj 

činnosť centra voľného času. Záujmové útvary nepracovali.  
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ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
Vedúcou školskej jedálne bola od roku 2016 Ing. Lívia Žovincová. Kuchárkami boli Slávka 

Macharová, Daniela Barišová, Mária Husárová a pomocnými kuchárkami Daniela 

Nitschneiderová, Daniela Šumichrastová, ktorá bola práce neschopná od 1. októbra 2019 a 

pracovný pomer ukončila 30. júna, do tohto dátumu ju zastupovala Bc. Monika Sabatková, 

Jana Piatriková a Alena Habánková (od 1. septembra 2019). 

Školská jedáleň bola zapojená do programu Mlieko pre školy v Európskej únii, ktorý je 

realizovaný Mliekarenským podnikom Milsy, a. s. Bánovce nad Bebravou. Od 1. septembra 

2019 bolo finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov upravené nasledovne: 1. stupeň 1,08 €, 2. stupeň 1,16 € a cudzí stravníci si hradili 

plnú výšku stravného vo výške 2,79 €. Stravu si odnášali bočným vchodom do jedálne v 

obedároch. 

KONTROLY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI Regionálny úrad verejného zdravotníctva v 

Trenčíne vykonal dňa 16. septembra 2019 štátny zdravotný dozor a zistil, že na stenách v 

okolí okien je viditeľný rast plesní a tesnenie na mrazničke bolo znečistené. Škola mala 

zabezpečiť odstránenie plesní a dôkladnú sanitáciu tesnení na mrazničke. Dňa 20. septembra 

úrad rozhodol, že prevádzka vyhovuje.  

OBEDY ZADARMO Od 1. septembra 2019 sa tak ako iných školských jedální aj 

miestnej jedálne dotkla novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, konkrétne poskytovanie 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Obedy zadarmo mali mať 

všetky deti základných škôl a predškoláci materskej školy vtedy, keď sa zúčastnia na 

výchovno-vzdelávacom procese a objednaný obed si vyzdvihnú. Tým sa počet obedov zvýšil 

cca o 100 – 120 na deň. Denný priemer bol aktuálne 550 obedov. So zvýšením počtu obedov 

sa rátalo, a už počas letných prázdnin sa vykonali úpravy v školskej jedálni. Nakúpili sa nové 

stroje (ako napr. elektrická pec, varný kotol, umývačka riadu), ktoré boli pre chod jedálne 

nevyhnutné. Celkové náklady predstavovali takmer 20 000 €. Taktiež bolo nutné prijať novú 

pracovnú silu. Zvýšenie počtu obedov bolo citeľné aj počas výdaja, čo si vyžadovalo 

trpezlivosť aj zo strany stravníkov.  

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ POČAS PANDÉMIE Všetky zamestnankyne poberali do 3. 

apríla 100 % priemerného zárobku a od 4. apríla to bolo 80 %. Ich prevádzka bola obnovená 

22. mája s účinnosťou od 1. júna. Stravovanie detí sa uskutočnilo pri zachovaní sprísnených 

hygienických opatrení. Pri vstupe do školskej jedálne zabezpečili dezinfekciu. Počas 

prítomnosti v školskej jedálni si deti prekrývali horné dýchacie cesty rúškom, ktoré mohli 

sňať iba počas konzumácie obeda. Výdaj jedla bolo potrebné uskutočniť do troch hodín od 

jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti. Stravovanie žiakov 

prebiehalo v skupinách tak, ako boli žiaci v triedach. Skupiny sa nesmeli vzájomne miešať. 

Stravu vydával personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom. Žiaci si jedlo a nápoje 

sami odoberali cez výdajné okno v školskej jedálni. Po znovuotvorení pracovali v školskej 

jedálni všetky zamestnankyne, nevyskytlo sa žiadne respiračné ani iné ochorenie. Obedy 
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MŠ sv. Gabriela 

vydávali do jednorazových obalov, čím vzniklo veľa plastového odpadu. Cudzím stravníkom 

na zazvonenie vydávala obedy vedúca školskej jedálne.  

KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA 
Riaditeľom bol PaedDr. Ľubomír Král, PhD, zástupkyňou riaditeľa RNDr. Janka 

Jankovičová a Bc. Želmíra Patková.  

ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH V škole pracuje 28 učiteľov, z toho jeden 

nekvalifikovane, dvaja kvalifikovaní vychovávatelia, sedem kvalifikovaných asistentov 

učiteľa a jeden psychológ. Nekvalifikovane sa učí v niektorých ročníkoch nemecký jazyk 

a literatúra, ruský jazyk a literatúra, fyzika, dejepis či výtvarná výchova, ale týka sa to jednej 

či dvoch hodín v každom 

ročníku druhého stupňa. 

Dvaja zamestnanci počas 

školského roka absolvovali 

adaptačné vzdelávanie, 2 

vysokoškolské pedagogické 

II. stupňa, 2 vysokoškolské 

pedagogické I. stupňa, 1 

absolvoval štúdium školského 

manažmentu, 2 druhú 

kvalifikačnú a 6 prvú 

kvalifikačnú skúšku.  

PROJEKTY Aktívne realizovali projekty Renovabis a Centrum otvorenej komunikácie. 

Vyučujúci absolvovali interaktívny kurz efektívnej a nenásilnej komunikácie, kurz 

proaktívneho správania, kurz efektívneho rodičovstva a národný projekt Pomáhajúce profesie 

v edukácii detí a žiakov, v rámci ktorého mohla škola získať asistenta učiteľa a školského 

špeciálneho pedagóga do materskej školy. Základná škola získala ďalšie finančné krytie na 

pozície asistentov učiteľa, školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga.  

Súčasťou aktivít Fóra proaktívnych škôl bolo v novembri stretnutie a prezentácia 

vyučovania v Spojenej škole Poprad Letná s názvom „Vstúpte bez klopania“. Tu mali 

učitelia MŠ a ZŠ možnosť načerpať zo skúseností a tvorivých nápadov a realizácií zámeru 

Škola pre každého – škola na každý deň. Mali možnosť zažiť efektívnu prácu žiakov v rámci 

viacerých predmetov a premyslenú a nápaditú prácu v technickej materskej škole.  

Škola sa začala aktívne zapájať do aktivít v rámci projektu „Deti nepočkajú“. V rámci 

podpory tohoto projektu boli žiaci školy nahrávať vianočné piesne v profesionálnom 

hudobnom štúdiu v Žiline, ktoré boli uvedené v rozhlasovom vysielaní počas vianočného 

obdobia. Partnerom školy pri akcii bola Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline. Z projektu z 

ÚV SR (Úrad vlády SR) na podporu rozvoja športu dostali finančnú čiastku na vybudovanie 

lezeckej boulderovej steny v malej telocvični. 

V školskom roku 2019/2020 k 15. septembru 2019 školu navštevovalo 308 žiakov. Po 2 

triedy v 1. ročníku (25 detí) a 2. ročníku (36), tri triedy v 3. ročníku (47), po jednej triede v 4. 
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ročníku (26), 5. ročníku (34), v 6. ročníku (31), dve triedy v 7. ročníku (34 ), jedna trieda v 8. 

ročníku (31) a dve triedy v 9. ročníku (35). Školský klub detí navštevovalo spolu 33 detí. 

V škole sú zriadené štyri špeciálne triedy, ktoré navštevuje 30 detí. V materskej škole boli 

k 15. septembru tri triedy: Svetielka I. (16), Svetielka II. (20) a Svetielka III. (21).  

ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO A PRÍPRAVNÉHO ROČNÍKA Realizoval sa 

elektronickou formou v dňoch 20. apríla - 22. apríla 2020. Prihláška bola pre zákonných 

zástupcov k dispozícii od 8. apríla na stránke školy. Pokiaľ zákonní zástupcovia nemali 

možnosť komunikovať so školou elektronicky a zaslať prihlášku mailom, prišli osobne s 

vypísanou prihláškou bez dieťaťa v čase od 9.00 hod. - 10.00 hod. do budovy základnej 

školy.  

ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV PRIJATÝCH NA STREDNÉ ŠKOLY Na stredných 

školách sa umiestnilo spolu 38 žiakov, na 8-ročnom gymnáziu (1 žiak), gymnáziu 4-ročnom 

(2 žiaci), stredných odborných školách (25), stredných odborných učilištiach (5), odborných 

učilištiach (3 žiaci) a na inom type škôl (2 žiaci).  

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE PIATAKOV TESTOVANIE 5-2019 

Testovania, ktoré sa uskutočnilo 20. novembra 2019, sa zúčastnilo 28 žiakov, ktorých 

výsledky sa nachádzali tesne nad celoslovenským priemerom. V matematike získali 63,7 % 

(celoslovenský priemer 63,4 %) a v slovenskom jazyku a literatúre získali 66,3 % 

(celoslovenský priemer 64,8 %).  

AKTIVITY KSS 

LETNÉ PRÁZDNINY 2019 Počas prvého týždňa letných prázdnin sa pedagógovia 

zúčastnili duchovných cvičení v Čičmanoch. Druhý týždeň patril žiakom. Škola 

zorganizovala denný prímestský tábor a počas tretieho prázdninového týždňa zorganizovali 

zasa tábor Farmárik v rekreačnom zariadení v Podkylave, kde si okrem turistiky a športu 

vyskúšali aj varenie lekváru, výrobu ovocného muštu či starostlivosť o domáce zvieratá.  

LITERÁRNE ÚSPECHY KSŠ zorganizovala literárnu súťaž Mladý spisovateľ pod 

vedením učiteľky Kataríny Martinkovej a psychológa Tomáša Poláčka. Príspevky od detí boli 

veľmi zaujímavé, a tak sa súčasťou ceny stala návšteva veľtrhu kníh Bibliotéka v Bratislave. 

Žiakom sa podarilo stretnúť sa so známym spisovateľom Danielom Hevierom, ktorý keď si 

prečítal žiacke príspevky, pozval všetky deti do svojho projektu, ktorého výsledkom bude 9-

dielna séria kníh, kde deti nájdu 

svoje nápady i literárne príspevky. 

SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY 

Žiaci sa zapojili do krajského kola 

súťaže A Slovo bolo u Boha (jeden 

žiak), okresného kola Hviezdoslavov 

Kubín (4 žiaci), okresného kola 

olympiády z anglického jazyka (6 

žiakov) a okresného kola technickej 
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olympiády (Alexandra Sedláčková a Ján Sedláček z 9. A na 6. mieste a Roman Prchlík zo 7. 

B na 9. mieste). Z matematiky sa žiaci zúčastnili pytagoriády pre 1. -4. ročník (20 žiakov), 

matematickej súťaže Klokan (online riešenie), pytagoriády (8 žiakov). Zapojili sa do  súťaže 

zo slovenského jazyka a literatúry Villa Zerna. Ide o celoslovenskú literárnu súťaž, ktorú 

organizuje literárny klub PoeMa s Obecnou knižnicou a Obecným úradom v Hornom Srní. 

Tento rok sa do súťaže zapojili aj žiaci ZŠ sv. Michala. Tobiáš Král z 8. A sa umiestnil na 1. 

mieste v kategórii próza - starší žiaci a Alexandra Sedláčková z 9. A sa umiestnila na 3. 

mieste v tej istej kategórii. V kategórii prózy - mladší žiaci sa na 3. mieste umiestnila Sofia 

Švítelová z 5. A.  

Školské kolo súťaže Nebojme sa slovenčiny, do ktorého sa zapojilo 21 žiakov 2. stupňa, sa 

uskutočnilo 13. novembra. Každú triedu reprezentovalo trojčlenné družstvo. Žiaci súťažili v 

troch kategóriách (pravopisná súťaž, čítanie s porozumením a zážitková interpretácia textu 

s ponaučením). Celkovým víťazom sa stalo družstvo 9. A triedy (Martinka Máliková, Emka 

Schwandtnerová, Saška Sedláčková).  

CHCEŠ POMÔCŤ, MÁŠ ŠANCU Pod týmto názvom zorganizovala v novembri žiacka 

školská rada zber obuvi a kozmetických prípravkov pre deti z detského domova v Trenčíne. 

Vyzbieralo sa 153 párov obuvi a 3 škatule kozmetiky.  

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE A EXKURZIE Žiaci sa zúčastnili exkurzie na výstavu súťaže 

„Príroda, životné prostredie a deti“ v Trenčíne a vo februári sa zapojili do výtvarnej súťaže 

„Vesmír očami detí“, ktorú organizovalo Trenčianske osvetové stredisko. 

VIANOCE KSS Žiaci 1. a 2. stupňa sa pod vedením učiteliek Márie Urbánkovej, Lenky 

Vrtíkovej, Lenky Bartákovej, Evy Královej zapojili do prípravy vianočného programu s 

názvom V mene lásky, s ktorým sa predstavili 12. decembra v školskej telocvični na 

Vianočných tradíciách, kde vystúpili pre žiakov, učiteľov, rodičov i ostatných priateľov školy. 

V predvianočnom období sa venovali vianočným tradíciám, príprave darčekov a vianočnému 

predaju. V čase Vianoc sa konala dňa 25. 12. 2019 pre deti, rodičov i ostatnú verejnosť 

„Jasličková pobožnosť vo farskom Kostole sv. Michala v Nemšovej, kde sa predstavili s 

programom žiaci školy sv. Michala. Žiakov k jasličkovej pobožnosti pripravovali učitelia 

KSŠ v Nemšovej. 

DUCHOVNÉ AKTIVITY Celoročná duchovná aktivita sa zaoberala sviatosťami, ktoré 

si postupne predstavovali. Uskutočňovalo sa to ráno pred vyučovaním v školskej Kaplnke 

archanjelov sv. Michala, Gabriela a Rafaela. Aby neboli iba pasívnymi poslucháčmi, každý 

zo zúčastnených mal možnosť aktívne sa zapojiť - denne modlitbou a každý mesiac plnením 

nového predsavzatia. Spoločnou modlitbou za jednotu a pokoj vo svete sa 18. októbra 

zapojili do modlitbovej aktivity Milión detí sa modlí ruženec a 20. novembra sa spoločnou 

modlitbou za prenasledovaných kresťanov zapojili do aktivity „Pomoc trpiacej Cirkvi“. 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY Dňa 26. septembra organizovali 27. ročník turnaja o Pohár 

sv. Michala v malom futbale chlapcov a vybíjanej dievčat. Tento rok sa zúčastnili: ZŠ J. Palu 

Nemšová, ZŠ sv. Dominika Sávia z DCA, ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Trenčíne a naša ZŠ 
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Turnaj O pohár sv. Michala 

sv. Michala. V oboch disciplínach dosiahli úžasné úspechy, a tak sa stali zaslúžene víťazmi 

turnaja. 

V poradí 51. ročníka Behu okolo Ľuborče, ktorý sa uskutočnil 9. novembra 2019, sa 

zúčastnilo 35 žiakov, z toho dvaja úspešne. Adriana Mierna z 5. A skončila na 3. mieste a 

Matej Motola zo 7. B sa stal dvojnásobným víťazom v dvoch kategóriách a obsadil 1. a 2. 

miesto. Vo februári sa konalo v priestoroch telocvične KSŠ v Nemšovej pre rodičov, učiteľov 

a priateľov školy tradičné spoločenské posedenie pri hudbe a kapustnici. Spoločenské 

posedenie pripravilo združenie rodičov za spolupráce a podpory vedenia Katolíckej spojenej 

školy. 

CVČ organizovalo nasledujúcu krúžkovú činnosť: bedminton, biblický krúžok, cvičenia 

z matematiky, cvičenia zo SJL U9, cvičenia zo SJL V7, cvičenia zo SJL V9, florbal, futbal, 

box, kuchársky, liturgický spev, ovocinársky, posilňovňa, stolný tenis, šikovné ručičky, 

športovček, tvorivé dielne, zábavníček.  

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
Základná umelecká škola Nemšová mala k 15. septembru 2019 spolu 945 žiakov, z toho 

v hudobnom odbore 340 žiakov, vo výtvarnom odbore 241 žiakov, v literárno-dramatickom 

odbore bolo 24 žiakov a v tanečnom 340 žiakov. Súčasťou školy boli elokované pracoviská 

v Hornom Srní, Trenčianskej Turnej, Trenčianskych Stankovciach, Dolnej Súči, Hornej Súči, 

Drietome, Melčiciach-Lieskovom, Skalke nad Váhom, Soblahove a v Nemšovej. V školskom 

roku 2019/2020 mala škola 56 zamestnancov. Z toho 53 pedagogických (4 na materskej 

dovolenke) a 3 nepedagogických zamestnancov.  

ZOSKUPENIA Súčasťou ZUŠ Nemšová boli komorné zoskupenia, orchestre a tanečné 

súbory: hudobnom odbore to boli: Detský dychový orchester v Dolnej Súči, komorná hra, 

Husľový a gitarový súbor ZUŠ Nemšová, v tanečnom DFS Dvorček, DFS Melenčárik a TS 

Elis. 

NOVÝ LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR Školský rok ZUŠ začala s novým 

umeleckým odborom: literárno-dramatickým. Do štúdia sa prihlásilo a prijímacie skúšky 

úspešne absolvovalo 24 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch Katolíckej spojenej 
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Adventný koncert 8. 12. 2019 

školy pod vedením PaedDr. Kristíny Prekopovej. Ambíciou literárno-dramatického odboru 

bolo oživiť a nadviazať na divadelnú tradíciu v Nemšovej a okolí a vytvoriť zázemie pre 

divadelné výstupy, ktoré posilnia identitu detí a ich vzťah k miestu a regiónu, v ktorom 

vyrastajú a žijú.  

ROZŠÍRENIE HUDOBNÉHO ODBORU V NEMŠOVEJ Hudobný odbor sa 

miernym tepom každoročne rozrastá o nových členov. Tento školský rok bolo v Nemšovej, 

mimo elokovaných pracovísk, zapísaných v hudobnom odbore 131 žiakov študujúcich hru na 

dychové nástroje (zobcová flauta, saxofón, priečna flauta, trúbka), klavír, cimbal, husle, 

gitaru, akordeón a spev.  

AKTIVITY ZUŠ NEMŠOVÁ V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

LETNÉ PRÁZDNINY Počas letných prázdnin žiaci vystúpili na Nemšovskom jarmoku, 

kde predviedli, čo sa uplynulý školský rok naučili. Prezentoval sa cimbal, saxofón, zobcová 

flauta, spev i tanec.  

PREZENTÁCIA ŽIAKOV Dňa 6. októbra spríjemnili nedeľné popoludnie žiaci 

hudobného a tanečného odboru členom klubu Jednoty dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším v kultúrnom centre. Bol to ich prvý malý koncert v novom školskom roku. Žiaci 

literárno-dramatického a hudobného odboru sa v októbri úspešne reprezentovali ZUŠ 

Nemšová v improvizovanej kompozícii s hrou na telo a detské hudobné nástroje s názvom: 

Hudba je hračka alebo Ten Trenčiansky zámok v Bratislave. Bolo to v priestoroch 

bratislavskej Dvorany VŠMU, kde sa uskutočnil už 5. ročník hudobného festivalu Orfeus 

Junior 2019, venovaný žiakom ZUŠ vo veku od 6 -18 rokov.  

PREDVIANOČNÉ KONCERTY 

Začali 4. decembra mikulášskym 

koncertom tanečného a literárno-

dramatického odboru v Kultúrnom 

centre v Nemšovej. Prítomní si mohli 

pozrieť choreografie v štýle moderného 

či ľudového tanca, novinkou bola 

choreografia z dielne učiteľky Aleny 

Ertlovej, a to tanec so svetielkujúcimi 

krídlami, s ktorými zožali veľký úspech. 

Hudobný odbor sa prezentoval na 

adventnom koncerte 8. decembra v Kultúrnom centre v Nemšovej. Na koncerte sa 

predstavili sólisti ako i komorné zoskupenia a inštrumentálny súbor. Hudobníci vystúpili aj na 

koncerte v mestskom múzeu, kde sa vzhľadom na počet účinkujúcich konali koncerty dva, 

a to prvý 10. a druhý 12. decembra.  

KREATÍVNE VIANOCE V mesiaci november a december prebiehal 7. ročník súťaže 

výtvarného odboru Kreatívne Vianoce. Z témy „Vianočný obraz“ boli vybrané dve práce 

žiačok, a to Olívie Malíkovej a Niny Ragulovej, ktoré boli použité na tvorbu vianočnej 



      

      KRONIKA MESTSKÝCH ČASTÍ A MESTA NEMŠOVÁ 2020 

 

116 

 

Vľavo: Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Kreatívne Vianoce“  Vpravo: Návšteva NG Albertína vo Viedni 

pohľadnice ZUŠ. Práce vyhodnocovala trojčlenná komisia na čele s predsedom komisie 

výtvarníkom Viliamom Schmidbauerom. Ceny boli víťazom súťaže odovzdané dňa 9. 

decembra v Kultúrnom dome v Ľuborči.  

EXKURZIA DO NÁRODNEJ GALÉRIE VIEDEŇ Posledný týždeň pred Vianocami 

18. decembra sa 39 žiakov výtvarného odboru zo 7 elokovaných pracovísk spolu so svojimi 

pedagógmi zúčastnilo exkurzie do Národnej galérie Albertina vo Viedni. Žiaci tak po prvýkrát 

mohli na vlastné oči vidieť výtvarné diela najväčších umelcov 19. a 20. storočia. Predmetom 

výstavy bola Batlinerova zbierka, výtvarné diela Pabla Picassa a precízna tvorba Albrechta 

Dürera. Žiaci nazreli do sveta umenia a pomocou úloh vyhľadávali a skúmali obrazy 

výtvarných majstrov.  

Škola organizovala niekoľko verejných koncertov v Nemšovej a v miestach elokovaných 

pracoviskách v prvom polroku školského roku. Pred nastolením opatrení škola spolupráci 

s mestom organizovala vítanie Mikuláša i mestský karneval.  

HERECKÝ CASTING V BRATISLAVE V polovici februára 2020 sa žiaci Literárno-

dramatického odboru ZUŠ Nemšová zúčastnili výberového detského hereckého castingu v 

ateliéroch NAD TV Markíza v Bratislave. Produkcia obsadzovala epizódne detské postavy 

do ďalších častí divácky obľúbeného seriálu Oteckovia. Talentovaní herci vo veku od 8 do 15 

rokov si po prvý raz vôbec vyskúšali hereckú akciu pred televíznymi kamerami v dialógoch 

malých hercov známych z televíznych obrazoviek. ZUŠ Nemšová a ich učiteľka PaedDr. 

Kristína Prekopová dostala pochvalnú spätnú väzbu za hereckú prípravu detí z Nemšovej a 

okolia. Na televíznych obrazovkách sme následne mohli vidieť žiačku ZUŠ Nemšovej Lauru 

Červeňanovú a žiaka Šimona Deneša, ktorých do seriálu Oteckovia obsadil tím tvorcov. V 

rámci castingu si žiaci prezreli aj filmové ateliéry a spolu s pedagógmi navštívili výstavu s 

názvom Veže do neba v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana.  

ÚSPECHY V SÚŤAŽIACH Výtvarný odbor sa úspešne prezentoval na regionálnej 

výtvarnej súťaži Príroda, životné prostredie a deti, kde boli v 4. kategórii ocenené Mina Iliev 

Rosi a Karolína Žalúdeková a v 5. kategórii bola ocenená Soňa Veronika Bešinová. Okrem 

ocenených prác bolo niekoľko ďalších prác aj súčasťou výstavy. 
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Z hereckého castingu v ateliéroch TV Markíza v Bratislave 

V hudobnom odbore boli úspešné žiačky Natália Miškechová a Lucia Ďuríková, ktoré získali 

strieborné pásmo v súťaži Modrý svet očami umenia. Na hudobno-tanečné konzervatórium 

v Bratislave bola prijatá žiačka Natália Miškechová. 

MATERSKÁ ŠKOLA 
Školský rok 2019/2020 bol vo výraznej miere ovplyvnený prerušením prevádzky a častými 

práceneschopnosťami pedagogických zamestnancov, následne zastupovaním a striedaním 

učiteliek. Prerušením prevádzky a nariadenými opatreniami bolo ovplyvnené aj kultúrne, 

spoločenské a športové dianie školy.  

RADA ŠKOLY Členovia rady: Ing. Jana Kvasnicová (predseda zákonných zástupcov), 

Mgr. Petra Vojtová a Emília Štefánková (za pedagogických zamestnancov), Andrea 

Dominová (za prevádzkových zamestnancov). Za zriaďovateľa boli členmi RŠ Ján Gabriš, 

Ing. Stanislav Gabriš, Branislav Krajči, Ing. Zita Bednáriková a členovia za zákonných 

zástupcov: Ing. Lucia Uherková, Michal Gajdošík, Lenka Kňažková. Rada školy okrem iných 

tradičných aktivít v tomto roku schválila a odporučila zriaďovateľovi školy zvýšiť príspevok 

na čiastočnú úhradu výdavkov školy z 13,00 € na 15,00 € a od 1. 9. 2020 a oboznamovala sa 

so situáciou ohľadom novej triedy pre žiakov.  

VÝSTAVBA NOVEJ TRIEDY NA ULICI ĽUBORČIANSKEJ Začiatok 

realizácie projektu sa neustále posúval a odkladal, čo ovplyvnilo nielen stavebné práce, ale i 

možnosť prijatia detí do deviatej triedy k septembru 2020. Nastal odliv detí do iných zariadení 

a myšlienka s deviatou triedou v plánovaných priestoroch nebola v školskom roku 

zrealizovaná.  

METODICKÉ ZDRUŽENIE Vedúcou poradného orgánu, ktorý prispieva k 

demokratickému riadeniu školy a preberá na seba časť zodpovednosti za prezentáciu školy a 

odbornosti pedagógov a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, bola v školskom roku 

2019/2020 Mgr. Janka Smolková, ktorá na základe návrhov zostavila plán MZ.  
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K 15. septembru 2019 bolo v materskej škole zapísaných 185 detí (190 detí k 31. augustu 

2020), z toho 57 predškolákov. V MŠ bolo zriadených spolu 8 tried, z toho tri triedy s 3 – 4- 

ročnými (67 detí), jedna trieda so 4 – 5-ročnými (24 detí), jedna s 5 – 6-ročnými (25 detí), dve 

triedy so 4 – 6-ročnými (47 detí ) a jedna trieda s 2 – 6-ročnými (22 detí). Z uvedeného počtu 

malo šesť detí odloženú školskú dochádzku a ani v jednej triede sa nenachádzalo žiadne 

integrované dieťa.  

POČTY ZAMESTNANCOV Materská škola mala k 1. septembru spolu 31 

zamestnancov. Pedagogických zamestnancov mala 16, z toho 14 kvalifikovaných a 2 

nekvalifikovaných, jedného zastupujúceho. Nepedagogických zamestnancov mala 15, z toho 

3 školníčky, 4 upratovačky, 1 administratívneho zamestnanca a 7 zamestnancov v zariadení 

školského stravovania. 

VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Prebiehalo 

prostredníctvom individuálneho vzdelávania, príležitostných workshopov a prostredníctvom 

aktualizačného vzdelávania, ktorého cieľom bolo udržiavanie a obnovovanie profesijných 

kompetencií, získavanie nových vedomostí a informácií v právnych predpisoch, výchovno-

vzdelávacích programoch a pedagogickej dokumentácii. Ďalšie stanovené ciele sa nedosiahli 

z dôvodu prerušenia prevádzky školy. Pedagogické vzdelanie si dopĺňali dve zamestnankyne 

na stredných odborných školách a jedna vykonala 1. atestačnú skúšku. 

Riaditeľka školy v školskom roku 2019/2020 absolvovala 25. snem Spoločnosti pre 

predškolskú výchovu Materská škola, workshopy ku Dňu učiteľov organizované Zelenou 

školou, stretnutia riaditeľov a mnoho odborných seminárov viažucich sa k správnemu chodu 

školy. Vedúce zariadení školského stravovania absolvovali seminár organizovaný prvou 

asociáciou školského stravovania AŠKOS Školské stravovanie dnes - zajtra. Predsedníčka ZO 

OZ absolvovala Školenie odborových funkcionárov.  

NOVÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE ŠKOLY Snahou je sústavné 

modernizovanie, ale i udržiavanie vybavenia budov a efektívne využívanie finančných 

prostriedkov. V školskom roku 2019/2020 boli finančné prostriedky využité na opravy, 

inováciu a modernizáciu.  

OPRAVY A MODERNIZÁCIA V prevádzke na Ulici Ľuborčianskej bola vykonaná 

potrebná oprava výťahu, kotla, kuchynského robota a vyčistená kanalizácia. Zabezpečené boli 

radiátorové kryty do triedy a spálne na druhom poschodí. Na Ulici Odbojárov bola vykonaná 

oprava vchodových dverí a notebooku vedúcej školskej jedálne. Na Ulici Trenčianskej sa 

uskutočnilo čistenie kanalizácie. Zabezpečený bol parný čistič, do školských kuchýň 

materiálno-spotrebné normy, do zariadenia školského stravovania na Ul. Odbojárov biely 

riad, na Ulici Ľuborčianskej mlynček na mäso a odkvapkávače riadu. Na Ulici Kropáčiho 

sa z dôvodu havarijného stavu vykonali vodoinštalačné práce, následne montáž podláh z 

dlaždíc a montáž obkladov stien z obkladačiek a vymaľovala sa kuchyňa. Boli vymenené 

toaletné misy na toaletách pre dospelých a na základe uloženia povinnosti štátneho 

zdravotného dozoru boli na Ul. Kropáčiho kompletne obnovené maľovky na chodbách 

budovy.  
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ČINNOSŤ POČAS PRERUŠENIA PREVÁDZKY Svojpomocné práce boli 

vykonané v prevádzke na Ulici Kropáčiho, a to viacnásobná oprava detského altánku, 

vybrúsená a maľovkou obnovená hlavná brána, odstránené diery v stenách, vymaľované 

toalety pre dospelých, výrub a likvidácia zdravie a život ohrozujúcich stromov, na Ulici 

Odbojárov bola vykonaná demontáž, náter a montáž okenných mreží, demontáž zastaraného 

detského záhradného náradia, oprava oplotenia školského dvora na Ulici Ľuborčianskej boli 

v spolupráci s rodičmi vyrobené a osadené pivničné mreže.  

Zamestnancom školy boli zabezpečené ochranné pracovné prostriedky, prevádzkam boli 

zabezpečené čistiace prostriedky a pracovné prostriedky, kancelárske potreby a tlačivá. 

Neočakávaná epidémia Covidu-19 prinútila investovať finančné prostriedky do zabezpečenia 

dezinfekcie, hygienických rúšok, hygienických rukavíc, papierových utierok a uterákov, 

zabezpečenia a montáže zásobníkov na papierové uteráky, rozprašovačov a teplomerov. 

DOTÁCIE A SPONZORI NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE Zakúpený bol 

výtvarný materiál, didaktické hry, spoločenské hry pre všetky triedy, dve odborné a detské 

knihy, magnetické tabuľky, náčinie skoč a hoď, švihadlá a detské ihrisko na školský dvor 

prevádzky na Ulici Kropáčiho. Výrazným sponzorom sa stala spoločnosť LIDL, s. r. o., 

ktorá poskytla škole množstvo výtvarného materiálu (pastelky, farby, kružidlá, bloky na 

kreslenie, farebné perá,...), ktoré boli distribuované do prevádzok školy a súčasne boli 

vhodným darčekom pre deti opúšťajúce materskú školu. Triedy na Ulici Ľuborčianskej boli 

obdarované finančným zabezpečením, detskými CD, autodráhami, spoločenskými hrami, 

výtvarným a dekoračným materiálom, detskými knihami, pracovným stolom s náradím, 

tabuľou a hygienickými potrebami. Na Ulici Trenčianskej deti dostali darom hračky v 

hodnote 200 €.  

NADÁCIA DOBRÉ SRDCE Spoločnosť Tatrabanky zo zamestnaneckého programu 

poskytla dar na účely realizácie projektu „Hýbeme sa spolu“ triedam na Ulici Odbojárov 

sumu 300 €. V rámci projektu, ktorého cieľom bolo zapojiť do pohybovej aktivity nielen deti, 

ale aj dospelých, materská škola zorganizovala pohybové aktivity: „Branný deň“ a 

„Cvičenie rodičov s deťmi“, ktoré sa konali v novembri 2019. Oboch aktivít sa zúčastnila 

veľká skupina cvičencov, preto sa v spolupráci s mestom Nemšová konali tieto aktivity 

v športovej hale. Cvičenie na prekážkových dráhach absolvovalo počas branného dňa 70 

detí. Podujatia sa zúčastnili členovia záchranných zložiek a OS SR. Počas cvičenia pomáhali 

deťom pri prekonávaní najťažších prekážok. Na cvičení rodičov s deťmi sa zúčastnilo 

približne 40 detí a 30 rodičov. Projekt „Hýbeme sa spolu“ podnecoval k pohybu, podporil 

zdravý životný štýl, ale i vzťahy medzi ľuďmi. Rodičia príjemne strávili svoj voľný čas so 

svojimi deťmi. 

Z fondu ZRŠ na Ulici Odbojárov bol zabezpečený výtvarný materiál, stavebnice, vianočné 

girlandy, vianočne CD, kontajnery na hračky, spoločenské hry, guľôčková dráha, sieťky na 

lopty, stojan na podsedáky, počítacie figúrky, drevené vláčiky, brožúrky vystrihovačiek, 

dierkovače a detské knihy. Na Ulici Ľuborčianskej boli zabezpečené detské edukačné knihy, 

pracovný a dekoračný materiál, edukačné hračky na rozvoj priestorovej orientácie, jazyka a 

komunikácie a jemnej motoriky, sklomagnetickú tabuľu na oznamy pre rodičov, 4 detské 
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stoličky magnetické tangramy, Logico Primo 2 sady s rámikmi, logická hra Myšky, 

magnetické stavebnice, hračky Magformers, Smart Max, do šatní tri tabule, kreatívne 

pomôcky, divadelné predstavenie, diskotéku, koncert, mikulášske balíčky. Príspevok ZRŠ na 

Ulici Kropáčiho bol použitý na zakúpenie didaktických pomôcok na zlepšovanie jazykovej a 

matematickej gramotnosti, hry, maňušky, kostýmových čiapok, kníh, stavebníc, šablón, 

potravinového vybavenia detskej kuchynky a iné. Na Ulici Trenčianskej bol príspevok ZRŠ 

investovaný na didaktické pomôcky, šesť stoličiek pre malé deti, skrinku na výtvarné 

pomôcky, knihu pre deti, vianočné darčeky, cestovné náklady na podujatia školy a spoločné 

fotografovanie na konci roka.  

AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY  
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším absolvovali posedenia na túto tému a 22. novembra 

materská škola pozvala svojich bývalých zamestnancov školy, ktorých deti i súčasní 

zamestnanci s radosťou privítali, a spoločne si zaspomínali na staré časy. Väčšina pobočiek sa 

na jeseň zapojila do výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, navštívili výstavu „Sklo/Dekor“ v 

Mestskom múzeu Nemšová, usporiadali si vlastné tematické jesenné vychádzky a tvorivé 

popoludnia, absolvovali Deň zdravej výživy s tvorivým popoludním, vyrezávali tekvice 

a pritom ochutnávali rôzne nátierky, púšťali šarkanov, pripomenuli si Deň jablka a pomáhali 

pri jesennom upratovaní školskej záhrady.  

Na začiatku zimy triedy jednotlivo absolvovali divadelné predstavenie „Abeceda zdravia“. Na 

Sviatok sv. Mikuláša si triedy usporiadali mikulášske diskotéky a navštívil ich aj Mikuláš 

a v predvianočnom období pripravili pre rodičov vianočné besiedky. V decembri sa zúčastnili 

kultúrneho vianočného vystúpenia, ktoré im pripravili deti ZUŠ Nemšová, pečenia 

vianočných perníkov, kurzu ľadového korčuľovania a Vianočnej hviezdičky - speváckej 

prehliadky. Vo februári sa zabavili na fašiangovom karnevale, absolvovali exkurziu do 

pekárne Sézam a Králikovho mlyna, zúčastnili sa športového podujatia Šmolympiády, zapojili 

sa do speváckej súťaže Zlatý slávik a 1. júna si súťažami pripomenuli Deň detí. Na konci 

školského roka 30. júna sa im podarilo zorganizovať slávnostný galaprogram a rozlúčku 

s predškolákmi.  

MŠ Odbojárov absolvovala 22. novembra športové dopoludnie s členmi záchranných a 

ozbrojených síl. Vytvorili kultúrny program a zúčastnili sa na podujatia „Vítanie detí do 

života“, zúčastnili sa slávnostného vyhodnotenia výtvarnej súťaže CEMMAC, exkurzie do 

oblatkárne, filmu Labková patrola v kine Lastovička a navštívili ZŠ Janka Palu.  

ET MŠ A. Kropáčiho sa v septembri zúčastnila miestnej súťaže hasičov v športovom areáli v 

NTS a na konci školského roka 26. júna absolvovala rozlúčkové opekanie s deťmi a rodičmi 

pri Studničke pod Košármi. 

ET MŠ Ľuborčianska absolvovala niekoľko turistických vychádzok pod názvom 

prebúdzanie prírody k „Hmyzhotelu“, Cesta nie je ihrisko - bezpečne na bicykli a „V prírode 

zdravie hľadajme“, na ktorej sa učili zbierať liečivé bylinky. 

ET MŠ Trenčianska sa oboznámila so sídlom CHKO-Biele Karpaty a s jeho zamestnancami, 

s ktorými počas roka absolvovali niekoľko stretnutí pod názvami Návšteva z CHKO s 
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ježkom, Sadenie jabloní s CHKO, Návšteva z CHKO s netopierom a Deň pokusov - 

pozorovanie prírodných javov  

PROJEKTY A SÚŤAŽE MŠ zaslala práce do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a do 

súťaže Učíme deti vnímať architektúru, ktorú vyhlásil Cemmac, a. s. Tu boli zaslané 

a ocenené a nakoniec použité vo firemnom kalendári práce žiakov od Benjamína Bulejka, 

Petra Pastoreka, Damiána Ďuďáka, Denisy Košnárovej, Nikoly Minárovej, Jess Janegovej, 

Andrey Orieškovej, Simony Holečkovej a Tobiasa Trenčana. Prostredníctvom výtvarnej 

súťaže Príroda, životné prostredie a deti boli v ZUŠ na Námestí SNP v TN vystavené 

výtvarné práce Diany Kojdovej a Jess Janegovej.  
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ŠPORT  
Na rozvoj športu a športových aktivít boli z grantového programu mestom Nemšová 

poskytnuté dotácie na činnosť športovým klubom a združeniam TJ Družstevník Vlára 

Ľuborča, TJ Vlára Kľúčové, FK Slovan Nemšová, Florbalový klub Nemšová, Karate klub 

Mugen, OZ Žabka, Champion club. Na konkrétne športové podujatia vyčlenilo mesto na rok 

2020 finančné prostriedky vo výške 2 100 €, a to pre Beh okolo Ľuborče, športové popoludnie 

žiakov ZŠ a MŠ pri príležitosti MDD, rybárske preteky a Memoriál Petra Kenderu, ktorý sa 

ako jediný z nich nakoniec podarilo zorganizovať.  

FLORBAL  
Nemšovský florbalový klub oslávil pätnásť rokov svojej existencie a hoci predčasný koniec 

sezóny 2019/2020 nedal priestor na prípadné medailové zavŕšenie alebo slávnosti po naplnení 

zápasového programu, udalosť si ešte všetci hodlajú pripomenúť po pominutí pandémie. 

Nemšovský florbal neoslavoval len výročie a úspechy v súťažiach, ktoré sa tento rok podarilo 

odohrať, ale hrdí mohli byť v klube aj na individuálne úspechy jednej z hráčok. Terézia 

Zajacová sa v tomto roku stala nielen kapitánkou družstva, ale aj PR manažérkou Extraligy 

vo florbale na Slovensku (styk s verejnosťou). Od svojich začiatkov si prešla všetkými 

mládežníckymi kategóriami a prepracovala sa do ženskej extraligy. V roku 2015 študovala 

v Brne, kde zmenila aj klub. Začala hrávať za Brno Židice najvyššiu českú ligu. Po návrate 

domov sa snažila niečo z tréningov českého florbalu zakomponovať aj do toho v Nemšovej. 

Ako kapitánka odohrala presne dva zápasy, potom prišlo zranenie a následne mimoriadna 

situácia pre Covid-19 a zrušenie celej sezóny.  

FLORBALOVÁ SEZÓNA 2019-2020 

FLORBAL – REGION ZÁPAD Florbalistky z Nemšovej hrali v šiestich súťažiach od 

mladšej prípravky až po juniorky.  

MLADŠIA PRÍPRAVKA mala v sezóne odohrať 14 zápasov. Šesť zápasov odohrala ešte 

v kalendárnom roku 2019, z ktorých prehrala 5 a jeden remizovala, a po novom roku odohrala 

ďalších šesť z ôsmich (tri prehry a tri výhry). Dva zápasy, ktoré sa mali uskutočniť 29. marca, 

boli pre pandémiu zrušené.  

STARŠIA PRÍPRAVKA mala v sezóne odohrať 18 zápasov. Zápasy, ktoré sa mali 

odohrať 14. marca a 5. apríla, boli pre pandémiu zrušené. Odohralo sa tak 14 zápasov, z toho 

8 ešte v roku 2019 (5 výhier, 1 remíza, 2 prehry) a po novom roku získali 2 výhry, z toho 

jednu kontumačne, 1 remízu a 3 prehry.  

MLADŠIE ŽIAČKY mali v sezóne iba jedného protihráča - ŠK 98 Pruské a pre pandémiu 

odohrali 4 zápasy zo šiestich, v ktorých jednoznačne vyhrali. 

STARŠIE ŽIAČKY odohrali 9 zápasov (6 výhier a 3 prehry). Posledný zápas sa 

uskutočnil 29. februára, takže ich sezónu pandémia nezasiahla. Umiestnenie v tabuľke: 1. 

FBK Harvard Partizánske (27b), 2. NTS FK-ZŠ Nemšová (18 b) 
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DORASTENKY odohrali 6 zápasov, z ktorých 4 vyhrali a 2 prehrali. Sezóna sa im 

skončila 25. februára ešte pred zavedením opatrení. V zápasoch hrali proti dvom tímom - ŠK 

98 Pruské a FBK Harvard Partizánske. Umiestnenie v tabuľke: 1. FBK Harvard Partizánske 

(15b), 2. NTS FK- ZŠ Nemšová (12b), 3. ŠK 98 Pruské (0 b). 

JUNIORKY odohrali 6 zápasov proti ŠK Slávia SPU DFA Nitra a FBK Harvard 

Partizánske. Získali 2 výhry, 1 remízu a 3 prehry. Umiestnenie v tabuľke:1. FBK Harvard 

Partizánske (15b), 2. ŠK 98 Pruské (12 b), 3. NTS FK- ZŠ Nemšová (7b), ŠK Slávia SPU 

DFA Nitra (1b). 

HUYNDAJ EXTRALIGA ŽIEN sezóna 2019/2020 

Ženy v základnej časti v sezóne 2019/2020 hrali proti deviatim rôznym klubom, odohrali 18 

zápasov, z ktorých 13 vyhrali a 5 prehrali.  

K Dátum čas Domáci Hostia Výsle

dok 

Výsledok 

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. 29.9.2019 13:00 Fbk 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 17:00 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 

13. 18.01.2020 17:00 NTS FK-ZŠ Nemšová Fbk Tvrdošín 5 : 6 0:1,3:2,2:3 

14. 19.01.2020 11:00 NTS FK-ZŠ Nemšová Fbk Kométa Spišká 

Nová Ves 

7 : 8 1:6,2:0,4:2 

15. 25.01. 2020 15:00 NTS FK-ZŠ Nemšová VŠK PdF UK Hurikán 

Bratislava 

6 : 4 2:0,3:3,1:1 

17. 09.02. 2020 15:00 MKSŠ FBK Kysucké 

Nové Mesto 

NTS FK-ZŠ Nemšová 7 : 6 4:2,3:3,0:1 

18. 09.02.2020 15:00 FBK Harvard Partizánske NTS FK-ZŠ Nemšová 5 : 7 0:2,3:3,2:2 

19. 22.02.2020 17:00 NTS FK-ZŠ Nemšová EasternWings 

Michalovce 

20 : 3 7:1,5:0,8:2 

20. 23.02.2020 13:00 NTS FK-ZŠ Nemšová FbC Predator Sabinov 8 : 7 2:3,3:2,2:2,1

:0pp 

FLORBAL - PLAY OFF Zápasy PLAY OFF sa mali konať v dňoch od 7. marca do 18. 

apríla a odohraných malo byť spolu 34 zápasov. Pre pandémiu koronavírusu sa ale nakoniec 

odohralo iba osem zápasov (1. a 2. štvrťfinále). NTS FK-ZŠ Nemšová odohrala dva zápasy. 

Konečné umiestnenie v tabuľke: 1. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto, 2. ŠK 98 Pruské, 3. 

FbC Predarot Sabinov, 4. NTS FK- ZŠ Nemšová. 
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Prague Games Florbal 

K Dátum čas Domáci Hostia Výsl Výsledok 

ŠF1 07.03.2020 17:00 NTS FK-ZŠ Nemšová Fbk Kométa Spišská 

Nová Ves  

4:5 1:1,1:2,2:2 

ŠF2 08.03.2020 12:00 NTS FK-ZŠ Nemšová Fbk Kométa Spišská 

Nová Ves 

10:5 2:1,4:3,4:1 

V bodovacej tabuľke hráčok 

extraligy žien sa na treťom mieste 

umiestnila Patrícia Štefánková 

z počtom bodov 55. Jeden bod ju 

delil od druhého miesta, na ktorom 

sa umiestnila hráčka z Kysuckého 

Nového Mesta. Na 4. mieste sa 

z rovnakým počtom bodov 

umiestnila Terézia Zajacová.  

PRAGUE GAMES FLORBAL: Najväčší mládežnícky turnaj vo florbale sa uskutočnil 

v dňoch 8. - 11. júla 2020. Na 17. ročníku najväčšieho mládežníckeho turnaja na svete získali 

dievčatá v dvoch mládežníckych kategóriách 2 zlaté medaily. V tomto špecifickom roku si 

po období prvej vlny koronavírusu mohli zahrať, samozrejme, s dodržiavaním 

bezpečnostných opatrení. Do Prahy cestovali klubovým autobusom. V oboch kategóriách 

mali najlepšie strelkyne i hráčky. 

G-12 ZÁKLADNÁ SKUPINA  

Nemšová - Kunratice 4 : 0 

Nemšová - Panhers Praha 4 : 0  

Nemšová - České Budejovice 12 : 0  

Nemšová - Florbal Chodov 3 : 1  

Nemšová - Black Angers 4 : 1  

Nemšová - Tatran Strešovice 3 : 2  

 

SEMIFINÁLE: Nemšová - Kunratice 5 : 1  

FINÁLE: Nemšová - Florbal Chodov 3 : 1 

 

 Zostava G-12: Veleková Romana, 

Vendžúrová Hana, Túčeková Ivana, 

Mrázová Zuzana, Kočanová Nina, 

Artmannová Adela, Čelinská Veronika, 

Šukalová Michaela, Sedláčková Adela, 

Gabrielová Veronika, Motolová Nela, 

Mutňanová Barbora a Liptáková Sophie 

Najlepšia strelkyňa: Mrázová Zuzana 

Najlepšia hráčka: Kopčanová Nina 



      

      KRONIKA MESTSKÝCH ČASTÍ A MESTA NEMŠOVÁ 2020 

 

125 

 

G-16 ZÁKLADNÁ SKUPINA  

Nemšová - Kunratice 1 : 2  

Nemšová - Florbal Chomutov 2 : 2  

Nemšová - Jihočeský kraj a Vysočina 4 : 1 

Nemšová - Black Angers 2 : 5  

OSEMFINÁLE:  

Nemšová - 1. SC Tempish Vítkovice 5 : 4  

ŠTVRŤFINÁLE:  

Nemšová – Tatran Strešovice 8 : 2 

 

SEMIFINÁLE:  

Nemšová - Jihočeský kraj a Vysočina 4 : 1 

FINÁLE: Nemšová - Fbš Bohemians 8 : 5  

 

Zostava G-16: Baňačkai Diana, Hoštáková 

Eliška, Stern Lily, Štefánková Patrícia, 

Oškrdová Alexandra, Čviriková Natália, 

Červená Lena, Ondrejičková Kristína, 

Vendžúrová Michaela, Hrabovská Daniela, 

Kulová Timea, Pojezdálová Adriána, 

Koníčková Martina, Mutňanová Ema 

Najlepšia strelkyňa: Štefánková Patrícia 

Najlepšia hráčka: Červená Lena  

Tréneri: Tydlačka Peter, Oškrda Michal, 

Vendžúr Peter 

 

Na podujatí sa kvôli koronavírusu nezúčastnili tímy zo Švédska a Švajčiarska. Slovenské 

družstvá reprezentovali výberom do 12 a do 16 rokov. „Mestečko pri českých hraniciach“, 

ako Nemšovú nazvali na oficiálnej stránke turnaja, sa ho zúčastňuje už od roku 2009 

a s výnimkou jedného ročníka si vždy vybojovali aspoň jednu medailu.  

Podľa trénera na turnaj cestujú s ambíciou získať medaily a tomu prispôsobuje aj kategórie, 

ktoré tam vyšle, keďže sú schopní zložiť tímy do 12, 14, 16 aj 18 rokov. Záleží na tom, aké je  

momentálne vekové rozdelenie dievčat a v ktorom výbere sú ich šance vyššie. Podľa trénera 

sa vedia v mládežníckej kategórii vyrovnať aj českému florbalu. Spokojnosť zvýraznil aj tím 

do 12 rokov. Prvých šesť miest tabuľky produktivity zaplnili štyri mená z Nemšovej: Zuzana 

Mrázová, Nina Kopčanová, Adela Artmanová a Hana Vendžúrová. Ide o historickú 

premiéru dvoch prvých miest na Prague Games, odkedy sa ho zúčastňujú. Víťazky doma 

privítal primátor mesta Nemšová. Tréner bol vďačný fanúšikovskej výprave, na ktorej sa 

zúčastnilo približne 40 rodičov.  

SUPER LIGA U15 DIEVČAT Dňa 29. 8. – 30. 8. 2020 sa Trenčíne (Zamarovce) 

uskutočnil kvalifikačný turnaj o postup do celoštátnej súťaže Super LIGA U15 dievčat. Z 

pôvodných dvanástich účastníkov sa na Považie dostavilo jedenásť. Chýbal len Trebišov, 

ktorého rodičia sa rozhodli neuvoľniť svoje deti na podujatie. Z postupu do novej súťaže sa 

tak tešilo prvých osem družstiev. Postúpili: NTS FK-ZŠ Nemšová, FBK Harvard Partizánske, 

Snipers Bratislava, ŠK 98 Pruské, MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto, ŠK Florbal Modra – 

dievčatá, FbK Tvrdošín a FbK Kométa Spišská Nová Ves. Do finále sa prepracovali družstvá 

zo západu. Skúsený a medzinárodne ostrieľaný tím z Nemšovej vyzval Partizánske. Dve 

tretiny sa viac darilo Harvardu, ktorý viedol 3 : 1, no záverečný boj zvládla lepšie Nemšová, 

ktorá napokon otočila na 5 : 3.  

REPREZENTÁCIA SR: Do reprezentačných výberov žiačok sa dostali žiačky Alexandra 

Oškrdová, Timea Kulová, Kristína Ondrejíčková a Romana Veleková a do juniorskej 

reprezentácie Slovenska Patrícia Štefánková a Kristína Vyletelková. 

FLORBALOVÁ SEZÓNA 2020-2021  

EXTRALIGA ŽIEN VÝSLEDKY 2020/2021 V jesennej časti zápasov odohrala 

Nemšová z pätnástich naplánovaných zápasov iba 5, z toho 5 vyhrala. Desať zápasov sa 
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neodohralo kvôli pandemickým opatrenia. V odohratých zápasoch získali 15 bodov. Top 

hráčmi boli Patrícia Štefánková (20 b a 11 asistencií), Kristína Vyletelková (11 gólov).  

K Dátum čas Domáci Hostia Výsl. Výsledok 

1. 12.09.2020 17.00 NTS FK- ZŠ Nemšová Fbk Kométa Spišská 

Nová Ves 

10:4 2:0,3:2,5:2 

2. 13.09.2020 12:00 NTS FK-ZŠ Nemšová FbC Predator Sabinov 10:6 2:3,2:1,6:2 

3. 26.09.2020 16.00 VŠK PdF UK Hurikán 

Bratislava 

NTSFK-ZŠ Nemšová  3:8 0:2,3:2,0:4 

4. 27.09.2020 12:00 ŠK SLáveia SPU DFA 

Nitra 

NTS FK- ZŠ Nemšová  2:5 1:2,0:3,1:0 

6. 11.10.2020 15:00 NTS FK- Nemšová  FbK Tvrdošín  12:6 4:1,0:2,8:3 

TABUĽKA PO 6. KOLE: 1. NTS FK - ZŠ Nemšová (15 b), 2. MKŠS FBK Kysucké 

Nové Mesto (9 b), 3. Fbk Kométa Spišská Nová Ves (9 b). 

FUTBAL 

ZIMNÁ MINILIGA Jej vyhodnotenie bolo prvým kultúrno-športovým podujatím 

v Nemšovej. Koná sa pravidelne začiatkom nového roka. V tomto ročníku liga prebiehala od 

16. novembra do 22. decembra 2019, kedy bolo odohraté posledné kolo zápasov. Ligy sa 

zúčastnilo 12 tímov. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 4. januára 2020 v Kultúrnom centre 

mesta Nemšová. 1. najlepším tímom bol FOFO (22b), 2. ESPANYOL (20b), a 3.miesto 

obsadil tím NIVA (18b). Najlepší strelec: Marián Vavrúš (Flamengo) Najlepší hráč: Patrik 

Schiszler (Fofo) Najlepší brankár: Martin Křižek (Atletico) Najlepší hráč do 18 rokov: 

RADOMÍR HÚDEK (Niva).  

Názov Tímu Výhra Prehra Poriadi

e  

Skóre Body  

FOFO 11 0 0 93:22 22 

ESPANYOL 10 0 1 87:38 20 

NIVA 9 0 2 97:46 18 

NEFE 6 1 4 60:46 13 

ATLETICO 6 0 5 67:46 12 

FLAMENGO 6 0 5 89:53 12 

HILTON 5 1 5 41:60 11 

MO 4 1 6 54:87 9 

LIZARD 2 1 8 36:56 5 

ZRANENIE 2 0 8 57:92 4 

ALICANTE 2 0 9 39:119 4 

BONUSKO 0 0 11 0:55 0 

 

FUTBALOVÉ KLUBY  

Pre pandémiu koronavírusu odohrali futbalové kluby iba jesennú časť zápasov. Jarná časť 

bola zrušená. Hráči tak prišli o desiatky zápasov. Futbalisti Nemšovej sa začali pripravovať na 
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novú sezónu 2020/2021. Po vynútenej prestávke spôsobenej koronavírusom začali opäť 

trénovať. Úspešne sa predstavili v modelovanom zápase s Kvašovom a v prípravnom zápase s 

Kľúčovým. V minulom ročníku mala Nemšová v jedenástke roka VIII. ligy vymenovaných 

5 hráčov. Medzi najlepšími hráčmi sa právom objavili mená Martin Vavruš, Ján Bahno, 

Matúš Beňo, Juraj Ďuďák a Damian Vavruš ako najlepší strelec súťaže.  

FK NTS NEMŠOVÁ 8. liga Double Star Bet TN-ObFZ TN odohral v jesennej časti 

sezóny 9 zápasov, z toho 8 výhier, 1 remízu a 0 prehier. S 25 bodmi sa umiestnili na 1. 

mieste. Súpiska: brankári Martin Vavruš, Peter Vavruš, obrancovia Martin Guga, Ján 

Bahno, Kristián Jurica, Stanislav Ďuriš, Štefan Švajda, Samuel Húdek, Ladislav Szücz, 

záložníci Tomáš Belko, Róbert Švančárek, Marcel Meščánek, Matúš Beňo, Radomír Húdek, 

Dávid Kijačik, Juraj Ďuďák, Boris Harušťák, Kristián Kobela, Peter Štefánek, útočníci 

Damian Vavruš, Dimitar Kostadinov, Robert Pšenčík, Marek Trška. Najviac gólov (17) dal 

Damian Vavruš.  

FKS NEMŠOVÁ U15 5. Sportika LSŽ-U15-ObFZ TN - tím odohral v jesennej časti 11 

zápasov, z toho 7 vyhral, 1 remizoval a 3 prehral. Z dvanástich tímov sa umiestnili na 4. 

mieste. Súpiska: brankári Richard Amrich, obranocovia Adam Sulety, Michal Sabatka, 

Ondrej MIhál, Erik Haliak, Patrik Navrátil, Andrej Ondrišák, Tomáš Švančárek, Matej Trška, 

záložníci Matej Horňák, Šimon Mitáš, Sára Straková, Matúš Blažej, útočníci Tomáš Bračík, 

Lukáš Chlebana, Patrik Vittek, Samuel Pavol Straka. Najviac gólov (18) dal záložník Matej 

Horňák.  

FK KĽÚČOVÉ 6. liga Double Star Bet - ObFZ TN - v jesennej časti odohrali 15 

zápasov, z toho 3 výhry, 5 remíz a 7 prehier. V tabuľke skončili na 13. mieste. Súpiska: 

brankári Martin Machara, Pavol Amrich, Lukáš Zubo, Patrik Húdek, obrancovia Filip 

Petrúšek, Michal Gajdošík, Michal Sabatka, Filip Rajníček, Peter Kiačik, Marek Papiernik, 

Miroslav Machara, Marián Sabatka, Miloš Kiačik, Lukáš Pecháček, Marek Machara, Patrik 

Kiačik, Ľuboš Trebichavský, Pavol Kopačka, záložníci Juraj Kendera, Lukáš Vavruš, Patrik 

Kulich, Andrej Kiačik, Vladimír Štefánek, útočníkmi boli Milan Patka, Martin Kiačik, Peter 

Vavrúš, Peter Ďuriš, Tomáš Vydrnák, Patrik Vavruš a Milan Patka, ktorý dal v zápasoch 

z hráčov najviac gólov, spolu 12.  

FK KĽÚČOVÉ U11 Prípravka - U11 - ObFZ TN odohrali v jesennej časti 11 zápasov, 

z toho 6 vyhrali, 1 remizovali a 4 prehrali. V tabuľke sa nachádzali z 12 tímov na 6. mieste. 

Získali 19 bodov, čo boli len tri body od umiestnenia na treťom mieste. Súpiska: brankár 

Richard Belko, obrancovia Adam Mutňanský, Alex Fary, Lukáš Bobík, Sára Bahnová, 

Kristián Holíček, záložníci Sebastián Kresánek, Matúš Strnad, Adrián Milo, Roman Janeček, 

Patrik Patka, Matej Vydrnák, Patrik Oriešek, Adam Verchola, útočníci René Heštera, Oliver 

Hamáček, Tobias Merka a Samuel Pavol Straka, ktorý dal najviac 21 gólov.  

TJ DRUŽSTEVNÍK VLÁRA ĽUBORČA 6. liga Double Star Best-ObFZ TN sa zo 

16 tímov umiestnila na 14. mieste s 12 bodmi. Odohrala 16 zápasov, z toho 2 vyhrali, 6 

remizovali a 8 prehrali. Súpiska: brankári Juraj Husár, Adrian Oberta, obrancovia Michal 

Patka, Juraj Belko, Ivan Schwantner, Peter Vavrúš, Peter Hudcovský, Richard Patka, Pavol 
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Víťazi turnaja NIVA CUP 2020 

Patka, Milan Belko, Filip Patka, Lukáš Sabatka, Jozef Machara, Lukáš Patka, Lukáš Jelínek, 

záložníci Mária Machara, Patrik Patka, Zdenko Gajdošík, Marek Mihálik, Daniel Moravčík, 

Peter Matejka, Ján Bahno, útočníci Peter Machara, Peter Rajníček, Jozef Naňák, Milan Štec 

a Juraj Ďudák. Najviac, 7 gólov dal obranca Peter Vavrúš.  

TJ DRUŽSTVENÍK VLÁRA ĽUBORČA U19 4. liga D U19 sk.SZ ZsFZ odohrali 

spolu 14 zápasov, z toho 12 vyhrali, 1 remizovali a 1 prehrali. V tabuľke sa umiestnili sa zo 

16 tímov na 2. mieste s počtom bodov 37. Súpiska: brankári Richard Patka, obrancovia 

Matej Cibuľa, Jakub Dúžek, Branislav Ondráš, Samuel Húdek, Štefan Švajda, záložníci 

Daniel Gabriš, Richard Pagáč, Marco Sokolík, Alex Kula, Pavol Sabatka, Marek Kováčik, 

Filip Podkopčan, Michal Vladimír Patka, útočníci Peter Vavruš, Marek Mihálik, Filip Patka, 

Samuel Chlebana, Boris Mojto. Najviac gólov 40 dal Richard Pagáč.  

Futbalová sezóna 2019/2020 v tabuľke  

Futbalový klub  Liga  Umiestnen

ie v 

tabuľke 

Z V R P Skóre  Body  

Slovan 

Nemšová 

8. liga-Sever-ObFZ TN  1.miesto 9 8 1 0 57 :8 25 

5. Sportika LSŽ-U15-ObFZ TN 4.miesto 11 7 1 3 78 : 17 22 

TJ Vlára 

Ľuborča  

6. liga Double Star Best-ObFZ TN 14. miesto  15 2 6 7 19 : 35 12 

4. liga D U19 sk. SZ ZsFZ 2. miesto  14 12 1 1 82 : 18 37 

TJ Kľúčové  6. liga Double Star Bet - ObFZ TN.  13.miesto  15 3 5 7 24 : 29 14 

5. Sportika LSŽ-U15-ObFZ TN 6. miesto  11 6 1 4 77 : 56 19 

NIVA CUP  

Turnaj v malom futbale, 

organizovaný už od roku 2010, 

sa v areáli futbalového klubu 

Ľuborča uskutočnil 4. júla. 

Niva v spolupráci s miestnou 

telovýchovnou jednotou a 

ostatnými partnermi usporiadal 

9. ročník Niva Cupu. 

Zúčastnilo sa ho 23 tímov. V 

základných skupinách sa hrali 

20-minútové zápasy a od 

vyraďovacích bojov sa hrali 

dva 12-minútové polčasy. 

Tohtoročné štyri najlepšie tímy boli: 1. Jägermajstri, 2. Jacks pub, 3. Aquatec, 4. Trestná 

lavica. 

CIGÁŇ JUNIOR CUP  
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Cigáň cup 

Úprava terénu na ihrisku Nad Cigáňom  

Po ôsmykrát sa na ihrisku Nad Cigáňom 

v Nemšovej, v miestnej časti Ľuborča, uskutočnila 

letná mládežnícka futbalová miniliga pod názvom 

Junior Cigáň Cup. Novinkou aktuálneho ročníka 

bola kategória U21 (do 21 rokov). Obohatením 

turnaja bol pri svojej premiére na turnaji aj tím 

Young Boyz z Novej Dubnice, ktorý napokon 

obsadil konečné štvrté miesto.  

Do turnaja sa v roku 2020 zapojilo desať tímov, 

ktoré bojovali v troch vekovo ohraničených 

kategóriách (U13, U17 a U21) počas šiestich hracích dní v rozmedzí 20. a 30. júla. 

Do kategórie U13 (do 13 rokov) sa prihlásili iba dva tímy. FK Santos porazil FC Sporting 

a vyhral vo všetkých troch zápasoch vzájomnej série. Celkovým víťazom v kategórii U17 (do 

17 rokov) sa stal po tretíkrát tím Napajedla CF (víťazi 2017, 2019), druhí boli Whoopie, na 

treťom mieste sa umiestnil nový tím SSUO FC a na štvrtom Predators. V kategórii U21 sa 

stal víťazom celok Diables Rouges, ktorý na turnaji triumfoval naposledy pred piatimi rokmi 

v kategórii U17. Na treťom mieste sa umiestnil ZENIT zložený takmer výlučne z hráčov z 

Horného Srnia. Napriek futbalovému umeniu hlavným mottom podujatia zostalo a zostáva 

známe heslo „Bav sa hrou“. Turnaj naozaj prebiehal v duchu fair-play a radosti z hry. Viaceré 

zápasy vrátane finálového 

v novej kategórii do 21 

rokov viedol ako 

rozhodca ľuborčiansky 

futbalista Peter 

Schwandtner.  

Okolie ihriska Nad 

Cigáňom sa z v tomto 

roku renovovalo. Udialo 

sa tak vďaka občianskej 

iniciatíve Bernadra 

Brisudu, ktorý napísal 

projekt do výzvy „Malé 

veci okolo nás“ od 

spoločnosti Vetropack 

a získal 500 €. Za pomoci 

niekoľkých dobrovoľníkov 

vytvorili odpočinkovú 

zónu a pumptrack bike 

zónu pri ihrisku Nad 

Cigáňom. Podporili tak šport a horskú cyklistiku. 
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Ocenení 2. ročníka „Memoriálu Petra Kenderu“ 

2. ROČNÍK „MEMORIÁLU PETRA KENDERU“ 

OSOBNOSŤ PETRA KENDERU Od detstva pôsobil ako brankár v bývalom TJ 

Skloobal Nemšová. Ako aktívny hráč prešiel všetkými kategóriami až po seniorov a po 

skončení hráčskej kariéry sa venoval trénovaniu žiakov, stal sa funkcionárom TJ Skloobal 

a aktívne sa podieľal na chode klubu až do roku 1991, kedy podľahol chorobe. Podujatie sa 

uskutočnilo 18. júla a vystúpili na ňom futbalisti miestnych klubov a MFK Nová Dubnica. 

Prvý zápas hral FKS Nemšová proti TJ Vlára Ľuborča. Ľuborča vyhrala 1 : 0. V druhom 

zápase sa stretli proti sebe MFK Nová Dubnica a FK Kľúčové. Zápas skončil bezgólovo a po 

pokutových kopoch vyhrala Nová Dubnica nad Kľúčovým 3 : 2. Zápas o tretie miesto medzi 

FKS Nemšová a FK Kľúčovej vyhrala Nemšová 3 : 0. Vo finálovom zápase sa stretli TJ 

Vlára Ľuborča a MFK Dubnica. Zápas skončil 1 : 0 pre TJ Vlára Ľuborča. Najlepším 

strelcom podujatia sa stal 

Damian Vavruš. Športové 

podujatie bolo sprevádzané 

oceňovaním za dlhoročný 

prínos a prácu v oblasti 

futbalu. Pamätnú plaketu 

v tomto ročníku získala 

Mária Pšenčíková, Ján 

Chmelina a Tibor 

Švančara. Počas dňa 

predviedli členovia DHZ 

svoj výstroj a techniku, 

ktorú si na ôsmich súťažných stanovištiach vyskúšali najmenší diváci, deti. Organizátori 

veria, že podujatie bude mať vplyv na oživenie futbalu v Nemšovej.  

KULTURISTIKA  

Na Majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke, konajúcich sa 12. septembra v Zlatníkoch, 

obsadil pretekár FC v ŠH Nemšová Igor Vanek v hmotnostnej kategórii do 93 kg výkonom 

185 kg 3. miesto. Na Majstrovstvách Slovenska v klasickom tlaku na lavičke (RAW), 

konajúcich sa 19. septembra v Senci, obsadil pretekár FC Nemšová Adrián Mikel v kategórii 

do 83 kg výkonom 155 kg 2. miesto.  

ŠACH  

Uznesením č. 234 MsZ schválilo zámer a Uznesením č. 253 bol schválený prenájom 

nebytového priestoru v mestskom múzeu OZ KNŠ Nemšová/Horné Srnie. Ide o 

multifunkčnú miestnosť o výmere 93,45 m2 nachádzajúcu sa na 1. poschodí v budove 

mestského múzea na dobu určitú do 31. 12. 2021 za nájomné 1 €/ročne. Priestor sa bude 

v nasledujúcom roku využívať na tréningový proces, organizovanie a odohranie súťažných 

zápasov Slovenského šachového zväzu a cieľom šachového klubu bolo rozšíriť základňu ich 

členov, pritiahnuť k šachovniciam mládež a úspešne reprezentovať mesto Nemšová v tejto 

kráľovskej hre. Miestny KNŠ Nemšová/Horné Srnie C súťažil v dvoch kategóriách: 3. liga B2 

a 4. liga B 21. Organizátorom turnajov bol Krajský šachový zväz Trenčín. Kruhový turnaj 
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družstiev sa uskutočnil na rôznych miestach od 13. októbra 2019 do 8. marca 2020, teda 

nebol ohrozený pandémiou, turnaje boli ukončené ešte pred ňou.  

Konečné poradie v kategórii 4. liga B21 v šachovej sezóne 2019/2020 

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8  TB1   TB2  

1 CCVČ Beluša B  *  3½ 5 2½ 4½ 4½ 0 3½ 16 23,5 

2 ŠKŠ Dubnica E 1½  *  1½ 4 3 3½ 4 4½ 15 22,0 

3 CVČ Včielka Púchov 0 3½  *  4 3½ 1 4 3½ 15 19,5 

4 Trenčín C 2½ 1 1  *  4 3½ 4 4½ 13 20,5 

5 ŠKŠ Dubnica F ½ 2 1½ 1  *  3 3½ 4½ 9 16,0 

6 Považské Podhradie C ½ 1½ 4 1½ 2  *  3 3 9 15,5 

7 Považské Podhradie D 5 1 1 1 1½ 2  *  3 6 14,5 

8 KNŠ Nemšová/Horné Srnie C 1½ ½ 1½ ½ ½ 2 2  *  0 8,5 

V súťaži štartovalo 88 hráčov, z toho 12 z klubu v Nemšovej. Najúspešnejším bok Ján 

Struhar (4 body) a Peter Maslák, Robert Bestro, Vladimír Duhar, Pavol Mutňanský (po 1 

bode). 

Konečné poradie v kategórii 3. ligy B2 v šachovej sezóne 2019/2020  

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TB1 TB2 

1 SK PK Trenčín B  *  4½ 3 4 4 4½ 5 5½ 4½ 7½ 6½ 23 49,0 

2 CCVC Beluša 3½  *  2 2 4 6 4½ 5½ 5 6½ 5½ 19 44,5 

3 
KNS Nemšová/Horné 

Srnie A 
5 6 * 3 6 3 2½ 6½ 3½ 7 5½ 18 48,0 

4 
SKS Dubnica nad 

Váhom Č 
4 6 5 * 2½ 4 3½ 4½ 4 5½ 8 18 47,0 

5 
ŠK P. Podhradie B, RSA 

Považie 
4 4 2 5½ * 3 2½ 5 5 4½ 7½ 17 43,0 

6 ŠK Handlová 3½ 2 5 4 5 * 4 4 4 5 7½ 16 44,0 

7 PRM Bojnice 3 3½ 5½ 4½ 5½ 4 * 3 4 4 5 15 42,0 

8 
SKS Dubnica nad 

Váhom D 
2½ 2½ 1½ 3½ 3 4 5 * 5½ 4½ 6 13 38,0 

9 SK Chynorany 3½ 3 4½ 4 3 4 4 2½ * 5 6½ 12 40,0 

10 
SO Lehota pod 

Vtáčnikom 
½ 1½ 1 2½ 3½ 3 4 3½ 3 * 6 4 28,5 

11 
KNS Nemšová/Horné 

Srnie B 
1½ 2½ 2½ 0 ½ ½ 3 2 1½ 2 * 0 16,0 

Tím z Nemšovej sa skladal z 20 hráčov. Najúspešnejší bol Rastislav Solovic (7,5b), druhý 

najlepší v tíme boli Jozef Vyhlídal a Marián Cyprián (každý získal 7 bodov).  

CHAMPION.RACE  

Napriek zlej pandemickej situácii v roku 2020, pre ktorú bolo mnoho súťaží zrušených, sa 

najťažšie preteky na Považí konali. August bol jeden z mesiacov, kedy bola situácia 

priaznivejšia. Napriek tomu organizátori dbali na prísne bezpečnostné opatrenia a tomu 

prispôsobili aj organizáciu pretekov. Konali sa 22. augusta v mestskej časti Trenčianska 

Závada a absolvovalo ich 405 pretekárov, z toho 127 žien a 174 mužov v kategórii cukrík a 

26 žien a 78 mužov v kategórii rotvajler. Kategória cukrík obsahovala 30 prekážok na 6 

kilometrovej trati a kategória rotvajler obsahovala 35 prekážok na 12 kilometrovej trati. 

Preteky sú veľmi populárne, absolvujú ich nielen pretekári so širokého okolia, ale napr. aj 
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Malý okruh cyklomaratónu 

z Bratislavy či Ružomberka. Okrem športového zážitku sa mohli prítomní zapojiť do tomboly 

a rôznych športovo-rodinných aktivít. Finančný výťažok z celej akcie bol 1 500 €, ktoré 

organizátori venovali Jozefovi Vavrúšovi z Kľúčového, Antonovi Ďurišovi z Nemšovej 

a Márii Gabrišovej z Trenčianskej Závady. 

Kategória rotvajler 12 km, ženy  Vek Klub  Čas 

1. Diana Kuricová 1996 Champion club 1:19:42,07 

2. Veronika Staňová 1993 Fitfabrik 1:22:43,47 

3. Marianna Brňáková 1992 Lednické Rovne 1:30:22,23 

Spolu účastníčok 26 

Kategória rotvajler 12 km, muži  

1. Radoslav Kopčan  1987 MOTORADO 1:01:05,35 

2. Daniel Pagáč 1997 Spartan Patriot Team SVK 1:08:59,00 

3. Vladimír Takáč 1978 Etos Slovakia 1:09:20,47 

Spolu účastníkov 78  

Kategória cukrík, ženy 6 km 

1.. Simona Hudoková 1994 Prievidza 44:10,00 

2. Ivana Brcková 1989 STG Prievidza  48:24,71 

3. Martina Kuricová 1983 Champion club Dubnica 49:24,88 

Spolu účastníčok 127 

Kategória cukrík, muži 6 km 

1. Lukáš Bobuľa 1995 STG- Prievidza  46,03,69 

2. Marián Vavruš 1975 Mníchová Lehota 46:20,60 

3. Jozef Brisuda 1992 4life.sk 46:49,70 

Spolu účastníkov 174 

 

OZ ŽABKA - CYKLOMARATÓN HORNÉ SRNIE 

5. ročník Cyklomaratónu Horné Srnie sa 

uskutočnil 1. augusta. Prípravy na 

cyklomaratón trvali približne tri mesiace a 

podľa organizátorov išlo o zatiaľ najúspešnejší 

ročník, zúčastnilo sa ho o 1/3 viac pretekárov 

ako v predchádzajúcich ročníkoch. Za prísnych 

pandemických opatrení pripravili organizátori 

pre súťažiacich veľký a malý okruh. Štartovať 

v nich mohli súťažiaci už vo veku 10 rokov. 

Veľký okruh štartoval o 10.00 hod. a mal 45 

km a 1350 metrov. Malý okruh štartoval 

o 10.30 hod. na dĺžke 25 km a 850 metrov. 
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Štart pretekárov Hornom Srní 

Na krátkej trati sa zúčastnilo 200 pretekárov a na dlhej 175 pretekárov. Na trati boli dve 

občerstvovacie stanice. Pretekov sa zúčastnili občania Slovenskej a Českej republiky a aj 

sedem občanov z Nemšovej.  

SÚŤAŽIACI Z NEMŠOVEJ Na dlhej trati 

v kategórii muži A 19 až 39 rokov sa na 77. 

mieste umiestnil Matúš Kňažek (1993).  

Na krátkej trati v kategórii 10 - 14 rokov sa 

na 4. mieste umiestnil Šimon Strnad 

(2006), na 7. mieste Matej Motola (2006), 

v kategórii muži 19 od 39 rokov sa na 45. 

mieste umiestnil Michal Mazanovský 

(1994) a v kategórii ženy D 40 rokov 

a staršie obsadila 4. miesto Beáta 

Gašparová (1967) a  7. miesto Jana Daňová (1965).  

BEH OKOLO ĽUBORČE  

Preteky s tradíciou sa mali konať 7. novembra, ale pre zlú epidemiologickú situáciu sa 

neuskutočnili a boli zrušené.   
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OSOBA KRONIKÁRKY  
V minulosti záujem o slovenskú kroniku na Slovensku 

klesal. Chýbali pravidelné školenia, stretnutia medzi 

kronikármi či publikácie. V poslednom období začína 

byť tento trend práve opačný. Vydaná bola nová 

publikácia (Praktická príručka pre kronikárov, Agáta 

Krúpová) a prostredníctvom sociálnej siete začali 

kronikári z celého Slovenska spolu aktívnejšie 

komunikovať. Vďaka týmto skutočnostiam som sa 

veľa naučila od ľudí z praxe a zistila som, že existuje 

súťaž Slovenská kronika. Prostredníctvom súťaže som 

tak mohla získať cenné informácie o kvalite svojej 

práce od kompetentných ľudí.  

Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou 

národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom 

a Združením miest a obcí na Slovensku zorganizoval 

11. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika. 

V období medzi 10. májom a 10. augustom sa mohli do súťaže prihlásiť kroniky a monografie 

za obdobie 2018 - 2019. V tomto ročníku bolo prihlásených 22 kroník a z nich 8 ocenili. 

Odovzdané boli 4 hlavné a 4 mimoriadne ceny. Medzi nimi sa ocitla i Kronika mesta 

Nemšová za rok 2018, ktorá sa uchádzala o ocenenie v kategórii kronika mesta a mestskej 

časti. Po vyhodnotení súťažných prác cena v tejto kategórii nebola udelená žiadnej súťažnej 

práci, ale napriek tomu Kronika mesta Nemšová 2018 získala mimoriadnu cenu v rámci 

svojej kategórie, a to za vhodné obsahové spracovanie. Hlavnú cenu podľa poroty získať 

nemohla, pretože na nej neboli hodnotiteľné všetky kritéria súťaže, pretože bola zaslaná len 

v tlačenej verzii bez viazania, teda v neúplnej forme. Porota tak nemohla ohodnotiť jej 

formálnu stránku. O to viac si cením fakt, že napriek tomu sa rozhodli kroniku ohodnotiť 

čiastkovo, teda jej kvalitné obsahové spracovanie. 

Pri tejto príležitosti som si uvedomila fakt, že som sa vo svojej prvej napísanej kronike z roku 

2015 nepredstavila, tak ako to urobili moji predchodcovia. Predstavím sa teda pri svojom 

šiestom ročníku. Záujem o históriu sa u mňa vážnejšie prejavil prvýkrát počas štúdia na 

strednej škole. Navštevovala som Združenú strednú školu sklársku v Lednických Rovniach, 

odbor umelecké spracovanie skla, kde som prišla do kontaktu s dejinami umenia. Následne 

som sa prihlásila na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a na pedagogickej fakulte som 

vyštudovala štúdium učiteľských predmetov výtvarné umenie a história a neskôr po ukončení 

vysokoškolského štúdia aj odbor telesnej výchovy a športu. V súčasnosti pracujem ako 

pedagóg na Základnej umeleckej škole Nemšová a pre mesto Nemšová pripravujem okrem 

kroniky aj zápisy do Pamätnej knihy mesta. Vďaka príležitosti, ktorú som v živote dostala, sa 

tak môžem venovať tomu, čo som nielen vyštudovala, ale tomu, čo ma skutočne aj napĺňa, 

umeniu i histórii, a to hneď v niekoľkých úrovniach. V štúdiu toho, čo bolo, odovzdávaniu 

svojich nadobudnutých schopností a vedomostí ďalej a v neposlednom rade píšem to, čo sa 

históriou ešte len stane.  
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KULTÚRNY KALENDÁR 2020 
04. 01. 2020 Vyhodnotenie 26. ročníka miniligy v Kultúrnom centre Nemšová  

25. 01. 2020 25. mestský ples  

25. 02. 2020 Fašiangový sprievod a zabíjačka spojená s karnevalom detí 

08. 02. 2020 Skautský ples Kultúrny dom Horné Srnie 

14. 02. 2020 Školská tanečná zábava na ZŠ Janka Palu  

05. 02. 2020 Tvorivé dielne s umelcom Stanislavom Lubinom 

07. 03. 2020 Kulinárska show Šuhajíci pri panvici 

08. 03. 2020 Oslavy MDŽ 

25. 03. 2020 Deň učiteľov, vystúpenie hudobnej skupiny Čákovec - zrušené  

29. 03. 2020 Benefičný koncert - zrušené  

03. 04. 2020 Výstava ikon spojená s výstavou kraslíc a dekorácií členov OZ Peregrín 

04. 04. 2020 Veľkonočné ľudové tvorivé dielne - zrušené  

30. 04. 2020 Stavanie májov a lampiónový sprievod - zrušené pre verejnosť 

06. 05. 2020 Deň pre rodinu - zrušené  

10. 02. 2020 Oslava Dňa matiek - zrušené  

31. 05. 2020 MDD - Cesta rozprávkovým lesom - zrušené  

17. 05. 2020 Hodová slávnosť v Trenčianskej Závade 

06. 06. 2020 Oslavy sv. Huberta 

14. 06. 2020 Hodová slávnosť v Ľuborči  

20. 06. 2020 140. výročie hasičov v Ľuborči - zrušené  

Preteky mladých rybárov - zrušené  

Ocenenie najlepších žiakov - zrušené  

18. 07. 2020 2. ročník Memorial Petra Kenderu  

25. 07. 2020 Kľúčikovo- detská hodová slávnosť 

26. 07. 2020 Hodová slávnosť v Kľúčovom 

14. - 15. 08. 2020 Nemšovský jarmok- zrušené  

22. 08. 2020 Champion Race 

  54. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov- zrušené  

04. 10. 2020 Hodová slávnosť Nemšová  

30. 10. 2020 Oslavy výročia FS Liborčan- zrušené  
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Mesiac úcty k starším - zrušené  

07. 11. 2020 52. ročník Behu okolo Ľuborče- zrušené  

05. 12. 2020 Mikuláš, rozsvietenie stromčeka – online, pre verejnosť zrušené 

  Vianočný koncert v Kostole sv. Michala - zrušené  
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POUŽITÁ LITERATÚRA 
Vo viacerých kapitolách sú použité dokumenty: Výročná správa mesta Nemšová, Nemšovský 

spravodajca, Trenčianske noviny. 

KORONA  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Cholera 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y396-KQD?i=47&wc=9P3X-

ZNT%3A107654301%2C113960601%2C162011901%2C162023901&cc=1554443 

• Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1935  

• Roman Catholic (Rímsko-katolícka cirkev)  

• Trenčín  

• Nemšová  

• Deaths (Úmrtia) 1804 - 1842 (Inv. č. 1559 (pokrač.) strana 48 a strana 50. 

 

https://domov.sme.sk/c/7682857/cierny-demon-takmer-znicil-slovensko.html  

https://www.nemsova.sk/na-stiahnutie/subory/5/ns-01-2020-web.pdf  

SLOVENSKO SVET  

https://plus7dni.pluska.sk/ludia/posledny-rozhovor-evy-kristinovej-herecka-legenda-

starobinci-lucila-zivotom 

https://www.teraz.sk/zahranicie/vyberovy-prehlad-najdolezitejsich/514130-clanok.html 

https://www.teraz.sk/slovensko/vyberova-chronologia-udalosti-na-dom/514145-clanok.html 

POČASIE  

https://trencin.dnes24.sk/galeria/foto-aj-takto-to-vyzeralo-v-trencianskom-kraji-kvoli-pocasiu-

88331/fotografia-1?articleId=352881 5.2.2020 

VEREJNOSPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

https://www.facebook.com/K%C4%BE%C3%BA%C4%8Dov%C3%A9-400766967037547  

https://www.kralikovmlyn.sk/aktuality/kralikov-mlyn/  

Nemšovský spravodajca  

https://www.facebook.com/135966439799005/videos/162576224744726  

https://www.masvrsatec.sk/kalendar/suhajici-pri-panvici-v-nemsovej/  

https://www.youtube.com/watch?v=lpUdU_aPsZAň 

https://www.facebook.com/watch/?v=162576224744726 – šuhajíi pri panvici  

Investičné akcie  

https://mytrencin.sme.sk/c/22474493/v-nemsovskej-casti-klucove-vznikne-platforma-pre-

vystavbu-61-rodinnych-domov.html 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Cholera
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y396-KQD?i=47&wc=9P3X-ZNT%3A107654301%2C113960601%2C162011901%2C162023901&cc=1554443
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y396-KQD?i=47&wc=9P3X-ZNT%3A107654301%2C113960601%2C162011901%2C162023901&cc=1554443
https://domov.sme.sk/c/7682857/cierny-demon-takmer-znicil-slovensko.html
https://www.nemsova.sk/na-stiahnutie/subory/5/ns-01-2020-web.pdf
https://plus7dni.pluska.sk/ludia/posledny-rozhovor-evy-kristinovej-herecka-legenda-starobinci-lucila-zivotom
https://plus7dni.pluska.sk/ludia/posledny-rozhovor-evy-kristinovej-herecka-legenda-starobinci-lucila-zivotom
https://www.teraz.sk/zahranicie/vyberovy-prehlad-najdolezitejsich/514130-clanok.html
https://www.teraz.sk/slovensko/vyberova-chronologia-udalosti-na-dom/514145-clanok.html
https://trencin.dnes24.sk/galeria/foto-aj-takto-to-vyzeralo-v-trencianskom-kraji-kvoli-pocasiu-88331/fotografia-1?articleId=352881
https://trencin.dnes24.sk/galeria/foto-aj-takto-to-vyzeralo-v-trencianskom-kraji-kvoli-pocasiu-88331/fotografia-1?articleId=352881
https://www.facebook.com/K%C4%BE%C3%BA%C4%8Dov%C3%A9-400766967037547
https://www.kralikovmlyn.sk/aktuality/kralikov-mlyn/
https://www.facebook.com/135966439799005/videos/162576224744726
https://www.masvrsatec.sk/kalendar/suhajici-pri-panvici-v-nemsovej/
https://www.youtube.com/watch?v=lpUdU_aPsZAň
https://www.facebook.com/watch/?v=162576224744726
https://mytrencin.sme.sk/c/22474493/v-nemsovskej-casti-klucove-vznikne-platforma-pre-vystavbu-61-rodinnych-domov.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22474493/v-nemsovskej-casti-klucove-vznikne-platforma-pre-vystavbu-61-rodinnych-domov.html
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https://mytrencin.sme.sk/c/22388762/v-nemsovej-spisali-peticiu-ziadaju-okresat-plan-

vystavby.html?ref=av-center 

Organizácie mesta Nemšová  

https://www.cas.sk/clanok/997139/horuce-pocasie-zaplnilo-kupaliska-ludia-si-z-prisnych-

opatreni-tazku-hlavu-

nerobia/?fbclid=IwAR13FAAVaCSrIxs6Cltci1g3af19AWgZgeiqoJqLMI52EoH1Jsoxjj5ep-4 

ORGANIZÁCIE V MESTE NEMŠOVÁ  

https://www.srztrencin.sk/n/vseobecny-zakaz-lovu-ryb1 

https://www.youtube.com/watch?v=C1JEtf3e588... 

https://www.facebook.com/117zbor.skauting/ 

https://fb.me/e/iWfb9MfNS 

https://www.facebook.com/page/1396556437251914/search/?q=kr%C3%A1likov%20mlyn 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14130/23437 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/228621#577 

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/237305/kralikov-mlyn-v-nemsovej 

https://www.facebook.com/trencianskyterajsok/videos/184109483375741  

https://www.kralikovmlyn.sk/mlyn/spravy-z-mlyna/ 

https://www.facebook.com/impulz.press/videos/363811284939832 

https://www.youtube.com/watch?v=9Rr0wlDIcMQ the Rain video klip  

https://www.facebook.com/Bratia-Vavr%C3%BA%C5%A1ovci-Skupina-Bonus-a-Dj-

Hawko-932825190099766/ 

https://www.facebook.com/kapelaTheRain  

AGROTURISTIKA  

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15192#582 Farmárska revue  

https://www.facebook.com/gazdovstvo.uhliska/posts/2414447375367374/ Gazdovstvo 

Uhliská 

https://www.facebook.com/OZHiposko  

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA  

Zdroj: Matrika mesta Nemšová, Pamätná kniha mesta Nemšová, 

SOCIÁLNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ  

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/poskytovatelia-socialnych-sluzieb-v-

tsk.html?page_id=61719 

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-starostlivosti-o-deti-do-

troch-rokov-veku-dietata/detske-centrum-matilda-s.-r.-o.-kollarova-

1301.html?page_id=667380  

https://mytrencin.sme.sk/c/22388762/v-nemsovej-spisali-peticiu-ziadaju-okresat-plan-vystavby.html?ref=av-center
https://mytrencin.sme.sk/c/22388762/v-nemsovej-spisali-peticiu-ziadaju-okresat-plan-vystavby.html?ref=av-center
https://www.cas.sk/clanok/997139/horuce-pocasie-zaplnilo-kupaliska-ludia-si-z-prisnych-opatreni-tazku-hlavu-nerobia/?fbclid=IwAR13FAAVaCSrIxs6Cltci1g3af19AWgZgeiqoJqLMI52EoH1Jsoxjj5ep-4
https://www.cas.sk/clanok/997139/horuce-pocasie-zaplnilo-kupaliska-ludia-si-z-prisnych-opatreni-tazku-hlavu-nerobia/?fbclid=IwAR13FAAVaCSrIxs6Cltci1g3af19AWgZgeiqoJqLMI52EoH1Jsoxjj5ep-4
https://www.cas.sk/clanok/997139/horuce-pocasie-zaplnilo-kupaliska-ludia-si-z-prisnych-opatreni-tazku-hlavu-nerobia/?fbclid=IwAR13FAAVaCSrIxs6Cltci1g3af19AWgZgeiqoJqLMI52EoH1Jsoxjj5ep-4
https://www.srztrencin.sk/n/vseobecny-zakaz-lovu-ryb1
https://www.youtube.com/watch?v=C1JEtf3e588&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0IZTHh8ITPZrTswOVpk1hloI4a1j_tJo0CmwTFCAf2A6JnSD68cPr1_ik
https://www.facebook.com/117zbor.skauting/
https://fb.me/e/iWfb9MfNS
https://www.facebook.com/page/1396556437251914/search/?q=kr%C3%A1likov%20mlyn
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/228621#577
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/237305/kralikov-mlyn-v-nemsovej
https://www.facebook.com/trencianskyterajsok/videos/184109483375741
https://www.kralikovmlyn.sk/mlyn/spravy-z-mlyna/
https://www.facebook.com/impulz.press/videos/363811284939832
https://www.youtube.com/watch?v=9Rr0wlDIcMQ
https://www.facebook.com/Bratia-Vavr%C3%BA%C5%A1ovci-Skupina-Bonus-a-Dj-Hawko-932825190099766/
https://www.facebook.com/Bratia-Vavr%C3%BA%C5%A1ovci-Skupina-Bonus-a-Dj-Hawko-932825190099766/
https://www.facebook.com/kapelaTheRain
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15192#582
https://www.facebook.com/gazdovstvo.uhliska/posts/2414447375367374/
https://www.facebook.com/OZHiposko
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/poskytovatelia-socialnych-sluzieb-v-tsk.html?page_id=61719
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/poskytovatelia-socialnych-sluzieb-v-tsk.html?page_id=61719
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata/detske-centrum-matilda-s.-r.-o.-kollarova-1301.html?page_id=667380
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata/detske-centrum-matilda-s.-r.-o.-kollarova-1301.html?page_id=667380
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata/detske-centrum-matilda-s.-r.-o.-kollarova-1301.html?page_id=667380
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https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/poskytovatelia-socialnych-sluzieb-v-tsk/peregrin-

obcianske-zdruzenie-na-pomoc-onkologickym-pacientom.html?page_id=433891  

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/poskytovatelia-socialnych-sluzieb-v-tsk/mesto-

nemsova.html?page_id=62007 

Ekonomický život  

https://report.vetropack.com/2020/en/?pk_vid=3cbd5f88792e7b191633678854 - Výročná 

správa Vetropack 

https://report.vetropack.com/2020/en/investor-of-the-year/ Vetropack Investor roka 2020 

https://www.trend.sk/trend-archiv/trend-top-manazerom-roka-je-habovstiak-investorom-

vetropack 

Investor roka 2020  

https://www.vetropack.sk/sk/vetropack/novinky/sklarsky-priemysel-predstavuje-pre-ludstvo-

i-planetu-novu-pecat-udrzatelnosti-a-nabada-znacky-k-spojeniu-sil_pub-2792/  

lesnik-2020-01-web.pdf (lesy.sk) 

https://www.lesy.sk/files/lesy/o-nas/vyrocne-spravy/zoznam/vyrocna-sprava-lsr-2020.pdf  

dvojčíslie VII.-VIII. 2021., časopis Lesník , str. 18-19 

https://report.vetropack.com/2020/en/board-of-directors-report/ výročná správa 

https://www.trend.sk/biznis/trend-top-manazerom-roka-je-habovstiak-investorom-vetropack 

http://www.systemtube.sk/-sklad-nemsova 

https://www.facebook.com/mliekarenHorneSrnie 

https://www.nemsova.sk/na-stiahnutie/subory/7/uzemny-plan-mesta-sc-cistopis.pdf  

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin/informacie_pre_obcanov/

oop/oop4_pl/2020/4/7_4/Sprava%20LC%20Luborca.pdf 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/5672 Výročná sprava 

PD Vlára 

DOPRAVA A SPOJE  

https://www.nemsova.sk/obcan/oznamy-aktuality/peticia-za-obnovenie-predaja-cestovnych-

listkov-v-meste-nemsova/ 

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/z-regionu/216655/peticia-za-obnovu-predaja-cestovnych-

listkov-v-nemsovej , 

https://mytrencin.sme.sk/c/22316546/pokladnu-na-stanicu-chcu-vratit-peticiou.html  

NÁBOŽENSTVO  

https://nemsova.fara.sk/web/galeria/  

https://nemsova.fara.sk/web/kronika/ 

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/poskytovatelia-socialnych-sluzieb-v-tsk/peregrin-obcianske-zdruzenie-na-pomoc-onkologickym-pacientom.html?page_id=433891
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/poskytovatelia-socialnych-sluzieb-v-tsk/peregrin-obcianske-zdruzenie-na-pomoc-onkologickym-pacientom.html?page_id=433891
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/poskytovatelia-socialnych-sluzieb-v-tsk/mesto-nemsova.html?page_id=62007
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/poskytovatelia-socialnych-sluzieb-v-tsk/mesto-nemsova.html?page_id=62007
https://report.vetropack.com/2020/en/?pk_vid=3cbd5f88792e7b191633678854
https://report.vetropack.com/2020/en/investor-of-the-year/
https://www.trend.sk/trend-archiv/trend-top-manazerom-roka-je-habovstiak-investorom-vetropack
https://www.trend.sk/trend-archiv/trend-top-manazerom-roka-je-habovstiak-investorom-vetropack
https://www.vetropack.sk/sk/vetropack/novinky/sklarsky-priemysel-predstavuje-pre-ludstvo-i-planetu-novu-pecat-udrzatelnosti-a-nabada-znacky-k-spojeniu-sil_pub-2792/
https://www.vetropack.sk/sk/vetropack/novinky/sklarsky-priemysel-predstavuje-pre-ludstvo-i-planetu-novu-pecat-udrzatelnosti-a-nabada-znacky-k-spojeniu-sil_pub-2792/
https://www.lesy.sk/files/lesnik/2020/lesnik-2020-01-web.pdf
https://www.lesy.sk/files/lesy/o-nas/vyrocne-spravy/zoznam/vyrocna-sprava-lsr-2020.pdf
https://report.vetropack.com/2020/en/board-of-directors-report/
https://www.trend.sk/biznis/trend-top-manazerom-roka-je-habovstiak-investorom-vetropack
http://www.systemtube.sk/-sklad-nemsova
https://www.facebook.com/mliekarenHorneSrnie
https://www.nemsova.sk/na-stiahnutie/subory/7/uzemny-plan-mesta-sc-cistopis.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin/informacie_pre_obcanov/oop/oop4_pl/2020/4/7_4/Sprava%20LC%20Luborca.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin/informacie_pre_obcanov/oop/oop4_pl/2020/4/7_4/Sprava%20LC%20Luborca.pdf
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/5672
https://www.nemsova.sk/obcan/oznamy-aktuality/peticia-za-obnovenie-predaja-cestovnych-listkov-v-meste-nemsova/
https://www.nemsova.sk/obcan/oznamy-aktuality/peticia-za-obnovenie-predaja-cestovnych-listkov-v-meste-nemsova/
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/z-regionu/216655/peticia-za-obnovu-predaja-cestovnych-listkov-v-nemsovej
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/z-regionu/216655/peticia-za-obnovu-predaja-cestovnych-listkov-v-nemsovej
https://mytrencin.sme.sk/c/22316546/pokladnu-na-stanicu-chcu-vratit-peticiou.html
https://nemsova.fara.sk/web/galeria/
https://nemsova.fara.sk/web/kronika/
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https://nemsova.fara.sk/web/kronika/ 

ŠKOLSTVO  

Správy o výchovno vzdelávacej činnosti škôl v školskom roku 20191/2020 

ŠPORT 

https://www.szfb.sk/sk/ http://statistiky.szfb.sk/sezona/2019-2020 florbal  

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/tj-druzstevnik-vlara-luborca/  

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/fks-nemsova/tim/47211/hraci/?sutaz=3770  

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/futbalovy-klub-klucove/tim/38507/tabulky/?sutaz=2703 

https://miniliganemsova.estranky.sk/clanky/zapis-do-26.-rocnika.html 

https://www.facebook.com/1141457589202915/posts/4008774045804574/ Memorial Petra 

Kenderu výsledky 

http://statistiky.szfb.sk/sezona/2019-2020 

https://huste.joj.sk/florbal/hyundai-extraliga-zien/kluby/nts-fk-zs-nemsova/novinky/541967-

nemsova-vybojovala-zlate-double-na-prestiznom-florbalovom-turnaji 

https://www.nivacup.sk/propozicie.html 

https://www.facebook.com/nivacup/?ref=page_internal 

https://mytrencin.sme.sk/c/22440630/niva-cup-ma-noveho-vitaza-vitazny-pohar-brali-

jagermeistri.html 

https://mytrencin.sme.sk/c/22461849/junior-cigan-cup-tento-rok-priniesol-nieco-nove.html  

https://chess-results.com/tnr473446.aspx?lan=4  

https://chess-results.com/tnr471585.aspx?lan=4  

Výsledky sezóny šachu 2019/2020 

Rozhovor s PR manažérkou Teréziou Zajacovou  

https://drive.google.com/file/d/1EaPxxY3Zf9CTvqeCXayVI2yH3M0DZP0D/view  

https://nemsova.fara.sk/web/kronika/
https://www.szfb.sk/sk/
http://statistiky.szfb.sk/sezona/2019-2020
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/tj-druzstevnik-vlara-luborca/
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/fks-nemsova/tim/47211/hraci/?sutaz=3770
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/futbalovy-klub-klucove/tim/38507/tabulky/?sutaz=2703
https://miniliganemsova.estranky.sk/clanky/zapis-do-26.-rocnika.html
https://www.facebook.com/1141457589202915/posts/4008774045804574/
http://statistiky.szfb.sk/sezona/2019-2020
https://www.nivacup.sk/propozicie.html
https://www.facebook.com/nivacup/?ref=page_internal
https://mytrencin.sme.sk/c/22440630/niva-cup-ma-noveho-vitaza-vitazny-pohar-brali-jagermeistri.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22440630/niva-cup-ma-noveho-vitaza-vitazny-pohar-brali-jagermeistri.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22461849/junior-cigan-cup-tento-rok-priniesol-nieco-nove.html
https://chess-results.com/tnr473446.aspx?lan=4
https://chess-results.com/tnr471585.aspx?lan=4
https://drive.google.com/file/d/1EaPxxY3Zf9CTvqeCXayVI2yH3M0DZP0D/view



