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Svet, Slovensko 2016 

Z hľadiska svetových udalostí je to rok, kedy v máji v Rakúsku za prezidenta zvolili 

Alexandra Van der Bellena, v júni občania Spojeného kráľovstva hlasovali v referende za 

vystúpenie z Európskej únie a v decembri v USA v hlasovaní Zboru voliteľov získal Donald 

Trump 304 hlasov, čím vyhral prezidentské 

voľby.  

 

Najvýznamnejšími udalosťami v rámci 

Slovenska v roku 2016 bolo predsedníctvo 

Slovenskej republiky v Rade EÚ, 

parlamentné voľby a úmrtie bývalého 

prezidenta Michala Kováča. 

 

Téma predsedníctva Slovenskej republiky 

v Rade EÚ rezonovala v slovenskej 

spoločnosti počas celého roka. Vo februári 

spoznala verejnosť oficiálne logo 

predsedníctva. Jeho autorom bol študent 

Vysokej školy výtvarných umení Jakub 

Dušička. Pri príležitosti Dňa Rady Európy 6. 

júna sme v Nemšovej privítali JUDr. 

Drahoslava Štefánka, veľvyslanca, stáleho 

predstaviteľa SR pri Rade Európy 

v Štrassburgu. Pozvanie prijal aj jeho otec, 

rodák z Nemšovej, Michal Štefánek. Žiakom 

základných škôl JUDr. Drahoslav Štefánek 

porozprával o význame a dôležitosti 

predsedníctva. Prvé slovenské predsedníctvo 

sa oficiálne začalo 1. júla 2016 a skončilo 31. 

decembra 2016. Formálne zasadnutia Rady 

EÚ sa uskutočňovali v Bruseli a Luxemburgu. 

Neformálne zasadnutia a ďalších približne 200 

pracovných podujatí sa uskutočnilo 

v Bratislave.  

Slovensko i občanov Nemšovej zasiahla 5. októbra smutná správa o smrti bývalého 

slovenského prezidenta Michala Kováča. Zomrel vo veku 86 rokov v Nemocnici svätého 

Michala v Bratislave na zlyhanie srdca. Štátny pohreb prvého prezidenta Slovenskej republiky 

sa uskutočnil 13. októbra. V tento deň bol vyhlásený od 8.00 hod. do 17.00 hod. na území SR 

štátny smútok. Vláda štátny smútok vyhlásila doteraz osemkrát. Naposledy 23. decembra 

2011 na počesť posledného československého prezidenta Václava Havla. 

 

 

 

 

 

 
 

Oficiálne logo slovenského predsedníctva v Rade EÚ  

Zľava: Ján Gabriš,  František Bagin, Drahoslav 

Štefánek, žiačka ZŠ Janka Palu Adriána Vlasatá  
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Počasie 

So zamračeným počasím s teplotami do -4,2 °C sa sme v Nemšovej privítali nielen Nový rok, 

ale celý január. Okrem štyroch jasných dní bola obloha prevažne zamračená a slabo snežilo 

päť dní. Mínusové teploty v januári v Nemšovej dosahovali v priemere -3,4 °C a plusové 

v priemere 2,2 °C. Najnižšie namerané teploty boli -12,4 °C 22. januára a -14,5 °C 23. 

januára, pričom v celoslovenskom meraní bola najnižšie nameraná teplota -24,2 °C 

v Oravskej Lesnej dňa 23. januára. 

Podľa porovnania odchýlky od teplotného normálu bol február najteplejším mesiacom 

s priemerom teploty 4,8 °C. V jeho druhej polovici bolo zaznamenané najvyššie denné 

maximum namerané na Slovensku vo februári od roku 1951, a to 20,3 °C v Bratislave. 

V Nemšovej bol priemer 6,1 °C s najvyššie nameranou teplotou 11,6 °C dňa 22. februára.  

Rok 2016 je zaradený v historických tabuľkách ako 7. najteplejší od roku 1931 a veľmi 

bohatý na atmosférické zrážky sa zaradil medzi desiatku najdaždivejších rokov od roku 1881. 

V priemere spadlo na území Slovenska 895 mm 

zrážok. Väčšina z týchto zrážok spadla v období 

od mája do augusta. V júli sa vyskytlo niekoľko 

extrémnych krátkodobých úhrnov zrážok. 

Najvyššia intenzita bola zaznamenaná dňa 27. 

júla v obci Dolná Poruba. Počas búrky tu spadlo 

za hodinu 110 mm zrážok, pričom za 30 minút 

to bolo až 91 mm zrážok. Búrka sa v tomto čase 

vyskytla aj v oblasti Nemšovej. 

Medzi teplotne silne nadnormálne mesiace roku 

2016 boli zaradené aj jún (+2,6 °C), júl (+2,1 

°C) a september (+2,4 °C). Podľa Slovenského 

hydrometeorologického ústavu rok 2016 mal o 2 

až 7 letných dní viac ako mimoriadne teplý rok 2015. Na druhej strane bolo zaznamenaných 

výrazne menej tropických dní než v predchádzajúcom roku (približne o 15 až 30 dní menej 

uvádza SHMÚ).  Prvé sneženie v zimnej sezóne 2016/2017 nastalo už 4. októbra, kedy na 

Skalnatom plese pribudlo až 38 cm nového snehu. Ďalšie výdatné sneženie bolo začiatkom 

decembra, kedy najviac snežilo na severe Slovenska. V Nemšovej bolo 1. decembra mierne 

nad 0°C, čo spôsobilo iba slabé sneženie, neskôr dážď so snehom a nakoniec dážď. Na druhý 

deň sa vyskytla ešte jedna snehová prehánka, ale pri 3°C sa sneh neudržal. Do konca roka 

snežilo už len výnimočne. V roku 2016 sa nevyskytli výrazné kalamitné situácie spôsobené 

počasím, ktoré by ovplyvnili život obyvateľov Nemšovej. 

 

Polia v Nemšovej po dažďoch 29. júla 

Zima v Nemšovej dňa 21. januára 2016 
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Verejno-spoločenský a kultúrny život  

Tanečná škola Paškovcov 23. januára otvorila viedenským valčíkom 21. mestský ples. 

V úvode približne 250 tanečných párov privítal primátor mesta Nemšová Ing. František Bagin 

a večer moderovala Miroslava Mazánová. V programe vystúpila hudobná skupina Replay 

Band, ľudová hudba Borovienka, Matej Koreň, DJ Vašo Hála. V programe plesu vystúpil 

exkluzívny hosť Pavol Hammel. Hostia sa pri dobrej nálade bavili do skorého rána a okrem 

hudby si mohli užiť drink show a tombolu.  

 

V amfiteátri mestského múzea sa dňa 6. februára  odohrali fašiangy. Od 10.00 hod. sa začala 

šíriť vôňa vareného vína a zabíjačkových špecialít. Popoludní sa pred bývalým kinom 

zhromaždili obyvatelia a čakali na fašiangový sprievod v maskách, ktorý sa začal o 14.30 hod. 

na čele s muzikantmi z dychovej hudby Nemšovanka. Prechádzal Ulicou Janka Palu až do 

amfiteátra mestského múzea. Počas pochodu ženy v krojoch rozdávali šišky. Folklórna 

skupina Liborčan pripravil bohatý program plný smiechu a zábavy i symbolické 

pochovávanie basy, ktoré je ľudovou hrou parodizujúcou pohreb. Základný motív spočíval v 

zákaze zábav počas nasledujúceho pôstu. Na čele tohto sprievodu boli postavy kňaza, rechtora 

a smútiacich pozostalých. Kňaz ohlásil koniec zábavy a lúčil sa s basou, ktorú za náreku 

prítomných vynášal von. Fašiangová nálada pokračovala o 16.00 hod. v kultúrnom centre, kde 

sa tradične uskutočnil karneval detí organizovaný ZUŠ Nemšová. 

 

K oslavám nežnejšieho pohlavia Medzinárodného dňa žien sa pripojilo aj mesto Nemšová, 

ktoré obyvateľkám pripravilo príjemný kultúrny program pod taktovkou Petra a Pavla 

Stašákovcov. Vystúpenie známych spevákov sa uskutočnilo v nedeľu 6. marca v Kultúrnom 

centre v Nemšovej. Prítomnosť približne 200 dám, spokojnosť zrkadliaca sa na ich tvárach, 

rovnako ako plná sála, svedčili o výbornej atmosfére, ktorá na podujatí panovala.   

 

Valné zhromaždenie Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia sa 

uskutočnilo 1. apríla v Kultúrnom centre Nemšová. Predseda Ing. Jozef Trstenský v úvode 

predniesol príhovor k 25. výročiu vzniku združenia a pri príležitosti osláv na stretnutí 

odovzdal ocenenie dlhoročným spolupracovníkom. Medzi ocenenými boli napríklad: 

predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, primátor Považskej Bystrice doc. PhDr. PaedDr. Karol 

Janas, PhD a výkonný podpredseda Združenia miest a  obcí Slovenska Ing. Milan Muška. Na 

Fašiangový sprievod 
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záver slávnostnej časti sa predstavili s hudobným vystúpením žiaci ZUŠ Nemšová. 

Nasledovala pracovná časť rokovania, voľba pracovných orgánov, príhovory hostí, správa 

o činnosti a hospodárení za rok 2015, programové 

zameranie na rok 2016 a iné. 

 

Dňa 28. apríla sa uskutočnila oslava 20. výročia 

vzniku Nemšovského spravodajcu. Primátor 

mesta Ing. František Bagin oficiálne poďakoval 

všetkým pozvaným predsedom a členom 

redakčných rád, ktorí pripravovali a pripravujú 

pre občanov informácie o Nemšovej od roku 1996 

až do súčasnosti. Mimoriadne poďakovanie 

patrilo Vojtechovi Korvasovi, ktorý okrem 

členstva v redakčných radách odborne spracoval 

množstvo publikácií a diel o meste Nemšová (viac 

o Vojtechovi Korvasovi v kapitole demografia, 

výročia). História prvého tlačeného média mesta 

Nemšová, Nemšovského spravodajcu, sa začala 

písať schválením mestského zastupiteľstva dňa 

23. februára 1996. Zakrátko sa občanom dostalo 

do rúk nulté desaťstranové vydanie novín v A4 

formáte, ktoré pripravila prvá redakčná rada so 

šéfredaktorom Vojtechom Korvasom. Čitatelia si 

v dvojmesačníku mohli v pohodlí svojich 

domovov prečítať informácie zo zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, zo života samosprávy, 

dozvedieť sa o výzve na pomoc sociálne slabším, 

o mestskom plese, o pozvánkach na kultúrne 

a spoločenské a športové podujatia. Spravodaj – 

dnes spravodajca, neskôr zamenil pôvodný biely 

kriedový papier za novinový, postupne 

vylepšoval obsah a v septembri 2012 zmenil aj 

formát na A3, kedy noviny vyšli s plnofarebnou 

tlačou v modernej grafike, s bohatším obsahom a 

zaradil sa medzi kvalitné tlačové médiá. Ustálil sa 

aj počet strán, dnes noviny vychádzajú dvakrát na 

ôsmich a dvakrát na dvanástich stranách a možno si ich prečítať aj na internete. V súčasnosti 

Nemšovský spravodajca vychádza raz štvrťročne.   

  

Stavanie májov v Nemšovej a jej mestských častiach sa  začalo 30. apríla o 18.00 hod. v 

Trenčianskej Závade, pokračovalo v Kľúčovom, Ľuborči a v Nemšovej. O 20.00 hod. začal 

tradičný lampiónový sprievod od amfiteátra mestského múzea po Ulici SNP, Janka Palu, 

Sklárskej a späť. Podujatia sa zúčastnila folklórna skupina Liborčan a dychová hudba 

Nemšovanka. Podujatie ukončil pekný ohňostroj. 

 

Mesto Nemšová v spolupráci s Kresťansko-demokratickým klubom v Nemšovej v nedeľu 8. 

mája zorganizovalo oslavy Medzinárodného dňa matiek v Kultúrnom centre v Nemšovej, 

kde vystúpili deti materských,  základných škôl, Základnej umeleckej školy Nemšová a 

členovia Domova sociálnych služieb Čistá duša.  

Zľava: Jaroslav Baška, Karol Janas, Milan Muška, 

Jozef Trstenský 

Zľava: František Bagin, Vojtech Korvas 
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Hody v Trenčianskej Závade sa uskutočnili 

dvakrát v roku 15. mája a 16. októbra 

sprevádzané slávnostnou svätou omšou 

a stánkami s rozličným tovarom. Dňa 15. 

októbra sa uskutočnila aj hodová zábava 

v priestoroch Gazdovstva Uhliská. 

 

V Nemšovej po prvýkrát 24. mája vo veľkej 

sále kultúrneho centra vystúpila hudobná 

skupina Kandráčovci. Piesňami Včielka a 

Dva duby zožali veľký potlesk a prítomní 

odchádzali naplnení bohatým kultúrnym 

zážitkom. Na predstavenie sa predalo 

približne 280 vstupeniek.  

 

Poslednú májovú nedeľu pri príležitosti Medzinárodného dňa detí ožila cesta rozprávkami 

od ZUŠ Nemšová k jazeru. Na treťom ročníku cesty rozprávkovým lesom si malo možnosť 

približne 230 detí na deviatich stanoviskách užiť veľa zábavy či pomôcť rozprávkovým 

postavičkám. Okružnou prechádzkou po ceste rozprávkovým lesom sa zábava neskončila, 

pretože na deti čakalo veľa atrakcií - vodné bubliny, skákací hrad či loďky. Na otvorenom 

ohnisku si mali možnosť spolu s rodičmi opiecť dobroty. V programe účinkovali učitelia 

a žiaci Základnej umeleckej školy Nemšová, skauti zo 117. Zboru sv. Františka z Assisi. 

Podujatie podporilo a spoluorganizovalo mesto Nemšová a podporili ho aj Martina 

Trenčanová, Mária Kocianová a pekáreň Sézam. 

V oslavách MDD sa pokračovalo aj v stredu 1. júna atletickými súťažami pre žiakov 

základných škôl spojených s kreslením na chodník, do ktorých sa zapájali aj škôlkari.  

Počas športového dňa prišli deti pozdraviť aj hasiči a policajti. V úvode Vladimír Kališík 

predviedol poslušnosť cvičeného psa. Policajti a hasiči z Trenčína a z Nemšovej sa pochválili 

technikou, výbavou vozidiel, policajných motoriek či ukážkou vyhľadávania omamných 

látok. Za krásneho slnečného počasia sa areál cirkevnej školy naplnil žiakmi, ktorí si zmerali 

svoje sily v niekoľkých disciplínach. Vynikajúce športové výkony podávali v behu, v skoku 

do diaľky i v hode kriketkou. Víťazi boli odmenení medailou a diplomom. Na záver tohto 

podujatia boli všetky deti zo základných a materských škôl pri príležitosti sviatku odmenené 

sladkosťami.  

 

Hudobná skupina Kandráčovci  

Cesta rozprávkovým lesom Športový deň 
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V rámci mesiaca jún - mesiac poľovníctva a ochrany a prírody - bol zorganizovaný Deň sv. 

Huberta 4. júna pri studničke pod Košármi. Viac o podujatí nájdete v kapitole organizácie 

v meste Nemšová, podkapitola OZ Hubert Ľuborča. 

 

Dňa 8. júna v Kultúrnom centre v Nemšovej sa pre najmenších občanov Nemšovej 

uskutočnilo divadelné predstavenie 

Smejko a Tanculienka, ktorých 

stvárňovali  Petra Kováčová a Marek 

Kováč. Záujem bol veľký, divadielko 

sa páčilo a deti si spoločne zaspievali 

a zatancovali. Predstavenia sa 

zúčastnilo aj 130 žiakov prvého 

stupňa Základnej školy Janka Palu. 

Kultúrna sála v Nemšovej sa naplnila 

aj 24. mája, kedy si viac než 300 

divákov prišlo vychutnať kultúrny 

zážitok z vystúpenia hudobnej 

skupiny Kollárovcov.  

 

Takmer 800 návštevníkov (o tristo viac ako v minulom roku) si 18. júna prišlo do areálu 

ľuborčianskeho ihriska vychutnať jedinečnú atmosféru kuchárskeho zápolenia o najlepší 

navarený guláš. Na 4. ročníku „ľuboreckého kotlíkového guláša“, ktorý zorganizovalo 

Pohostinstvo Dvorec spoločne s Pizza di Siusi, sa tento rok zúčastnilo 10 súťažiacich 

družstiev, t. j. o 4 viac ako minule. O prvú cenu, plynový gril, si prišli zabojovať aj družstvá 

z Adamovských Kochanoviec a Zlatoviec. Prvé miesto zaslúžene získalo „LMS -  

Ľuborčianske mužstvo slávnych,“ druhé miesto patrilo poľovníkom „Divočáci“ z Nemšovej 

a tretie patrilo „Švihákom,“ ktorí reprezentovali Čaganov. Na kvalitu súťaže dohliadal známy 

odborník v gastronómii Štefan Pagáč. Na svoje si prišli aj deti, ktoré sa ako každý rok mohli 

zadarmo vyšantiť na nafukovacom hrade, jazdiť na koníkoch, vyhrávať v rôznych súťažiach 

a maľovať si na tvár. Návštevnosť tohto podujatia, určeného najmä pre rodiny s deťmi, každý 

rok rastie a postupne si získava kredit jedného z najatraktívnejších v našom meste.  

 

Slávnostné vítanie novonarodených detí, nových občanov nášho mesta, sa uskutočnilo 

v utorok 21. júna v obradnej sieni Kultúrneho centra v Nemšovej. Pozvaných bolo 28 detí 

spolu s rodičmi. Vítanie bolo rozdelené na dve časti. Prvých 14 detí privítal primátor mesta 

Ing. František Bagin o 13.00 hod. a 14 detí dostalo pozvanie na 13.45 hod. K slávnostnej 

atmosfére prispelo aj vystúpenie detí z MŠ pod vedením učiteliek z elokovanej triedy na Ulici 

Kropáčiho. Mená detí boli slávnostne zapísané v pamätnej knihe mesta, rodičom bol 

odovzdaný kvet a finančný dar.  

Podobne slávnostne sa v utorok 28. júna v obradnej sieni do Pamätnej knihy mesta Nemšová 

zapísali aj najlepší žiaci našich škôl. Ocenenie v podobe diplomu a vecnej ceny odovzdal 

žiakom primátor mesta. Za výborný prospech, svedomitú prípravu na vyučovanie, slušné 

správanie alebo reprezentáciu školy v školskom roku 2015/2016 ocenenie primátora mesta 

získali žiaci zo ZŠ Janka Palu Štefan Vanko, Mária Kiačiková, Eliška Korienková, Vivian 

Profantová, Timea Macharová, Alexandra Kopačková, Ema Gurínová, Patrícia Štefánková, 

Tatiana Gurínová, Ivan Bobot, Samuel Húdek, Emma Kršáková, Dominika Begáňová, 

Adriana Burdejová a Jozef Koyš. Zo ZŠ sv. Michala Lucia Ďuríková, Karolína Hrehušová, 

Júlia Begáňová, Šimon Peter Sádovský, Erik Haljak, Mária Prílesanová, Natália Miškechová, 

Matúš Breznický, Zuzana Pavlačková, Martina Máliková, Amália Galková, Félix Papiernik, 

Kristína Chmelinová a Daniel Moravčík. Za žiakov zo špeciálnej triedy bol ocenený Patrik 

Vystúpenie hudobnej skupiny Kollárovci 
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Pecháček a Nikola Sádecká a zo ZUŠ Nemšová boli ocenení Karolína Štefánková, Hugo 

Puliš, Sára Vanková, Nina Holúbková a Melánia Vavrušová. 

 

Niekoľkoročná myšlienka vrátiť kúpalisku zašlú slávu sa naplnila 30. júna jeho slávnostným 

otvorením. Program začal o 16.00 hod. hudobným vystúpením rockovej kapely 

UNDERDOGS, vokálnej skupiny For You acapella, pokračoval o 18.00 hod. oficiálnym 

príhovorom primátora mesta a slávnostným prestrihnutím pásky. Po oficiálnom otvorení 

vystúpila hudobná skupina Polemic. Pripravenosť kúpaliska preveril už prvý deň letných 

prázdnin. Počasie prialo a počet návštevníkov všetkých milo prekvapil. Letné kúpalisko bolo 

otvorené 46 dní v období od 1. júla do 5. septembra a okúpalo sa v ňom viac ako 22 tisíc 

návštevníkov. Pripravili sa dve hudobné akcie spojené s nočným kúpaním, 13. augusta pri 

príležitosti Tradičného nemšovského 

jarmoku Oldies-párty 80. a 90. rokov 

a druhou bola česko-slovenská párty 2. 

septembra. V budúcom roku mesto 

Nemšová plánuje rozšíriť miesta na 

ležanie, zväčšiť kapacitu bufetov, 

zmeniť systém v bufetoch, predĺžiť 

letnú sezónu podľa počasia aj v 

mesiacoch jún a september.  

 

Počas letných prázdnin mesto 

Nemšová usporiadalo v poradí 39. 

ročník Hudobného leta. Každú 

nedeľu podvečer, v termínoch od 3. 

júla do 28. augusta, si mohli priaznivci 

heligóniek a dychovej hudby 

vychutnať koncerty kapiel zo širokého 

okolia. V júli vystúpila Heligónka 

z Kysúc, Hudobná skupina Kade Tade, HS Mladík, DH Trenčianska 12, DH Nedanovčanka, 

a v auguste DH Krásinka, DH Bodovanka, DH Hrnčarovani a obľúbenú kultúrnu udalosť v 

meste tradične uzavrela svojím vystúpením DH Nemšovanka. 

Hudobníci vystupovali prevažne v amfiteátri kultúrneho centra pod holým nebom, v prípade 

nepriaznivého počasia sa koncerty presunuli do veľkej sály kultúrneho centra. Okrem 

nedeľných hudobných podvečerov sa v amfiteátri mestského múzea pravidelne organizovali 

aj piatkové filmové večery, a to už po piaty raz. Organizátor mestský úrad sa snažil 

obsiahnuť rôzne žánre s prihliadnutím na všetky vekové kategórie. V piatok 1. júla sa začalo 

Vítanie detí do života Ocenenie žiakov 

Zľava: Iveta Jurisová, Zita Bednáriková, Peter Daňo, František 

Begáň, Dušan Duvač, Alžbeta Gurínová, František Bagin, Ján 

Gabriš, Pavol Vavruš, Anton Krchňávek, Ján Kiačik, Jozef 

Petrík na otvorení letného kúpaliska 
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filmom Už teraz mi chýbaš s Drew Barrymore v hlavnej úlohe. Nasledovala česká komédia 

Padesátka, Bella a Sebastián, Bojovník – brat proti bratovi, Moonwalker - Michael Jackson 

a premietaciu sezónu ukončili filmom Rivalové o legendárnom Niki Laudovi. Celkovo bolo 

odohraných 6 filmov. Začiatok premietania sa uskutočnil o 21.00 hod.  

 

Kľúčovské hody v dňoch 29. júla až 1. augusta pri kaštieli v Kľúčovom poskytli širokej 

verejnosti bohatý kultúrny program, ktorý začal v piatok letnou open-air párty pri kaštieli s DJ 

Gonosom & Lacym a pokračoval v sobotu vystúpením hudobnej skupiny Galaktic. Sobotné 

popoludnie bolo určené aj pre najmenších, kedy sa uskutočnil 6. ročník detských hodov pod 

názvom Kľúčikovo. Súčasťou programu boli netradičné olympijské hry, vozenie sa na koni, 

disko, maľovanie na tvár či cukrová vata. O 15.00 hod. vystúpila so svojím detským 

predstavením MIA z Malaciek. Podujatie organizovali Monika Patková, Martina Gužíková 

a Pavol Vavruš a sumou 300 eur  prispelo mesto Nemšová. V nedeľu sa uskutočnila 

slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Anny a popoludní sa odohral futbalový zápas 

Vavrušovci vs. Ostatní, ktorý bol spojený s kopaním jedenástok. Večer bol ukončený 

tanečnou zábavou pri dychovej hudbe Krásinka a v pondelok sa konali Hodence a hudobné 

vystúpenie Filovcov. 

 

Po 21-krát mali priaznivci dobrého jedla, ľudovej hudby a folklóru možnosť stráviť čas v 

spoločnosti svojich blízkych a priateľov na tradičnom jarmoku v Nemšovej. Jarmok 

zorganizovalo mesto Nemšová v dňoch 12. – 13. augusta. Priestor pre stánkarov bol 

vytvorený od Mierového námestia po Železničnú ulicu. Napriek dopravným obmedzeniam 

nedošlo k žiadnej kolíznej situácii. Organizátori pripravili bohatý kultúrny program, ktorý 

začal v piatok o 10.00 hod. otvorením jarmoku v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej. 

Následne v priebehu dňa vystúpili hudobné skupiny: Vojenská posádková hudba z Banskej 

Bystrice, rocková skupina Underdogs, heligónkarky sestry Bacmaňákové a hudobná skupina 

Fanatik. Spestrením piatkového trhového dňa bolo predvádzanie dravých vtákov sokoliarskej 

skupiny Peregrínus, vystúpenie detských folklórnych súborov Dvorček, Prvosienka a 

folklórnej skupiny Liborčan, ktorá predvádzala žatevné a dožinkové zvyky z Liborče. V 

sobotu ráno účastníkom jarmoku predviedli svoje umenie Dychový orchester a mažoretky z 

Novej Dubnice.  

Futbalový zápas Vavrušovci a Ostatní  
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Súčasťou sprievodného programu v priestoroch mestského múzea bola výstava obrazov 

talentovanej Nemšovčanky Damiány Hatnančínkovej. Návštevníci mali možnosť vidieť 

expozíciu kvetov klubu Gladiola Martin. V piatok pri príležitosti jarmoku pripravila Deň 

otvorených dverí Multifunkčná zásobovacia základňa Západ. Príjemným prekvapením bola 

minifarma Gazdovstva Uhliská v areáli ZŠ Janka Palu, kde deti a obyvatelia mohli pohladkať 

rôzne domáce zvieratá, prípadne si zajazdiť na poníkoch alebo pochutnať na výborných 

moravských koláčoch a gazdovských špecialitách. Mesto Nemšová pripravilo pre deti 

obľúbené atrakcie ako maľovanie na tvár, autíčka, trampolíny, vodné bubliny a nafukovací 

hrad so šmykľavkou.  

 

Občianske združenie prídomových 

záhradkárov Nemšová, Občianske 

združenie záhradkárov Bočky, 

mesto Nemšová, Únia žien 

v Nemšovej a Základná 

organizácia včelárov Trenčín, 

obvod Nemšová, usporiadali v  

slávnostnom duchu 50-teho 

ročníka v dňoch 14. – 17. 

októbra jesennú výstavu ovocia, 

zeleniny a kvetov. Príhovor a 

otvorenie výstavy predniesol 

primátor mesta Ing. František 

Bagin, privítal prítomných, 

poprial všetkým krásny zážitok z 

prehliadky a poďakoval  

organizátorom a prispievateľom. Výstavu okrem ovocia, zeleniny, bonsajov a nádherných 

kvetinových ikebán z jesenných kvetov na stoloch obohatili aj práce detí a žiakov z 

materských škôl, základných škôl, zo Základnej umeleckej školy v Nemšovej, klientov CSS 

v Nemšovej a firmy Bolex, s.r.o. Bolešov na spracovanie ovocia. Pri aranžovaní výstavy 

pomohli študentky SOŠ Pruské spolu s majsterkou. Tak ako každý rok výstavu svojou 

prítomnosťou spestrili miestni včelári. Veľký záujem bol o med, medovinu, propolis a ďalšie 

výrobky z včelieho vosku. Vo vestibule sály predávali členovia OZ prídomových záhradkárov 

svoje výrobky ako napríklad perníky, med, liečivé tinktúry a ďalšie. Návštevníkov, záujem 

ktorých o výstavu každoročne rastie, bolo v tomto roku cca 1680.  

Folklórny skupina Libočan 

50. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 
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Štvrtú októbrovú nedeľu 23. októbra pripravilo mesto Nemšová pre seniorov spoločenské 

posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, sprevádzané bolo hudobným vystúpením 

speváckeho dueta z kapely Moravanka. Vo svojom príhovore primátor mesta Ing. František 

Bagin zaželal dôchodcom pevné zdravie, veselú myseľ a odovzdal pódium dychovej hudbe. 

Na programe sa zúčastnili aj klienti Domova sociálnych služieb Čistá duša, ktorí všetkým 

prítomným ukázali, ako sa tešiť zo života aj napriek handikepom.  

 

Víťazkou tohtoročnej ankety a ocenenie Zlatá seniorka roka 2016 získala 89-ročná Anna 

Vydrnáková z Nemšovej, žijúca v časti Kľúčové. Súťaž organizovalo Fórum pre pomoc 

starším (FpPS) sídliace v Prievidzi s pôsobnosťou na celom Slovensku. Ocenenie si zlatá 

seniorka roka prevzala na Bojnickom zámku v Zlatej sále, kde jej ho osobne odovzdali 

prezidentka neziskovej organizácie Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová a štátny 

tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ing. Ivan Švejn. Na internetovom 

portáli www.priekopnik.sk o nej napísali: „Zlatá seniorka mala veľmi ťažký život. Od 14-

tich rokov musela slúžiť u bohatých gazdov, neskôr si zarábala na chlieb ako robotníčka v 

tehelni i pri murároch. Vychovala deväť detí. Pozná, čo je bieda, a preto sa napriek svojmu 

veku zapája do humanitárnych akcií a potravinových zbierok.“ 

 

Slávnostné vítanie novonarodených detí nášho mesta sa uskutočnilo v stredu 23. novembra 

v obradnej sieni kultúrneho centra, kde nových občanov privítal zástupca primátora mesta Ján 

Gabriš. Pozvaných bolo 24 detí spolu s rodičmi. Vítanie bolo rozdelené na dve časti. Dvanásť 

detí narodených od 1. júna do 31. júla dostalo pozvanie na 13.00 hod. a dvanásť detí 

narodených od 1. augusta do 31. októbra dostalo pozvanie na 13.45 hod. K slávnostnej 

atmosfére prispelo aj vystúpenie detí z Materskej školy v Nemšovej. Mená novonarodených 

detí boli zapísané do pamätnej knihy mesta a rodičom bol odovzdaný kvet spolu s finančným 

darom. 

 

Amfiteáter pri Mestskom múzeu v Nemšovej sa v mrazivý pondelok 5. decembra zaplnil 

deťmi, rodičmi, starými rodičmi i okoloidúcimi, aby spoločne privítali Mikuláša. Na 

podujatí vystúpili s tanečným a hudobným programom žiaci zo všetkých škôl nášho mesta. 

Počas programu sa mohli návštevníci zohriať vareným vínom, čajom alebo punčom, kúpiť si 

práce vyrobené rukami žiakov miestnych škôl, ako aj ochutnať kapustnicu, ktorú podával 

primátor mesta Nemšová. Z príchodu Mikuláša sa tešili najmä tí najmenší, mnohí z nich mu 

zaspievali, zarecitovali alebo sa s ním odfotografovali na pamiatku. Anjeli rozdali všetkým 

deťom darčeky, ktorých bolo cca 300, a oči malých aj veľkých sa upreli na vianočný strom, 

ktorý sa v tento deň prvýkrát slávnostne rozžiaril.  

Kultúrny program na  posedení  MO  Jednoty dôchodcov a Senior klubu 
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Slávnostná atmosféra Vianoc roku 2016 zavládla v Nemšovej spolu s novou výzdobou na 

vianočnom stromčeku a novým vianočným osvetlením v uliciach mesta. Vedľa vianočného 

stromčeka bol umiestnený betlehem z prírodných materiálov a dvaja svietiaci anjeli v životnej 

veľkosti. 

V nedeľu 11. decembra sa Kultúrne centrum 

v Nemšovej zaplnilo nielen deťmi a ich rodičmi, ale aj rozprávkovými bytosťami Annou, 

Elsou a Olafom, ktoré sa venovali všetkým zúčastneným. Tí najmenší si mohli vyskúšať 

rôzne interaktívne hry, zaskákať si na nafukovacom hrade, využiť svoju fantáziu pri tvorivých 

dielňach, hrať sa na detskom ihrisku alebo postaviť hrad z farebných skladačiek. Deti si 

okrem krásneho pocitu z popoludnia odniesli aj pripravené darčeky. Podujatie pod  názvom 

Ľadové Vianoce bolo spoplatnené vstupným 5 eur.  

 

Večierok pre sociálne slabších občanov nášho mesta sa uskutočnil 14. decembra v 

Kultúrnom stredisku v Ľuborči. Zorganizovaný bol mestom Nemšová v spolupráci s Centrom 

sociálnych služieb a sociálno-zdravotnou komisiou mesta Nemšová. Program viedol vedúci 

Centra sociálnych služieb PhDr. Erik Trenčan a vystúpili v ňom deti MŠ na Ul. Odbojárov, 

folklórny súbor Kolíska z Dubnice nad Váhom a spevácke duo Janka Filová so synom. 

Primátor mesta Nemšová potešil sociálne slabších občanov hodnotnými balíčkami. Mesto 

Nemšová v ďalších rokoch plánuje sociálnu pomoc vo forme balíčkov rozšíriť o väčší okruh 

ľudí, ktorí to skutočne potrebujú. 

 

Na záver roka 31. decembra sa v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej uskutočnilo 

lúčenie so starým rokom a vítanie nového roka. V programe vystúpil DJ Vašo Hála a 

prípitkom sa obyvateľom prihovoril primátor Ing. František Bagin. Večer bol ukončený 

pekným ohňostrojom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amfiteáter mestského múzea-Mikuláš 

Rozsvietenie vianočného stromčeka 
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Činnosť samosprávy 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
Uskutočnili sa 5. marca a od 7.00 hod. do 22.00 hod. v šiestich volebných okrskoch.  

Okrsok č. 1 – zasadačka  v Kultúrnom centre, Ul.  SNP 1, Nemšová, na 1. poschodí 

Okrsok č. 2 – salónik v Kultúrnom centre, Ul.  SNP 1, Nemšová,  na prízemí 

Okrsok č. 3 – zasadačka  v Kultúrnom centre, Ul.  SNP 1, Nemšová,  na prízemí 

Okrsok č. 4 – Kultúrne stredisko Ľuborča, Ľuborčianska 9, Nemšová 

Okrsok č. 5 – Hasičská zbrojnica Kľúčové, Trenčianska 41, Nemšová 

Okrsok č. 6 – Kultúrny dom Trenčianska Závada, Kúty 21, Nemšová 

 

Vo voľbách kandidovalo 23 politických subjektov (o 3 subjekty menej ako vo voľbách roku 

2012). Na kandidátkach bolo zapísaných 2 914 kandidátov (v roku 2012 ich bolo 3 102).  

Voľby vyhrala strana SMER-SD, avšak s výrazným poklesom zo 44,41% v roku 2012 na 

28% so 49 kreslami roku 2016. Druhou najsilnejšou stranou s veľkým odstupom sa 

stala strana Sloboda a Solidarita (SaS) s 12,10% a 21 kreslami,  tretia bola strana 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) s 11,02%, ktorá získala 19 

kresiel. Okrem týchto strán sa do parlamentu dostali aj Slovenská národná strana (SNS) so 

ziskom 8,64% hlasov (15 kresiel), Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko s 8,04% hlasov 

(14 kresiel), Sme rodina - Boris Kolár so 6,62% (11 kresiel), Most-Híd so 6,5% (11 kresiel) 

a nakoniec strana Sieť s 5,6% hlasov. Parlamentné voľby priniesli pre 

Kresťanskodemokratické Slovensko 
(KDH) iba 4,9% hlasov, a tým 

prvýkrát od roku 1990 i neúčasť 

v slovenskom parlamente. Volebná 

účasť na celom Slovensku dosiahla 

59,82%. Celkovo sa do NR SR 

dostalo 8 subjektov. 

Počet oprávnených voličov 

V Nemšovej bol 5088, z toho počet 

voličov, ktorým boli vydané obálky, 

bol 3313 a počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bol 3265. 

Percentuálna účasť voličov v Nemšovej dosiahla 65,11%, čo je nad celoslovenským 

priemerom.  

Účasť v každom okrsku bola väčšia ako 50%. Najväčšia účasť 73,43% bola vo volebnom 

okrsku č. 5, v Kľúčovom. Najmenšia volebná účasť 59,64% bola v okrsku č. 6, v Tr. Závade. 

V meste Nemšová získali najväčší počet hlasov tieto politické strany:  

SMER - Sociálna demokracia (SD) získala 928 hlasov, čo predstavovalo (28,42%), za ňou 

sa umiestnila Slovenská národná strana (SNS) s počtom hlasov 392 (12,1%), na treťom 

mieste sa umiestnili Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) s počtom 

hlasov 376 (11,52%), na 4. mieste sa umiestnila strana Kresťanskodemokratické hnutie 

(KDH) s počtom hlasov 355, čím získali 10,87% a piate miesto získala Sloboda a solidarita 

(SAS) s 336 platnými hlasmi, čo znamenalo 10,29% hlasov. ´ 

Oproti voľbám v roku 2012 klesli volebné hlasy v meste Nemšová  strane SMER-SD presne 

o 500 voličov, KDH o 145 hlasov a o 52 menej hlasov získala aj OĽaNO-NOVA, SNS si 

v našom meste polepšila o 163 hlasov a strana SaS získala o 193 hlasov viac ako v 

predchádzajúcich voľbách, čo predstavovalo až 100% nárast voličov tejto strany v našom 

meste. 
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Mestské zastupiteľstvo  
Zasadalo 11-krát, z toho 5-krát zasadalo mimoriadne. Prijalo 5 všeobecne záväzných 

nariadení. Uznesenia finančných a majetkových záležitostí uvádzam v samostatných 

podkapitolách. 

Všeobecne záväzné nariadenia  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1: o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Nemšová. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2: dopĺňa VZN č. 6/2014 a VZN č. 11/2015 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3: o školských poplatkoch. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4: o miestnych daniach. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5: 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.  

Personálne zmeny 
Počas roka 2016 prišlo k niekoľkým personálnym zmenám v obsadení komisií, miestnych 

výboroch a iných funkcií na meste Nemšová. Uznesením č. 208 bol odvolaný člen MV 

Ľuborča Miroslav Patka a schválili sa noví členovia MV Ľuborča Emil Hrnčárik, Jaroslav 

Mačina a Ing. Ivan Schwandtner. Uznesením č. 197 zobralo MsZ na vedomie vzdanie sa 

členstva Jaroslavy Prosňanskej v komisii finančnej a správy mestského majetku. 

Uznesením č. 153 menovalo za kronikárku mesta Nemšová Mgr. Miroslavu Juzekovú. 

Uznesením č. 239 schválili volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení: Ján 

Gabriš, zástupca primátora, MUDr. Peter Daňo, poslanec MsZ v Nemšovej a Stanislav Husár, 

poslanec MsZ v Nemšovej. Do funkcie hlavného kontrolóra mesta Nemšová zvolili Ing. 

Nadeždu Papiernikovú. 

Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 
Prvýkrát v kalendárom roku 2016 sa poslanci mestského zastupiteľstva stretli 13. januára 

o 16.00 hod. na neplánovanom 11. mestskom zasadnutí v zasadačke mestského úradu. 

Z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 10. Jednohlasne schválili predloženie 

žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektu „Zníženie energetickej 

náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici“ v rámci výzvy vyhlásenej SIEA ako 

sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia. 

Schválili zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

a výšku maximálneho spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 

oprávnených výdavkov, t. j. sumou 8 000 € s DPH.  

Na 12. zasadnutí MsZ dňa 24. februára v zasadačke Kultúrneho centra v Nemšovej bolo 

prítomných všetkých 13 poslancov. Na zasadnutí, okrem iných, bolo schválené uznesenie č. 

138 o doplnku č. 8 k štatútu VPS, m. p. o. Nemšová a o doplnku č. 8 k zriaďovacej listine 

VPS, m. p. o. Nemšová. Uznesením č. 137 zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky, uznesením č.141 informatívnu správu o stave a realizácii projektov 

financovaných z nenávratných finančných príspevkov a uznesením č. 142 súhrnnú správu 

o stave Centra sociálnych služieb v Nemšovej od 1. júla 2015.  

V poradí 13. zasadnutie MsZ, druhé neplánované zasadnutie v tomto roku, sa uskutočnilo 

dňa 14. marca v zasadačke mestského úradu. Prítomných bolo 11 poslancov. Poslanci 

mestského zastupiteľstva uznesením č. 146 schválili predloženie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu 

kultúrneho domu v Nemšovej“ v rámci výzvy vyhlásenej SIEA ako sprostredkovateľským 

orgánom pre operačný program Kvalita životného prostredia. Schválili zabezpečenie 
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realizácie projektu a výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu (vo výške 

5%) zo strany mesta Nemšová v sume maximálne 50 000 eur z celkových oprávnených 

výdavkov, maximálne 963 917,52 eur s DPH.  

Prítomných 10 poslancov na 14. zasadnutí MsZ v zasadačke Kultúrneho centra Nemšová 27. 

apríla schválilo zmenu rozpočtu na rok 2016 a uznesením č. 150 zobralo na vedomie  

upozornenie okresnej prokurátorky v Trenčíne zo dňa 18. marca 2016 na odstránenie 

porušenia ustanovenia § 12 odsek 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov k § 9a odsek 9 písmeno c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, ku ktorému došlo postupom mesta Nemšová pri schvaľovaní 

uznesenia mestského zastupiteľstva č. 289 zo dňa 26. júna 2013 a zároveň odporúčalo 

Mestskému úradu v Nemšovej v budúcnosti postupovať tak, aby k podobným pochybeniam 

už nedochádzalo. Uznesením č. 152 zobralo na vedomie správu o činnosti a hospodárení RVS 

VV, s. r. o. za rok 2015, správu nezávislého audítora a účtovnú závierku k 31. decembru 

2015.  

Na 15. zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. júna bolo prítomných 10 poslancov, ktorí 

prijali dôležité uznesenia: Uznesením č. 168 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Nemšová na 2. polrok 2016. Uznesením č. 174 zobralo na vedomie súhrnnú 

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

a správy o výsledkoch jednotlivých škôl a školských zariadení za rok 2015. Uznesením č. 175 

zobrali na vedomie Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb Nemšová, 

s. r. o. za rok 2015 s tým, že hospodársky výsledok spoločnosti bude použitý na financovanie 

prevádzky letného kúpaliska. Uznesením č. 176 zobralo na vedomie a schválilo súborné 

stanovisko ku konceptu Územného plánu mesta Nemšová zo dňa 20. júna 2016. V návrhu 

Územného plánu mesta Nemšová odporučilo zapracovať regulatívy výstavby a zástavby 

vrátane farebného regulatívu na Ul. Janka Palu, Ul. železničnej a na Mierovom námestí. 

V poradí 16. zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo neplánovane zvolané na 6. júla 

v zasadačke Kultúrneho centra v Nemšovej.  Prítomných bolo 10 poslancov, čím bolo 

uznášaniaschopné. Uznesením č. 190 schválili rozdelenie a prevod časti obchodných 

podielov spoločníkov v spoločnosti RVS VV, s r. o. Išlo o návrh na rozdelenie a prevod časti 

obchodného podielu mesta Nemšová v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára 

– Váh, s. r. o.  

V poradí 17. zasadnutie MsZ v Nemšovej bolo opäť neplánované a uskutočnilo sa 24. 

augusta o 17.00 hod. v zasadačke mestského úradu. Prítomných bolo 11 poslancov. Na 

základe informácií o konaní valného zhromaždenia spoločnosti RVS VV, s. r. o. zo dňa 11. 

augusta 2016 prijali jediné uznesenie č. 192, v ktorom nesúhlasia s prijatými návrhmi 

uznesení z valného zhromaždenia RVS VV, s. r. o. Nemšová  zo dňa 11. augusta 2016 a 

trvajú na tom, aby akýkoľvek majetkový prevod podielov prebiehal zákonným spôsobom za 

protihodnotu po schválení v obecných zastupiteľstvách spoločníkov. 

Na 18. zasadnutí MsZ dňa 28. septembra v zasadačke Kultúrneho centra v Nemšovej bolo 

prítomných 9 poslancov. Uznesením č. 193 zobrali na vedomie správu o plnení úloh z 

uznesení Mestského zastupiteľstva Nemšová s tým, že by sa malo v nájomnej zmluve na 

prenájom Mlyna s Oľgou Králikovou a Janou Králikovou vložiť predkupné právo pre mesto 

Nemšová. Uznesením č. 194 zobrali na vedomie plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30. júna 

2016 a monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Nemšová k 30. júna 2016. 

Uznesením č. 205 schválili Súhrnnú informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu školského roka 2016/2017 škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vrátane jednotlivých správ.  

Na 19. zasadnutí MsZ, ktoré bolo opäť neplánované a uskutočnilo sa 2. novembra o 17.00 

hod. v zasadačke mestského úradu, sa zúčastnilo 10 poslancov. Jediným bodom zasadnutia 

bolo schválenie návrhu na vyhlásenie dňa konania volieb hlavného kontrolóra mesta 



18 
 

Nemšová. Uznesením č. 206 určili deň volieb na 14. decembra 2016. Prijaté boli náležité 

prihlášky, spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Nemšová. 

V poradí 20. zasadnutie MsZ v Nemšovej sa uskutočnilo dňa 9. novembra v zasadačke 

Kultúrneho centra v Nemšovej a prítomných bolo 9 poslancov. Prijaté boli nasledovné 

dôležité uznesenia: Uznesením č. 213 zobralo na vedomie návrh operačného plánu zimnej 

údržby komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Nemšová na rok 

2016/2017. Uznesením č. 214 prijalo  VZN č. 3/2016 o školských poplatkoch. Uznesením č. 

215 bol schválený zápis do Kroniky mesta Nemšová za rok 2014. Uznesením č. 216 zobrali 

na vedomie predložený materiál finančného zhodnotenia sezóny letného kúpaliska v r. 2016 a 

konštatovali, aby na nasledovnom rokovaní MsZ Nemšová bola podaná kompletná informácia 

o hospodárení.  

Posledné 21. zasadnutie MsZ v roku 2016 bolo dňa 14. decembra v zasadačke Kultúrneho 

centra Nemšová. Prítomných bolo 12 poslancov. Uznesením č. 223 schválili plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2017. Uznesením č. 228 schválili 

VZN mesta Nemšová č. 4/2016 o miestnych daniach a uznesením č. 229 sa schválilo VZN 

mesta Nemšová č. 5/2016 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. Uznesením č. 230 zobralo na vedomie správu o hospodárení strediska 

kúpaliska od 1. januára 2016 do 31. októbra 2016 a podnikateľský plán letného kúpaliska. 

Uznesením č. 238 schválili vyplatenie odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta Nemšová za 

obdobie od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 vo výške 30% z mesačného platu 

hlavnej kontrolórky za každý mesiac v období od 01. decembra 2015 do 30. novembra 2016. 

Rozpočet a finančné záležitosti mesta Nemšová  
Na druhom zasadnutí MsZ bolo schválené uznesenie č. 139 o zmene rozpočtu mesta 

Nemšová na rok 2016 so zapracovaním zvýšenia dotácie na OZ Kľúčikovo zo 100 eur na 

300 eur s tým, že o rozdiel 200 eur sa ponížia bežné výdavky na opravu šatní a sociálnych 

zariadení v Kultúrnom centre Nemšová z rozpočtovaných 13 000 eur na 12 800 eur. Celkové 

príjmy výdavky rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 sa rozpočtovali vo výške  

4 589 310 eur. Schválené bolo poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Mestský 

podnik služieb Nemšová s. r. o. vo výške 200 000 eur. Lehota jej splatenia poskytovateľovi, 

t. j. mestu Nemšová, je v termíne do 30. júna 2017 a súvisí s realizáciou investičného projektu 

Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová. Uznesením č. 140 časti A) sa schválila 

realizácia investičnej akcie Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová, ktorú 

realizoval Mestský podnik služieb Nemšová s. r. o. Prijatý bol účelový uver vo výške 500 000 

eur od Všeobecnej úverovej banky a. s. Spôsob ručenia bolo záložným právom na nehnuteľný 

majetok areálu kúpaliska a blankozmenkou. V časti B) sa mesto Nemšová zaviazalo 

poskytnúť Mestskému podniku služieb Nemšová s. r. o. z rozpočtu v priebehu rokov 2017-

2021 kapitálovú účelovú dotáciu na splátky istiny úveru v každom roku vo výške 100 000 

eur.  

Na 14. zasadnutí MsZ schválilo uznesenie č. 151, ktoré obsahovalo návrh na zmenu 

rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 s tým, že vo výdajovej časti sa zvyšuje rozpočet o 30 

000 eur pre verejné osvetlenie a prekládku stĺpov a znižujú sa výdavky o 25 000 eur pre 

infraštruktúru Moravskej ulice a o 5 000 eur výdavky pre samostatné vykurovanie mestského 

múzea. Celkové príjmy a výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 

4 597 462 eur. Uznesením č. 171 schválilo MsZ zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 

2016 vo výške celkových príjmov a výdajov 4 609 380,50 eur. MsZ schválilo záverečný účet 

mesta za rok 2015 vo výške 573 821,84 eur a záverečný účet VPS, m. o. p. Nemšová za rok 

2015 a rozdelenie výsledku hospodárenia VPS, m. p. o. Nemšová. Výsledok hospodárenia, 

stratu na hlavnej činnosti vo výške 7 285 eur, malo vykryť zo zákonného rezervného fondu 
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VPS. Zisk na podnikateľskej činnosti vo výške 17,40 eur odviesť do zákonného rezervného 

fondu VPS, m. p. o. 

Uznesením č. 211 zobralo na vedomie plnenie rozpočtu mesta Nemšová a uznesením č. 212 

zobralo na vedomie plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová a plnenie finančného plánu 

VPS, m. p. o. Nemšová, všetko k 30. septembru 2016. 

Na 18. zasadnutí prijali nasledovné uznesenia o zmene a plnení rozpočtov: Uznesením č. 

195 schválili zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 vo výške celkových príjmov 

a výdajov 4 702 730,50 eur a uznesením č. 224 schválili opäť zmenu rozpočtu mesta 

Nemšová s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 4 760 030,50 eur. Uznesením č. 225 

schválili zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2016 vo výške celkových príjmov 

a výdavkov 349 300 eur. Posledným zasadnutím v roku 2016 zobrali na vedomie dôvodovú 

správu k návrhu rozpočtu mesta Nemšová na roky 2017-2019 a schválili rozpočet mesta 

Nemšová na rok 2017 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 4 457 703 € s výhľadom 

na roky 2018 a 2019. Uznesením č. 227 časti B) bol schválený rozpočet VPS, m. p. o. 

Nemšová na rok 2017 s bežnými príjmami a výdavkami vo výške 350 500 eur. Prijatý 

bol finančný plán VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2017, tržby vo výške 21 760 eur a náklady 

vo výške 21 680 eur. 

Miestna územná samospráva  
Mestské zastupiteľstvo v roku 2016 na základe prerokovaných materiálov schválilo:  

Uznesením č. 143 časť B): odpredaj pozemkov s kúpnou cenou 17 €/m
2
: pre pozemok, C KN 

parcelu č. 4694/3 o výmere 67 m
2
, vytvorená z pozemku, C KN parcely č. 4694 a ostatné 

plochy o výmere 321 m
2
, k. ú. Nemšová, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. 

Dušanovi Lobotkovi a Ing. Marte Lobotkovej, pozemok, C KN parcelu č. 2514/22 ostatné 

plochy o výmere 99 m
2
, vytvorená z pozemku, C KN parcely č. 2514/2 ostatné plochy o 

výmere 1271 m
2
, k. ú. Nemšová Ladislavovi Amrichovi a Anne Amrichovej, pozemok, C 

KN parcelu č. 2514/23 ostatné plochy o výmere 90 m
2
, vytvorená z pozemku, C KN parcely 

č. 2514/2 ostatné plochy o výmere 1271 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nemšová, 

v spoluvlastníckom podiele ½ do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jurajovi 

Krištofovičovi a Darine Krištofovičovej a v spoluvlastníckom podiele ½ Ing. Jánovi 

Šimkovi. Uznesením č. 145 schválilo zámer odpredaja pozemku, C KN parcely č. 2494/16, k. 

ú. Nemšová, o výmere 4 m
2 

a zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m
2
 za cenu 50 €/m

2
 a 

uznesením č. 157 zobralo na vedomie a schválilo odpredaj pozemku Ing. Ľubomírovi 

Fehérovi, MBA, bytom Nemšová, za cenu 50 €/m
2
.  

 

Uznesením č. 154 časť A) schválilo zámer prenajať pozemky vo výške 2 €/m
2
, C KN parcely 

č. 2229/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m
2
 a C KN parcely č. 2229/4 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 66 m
2
, na oddelenie pozemkov p. č. 2229/3-4 z C KN parcely č. 

2229/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 226 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 2106 

pre k. ú. Ľuborča ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová a ako prípad hodný 

osobitného zreteľa bol prenajatý Ing. Jurajovi Čapkovi. Zdôvodnenie: Pri kolaudácii zrubu, 

prístupovej komunikácie a parkoviska Ranča Antonstál a po doložení geometrického plánu na 

porealizačné zameranie predmetných stavieb bolo zistené, že stavebník pri stavbe oplotenia 

a parkovacej plochy zasiahol do pozemku registra C KN parcelné číslo: 2229/2, v k. ú. 

Ľuborča.  

 

Uznesením č. 155 zobralo zámer na vedomie a schválilo prenájom vo výške 1 €/m
2
 na dobu 5 

rokov časti budovy „Kultúrneho strediska v Ľuborči“ so súpisným číslom 715. Ide 

o prenájom troch miestností na prvom poschodí o výmere spolu 60 m
2 

a časť povalových 

priestorov o výmere 50 m
2
 Občianskemu združeniu 117. Zboru sv. Františka z Assisi, 
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Horné Srnie – Nemšová. Zdôvodnenie: Skauting zaujal množstvo detí, mládeže i dospelých 

aj v Nemšovej, kde pôsobí cca 40 členov zboru. Aktívne spolupracujú s verejnosťou, 

zúčastňujú sa akcie Sv. Hubert, roznášajú Betlehemské svetlo, zapájajú sa do Ligy proti 

rakovine, organizujú skautský ples pre širokú verejnosť a iné... 

 

Uznesením č. 159 schválilo odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod 

bytovými domami vo vlastníctve mesta Nemšová vo výške 3,32 €/m
2
: C KN parcela č. 267/4 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m
2
, k. ú. Nemšová, LV 4013 Branislavovi 

Fabovi, Anne Jackovičovej, Andrei Mikulovej. C KN parcela č. 233/10 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 182 m
2
, k. ú. Nemšová, LV 2608 Ing. Zdenke Ondreičkovej. C KN 

parcela č. 233/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m
2
, k. ú. Nemšová, LV 

Ondrejovi Hrnčárikovi a manželke Helene. C KN parcela č. 267/8 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 190 m
2
, k. ú . Nemšová, LV 4014, Ivanovi Brídovi a manželke Lýdii.  

 

Uznesením č. 160 sa schválilo majetkovoprávne vysporiadanie a odpredaj pozemkov pod 

garážami na Ľuborčianskej ulici vo výške 40 €/m
2
: C KN parcela č. 140/12 o výmere 4 m

2
 do 

bezpodielového spoluvlastníctva Mgr. Antonovi Koštialovi a manželke Mgr. Helene 

Koštialovej. C KN parcela č. 140/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m
2
 do 

výlučného vlastníctva Mgr. Kataríne Hromníkovej. C KN parcela č. 140/14 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 1 m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Miroslavovi 

Mičkovi a manželke PaedDr. Anne Mičkovej. C KN parcela č. 140/15 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 2 m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva Mgr. Marošovi Peťkovi a 

manželke Mgr. Edite Peťkovej. 

 

Uznesenie č. 161 schválilo zriadenie vecného bremena na pozemok E KN parcelu č. 68/1 

ostatné plochy o výmere 2047 m
2
, k. ú. Ľuborča v prospech vlastníka Moniky 

Schwandtnerovej na pozemku C KN parcely č. 284/2 záhrady o výmere 506 m
2
, zapísanej na 

liste vlastníctva č. 2569 k. ú. Ľuborča. Uznesením č. 165 schválilo obchodnú verejnú súťaž: 

„Prenájom nehnuteľnosti verejná lekáreň v Nemšovej“. Týka sa to nebytového priestoru č. 

9-5 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na C KN parcele č. 

233/5 na Ulici odbojárov 8, zapísané na liste vlastníctva č. 3947 pre k. ú. Nemšová. Na 15. 

zasadnutí bola uznesením č. 186 verejná obchodnú súťaž zrušená.  

 

Uznesením č. 166 schválilo majetkovoprávne usporiadanie pozemkov spoločného verejného 

vodovodu v k. ú. Stará Turá. Mesto Nemšová je spoluvlastník spoločného verejného 

vodovodu so spoluvlastníckymi podielmi 1/33 spolu s podnikom Trenčianske vodárne a 

kanalizácie, a. s. (29/33), mestom Trenčianske Teplice (1/33), mestom Stará Turá ( 1/33) a 

obcou Štvrtok (1/33).Tento spoločný verejný vodovod prechádza cez 20 katastrálnych území. 

Časť vodovodu v k. ú. Stará Turá nemá majetkovoprávne vysporiadané pozemky. Predmetom 

zámeny je majetkovoprávne vysporiadať pozemky v k. ú. Stará Turá za účelom zabezpečenia 

prístupovej cesty k pozemkom, na ktorých je umiestnený vodný zdroj a následného ohradenia 

týchto pozemkov. Schválená bola  nasledovná zámena pozemkov:  

Zo spoluvlastníctva mesta Nemšová schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 1/33 z 

pozemku parc. KN-C č. 1538/1 diel o výmere 390 m
2
, k. ú. Stará Turá, LV 5254, ktorý bol 

vytvorený z parc. KN-C č. 1538/1 o celkovej výmere 2609 m
2
 na úpravu hranice medzi 

pozemkami p. č. 1538/1 a 1537/7, a to do vlastníctva Ing. Milana Ziga. Z výlučného 

vlastníctva Ing. Milana Ziga schvaľuje spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/33 z pozemku 

parc. KN-C č. 1537/7 diel 4 ostatné plochy o výmere 390 m²,  k. ú. Stará Turá, LV 4561, 

ktorý bol vytvorený z parc. KN-C č. 1537/7 ostatné plochy o celkovej výmere 1109 m
2
 na 

úpravu hranice medzi pozemkami p. č. 1538/1 a 1537/7, a to do vlastníctva mesta Nemšová. 
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Uznesením č. 179 zobralo na vedomie a schválilo prenájom pozemkov, C KN parcely č. 

2229/3, 2229/4, k. ú. Nemšová Ing. Jurajovi Čapkovi a manželke Lenke za 2 €/m
2
/rok.  

Uznesením č. 181 schválilo zámer previesť pozemok C KN parcelu č. 604/34, o výmere 21 

m
2
, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nemšová, mesto Nemšová, okres Trenčín za 

minimálnu cenu 50 €/ m
2
. Pozemok sa bude predávať s predkupným právom na 5 rokov v 

prospech mesta Nemšová. 

 

Uznesením č. 184 schválilo uzavretie nájomnej zmluvy minimálne na dobu 10 rokov, 

ktorej predmetom budú nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 562 pre k. ú. Nemšová, 

mlyn so súpisným číslom 1424 na pozemku, C KN parcele č. 643 pozemok, C KN parcela č. 

643 zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m
2
 medzi Oľgou Králikovou a Janou 

Králikovou ako prenajímateľmi a mestom Nemšová ako nájomcom. Účelom nájmu bude 

využitie predmetu nájmu nájomcom na realizáciu a udržateľnosť projektu: „Rekonštrukcia 

Králikovho mlyna“. Nájomné vo výške 1 €/ročne.  

 

Uznesením č. 198 ruší uznesenie mestského zastupiteľstva č. 69 v časti B) zo dňa 24. júna 

2015 a schvaľuje zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na 

pozemky, C KN parcelu č. 864/1 o výmere 864 m
2
, Rastislavovi Farymu a manželke 

Veronike. Uznesením č. 191 schválili odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta Nemšová: 

C KN parcela č. 495 zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m
2
, C KN parcela č. 497 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m
2
, C KN parcela č. 498 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 31 m
2
, C KN parcela č. 499/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 337 

m
2
, C KN parcela č. 499/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m

2
 zapísaných na liste 

vlastníctva č. 1240 pre k. ú. Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín od vlastníkov: Kataríny 

Mokošovej a Alojza Ďuriša za cenu 10 €/m². Uznesením č. 200 schvaľuje zámer prenajať 

pozemok na poľnohospodárske účely, C KN parcelu č. 2077, o výmere 1811 m², zapísaný na 

liste vlastníctva č. 2106, k. ú. Ľuborča, ako dočasne prebytočný majetok mesta za minimálnu 

cenu 0,10 €/m
2
/rok.  

 

Uznesením č. 203 schvaľuje odňatie majetku zo správy Materskej školy, Odbojárov 

177/8A, 91441 Nemšová, a to pozemku: C KN parcely č. 140/4 zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 110 m
2
, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Ľuborča a zverenie nehnuteľného 

majetku mesta Nemšová do správy Základnej umeleckej školy Nemšová, a to: budovy so 

súpisným číslom 1058 na pozemku, C KN parcele č. 140/4 a pozemku, C KN parcely č. 140/4 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m
2
, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, k. ú. 

Ľuborča. Uznesením č. 204 schvaľuje zverenie hnuteľného majetku mesta, osobné motorové 

vozidlo Dacia Dokker v hodnote 11 998 € do správy Verejno-prospešných služieb, m. p. o.  

Uznesením č. 209 schválilo MsZ odkúpenie časti pozemku KN E parc. č. 1007/2, o výmere 

632 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva 1252, k. ú. Ľuborča, identifikovaná na KNC parc. č. 633, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v užívaní obce spoločnosťou Regionálna 

vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s. r. o. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová.  

 

Uznesením č. 217 schválilo zámer mesta Nemšová odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2 

trvalé trávne porasty o výmere 1265 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Tr. Závada, 

formou verejnej obchodnej súťaže. Uznesením č. 219 schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy 

na nebytový priestor č. 9-5 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súp. číslom 188 

spoločnosťou SECRETEX. Uznesením č. 220 schválilo zriadenie bezplatného časovo 

neobmedzeného vecného bremena na pozemok, C KN parcelu č. 3822/1 o výmere 6 645 m
2
, 

v prospech vlastníka pozemku C KN parcely č. 3 835 a záhrady o výmere 1 351 m
2 

Jozefa 

Vydrnáka.  
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Uznesením č. 221 a č. 235 schválilo zámenu pozemkov medzi mestom Nemšová a členmi 

Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo:  

Z vlastníctva mesta Nemšová ide o prevod pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 

3713, k. ú. Nemšová a pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nemšová, obec 

Nemšová, do vlastníctva členov Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov 

Nemšová. Z vlastníctva členov Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov 

Nemšová schválilo prevod pozemkov do vlastníctva mesta Nemšová: C KN parcely č. 

1818/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5619 m
2 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1688, 

k. ú. Nemšová. C KN parcely č. 3825/29 ostatné plochy o výmere 829 m
2
zapísanej na liste 

vlastníctva č. 2793, k. ú. Nemšová. 

Uznesenie č. 233 schvaľuje zámer prenajať garáže so súp. č. 1230 na pozemku, C KN parcele 

č. 2525/3 a pozemok, C KN parcelu č. 2525/3 ostatné plochy o výmere 148 m
2
, zapísané na 

liste vlastníctva č. 1, k. ú. Ľuborča, spoločnosti BONO - DEVELOPMENT. Nájomné bolo vo 

výške 270 €/mesiac.  Uznesením č. 234 schvaľuje odkúpenie nasledovných nehnuteľností do 

vlastníctva mesta Nemšová: rodinného domu so súpisným číslom 113 na pozemku, C KN 

parcele č. 809, pozemku, C KN parcely č. 809 zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m² 

zapísaných na liste vlastníctva č. 769, k. ú. Nemšová, od vlastníkov: Anna Malichová, 

Ladislav Malich, Eva Liptáková za celkovú kúpnu cenu 63 000 €.  

 

Uznesením č. 236 schválilo zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú v prospech 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na pozemky: C KN parcela č. 4436, o výmere 364 m
2
, C 

KN parcela č. 864/1, o výmere 864 m
2
, C KN parcela č. 864/2 o výmere 482, C KN parcela č. 

865 o výmere 243 m
2
, C KN parcela č. 2512/2, o výmere 6 898 m

2
 k. ú. Nemšová, ďalej  C 

KN parcela č. 650/46, o výmere 5094 m
2
, C KN parcela č. 2532/2 o výmere 1989m

2
, C KN 

parcela č. 2534, o výmere 5172 m
2
, C KN parcela č. 2525/1, o výmere 576 m

2
, k. ú. Ľuborča. 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na budúcom 

zaťaženom pozemku umiestnenie stavby „Na bicykli po stopách histórie“ - cyklotrasy v úseku 

Nemšová – Trenčín v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní stavby vyznačená na 

porealizačnom geometrickom pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí budúci oprávnený z 

vecného bremena, strpieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, 

modernizáciu stavby „Na bicykli po stopách histórie“ - cyklotrasa v úseku Nemšová – 

Trenčín, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel 

budúceho oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním určenej 

organizácie. 

 

Mestské zastupiteľstvo  zobralo na vedomie uznesením č. 143 časť A), že uznesením MsZ 

č. 114 zo dňa 4. novembra 2015 bol schválený zámer odpredať pozemky vo vlastníctve mesta 

Nemšová:  parc. KN-C č. 4694/3o výmere 67 m
2
, k. ú. Nemšová, odpredaj do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Ing. Dušanovi Lobotkovi, Ing. Marte Lobotkovej,  parc. KN-C 

č. 2514/22 o výmere 99 m
2
, k. ú. Nemšová, odpredaj do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Ladislavovi Amrichovi a Anne Amrichovej, parc. KN-C č. 2514/23 o výmere 90 

m
2
, k. ú. Nemšová odpredaj Ing. Jánovi Šimkovi (podiel ½-ica) Ing. Jurajovi Krištofovičovi 

a Darine Krištofovičovej. Uznesením č. 147 časť A) zobralo na vedomie dôvodnú správu k 

žiadosti o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 2229/2, 2229/3, k. ú. Nemšová Ing. Jurajovi  

Čapkovi a manželke Lenke Čapkovej. Uznesením č. 163 MsZ berie na vedomie 

pripravovanú zámenu pozemkov medzi mestom Nemšová a Mgr. Martou Šamajovou v k. ú. 

Ľuborča a zároveň nesúhlasí s vyhotovením geometrického plánu za účelom zámeny 

pozemkov. Uznesením č. 164 zobralo na vedomie žiadosť o riešenie prístupu k záhradkárskej 

osade Bočky. Uznesením č. 187 zobralo na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemkov na Ul. 
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SNP a odvolanie sa Anny Lobotkovej voči kúpnej cene a zároveň potvrdzuje kúpnu cenu 20 

€/m
2
 určenú v uznesení mestského zastupiteľstva č. 131 zo dňa 9. decembra 2015. Uznesením 

č. 189 berie na vedomie informatívnu správu o pripravovanej zámene pozemkov medzi 

mestom Nemšová a členmi Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, 

pozemkové spoločenstvo.  Uznesením č. 199 zobralo na vedomie žiadosť o odkúpenie 

pozemku, C KN parcely č. 549/2, k. ú. Tr. Závada Jozefovi Gabrišovi.  

 

Mestské zastupiteľstvo Nemšová neschválilo: odpredaj spoluvlastníckeho podielu o 

veľkosti 1/33-ina pozemku, C KN parcely č. 2065/9 o celkovej výmere 403 m
2
, k. ú. Trenčín, 

a to do výlučného vlastníctva Kataríne Iris Hanzelovej, rod. Hanzelová, za cenu 30 €/m². 

Neschválili odpredaj pozemkov C KN parcelné č. 2229/2 a 2229/3, k. ú. Nemšová Ing. 

Jurajovi Čapkovi a manželke Lenke Čapkovej. Nechválilo zámer prenajať časť budovy 

obchodu a služieb so súpisným číslom 66 na pozemku, C KN parcele č. 938/1 (jedna 

miestnosť na prízemí o výmere 19,35 m
2
), budova zapísaná na liste vlastníctva č. 1, k. ú. 

Nemšová ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová Michalovi Ďurišovi. Uznesením 

č. 158 neschválilo žiadosť o odkúpenie časti pozemku, C KN parcely č. 2512/2 v Nemšovej 

do výlučného vlastníctva Zuzany Húdekovej. Uznesením č. 182 neschválilo žiadosť o 

odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 1080/128, k. ú. Nemšová Karin Šebíkovej. Uznesením 

č. 183 neschválilo žiadosť o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 599/70 a časti C KN 

parcely č. 599/6, k. ú. Nemšová Ing. Branislavovi Pecháčekovi. Uznesenie č. 186 

neschvaľuje odpredaj časti pozemku, C KN parcely č. 771/33 o celkovej výmere 448 m
2
, to 

do výlučného vlastníctva Miloša Kolpáka. Uznesením č. 148 časť A) zrušilo uznesenie č. 

113 v časti C) zo dňa 4. novembra 2015. Uznesením č. 162 neschválilo zámenu pozemkov C 

KN parcely č. 1870 ostatné plochy o výmere 1 068 m
2
, k. ú. Ľuborča vo vlastníctve mesta 

Nemšová za pozemok vo vlastníctve Milana Rýgera časť pozemku, C KN parcely č. 1871 o 

výmere 198 m
2
, k. ú. Ľuborča. Uznesením č. 188 neschválilo zámenu pozemkov medzi 

mestom Nemšová na jednej strane a Magdalénou Mazanovskou, spoločnosťou COM-PA, 

s. r. o. a spol. S-PLUS s. r. o. ako bola navrhnutá na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 

27. apríla 2016 , t. j. pozemok vo vlastníctve mesta Nemšová o výmere 112 m
2
. Uznesením 

č. 218 neschválilo žiadosť o odkúpenie budovy garáže a pozemku v Ľuborči BONO -

DEVELOPMENT s. r. o. 
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Investičné akcie  

Realizáciou investičných akcií počas celého  roka sa zrekonštruovali mnohé budovy alebo ich 

časti, verejné priestory, pomohlo sa školám i miestnym komunikáciám s pomocou 

financovania z eurofondov Európskej únie, príspevkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky alebo z rozpočtu mesta Nemšová.  

Realizáciou a plánovaním nových projektov sa zaoberalo oddelenie investičnej výstavby, 

územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií. 
Pracovníci oddelenia boli Ing. Soňa Prílesanová, Ing. Andrea Minďárová a Ing. Ľubomír 

Ďurech. V roku 2016 vydali 1 rozhodnutie o odstránení stavby, 3 búracie povolenia, 63 

stavebných povolení a dodatočných povolení stavieb a ich zmien, 42 kolaudačných 

rozhodnutí pre bytové, rodinné domy a ich zmeny, ostatné stavby a ich zmeny a rekolaudačné 

rozhodnutia, schválených bolo 13 zmien stavby pred jej dokončením, povolili 11 dočasných 

dopravných značení, vydali 46 oznámení o pridelení a o zrušení  súpisného čísla. Uvedené 

čísla sú porovnateľné s rokom 2015.  

Projekty financované z rozpočtu mesta Nemšová  
V zimných mesiacoch sa začalo s rekonštrukciou sociálnych zariadení v Kultúrnom 

centre Nemšová. Práce vykonávali aktivační pracovníci. Celková oprava stála 10 001 eur.  

Najväčšou investíciou roka bola dlho očakávaná rekonštrukcia letného kúpaliska 

v Nemšovej. Výzva na predkladanie ponúk na opravu areálu vonkajšieho kúpaliska bola 

vyhlásená 19. novembra 2015 a uchádzači mohli poslať súťažné podklady do 10. decembra 

2015. Z 10-tich spoločností, ktoré v stanovenom termíne zareagovali, poslali cenovú ponuku 

dve. Vyhodnotenie súťaže sa realizovalo v dvoch kolách, nakoniec najnižšiu cenovú ponuku 

predložila spoločnosť Prestav Trenčín, s.r.o. vo výške 1 031 266 €. Zmluva so spoločnosťou 

Prestav Trenčín, s. r. o. bola podpísaná 7. marca.  

Kúpalisko, ktoré naposledy zatvorilo svoj areál v roku 2012, sa verejnosti predstavilo v lete so 

zásadnými úpravami. Súčasne s rekonštrukciou vonkajšieho areálu sa zrealizovalo aj osadenie 

antikorového bazéna, vymenilo sa oplotenie areálu, ktorý sa rozšíril a terénne upravil, 

pracovalo sa na objekte strojovne a hlavnej budovy. Vo veľkom antikorovom bazéne 

s rozmermi 30x14 metrov je umiestnená veľká trojdráhová šmykľavka, chrliče vody, masážne 

ležadlá a tri vyhradené 25-metrové dráhy pre aktívnych plavcov. Detský bazén nie je 

antikorový, ale bol kompletne zrekonštruovaný. Kapacita kúpaliska je 600 ľudí, 140 z nich 

môže byť naraz vo vode. Do areálu je bezbariérový vstup, pribudli dve ihriská pre deti, 

opravené bufety a parkovacie miesta. Na financovanie kúpaliska vyčlenilo mesto vklad 

420 000 eur. Mestský podnik služieb si na realizáciu zobral úver vo výške 500 000 eur, ktorý 

Letné  kúpalisko pred  rekonštrukciu Letné kúpalisko po rekonštrukcii 
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bude mesto každý rok dotovať sumou 100 000 eur na jeho splátky. Keďže zadĺženosť mesta 

naďalej klesá, v žiadnom prípade nedôjde k ohrozeniu rozpočtu mesta.  

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov sa začala v mesiaci apríl na Záhumní 

v Nemšovej. Spočiatku bola sprevádzaná problémami, obyvatelia boli proti rozšíreniu 

chodníkov a niektorí aj proti finálnej úprave asfaltovaním, po ich doriešení so zhotoviteľom 

diela spoločnosťou ASFA-KDK, s. r. o. a obyvateľmi IBV (individuálna bytová výstavba) sa 

pokračovalo v úprave. Rekonštruovalo sa aj verejné osvetlenie, preto pôvodne plánovaný 

termín realizácie nebol dodržaný a rekonštrukčné práce sa dokončili až v septembri. Celková 

rekonštrukcia stála 133 155 eur. Oprava miestnej komunikácie tou istou firmou bola 

realizovaná v máji  v Tr. Závade na Ul. Potôčky v dĺžke 160 metrov a vo výške nákladov 

8 860 eur. 

Zabezpečené bolo odvodnenie autobusovej zastávky na Mierovom námestí v Nemšovej, 

kde sa počas nepriaznivého počasia vytvárali kaluže. Práce realizovala spoločnosť TRIM, 

s. r. o. Dubnica nad Váhom. Pri bytovom dome na Ulici Janka Palu boli osadené dve lavičky 

a 2 stĺpy verejného osvetlenia. Poslednou úpravou miestnej komunikácie v roku 2016 bolo 

asfaltovanie výtlkov na chodníkoch na Ulici Janka Palu, ktoré prebiehalo v posledný 

novembrový týždeň a začiatkom decembra práce pokračovali opravou výtlkov na 

Družstevnej ulici v mestskej časti Ľuborča. Uvedená oprava bola  len dočasným riešením 

vzhľadom na ich kritický stav kvôli bezpečnosti chodcov a zimnému obdobiu. 

 

V mesiaci jún začali práce spojené s rekonštrukciou kabín a sociálnych zariadení 

futbalového ihriska TJ Vlára Kľúčové. Realizované boli spoločnosťou JK-STAV TN, s. r. 

o. Pristavili a rozšírili sa šatne, sociálne zariadenie a priestory pre rozhodcov v celkovej výške 

nákladov 45 000 eur. 

 

Upravený bol vstup do ZŠ Janka Palu. Nevyhovujúci stav asfaltového chodníka ako aj 

nezabezpečenie vstupu osobných vozidiel do areálu školy vyriešili opravou poškodeného 

krytu chodníka pred vstupom do areálu školy v Nemšovej a na zamedzenie nepovoleného 

vstupu áut pribudla aj bezpečnostná závora.  

 

Pomoci v podobe rekonštrukcie bývalej práčovne pri MŠ v Ľuborči v celkovej výške 

nákladov 20 460 eur sa dočkala v tomto roku aj ZUŠ Nemšová. Za účelom rozšírenia 

priestorov ZUŠ Nemšová sa počas letných prázdnin vynovili nevyužívané priestory bývalej 

práčovne na Ľuborčianskej ulici. Práce vykonávali aktivační pracovníci, opravila sa strecha, 

Priestory bývalej práčovne pred 

rekonštrukciou 
Priestory bývalej práčovne po rekonštrukcií 
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vymenili sa okná a dvere, prerobili priečky, vymenili radiátory, spravili sa nové rozvody 

kúrenia, vody a elektriny, osadila sa nová zdravotechnika, nové osvetlenie a nová podlaha. Od 

septembra 2016 žiaci ZUŠ Nemšová začali využívať v budove dve učebne pre hudobný 

odbor, jednu veľkú učebňu pre výtvarnú výchovu a malé skladové priestory na uloženie pece 

pre keramiku a výtvarné pomôcky. 

V predchádzajúcom roku boli rekonštruované detské ihriská v Nemšovej a Tr. Závade, v 

tomto roku vybudovali jedno detské ihrisko v mestskej časti Ľuborča, kde sa deti môžu 

zabaviť na veľkej kombinovanej zostave, pružinovej dvojhojdačke a prevažovačke. Pre ich 

bezpečnosť sa zrealizovalo i oplotenie ihriska. 

V mestskej časti Kľúčové občania už dlhodobo žiadali zastrešiť aj miesto autobusového 

stojiska na strane v smere do Trenčína. V mesiaci september preto v mestskej časti Kľúčové 

pribudla nová autobusová zastávka. Nová strecha autobusovej zastávky stála 912,50 eur.  

Výmeny okien a dverí na budove kultúrneho domu sa dočkala aj mestská časť Tr. 

Závada. Zmluva o dielo bola podpísaná so spoločnosťou STAVFIN, s. r. o. Trenčín. V 

mesiaci október prebiehali dokončovacie práce na objekte kultúrneho domu spoločnosťou 

STAVFIN, s. r. o. a následne boli aktivačnými pracovníkmi zrealizované vnútorné omietky. 

Celkové náklady na rekonštrukciu boli 10 715 eur. 

Projekty financované z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 
Na základe výzvy z environmentálneho fondu dňa 30. októbra 2015 sa predložili dve 

žiadosti. Prvá žiadosť bola na rekonštrukciu kanalizácie pri obytných domoch na Moravskej 

ulici vo výške dotácie 67 253 eur, bola schválená a ukončila sa ňou rekonštrukcia kanalizácie 

pri obytných domoch na Moravskej ulici v Nemšovej. Druhá žiadosť bola na ochranu pred 

prívalovými vodami – vyčistenie odvodňovacej stoky – požadovaná dotácia bola 63 084 eur, 

tá schválená nebola.  

Rozhodnutím predsedu vlády SR Roberta Fica boli mestu Nemšová poskytnuté dotácie vo 

výške 20 000 eur na rekonštrukciu priestorov Mestskej športovej haly v Nemšovej, ktorá 

bola použitá na rekonštrukciu vykurovania a výmenu kotlov s príslušenstvom. Dňa 15. 

januára 2016 predložilo mesto Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) na 

základe výzvy na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov žiadosť pre 

projekt „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici“. Žiadosť na 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt bola schválená. Vďaka nej sa 

zrekonštruuje strecha, zateplí budova, vymení sa elektroinštalácia a svietidlá, vymenia sa tie 

okná a sklenené výplne, ktoré boli pôvodné. Po schválení žiadosti bola podpísaná so 

Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. V mesiaci august mesto Nemšová predložilo dokumentáciu verejného 

obstarávania pred podpisom zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom na vykonanie kontroly.  

V mesiaci október bolo doručené kladné stanovisko, no vzhľadom na blížiace sa zimné 

obdobie mesto požiadalo o zmenu začiatku realizácie aktivít projektu na apríl budúceho roka. 

Predložené žiadosti na MF SR 
Hodnotiaci proces schválenia/neschválenia žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu a fondov Európskej únie aktuálne prebieha pri nasledovných žiadostiach. Na 

Ministerstvo financií SR mesto Nemšová predložilo 3 žiadosti o poskytnutie dotácie. Prvá 

žiadosť bola rekonštrukcia detského ihriska v Nemšovej, v mestskej časti Kľúčové za 

hasičskou zbrojnicou, druhou rekonštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ na Ulici Janka 

Palu v Nemšovej a treťou obnova vybavenia kuchyne MŠ v Nemšovej v prevádzke Ľuborča. 

Na rozhodnutie Slovenskej inovačnej energetickej agentúry sa čaká v súvislosti s projektom 

„Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v Nemšovej“ podanom 15. 

marca 2016. Projektom sa plánuje zatepliť a zrekonštruovať strecha a fasáda celého objektu, 

vymeniť okná, čiastočne rekonštruovať interiérové rozvody inžinierskych sietí, vymeniť 
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existujúce vysoko energeticky náročné svietidlá, vymeniť niektoré vykurovacie telesá, ktoré 

doteraz neboli vymenené, prípadne sú poškodené, za panelové radiátory. Oprava 

vzduchotechniky predstavuje výmenu nefunkčných ventilátorov vzduchotechniky vo veľkej 

sále. 

V mesiaci október predložili na environmentálny fond 2 žiadosti o poskytnutie dotácie, a to: 

žiadosť o rekonštrukciu vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy „A“, „A-1“, „A-1-1“ 

a žiadosť pre projekt „Nemšová, ochrana pred prívalovými vodami - vyčistenie odvodňovacej 

stoky“. 

Žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EÚ, ktoré sa plánujú predložiť 
Záujem zapojiť sa do vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku malo mesto aj v rámci 

operačného programu cezhraničnej spolupráce 

INTERREG V-A Slovenská republika - Česká 

republika o zachovanie kultúrneho dedičstva s 

projektom „Králikov mlyn v Nemšovej“. Ide o 

projekt obnovy budovy pôvodného mlyna, ktorý má 

zachovalú technológiu. Na budove by sa opravila 

strecha a obvodové múry a pristavila by sa vstupná 

časť so sociálnym zázemím. Prízemie mlyna by sa 

premenilo na stálu expozíciu mlynárstva v Nemšovej 

a propagáciu tradičných regionálnych výrobkov. 

Partnerom projektu na českej strane je mesto Brumov-

Bylnica. V tomto roku prebiehala aj príprava na 

podanie žiadosti o poskytnutie príspevku, no z dôvodu 

úpravy povinných príloh k žiadosti o poskytnutie NFP 

bol Ministerstvom pôdohospodárstva predĺžený 

termín na predkladanie žiadostí do 31. októbra 2016. 

Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR predložilo mesto k tomuto dátumu projekt 

„História pre budúcnosť“, ktorého súčasťou je  

obnova Králikovho mlyna v Nemšovej a mesto 

Brumov-Bylnice by investovalo finančné prostriedky 

do obnovy hradu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiér Králikovho mlynu 
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Organizácie mesta Nemšová a mestský úrad  

Mestský úrad 
Mestský úrad vedie a  jeho prácu organizuje prednostka úradu Ing. Iveta Jurisová.  

V oddelení finančnej správy a správy mestského majetku bola vedúcou oddelenia Ing. 

Jarmila Savková, referentka daní a poplatkov Bc. Eva Poláčková, referentka poplatkov 

a miezd Ing. Darina Ďurčová, referentka účtovníctva a majetku Ing. Jana Kucharíková a 

referentka financií Ing. Mária Bračíková. 

V oddelení správnom, sociálnych vecí, podnikania, životného prostredia a kultúry bola 

vedúcou oddelenia Mgr. Beáta Belková, evidenciu obyvateľstva a správu mestského múzea 

viedol do konca marca 2016 Ing. Jozef Prekop, následne odišiel do starobného dôchodku 

a na jeho pozíciu nastúpila Mgr. Katarína Holíčková. Matričný úrad, sociálno-zdravotnú 

agendu a overovanie viedla Mgr. Jarmila Raftlová a referentkami životného prostredia 

a kultúry boli Ing. Eva Bandoburová a Ing. Elena Bachratá. 

Rozpočtové organizácie mesta Nemšová (materské školy, základné školy, základná 

umelecká škola sú uvedené v samostatnej kapitole), príspevkové organizácie (VPS), 

obchodné spoločnosti (Mestský podnik služieb a Regionálna vodohospodárska spoločnosť 

Vlára-Váh) a mestská knižnica sú uvedené v nasledujúcich podkapitolách. 

Mestská knižnica  
Mestská knižnica v Nemšovej bola pre návštevníkov otvorená 30 hodín týždenne a v marci 

pri príležitosti mesiaca knihy poskytovala priestor pre besiedky a rôzne aktivity pre žiakov 

základných a materských škôl. V marci sa uskutočnil aj týždeň slovenských knižníc, ktorý 

vyhlásila Slovenská asociácia knižníc. Jeho cieľom bolo pripomenúť si, že aj v období 

informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje 

opodstatnenie a význam. 

Mestskej knižnici v Nemšovej bola v roku 2016 poskytnutá dotácia v sume 3 000 eur na 

podporu projektu pod názvom „Skvalitnenie knižničných služieb“. Cieľom bolo sprístupniť 

používateľom informácie prostredníctvom on-line katalógu, skvalitniť spracovanie 

knižničných dokumentov, zefektívniť komunikáciu medzi knižnicou a používateľom 

prostredníctvom e-mailu. Výsledkom je zvýšenie návštevnosti. 

Mestskej knižnici bola poskytnutá aj druhá dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky vo výške 1 700 eur na nákup kníh pod názvom „Čítanie je dôležité“ a úspešná bola 

v projekte „Čítaj, doplníš si slovnú zásobu“ v sume 2 800 eur z verejných zdrojov Fondu na 

podporu umenia. Projekt bude realizovaný v nasledujúcom roku 2017.   

K 31. decembru 2016 bolo v mestskej knižnici a jej pobočkách zaevidovaných 819 čitateľov, 

pre ktorých zakúpila knižnica 214 nových knižničných jednotiek, a tým sa knižničný fond 

rozšírili na 14 983 kníh. Podľa tematického začlenenia kníh bolo 6 211 beletrie, 3 776 náučnej 

literatúry, 3 919 literatúry pre deti a mládež a 1 077 zv. odbornej literatúry pre deti. Počet 

výpožičiek za rok 2016 bol 16 292. 

Mestské múzeum  
Podkrovné priestory mestského múzea sú každoročne zapožičané na vernisáže a podujatia 

organizované mestom, školami či inými inštitúciami. Mesto sa v spolupráci s autormi 

umeleckých diel podieľalo na realizácií výstav. V mesiaci jún sa uskutočnila vernisáž prác 

žiakov Základnej umeleckej školy v Nemšovej, výstava trvala počas celého mesiaca. 

Otvorenie výstavy pod názvom „Krása aktov a prírody“ od Damiany Hatnančíkovej bolo 

dňa 12. augusta a trvala do 30. septembra. Návštevníci si zároveň mohli prezrieť aj výstavu 

kvetov v spolupráci s klubom Gladiola MARTIN, a to v piatok v čase od 12.00 hod. do 
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21.00 hod. a v sobotu v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. Dňa 21. novembra sa v priestoroch 

Mestského múzea Nemšová uskutočnila vernisáž maliarky Boženy Slávikovej z Klobušíc. 

Témou jej obrazov s impresionistickým koloritom boli najmä zátišia kvetov, prírodná a 

urbárna krajina. Vo štvrtok podvečer 1. decembra ožilo Mestské múzeum v Nemšovej opäť 

obrazmi výtvarníčky Aly Teicherovej. Autorka predstavila cyklus prác s príznačným 

názvom „Symfónia farieb“, ktoré sa vyznačovali pastóznou maľbou, sviežou farebnosťou a 

rôznorodosťou námetov. Kurátor výstavy priblížil tvorbu autorky a svojím spevom doplnil 

symfóniu farieb na obrazoch symfóniou zvuku samotný syn výtvarníčky. Výstava diel trvala 

do 16. decembra. 

Mestský  podnik služieb Nemšová  s. r. o.  
Obchodná spoločnosť hospodári s tromi strediskami: pálenicou, kotolňami a letným 

kúpaliskom.  

Pálenica v roku 2016 zamestnávala jedného pracovníka na trvalý pracovný pomer, a to 

Milana Koníčka, ktorý bol zároveň konateľom, vedúcim aj páleničiarom v jednej osobe. 

Zamestnávala dvoch pracovníkov, Milana Prna a Michala Gálika, na dohodu o vykonaní 

práce na dobu určitú  a jednu upratovačku, Magdalénu Orieškovú.  

Náklady pálenice boli v roku 2016 vo výške 95 616 eur. Výnosy vo výške 114 417,84 eur. 

Hospodársky výsledok pálenice bol 18 807,46 eur, čo bolo o 8 700 eur viac ako v predošlom 

roku. Sadzba za vypálený liter absolutu sa od roku 2015 nezmenila, zostala vo výške 9,10 eur 

za 1 liter. Vypálilo sa 37 096 litrov, čo je viac ako v predchádzajúcom roku. Odvedená 

spotrebná daň bola vo výške 200 317,05 eur, za priestory a technické zariadenie zaplatila 

mestu Nemšová 5 976 eur, za litre absolutu 2 448 eur a za priestory kancelárie 757,60 eur.  

 

Kotolne zamestnávali Jozefa Petríka ako konateľa a Darinu Mutalovú pre kalkulácie tepla.  

Kotolňa na Ulici Janka Palu mala v roku 2016 náklady vo výške 109 739,92 eur a výnosy 

111 692,93 eur. Hospodársky výsledok kotolne vykázal zisk 1 953,01 eur, pričom v minulom 

roku hospodárila práve s opačnou sumou, a to stratou 1 977,15 eur. Kotolňa vyrobila a dodala 

teplo a teplú vodu pre byty v štyroch bytových domoch. Dodané množstvo tepla bolo 

nasledovné: na ohrev vody 494 808 kWh a na kúrenie 587 828 kWh.  

Kotolňa na Ulici Odbojárov mala náklady menšie ako v predchádzajúcom roku, a to vo 

výške 31 565,61 eur, a rovnako menšie boli aj výnosy, a to vo výške 29 739,09 eur. Celkový 

hospodársky výsledok vykazoval stratu 1 826,52 eur. Kotolňa vyrobila a dodala teplo a teplú 

vodu pre byty VPS 102 766 kWh za kúrenie a 41 7255 kWh za ohrev vody. Pre CSS 100 110 

kWh na kúrenie a 47 225 kWh na ohrev vody.  

Výstava Damiány Hatnančíkovej Vernisáž  Boženy Slávikovej 
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Kúpalisko v minulom roku vykazovalo minimálnu činnosť z dôvodu svojho uzavretia, ktoré 

trvalo už od roku 2012. Jediné financie vynaložilo na vypracovanie dokumentácie na opravu 

kúpaliska v hodnote 4 080 eur pre firmu Hutní projekt Frýdek-Místek. Kúpalisko v roku 2016 

prešlo kompletnou rekonštrukciou, ktorá začala v marci. Do rekonštrukcie bolo investovaných 

celkovo 927 948,73 eur. Kúpalisko bolo pre verejnosť otvorené 1. júla a kúpeľná sezóna 

skončila 4. septembra. Počas tohto obdobia bolo 46 slnečných dní a na vstupnom sa získalo 

44 819,59 eur. Financie sa získali aj z reklamných panelov okolo kúpaliska v hodnote 335 

eur. Na kúpalisku fungovali dva bufety, tržby ktorých boli 37 145,30 eur. Celkové príjmy 

kúpaliska z vlastnej činnosti predstavovali 82 299,87 eur. Od mesta Nemšová dostalo dotáciu 

na prevádzkové náklady vo výške 5 000 eur. Celkovo na prevádzku kúpaliska bolo 

k dispozícií 87 299,87 eur, no prevádzkové náklady boli vo výške 97 759,78 eur. Rozdiel 

10 459,91 eur bol vo výške 3 401,27 eur hradený zo zisku spoločnosti a zvyšok 7 058,64 eur 

z prostriedkov strediska kotolní. Najvyššou nákladovou položkou v stredisku boli mzdy 

a sociálne a zdravotné poistenie. Počas letnej sezóny pracovalo na kúpalisku 27 osôb a jeden 

vedúci, Ľubomír Škuta. Od 1. júla bol areál kúpaliska uvedený do užívania, čím sa museli 

zaúčtovať aj príslušné odpisy budov a zariadení, ktoré predstavovali čiastku 32 331 eur. 

Zároveň sa uhrádzali aj úroky z úveru vo výške 1 833,33 eur a účtovná daňová licencia vo 

výške 960 eur. Celková strata kúpaliska dosiahla sumu 37 228,95 eur. Spoločnosť Mestský 

podnik služieb s. r. o. vykázala za rok 2016 stratu 18 295 eur i napriek tomu, že strediská 

pálenice a kotolní boli ziskové. 

Regionálna vodárenská  spoločnosť Vlára – Váh s. r. o.  
Najdôležitejší cieľ roku 2016 bola príprava spoločnosti na „Kanalizovanie mikroregiónu  

Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“. Projekt riešil odvádzanie odpadových vôd 

v obci Horná Súča, Dolná Súča, dobudovanie kanalizácie v Nemšovej – Ľuborči, výstavbu 

novej kanalizácie v obciach Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica a intenzifikáciu ČOV 

Nemšová. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s výškou maximálne 35 078 273,95 eur 

bola schválená 20. januára a podpísaná 15. marca. Dodávateľom projektu bol STRABAG 

Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Bratislava.  

K 31. decembru 2016 bolo z celkového počtu 9 082 obyvateľov zásobovaných pitnou vodou 

9 025, čo predstavuje 99,4%. Spoločnosť prevádzkuje 44,5 km vodovodnej siete. V roku 2016 

bolo 15 odstránených porúch na vodovodnej sieti, a to na uliciach Dubnickej, Šmidkeho, 

Považskej, Čerešňovej, Revolučnej, Holubyho a Šidlíkové. Odobralo a spracovalo sa celkovo 

60 vzoriek pitnej vody. Všetky vzorky vyhoveli limitu NV č. 354/2006. Množstvo 

vyfakturovanej vody bolo 269 607 m
3 

. 

K 31. decembru 2016 bolo z celkového počtu obyvateľov napojených na kanalizáciu 7 442 

obyvateľov. Odobratých a spracovaných vzoriek odpadovej vody bolo 28. Zákaznícke 

centrum vystavilo 8 988 faktúr, 186 upomienok a evidovalo 1 žiadosť o overenie merania. 

Spoločnosť zamestnala v pracovnom pomere 11,5 pracovníkov a troch na dohodu o vykonaní 

práce. Náklady spoločnosti v roku 2016 dosiahli výšku 588 323 eur, výnosy 670 070 eur. 

Hospodársky výsledok po zdanení bol zisk 73 770 eur (v roku 2015 bol zisk 54 441 eur 

a v roku 2014 bol zisk 34 680 eur). 

Dobrovoľné hasičské zbory  
V Nemšovej a jej mestských častiach pôsobia tri dobrovoľné hasičské zbory. Veliteľom 

Dobrovoľného hasičského zboru v Ľuborči bol od roku 2015 Jaroslav Mačina, predsedom 

Peter Ondrejička a tajomníkom Pavol Švančara. Zbor mal 26 členov a počas roka sa ako 

organizačná zložka zapojil do kultúrnych podujatí, akými boli stráženie hrobu pri príležitosti 

veľkonočných sviatkov, oslavy sv. Huberta a riadenie dopravy pri organizovaní behu okolo 

Ľuborče. Hasičský zbor v roku 2016 navždy opustil Jozef Rýger. 
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Výbor DHZ Kľúčové v poslednom volebnom období pracoval v zložení: predseda Štefan 

Vavruš, podpredseda a veliteľ Martin Machara, preventivár Štefan Kiačik, strojník Pavol 

Amrich, referent mládeže Emil Pokrivčák, tajomník Pavol Vavruš a pokladník Jozef Vavruš. 

Veliteľom dobrovoľného hasičského zboru v Kľúčovom sa 4. novembra 2016 stal Martin 

Machara, predsedom Martin Kiačik a tajomníkom Miroslav Štefula. V súčasnosti má 

Dobrovoľný hasičský zbor v Kľúčovom 30 členov, z toho 5 žien. Spoločne sa podieľali na 

množstve podujatí organizovaných mestom Nemšová alebo miestnou farou. Pri príležitosti 

osláv patróna hasičov sv. Floriána sa uskutočnila 7. mája svätá omša v Kaplnke sv. Anny 

v Kľúčovom, na ktorej sa zúčastnili aj miestni dobrovoľní hasiči. Po slávení omše ich čakalo 

posedenie v miestnej hasičskej zbrojnici. Na podujatí sa zúčastnil aj primátor mesta Nemšová.  

 
Dobrovoľný hasičský zbor Kľúčové na oslavách sv. Floriána 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Nemšová, s počtom členov 13, pracoval v roku 2016 pod 

velením Jozefa Bahna, predsedom bol Jozef Guga a preventinárom Jozef Gabriel. V roku 

2016 okrem bežných organizačných podujatí ako zabezpečovanie sprievodu fašiangov, 

cirkevných obradov a pod. zasahovali členovia zboru Jozef Guga a Jozef Bahno pri požiari 

v Ľuborči, a to 4. mája v nočných hodinách, kedy horela prístavba rodinnému domu.  
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Organizácie v meste Nemšová  

ZO Únie žien  
V sobotu 12. marca si členky ZO ÚŽS v Nemšovej 

pripravili príjemné posedenie pri príležitosti MDŽ v 

Kultúrnom stredisku v Ľuborči. Na stretnutie prijal 

pozvanie Ján Gabriš, zástupca mesta Nemšová, ktorý 

ich prekvapil pekným príhovorom a kvietkom pre 

každú ženu. Počas roka sa zapájajú do rôznych aktivít 

organizovaných MO Jednoty dôchodcov a Senior 

klubu v Nemšovej.  

Občianske združenie záhradkárov 
Výročná členská schôdza sa uskutočnila v posledný februárový týždeň. V tomto roku 

uplynulo presne 35 rokov od vzniku  záhradkárskej osady. Združenie dostalo finančnú dotáciu 

od mesta Nemšová vo výške 698,97 eur na uhradenie faktúry za elektrickú energiu a zemného 

plynu za rok 2015 v priestoroch areálu spracovania ovocia. 

Folklórna skupina Liborčan  
Folklórnu skupinu Liborčan vedie už 

16 rokov Alžbeta Gurínová. 

Súčasnými členmi sú Ondrej Patka, 

Ľudmila Patková, Ondrej Gurín, 

Jozef Patka, Lucia Moravčíková, 

Mária Štefánková, Margita Patková, 

Agáta Patková, Lenka Gáliková a 

Viera Malichová. V roku 2016 

skupinu navždy opustili Ivan 

Štefánek, Jozef Rýger a Mária 

Valientová. Folklórna skupina je v 

meste Nemšová i v širšom okolí 

súčasťou programu mnohých 

podujatí, na ktorých prezentujú ľudové tradície. Pochovávanie basy ukázali obyvateľom 

mesta Nemšová 6. februára po ukončení fašiangového sprievodu v amfiteátri Mestského 

múzea v Nemšovej. V Trenčíne na Mierovom námestí sa  zúčastnili veľkonočného jarmoku, 

ktorý sa uskutočnil v dňoch 18. – 19. marca, kde boli súčasťou sprievodného programu. 

Zúčastnili sa ľudovej tradície stavania májov v Nemšovej 30. apríla, živého betlehema 

v Pruskom spolu s FS Dvorček a muzikantským duom z Bolešova v dňoch 7. decembra a 8. 

decembra koledovali na vianočných trhoch v centre mesta Ilava.  

Slovenský rybársky zväz, obvodná organizácia č. 4 
Výročná členská schôdza sa uskutočnila 7. februára 2016 o 9.30 hod. v reštaurácii 

Nemšovanka. Pstruhových úlovkov bolo 76 kusov (26 kg) v rybárskom revíri Ľuborča 

a kaprových úlovkov 686 kusov (1278 kg) v štrkovni Ľuborča, 619 kusov (1268 kg) 

v štrkovni Nemšová a 438 kusov (1044 kg) v Kľúčovom. 

Kaprové brigády organizované miestnymi rybármi sa v roku 2016 uskutočnili 26. marca a 8. 

októbra v revíri štrkovňa Ľuborča a v Kľúčovskej važine, 9. apríla a 15. októbra na 

Posedenie členov ZO ÚŽS v Nemšovej 

Stavanie  mája v Trenčianskej Závade 
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Gabajových štrkoviskách a 16. apríla a 22. októbra sa uskutočnila kaprová brigáda na 

štrkovisku v Nemšovej. Pstruhové brigády sa uskutočnili 2. apríla, 9. apríla a 1. októbra 

v revíri Súčanka a 2. apríla v Ľuborčianskom potoku.  

Preteky mladých rybárov v štrkovni organizované obvodnou organizáciou č. 4 Nemšová sa 

uskutočnili 7. mája. Celkom bolo ulovených 80 kaprov, 34 pstruhov dúhových, 5 úhorov, 81 

červeníc, 177 beličiek, 1 amur a 1 karas. V kategórii chlapcov sa na prvom mieste s 2 275 

bodmi umiestnil  Peter Blaško, na druhom mieste Dominik Puček s 2 195 bodmi a na treťom 

mieste s 2 157 bodmi sa umiestnil Michal Alexy. V kategórii dievčatá viedla s 845 bodmi na 

prvom mieste Eva Hill, na druhom mieste Hana Bútorová s 825 bodmi a na treťom mieste 

s 38 bodmi sa umiestnila Patrícia Dobiášová. Najväčšiu rybu - 71 cm dlhého kapra - ulovil 

Tomáš Marušinec a za dievčatá Eva Hill, ktorá ulovila 67 cm dlhého kapra. Dotáciou na 

podujatie vo výške 360 eur prispelo aj mesto Nemšová. 

OZ Hubert Ľuborča   
Prostredníctvom dobrovoľníckej práce sa udržiavali lesné miesta a odpočinkové zóny 

v Ľuborčianskej doline. Jarné upratovanie sa uskutočnilo 2. apríla a jeho súčasťou bolo 

vyhrabanie areálu, oprava dreveného mostíka pri Studničke pod Košármi, vyzbieranie a 

odvezenie odpadkov po neporiadnych a nezodpovedných turistoch. Počas roka sa areál 

Studničky pod Košármi a trasa náučného chodníka udržiaval pravidelným kosením. Vyrezal 

sa nápis „www.hubertluborca.sk“ na topoľový kmeň, opravila sa tabuľa číslo 14 na 

náučnom chodníku po spadnutí stromu na šindľovú striešku tabule, 22. júla sa obnovilo 

značenie trasy náučného chodníka.  

Okrem údržbových prác sa organizovali aj kultúrne akcie pre milovníkov prírody. Po 

deviatykrát sa 4. júna uskutočnil Deň svätého Huberta organizovaný OZ HUBERT Ľuborča 

v spolupráci s mestom Nemšová, 117. zborom skautov sv. Františka z Assisi, dobrovoľníkmi 

a nadšencami prírody. Organizátori pripravili bohatý program, ktorého hlavnou časťou bola 

slávnostná svätá omša so svätohubertovskými tradíciami. Hlavným celebrantom bol kanonik 

Anton Noga, ktorý 17 rokov pôsobil v nemšovskej farnosti. Táto slávnosť sa tešila veľkému 

záujmu vyznávačov prírody a širokej verejnosti. Na oslavách sv. Huberta si bolo možné 

prvýkrát zakúpiť nové turistické známky 

vyrobené v tomto roku. Ide o okrúhle, 

drevené, vypaľované plakety, ktoré sú 

suvenírom a zároveň potvrdením 

o dosiahnutom turistiky atraktívnom mieste, 

pretože inde sa kúpiť nedajú. V prípade 

ľuborčianskych známok sa dajú kúpiť ešte 

v MAS Vršatec alebo priamo u Františka 

Begáňa. S turistickými známkami sa hrá 

zberateľská hra. Názov a podoba turistických 

známok je autorsky chránená. Nové známky 

sú označené číslami 741 až 745. No. 741 

Kaplnka sv. Huberta – Ľuborčianska dolina, 

No. 742 Studnička pod Košármi – 

Ľuborčianska dolina, No. 743 Fragment 

lesnej železničky v Ľuborčianskej doline, No. 

744 Náučný poľovnícko-lesnícky chodník 

Ľuborčianska dolina, No. 745 Zrubová 

zvonica Trenčianska Závada.  

Ďalšie kultúrne akcie organizované združením boli: splavovanie Váhu z Bolešova do 

Trenčína dňa 30. júla a III. predsilvestrovský prechod po náučnom chodníku pod názvom 

Turistická známka s vyobrazením Kaplnky sv.Huberta 
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„Spoznaj svoje okolie a históriu, Nemšová – Ľuborčianska dolina“, ktorý sa uskutočnil 

dňa 30. decembra so začiatkom o 9.00 hod. na križovatke za Ľuborčou smerom na Antonstál.  

V roku 2015 vyšla publikácia Náučné chodníky severozápad, kde je zaradený aj Náučný 

lesnícky a poľovnícky chodník Nemšová - Ľuborčianska dolina. Autori publikácie sú 

Mária Bizubová a Daniel Kollár. Občianske združenie Hubert dostalo finančnú dotáciu od 

mesta Nemšová vo výške 1 450 eur na organizačné zabezpečenie podujatia Dňa sv. Huberta 

a na údržbu Náučného poľovníckeho a lesníckeho chodníka Nemšová – Ľuborčianska dolina. 

117. skautský zbor sv. Františka z Assisi 
Skauti pôsobia v meste Nemšová 

13 rokov. V jesennom čísle 

časopisu Skaut vyšiel článok 

spolu s fotografiami o ich 

aktivitách. Spolupracujú 

s miestnymi organizáciami ako 

MAS Vršatec, ZUŠ Nemšová, OZ 

Hubert Ľuborča a mestom 

Nemšová.  Organizujú akcie pre 

verejnosť, Betlehemské svetlo, 

Deň narcisov, ekoaktivity, 

skautský tábor, rozprávkový les 

a pod. 

Spoločne organizovali tematické 

stretnutia pre členov skautingu. 

V sobotu 16. januára sa uskutočnilo stretnutie zamerané na tému 2. sv. vojny v skautskej 

klubovni v Ľuborči a v lete sa 75 členov stretlo v tábore, v ktorom sa preniesli v čase do roku 

2 358 na planétu Pandora. Tábor prebiehal počas dvoch augustových týždňov v obci Horné 

Srnie, časť Rybníky od 30. júla do 13. augusta. Dňa 6. februára organizovali 11. ročník 

skautského plesu v Kultúrnom dome Horné Srnie, kde sa na ľudovú nôtu zabávalo 250 

hostí. Do tanca hrala ľudová hudba Mlynári a v malej sále DJ Janečka. Kto z prítomných 

prišiel v ľudovom kroji, dostal malý darček, zdobený medovníček.  

Zbor už niekoľko rokov nepatril do žiadnej skautskej oblasti, ktorá predstavuje v hierarchii 

skautingu vyššiu územnú a organizačnú jednotku. Na zborovej porade odsúhlasili prijatie 

krokov k tomu, aby sa stali členmi západoslovenskej členskej oblasti. Počas víkendu od 30. 

septembra do 2. októbra sa členovia zborovej rady stretli v domčeku na Polníkoch v Dolnej 

Súči, kde uvažovali nad svojím napredovaním. Navštívila ich aj Jane, vodkyňa 

západoslovenskej oblasti, s manželom, pod ktorú začali patriť od októbra 2016. 

Viac ako 50 členov sa dňa 8. októbra stretlo v parku v Hornom Srní, aby si pripomenuli život 

sv. Františka, patróna zboru, a 23. decembra priniesli skauti z Nemšovej a Horného Srnia 

Betlehemské svetlo do Dolnej Súče. V príjemnej atmosfére svetlo odovzdali v kostole aj za 

prítomných občanov. Prišli medzi nich aj skauti z Hornej Súče, ktorí rozšírili reťaz svetla do  

ďalšej farnosti. Kalendárny rok ukončili 29. decembra prvýkrát zorganizovaním florbalového 

turnaja v zbore, ktorého sa zúčastnilo 8 tímov a potom tradičným posedením pre skautov 

a priateľov skautingu, akciou Vianočka, ktorej predchádzal. 

Rekonštrukčné aktivity:  

Koncom roka 2015 prebiehala rekonštrukcia priestoru jednej z miestností v sídle skautského 

zboru na poschodí Kultúrneho domu v Ľuborči. Po odstránení neporiadku, namaľovaní stien a 

vytvorenia útulného sedenia vznikla malá čajovňa. Na rekonštrukcii sa podieľali členovia 

zboru Vladislav Kakody, Jakub Patka a Jozef Mutňanský a k rekonštrukcii prispelo aj mesto 

Nemšová zakúpením nových kachlí. Vo februári sa pokračovalo rekonštrukciou klubovne, 

Skautský ples, 6. február 
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ktorá získala nové omietky, nábytok, náter na okná, drevený obklad a koberec. Významným 

krokom bola i celková výmena starého elektrického systému za nový. 

Materské centrum Púpavka 
V spolupráci s mestom Nemšová sa Materské centrum Púpavka v Nemšovej otvorilo 1. 

februára 2016 o 16.30 hod. Všetkých prítomných privítala predsedníčka materského centra 

Anna Tupý Chlebanová so svojimi aktívnymi členkami. Vystúpili deti zo základnej umeleckej 

školy pod vedením učiteľa Ľubomíra Adamka. Po príhovore nasledovalo občerstvenie 

a koláčiky, ktoré napiekli členky materského centra. Otváracie hodiny boli od 1. marca 

každý pondelok a stredu od 9.30 hod. – 11.30 hod. a od 16.30 hod. – 18.30 hod. a v piatok od 

9.30 hod.– 11.30 hod. O aktuálnych aktivitách sa mamičky dozvedajú aj na facebookovej 

stránke. Materské centrum Púpavka dostalo od mesta Nemšová na činnosť, materiálové 

náklady materského centra a na zriadenie detskej herne dotáciu vo výške 500 eur.  

Rodičom a ich deťom ponúkali detskú herňu plnú hračiek a malé interiérové ihrisko, každú 

stredu v dopoludňajších hodinách mamičkám s deťmi cvičenie na fitloptách a Happy Baby a 

vo večerných hodinách jogu pre dospelých. Podľa ročného obdobia a rôznych sviatkov 

organizovali tvorivé dielničky pre rodičov s deťmi (Veľká noc, Deň matiek a výroba 

svetlonosov). Podľa ročného 

obdobia bolo zamerané aj 

fotenie detí v materskom 

centre, o ktoré bol vždy veľký 

záujem. Počas roka trikrát 

zorganizovali bazárik, kde 

mohli mamičky predať alebo 

kúpiť oblečenie pre deti a 

dospelých, hračky a pomôcky 

pre najmenších. Na každom 

bazáriku sa vyzbieralo aj 

množstvo oblečenia a vecí na 

darovanie. Ponúkali aj rôzne 

prednášky, školenia, hry pre 

deti, opekačky a pod. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorenie materského centra 
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Z evidencie obyvateľstva 

K 31. decembru 2016 bol počet obyvateľov mesta 6 322, z toho 2 638 mužov a 2 730 žien, 

chlapcov 490 a dievčat 464.  

 

Stav pohlaví novonarodených detí bol v predchádzajúcom roku približne vyrovnaný, teraz 

výrazne dominovali chlapci s celkovým počtom 41, dievčat bolo len 21. Spolu sa v roku 2016 

narodilo 61 detí, o päť detí menej ako v minulom roku. U dievčat boli prvé tri najčastejšie 

mená Nina (v počte 3), Liliana a Petra (obe v počte 2). V roku 2015 to boli mená Sofia, 

Rebeka, Kristína, Katarína, Daniela a Simona. Z chlapčenských mien boli najčastejšie mená 

Michal, Matej, Matúš a Adam (v počte po 3)  a mená Matias, Sebastian, Peter a Hugo (v počte 

po 2). Medzi najzaujímavejšie dievčenské mená patrili napríklad Mia či Eliana 

a z chlapčenských  Dorian, Noel,  Adewale a Hugo. Najviac detí (10) sa narodilo v decembri 

a najmenej v januári, kedy sa nenarodilo ani jedno dieťa. Zomrelo 50 obyvateľov, 30 mužov 

a 20 žien, s priemerným vekom 71 rokov. Mestskú časť Nemšová navždy opustilo 28 

obyvateľov, mestskú časť Ľuborča 13 obyvateľov,  mestskú časť Kľúčové 6 obyvateľov a 3 

obyvatelia  navždy opustili mestskú časť Trenčianska Závada. 

 

Počet nových prisťahovaných občanov bol 123, o 25 viac ako v minulom roku.  Z toho 66 

žien a 57 mužov. Najviac prisťahovaných bolo 32 z Dubnice nad Váhom, 9 zo Skalky nad 

Váhom, Trenčína, Trenčianskych Teplíc a 8 z Horného Srnia. Prišli k nám občania aj zo 

zahraničia, a to Vietnamskej socialistickej republiky, z Wothingu vo Veľkej Británii a Liberca 

v Českej republike.  

Počet odhlásených občanov bol 104. Naši bývalí občania našli svoj nový domov najčastejšie 

v Trenčíne (16), Borčiciach (9), Dubnici nad Váhom (6), Hornom Srní a Hornej Súči (6), 

Bratislave a Opatovciach (5), Bolešove, Nedožerských Brezanoch, Skalke nad Váhom, Tr. 

Tepliciach a Kameničanoch (4), Martine a Nitre (3), Lednici, Svätom Jure, Tr. Teplej, Novej 

Dubnici, Žarnovici a Červenom Kameni (2) a Žiline (1). Nový domov našli aj v zahraničí, a to 

dvaja v rakúskom meste Muhlbach Am Hocking, jeden obyvateľ sa odsťahoval do Mníchova 

v Nemeckej spolkovej republike a jeden do Tachova a Vyškova v Českej republike. Prírastok 

obyvateľstva bol 184, úbytok 104, celkový prírastok obyvateľstva bol 30. 

 

V priebehu roka 2016 bolo evidovaných 34 sobášov, o 9 menej ako v minulom roku, z toho 

15 bolo občianskych, uzatvorených predstaviteľmi mestského úradu v obradnej sieni mesta 

Nemšová, v Antonstálskej doline na Ranči 13 alebo v loveckom zámočku Antonstál. Mesto si 

uctilo výročia svadieb. Diamantovú svadbu oslávili 14. júla Rastislav Zapletal a Mária 

Zapletalová, rodená Bahnová, zlatú svadbu Štefan Vavruš a Rozália Vavrušová, rod. 

Michalíkovej dňa 6. augusta a zlatú svadbu Ján Minďár a Mária Minďárová, rod. Nosálová, 

ktorú oslávili 24. septembra. 

 

Najstaršou občiankou mesta Nemšová  bola  96-ročná Štefánia Mošková narodená 29. mája 

1920. Okrúhle 90. narodeniny oslávili v tomto roku občania: Katarína Adamcová, Katarína 

Vavrušová, Katarína Macková, Irena Pavlačková, Anna Juríková, Anna Babulíková a Emil 

Filo. Mesto si uctilo narodenie niekoľkých významných občanov:  

Jozef Králik sa narodil 2. júla 1936 v Nemšovej a oslávil svoje 80. narodeniny. Je výraznou 

osobnosťou hudobného života, najmä v oblasti dychovej hudby v Nemšovej. Ako desaťročný 

hral v sklárskej dychovke. V roku 1954 založil prvú džezovú skupinu v Nemšovej a v 1958 

tanečný orchester DIXI 58. Od roku 1962 sa definitívne venoval dychovej hudbe. Vyučoval 

mládež v hre na dychové nástroje a dňa 4. januára 1970 založil Dychovú hudbu 
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Nemšovanka, pri vtedajšom ZV ROH Skloobal a o dva roky neskôr folklórny tanečno-

spevácky súbor pri Nemšovanke. V roku 1978 začal s výučbou mladých žiakov, z ktorých 

vytvoril 80-členný dychový súbor Mladá Nemšovanka. Neskôr založil Nemšovskú 7 a v r. 

2000 zmiešaný spevácky zbor. Napriek dôchodkovému veku je stále hudobne aktívny. Je 

autorom 15 skladieb a upravovateľom viac ako 300 ľudových piesní pre dychové hudby. Pod 

jeho vedením účinkovala Nemšovanka i v televíznych reláciách (Naša naj, Zahrajte mi takúto, 

Anderov rebriniak a i.)  

Druhým jubilantom bol Ing. Karol 

Bartek, ekonóm, sociológ, pedagóg, 

ktorý sa narodil 19. augusta 1926 

v Nemšovej a oslávil svoje 90-te 

narodeniny. Od r. 1968 až do 

odchodu na dôchodok v r. 1986, 

pracoval na Ministerstve práce a 

sociálnych vecí SR ako vedúci 

odborný referent špecialista v odbore 

ľudských zdrojov. Pravidelne 

publikoval odborné články vo 

viacerých celoštátnych denníkoch.  

Okrem odbornej publikačnej činnosti 

sa venoval aj písaniu spomienok na 

svoje detstvo a mladosť. V roku 1987 

mu v časopise Život vyšlo na pokračovanie 7 článkov s názvom Dedinka mojej mladosti. 

Námet vydal knižne v roku 1990 pod názvom Mozaika života. V tejto knihe opísal detstvo 

svojej generácie a mládenecké roky. Taktiež tu vyobrazil aj postavy a postavičky typické pre 

obec Nemšová a rôzne zvyky. Počas pôsobenia na Ministerstve práce a sociálnych vecí SR 

pomáhal obci Nemšová, vtedajšiemu n. p. Skloobal a jednotlivým občanom v oblasti 

sociálneho rozvoja. V novembri 1969 inicioval v Bratislave prvé stretnutie rodákov z 

Nemšovej a z okolitých obcí. V januári 2003 mu vyšla ďalšia, pre Nemšovú vzácna, 

dokumentárna publikácia o rodných chotároch (Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, Trenč. Závada, 

Nová Nemšová a Horné Srnie) a o práci a zvykoch v nich s názvom Krížom-krážom po 

rodných chotároch.  
Posledným významným jubilantom bol Vojtech Korvas, výtvarník, kronikár, kultúrny 

pracovník, zakladateľ významných kultúrnych aktivít, zostavovateľ a autor mnohých kníh 

a publikácií, ktorý oslávil 13. decembra svoje 75. narodeniny. V roku 1956 bol prijatý na  

Školu umeleckého priemyslu v Bratislave na oddelenie prof. Korkoša, neskôr na oddelenie 

úžitkovej grafiky a maľby prof. Štrbu. Po návrate z Bratislavy sa zapájal do kultúrno-

osvetovej činnosti v obci, a to ako dobrovoľný pracovník vo funkcii predsedu Osvetovej 

besedy. Po roku 1989 zastával funkciu vedúceho odboru kultúry Okresného úradu v Trenčíne, 

kde pôsobil až do odchodu do dôchodku. Založil  niekoľko významných kultúrnych aktivít, 

z ktorých niektoré pretrvávajú dodnes, napr. výstava ovocia a zeleniny a letné promenádne 

koncerty. Je  zostavovateľom a zároveň aj autorom publikácie s názvom Dejiny Nemšovej, 

Ľuborče, Kľúčového a Trenčianskej Závady a samostatné autorstvo má v publikáciách s 

názvom Kostol sv. Michala Archanjela - kultúrna pamiatka v Nemšovej, Významné 

osobnosti Nemšovej, 100 rokov sklárne v Nemšovej, 100 rokov dychovej hudby 

v Nemšovej, 100 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Nemšovej, 70 rokov 

organizovaného ovocinárstva v Nemšovej, 50. výročie Základnej školy v Nemšovej. 

Založil Nemšovský spravodaj, v ktorom bol prvým šéfdaktorom. V rokoch 2000 - 2005 bol 

kronikárom mesta Nemšová. Mal štyri samostatné výstavy v Nemšovej, Trenčíne a v Skalici. 

Graficky upravoval takmer všetky publikácie, skladačky a pohľadnice, ktoré vydalo mesto 

Zľava: Ján Gabriš, Karol Bartek, František Bagin 
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Nemšová. V roku 1989 mu bola udelená medaila „Zaslúžilého pracovníka okresu Trenčín“ 

a v roku 2009 v prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča „Cena mesta 

Nemšová“ a na výstave Profil 70 „Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového 

centra SR“.  

Nezamestnanosť  obyvateľstva  roku 2016 
Nezamestnanosť v meste Nemšová každým rokom klesá. Podľa dostupných podkladov 

z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne bolo v Nemšovej k 31. decembru 2016 

spolu 143 uchádzačov o zamestnanie, z toho 68 mužov a 75 žien, čo je v porovnaní s rokom 

2015 o 25 a s rokom 2014 o 106 nezamestnaných menej. Pre možnosť vykonávania 

aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby bol 17. februára prijatý dodatok č. 1 

k dohode č. 050/§52a/2015. 
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Ekonomický život, obchody, služby a podnikanie 

V meste Nemšová podporuje zamestnanosť päť najväčších podnikov: VETROPACK 

Nemšová s. r. o., Lesná správa, PD Vlára Nemšová, Vojenský útvar v Nemšovej, sklad Lidl 

Slovenská republika v. o. s. a mnoho malých podnikateľov, obchodov, služieb, živnostníkov 

a pod. 

Spoločnosť VETROPACK Nemšová s. r. o.  
Spoločnosť je významný podporovateľ iniciatívy Federácie európskych výrobcov obalového 

skla FEVE, ktorej cieľom je informovať širokú verejnosť o prednostiach sklenených obalov 

a motivovať spotrebiteľov nákupu potravín v skle a k následnej recyklácii a ochrane 

životného prostredia.  

Priemerný počet zamestnancov v účtovnom období k 31. decembra 2016 je 375, z toho 44 

vedúcich zamestnancov,  čo je počet porovnateľný s rokom 2015. Štruktúra spoločníkov je 

nasledovná: Vetropack Holding S.A. Švajčiarsko 60% a Vetropack Austria Holding, AG, 

Rakúsko 40%. 

Konateľmi sú: Dipl. Ing. Claude Raymond Cornaz, Dipl. Ing. David Zak, Ing. Gregor Gábel, 

Ing. Milan Kňážek. V dozornej rade Dipl. Ing. Christoph Burgermeister, JUDr. Roman 

Slivka CSc., Dr. Ing. Marcello Montisci Inge Jost a prokuristami sú Ing. Eva Vanková, Ing. 

Miroslav Šebík a Ing. Zuzana Hudecová. 

Spoločnosť dosiahla v obchodnom roku 2016 obrat 54 915 387 eur a prekročila tým hodnotu 

z minulého roku o 4,5%. Tržby z predaja výrobkov tvorili 48 029 506 eur, tržby za tovar 

tvorili 6 523 084 eur a tržby z predaja služieb 362 797 eur. K 31. decembru vykázali emisné 

kvóty vo výške 380 665 eur.  

Väčšinu cieľov sa v tomto roku podarilo splniť. Výsledky negatívne ovplyvnili reklamácie za 

nekvalitu vo výške 68 397 eur. Nároky na kvalitu sa zvyšujú, čo si vyžaduje neustále 

zlepšovanie systému riadenia. Počas roka boli uskutočnené viaceré projekty a opatrenia na 

zvýšenie tak výrobných, ako aj kvalitatívnych parametrov. Týka sa to hlavne modernizácie 

zariadení vo výrobe. Uskutočnila sa investícia na linke 711, kde sa vymenil starý výrobný 

stroj za nový s 12 stanicami, ktorý obsahuje nové technické riešenia a technológie. Aby 

uspokojili rozsiahle nároky stálych odberateľov, rozšírila sa farebná škála i sortimentná 

skladba vyrábanej produkcie. Začala sa vyrábať nová farba XB pre taliansky trh s nosným 

sortimentom nových sektových fliaš. 

Lesná správa Nemšová 
Vedúcou ôsmich lesníckych obvodov s katastrálnou výmerou 31 867 ha a s lesnatosťou 

19,71% bola Ing. Ľubica Harničárová. Ťažbu mal na starosti Ing. Marek Šumaj 

a pestovanie Anna Ondrejičková. V roku 2016 bol počet zamestnaneckých príležitostí 31. 

Lesná správa obhospodaruje hospodárske lesy o výmere 5 026 ha 83,6%, ochranné lesy 733 

ha 12,2% a lesy samostatného určenia 246 ha 4,1%. Lesná správa obhospodarovala lesné 

porasty, ktoré spolu tvorili 6005 ha, z toho 4 433 ha štátnych a 1500 ha neštátnych a 72 ha 

prenajatých. 

 

Stav plôch určených na obnovu bol na začiatku roka 16,34 ha, z toho prvé zalesnenie 

12,81 ha a opakované 3,53 ha. Stav na konci roka bol spolu 16,41 ha, z toho prvé zalesnenie  

14,83 ha a opakované zalesnenie 1,58 ha. Počas roka ťažbou pribudlo 14,47 ha a neúspešnou 

obnovou 1,58 ha. Umelou obnovou prvého zalesnenia ubudlo 3,82 ha a opakovaným 

zalesnením 3,5 ha. Počas roka prirodzenou obnovou ubudlo 8,63 ha plôch na obnovu.  

Podiel  v %: 
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Prirodzenej obnovy z obnovy - spolu 69,32% 

Opakovanie obnovy z umelej obnovy - 10,91% 

Chemické ošetrovanie v roku 2016 nebolo aplikované žiadne. Spotreba prípravkov na 

ochranu lesa bola 375 kg repelentov, 180 kg pellacolu a 67 kg feromónov. 

Ohrozené živočíchy evidované v roku 2016: corallorhiza trifida, tephroseris longifolia, 

ophrys holubiana, kunka žltobruchá, valeriana simplicifolia, bocian čierny, salix 

rosmarinifolia, rybárik riečny, mlok bodkovaný, sokol sťahovavý a pulsatilla subslavica. 

V našich lesoch prebiehala ťažba dreva v m
3 

výchovnou úmyselnou ťažbou do 50 rokov 

a bolo ňou vyťažených 3 009 m
3
 (v roku 2015 4 396 m

3
),  výchovnou úmyselnou ťažbou 

nad 50 rokov bolo vyťažených 15 932 m
3
 (v roku 2015 12 687 m

3
), obnovnou úmyselnou 

ťažbou 17 159 m
3
(v roku 2015 1 525 m

3
), mimoriadnou ťažbou bolo vyťažených 6 m

3
 

dreva (v roku 2015 90 m
3
), náhodnou ťažbou spôsobenou biotickými škodlivými činiteľmi 

bolo spracovaných 209 m
3 

a abiotickými činiteľmi 1 943 m
3 

spolu z náhodnej ťažby bolo 

spracovaných
 
2 071 m

3
. Celkovo spolu v roku 2016 bolo vyťažených 38 177 m

3
. Pri ťažbe 

dreva boli použité rôzne technológie a spôsoby sústreďovania dreva: univerzálne kolesové 

traktory vyťažili  17 096 m
3
, lesnícke kolesové traktory 10 072 m

3
, ťažné zvieratá 4 512 m

3
, 

vývozné súpravy 3 376 m
3
, lesnícke lanovky 2 452 m

3
, ručným spúšťaním 692 m

3
, 

harvesterovou  technológiou 0 m
3
.  

Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová 
Vojenská základňa v Nemšovej sa 

po dvadsiatich piatich rokoch zbavila 

pozostatkov po sovietskej armáde, 

ktoré tu zostali v podobe značnej 

environmentálnej záťaže. Podľa 

geologickej správy, ktorú si dalo 

vypracovať ministerstvo obrany, 

bola v časti kasární silne znečistená 

pôda ropnými látkami. Do životného 

prostredia sa dostali v dôsledku 

nevhodného uskladnenia 

a manipulácie. Sanačné práce sa 

robili na základe zistení 

prieskumných vrtov, ktoré odhalili 

kontamináciu spodných vôd v hĺbke 

desiatich metrov. Sanáciu tejto 

lokality dlhodobo nikto neriešil, 

dôvodom bol nedostatok peňazí. Na sanáciu zemín prebiehali dve metódy a dve na sanáciu 

podzemných vôd. Sanácia environmentálnych záťaží v lokalite Nemšová bola ukončená k 30. 

novembru 2015. Peniaze na projekt vojaci zabezpečili z fondov Európskej únie. Rozpočet na 

sanáciu bol viac ako 1,8 milióna eur. Sanačnými prácami vznikol odpad na úrovni takmer 2 

000 m
3
 kontaminovaných zemín. Odpad vyviezli na prevádzku spoločnosti EBA do 

Sládkovičova, ktorá práce uskutočnila. V blízkosti sa nachádza aj dôležitý zdroj pitnej vody, 

preto bolo nutné prečistiť aj spodnú vodu a okolitú pôdu. Vyčistený priestor plánuje armáda 

neskôr využiť pre svoje potreby. Chceli by tu vytvoriť priestor na cvičenie, ihriská na 

športovú činnosť alebo zvyšovanie kondície. Sovietska armáda využívala východnú časť 

kasární na uskladnenie autotechniky a autosúčiastok. Nachádzali sa tu podzemné nádrže 

pohonných hmôt, výdajný stojan, montážna jama a umývacia rampa. Dlhodobo znečistený 

a nepoužiteľný významný zdroj pitnej vody trápi najmä mesto Nemšová. Vodu odtiaľto 

využívalo dokonca aj mesto Trenčín. 

Sanačné práce na vojenskej  základni v Nemšovej  
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Multifunkčná zásobovacia základňa Západ brigádneho generála Jozefa Martina Kristina 

privítala už po 13-krát návštevníkov dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 12. 

augusta.  Počet návštevníkov presiahol počet 1 000. Na 13. ročníku sa zúčastnili zástupca 

veliteľa pozemných síl OS SR brig. gen. Juraj Krištofovič, veliteľ ÚLZ OS SR plk. gšt. Ján 

Žarnovický, zástupca veliteľa ÚLZ Tibor Meliš a mnohí iní. Malým, ale aj veľkým 

návštevníkom neunikla jazda tanku T-72 zapožičaného z VHM Piešťany, ktorého členovia 

prišli s výstavou zbraní a odpovedali na všetky zvedavé otázky. V areáli sa nachádzalo aj 

stanovisko vojenskej polície, regrutačného strediska, airsoftového klubu Black Wolves, RC 

modelov tankov z čias druhej svetovej vojny, vojenskej hasičskej jednotky zo Zemianskych 

Kostolian, ktorá prišla s vozidlom MAN TGS 8x8 so zásahovou striekačkou CAS-30.  

Podujatie sprevádzala majstrovsky zladená Vojenská hudba z Banskej Bystrice. Súčasťou 

programu bol rachot dvoch leteckých motorov a pleskot listov hlavného rotora nesúci sa 

vzduchom, ktorý zdvihol snáď všetky oči v okolí k oblohe. Napriek rannej hmle priletel 

vrtuľník Mi-17 z Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša z Prešova a o chvíľu 

bol z neho vykonaný zoskok výsadkárov z 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny.  

PD Vlára Nemšová 
Družstvo vzniklo v roku 1976 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev Horné Srnie, 

Kľúčové, Rozvoj v Ľuborči a Nemšová. Štyridsať rokov obhospodaruje 1 392,74 hektárov 

poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obcí Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, Tr. Závada, 

Horné Srnie, Újazd, Tr. Teplá, Dubnica nad Váhom, Borčice, Horňany, Motešice, Bobot 

a Dežerice. Družstvo sa zaoberá rastlinou výrobou zameranou na pestovanie obilnín, chmeľu, 

cukrovej repy, repky a krmovín pre živočíšnu výrobu. V živočíšnej výrobe sa zameriava na 

chov hovädzieho dobytka na mlieko, chov oviec a chov brojlerových kurčiat. Družstvo tiež 

prevádzkuje mechanizačné stredisko a celopodnikovú réžiu. 

Počet zamestnancov k 31. decembru 2016 bol 62, z toho v rastlinnej výrobe pracovali 3 

zamestnanci, v živočíšnej výrobe 35 zamestnancov, v mechanizácii 13 a v správe podniku 10 

zamestnancov. Oproti minulému roku ide o nárast zamestnanosti  o 4 ľudí.  

V rastlinnej výrobe obhospodarovali 1 120,22 ha ornej pôdy a 34,75 ha chmeľníc a 237,77 

trvalo trávnatého porastu. Priemerový hektárový výnos pšenice mäkkej bol 5,3 t/ha, jačmeňa  

6,9 t/ha,  repky, 4,6 t/ha a slnečnice 2,2 t/ha.  

V živočíšnej výrobe 35 zamestnancov zabezpečovalo chod na 4 hospodárskych dvoroch. 

V roku 2016 chovali priemerne 387 dojníc plemena Holstein, ktorých priemerná úžitkovosť 

bola 24,91 litra/ks. Spolu vyprodukovali 3 442 976 litrov mlieka v priemernej cene 0,265 

€/lit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

názov LO meno a priezvisko názov LO meno a priezvisko 

Vlárka Bc. Lukáš Nitschneider Opatová Ing. Andrej Masaryk 

Vlára Ing. Michal Potfaj   

Čaganov Lukáš Jančovič   

Bonové Bc. Jaroslav Patka   

Čerešienky Boris Harničár   

Trenč. Závada Andrej Lukšo   

Trenč. Teplice Ján Fraňo   
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Trenč. Teplice Ján Fraňo 
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Sociálna a zdravotná starostlivosť  

Počet lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v meste Nemšová  od roku 2015, zostal 

nezmenený, zmeny sú podrobne zapísané v Kronike mesta Nemšová za rok 2015. 

Centrum sociálnych služieb  
Od júna 2015 bol vedúcim centra PhDr. Erik Trenčan. Pri príležitosti osláv 20. výročia 

fungovania sociálnych služieb v Nemšovej sa 10. júna uskutočnil Deň otvorených dverí  

a slávnostné otvorenie kaplnky. O 

program sa postarali mladí ľudia 

z Domova sociálnych služieb Čistá 

duša. Do spevu a do tanca vyhrávala 

heligónka v podaní Milana Hlávka. 

V suteréne sa konala vernisáž 

obrazov od mladej umelkyne 

Damiány Hatnančíkovej. Po prvýkrát 

sa uskutočnila v CSS aj slávnostná 

svätá omša v novovybudovanej 

kaplnke.  

 

Projekty financované z fondov EÚ 

a štátneho rozpočtu  

Implementačnej agentúre MPSVaR 

SR na začiatku roku predložilo CSS žiadosť o poskytnutie príspevku na výkon terénnej 

opatrovateľskej služby pre 5 opatrovateliek. Finančný príspevok bol schválený najskôr len 

pre 1 opatrovateľku na ½ pracovný úväzok, ktorá vykonávala opatrovateľskú službu v m. č. 

Ľuborča a 1. mája bol schválený príspevok pre 5 opatrovateliek.  

Centrum bolo úspešné pri žiadosti o dotáciu z MPSVaR SR, ktoré schválilo finančné 

prostriedky v objeme 9 000 € na nákup osobného motorového vozidla a úspešné bolo aj pri 

dotácii vo výške 3 800 € na nákup materiálno-technického vybavenia priestorov na výkon 

odborných metód prác „snozellen“.  

Na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 24. februára bola predložená 

súhrnná správa o stave CSS (Centra sociálnych služieb) Nemšová od termínu 1. júla 2015 po 

súčasnosť. Vedúci CSS Nemšová PhDr. Erik Trenčan s potešením konštatuje, že tak ako sa v 

súčasnom období transformovala väčšina zariadení sociálnych služieb, tak aj CSS Nemšová 

prešlo viacerými zmenami v oblasti personalistiky, sociálnej práce a ekonomickej efektivity. 

Pre správne fungovanie boli vypracované strategické dokumenty, ako je prevádzkový 

poriadok, ktorého súčasťou je domový poriadok zariadenia, hygienicko-sanitačný režim, 

časový harmonogram práce a režim dňa, prevádzkový poriadok výdajne stravy, ubytovacie 

bunky a ich kapacita. Veľkým cieľom bolo vzbudiť u klientov záujem o aktívnejší 

spoločenský život. Tu sa urobil najväčší pokrok v sociálnej práci a výzvy sa podarili. Po 

prvýkrát počas fungovania CSS bolo požiadané o dotácie na sociálnu službu – útulok.  

Naďalej sa pracuje na dokončení oddychovej zóny pre klientov, kaplnky, šatňových 

priestorov či terapeutickej miestnosti. 

Miestny spolok Slovenského červeného  kríža 
Výročná schôdza MS SČK Ľuborča 31. januára začala kultúrnym programom žiakov ZUŠ 

Nemšová. Schôdze sa zúčastnili aj vzácni hostia, predseda Výkonnej rady Územného spolku 

SČK v Trenčíne MUDr. Milan Masaryk, riaditeľka Domu Humanity MUDr. Janka Kopijová, 

Nová kaplnka v CSS Nemšová 
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primátor Nemšovej Ing. František Bagin spolu so zástupcom Jánom Gabrišom. V správe o 

činnosti za uplynulý rok predsedníčka Alžbeta Gurínová informovala o pozitívnej skutočnosti, 

že miestny spolok získal viacero prvodarcov. Obzvlášť potešujúce je, že sa pekne rozvíja 

rodinné darcovstvo, rodičia pre darovanie krvi získavajú svoje deti i blízkych príbuzných. Za 

príkladnú osvetu darcovstva krvi na ZŠ v našom meste poďakovala Ing. Mariánovi 

Lehotskému, novému členovi spolku. Úctu a vďaku čestným darcom prejavil primátor Ing. 

František Bagin, ktorý oceneným odovzdal kvety a vecné dary. Medzi ocenenými boli 

držitelia zlatej, striebornej a bronzovej plakety Jánskeho a Jána Kňazovického. Bronzovú 

Jánskeho plaketu za 10 odberov získali Jozef Adamčík, Ľuboš Koníček, Ivan Oberta, Peter 

Pastorek a Helena Čakajíková, striebornú plaketu za 20 odberov získali Branislav Štefula , 

Zuzana Vavrušová, Jozef Vodička, Tomáš Barták a Maroš Patka, zlatú plaketu za 30 

odberov získala Silvia Koniarová a Ondrej Motola, diamantovú plaketu získal Ladislav 

Kakody a Kňažovického plaketu Ing. Juraj Mrázik. Po programe a diskusii nasledovala 

zábava v réžii Folklórneho súboru Liborčan. 

Počas roka MS SČK organizovali v Nemšovej tri darovania krvi. Dňa 27. januára darovalo 

krv 46 darcov, 15. júna 51 darcov a na poslednom darovaní 27. septembra prišlo darovať 

krv presne 50 darcov. Uskutočnilo sa aj jedno mimoriadne darovanie krvi, v počte 10 

darcov, pre našu chorú spoluobčianku, ktorá išla na operáciu do Národného onkologického 

ústavu v Bratislave. 

Okrem darovania krvi pomáhali členovia aj rodinám v núdzi. Slovenský červený kríž dostal 

od Trenčianskeho územného kraja potravinové balíčky, ktoré odovzdali ôsmim našim 

spoluobčanom a  2 poukazy  pre viacčlenné rodiny na celoročný výber plienok. 

Spoločensko-kultúrnych aktivít počas roka bolo niekoľko. V Banskej Bystrici v rádiu 

Lumen sa dňa 16. júla zúčastnili na modlitbe sv. ruženca a v novembri v Bystřiciach pod 

Hostýnom na dušičkovej pobožnosti. Spolok zorganizoval dva zájazdy: Púť „BOŽIEHO 

MILOSRDENSTVA“ do Krakova v sobotu dňa 7. mája a v sobotu 11. júna do Svätyne 

Božieho Milosrdenstva v Smižanoch.  

Výbor MS SČK Ľuborča pozval dňa 30. decembra o 19.00 hod. do Kultúrneho domu v 

Ľuborči občanov a bezpríspevkových darcov krvi a členov SČK na predsilvestrovské 

posedenie pri hudbe. Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina Galaktik. 

OZ Peregrín, na pomoc onkologickým pacientom   
Vo štvrtok 25. februára sa zišli členovia Občianskeho združenia Peregrín založeného na 

pomoc onkologickým pacientom na svojej v poradí šiestej výročnej členskej schôdzi, kde si 

po dvoch rokoch volili aj nový výbor. Z volieb vyplynulo, že predsedníčkou sa opäť stala 

Marta Chudová. Po informáciách o činnosti a hospodárení za uplynulý rok členovia schválili 

program na rok 2016. V pláne aktivít bolo vyhotovenie vlastnej internetovej stránky 

občianskeho združenia a jeho sídla. Program schôdze sa ukončil premietaním projektu 

vizualizácie „Záchrany Králikovho mlyna v Nemšovej“, ktorý podáva informácie o histórii, 

súčasnom stave a víziu záchrany najstaršej technickej pamiatky v regióne. Projekt bol v máji 

prezentovaný aj poslancom MsZ v Nemšovej. Mesto Nemšová v roku 2016 finančne 

podporilo združenie sumou 500 eur. Členovia sa cez rok realizovali v obľúbených aktivitách, 

medzi ktoré patrili tvorivé dielne, zber bylín, plánovaný výlet do Kremnice a okolia či 

septembrový pútnický zájazd do Medžugoria.  

Tvorivé dielne sa uskutočnili 14. – 15. januára a 3. februára. Naučili sa na nich vyrábať 

voňavé vrecká na levanduľu pomocou servítkovej techniky. V apríli okrem tradičnej brigády 

na jarnom upratovaní bol deviatimi členmi uprataný aj mlyn, ktorý je zároveň sídlom 

združenia. V máji sa 45 členov zúčastnilo exkurzie do Kremnických baní a v júni 

absolvovali dva zbery bylín v Antonstále a na Gilianke. Rovnako v júni sa 24 členov 

zúčastnilo bicyklovej púte k Bráne milosrdenstva v Dubnici nad Váhom, kde absolvovali sv. 
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omšu, výklad o histórii pútnického Kostola sv. Jakuba a práci saleziánov. Na jeseň 4. -10. 

septembra sa organizoval pútnický zájazd do Medžugoria. Zúčastnilo sa ho 36 obyvateľov 

Nemšovej a okolia. Dňa 15. septembra mali možnosť absolvovať púť na Skalku k Bráne 

milosrdenstva, navštíviť kostol, uctiť si relikvie sv. Svorada a Benedikta. Na záver roka 5. 

decembra pomohlo združenie postihnutým deťom na ZŠ sv. Michala formou zakúpenia 

vyučovacích pomôcok, ktoré boli objednané, ale odovzdané až v novom roku. Poslednou 

akciou kalendárneho roka bol vianočný večierok pri kapustnici. 

MO Jednota dôchodcov a Senior klub v Nemšovej 
Rok 2016 bol tretím posledným rokom volebného obdobia spoločného výboru. Výbor sa  

stretol 20-krát. Na schôdzach riešil aktuálne problémy, zoznamoval sa s informáciami zo 

zasadnutí vyšších orgánov, z predsedníctva a rady okresnej organizácie, krajskej organizácie 

a ústredia JDS a pripravoval plánované akcie. Jedna z nosných každoročných spoločenských 

akcií bola 7. februára hodnotiaca členská schôdza spojená s fašiangovou veselicou, ktorej sa 

zúčastnilo 178 členov a pozvaných hostí. 

Medzi kultúrno-spoločenské akcie klubu v roku 2016 patril 8. ročník súťaže „Poézia, próza 

a spevy jesene“ v Trenčíne, ktorého sa 2. marca zúčastnila členka Anna Šeligová, návšteva 

SND v Bratislave na predstavení hry Williama Shakespeara „Skrotenie zlej ženy“ dňa 31. 

mája a osem členiek výboru sa 23. júna zúčastnilo 15. okresného náučno-turistického zrazu 

dôchodcov regiónu Trenčín v Selci. Dňa 4. augusta sa realizovala zdravotná prednáška o 

bylinkách v mestskom múzeu, ktorej sa zúčastnilo 10 členov, 60 členov 6. októbra 

absolvovalo zájazd a navštívilo „Múzeum Zámok Topoľčianky“ a 9. októbra sa 185 členov 

zúčastnilo spoločenského posedenia pri hudbe spojeného s občerstvením a s gratuláciou 54 

jubilantom. Stretnutie otvorila a viedla predsedníčka MO JD Ing. Viktória Korbašová. 

Dôchodcom sa prihovoril primátor mesta, ktorý vzdal úctu ich neutíchajúcej životnej aktivite 

a pozitívnemu prístupu k životu. Po slávnostnej večeri nasledoval hudobný program, ktorý dal 

bodku za tohtoročným stretnutím. 

 
Jubilanti jednoty dôchodcov a klubu seniorov 

Akcie pre zdravie sa organizovali v priebehu celého roka. V mesiacoch júl, august a október 

sa 10 členov zúčastnilo týždenných rekondično-liečebných pobytov s  dotáciou štátu v  

kúpeľoch Červený kláštor, v Trenč. Tepliciach, v Dudinciach a Nimnici. V marci a novembri 

okolo 50 členov navštívilo termálne kúpele v Malých Bieliciach. Dňa 28. apríla sa 19 členov 

zúčastnilo pešej turistickej vychádzky po Náučnom poľovníckom a lesníckom chodníku v 

Ľuborčianskej doline s cieľom na Gazdovstve Uhliská v Trenč. Závade. Gazdovstvo Uhliská 

navštívili počas roka ešte dvakrát, v júni a v decembri, kedy sa pri kapustnici či guláši stretlo 

okolo 80 členov organizácie. Návštevu termálneho kúpaliska a wellness centra Aquamarin 

v Podhájskej absolvovalo 21. júna 65 členov a 22. septembra 67 členov navštívilo termálne 

bazény v Oraviciach.  
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Občianske združenie Čistá duša  
Domov sociálnych služieb Čista duša s kapacitou 12 osôb vykonával ambulantnú starostlivosť 

pre klientov v Nemšovej s ťažkým zdravotným postihnutím. Zodpovednou vedúcou centra je 

PhDr. Mária Trenčanová. Zariadenie funguje na princípe denného stacionára. Kapacita je 

momentálne naplnená, ide o klientov, ktorí sú väčšinou imobilní. Ráno ich privezú rodičia, 

prevezmú si ich špeciálni pedagógovia spolu s terapeutom a začne sa program. Ten pozostáva 

z artoterapie, dramatoterapie, ergoterapie, terapie hrou a rôznych iných aktivít, ktoré 

pomáhajú týchto ľudí začleniť sa do bežného života. Veľmi dôležité je podľa riaditeľky 

prepojenie s tamojšou Spojenou katolíckou školou, ako aj prísľub pomoci zo strany mesta 

Nemšová, ktoré centrum podporilo sumou 850 eur a významnou pomocou je aj ústretovosť 

tamojšieho rehabilitačného zariadenia. DSS v Nemšovej je druhým zariadením centra Čistá 

duša v Trenčianskom kraji.  

Klienti sa realizujú aj na kultúrnej úrovni, napríklad pri príležitosti Dňa matiek 8. mája 

vystúpili v Kultúrnom centre Nemšová spolu s miestnymi školami. 

Nadácia Pro Charitas  
Nadácia vznikla pred dvadsiatimi rokmi 20. februára 1996. Orgány nadácie sú zložené zo 

správnej rady, predsedníčky Margity Reovej a z ostatných členov Gabriely Sedláčkovej, 

Martiny Kristínovej, revízorky Ing. Michaely Orálkovej a správkyne nadácie Ing. Margity 

Breznickej. Hlavným cieľom spoločnosti bolo sústreďovať finančné prostriedky najmä 

z podielu zaplatených daní fyzických a právnických osôb a tieto používať na podporu oblastí, 

ktoré to najviac potrebujú. Účelom nadácie bola podpora charitatívnych aktivít, rozvoja 

a ochrany duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, 

ochrana zdravia a pomoci občanom zdravotne postihnutým, vedy, vzdelávania, telovýchovy 

a športu, sociálnej pomoci, kultúry, vrátane zachovania kultúrnych a prírodných hodnôt, 

podpora detí a mládeže.  

Nadácia v roku 2016 podporila Domov sociálnych služieb Čistá duša v Nemšovej, s ktorým 

spolupracuje, a prispela k rozšíreniu jeho priestorov, nakoľko DSS navštevujú najmä imobilní 

klienti a súčasné priestory boli už pre nich stiesnené. V decembri sa správkyňa nadácie 

Margita Breznická zúčastnila mikulášskych trhov v KSŠ Nemšová, dobročinného bazáru v 

Piaristickom gymnáziu Trenčín, vianočnej besiedky DSS Čistá duša, kde boli odovzdané 

darčeky a kreatívny materiál na ďalšie prípadné výrobky, ktoré budú ponúkané na podobných 

akciách. V predvianočnom čase prišli aj medzi deti navštevujúce špeciálne triedy KSŠ v 

Nemšovej. Tieto si pripravili pekný program pre svojich rodičov a pozvaných hostí. Nadácia 

odovzdala odmeny za ich usilovnosť a pani učiteľkám materiál a pomôcky na rozvíjanie 

vzdelávania a tvorivosti týchto detí. 

Nadácia v roku 2016 podporila 72 projektov. Pomohla tak nielen obyvateľom Nemšovej, 

ktorých sa týkalo 15 projektov, ale i obyvateľom iných miest a obcí, a to: Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Horné Srnie, Hronsek, Nová Dubnica, Horná Súča, 

Zamarovce, Pruské, Galanta, Krušovce, Bratislava, Trenčianske Mitice, Beluša, Mníchova 

Lehota, Ilava, Chocholná-Velčice, Adamovské Kochanovce, Brestovany, Hrabovka, 

Trenčianske Stankovce, Siladice, Martin, Partizánske, Malá Hradná, Blesovce, Považská 

Teplá a Skalka nad Váhom.  

Nadácia vynaložila náklady na podporu sociálnej a charitatívnej pomoci vo výške 2 700 eur, 

na podporu ochrany zdravia a pomoc občanom zdravotne postihnutým vo výške 127 400 eur, 

na podporu vedy, vzdelávania, telovýchovy a športu vo výške 9 600 eur, na podporu kultúry 

5 000 eur a na podporu detí a mládeže 550 eur. Spolu náklady na podporu dosiahli výšku 

146 250 eur. Náklady na správu nadácie boli vo výške 19 917 eur, odpisy 7 446 eur, daň z 

úrokov 216 eur, daň z príjmu 1 024 eur. Spolu všetky náklady boli vo výške 174 853 eur.  
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Životné prostredie a odpadové hospodárstvo  

Jarné upratovanie začíname v apríli 
Každý rok na jar sa bytové spoločenstvá, spoločenské organizácie, podnikatelia, obchodné a 

prevádzkové zariadenia, VETROPACK Nemšová s. r. o. , PD Vlára, VÚ a školy zúčastňujú 

prác jarného upratovania. Čistia sa tradične verejné priestranstvá, chodníky, krajnice, okolie 

sídlisk a rodinných domov, okolie prevádzok, škôl, cintorínov a vybrané úseky v extraviláne, 

pri jazere, v kľúčovskej doline, priekopy pri cestách, pri železničnom moste a na hrádzi pri 

Váhu a Vláry. Počas jarného upratovania bolo nazbieraných približne 100 kusov 50 litrových 

vriec odpadu.  

Upratovanie sa uskutočnilo v Ľuborči a Kľúčovom v dňoch predchádzajúcich piatku a sobote 

8. – 9. apríla a v Nemšovej a Trenčianskej Závade v dňoch predchádzajúcich piatku a sobote 

15. – 16. apríla. Pred svoje nehnuteľnosti mohli obyvatelia vyložiť elektrospotrebiče, napr. 

staré chladničky, práčky, sporáky, televízory, rozobratý nábytok, železný šrot, nebezpečný 

odpad - vyradené autobatérie a akumulátory, žiarivky, prázdne obaly od prípravkov na 

ochranu rastlín, farieb. Odpad z jednotlivých mestských častí odviezli pracovníci 

verejnoprospešných služieb vo vyššie uvedených dňoch. 

Vandalizmus  
Zveľadené ihrisko „Nad Cigáňom“, na ktorom sa odohrali už tri ročníky mládežníckeho 

futbalového turnaja, zničili vandali. Štyri a pol metrové rôznofarebné železné tyče osadené 

pred tromi rokmi boli poškodené, rovnako bola poškodená lavička, ktorá bola osadená v roku 

2015. 

Vandalizmu sa opakovane dopúšťajú občania pri mestskom múzeu, a to povytŕhanými 

kvetmi, tujami, opakovaným prepálením a rozrezaním  plachtoviny na mestských stánkoch, 

dorezaním a obhorením drevených častí stánkov. 

Výsadba  
Na jar boli vysadené ružovo kvitnúce nové stromy v počte 2 kusy v parku na Ulici SNP, 7 

kusov tisu medzi materskou škôlkou na Ulici odbojárov a bytovkou na Ulici J. Palu 22/43, 5 

kusov menšej formy lipy malolistej na Železničnej ulici medzi bytovkou a železničnou traťou 

a 1 ks platana s guľovitou korunou na začiatku Brezovej ulice. Na jeseň vysadili pri 

betónovom múre Vetropacku Nemšová s.r.o. na Ulici Hornov 40 kusov tisu.  

V skrášľovaní územia Nemšovej pokračovalo mesto výsadbou kruhového objazdu. 

Donedávna nevábne vyzerajúci kruhový objazd sa v spolupráci so spoločnosťou Greencity 

Trenčín zmenil na nepoznanie. Snahou bolo, aby bol kruhový objazd  „zakvitnutý počas roku 

čo najdlhšie.“ 

Triedenie odpadu  
Napriek tomu, že triedený recyklovaný odpad každým rokom narastá, množstvo zmesového 

komunálneho odpadu neklesá. Vyzbieralo sa 1 153,7 ton, čo je o tri tony viac ako 

v predchádzajúcom roku. Vytriedeného odpadu bolo 2 936,4 ton, čo je o 308,7 ton viac ako 

roku 2015 a o 469,6 ton viac ako v  roku 2014. 

Biologicky rozložiteľného odpadu sa v kompostárni na Ulici Gorkého nazbieralo 884,9 ton, 

pričom v roku 2015 to bolo 788,4 a v roku 2014 706,4 ton, za dva roky ide o nárast o 178,5 

ton.  

Zo 16 druhov recyklovaného odpadu došlo k navýšeniu u 11-tich. Najvýraznejší nárast 

zaznamenalo drevo - 100,95 ton (36,46 ton v 2015) a šatstvo - 15,1 ton (6,5 ton v 2015) 

ostatné stúpli o menšie hodnoty: kompozitných obalov a obalov obsahujúcich zvyšky 
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nebezpečných látok sa vyzbieralo 10,7 ton, skla 98,1 ton, drobného stavebného odpadu 216,5 

ton, vyradených elektrických a elektronických zariadení 4,4 ton, veľkorozmerného odpadu 

232 ton, plastov 33,6 ton, papiera a lepenky 139,8 ton.  

Najväčší pokles, o viac ako 3 tony, je zaznamenaný pri recyklovaní vyradených zariadení 

obsahujúcich chlórfluorované uhľovodíky, a to 5,355 ton (8,65 ton v roku 2015) a 

opotrebovaných pneumatikách - 5,14 ton (8,2 ton v 2015). Menej sa zrecyklovalo aj 

nebezpečných látok a kontaminovaného odpadu nebezpečnými  látkami - 0,23 tony, jedál, 

olejov a tukov 0,747 tony, vyradených elektrických a elektronických zariadení obsahujúcich 

nebezpečné časti 5,81 ton. 

Nové odpadové nádoby pre psíčkarov 
Na podnet občanov sa rozšíril počet nádob, 

ktoré slúžia pre majiteľov psov, ktorí môžu 

psie exkrementy od svojich miláčikov pri 

venčení umiestňovať do týchto nádob, ktoré 

sú označené logom psa. Nové nádoby 

umiestnili na IBV Vlárska, na cyklotrase v 

časti IBV Vlárska a na sídlisku Sklárska.  

Súťaž „Do práce na bicykli 2016“ 
Mesto Nemšová aj v tomto roku prijalo 

výzvu národného cyklokoordinátora Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky a zaregistrovalo sa do súťaže „Do práce na bicykli 2016“. V 3. ročníku 

celoslovenskej kampane na podporu nemotorovej dopravy sa prihlásilo rekordných 1 730 

tímov a 5 635 cyklistov. Počas mája ich bolo možné stretnúť v 60 samosprávach po celej 

krajine, ktoré sa do súťaže zaregistrovali a dali svojim obyvateľom možnosť zmerať si sily s 

ďalšími mestami Slovenska. Tretí ročník súťaže Do práce na bicykli bol vyhodnotený 

v utorok 7. júna na Mierovom námestí v Trenčíne. V rámci Trenčianskeho kraja sa do súťaže 

zapojilo sedem miest: Bánovce nad Bebravou, Handlová, Myjava, Nemšová, Prievidza, 

Púchov a Trenčín. V celoslovenskej súťaži sa Trenčín umiestnil na krásnom 4. mieste, po 

Bratislave, Martine a Banskej Bystrici. Nemšová sa umiestnila na 26. mieste s počtom 

účastníkov 27, ktorí spolu najazdili 2 186,94 km a ušetrili 548,252 kg  CO2. V uplynulom 

ročníku naše mesto malo najlepšie výsledky v hodnotení počtu jázd prepočítaných na jedného 

obyvateľa. Z 55 zaregistrovaných samospráv sme sa v roku 2015 umiestnili na 8. mieste. 
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Duchovný život a náboženstvo  

Výročie konsekrácie Kostola sv. Michala (1766 – 2016 ) 
Dňa 29. júna sme si pripomenuli 250. výročie konsekrácie Kostola sv. Michala Archanjela 

v Nemšovej. Na výročí sa zúčastnili mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, dekan 

farnosti v Nemšovej Mgr. Anton Košík, mons. Ján Ondrejička a kaplán Mgr. Martin Vitek a 

predstavitelia mesta Nemšová - primátor, zástupca primátora a prednostka úradu. 

Knižnica sv. Antona Paduánskeho  
Otvoreniu novej knižnice predchádzala zbierka vyhlásená miestnou farou. Zapojiť sa mohli 

obyvatelia mesta a poskytnúť zo svojich knižníc publikácie s kresťanskou tematikou. Na 

vybudovanie Farskej knižnice sv. Antona Paduánskeho prispelo mesto Nemšová sumou 1 000 

eur. Slávnostné vysvätenie knižnice sa uskutočnilo 17. septembra. Obrad svätenia vykonal 

dekan Mgr. Anton Košík, prítomný bol kaplán Mgr. Milan Kačaljak, sponzori  a darcovia, 

ktorí prispeli na rekonštrukciu miestnosti a vybavenie knižnice. Pozvanie prijal vzácny hosť, 

S. S. Dr. Pavel Vilhan, PhD., predseda Výboru Slovenskej biblickej spoločnosti a odborný 

garant knižnice, ktorý okrem softvérového vybavenia knižnice dohliadal aj na katalogizáciu 

kníh a tvorbu online katalógu. Popri základnej činnosti a neustálom rozširovaní knižného 

fondu a výpožičných služieb bude knižnica organizovať čítania na pokračovanie, prednášky, 

besedy, autogramiády a rôzne vzdelávacie podujatia. 

Knižnica sv. Antona Paduánskeho začala poskytovať vo farských priestoroch občanom svoje 

služby 6. októbra 2016. Základný knižný fond tvoril 917 výtlačkov, 200 z nich daroval 

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne a viac ako 700 výtlačkov občania nášho 

mesta. Knižnica je zameraná na kresťanskú literatúru, tituly sú rozdelené podľa signatúr, 

čitatelia nájdu medzi nimi knihy životopisné, dejepisné, náučné, teologické, úvahy, 

samostatnú časť má vyhradenú pápežská a misijná literatúra, duchovná a biblická literatúra, 

modlitby, beletristika zastúpená románmi, poviedkami, básňami a nechýba ani detská 

literatúra. 

Výročie založenia miestneho cintorína na Moravskej ulici 
Od otvorenia nového cintorína na Moravskej ulici uplynulo 30 rokov. Pôvodný miestny 

cintorín na Ul. Janka Palu postupne prestal kapacitne spĺňať požiadavky na nové hrobové 

miesta. Rozhodnutie postaviť nový cintorín s moderným domom smútku, ktorý by mal všetko 

potrebné pre dôstojnú rozlúčku a miesto posledného spočinutia, začalo nadobúdať konkrétnu 

podobu v rokoch 1982 - 1986. Cintorín s domom smútku (rovnaký stojí aj v Topoľčanoch a je 

dielom architekta Ing. J. Tarabu) bol vybudovaný v areáli bývalej tehelne, na Hliníku, na 

Moravskej ulici, v rámci investičnej akcie „Z“. 

Náklady na výstavbu boli vo výške 4 milióny 

korún a vedúcim projektu bol Ing. Peter Takáč. 

Cintorín slávnostne otvorili v roku 1986 

a prvým pochovaným v októbri toho istého roka 

bol zosnulý Ondrej Lamačka. V dome smútku 

sa postupne realizovali drobné úpravy, aby 

priestory spĺňali podmienky zákona o 

pohrebníctve z roku 2010. V roku 2013 boli 

vymaľované vnútorné priestory obradnej siene, 

ktorá bola aj nanovo vyzdobená. V súčasnosti je na cintoríne 444 hrobových miest a počíta sa 

s celkovou kapacitou približne 1500 miest. Moderná informačná tabuľa osadená pred rokom v 

máji podrobne informuje o miestach posledného odpočinku.  
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Mesto Nemšová poskytlo finančnú dotáciu pre Beňadik, n.f. na rozvoj pútnického miesta 

Skalka nad Váhom, na výstavbu vyhliadky na náučnom chodníku a výmenu mobiliára v 

kostole na Malej Skalke vo výške 700 eur. 
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Školstvo  

Základná škola, Janka Palu 2 
Riaditeľkou školy bola Mgr. Emília Mazanovská, zástupkyňou riaditeľky školy Mgr. Edita 

Kadlečíková. Súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá v roku 2016 menila vedúcu. Do 31. 

júla bola vedúcou školskej jedálne Mgr. Zuzana Jankovcová a od 8. augusta Ing. Lívia 

Žovincová. Pre školský rok sa v rade školy a iných poradných orgánoch nekonali žiadne 

personálne zmeny. Počet zamestnancov v školskom roku 2015/2016 bol 34,36 zamestnanca, 

z toho 22,7 pedagogických zamestnancov.  

Počet žiakov k 15. septembru bol 289, z toho 8 žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Otvorených bolo spolu 15 tried. Od septembra 2015 mali na 1. 

stupni len jednu triedu tretiakov z dôvodu nižšieho počtu žiakov. Počet žiakov v školskom 

klube detí bol 84. V prvom ročníku sa učilo spolu 36 žiakov. V školskom roku 2016/2017 

bolo prijatých 49 nových žiakov a jednému bol určený odklad povinnej školskej dochádzky.  

 

Odbornosť vyučovania hlavných predmetov bola 100-ná. Chýbali iba kvalifikované 

vyučujúce informatickej výchovy. Odbornosť vyučovania na I. a II. stupni bola priemerne 

84,37 %, neodborne vyučovali 15,62 % predmetov. Priemer známok za druhý polrok  

v školskom roku 2015/2016 na 2. stupni bol 1,86. V rámci výchovných opatrení bolo na I. 

stupni ZŠ udelených 74 pochvál triednym učiteľom, 14 pochvál riaditeľkou školy, 2 

pokarhania triednym učiteľom a 1 napomenutie triednym učiteľom. Na II. stupni ZŠ bolo 

udelených 64 pochvál triednym učiteľom, 27 pochvál riaditeľom školy, 16 napomenutí 

triednym učiteľom, 24 pokarhaní triednym  učiteľom, 6 pokarhaní riaditeľom školy a trom 

žiakom bol udelený druhý znížený stupeň zo správania.  

Celoslovenské testovanie 

Testovania sa zúčastnil piaty a deviaty ročník, spolu 61 žiakov. Nadpriemerná úspešnosť 

žiakov v piatom ročníku bola v matematike - 70,86% (celoslovenský priemer bol 61,99%) 

a vynikajúci priemer mali aj zo slovenského jazyka a literatúry - 77,04% (celoslovenský 

priemer 66,62 %.) Celkový rozdiel od celoslovenského priemeru dosiahol +10,42%. Jedna 

žiačka sa testovania nezúčastnila, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

bola integrovaná. Do testovania bolo na Slovensku vybraných tisíc žiakov so ŠVVP. Už 

niekoľko rokov za sebou dosahujú v celoslovenskom testovaní deviatakov TESTOVANIE 9 

deviataci výrazne lepšie výsledky z testovania ako je celoslovenský priemer. V roku 2016 

percentil z matematiky dosiahol hodnotu 64,9% a zo slovenského jazyka a literatúry 73,4%, 

pričom celoslovenský priemer z matematiky bol 52,8% a zo slovenského jazyka a literatúry 

62,6%. 

Úspešnosť umiestnenia žiakov na stredných školách bola nasledovná: na stredné odborné 

školy s matematikou bolo prijatých 22 žiakov, na SOŠ 3-ročné prijali 3 žiakov a na gymnáziá 

9 žiakov. Jeden žiak bol prijatý na osemročné gymnázium z piateho ročníka. 

Projekty 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Podpora polytechnickej výchovy na 

základných školách bol projekt, ktorým škola získala učebné pomôcky na vyučovanie 

biológie, fyziky, chémie, techniky a trval do 31. decembra 2015. Projektom Podpora 

profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj  pracovných 

zručností a práca s talentami, ktorý bol realizovaný Štátnym inštitútom odborného 
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vzdelávania, škola získala licenciu pre používanie nástroja pre identifikáciu potenciálu 

orientácie žiakov ZŠ.  

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí bol projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie 

v Bratislave. Prioritným zameraním národného projektu bolo zvýšenie zamestnateľnosti a 

efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle 

programového vyhlásenia vlády. Projekt trval celkovo 33,5 mesiaca od priameho vyzvania 

17. januára 2013 do 31. októbra 2015. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a 

stredných školách s využitím elektronického testovania bol projekt na získanie licenčných 

oprávnení s prístupovými údajmi do elektronického testovacieho systému E-test. Termín 

trvania projektu bol máj – november 2015. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie 

pre všeobecno-vzdelávacie predmety bol projekt Ústavu informácií a prognóz školstva 

v Bratislave, ktorý bol od 1. januára 2014 zlúčený s Centrom vedecko-technických 

informácií Slovenskej republiky s cieľom uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na 

základných školách a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. 

Projektom získala škola interaktívnu tabuľu Smart Board, notebook Lenovo ThinkPadB590, 

sadu reproduktorov Genius SP-HF 1800A.  

Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl 

v kontexte zvyšovania úspešnosti realizácie reformy systému základného vzdelávania je 

projekt Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. 

Operačný program ľudské zdroje, Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho 

rozvoja, aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby – zabezpečenie asistenta 

učiteľa.  

Jazykové, literárne súťaže a olympiády 

V obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína školu reprezentovala v III. kategórii v prednese 

prózy Alexandra Dužeková z 8. ročníka, v II. kategórii v prednese poézie Diana Hicová zo 6. 

ročníka a v III. kategórii v prednese poézie Alica Berová z 9. ročníka. Aj napriek výbornému 

výkonu sa žiačky neumiestnili. Na Nemšovskom sláviku v medziškolskej súťaži sa na 1. 

mieste umiestnili Thobias Oberta, Simona Chudová a na druhom mieste Elizabeth Panáková 

a Natália Bilčíková. Základnú školu na Ulici Janka Palu reprezentovali žiaci na anglickej 

olympiáde, kde sa na 15. mieste umiestnila Natália Slabá zo 7. ročníka a na 9. mieste Adrián 

Krovina z 9. ročníka. Na medziškolskej súťaži v recitácii v anglickom jazyku medzi 

Nemšovou a Hlukom sa na 3. mieste umiestnila Babora Poláková z 3. ročníka, na 2. mieste 

Hana Bútorová zo 6. ročníka, na 1.mieste Dominika Begáňová z 8. ročníka a na 3. mieste 

Alica Berová z 9. ročníka. Do literárnej súťaže Dieťa medzi paragrafmi sa zapojilo 11 

žiakov a 10 prác bolo poslaných do súťaže najkrajší  list na tému „Napíš list svojmu 45-

ročnému ja“. 

Výtvarné a vedomostné súťaže 

So svojimi výtvarnými prácami sa žiaci zapojili do súťaží Príroda, životné prostredie a deti,  

Vták roka, Návrh na žiacku knižku, Parky a záhrady - zelený svet, Vesmír očami detí, Vojaci 

očami detí, MAS Vršatec či Maľujeme Primalexom. Medzi vystavenými prácami 31. ročníka 

celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí boli v priestoroch Okresného úradu v 

Trenčíne práce Ely Luprichovej z 1. A, Emmy Vandžalovej zo 4. B, Jessicy Šupíkovej z 2. B, 

Alexandry Kopačkovej zo 4. A a Laury Gostkovej z 3. A. Úspešní boli aj vo vedomostných 

súťažiach a olympiádach. V matematickej súťaži KLOKAN bola v školskom kole 

najúspešnejšia Lýdia Čapková z 3. ročníka. Okresné kolo Technickej olympiády v decembri 

absolvovali deviataci Martin Michalec a Richard Bagín z 9. ročníka, pričom museli podľa 

technického výkresu vyrobiť svietnik. Umiestnili sa na 1. mieste a postúpili do krajského kola 
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v Novom Meste nad Váhom, na ktorom podľa výkresu vyrábali drevený hlavolam. Tu sa 

umiestnili sa na 4. mieste. Školské kolo Fyzikálnej olympiády sa z dôvodu nezáujmu žiakov 

neuskutočnilo. V medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaži Náboj Junior, ktorá sa 

konala súčasne v 28 mestách sa deviataci Richard Bagín, Juraj Knápek, Mirka Zajacová a 

Dalibor Králik umiestnili v Trenčianskom kraji na 4. mieste, v rámci SR obsadili 54. miesto z 

208 tímov a 152. miesto zo 438 medzinárodných tímov. V SOŠ-kárskom päťboji Tomáš 

Remo z 8. ročníka, Matej Bartoš a  Richard Bagín 9. ročníka obsadili v medziškolskej súťaži 

ôsmich družstiev 3. miesto. V počítačovej súťaži iBobor boli úspešnými riešiteľmi Jozef 

Ondrejička zo 7. ročníka a Richard Bagín z 9. ročníka. 

Poznajme navzájom svoju kultúru bolo dopisovanie si s rovesníkmi z Mikronézie z Palau. 

Vedomostnú súťaž zloženú z 90-tich otázok a odpovedí o Slovensku a Európe pre súťažiacich 

z Mikronézie pripravila prostredníctvom Skypu uč. Ing. J. Sabadková. Rovnaký počet otázok 

a odpovedí sa učili o Palau naši traja deviataci a jedna deviatačka. Spojenie sa podarilo až na 

druhý pokus, 13. mája 2016. Tento rok naši súťažiaci prehrali. Na konci školského roka sa 

súťažiaci osobne stretli s Dankou Ledgewood, ktorá viedla tím z Palau. Pre piatakov pripravili 

prezentáciu o Palau a besedu s Dankou Ledgewood. Za krátky vedomostný kvíz získali 

súťažiaci drobné vecné ceny z Palau. 

Športové súťaže  

Najviac sa darilo žiačkam vo florbale. V 

celoslovenskej súťaži OXDOG florbal 

cup vybojovali v dvoch kategóriách tretie 

miesta a v jednej kategórii druhé miesto. 

Škola sa zúčastnila medziškolskej súťaže 

cezpoľného behu údolím Váhu 
organizovanej v Bolešove a cezpoľného 

behu na okresnom kole na Ostrove v 

Trenčíne, kde získala 5. miesto. Do Behu 

pre zdravé srdce sa zapojili žiaci 1. a 2. 

ročníka. V krajskom kole stolného tenisu 

vyhrali chlapci 4. miesto a dievčatá 2. 

miesto. Futbalového turnaja O pohár 

sv. Michala sa zúčastnilo 10 žiakov 

a umiestnili sa na 2. mieste. Dievčatá vo 

vybíjanej porazili aj jasných favoritov súťaže, zvíťazili v obvodnom kole a postúpili do 

okresného kola. Reprezentovali: Ivana Berová, Hana Bútorová, Adriána Gajdošíková, Tereza 

Haljaková, Aneta Kulichová, Simona Masláková, Kristína Ondrejičková, Denisa 

Papierniková, Klaudia Piknová, Natália Slabá, Patrícia Štefánková.  

Ostatné súťaže, zbery a iné aktivity  

Počas celého roka bol organizovaný zber papiera, uzáverov z PET fliaš, zber tetrapakových 

obalov a zber šípok, tiež rôzne environmentálne projekty, recyklohry ako Baterky na 

správnom mieste, Daj druhú šancu. Medzi ďalšie aktivity žiakov prvého stupňa patrili Týždeň 

hlasného čítania, Záložka knihy spája školy, kde partnerskou školou bola ZŠ Kunín z ČR, 

vianočné besiedky, plavecký výcvik v treťom ročníku, škola v prírode pre žiakov 4. ročníka, 

noc v škole či Deň narcisov. Na druhom stupni sa uskutočnil lyžiarsky výcvik 

v Oraviciach v dňoch 22. – 26. februára v stredisku Skipark Oravice. Na lyžiarsky výcvik 

bol škole poskytnutý príspevok 150 eur na žiaka od MŠVVaŠ. Koncom septembra si 

pripomenuli Európsky deň jazykov. Prváci trénovali pamäť a slovnú zásobu 

prostredníctvom pexesa a anglických piesní, štvrtáci spoznávali európske mestá a vytvárali 

vlajky štátov a netradičné vzdelávanie zažilo aj 59 žiakov na 2. stupni, ktorí sa s učiteľkami 

OXDOG florbal cup 
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Ing. Jaroslavou Sabatkovou a Mgr. Stanislavou Mazánovou zapojili do súťaže English One. 

Mohli získať jednu zo sto cien, napríklad hodinu angličtiny so Celeste Buckingham, šťastie 

však v žrebovaní nemali. Posledný deň pred jesennými prázdninami sa uskutočnilo účelové 

cvičenie ochrany života a zdravia. 

Súčasťou programu bola návšteva 

školy profesionálnymi vojakmi, ktorí 

prezentovali svoju prácu. Žiaci si 

mohli pozrieť a vyskúšať výstroj, 

výzbroj a rádiové spojenie cez 

vysielačky vojakov. V spolupráci 

s mestom sa zapojili do Výstavy 

ovocia, zeleniny, a kvetov, do Behu 

okolo Ľuborče, s rodičmi sa 

uskutočnila tekvicová párty a 

fašiangový karneval a pre materskú 

školu zorganizovali Deň otvorených dverí, ktorý sa niesol v duchu rozprávky. Škôlkari sa 

stretli s postavami zo známych rozprávok, ktoré stvárňovali žiaci štvrtého ročníka. Tí zahrali 

aj krátke scénky z rozprávok, ktoré mali deti MŠ uhádnuť. Ďalšími aktivitami bol atletický 

deň, Deň matiek, kde vystúpili žiaci 3. A, a tanečný kurz.  

Dňa 29. januára usporiadala rada školy a rodičovské fórum ZŠ školskú tanečnú zábavu 

v Kultúrnom centre Nemšová. Prítomných privítala riaditeľka školy, sponzorom poďakovala 

a zábavu viedla predsedníčka rady školy Vladimíra Begáňová. Dobrá zábava pri hudbe  

Galaktik trvala do skorých ranných hodín. 

Výlety, exkurzie, besedy žiakov  

Prehliadku mesta Trenčín, inzertného týždenníka MY, múzea v Trenčíne, minifarmy, 

návštevu mestského úradu a Mestského múzea v Nemšovej, Červeného Kameňa či jaskyne 

Driny v priebehu roka absolvovali žiaci jednotlivých ročníkov na prvom stupni. PD Záblatie, 

farmu Zamarovce, VETROPACK Nemšová s. r. o., Banskú Štiavnicu, hrad v Nitre, múzeum 

a Mohylu M.R. Štefánika či dejepisnú exkurziu do Bojníc absolvovali žiaci druhého stupňa. V 

rámci exteriérových aktivít a netradičného vzdelávania sa v septembri zúčastnili vyhlásenia 

významného lesníckeho miesta Antonstál (viac o podujatí sa píše v kronike 2015, kapitola 

Lesná správa). Po poznávacom chodníku kráčali do areálu s Borisom Hrarničárom a po celý 

čas sa žiakom venovali lesní pedagógovia so zaujímavými úlohami.  

Zorganizovali sa besedy, ktoré boli určené predovšetkým žiakom druhého stupňa. Mgr. Viera 

Čápová realizovala besedy pre 5. – 7. ročník pod názvom Z húsenice motýľ, Ja a moje Ja II. 

a besedu Čas Premien. MVDr. Dušan Bútora mal besedu o domácich zvieratách pre žiakov 

6. ročníka, Imrich Strápek besedu o včelách pre štvrté a šieste ročníky, Mgr. Katarína 

Hazuchová besedu pod názvom Voda - vec nie celkom samozrejmá a beseda Vojna a mier sa 

realizovala s Mgr. Evou Ohrablovou. Pri príležitosti predsedníctva Slovenska v Rade EÚ sa 

druhý stupeň zúčastnil besedy v kultúrnom centre, kde prednášal o predsedníctve diplomat 

JUDr. Drahoslav Štefánek. 

Školský klub detí  
V školskom klube detí pracovali 3 vychovávateľky: v prvom oddelení Jarmila Vidomanová-

Košinárová, v druhom oddelení Mgr. Marianna Šimorová, v treťom oddelení Bc. Adriána 

Patková. Adaptačné vzdelávanie absolvovali Mgr. Marianna Šimorová a Bc. Adriána Patková 

pod vedením Jarmily Vidomanovej-Košinárovej. Vychovávateľky v ŠKD pracovali podľa 

výchovného programu Školský klub detí plný života, radosti a hier. Pre deti pripravovali 

vedomostné a športové súťaže, tematické dni, príležitostné programy pre rodičov a vystúpenie 
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pri rozsvietení vianočného stromčeka v meste. Vo výtvarnej súťaži Ganeško ide na párty 

získala ocenenie Laura Gostíková z 3. ročníka pod vedením Bc. Adriány Patkovej.  

Na konci školského roka 2015/2016 sa pedagogický zbor rozlúčil  z dlhoročnou kolegyňou  

Jarmilou Vidomanovou-Košinárovou, ktorá k 31. augustu 2016 skončila trvalý pracovný 

pomer a odišla na starobný dôchodok. 

Centrum voľného času na ZŠ Janka Palu 

Centrum voľného času pracuje podľa Výchovného programu: Zaujímavo, hravo, veselo i 

vážne. Vedúci záujmových útvarov pracovali podľa vypracovaných plánov. Žiaci 

navštevovali záujmové útvary zamerané na športové aktivity a rozvoj vedomostí: cvičenia zo 

SJL pre 9. ročník s Mgr. Oľgou Fraňovou, cvičenia z matematiky pre 9. ročník s Mgr. 

Monikou Mojtovou a Mgr. Júliou Kebískovou, konverzácie v angličtine pre 8. – 9. ročník s 

Ing. Jaroslavou Sabadkovou, športové hry s Mgr. Zuzanou Škorvánkovou, karate s Pavlom 

Prnom, stolný tenis s Mgr. Jánom Hudecom, vybíjanú s Bc. Adriánou Patkovou, poznávanie 

prírody pre I. stupeň s Ing. Ľudovítom Bartošom, CSc, florbal s Petrom Tydlačkom, hravú 

angličtinu pre 3. – 4. ročník s Mgr. Lenkou Mičkovou a Zahrajko - spoločenské hry pre I. 

stupeň s Mgr. Dominikou Klimeckou. 

 

Základná škola na Ulici Janka Palu v školskom roku 2015/2016 oslávila 60. výročie 

otvorenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. júna v Kultúrnom centre Nemšová. Priebeh osláv a 

viac informácií o vývoji školy uvádzam v kapitole História.  

Katolícka spojená škola , Školská 9 
Zriaďovateľom školy je rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra. Riaditeľom školy bol Ing. 

Miloš Čižmárik a duchovným správcom školy Mgr. Anton Košík. Členovia rady školy 

zasadali od 5. októbra 2015 v zložení: predseda Branislav Krajči, podpredseda Mgr. 

Katarína Hromníková a členovia Mgr. Anton Košík, Mgr. Martin Vitek, Mgr. Alojz Svedek 

Mgr. Adriana Gabajová, Mgr. Anna Jakúbková, Mgr. Miroslava Gunárová, Bc. Eva 

Strnadová, Anna Bialešová, Oľga Mutňanská. Zasadnutie rady školy v školskom roku 

2015/2016 sa uskutočnilo 3-krát. Pedagogická rada Základnej školy sv. Michala zasadala 6-

krát do roka a tvorili ju pedagogickí zamestnanci jednotlivých škôl. Pedagogická rada 

Materskej školy sv. Gabriela zasadala 4-krát do roka. V školskom roku 2015/2016 bolo 

otvorených 14 tried. V školskom roku 2015/2016 dostala škola finančnú dotáciu vo výške  

5 000 eur od mesta Nemšová na opravu podlahy v telocvični.  

 

Prepočítaný počet zamestnancov na ZŠ sv. Michala bol 25,1 zamestnancov, z toho 2 

nekvalifikovaní. Počas školského roka v škole vyučovalo 29 pedagógov, z toho 4 asistenti 

učiteľa a 2 špeciálni pedagógovia. V Materskej škole sv. Gabriela vyučovalo 6 učiteľov, 

v CVČ 21 učiteľov a v školskom klube detí 3 vychovávatelia. KSS malo 8 nepedagogických 

zamestnancov a jednu na materskej dovolenke. 

Počet žiakov k 15. septembru 2015 bol 20 detí v špeciálnej triede, 241 v Základnej škole sv. 

Michala, z toho 6 integrovaných, a 55 detí v Materskej škole sv. Gabriela, z toho 3 deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Školský klub navštevovalo 73 detí. Centrum 

voľného času navštevovalo 233 detí do 15 rokov. Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka 

základnej školy v školskom roku 2016/2017 bol 23, dvom bol daný odklad školskej 

dochádzky.  

Celoslovenské testovanie, inšpekcia  

V Katolíckej spojenej škole v organizačnej zložke Základná škola sv. Michala bola dňa 3. 

februára 2016 vykonaná tematická inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou v Trenčíne. 

Predmetom školskej inšpekcie bola úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej 
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gramotnosti v testovaní žiakov 9. ročníka. Zo záverov ŠŠI vyplýva, že dosiahnutá priemerná 

úspešnosť žiakov 9. ročníka v jednotlivých oblastiach finančnej gramotnosti bola v sledovanej 

ZŠ nižšia (49,62%) v porovnaní s dosiahnutým priemerom v testovaných školách 

Trenčianskeho kraja (55,21%) i v rámci Slovenskej republiky (50,63%). 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov v školskom roku 2015/2016 boli  

nižšie než celoslovenský priemer. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli percentuálne 

výsledok 61,1%, pričom celoslovenský priemer bol 62,6%, a z matematiky, v ktorej bol 

celoslovenský priemer 52,8%, dosiahli úspešnosť 44,6%.  

Umiestnenie žiakov na stredných školách bolo nasledovné: na gymnáziu sa umiestnili 4 

žiaci deviateho ročníka, 4 na SPŠ, 2 žiaci na obchodnej akadémii, 2 na dopravnej akadémii, 2 

na pedagogickej a sociálnej akadémii, 2 na strednej zdravotnej škole, 8 na SOŠ 4-ročnom 

štúdiu, 2 na SOŠ 5-ročnom štúdiu a 2 na 3-ročnom štúdiu SOŠ. Na osemročné gymnázium 

z piateho ročníka boli prijatí 3 žiaci. Jeden žiak bol prijatý na 2-ročný odbor na SOŠ Pruské a 

zo špeciálnej triedy na odborné učilište 3-ročné prijali 2 žiakov. 

Špeciálne triedy  

Na škole v školskom roku 2015/2016 boli zriadené tri špeciálne triedy: ŠT 1, ŠT 2, ŠT 3, 

ktoré navštevovali žiaci s mentálnym postihnutím, a to ľahkým stupňom: A-variant, stredným 

stupňom: B-variant, ťažkým stupňom: C-variant a autista. 

Projekty 

Projektom Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, ktorý trval od 22. augusta 

2012 a bol ukončený v tomto školskom roku, získala škola 5 ks notebookov. Projektom ŠPÚ 

– Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, ktorý trvá od 1. augusta 2013, môže 

škola získať 1 notebook, 1 dataprojektor a učiteľské knihy. Národným projektom – 

Moderné vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety (ZŠ + SOŠ), ktorý trvá od 12. 

mája 2014, získa ZŠ 1 notebook a sadu reproduktorov. Národným projektom– 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý trvá od 10. mája 2014, 

MŠ a ZŠ získa notebook, tlačiareň a interaktívnu  tabuľu. Projektom MPC „Aktivizujúce 

metódy vo výchove“, ktorý trvá od 9. júna 2014, získala škola interaktívnu tabuľu a projektor 

Hitachi. Národným projektom MPC – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického 

jazyka na základných školách, ktorý trvá od 1. júna 2015, získa didaktické prostriedky na 

výučbu anglického jazyka. Školenia učiteľov prebiehajú aj pod projektom MPC – Podpora 

profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a príprava rozvoja 

polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami a 

projektom ŠPU – Rozvíjanie profesijných kompetencii učiteľov MŠ v kontexte 

zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania.  

Recitačné a čitateľské súťaže 

V recitačnom školskom kole Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutočnilo 8. – 9. februára  

v KSŠ Nemšová, sa v kategórii poézia 1. – 3. ročník na 1. mieste umiestnila Petra 

Šimončíková z 2. ročníka, na 2. mieste Jakub Patka z 1. ročníka a na 3. mieste Michaela 

Sláviková z 1. ročníka. V kategórii próza 1. – 3. ročník obsadil 1. miesto Martin Pekara z 2. 

ročníka, 2. miesto Ela Pružincová z 1. ročníka a 3. miesto Lea Javorčíková z 3. ročníka. 

V kategórii poézia 4. – 6. ročník sa na umiestnila na 1. mieste Martina Malíková z 5. 

ročníka, na 2. mieste Martin Záhorec zo 6. ročníka a Karolína Štefánková z 5. ročníka a na 3. 

mieste Jakub Šumichrast zo 6. ročníka. V próze pre 4. – 6. ročník sa umiestnil na 1. mieste 

Kvetoslav Navrátil zo 6. ročníka, na 2. mieste Amália Galková zo 6. ročníka, Natália 

Miškechová zo 4. ročníka a na 3. mieste Ela Lauková zo 4. ročníka a Laura Prnová z 5. 

ročníka. V obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína 3. marca v kategórii poézia sa na 

prvom mieste umiestnila Martina Malíková a postúpila do okresného kola, kde sa už 
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neumiestnila, a bez umiestnenia sa zapojila aj do krajského kola recitačnej súťaže „A Slovo 

bolo u Boha“. Celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád 

slovenčinu, prečo mám rád Slovensko...“ sa zúčastnila Amália Galková, ktorá napísala 

prózu Prečo mám rád Slovensko? A Radka Šmatláková, ktorá vytvorila báseň Moje 

Slovensko. 

Olympiády, vedomostné súťaže, kurzy 

Žiaci si preverili vedomosti v súťaži, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti výročia narodenia 

Ľudovíta Štúra (28. 10. 1815). Na prvom mieste sa umiestnila Natália Hudeková a Mária 

Bohušová z 9. ročníka. Porota v zložení učiteliek slovenského jazyka a literatúry udelila aj 

špeciálne ocenenie za najoriginálnejší narodeninový pozdrav vytvorený pre Ľ. Štúra. 

Ocenenie získali Eliška Galková a Andrea Chmelinová z 8. ročníka.  

V školskom kole Biblickej olympiády 20. januára získali 1. miesto Radka Šmatláková a 

Amália Galková zo 6. ročníka a Zuzana Pavlačková z 5. ročníka, ktoré v dekanátnom kole 

získali 3. miesto. V školskom kole pytagoriády 8. decembra sa umiestnili za 3. ročník na 1. 

mieste Patrik Navrátil, na 2. mieste Ondrej Mihál a na 3. mieste Daniel Amrich, za 4. ročník 

sa na 1. mieste umiestnila Vanessa Kopačková, na 2. mieste Natália Miškechová, Viktória 

Krajčiová, Nina Kebísková a na 3. mieste Hana Kenderová. Za 5. ročník sa na 1. mieste 

umiestnila Zuzana Pavlačková a Alexandra Vendžúrová. Úspešným riešiteľom v pytagoriáde 

obvodného kola na ZŠ Kubranská Trenčín v kategórii P3 bol 8. marca Patrik Navrátil z 3. 

ročníka. 

V Matematickej olympiáde okresného kola, ktorá sa uskutočnila 5. apríla, v kategórii Z bol 

úspešným riešiteľom Michal Šumichrast z 8. ročníka. 

V školskom kole Olympiády z anglického jazyka dňa 4. decembra obsadili v kategórii 1.A 

1. miesto Radka Šmatláková zo 6. ročníka, 2. miesto Lukáš Šumichrast zo 7. ročníka, 

Alexandra Vendžúrová z 5. ročníka a v kategórii 1.B obsadila 1. miesto Andrea Chmelinová 

z 8. ročníka, 2. miesto Natália Hudeková a 3. miesto Lenka Cabalová z 9. ročníka. Do 

obvodného kola postúpili: Radka Šmatláková a Andrea Chmelinová. 

V školskom kole olympiády z nemeckého jazyka 7. decembra 1. miesto obsadil Radovan 

Čelinský, 2. miesto Veronika Hlásna a 3. miesto Romana Fabušová z 9. ročníka. Okresné kolo 

Olympiády z NEJ sa uskutočnilo 12. januára v Trenčíne. V školskom kole olympiády 

ľudských práv 1. až 3. miesto obsadili Natália Hudeková, Lenka Cabalová, Filip Žovinec. 

Športové súťaže 

ZŠ sv. Michala dňa 29. septembra 2015 

usporiadala  obvodný turnaj O putovný 

pohár sv. Michala. Dievčatá sa vo 

vybíjanej neumiestnili na popredných 

miestach, ale chlapcom sa zásluhou 

výborného trénera kaplána Mgr. Martina 

Viteka veľmi darilo a vyhrali všetky 

zápasy. Umiestnenie bolo nasledovné: 

Futbal chlapci:  1. miesto ZŠ sv. 

Michala, Nemšová, 2. miesto ZŠ J. Palu, 

Nemšová, 3. miesto ZŠ sv. J. Bosca, 

Nová Dubnica. Vybíjaná dievčatá: 1. 

miesto ZŠ sv. J. Bosca, Nová Dubnica, 

2. miesto ZŠ J. Palu, Nemšová, 3. miesto 

ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad 

Váhom. Žiaci ZŠ sa 7. decembra 

Obvodný turnaj o putovný pohár sv. Michala 
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úspešne zapojili do malého futbalu Memoriál Petra Fica, kde v obvodnom kole získali 2. 

miesto.  

V oblastnej atletickej olympiáde cirkevných ZŠ uskutočnenej dňa 6. mája v Dubnici nad 

Váhom získali 8 medailí: 1. miesto Félix Papiernik – beh na 60 m - ml. ž., Félix Papiernik – 

beh na 600 m - ml. ž., 2. miesto Júlia Kukučiarová - skok do výšky- najml. ž., Jakub Hajný – 

vrh guľou - st. ž. Alex Kula - beh na 600 m – st. ž. 3. miesto Adam Hudek - vrh guľou - ml. 

ž., Adam Hudek – beh na 60 m – ml. ž., Kristína Chmelinová – beh na 600 m – ml. ž. 

Deň atletiky žiakov pri príležitosti MDD usporiadaný mestom Nemšová v športovom areáli 

KSŠ Nemšová sa uskutočnil dňa 1. júna. Žiaci KSŠ sa umiestnili 12-krát na prvom mieste, 9-

krát na druhom mieste, 15-krát na tretom mieste. Z toho najlepšími športovcami sa stali Lucia 

Liptáková z 9. ročníka, ktorá získala 2-krát 1. miesto a Félix Papiernik zo 7. ročníka, ktorý 

získal 2-krát 1. miesto. 

Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku v dňoch 12. – 16. októbra 2015 na plavárni 

Nová Dubnica a 7. novembra Behu okolo Ľuborče. Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali 

Lyžiarsky výcvik na Martinských holiach.  

Výtvarné súťaže 

Žiaci sa zúčastnili školskej výtvarnej súťaže Zimná krajina a krajskej súťaže Dobré skutky, 

krajskej súťaže Vesmír očami detí, ekologickej okresnej súťaže Príroda, životné prostredie 

a deti, celoslovenskej súťaže Vrabec domový, vrabec poľný – vták roka 2015, výtvarnej 

súťaže s protidrogovou tematikou Prečo som na svete rád?, súťaže s názvom Slovom o 

Tvojej láske a výtvarnej súťaže Očami detí s tematikou slovenského jedla, ktorú 

organizovala MAS Vršatec.  

V školskej súťaži s protidrogovým zameraním „Ja a moje domáce zviera“ sa z I. stupňa 

umiestnili na 1. mieste Veronika Čelinská, na 2. mieste Karin Hamačková a na 3. mieste 

Natália Ďurechová. Z II. stupňa sa umiestnili na 1. mieste Tamara Pekarová, na 2. mieste 

Adam Mazán a na 3. mieste Veronika Mikulová. 

V školskej výtvarnej súťaži Zimná krajina sa z I. stupňa umiestnili na prvých troch 

miestach Albert Šumichrast, Timea Barišová a Veronika Čelinská z 1. ročníka a z II. stupňa 

obsadili prvé miesta Tamara Pekarová, Mikulová a Alexandra Sedláčková z 5. ročníka. Do 

celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí postúpili v II. kategórii Timea 

Barišová a Petra Koníčková z 1. A a z III. kategórie Michaela Ondrkálová z VII.A a Tamara 

Pekarová z V. A, práca ktorej bola ocenená.   

Exkurzie, výlety a iné aktivity  

Na jeseň sa žiaci výtvarnými prácami zapojili do záhradkárskej výstavy. V zime 8. decembra 

predávali svoje výrobky na mikulášskych trhoch v amfiteátri mestského múzea, 16. decembra 

so žiakmi zo špeciálnych tried vystúpili na vianočnom večierku. V plesovom období 16. 

januára v telocvični KSŠ sa uskutočnilo spoločenské posedenie pri hudbe s početnou 

účasťou rodičov i pedagógov. V programe školskej zábavy vystúpili deti z Detského 

folklórneho súboru Kolíska, ktorá pôsobí pod vedením pani Furmánkovej v Dubnici nad 

Váhom, a heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková zo Skalitého. Na Deň matiek 8. mája 

vystúpili deti MŠ sv. Gabriela a žiaci ZŠ sv. Michala v programe pre mamy v kultúrnom 

centre. Žiaci boli aktívni nielen v laviciach školy, ale počas roka navštívili mnohé miesta 

v okolí i po celom Slovensku. Žiaci 6. a 7. ročníka v máji absolvovali exkurziu do čistiarne 

odpadových vôd, 7. a 8. ročník sa rovnako v máji zúčastnil Dňa techniky na Spojenej škole 

sv. Jána Bosca v Dubnici nad Váhom a opäť 6. a 7. ročník odišiel začiatkom júna na školský 

výlet do Velehradu na Morave a navštívili Archeoskanzen Modrá. Školský poznávací výlet na 

Oravský hrad, odbornú exkurziu vo Hvezdárni v Kysuckom Novom Meste a školský 

poznávací výlet na Bratislavský hrad a na tvorivé dielne „Scénička“ na Novej scéne v 

Bratislave absolvovali počas roka žiaci 5. ročníka. Žiaci 3. ročníka navštívili jaskyňu Driny, 
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2. ročník minizoo Ranč pod Babicou a pre žiakov 1. ročníka zorganizovali  výlet do ZOO 

Bojnice. Žiaci 3. ročníka sa 18. až 22. apríla zúčastnili školy v prírode na Starej Myjave. 

Školský turistický výlet na Vršatec sa uskutočnil 7. júna pre žiakov špeciálnych tried. 

 

Organizované boli aj divadelné predstavenia pre žiakov a zamestnancov školy. Pre 

zamestnancov sa prvé predstavenie odohralo 23. októbra 2015 pod názvom „Sluha dvoch 

šéfov“ v divadle Nová Scéna v Bratislave a druhé  muzikál „Kočky“ 10. júna 2016 v tom 

istom divadle. Pre žiakov III. A a B triedy hralo 9. decembra 2015 Bábkové divadlo v Žiline. 

Triedy 4., 5. a 6. ročníka navštívili divadelné predstavenie „Mlynárikov pytač“ v Trnave 

a žiaci 8. a 9. ročníka 17. júna 2016 navštívili divadlo Jána Palárika v Trnave, kde sa hralo 

divadelné predstavenie „Malý princ“. Vo sviatočnom období 21. decembra sa uskutočnilo 

v telocvični vianočné vystúpenie „Popoluška“ pre deti MŠ a žiakov ZŠ a na konci 

školského roka opäť v školskej telocvični vystúpila tanečná škola Len Tanec z Novej 

Dubnice, ktorá ukázala žiakom 

základnej školy svoje umenie. 

Súčasťou aktivít ZŠ bola verejná 

charitatívna zbierka občianskeho 

združenia Savio, do ktorej sa 

zapojili žiaci i zamestnanci školy 

v období od 11. februára  do 22. 

marca 2016 pod názvom „Tehlička 

pre deti zo Sýrie“. Zapojili sa do 

nej aj žiaci 4. triedy pod vedením 

triednej učiteľky Mg. Zuzany 

Gulišovej a postavili fiktívne 

príbytky pre deti, ktoré to najviac 

potrebujú, a v priebehu jedného 

týždňa  vyzbierali 34,60 eur.  

 

Výchovné boli ukážky hasičského a 

policajného zboru 6. mája a niekoľko zberov a recyklácii odpadu. Školskej súťaže jesenného 

zberu papiera sa zúčastnilo 48 žiakov, spolu odovzdali 3 346 kg papiera. Jarného zberu 

papiera sa zúčastnilo 51 detí a žiakov, spolu odovzdali 3 560 kg. V školskej súťaži v zbere 

tetrapakových obalov bolo spolu odovzdaných 6 433 ks obalov. KSŠ sa zapojila do súťaže 

Domestos pre školy a umiestnia sa na 2. mieste, čím získala produkty Domestos na celý rok 

zadarmo. 

Materská škola sv. Gabriela  

Materská škola sv. Gabriela vychádzala v svojej práci zo štátneho vzdelávacieho programu 

ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie z roku 2008. Na jeho základe bol vypracovaný vlastný 

Školský vzdelávací program: „Svetielka“ obohatený o duchovný rozmer. V školskom roku 

2015/2016 sa materská škola zapojila do pilotnej fázy zavádzania iŠVP, ktorý prešiel malými 

úpravami a vstúpil do platnosti 6. júla 2016. Tento ŠVP je záväzný pre všetky materské školy 

od 1. septembra 2016 a podľa neho sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v materských 

školách. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je školská spôsobilosť dieťaťa a 

vzdelávanie, rozvoj kultúrnej gramotnosti, čo sa odzrkadľuje vo viacerých oblastiach 

vzdelávania. 

Žiaci 4. ročníka  a fiktívne príbytky pre deti 
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Predškolskú prípravu v MŠ sv. 

Gabriela absolvovalo 23 detí. Do 

1. ročníka základnej školy pre 

školský rok 2016/2017 odišlo z 

Materskej školy sv. Gabriela 22 

detí. Jednému dieťaťu bola 

odložená povinná školská 

dochádzka o jeden školský rok 

na žiadosť zákonného zástupcu a 

na odporučenie pedagogicko-

psychologickej poradne. Deň 

otvorených dverí pre deti 

predškolského veku a ich rodičov 

sa uskutočnil 26. novembra 2015, 

kedy si mohli pozrieť triedy 1. 

stupňa ZŠ sv. Michala. 

 

Aktivity Materskej školy sv. Gabriela sú podobné ako na základnej škole. Svojimi 

výtvarnými prácami prispeli na výstavu zeleniny, ovocia a kvetov a prišli sa na ňu aj pozrieť. 

Na jeseň sa zapojili do zberu papiera, 21. októbra realizovali posedenie na Deň jablka, 30. 

októbra absolvovali Šarkaniádu a pri príležitosti Sviatku všetkých svätých navštívili cintorín 

v Nemšovej. Mikuláš v materskej škole sa uskutočnil 4. decembra a vianočná besiedka 17. 

decembra. Počas celej zimy absolvovali vychádzky zamerané na zimné športy a starostlivosť 

o voľne žijúce zvieratá a vtáky. Na začiatku februára sa v materskej škole uskutočnil pre deti 

karneval. Počas roka sa zapojili do Dňa vody 23. marca a Dňa zeme 22. apríla. Deti MŠ 

vystúpili 1. mája na oslavách Dňa matiek v kultúrnom dome a 17. mája mali v škôlke besedu 

pri príležitosti Dňa matiek. Pre deti v MŠ sa 13. apríla uskutočnilo divadelné predstavenie 

„Rytieri“.  

Stredná odborná škola svätého Rafaela  

Strednú odbornú školu sv. Rafaela v Nemšovej, ako organizačnú zložku Katolíckej spojenej 

školy, v školskom roku 2015/2016 nenavštevovali žiadni žiaci. V minulom školskom roku 

ukončili vzdelanie poslední maturanti. 

Centrum voľného času 

Žiaci sa mohli rozhodnúť pre krúžky v športovej oblasti: florbal I. (2. – 5. ročník ), florbal II. 

(6. – 9. ročník), posilňovací, zábavníček (1. – 4. ročník), športovček (1. – 4. ročník), stolný 

tenis, stolný futbal, vybíjaná dievčatá (4. – 9. ročník), futbalový krúžok. 

V oblasti jazykov ponúkali krúžky zamerané na cvičenia zo SJL, cvičenia zo SJL na monitor, 

ANJ pre predškolákov, ANJ pre prvákov, taliančina pre začiatočníkov, šikovný jazýček I. 

(MŠ, ŽŠ), šikovný jazýček II. (MŠ, ŽŠ). Pre žiakov druhého stupňa cvičenia z MAT, monitor, 

kamarátstvo s Mat a Sjl. Z počítačových krúžkov si mohli vybrať PC pre predškolákov, 

počítačový, Robolab a práca s PC I. a II. 

V duchovnej sfére viedli krúžky náboženstvo pre najmenších, biblický, liturgický spev. 

Výtvarné  krúžky zamerané na kreslenie v prírode, kreslenie na cestách, kaligrafický krúžok, 

výtvarné súťaže a všeobecne výtvarný krúžok. Ďalej viedli chovateľský a hudobný  krúžok  

a krúžok strojopisu (10-prstová hmatová metóda). 

Vo veľkej telocvični sa 19. novembra uskutočnia prehliadka talentov Talentmánia. Na 3. 

mieste sa umiestnila 5-členná skupina  HIP-HOP zo žiakov 2., 3. a 4. ročníka, na 2. mieste sa 

umiestnil Hugo Puliš z 5. A triedy v hre na harmoniku a 1. miesto získala 4-členná kapela 

v zložení žiakov 8. – 9. ročníka a študenta vysokej školy.  

Deti Materskej školy sv. Gabriela  
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Materská škola Nemšová, Odbojárov 177/8A 
V školskom roku 2015/2016 sa neudiali žiadne zmeny ani vo vedení, ani v školskej rade. Vo 

vedení materskej školy bola naďalej Bc. Miroslava Dubovská a zástupkyňami riaditeľky 

boli Martina Kotrasová a Darina Forgáčová. Školská rada zasadala počas roka 2-krát 

a pedagogická 5-krát. K 15. septembru 2015 mala materská škola 178 detí, z toho 19 

dvojročných a 43 predškolákov vo veku 5 - 6 rokov. V materskej škole sa nenachádzal žiadny 

žiak s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Počet zamestnancov bol 31, z toho 

kvalifikovaných pedagogických zamestnancov bolo 15, jeden nekvalifikovaný a 15 

nepedagogických zamestnancov (3 školníčky, 4 upratovačky, 2 administratívni zamestnanci 

a 6 zamestnancov pri ZŠS). 

 

MŠ v tomto roku podala tri žiadosti o dotácie. Prvú o zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl pre prevádzku na Ľuborčianskej ulici, druhú žiadosť o poskytnutie dotácie 

zo zameraním na rekonštrukciu školskej kuchyne pre elokované pracovisko na 

Ľuborčianskej ulici a tretiu žiadosť so zameraním na zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov na zateplenie, opravu strechy a svietidiel pre elokované pracovisko na 

Trenčianskej ulici. V školskom roku 2015/2016 pokračovala spolupráca školy s firmou Milsy, 

a. s., ktorá naďalej pre školu dodávala mlieko a mliečne výrobky.  

 

Tatra banka a. s. vyhlásila na podporu vzdelávania zamestnanecký program Dobré srdce  a 

trieda na Ul. odbojárov podala žiadosť projektom „Postav dom, zasaď strom“ a získala 

finančný dar 300 eur.   

Výtvarné súťaže 

Deti z MŠ na Ulici odbojárov sa zaslaním kresieb Jánošíkovej družiny a ľudových tanečníc 

zapojili do výtvarnej súťaže Cestovanie v čase, ktorú vyhlásilo Trenčianske osvetové 

stredisko Trenčín s cieľom podnecovať deti k umeleckej tvorivosti. Deti elokovanej triedy na 

Ľuborčianskej ulici sa zapojili do súťaže Metodicko-pedagogického centra v Bratislave 

Dúhový kolotoč, ktorého cieľom bolo podporovať deti predškolského veku v autentickom 

výtvarnom vyjadrovaní fantazijných predstáv. V XIX. ročníku výtvarnej súťaže Svet okolo 

nás bola ocenená maľba Sabinky Pagáčovej z MŠ na Ulici odbojárov. Do 31. ročníka 

výtvarnej súťaže Trenčianskeho osvetového strediska Trenčín Vesmír očami detí zaslali 

práce detí z MŠ na Ulici odbojárov a ocenený bol Matúško Mrázik. Deti z MŠ na Ul. 

odbojárov sa zapojili aj do výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti, ktorá bola 

vyhlásená Trenčianskym osvetovým strediskom. Do súťaže Parky a záhrady - najlepšie 

miesta pre oddych vyhlásenej Slovenskou agentúrou životného prostredia sa zapojili deti 

elokovanej triedy na Ľuborčianskej ulici. 

 

V školskom roku 2015/2016 boli práce uverejnené aj v niekoľkých v periodikách. Výtvarné 

práce detí z elokovanej triedy na Ul. A. Kropáčiho boli uverejnené v detskom časopise 

Včielka. Práce detí z tried na Ul. odbojárov v odbornom časopise Predškolská výchova č. 3, 

č. 4, ročník LXX, práce detí z ET Ľuborčianska v detskom časopise Vrabček, kde bola 

uverejnená víťazka o najkrajšiu záložku do knihy Zarka Prnová a výtvarná práca s názvom 

Leto od Nikolky Ondrejičkovej z elokovanej triedy na Ľuborčianskej ulici bola uverejnená v 

časopise Slovenka. Okrem výtvarných súťaží sa zapojili do tanečnej súťaže s názvom Deň 

tanca 2016, ktorú vyhlásilo  Trenčianske osvetové stredisko Trenčín s cieľom motivovať 

tanečné krúžky k tvorivej práci ako prostriedku voľnočasových aktivít detí. Tanečný krúžok 

Tanculienka získal 1. miesto v súťaži a postúpil do celoslovenskej súťaže.  
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Športové podujatia  

Dňa 22. októbra sa uskutočnilo športové popoludnie, detská olympiáda, pod názvom  

„Šmolypiáda“, na ktorej sa zúčastnili deti jednotlivých prevádzok a plnili rôzne úlohy. 

Športové dopoludnie 9. júna v duchu tradícií ľudových slávností absolvovali deti z MŠ na 

Ulici Kropáčiho spojené s besedou s rezbárom Jaroslavom Minárechom.  

V športovej hale v Nemšovej sa 23. mája uskutočnil 5. ročník florbalového turnaja o 

putovný pohár materskej školy. Škôlkarske tímy hráčov z elokovaných prevádzok 

predviedli nevídané výkony. Tanculienky - cheerleader z tanečného krúžku so svojou 

choreografiou roztlieskali fancluby, diváci povzbudzovali, ako len vládali, a hostia, ktorí sa na 

turnaji zúčastnili po prvýkrát, sa neprestávali diviť. Takí malí a toľko športového nadšenia! 

Tohtoročným víťazom sa stal tím detí z triedy na Ulici Ľuborčianskej.  

Výlety, exkurzie a iné aktivity  

V priebehu roka podnikali rôzne branné cvičenia, turistické vychádzky do okolitej prírody 

spojené so zberom liečivých rastlín, púšťaním šarkanov, sánkovaním či guľovačkou. Deti ET 

MŠ na Trenčianskej ulici absolvovali 26. januára vychádzku do prírody s K. Rajcovou 

z CHKO pod názvom Príroda a zvieratká sa ukladajú na zimný spánok, 27. mája pri 

vychádzke k rybníku „hľadali vodníka Čľapka“ a 28. júna spolu pozorovali bocianiu 

rodinku.  

Jednotlivé elokované triedy absolvovali exkurzie do mnohých inštitúcií v meste i mimo 

mesta Nemšová. V dňoch 14. a 18. decembra navštívili mestské múzeum a betlehem, 27. 

januára a 18. februára absolvovali exkurziu do pekárne Sézam, 16. februára navštívili mestskú 

knižnicu, 22. marca absolvovali tvorivé dielne s hlinou v Mestskom múzeu Nemšová a 23. 

marca opäť navštívili Mestskú knižnicu v Nemšovej. Exkurzia do Galérie M. A. Bazovského 

v Trenčíne, ktorá bola spojená s tvorivými dielničkami a majstrom Galerkom, sa uskutočnila 

16. mája,  Tlačiareň J+K s. r. o. navštívili 23. mája, exkurziu na farmu Gazdovstvo Uhliská 

v Tr. Závade absolvovali 1. júna a  exkurziu do nemšovských kasární 3. júna.  

Niektoré triedy počas roka navštívili Bojnický zámok a ZOO v Bojniciach, ranč v Prejte alebo 

plavecký výcvik. Počas roka sa stretli aj zo záchranárskymi zložkami. Dňa 25. septembra sa 

žiaci ET MŠ Kropáčiho prišli pozrieť na hasičskú súťaž do priestorov NTS v Nemšovej a pre 

žiakov ET MŠ na Trenčianskej ulici sa uskutočnila beseda s policajnými zložkami.  

 

Na niektoré tradičné sviatky, udalosti a podujatia v meste Nemšová reagovali svojou 

aktivitou aj deti MŠ. Hneď na začiatku školského roka putovali ich výtvarné práce na výstavu 

ovocia, zeleniny a kvetov. Deti MŠ ET na Ulici Kropáčiho 2-krát v roku, v novembri a v júni, 

Z 5. ročníka florbalového turnaja o putovný pohár materskej školy  
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spríjemnili svojim vystúpením vítanie detí do života. V novembri absolvovali lampiónový 

pochod strašidiel, v marci vítali jar a lúčili sa s Morenou, a rovnako v marci, ale v iných 

triedach, sa uskutočnilo tvorivé popoludnie, súťaž o najkrajšie maľované vajíčko, dekoráciu 

s veľkonočnou tematikou.  

Okrem tradičných udalostí spojených so sviatkami počas školského roka sa uskutočnilo 

niekoľko divadelných predstavení a hudobno-výchovných koncertov. Hneď v úvode 

školského roka 23. septembra divadelné predstavenie „Neboj sa“, 20. novembra divadelné 

predstavenie „Ako psíček a mačička drhli dlážku“, 5. novembra hudobno-výchovný koncert 

„Simsalabim“, 7. decembra koncert MIA v Kultúrnom stredisku Ľuborča, 4. februára divadlo 

„Ako dedko s babkou  dobre nažívali“, 18. marca „ Tik-tak“ a 21. júna divadelné predstavenie 

„Klauniáda“. Každá elokovaná trieda realizovala rôzne popoludnia s rodičmi. Dňa 24. 

septembra pri príležitosti Dňa mlieka tvorili zdravé mliečne nápoje, 1. a 14. októbra 

oslavovali Deň Jablka tvorivým popoludním a ochutnávkou bylinkových čajov, 6. a 28. 

októbra absolvovali tekvicovú slávnosť, tvorivé dielne zamerané na výrobu svetlonosov 

z tekvíc, šarkanov,  19. novembra podujatie zamerané na zdravý životný štýl, 16. decembra 

tvorivé dielničky, výrobu vianočných ozdôb, svietnikov a pohľadníc, 21. decembra zdobenie 

medovníčkov s rodičmi, 11. - 12. mája besiedky pri príležitosti Dňa matiek, 16. mája jarné 

upratovanie s rodičmi a 15. júna Turecký deň.  

V mesiacoch marec a apríl sa uskutočnil zber papiera, 15. apríla sa zúčastnili na akcii Čisté 

mesto a 21. apríla pri príležitosti Dňa zeme absolvovali so skautmi súťaživé popoludnie.  

 

Počas roka navštívili aj miestne školy, 16. novembra ZŠ Janka Palu, 26. novembra ZŠ sv. 

Michala, 15. a 18. februára DOD  na ZŠ Janka Palu, 18. mája DOD v ZUŠ Nemšová spojený 

s tvorivými dielňami a Deň otvorených dverí organizovala aj samotná materská škola dňa 2. 

mája, kedy sa mohli  prísť pozrieť do škôlky budúci škôlkari. 

Na záver školského roka 23. júna sa uskutočnil  slávnostný galaprogram a 29. júna rozlúčka 

s predškolákmi. 

ZUŠ Nemšová, Ľuborčianska 2 
Riaditeľkou školy bola tretí rok Bc. Viera Muntágová, DiS.art, prvou zástupkyňou 

riaditeľky učiteľka hudobného odboru Mgr. Lucia Ondrušíková a druhou zástupkyňou 

učiteľka výtvarného odboru Mgr. Anna Haliaková, PhD. 

Škola zamestnávala 46 pedagogických zamestnancov, z toho 37 na pracovný pomer a 9 na 

dohodu o vykonanej práci. V hudobnom odbore pracovalo 32 pedagógov (z toho 2 na MD, 2 

na zastupovanie zamestnanca počas PN, 1 na zastupovanie zamestnanca počas MD). V 

Slávnostný galaprogram detí materskej školy  v šk. roku 2015/2016 
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tanečnom odbore bolo 8 pedagógov, z toho 5 nekvalifikovaných, a vo výtvarnom odbore 6 (z 

toho 2 na MD, 1 na zastupovanie zamestnanca počas MD). Počet nepedagogických 

zamestnancov bol dvaja, ekonómka a upratovačka. 

 

K 15. septembru 2015 mala ZUŠ 

Nemšová 795 žiakov, z toho v 

hudobnom odbore 296, v tanečnom 

odbore 259, vo výtvarnom odbore 

240. Počet novoprijatých žiakov bol 

169, z toho v hudobnom odbore 58, v 

tanečnom odbore 54, vo výtvarnom 

odbore 57. Počet žiakov študujúcich 

v Nemšovej a v pobočkách bol: 

Nemšová 264 žiakov, Dolná Súča 

110, Trenčianska Turná 86, Horná 

Súča 70, Drietoma 66, Melčice-

Lieskové 58, Soblahov 48, Horné 

Srnie 46, Skalka nad Váhom 24 a 

Trenčianske Stankovce 23. 

 

V škole sa v školskom roku 2015/2016 nachádzalo niekoľko hudobných a tanečných 

zoskupení: detské folklórne súbory Dvorček z Nemšovej a Melenčárik zo Soblahova, 

Dychový orchester ZUŠ Nemšová z Dolnej Súče a Tanečná skupina módneho tanca 

v Nemšovej. V hudobnom odbore si žiak mohol vybrať spomedzi hudobných nástrojov, ako 

sú klavír, zobcová flauta, trúbka, klarinet, priečna flauta, tenor, saxofón, tuba, krídlovka, 

gitara, husle, basgitara, bicie nástroje, akordeón a spev.  

V ZUŠ Nemšová pôsobí umelecká rada, ktorej vedúcou je Mgr. Lucia Ondrušíková a vedúci 

jednotlivých odborov boli Bc. Viera Muntágová, DiS.art za tanečný odbor, Mgr. Anna 

Haliaková, PhD. za výtvarný odbor, Mgr. Michal Orechovský za oddelenie strunových 

nástrojov, Miroslav Muntág za oddelenie klávesových nástrojov, Vladimír Vavro za 

oddelenie  dychových nástrojov a Eva Sýkorová, DiS.art za spevácke oddelenie. 

Akcie  v školskom roku 2015/2016 

Výtvarníci sa od začiatku školského roka pripravovali na výstavu ovocia a zeleniny a neskôr 

sa zapájali do mnohých aktivít a výtvarných súťaží: Príroda, životné prostredie a deti, 

Kreatívne Vianoce, Vesmír očami detí, Návrh na žiacku knižku a v závere roka prezentovali 

svoje diela na výstave prác žiakov výtvarného odboru v Mestskom múzeu v Nemšovej, ktorej 

vernisáž sa uskutočnila 27. mája. V škole je dobrá medziodborová spolupráca, výtvarníci 

tvoria kulisy a rekvizity pre tanečníkov, sprievodné výstavy a výzdobu na koncertoch 

a hudobníci vystupujú na koncoročnej vernisáži žiakov. Vo vianočnom období hudobníci 

vystúpili na koncertoch v Mestskom múzeu v Nemšovej v dňoch 7. – 8. decembra a tanečníci 

predviedli svoje choreografie v Kultúrnom centre v Nemšovej dňa 9. decembra. Na všetky 

koncerty zavítal aj Mikuláš. Počas ostatného roka vystupovali na mnohých podujatiach 

v meste alebo v centre sociálnych služieb, 11. mája vystúpili spolu s ostatnými školami na 

Dni matiek, uskutočnili jarný koncert a 17. júna na záverečnom koncerte žiakov hudobného 

a tanečného odboru  predviedli svoje umenie, ktoré sa naučili počas celého školského roka. 

Ocenení žiaci v súťažiach  

V  súťaži Nemšovský slávik organizovanej ZUŠ Nemšová v kategórii A1 vyhrala prvé 

miesto Nina Holúbková, v kategórii B2 sa na prvom mieste umiestnili Simona Chudová 

a Thobias Oberta, v kategórii A2 bola najlepšia Emily Gabrhelová, v kategórii A3 sa na 

Vianočný koncert ZUŠ Nemšová  18.12.2015 
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prvom mieste umiestnili Silvia Kobzová a Tatiana Vaneková a v posledných kategóriách A4 

a B4 boli za najlepšie speváčky vyhlásené Simona Zemanovičová a Natália Bilčíková.  

ZUŠ Nemšová získala 10. apríla v Bratislave v tanečnej súťaži Pohyb bez bariér tretie 

miesto za choreografiu Bob a Bobek. Dňa 15. mája sa žiaci zúčastnili tanečnej súťaže 

neregistrovaných tanečníkov celého Slovenska POV DANCE a v kategórii deti sa 

s choreografiou Bob a Bobek a Football umiestnili v zlatom pásme, s choreografiou Sedem 

statočných v bronzovom pásme a v kategórii mládeže sa umiestnili s choreografiou Haló 

v bronzovom pásme. Choreografia Haló bola úspešná aj na 11. ročníku tanečnej súťaže 

„Senecká Dúha“, kde 28. mája získala diplom za 3. miesto.  

ZUŠ Nemšová sa 16. apríla zúčastnila, ale neumiestnila sa v celoslovenskom kole tanečnej 

súťaže Dance Rose v Ružomberku, no 30. apríla sa zúčastnili krajskej súťaže a prehliadky 

moderného tanca Deň tanca Trenčianskeho samosprávneho kraja 2016, a v nej získali  

umiestnenie v zlatom pásme za choreografiu Football a bronzovým pásmom boli ocenené 

choreografie Old time, Latino kids, Sedem statočných, Haló, Cheerleade a Indiánky. 

V poradí 14. ročník Dvoreckého Dychfestu sa uskutočnil 2. júna v Mestskom múzeu v 

Nemšovej. Zúčastnili sa ho deti a mládež od 5 do 18 rokov. V kategórii zobcovej flauty 5 - 6 

rokov sa v zlatom pásme umiestnila Karin Izrdelová, v kategórii 7 - 8 rokov zlaté pásmo 

získali Elena Jandová, Šimon Holíček a Terézia Dušová. V dychových nástrojoch 9 - 12 

rokov sa v zlatom pásme umiestnila Karolína Štefánková a v dychových  nástrojoch 13 rokov 

a viac sa umiestnili Lukáš Bariš, Roman Pleva, Patrik Holíček a Šimon Král.  

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a mesto Rajecké Teplice 

udelili na XV. medzinárodnom festivale akordeonistov venovanom pamiatke Michaela 

Ganiana in memoriam 2. – 3. júna diplom Dávidovi Gajdošíkovi v zlatom pásme v O.B 

kategórii a Ondrejovi Hupčíkovi v striebornom pásme  v II. kategórii. 

Súkromné centrum voľného času NTS Nemšová 

V školskom  roku  2015/2016 bola riaditeľkou, tak ako v predchádzajúcom roku, Mgr. Mária 

Haljaková. Počet detí navštevujúcich jednotlivé krúžky bol 98 (v roku 2015, 123 žiakov). 

 

V centre fungujú záujmové športové krúžky: tenis - Marián Ležák s počtom detí 11, florbal 

hra MLP - Peter Tydlačka s počtom detí 11, florbal MLŽ - Peter Tydlačka s počtom detí 7, 

florbal STŽ - Peter Tydlačka s počtom detí 11, futbal MLŽ - František Patka s počtom detí 

3, futbal PMLŽ - František Patka s  počtom detí 4, futbal STŽ - František Patka s počtom 

detí 7, Farebný svet LEGA - Bc. Miroslava Dubovská s počtom detí 10, Pohybové hry - 

Mgr. Katarína Koníčková, Emília Štefánková s počtom detí 14, pohybové hry Ľuborča - 

Lídia Adamčíková s počtom detí 13, tanculienky - Petra Vojtová s počtom detí 7. 

Počas letných prázdnin sa v spolupráci s Gazdovstvom Uhliská uskutočnil tábor pod  názvom 

Tábor v sedle. Lektorkou koní bola tak ako v predchádzajúcom roku Kateřina Sedmáková a 

animátorkami Miroslava Fabušová, Zuzana Begáňová, Zuzana Pavlačková a Bernard Brisuda. 

Tábor počas piatich turnusov absolvovalo 90 detí vo veku od 6 do 14 rokov. Počas piatich dní 

absolvovali lekcie na koni, kreatívne dielničky, detskú jogu, športové hry s tematikou „zvyky 

na dedine počas roka.“  
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Agroturizmus 

MAS Vršatec 
Rok 2016 bol všeobecne pre všetky MAS-ky veľmi náročný. Nie ani tak kvôli nadmernému 

množstvu pracovných povinností, ako kvôli nevedomosti, ktorú prežívali. V minulom 

programovom období do územia priniesli finančné zdroje, ktoré použili predovšetkým na 

zveľadenie územia a podporu turizmu. Keďže počas celého roku 2016 stále nebolo ukončené 

výberové konanie úspešných MAS na Slovensku, nedisponovali finančnými prostriedkami na 

veľké projekty, aké realizovali v minulosti, a tak svoju činnosť sústredili prevažne na malé 

propagačné podujatia a aktivity. 

Prezentovanie  MAS Vršatec  
MAS Vršatec prezentovala svoju činnosť 7. apríla na prednáške „Za dolinou dolina“ na SOŠ 

obchodu a služieb v Trenčíne či 13. – 14. mája na medzinárodnej výstave cestovného ruchu 

regiónov Regio Tour Expo  v Trenčíne. Hlavným motívom výstavy v Trenčíne bolo ukázať 

návštevníkom krásy nachádzajúce sa na Slovensku a v Českej republike. V stánku MAS 

Vršatec si návštevníci mohli vziať rôzne propagačné materiály a dozvedieť sa viac o 

zaujímavostiach z nášho regiónu. Stánok v piatok obohatil Imrich Strápek včelími produktami 

a v sobotu Peter Mikula výrobkami z prútia. Tento rok sa výstavy zúčastnili aj vystavovatelia 

z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a Slovinska. Výstavu doplnili o ochutnávku svojej 

kuchyne a vystúpenie hudobnej skupiny SAME BABE.  

MAS Vršatec sa prezentoval aj na letnom kine počas júla a augusta v obciach Tuchyňa, 

Sedmerovec a Pruské, 12. – 13. augusta na Nemšovskom jarmoku a 21. – 24. augusta na 

poľnohospodárskej výstave Agrokomplex v Nitre.  

Aktivity v roku 2016 boli najmä na lokálnej úrovni. Dňa 8. júna územie MAS Vršatec 

navštívili žiaci zo Základnej školy Lehota pod Vtáčnikom, ktorých zaujal ponúkaný cestovný 

balíček. So zástupcami kancelárie navštívili múzeum v Bohuniciach, v Nemšovej, 

vyhliadkovú vežu v Trenčianskej Závade a Veľkú Skalku v Skalke nad Váhom. Deti ocenili 

rozmanitosť výletu, a taktiež krásne prostredie, ktoré nepoznali.  

Vyhodnotenie 6. ročníka výtvarnej súťaže Očami detí sa realizovalo 29. júna. Po konzultácii 

so základnými školami bola vybraná téma Hrnček var!/Maľujte a kreslite najobľúbenejšie 

tradičné recepty na jedlá a nápoje. Do súťaže sa zapojili deti zo základných škôl 

z Bolešova, Dulova, Hornej Súče, Ilavy, Mikušoviec, Nemšovej, Pruského a Tuchyne. Na 

vyhodnotenie bola prizvaná odborná porota v zložení Mgr. Anna Haliaková PhD, Bc. Pavol 

Bobot, Dis., Mgr. Art. Vladislav Kakody a Mgr. Miroslava Juzeková. Slávnostné 

vyhodnotenie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Dulove. Víťazmi v prvej kategórii boli 

Timotej Repa z Hornej Súče, Peter Štefanec z Dulova a Michaela Vašíčková z Hornej Súče a 

v druhej kategórii Matúš Guga z Hornej Súče, Katarína Majerníková z Pruského a Adam 

Sluštík z Pruského. Za vystihnutie témy si ocenenie odniesla Tereza Mišíková z Pruského a 

za najoriginálnejšiu prácu Marianka Chytilová z Bolešova. Cenu za použitú techniku si 

odniesla Nika Jurkovičová z Hornej Súče a cenu poroty získala Lucia Šatková z Pruského. 

 

Odborné a pracovné stretnutia, konferencie, workshopy a zahraničné cesty v roku 2016 

boli dve. Prvou bola výmena skúsenosti s MAS Malohont 22. septembra, kedy územie MAS 

Vršatec navštívili členovia MAS Malohont za účelom spoznania týchto končín a inšpirácie pri 

tvorbe projektov v novom programovom období. Navštívili múzeum voskových figurín, 

cyklotrasu, sklársku expozíciu, expozíciu Ľudmily Podjavorinskej, outdoorové fitnes a iné. 

Druhou bola Medzinárodná konferencia LINC 2016, ktorá bola v maďarskom meste Dabas 

od 27. do 30. septembra 2016.  
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Aktívny občan 
Aktivita je určená pre všetkých obyvateľov spod Vršatca. Obyvatelia mohli dokázať, že majú 

skutočný záujem podieľať sa na rozvoji svojho regiónu. Návrhy projektov sa podávali 

v mesiacoch máj – jún. Podmienkou na získanie finančnej podpory bolo zaviazanie žiadateľa 

zrealizovať brigádu spolu z dobrovoľníkmi do konca novembra 2016. Podporené boli mini 

rekonštrukcie s výškou príspevku 350 eur na obnovu zábradlia pri potoku a rekonštrukciu 

lavičiek na cintoríne v obci Krivoklát, 353,95 eur na opravu  autobusovej zastávky Dulov 

cintorín a 500 eur prispeli na obnovu športového areálu v obci Červený Kameň.  

Stratégia CLLD (Community Led Local Development / Miestny rozvoj vedený 

komunitou) 
V uplynulom roku MAS Vršatec vypracoval dodatok č.1 k stratégii CLLD pre nové 

programové obdobie 2014 – 2020 so žiadosťou o schválenie stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny. Vrátane všetkých povinných 

príloh, v rámci výzvy 20/PRV/2016, opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci 

iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou. Tieto dokumenty osobne odovzdali 2. decembra 

2016 v Bratislave v sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Hlavnou úlohou dodatku bolo 

prepočítanie žiadaných finančných prostriedkov podľa novoupraveného vzorca, a tiež zmena 

finančných prostriedkov jednotlivých opatrení v stratégii CLLD, neoddeliteľnú súčasť ktorej 

predstavuje tento dodatok. 

Ranch 13 
Novinkou ranča v roku 2016 bol nový priestor s jazierkom pre chov rýb a relaxáciu 

návštevníkov a podanie projektu a následná realizácia nového ubytovania a jazdeckej 

krytej haly.  
Medzi každoročné aktivity organizované 

Ranchom 13 patrí Galavečer SAWRR 

(Slovenská Asociácia Western Ridingu 

a Rodea), ktorý sa uskutočnil 13. februára 

v Kultúrnom centre v Nemšovej, rančová 

zabíjačka 5. marca  a  husacie hody 11. 

novembra. V dňoch 19. – 20. marca sa 

uskutočnil na ranči verejný tréning, na 

ktorom si návštevníci mohli pozrieť 

jazdcov, ako sa pripravujú na sezónu. 

Okrem tréningu mali k dispozícii detské 

ihrisko, vozenie sa na koni, špeciality v 

bufete a v nedeľu tradičný nedeľný obed. 

Ranch 13 celoročne poskytuje svoje priestory na svadby a rôzne spoločenské podujatia. 

Sezóna rodea 
Eurorodeo sa uskutočnilo 1. februára a machrodeo ako oficiálne prvé rodeo sezóny 2. – 3. 

júla. Zúčastnili sa ho najlepší jazdci  z celého Slovenska a Českej republiky. V sobotu 2. júla 

večer sa spoločne zabavili na country bále. Na druhé rodeo, Western rodeo, ktoré sa 

uskutočnilo 16. – 17. júla, prišlo 62 jazdcov. Posledné rodeo - Roping rodeo - sa uskutočnilo 

20. – 21. augusta. Okrem samotného rodea pripravili organizátori návštevníkom vozenie sa 

na koňoch, mini zoo, lasovanie na umelé kravy, stolový futbal, skákací hrad, hod 

tomahawkom, súťaže pre divákov a deti, tipovanie na víťaza a zlosovateľná bola aj 

vstupenka. 

Prvé rodeo 2. – 3. júla 2016  
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Kurzy  
Kurz s Bárou Bořankovou sa uskutočnil 12. – 13. marca a bol zameraný na zdokonalenie 

jazdeckých skúseností jazdcov a koní. 

Kurzy s Radkom Holubom, s jedným z najlepších jazdcov s lasom na Slovensku i 

v zahraničí, sa uskutočnili celkovo 4-krát. Prvý kurz práce s dobytkom bol 19. – 20. marca. 

Pod vedením trénera sa jazdilo na koni a pracovalo s dobytkom. Druhý kurz sa realizoval 11. 

októbra, na ktorom zdokonalil zúčastnených v lasovaní a v práci s dobytkom. Lasovaniu na 

koňoch sa venovali na treťom a štvrtom kurze 22. – 23. októbra  a 10. – 11. decembra. 

Gazdovstvo Uhliská  
Na gazdovstve sa počas roka zorganizovali štyri tradičné tanečné zábavy, 18. februára 

fašiangová veselica v maskách, 15. októbra hodová zábava, 26. novembra katarínska zábava, 

ktorú predchádzala katarínska vychádzka na koňoch, a 26. decembra zorganizovali štefanskú 

zábavu.  

Svoje kulinárske špeciality prezentovali 13. augusta ako každoročne na 21. Nemšovskom 

jarmoku v areáli základnej školy, kde si návštevníci mohli vychutnať gazdovské špeciality, 

ako sú pečený býk, jahňa, domáce bryndzové halušky a výrobky z Gazdovstva Uhliská. 

Okrem jedla si mohli užiť mini zoo so živými zvieratkami z farmy a vodenie na poníkoch. 

Pečeného býka ponúkali aj na Mňam FESTE 17. septembra v Bánovciach nad Bebravou, na 

ktorom sa každoročne zúčastňujú, a svoje výrobky prezentovali aj 23. septembra na Bio 

Jarmoku v Trenčíne. Gazdovstvo Uhliská sme mohli vidieť aj v televíznej relácii 

Televíkend na STV2 v sobotu 16. apríla a v nedeľu 17. apríla.  

Dňa 2. decembra sa uskutočnilo stretnutie s Mikulášom. Počas akcie sa mohla verejnosť 

povoziť na poníkoch,  pozrieť si verejný tréning Jazdeckej školy Uhliská a pripravené boli aj 

vianočné dielničky.  

Spolupráca s Ranchom 13 
Ranch 13 a Gazdovstvo Uhliská organizovali tréning a detské preteky v drezúre a práci s 

dobytkom. Tréning sa uskutočnil v sobotu 28. mája s úspešným rodeovým jazdcom a 

trénerom rodea Matúšom Kuzmom, ktorý ukázal a vysvetlil základné princípy práce na 

dobytku.  To, čo sa naučili, mohli ukázať na pretekoch v nedeľu 29. mája.  

Ranch 13 spolu s Gazdovstvom Uhliská organizovali 28. decembra vianočné detské preteky 

na koňoch  a poníkoch v jazdeckej hale Gazdovstva Uhliská v stredu od 9.30 hod. Disciplíny 

boli jazda presnosti, trail, jazda štýlu reining. V poradí 3. ročníka vianočných detských 

jazdeckých pretekov sa zúčastnil rekordný počet dvojíc, ktorý sa zvýšil na 40.  
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Šport a telesná kultúra 

Florbal  
Prezidentom Florbalovového klubu  NTS FK bol v roku 2016 Peter Tydlačka. 

Ženská extraliga 2015-2016 

FBC Mikuláš Prešov NTS FK-ZŠ Nemšová 9:3 (2:0/5:1/2:2) 

Eastern Wings Michalovce Nemšová 7:5 (1:1/3:2/3:2) 

Nemšová  VŠK FTVŠ Hurikán 

Bratislava 

8:2 (5:1/0:1/3:0) 

ŠK Slávia SPU DFA Nitra Nemšová 7:10 (4:3/3:3/0:4) 

FbK Kométa Spišská Nová 

Ves 

NTS FK-ZŠ Nemšová 12:3(2:1/6:1 /4:1) 

1. FbK Quick Sport Banská 

Bystrica 

NTS FK-ZŠ Nemšová 3:7 (3:1/0:1/0:5) 

 

V konečných výsledkoch extraligy žien v sezóne 2015/2016 sa družstvo NTS FK-ZŠ 

Nemšová umiestnilo na 5. mieste z desiatich. V poradí 1. miesto obsadilo ŠK 98 Pruské, 2. 

miesto FbK Kométa Spišská Nová Ves a 3. miesto Fbk Tvrdošín. Najlepšou hráčkou sezóny v 

NTS FK-ZŠ Nemšová sa stala Viktória Bobotová  s 28 gólmi, 24 asistenciami a 52 bodmi, 

druhou Dominika Sadecká s 19 gólmi, 11 asistenciami a 30 bodmi. Treťou najaktívnejšou 

hráčkou klubu sa stala Kristína Melišová s 24  gólmi, 5 asistenciami a 29 bodmi.  

 

Výsledky priebežného hodnotenia ženskej extraligy v sezóne 2016-2017 

NTS FK-ZŠ Nemšová ŠK Slávia SPU DFA Nitra 11:4 (2:3/3:0/6:1) 

Nemšová VŠK FTVŠ Lafranconi UK 6:2 (2:2/3:0/1:0) 

Eastern Wings Michalovce Nemšová 1:5 (1:4/0:0/0:1) 

FBC Mikuláš Prešov Nemšová 3:8 (1:3/0:3/2:2) 

Nemšová FbK Kométa Spišská Nová 

Ves 

8:7 (3:3/4:2/1:2) 

Nemšová 1. FbK BCF Banská Bystrica 9:2 (1:0/2:1/6:1) 

Florbalový klub Tvrdošín Nemšová 5:4 (3:0/1:1/1:3) 

MKŠS FBK Kysucké Nové 

Mesto 

Nemšová 5:9 (2:3/1:3/2:3) 

Nemšová ŠK 98 Pruské 4:8 (1:1/0:3/3:4) 

Prague games 2016   

V poradí 13. ročník najväčšieho mládežníckeho turnaja vo florbale na svete sa uskutočnil 6. – 

9. júla. Turnaj sa hral v 18 športových halách v Prahe. Družstvo NTS FK-ZŠ Nemšová sa 

zúčastňuje po ôsmy raz. Za 7 rokov pôsobenia získala Nemšová už 9 medailí. V kategórii 

starších žiačok 7 medailí po sebe, v kategórii dorasteniek 1 medailu a v kategórii junioriek 1 

medailu.  

V kategórii dievčatá do 14 rokov hrali o postup medzi 8 najlepších, Nemšová prehrala s 

Pixbo Wallenstam IBK zo Švédska 0:1. V kategórii dievčatá do 16 rokov v hre o postup 

medzi 8 najlepších Nemšová prehrala 1:4 s tímom Florbal Chodov z Českej republiky.  

 

Staršie žiačky G-14 

6.7.2016 10.40 Jedynka Trzebiatóv NTS FK ZŠ Nemšová 0 : 3 
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Streda (Poľsko ) 

6.7.2016 

Streda 

19.50 FC Helsinborg  

( Švédsko ) 

NTS FK ZŠ Nemšová 2 : 4 

Dorastenky G-16 

6.7.2016 

Streda 

09.40 Tatran Střešovice  

( Česko ) 

NTS FK ZŠ Nemšová 3 : 3 

6.7.2016 

Streda 

17.10 NTS FK ZŠ Nemšová FBŠ Jihlava  

(Česko) 

4 : 3 

Staršie žiačky G-14 

7.7.2016 

Štvrtok 

13.40 NTS FK ZŠ Nemšová FbŠ Bohemians Praha  

(Česko) 

3 : 4 

7.7.2016 

Štvrtok 

16.20 NTS FK ZŠ Nemšová Florbalová akadémia MB  

(Česko ) 

2 : 3 

Dorastenky G-16 

7.7.2016 

Štvrtok 

10.40 NTS FK ZŠ Nemšová Lidome IBK  

(Švédsko) 

2 : 2 

7.7.2016 

Štvrtok 

17.10 Wabers IBF  

( Švédsko 

NTS FK ZŠ Nemšová 2 : 3 

 

V dňoch 20. – 21. augusta sa uskutočnil Medzinárodný turnaj vo florbale žien v Slavičíne.  

Výsledky

Vsetín Nemšová 6:1 

Slavičín Nemšová 4:1 

Nemšová Hluk 8:0 

Slavičín B Nemšová 3:4 

Nemšová Olomouc 1:3 

Nemšová Uherský Brod 5:1 

Nemšová Nitra 1:2 

 

 

Konečné poradie 

1. Nitra; 

2. Slavičín; 

3. Vsetín; 

4. Olomouc;   

5. Nemšová; 

6. Slavičín B; 

7. Hluk; 

8. Uherský Brod 

Striebornú medailu zo Záhoria získali na 3. ročníku Medzinárodného turnaja vo florbale 

dievčat Stupava Cup 15. – 16. septembra.  

  

Výsledky: Nemšová - MMKS Podhale 

(Poľsko) 2:7, Nemšová - Slovensko 6:3, 

Nemšová - FbO Žochár Topoľčany 2:1, 

Nemšová - ZŠ Stupava 5:0 

Semifinále: Nemšová - Slovensko 4:2 

Finále: Nemšová - Podhale 2:5 

Majstrovstvá Slovenska vo florbale 

Nemšová je bašta slovenského dievčenského florbalu, hovoria o tom aj výsledky zápasov z 

majstrovstiev Slovenska vo florbale. Florbalistky Nemšovej získali zo 4 štartov 4 medaily. 

Staršie žiačky z Nemšovej získali na Majstrovstvách Slovenska vo florbale v Kysuckom 

Novom Meste už svoj 8. titul od roku 2005.  

 

Konečné poradie:  

1. NTS FK - ZŠ NEMŠOVÁ, 

2. MKŠS FBK KNM,  

3. Fbk Tvrdošín,  

4. Kométa Spišská Nová Ves,  

5. 1. FbK Quick Sport Banská Bystrica,  

6. ŠK 98 Pruské. 

vedúci družstva: Vladimír Kula 

tréner: Peter Tydlačka 

Zostava majstrov: Paulína Farulová; 

Alexandra Švančarová; Lucia Liptáková; 

Kristína Vyletelková; Tatiana Pelechová; 
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Patrícia Štefánková; Denisa Papierniková; 

Slávka Papierniková; Lenka Lenčešová; 

Ema Fančovičová; Natália Hamajová; 

Michaela Vendžurová; Karin 

Zemanovičová; Natália Mazaňová; 

Martina Prostiňáková; Nikola Bilčíková

 

Mladšie žiačky Nemšovej získali na Majstrovstvách Slovenska vo florbale 2016 v Tvrdošíne 

strieborné medaily.  

Konečné poradie:  

1. MKŠS Fbo Kysucké Nové Mesto,  

2. NTS FK - ZŠ Nemšová,  

3. Fbk Tvrdošín, 

4. 1.FbK Quick Sport B. Bystrica,  

5. ŠK 98 Pruské, 

6. Fbk Michalovce.  

 

vedúci družstva: Vladimír Kula 

tréner: Peter Tydlačka 

Zostava vicemajstrov: Nikola Bilčíková, 

Kristína Ondrejičková, Alexandra 

Oškrdová, Hana Vendžurová, Patrícia 

Štefánková, Denisa Papierniková, Eliška 

Hoštáková, Michaela Vendžurová, Karin 

Zemanovičová, Martina Prostiňáková, 

Timea Kulová, Adriána Michalíková, 

Simona Eva Masláková, Ema 

Schvandtnerová 

 

Dorastenky z Nemšovej získali na Majstrovstvách Slovenska vo florbale v Tvrdošíne 

strieborné medaily. Vedúcim družstva bol Vladimír Kula a trénerom Peter Tydlačka.  

 

Konečné poradie:  

1. Fbk Tvrdošín; 

2. NTS FK - ZŠ Nemšová; 

3. Fbc Slovan Rimavská Sobota;   

4. FBC Mikuláš Prešov; 

 5. Fbo Žochár Topoľčany; 

6. 1.FbK Quick Sport B. Bystrica. 

 

 

Zostava družstva: Diana Papierniková, 

Klára Štefánková, Ema Fančovičová, 

Alexandra Švančarová, Kristína 

Vyletelková, Slávka Papierniková, 

Michaela Vendžurová, Denisa 

Papierniková, Patrícia Štefanková, Tatiana 

Pelechová, Mária Zuberová, Lucia 

Liptáková, Denisa Patková, Adriana 

Bahnová, Paulína Farulová,  

 

Juniorky z Nemšovej získali na Majstrovstvách Slovenska vo florbale v Nemšovej zlaté 

medaily. Zároveň je to jubilejný 20. titul majstrov Slovenska pre Nemšovú. 

 

Konečné poradie:  

1. NTS FK - ZŠ Nemšová, 

2. Fbk Kométa Spišská Nová Ves,  

3. MŠK FK Kysucké Nové Mesto, 

4. 1. FbK Quick Sport Banská Bystrica, 

5. Eastern Wings Michalovce, 

6. ŠK Slávia SPU DFA Nitra, 

7. VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava, 

8. FBC Mikuláš Prešov. 

 

 

Majstrovstvá Slovenska vo florbale 

mladšej prípravky - Košice 

Káder družstva: R. Veleková, T. Kulová, 

H. Vendžúrová, N. Motolová, Š. Sadovský, 

S. Sadovský, F. Krcheň, 

J. Krcheň, V. Galko, M. Motola, B. Velek. 

Tréner P. Tydlačka  

Veľkonočný turnaj vo florbale 

Poradie: 

1. Mix Nemšová, 

2. Kysucké Nové Mesto, 

3. Ženy Nemšová. 



71 
 

 
Veľkonočný turnaj vo florbale 

Nominácia junioriek SR na prípravný zápas v Českej Rokytnici: 

Z Nemšovej boli nominované Adriana Bahnová, Paulína Farulová, Lenka Lenčéšová, Lucia 

Liptáková, Diana Papierniková, Denisa Patková, Tatiana Pelechová, Alexandra Švančarová, 

Kristína Vyletelková a Mária Zúberová. 

 

Súťaže v regiónoch 

Mladšie žiačky MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto Nemšová 3:8 

 1. FbK BCF Banská Bystrica Nemšová 5:3 

JUNIORKY ŠK Slávia SPU DFA Nitra Nemšová 2:10 

 ICE Plaers Sereď Nemšová 0:11 

Dorastenky ŠK Slávia SPU DFA Nitra Nemšová 0:5 

 Fbo Žochár Topoľčany Nemšová 2:5 

Staršie žiačky ŠK 98 Pruské Nemšová 2:20 

 Nemšová FBK Harvard Partizánske 11:6 

 Nemšová Pruské 6:3 

 Partizánske Nemšová 3:4 

 

Priateľské zápasy 

Dňa 10. decembra sa v Nemšovej uskutočnil priateľský zápas medzi Nemšovou a výberom 

maďarskej reprezentácie. Výsledok: Nemšová - Maďarská reprezentácia 11:1. 

Tenis  
Marián Ležák z Trenčína, úspešný mládežnícky tréner pôsobiaci v tenisovom klube 

Nemšová takmer 15 rokov, ktorý vychoval viacero úspešných hráčov, obsadil na Halových 

majstrovstvách Slovenska seniorov v Leviciach v kategórii muži nad 70 rokov 1. miesto 

a stal sa majstrom Slovenska za rok 2016.  

Mestská športová hala 
Mestská športová hala v Nemšovej sa počas roka využívala na množstvo tréningov pre 

minifutbal a florbal od prípravky až po starších pánov, tenis, basketbal a množstvo podujatí 

v meste. 

 

22. ročník zimnej futbalovej miniligy 

Najlepší brankár: L. Kostka; Najlepší strelec: J. Bahno; Najlepší hráč: R. Častulín; Najlepší 

hráč do 18 rokov: S. Vavrúš. 
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1. FC Fofo; 2. Bonusko-Okenit; 3. Flamengo; 4. FC Niva; 5. Monolit; 6. FC Hunks; 7. 

Atletico; 8. BSC Intercolo; 9. Lizard; 10. AC Zranenie; 11. Dynamo; 12. Alicante; 13. FC 

Hilton; 14. Prototy 
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23. ročník žiackeho zimného 

halového turnaja O primátorskú 

vázu 28. 12. 2016 

Výsledky:  

Starší žiaci:  

1. miesto AS Trenčín, 

2. miesto FKS Nemšová,  

3. miesto OFK Soblahov. 

Mladší žiaci:  

1. miesto FKS Nemšová,  

2. miesto TJ Ľuborča,  

3. miesto OFK Soblahov. 

Futbal  

FKS Nemšová 

Tréner: Branislav Ďuriš  

Zimná príprava prebehla v domácich podmienkach, kde maximálne využili voľné termíny na 

trenčianskej umelej tráve. Tréningový proces tak mohli maximálne zamerať na rozvoj 

technickej a hernej stránky mužstva. Trenčín im vyšiel v ústrety aj v termínoch prípravných 

zápasov. Takmer všetky odohrali v Trenčíne s výnimkou stretnutia so Slováckom „B“, ktoré 

odohrali v Starom Měste. Súper bol zároveň aj najkvalitnejším zo všetkých, s ktorými sa 

stretli v prípravnom období. Počas tohto prípravného obdobia došlo v mužstve k hráčskym 

zmenám. Odišli traja hráči, ktorí patrili počas jesene k stabilným pilierom zostavy. Išlo o 

Michala Ranka, Davida Richtárecha a Martina Vlčeka. Mužstvo obohatil príchod Stana 

Hirjaka z Interu Bratislava, Patrika Zahustela a Edgara Ruiza Caparrosa z trenčianskej U19. 

 

Starší žiaci - víťazi III. ligy 

Tréner: Erik Laco 

Po víťazstve v jesennej časti, ktorú žiaci vyhrali bez straty bodu, si výborne počínali i v jarnej 

časti a stali sa víťazom ročníka. Postup do vyššej súťaže je však problematický. Vyššia súťaž 

je v súčasnosti poskladaná z klubov, v ktorých hrajú hráči z rovnakých ročníkov, čo je tu 

problém, lebo hráči v III. lige sú zložení z troch ročníkov. Končí deväť hráčov, z toho sedem 

zo základnej zostavy. Mladší žiaci potrebujú ešte čas na adaptáciu, i keď sa už pár mladších 

žiakov zapojilo do tréningového i zápasového procesu. Na Slovensku nastáva v športe 

oživenie, je snaha zvýšiť záujem o šport a je to tak i v nemšovskom mládežníckom futbale. 

Tréner skonštatoval, že keď začínal pri žiakoch, tak na tréningy chodilo 5 - 7 chlapcov, teraz 

chodí na tréningy 14 - 15 a celkovo súťaží 21 hráčov. Dobrú trénerovu prácu so žiakmi 

potvrdil aj vedúci mužstva Tibor Švančara slovami: „Za 30 rokov pôsobenia v nemšovskom 

futbale som ešte nezažil tak dobre pripraveného trénera na tréning a vysoko oceňujem jeho 

poctivý prístup a dobrý vzťah ku hráčom.“ 

Káder družstva: R. Belka, T. Belka, Buchcár, Ďuriš, Chlebana, Hajný, Kula, Mikuš, 

Moravčík, Novosad, Ondráš, Pagáč, Patka, Repa, Švec, Vavrúš, Ambrož, Dužek, M. Hudek, 

A. Hudek, Štefánek. 

TJ Družstevník Ľuborča 

Tréner: Karol Prno 

Zimná príprava začala 10. januára. Využívali pri nej okolité terény, MŠH a umelé ihrisko za 

ZŠ. Odohrali 4 prípravné zápasy s bilanciou 1 prehra, 1 remíza a 2 výhry. Zimná príprava 

bola narušovaná nepriazňou počasia. Dlhodobý problém mali s prechodom z mládežníckych 

FK mladší žiaci 
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kategórií do dospelých. Mužstvo potrebujú oživiť aspoň na 2 postoch. Pomocou sponzora 

dokázali zabezpečiť na ihrisko v Ľuborči svetelnú tabuľu, sadu dresov a niekoľko hracích 

lôpt. Na jeseň odštartovaný projekt výchovy mládeže v Ľuborči sa úspešne realizuje. Mládeži 

sa venuje tréner L. Sabadka, ktorý trénuje 22 žiakov, z toho 3 dievčatá.  

TJ Vlára Kľúčové 

Tréner: Marián Vavrúš  

Vďaka takému počasiu a terénom, aké boli, toho vonku veľa nenatrénovali. Trénovalo sa 

v hale a hrali viacero zápasov. 

 

Záverečné postavenie mužstiev vo futbale v jesennej časti ročníka 2016/2017 
 umiestnenie zápasy výhra remíza prehra skóre body 

FKS 

Nemšová 
Muži III. liga 16. 

 
18 5 2 11 21:34 17 

 

 Starší 

dorastenci 

IV. Liga 

3. 14 9 2 3 59:21 29 

 

Starší žiaci 

III. liga U15 
1. 8 7 1 0 30:7 22 

 
Mladší žiaci 

III. liga U 13 
6. 8 3 1 4 17:21 10 

 
TJ Vlára 

Ľuborča 

Muži VI. liga 11. 15 5 2 8 41:44 17 

 
 Starší 

dorastenci 

VI. Liga 

8. 9 3 0 6 26:53 9 

 

Starší žiaci 

V. liga Sk.A 

U15 

2. 14 8 3 3 55:18 27 

 

TJ 

Družstevník 

Kľúčové 

Muži VI. liga 10. 15 5 3 7 37:40 18 

 

 

Niva cup 2016 

Dňa 9. júla sa na ihrisku v Ľuborči uskutočnil už 6. ročník turnaja v malom futbale NIVA 

CUP. Turnaja sa zúčastnilo 28 mužstiev, čo je doteraz najvyšší počet. Okrem mužstiev z 

Nemšovej a okolia sa turnaja zúčastnili aj mužstvá z Piešťan, Bratislavy, Hurbanova, Zvolena 

či Partizánskeho. O zvyšovaní hernej kvality turnaja svedčí fakt, že tento rok sa zúčastnili aj 

majstri Slovenska v malom futbale FC Letka či trojnásobný víťaz Dubnickej miniligy. 

Výbornou vizitkou je aj 8 domácich mužstiev. Turnaj začal zápasmi v skupinách, z ktorých 

postúpilo 16 mužstiev. Krátku prestávku pred vyraďovacími súbojmi spestrila tradičná súťaž 

v kopaní penált. Počas play-off zápasov prebiehala aj súťaž o najtvrdšiu strelu „Delo“ NIVA 

CUPU. Vyvrcholenie 6. ročníka odštartoval zápas o 3. miesto. Mužstvo z Nemšovej FC 

FoFo, hnané slušnou diváckou kulisou, si poradilo s mužstvom z Trenčína FC Monolit 2:0. 

Vo finále sa stretli hráči FC Niva s mužstvom Aquatec, ktoré porazilo domácu FC Niva 

jednoznačne 4:0. Okrem sady dresov od spoločnosti Sportika a finančnej odmeny 200 eur si 

odniesli aj putovný pohár Niva Cupu, ktorý získali už po tretíkrát. Ide o výborne obsadený a 

zorganizovaný turnaj, ktorý už prerástol hranice nášho kraja. Celý turnaj prebehol vo 

výbornej priateľskej atmosfére, o čom svedčí iba jedna červená karta zo 100 zápasov. 

Atraktivitu turnaja z roka na rok zvyšujú aj bohaté vecné či finančné odmeny, ktoré tento rok 

spolu presiahli viac ako 1 500 eur. Úroveň turnaja zabezpečovalo viac ako 20 organizátorov. 

Turnaj ukončila večerná tanečná zábava s DJ Václavom. 
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Junior Cigáň Cup 2016 

V dňoch 1. až 23. júla sa na ihrisku „Nad Cigáňom“ v Ľuborči uskutočnil už 4. ročník letnej 

mládežníckej futbalovej miniligy „Junior Cigáň Cup“. 

Do turnaja sa v dvoch vekových kategóriách prihlásilo spolu 6 tímov, štyri v staršej a dve 

v mladšej kategórii. Päť kôl miniligy sa odohralo na ihrisku „Nad Cigáňom“, jedno výjazdové 

kolo na hlavnom ihrisku FK Ľuborča 8. júla v predvečer 6. ročníka Niva Cupu. V mladšej 

kategórii súperili o zisk Cigáň Cupu 2 tímy, pričom FC Santos bol úspešný vo všetkých 

piatich stretnutiach. Zápasy v staršej kategórii priniesli mimoriadne vyrovnané merania síl. Z 

celkového víťazstva sa napokon tešil celok La Masia z Horného Srnia. Na odovzdávanie 

cien prišiel mladé talenty podporiť aj Juraj Beňo, bývalý hráč Nemšovej či druholigového 

Lučenca, ktorého futbalové začiatky sú neodmysliteľne spojené aj s ihriskom „Nad Cigáňom“. 

Jazdecký klub  
Jazdecký klub Uhliská a Jazdecký klub Trenčín – Nozdrkovce usporiadali 3. ročník 

štvorkolovej súťaže Benjamín CUP 2016. V poradí 4. kolová pohárová súťaž pre deti 

a mládež je určená najmä pre začínajúcich jazdeckých nadšencov do 16 rokov, ktorí chcú 

získať svoje prvé súťažné skúsenosti. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách: do 10 

rokov, 10 – 16 rokov. Štart bol povolený aj pre jazdcov a kone bez licencie, potrebná bola 

však prítomnosť trénera. Pretekov sa mohli zúčastniť aj starší jazdci, ktorí neboli hodnotení. 

Cieľom tejto súťaže bolo umožniť najmladším jazdcom zažiť súťažnú atmosféru a naučiť ich 

základným súťažným návykom v príjemnej a prajnej atmosfére. 

V poradí 1. kolo sa uskutočnilo 30. apríla na Gazdovstve Uhliská v Tr. Závade, 2. kolo 18. 

júna a 3. kolo 30. júla v stajni CEDOS Trenčín Nozdrkovce a 4. finálové kolo 3. septembra na 

Gazdovstve Uhliská. V sobotu 30. apríla počas Benjamín CUPU sa návštevníci mohli 

zúčastniť krstu žriebätka Buffy´s Benjamin Boy alebo stavania mája so živou hudbou. Okrem 

Benjamín CUPU sa na gazdovstve uskutočnili 11. júna Military preteky, 25. – 26. júna 

preteky vo westernovom jazdení spojené s westernovou zábavou, 6. – 7. augusta preteky vo 

westernovom jazdení a 17. – 18. septembra majstrovstvá Slovenska vo westernovom  

jazdení- reiningu aj s country zábavou.  

 

Finále Benjamín Cup 2016 ,Gazdovstvo Uhliská 

 1.miesto 2.miesto 3.miesto 

Hobby Drezúra 

kategória do 10 

rokov 

Sofia Petranová,  

TJ Žrebčín Motešice  

Vanda Ševčíková, JO 

Gazdovstvo Uhliská 

Lydka Čapková, JO 

Gazdovstvo 

Uhliská 

kategória do 16 

rokov 

Sandra Bacmaňáková, 

JK Nozdrkovce 

Sandra Bacmaňáková, 

JK Nozdrkovce 

Dáša Dudášiková,  

Hobby Benji Parkúr-krížiky 

kategória do 10. 

Rokov 

Sofia Petranová, TJ 

Žrebčín Motešice 

Vanda Ševčíková, JO 

Gazdovstvo Uhliská 

 Lenka  Kýšková 

kategória do 16 

rokov 

Romana Betáková, JK 

Nozdrkovce  

Jasmína Janotková, JO 

Gazdovstvo Uhliská  

Sandra 

Bacmaňaková, JK 

Nozdrkovce 

Hobby Benji Pakúr- Kavalety 

kategória do 10 

rokov 

Lydka Čapková, JO 

Gazdovstvo Uhliská 

Vanda Ševčíková,  JO 

Gazdovstvo Uhliská 

Sofia Petranová, ZJ 

žrebčín Motešice 

kategória do 16 

rokov 

Romana Betáková JK 

Nozdrkovce 

Karolína Dobiášová 

JK Nozdkovce 

Diana Dbohlavová 

JK Nozdrkovce 
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Na majstrovstvách SR v reiningu, ktoré sa uskutočnili na Gazdovstve Uhliská, v kategórii 

Reining mládež skončila Simona Zuzíková z Nemšovej na 2. mieste, v kategórii Reining 

Green Riders obsadil Juraj Lehocký 2. miesto a v Reining Open Junior 3. miesto. Celkové 

výsledky sú na www.eurorodeo.eu.  

Fitness club Nemšová  
Zriadením fitnes klubu v mestskej športovej hale v roku 1993 sa mesto Nemšová začlenilo 

medzi progresívne subjekty, ktoré nahrádzali staré a neútulné činkárne. Fitnes zariadenia vo 

všeobecnosti ponúkli ľuďom možnosť novšou inovatívnou formou získať lepšiu kondičnú 

pripravenosť, telesnú zdatnosť, úpravu hmotnosti, silovú prípravu, odstraňovanie neduhov 

vznikajúcich vplyvom rôznych civilizačných chorôb a návyk k pravidelnej športovej aktivite 

bez závislosti od vonkajších poveternostných  podmienok.  

Mestský úrad Nemšová v nedávnej dobe pomohol zvýšiť kvalitu fitnes klubu zakúpením 

rôznych nových účelových cvičebných prístrojov. V snahe mesta i fitnes klubu je udržať trend 

tejto športovej aktivity a zároveň pritiahnuť ďalších ľudí.  

Slovenský pohár RAW 

Dňa 14. mája sa v Žiline uskutočnil ďalší ročník Slovenského pohára v silovom trojboji a v 

tlaku na lavičke bez podporného oblečenia - RAW. Fitness club Nemšová úspešne 

reprezentovali: v kategórii dorastencov v stredne ťažkej váhe Andrej Benček získal 1. 

miesto v tlaku, v kategórii juniorov v ťažkej váhe Marek Králik získal 1. miesto v tlaku a v 

kategórii juniorov v stredne ťažkej váhe Adrián Mikel získal 2. miesto v trojboji.  

Champion race  
Druhý ročník najťažšieho preteku na Považí sa uskutočnil v sobotu 20. augusta v Nemšovej – 

Ľuborči. Počet účastníkov sa rozrástol o 85 štartujúcich (celkovo 235), ihrisko v Ľuborči bolo 

absolútne plné, niektorí pretekári museli parkovať až pri kúpalisku. Ženy aj muži štartovali 

v dvoch kategóriách, kategória cukrík bola 5 km dlhá trať s 30-timi prekážkami a kategória 

rotvajler bola 10 km dlhá trať so 60-timi prekážkami. Pre každého účastníka bolo pripravené 

pamätné tričko a pamätná medaila, ktorú odovzdával olympijský víťaz v boxe Janko Zachara. 

Štartovné bolo 15 €/osoba, ktoré pokrývalo náklady na výrobu tričiek a medailí 

a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov. Čistý výťažok z tohto športového podujatia spolu 

s dobrovoľnými príspevkami rozdelili organizátori spolu so sociálnou komisiou mesta 

Nemšová najvhodnejším adeptom a prijímateľom finančnej podpory. V roku 2015 pomohli 

výťažkom 300 eur rodine Ondreja Záhorca, ktorej zhorela strecha nad hlavou, v tomto roku 

bol výťažok odovzdaný Františkovi Mindárovi na invalidný vozík a predčasne narodenej 

Kristínke Korienkovej z Tr. Závady na liečbu. Výťažok im odovzdal hlavný organizátor 

Oliver Vavro.  

Výsledky preteku 

Kategória Rotvajler, 10 km, muži 

1. Miroslav Lukáč, Žiar nad Hronom, 

1:07:23 

2. Dušan Bloudek, Champion club , 

1:09:14 

3. Jozef Pavel, Hlotka team 1:09:30 

Kategória Cukrík, 5 km, muži 

1. Miloš Seleši, Slniečko, 32:18 

2. Jozef  Brisuda 34:58 

3. Ján Janiš 35:35 

 

Kategória  Rotvajler, 10 km, ženy 

1. Lenka Krajčovicová, Trenčín, 1:16:04 

2. Alžbeta Kubaščíková, AK Spartak 

DcA, 1:28:29 

3. Petra Celecová, Champion club, 

1:30:13 

Kategória Cukrík, 5 km, ženy 

1. Petronela Ladecká, Bratislava 39: 15 

2. Eva Kozempelová, Champion club, 

43:29 

3. Soňa Magulová, Champion club, 43:31

http://www.eurorodeo.eu/
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48. ročník behu okolo Ľuborče 
Prípravka žiaci 800 m: (20 účastníkov) 

1. Adam Kučík ŠG Trenčín 2:54,  

2. Lukáš Chlebana ZŠ Janka Palu 2:55,  

3. Peter Holý ŠG Trenčín 2:58 

 

Prípravka žiačky 800 m: (16 účastníkov) 

1. Hanka Vendžúrová ZŠ Janka Palu 3:05, 

2.  Kristína Ondrejičková ZŠ Janka Palu 

3:06  

3. Diana Rodová ZŠ Nová Dubnica 3:08 

 

Ml. žiačky 800 m: (4 účastníci ) 

1. Michaela Šumichrastová ZŠ Janka Palu 

Nemšová 4:01 

2. Diana Hicová ZŠ Janka Palu Nemšová 

4:03 

3. Klára Artmanová ZŠ Janka Palu 

Nemšová 4:05  

 

Ml. žiaci 1 200 m: (12 účastníkov) 

1. Tomáš Kunic ŠG Trenčín 4:34,  

2. Adam Hudek Nemšová 4:48,  

3. Oliver Novotný Ľuborča 4:49   

 

St. žiačky 1 200 m: 

1. Alžbeta Ragasová AK Spartak Dubnica 

n/V 4:43,  

2. Mária Hanceková Trenčín 5:0, 

3. Slávka Papierniková Nemšová 7:47;  

 

St. žiaci 2 200 m: (5 účastníkov ) 

1. Ľubomír Kubiš AK Spartak Dubnica n/V 

7:28,  

2. Martin Daňo Sedmerovec 7:58, 

3. Jozef Cípel ZŠ Janka Palu Nemšová 

11:47  

 

Dorastenky 2 200 m: (2 účastníci ) 

1. Klaudia Žárska AK Spartak Dubnica n/V 

8:08,  

2. Dominika Holecová AK Spartak 9:22  

 

Dorastenci 3 200 m: 1 účastník 

1. Dávid Labo AK Spartak Dubnica n/V 

11:58  

 

BUĎ FIT 3 200 m:( 8 účastníkov ) 

1. Jozef Brisuda Ľuborča 10:30, 

2. Marek Koníček Ľuborča 10:44,  

3. Ivan Štefánek Ľuborča 11:46  

 

BUĎ FIT  3200 m (3 účastníčky) 

1. Milada Doskočilová Nemšová 15:24, 

2. Simona Horváthova Nemšová 15:33, 

3. Veronika Bakalárová Nemšová 15:38  

 

Ženy 7 500 m: (3 účastníčky) 

1. Klaudia Žárska AK Spartak Dubnica n/V 

33:45,  

2. Anna Mária Brisudová Ľuborča 34:54,  

3. Monika Kadlecová BK Lysá 35:50 

 

Ženy - veteránky 7 500 m: (4 účastníci) 

1. Iveta Hulvátová JK Dubnica n/V 31:25 

2. Alena Kadlecová BK Lysá 36:29, 

3. Michaela Žilková JK Dubnica n/V 37:59 

 

Muži 7 500 m: (12 účastníkov ) 

1. Miroslav Ilavský JK Dubnica n/V 26:04,  

2. Filip Moravec TJ Spartak Myjava  

3. Tomáš Podpera Trenčín 26:59 

 

Veteráni B roč. 75 - 66, 7 500 m: (9 

účastníkov) 

1. Ján Križák AŠK Skalica 26:24, 

2. Ján Moravec TJ Spartak Myjava 27:23, 

3. Milan Plevák BK Lysá 27:45 

 

Veteráni C roč. 65 - 56, 7 500 m: 

(12 účastníkov) 

1. Ľuboš Kováčik Súľov 27:20  

2. Peter Klobučník JK Dubnica n/V 29:17, 

3. Ervín Páleník Trenčín 30:06 

 

Veteráni D roč. 55 - 46, 7 500 m:  

1 účastník 

1. Ján Cvičela AK Bojničky 29:06  

 

Veteráni E roč. 45 a st. 7 500 m: 5 

účastníkov 

1. Ferdinand Husár Trenč. Turná 36:04,  

2. Dušan Kašička Partizán Čierna Lehota 

43:19, 

3. Rudolf Sopko Trenčín 43:4
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Z histórie školstva 

Základná škola, Janka Palu 2 a mesto Nemšová pripravili oslavu 60. výročia otvorenia školy, 

ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 9. júna. Program začal okolo 9.00 hod. ráno Dňom 

otvorených dverí, pokračoval videoprezentáciou aktivít žiakov v malej telocvični 

a vyvrcholil o 15.30 hod. slávnostnou akadémiou v Kultúrnom centre Nemšová.  

 

Bohatý program žiakov predchádzali príhovory riaditeľky školy, zástupkyne riaditeľky, 

primátora mesta Nemšová, oceňovanie učiteľov v dôchodku, súčasných učiteľov a vedúcich 

organizácií spolupracujúcich so školou.  

O prvej škole v Nemšovej máme záznam z r. 1536, kedy sa objavujú prvé študijné a školské 

poriadky. V r. 1670 zaznamenali historicky prvú správu o školstve v obci. Za ten čas sa 

vyučovalo na viacerých miestach, napríklad na pozemku Mestského úradu v Nemšovej od 

roku 1748, na pozemku, kde sídli dnešná pošta, od roku 1859 alebo od roku 1940 v budove 

priemyselného tovaru.  

 V školskom roku 

1956/1957 dňa 15. 

septembra 1956 slávnostne 

otvorili modernú 14-triednu 

budovu základnej školy. Pri 

prehliadke školy verejnosť 

veľmi pozitívne hodnotila 

architektonické riešenie a 

vybavenie školy. V suteréne 

sa nachádzali šatne pre 

žiakov a kotolňa na tuhé 

palivo, na dvoch podlažiach 

voňali novotou priestranné 

učebne aj učebne na 

odborné vyučovanie, 

kabinety s novými učebnými 

pomôckami, veľká telocvičňa, široké chodby presvetlené veľkými oknami, školská kuchyňa s 

jedálňou. Výdobytkom doby boli umývadlá v každej triede a samostatné WC pre chlapcov a 

dievčatá. Čoskoro po otvorení, ešte v tom istom roku, museli zrušiť tri kabinety a škola 

získala spolu 17 učební. Ani tento počet však nestačil a od nasledujúceho roka sa začalo 

vyučovať v 2. - 5. ročníku na smeny. Situácia sa zlepšila po tom, keď 1. februára 1967 dostala 

škola do užívania adaptovanú budovu po robotníkoch, ktorí ukončili rekonštrukčné práce v 

sklárni. Papierová škola, tzv. papierka, slúžila do r. 1983.  

Za 60 rokov ukončilo školu podľa dostupných materiálov 4 144 absolventov, z toho 2 048 

chlapcov a 2 096 dievčat. Zistiť počet učiteľov, ktorí učili na našej škole, je náročné. Niektorí 

učili mesiac, dva, iní niekoľko rokov. Najdlhšie vydržala Elena Korvasová (40 rokov) spolu s 

dnes už zosnulou Danielou Adamčíkovou, Mgr. Mária Kolmanová (37 rokov) a Mgr. Mária 

Daňová o 2 roky menej. Školu viedlo 8 riaditeľov, najdlhšie Miroslav Antala (16 rokov), a 

viac ako dvojnásobný počet zástupcov a zástupkýň riaditeľov školy. Od r. 1974 do r. 1992 

bola skupinovou vedúcou Pionierskej organizácie Zdenka Žáková. Skoro štvrťstoročie bola 

vychovávateľkou v školskom klube detí Gabriela Pavlačková. Najdlhšie sa o školu staral dnes 

už zosnulý školník Teofil Daňo (30 rokov). Vedúcou v školskej jedálni je 35 rokov Mgr. 

Zuzana Jankovcová. 

Druhá trieda, rok 1957 
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Od otvorenia budovy školy sa udialo veľa zmien, ktoré boli uskutočňované vždy s túžbou ísť 

dopredu, prispôsobiť sa požiadavkám žiakov, rodičov a spoločnosti. V r. 2009 sa uskutočnila 

nielen rozsiahla rekonštrukcia, ale druhý rok pokračovala reforma vzdelávania. Zriaďovateľ 

mesto Nemšová získal za projekt Škola tretieho tisícročia nenávratný finančný príspevok z 

prostriedkov Európskej únie. Podľa školského vzdelávacieho programu si žiaci od prvého 

ročníka osvojujú základy anglického jazyka, neskôr pracujú s počítačmi a získavajú manuálne 

zručnosti. Motto školského vzdelávacieho programu znie: So vzdelaním je to ako s 

veslovaním proti prúdu. 
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Kalendár spoločenských podujatí 

23. 01. 2016  21. Mestský ples v Kultúrnom centre Nemšová 

31. 01. 2016  Výročná schôdza MS SČK Ľuborča 

01. 02. 2016  Slávnostné otvorenie Materského centra Púpavka 

06. 02. 2016  Fašiangový karnevalový sprievod a karneval  

06. 02. 2016  11. ročník skautského plesu 

07. 02. 2016  Výročná členská schôdza MO Jednoty dôchodcov a Senior klubu 

07. 02. 2016  Výročná členská schôdza Slovenského rybárskeho zväzu, ob. o. č. 4 

13. 02. 2016  Galavečer SAWRR 

25. 02. 2016  Výročná členská schôdza OZ Peregrín 

05. 03. 2016  Voľby do Národnej rady SR 

06. 03. 2016  Medzinárodný deň žien, hudobné vystúpenie Petra a Pavla Stašákovcov 

12. 03. 2016  Posedenie ZO ÚŽS v Nemšovej pri príležitosti MDŽ v KC Ľuborča 

01. 04. 2016  25. výročie vzniku RZMOSP  

28. 04. 2016  Oslavy 20. výročia vzniku Nemšovského spravodajcu 

30. 04. 2016  Stavanie májov v Nemšovej 

07. 05. 2016  Oslavy Dňa sv. Floriána DHZ v Kľúčovom 

07. 05. 2016  Preteky mladých rybárov 

08. 05. 2016  Oslavy MDŽ v Kultúrnom centre Nemšová 

15. 05. 2016  Hody Tr. Závada 

24. 05. 2016  Hudobné vystúpenie skupiny Kandráčovci 

29. 05. 2016  Oslavy Dňa detí „Cesta rozprávkovým lesom“ 

04. 06. 2016  Deň sv. Huberta 

10. 06. 2016  DOD CSS a slávnostné otvorenie novovybudovanej kaplnky v CSS 

01. 06. 2016  Športový deň základných škôl 

08. 06. 2016  Divadelné predstavenie Smejko a Tanculienka 

19. 06. 2016  Hody v Ľuborči  

24. 05. 2016  Vystúpenie hudobnej skupiny Kollárovci 

29. 06. 2016  250. výročie konsekrácie Kostola sv. Michala  

06. 06. 2013  Beseda s diplomatom JUDr. Drahoslavom Štefánkom 

09. 09. 2016  Oslavy 60. výročia založenia Základnej školy Janka Palu 

18. 06. 2016  4. ročník „Ľuborecký kotlíkový guláš“ 

21. 06. 2016  Vítanie detí do života v Obradnej sieni Nemšová 

28. 06. 2016  Ocenenie najlepších žiakov primátorom mesta Nemšová  

30. 06. 2016  Slávnostné otvorenie letného kúpaliska 

01. 07. 2016  Začiatok piatkových filmových večerov 

03. 07. 2016  Začiatok Hudobného leta 

29. 07. – 01. 08. 2016 Kľúčovské hody 

30. 07. 2016  6. ročník detských hodov „Kľúčikovo“ 

12. 08. – 13. 08. 2016 Tradičný Nemšovský jarmok 

12. 08. 2016  DOD Multifunkčnej zásobovacej základne Západ 

12. 08. 2016  Vernisáž obrazov Damiány Hatnančínkovej 

12. 08. 2016  Výstava kvetov klubu Gladiol Martin 

17. 09. 2016  Vysvätenie Knižnice sv. Antona Paduánskeho 

02. 10. 2016  Hody v Nemšovej  

14. 10. – 17. 10  Výstava ovocia, zeleniny a kvetov  

16. 10. 2016  Hody Tr. Závada 

23. 10. 2016  Spoločenské  posedenie v KC Nemšová pri príležitosti úcty k starším 
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23. 11. 2016  Vítanie detí do života v Obradnej sieni Nemšová 

21. 11. 2016  Vernisáž maliarky Boženy Slávikovej z Klobušíc 

01. 12. 2016  Vernisáž výtvarníčky Aly Teicherovej z Dubnice nad Váhom  

05. 12. 2016  Vítanie sv. Mikuláša a slávnostné zasvietenie vianočného stromčeka 

11. 12. 2016  Ľadové Vianoce, popoludnie pre deti  

14. 12. 2016  Večierok pre sociálne slabších občanov mesta 

30. 12. 2016  III. predsilvestrovský pochod po náučnom chodníku 

30. 12. 2016  Predsilvestrovské posedenie organizované MS SČK Ľuborča 

31. 12. 2016  Vítanie nového roka  
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Zoznam skratiek  

C KN - PARCELNÉ ČÍSLO REGISTRA C KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ  

CLLD - COMMUNITY LED LOCAL DEVELOMPMENT / MIESTNY ROZVOJ VEDENÝ  

KOMUNITOU  

CSS - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

ČOV - ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD 

DH - DYCHOVÁ HUDBA 

DHZ - DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  

DOD - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

DPH - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY  

DSS - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

E KN - PARCELNÉ ČÍSLO REGISTRA E KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ  

ET - ELOKOVANÁ TRIEDA 

EÚ - EURÓPSKA ÚNIA  

FPPS - FÓRUM PRE POMOC STARŠÍM  

FS - FOLKLÓRNA SKUPINA  

HS - HUDOBNÁ SKUPINA 

IBV – INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ JEDNOTKA 

K. Ú. - KATASTRÁLNY ÚTVAR  

KDH - KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉ HNUTIE  

KSŠ - KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA  

LV - LIST VLASTNÍCTVA 

MAS - MIESTNA AKČNÁ SKUPINA 

MD - MATERSKÁ DOVOLENKA  

MDD - MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ  

MDŽ - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN  

MO JD - MIESTNA ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV 

MO - MIESTNA ORGANIZÁCIA 

MPC - METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM 

MPSVAR - MINISTERSTVO PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY   

MS SČK -  MIESTNA SKUPINA SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA 

MsZ - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

MV - MIESTNY VÝBOR 

NFP - NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK  

OĽANO NOVA - OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI A NOVA 

OZ - OBČIANSKE ZDRUŽENIE  

PD - POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO  

RVS VV S. R. O. - REGIONÁLNA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ VLÁRA - VÁH 

SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM 

RZMOSP - REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA  

SAS - SLOBODA A SOLIDARITA 

SAWRR - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA WESTERN RIDINGU A RODEA  
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SHMÚ - SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV 

SIEA - SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA 

SMER – SD – SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA 

SND - SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO 

SNS - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA 

SOŠ - STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 

SPŠ - STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA  

SR - SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

ŠPU - ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV 

ŠŠI - ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 

ŠT - ŠPECIÁLNA TRIEDA 

TSK - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VPS M. P. O. - VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY MESTSKÁ PRÍSPEVKOVÁ 

ORGANIZÁCIA  

VÚ - VOJENSKÝ ÚTVAR 

VZN - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

USA - SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ 

ZO ÚŽS - ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ŽIEN SLOVENSKA 

ZŠ – ZÁKLADNÁ ŠKOLA  

ZUŠ - ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 

Zv. – ZVÄZOK  

ZV ROH - ZÁVODNÝ VÝBOR REVOLUČNÉHO ODBOROVÉHO HNUTIA 
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