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Činnosť orgánov 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v roku 2011 zasadalo celkovo deväťkrát. V tejto kapitole nie sú 

vymenované všetky prijaté uznesenia Mestským zastupiteľstvom. V kronike uvádzame len 

najdôleţitejšie uznesenia, ktoré poslanci Mestského zastupiteľstva v Nemšovej prijali počas 

celého roka 2011. 

 

Poslanci MsZ sa stretli 27. decembra 2010 na svojom 1. ustanovujúcom zasadnutí.  

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 1 

- Správu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov mestskej samosprávy, 

- návrh na zriadenie komisií pri MsZ, voľbu predsedov a ďalších  členov komisií, 

- návrh na schválenie sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady, 

- návrh na určenie výšky platu primátora. 

Zvolili poslancov mestského zastupiteľstva a členov jednotlivých komisií (pozri kroniku 

2010). 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na svojom 2. zasadnutí dňa 3. februára 2011 prijalo 

Uznesenie č. 2, a tým: 

 

A. Berie na vedomie: 

1. Uznesenia zo schôdzok komisií: 

- finančnej a správy mestského majetku zo dňa  17.1. a 28. 1. 2011, 

- sociálno-zdravotnej zo dňa 12. 1. 2011, 

- kultúry, školstva a športu zo dňa 19.1.2011, 

- výstavby, ŢP, miestneho a bytového hospodárstva zo dňa 24.1.2011, 

- obchodu, ochrany spotrebiteľa, VP a podnikania zo dňa 26.1.2011, 

2. zápis zo schôdzky MsV č.1 zo dňa 20.1.2011, MsV č.2 zo dňa 29.12.2010 a MsV č.3 

zo dňa 23. 1. 2011,     

3. informáciu o činnosti Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o., 

4. návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na I. polrok 

2011, 

5. informáciu o pripravenosti investičných akcií na území mesta a Územný plán mesta, 

6. návrh na určenie sobášnej miestnosti a určenie sobášneho dňa a hodín v meste,   

7. návrh Plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2011, 

8. návrh nových Cenníkov vstupného do Fitness clubu a vstupného do mestskej 

športovej haly, 

9. návrh k zakúpeniu osobného motorového vozidla pre mesto Nemšová. 

 

B. Odvoláva: 

Jána Mindára z funkcie zástupcu mesta Nemšová z orgánov obchodnej spoločnosti 

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová. 

 

C. Ruší: 

Osobitnú komisiu na ochranu verejného záujmu Nemšová v zloţení: Jozef Kuruc, 

Marta Bobošíková, Eva Vavrušová. 

 

 

 



4 

 

D. Schvaľuje: 

1. Ing. Františka Bagina, primátora mesta Nemšová, do funkcie zástupcu mesta 

Nemšová do orgánov obchodnej spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť 

Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová 

2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová  na I. polrok 2011 

3. Určenie sobášnej miestnosti, sobášneho dňa a hodín v meste nasledovne: 

 sobášna miestnosť ako obradná miestnosť v Kultúrnom centre v Nemšovej, 

Ul. SNP č.1, 

 sobášny deň na sobotu , v čase od 11. 00 – 16. 00 hodiny, 

 sobáše uskutočnené mimo určeného miesta a dňa konania sobáša budú 

zabezpečené v súlade so zákonom č. 154/1994 Z.z. o matrikách.  

4. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2011 

5. Cenník vstupného do Fitness clubu a mestskej športovej haly s účinnosťou              

od 7. 2. 2011 

6. Osobitnú komisiu na ochranu verejného záujmu mesta Nemšová v zloţení: Eva 

Vavrušová, Ing. Norbert Moravčík, Mgr. Anna Gajdošová. 

 

E. Súhlasí: 
      s nákupom osobného motorového vozidla pre mesto Nemšová do sumy 22 000 €. 

 

F. Ukladá: 

a. zástupcovi primátora zabezpečiť realizáciu nákupu, 

b. prednostke MsÚ zapracovať finančné prostriedky na kúpu vozidla. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej rokovalo na svojom 3. zasadnutí dňa 27. apríla 2011 

a prijalo tieto uznesenia: 

   

Schválilo uznesenie č. 4 

- spolufinancovanie projektu „Zateplenie fasády a výmena okien na Mestskej športovej hale 

Nemšová“ vo výške 10% oprávnených nákladov vo výške 7 952,74 €. 

 

Schválilo uznesenie č. 5 

- záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2010 a záverečný účet mesta Nemšová za rok 

2010. 

 

Schválilo uznesenie č. 7 

- výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová za rok 2010  bol v strate  876 162,07 € 

s tým, ţe strata bude vykrytá z rezervného fondu vo výške 8 602,40 € a z finančných operácií 

vo výške 867 559,67 €. Hospodárskym výsledkom mesta Nemšová za rok 2010 bola strata    

vo výške 214 235,28 €. K materiálom bola predkladaná aj správa nezávislého audítora             

z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Nemšová a stanovisko hlavnej kontrolórky mesta. 

                    

 Schválilo uznesenie č. 8 

- inventarizáciu majetku mesta a VPS m.p.o k 31. 12. 2010.    

 

Schválilo uznesenie č. 9 

- zmenu rozpočtu na rok 2011, a to: zníţili príjmovú aj výdajovú časť rozpočtu mesta             

o čiastku – 2 065 422,- €. Rozpočet je po zmene vyrovnaný, v príjmovej aj výdavkovej časti 

je vo výške 11 544 555,61 € s tým, ţe schodok rozpočtu vzniknutý pri zmene vo výške          

77 417,39 € je v rámci príjmov a bude vykrytý úverom. 
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Schválilo uznesenie č. 10 

- VZN č. 2/2011 o zmene VZN č. 1/2007 o drţaní psov na území  mesta Nemšová. 

 

Schválilo uznesenie č.11 
- VZN č. 3/2011 o určení názvu ulíc IBV Ohrádky.  

 

Schválilo uznesenie č. 12 

- VZN č. 4/2011 mesta Nemšová o doplnení a zmene VZN mesta Nemšová č. 6/2008 

o školských poplatkoch. 

 

Schválilo uznesenie č. 13 

- VZN č. 5/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických 

osôb, podnikateľov.  

 

Schválilo uznesenie č. 14 

- redakčnú radu v zloţení : šéfredaktor Ing. Eva Brandoburová a členov Ing. Ivetu Jurisovú, 

Vojtecha Korvasa, Vladimíra Gajdoša, Mgr. Lenku Trškovú, Mgr. Máriu Urbánkovú.  

Do Rady školy pri Materskej škole boli zvolení : Ing. Stanislav Gabriš, Anton Krchňávek, 

František Begáň, Ing. Zita Bednáriková.  

Do Rady školy pri Základnej škole : Ing. Stanislav Gabriš, Mgr. Mária Haljaková. 

Do Rady školy pri Základnej umeleckej škole : Ing. Stanislav Gabriš, Ing. Peter Gabriš, 

František Begáň a Mgr. Anna Gajdošová. 

 

Berie na vedomie uznesenie č. 15 

-  informáciu o výsledku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcioná-

rov mesta Nemšová. 

 

Berie na vedomie uznesenie č. 16 

- informáciu o príprave sčítania obyvateľov, bytov a domov v roku 2011.  

 

Neschválilo uznesením č. 17, 18, 19, 20 

- odpredaj pozemku Ing. Krchnávkovi, p. Michálikovi a pánovi Kolpákovi a prenájom p. 

Bahnovi. Dôvodom bola skutočnosť, aby predmetné pozemky slúţili ako verejné pries-

transtvá prístupné všetkým občanom.  

 

Schválilo uznesením č. 21 

- prenájom časti pozemku o výmere 25 m
2
 pri obytnom dome na Ul. Ţelezničná od 1. 5. 2011 

pre zachovanie predajne Tradičná pekáreň s.r.o.. 

  

Schválilo uznesením č. 22 

- prenájom majetku – pozemkov v k.ú. Trenčianska Závada Lesom SR, š.p. nasledovne: p.č. 

1026 lesné pozemky vo výmere 167 927 m
2
, p.č. 1027 lesné pozemky vo výmere 17 706 m

2
, 

p.č. 1028 lesné pozemky vo výmere 3 103 m,
2
 p.č. 1029 lesné pozemky vo výmere 1 485m

2
, 

p.č. 1030 lesné pozemky vo výmere 46 706 m
2
 a p.č. 1031 lesné pozemky vo výmere              

3 049 m
2
. Celkové ročné nájomné predstavuje sumu 1 979,40 €. Ide o prenájom lesných po-

zemkov – lesov, ktoré dlhodobo obhospodarujú Lesy SR, aby sa zabezpečilo riadne hospo-

dárenie v súlade s platnými právnymi normami v rámci starostlivosti o les - PSL 2011-2020. 
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Schválilo uznesením č. 23 

- uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena p. Holečkovi                   

s manţelkou za účelom uloţenia inţinierskych sietí.  

 

Schválilo uznesením č. 24 
- spoločnosti VI-JA dotáciu vo výške 3 000 € na prevádzkovanie letného kúpaliska. Mestské 

zastupiteľstvo sa však bude ďalej v 3.Q. 2011 zaoberať platnou nájomnou zmluvou s touto 

spoločnosťou, ktorá prevádzkuje letné kúpalisko od roku 2009, pretoţe sú informovaní           

o problémoch pri prevádzkovaní.  

 

Schválilo uznesenie č. 25 
- Cenník mesta z dôvodov, ktoré boli na rokovaní predkladané. 

 

Schválilo uznesenie č. 26 

- zrušenie realizácie mikroprojektu „Československá výstava kvetov, ovocia a zeleniny“.  

        

Mestské zastupiteľstvo sa zišlo dňa 9. 6. 2011 na 4. zasadnutí MsZ v Nemšovej a prijalo 

tieto uznesenia: 

       

Schválilo uznesením č. 28  
- uzatvorenie zmluvy o financovaní Dohodou o urovnaní medzi mestom a spoločnosť 

REALLINE s.r.o. v zastúpení konateľom Petrom Ďurišom, spoločnosťou ALEX N s.r.o. v 

zastúpení konateľom Petrom Ďurišom a spoločnosť Joy & Fun s.r.o. v zastúpení Mariánom 

Jantošovičom. Podmienkou uzatvorenia zmluvy o urovnaní je prevod vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam dvoch bytov a úhrade finančnej čiastky 113 tis. eur, ktorá bude zaloţená 1 

bytom a 1 nebytovým priestorom k termínu splatnosti. To všetko za podmienky, ţe byty č. 5 a 

8 budú ku dňu podpisu zmluvy, najneskôr však do 30. 6. 2011 vyhotovené v rozsahu beţného 

štandardu vybavenia. V riešení tohto predloţeného materiálu zrušili uznesenie o uzatvorení 

kúpnej zmluvy predmetom, na ktorej bolo odkúpenie pozemkov za 1 € s tým, ţe mesto Nem-

šová vybuduje v lokalite Ul. Šidlíkové – Bernolákova v termíne do 5 rokov od zaloţenia listu 

vlastníctva na mesto Nemšová prepojovaciu miestnu komunikáciu.  

 

Schválilo uznesenie č. 30 

- plat primátorovi Ing. Baginovi a tieţ aj zástupcovi primátora Ing. Gabrišovi.  

 

Schválilo uznesenie č. 32 
- doplnenie člena finančnej komisie a správy mestského majetku o Ing. Evu Vankovú, na 

základe poţiadavky spoločnosti Vetropack s.r.o. Nemšová. 

 

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 27. 6. 2011 prerokovalo tieto 

uznesenia: 

 

Schválilo uznesením č. 34 

- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011. 

 

Berie na vedomie uznesenie č. 35 

- plnenie rozpočtu mesta vrátane mestských rozpočtových organizácii a VPS m.p.o                  

k 31. 3. 2011. 
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Schválilo uznesenie č. 37 

- rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu mesta na rok 2011, a to zvýšením príjmovej                   

a výdajovej časti rozpočtu mesta o čiastku 119 258 €. Rozpočet je po zmene vyrovnaný,          

v príjmovej aj výdavkovej časti je vo výške 11 741 231 €. Poslanci uloţili MsÚ pripraviť       

do októbra 2011 prehľad bankových ponúk na vykrytia rozdielu rozpočtových príjmov 

a výdajov v rámci príjmových finančných operácií navýšením úveru na rozvojové programy       

o čiastku 180 000,- € a zaradenia preklenovacieho úveru vo výške 129 933,- €.  

 

Schválilo uznesenie č. 38 

- VZN č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území mesta so zapracovanými 

pripomienkami komisie ţivotného prostredia a poslancov. Na zasadnutí v tomto roku bude 

ešte poslancom predloţený grafický plán mesta s vyznačením plôch, ktoré je mesto povinné 

udrţiavať prostredníctvom VPS, m.p.o. a ktoré sú povinní udrţiavať vlastníci resp. správcovia 

obytných domov počas zimnej údrţby a zvlášť počas letnej údrţby.  

 

Schválilo uznesením č. 39 
- VZN č. 7/2011 o školských poplatkoch mesta.  

 

Stiahlo z rokovania uznesením č. 40 

- návrh VZN č..../2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb - 

stiahnutý z rokovania, vrátený do prerokovania na komisiu obchodu, ochrany spotrebiteľa, 

verejného poriadku a podnikania, ktorá písomne prizve na svoju schôdzku i podnikateľov        

na území mesta. 

 

Schválilo uznesenie č. 41 
- VZN č. 8/2011 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Nemšová              

so zapracovaním pripomienok poslancov a taktieţ výberová komisia na prideľovanie novo 

skolaudovaných nájomných bytov 8 bytových jednotiek a 16 bytových jednotiek. 

  

Schválilo uznesenie č. 42 

- pokračovanie výstavby miestnych komunikácií a verejného osvetlenia v lokalite IBV bez 

vrchnej 4 cm vrstvy asfaltu a chodníkov v celkovej hodnote do 400 tisíc € s tým, ţe jej 

financovanie z dôvodu nepriaznivej situáciu mesta bude zapracované do rozpočtu mesta          

v roku 2012.  

 

Berie na vedomie uznesenie č. 43 

- súhrnnú správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2010. 

 

Schvaľuje uznesenie č. 44 

- zriaďovaciu listinu Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová.  

 

Berie na vedomie uznesenie č. 45 

- informáciu o sčítaní obyvateľov, bytov a domov v roku 2011.  

 

Schválilo uznesením č. 46 
- opätovným prerokovaním zámenné zmluvy medzi mestom a pánom Hollým, pani Hollou, 

Ing. Prekopovou a pani Remencovou, ktoré neboli zavkladované do katastra nehnuteľností      

z dôvodu vykonávania zápisu pozemkových úprav, ktorými došlo k prečíslovaniu parciel        

v k.ú. Nemšová.  
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Schválilo uznesením č. 48 

- zámenu pozemkov mesta o celkovej výmere 5018 m
2
 v k.ú. Trenčianska Závada                 

so spoločnosťou VAGRICOL & Co. s.r.o. o celkovej výmere 5 068 m
2.

 Účelom zámeny 

pozemkov je zo strany mesta Nemšová vysporiadanie pozemkov v lokalite Stráničky k.ú. 

Trenčianska Závada. Pozemky, ktoré mesto získa zámenou sú ucelené, nachádzajú sa              

v lokalite Stráničky a z hľadiska tvorby budúceho územného plánu budú slúţiť ako pozemky 

určené na IBV, parkoviská, resp. na účely zástavby pre výstavbu stavieb určených pre 

rekreáciu. 

 

Schválilo uznesením č. 49  
- zmluvu o zriadení vecného bremena s Ľ. Švorcom na inţinierske siete. 

 

Schválilo uznesením č. 50 

- vyradenie 1432 kníh z operatívnej evidencie v celkovej hodnote 1 006,72 €. Tieto knihy 

budú ponúknuté školám bezodplatne a občanom za 10 % - nú nadobúdaciu cenu.  

 

Uznesenia zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej konaného 11. júla 2011: 

 

Poslanci neschválili uznesenie č. 51  

- návrh VZN č. .../2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb          

na území mesta Nemšová. 

 

Zrušili uznesením č. 52 

- uznesenia č. 46 a č. 47 zo dňa 27. 6. 2011, na základe ktorých bolo moţné zapísať zámenné 

zmluvy medzi mestom Nemšová a Michalom Hollým, Alţbetou Hollou, Ing. Marcelou 

Prekopovou a Annou Remencovou z titulu pozemkových úprav. 

 

Poslanci MsZ sa stretli 28. septembra 2011 na svojom 7. zasadnutí a rokovali o uzne-

seniach: 

 

Zrušili uznesením č. 55  
- Všeobecne záväzného nariadenia č. 20 o podmienkach vykonávania podnikateľskej činnosti 

na území mesta Nemšová, účinného od 19. 07. 1996, a tým vyhoveli protestu prokurátora       

č. Pd 61/11-2 zo dňa 06. 4. 2011 proti § 2 ods. 1 aţ 4, § 4 ods. 1 aţ 5, odsek 7 aţ 9, § 7 ods. 3, 

§10 ods.1,2 uvedeného VZN. VZN č.20 zrušili a schválili nové VZN č. 9/2011 mesta 

Nemšová o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta 

Nemšová, v ktorom stanovili časy predaja pre obchody a sluţby na území mesta. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 56 

- Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za 1. polrok 2011.  

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 57  

- Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30. 6. 2011 a Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová      

k 30. 6. 2011 a Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30. 6. 2011. Následne 

schválili aj Výročnú správu mesta Nemšová za rok 2010. 

 

Schválili uznesením č. 58 

- Zmeny rozpočtu mesta Nemšová – RO č. 3 v zmysle predloţeného materiálu, a to zníţením 

príjmovej a výdajovej časti rozpočtu mesta o čiastku 1 164 600,- € a Rozpočet mesta je po 

zmene vyrovnaný, v príjmovej a výdavkovej časti je vo výške 10 576 631,- €. Z dôvodu 
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vykrytia rozdielu rozpočtových príjmov a výdajov v rámci príjmových finančných operácií 

odporučili navýšiť úver na rozvojové programy o čiastku 100 627 € a ďalej prijať úver mesta 

Nemšová vo výške 502 874,39 €. 

 

Schválili uznesením č. 61 

- zmeny v obchodnej spoločnosti Mestská pálenica, s.r.o. Nemšová. Zrušili stanovy 

spoločnosti, Dozornú radu Mestskej pálenice, schválili zmeny v Zakladateľskej listine, a to 

zrušením doteraz platného článku IV, ktorý bol nahradený schválením nového textu tohto 

článku v znení predloţeného návrhu s vypustením náleţitostí, týkajúcich sa dozornej rady.  

 

Schválili uznesením č. 62 

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2010 a zároveň rozhodli                 

o rozdelení, resp. pouţití zisku dosiahnutého za rok 2010 nasledovne tak, ţe celý zisk            

vo výške 8 891,10 € sa preúčtuje na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov. 

 

Schválili uznesením č. 63 

- vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 1. polrok 2011 vo výške 30%       

z mesačného platu za kaţdý mesiac, v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, v zmysle § 18c 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Poriadku 

odmeňovania mesta Nemšová. 

 

Berie na vedomie uznesením č. 64 

- informáciu predsedu komisie zo zasadnutia výberovej komisie určenej na prideľovanie 

nájomných bytov, ktorá sa uskutočnila 21. 9. 2011. Zoznam občanov, ktorým boli byty 

pridelené bol zverejnený na webovej stránke mesta. 

 

Schválili uznesením č. 65 

- mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre 

projekt: „Úprava a rozšírenie Centra sociálnych sluţieb mesta Nemšová“, uzatvorenú dňa      

1. 7. 2010 s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v maximálnej výške            

773 838,15 € celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu a Mimoriadne 

ukončenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Zefektív-

nenie vykurovacieho systému v meste Nemšová“, uzatvorenú dňa 15. 3. 2010 s Mini-

sterstvom ţivotného prostredia SR, v maximálnej výške 1 272 117,09 € celkových investič-

ných výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Tieto zrušenia projektov boli posu-dzované z 

hľadiska efektívnosti prínosu a náročnosti na vyfinancovanie nevyhnutných finančných 

nákladov na ich realizáciu, ktoré vzišli aj z nedostatkov v projektovej dokumentácii. Finančná 

situácia mesta v súčasnosti neumoţňuje vykrytie týchto nákladov a zabezpečenie trvalej 

udrţateľnosti v období piatich rokov po ukončení realizácie. 

 

Schválili uznesením č. 66  
- zámer odkúpiť z dôvodu verejného záujmu nasledovné pozemky v súkromnom vlastníctve   

v časti VOLOVCE, na ktorých je zriadená skládka tuhého komunálneho odpadu (TKO)        

do vlastníctva mesta Nemšová po pozemkových úpravách vykonaných v katastri k.ú. Nemšo-

vá, za cenu 5,50 €/m
2
.  V tejto súvislosti Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej uloţilo prednos-

tke mestského úradu: 

 Zabezpečiť vypracovanie predmetných kúpnych zmlúv, v termíne do 30. 11. 2011. 

 Zabezpečiť nájomné zmluvy na ostatné nevysporiadané pozemky pod skládkou TKO   

v časti Volovce. 
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 Zabezpečiť, aby v rozpočte mesta Nemšová na rok 2012 boli rozpočtované finančné 

prostriedky na odkúpenie všetkých pozemkov, ktoré má mesto zámer odkúpiť               

z dôvodu plánovaného uzatvorenia skládky TKO v časti Volovce, a aby predmetné 

pozemky mohli byť vyplatené predávajúcim najneskôr do 30. 6. 2012. 

 

Schválilo uznesením č. 67 

- 2 - izbový byt o výmere 56,44 m
2
 na 2. poschodí v obytnom dome na Jaseňovej ul., súp. č. 

1997/15 vchod A v Nemšovej, vrátane prislúchajúceho podielu na pozemkoch pod obytným 

domom a 2-izbový byt o výmere 57,23 m
2
 na 1. poschodí v obytnom dome na Jaseňovej ul., 

súp. č. 1997/15A vchod B v Nemšovej, vrátane prislúchajúceho podielu na pozemkoch pod 

obytným domom ako prebytočný majetok mesta Nemšová. Byty budú odpredané formou 

obchodnej verejnej súťaţe, ktorej súťaţné podmienky boli na tomto zasadnutí schválené. 

  

Stiahlo z rokovania uznesenie č. 68 

- obchodnú verejnú súťaţ o nebytovej budove, súp. č. 1536/2 na Ul. Podhorskej                        

v Trenčianskej Závade (bývalá budova školy) a súvisiaci pozemok parc. KN-C č. 1 o výmere 

1168 m
2
 a poţiadali do nasledujúceho MsZ určiť výšku nájmu, okruh činností predmetného 

nájmu a podmienky nájomnej zmluvy. 

 

Berie na vedomie uznesením č. 69 
- ţiadosť o rozšírenie prenájmu nebytových priestorov a ţiadosť o odkúpenie prenajatých 

priestorov časti budovy na Ul. Odbojárov č. 8 ENT Centrum, s.r.o. Nemšová v zast. MUDr. 

Petrom Rácom, aby došlo k rozšíreniu prenájmu na 1. poschodí uvedenej budovy. Poslanci  

schválili zámer odpredaja nehnuteľného majetku 1. poschodia budovy Ul. Odbojárov č. 8 k. ú. 

Nemšová postavenej na p. č. 233/5 a uloţili prednostke MsÚ zabezpečiť zverejnenie zámeru 

uvedeného odpredaja. 

 

Schválili uznesením č. 70 

- v súlade s čl. 12. a 13. VZN mesta Nemšová č. 16/2009 „Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Nemšová“ zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 

bremena v prospech p. Vašíčkovej a p. Veselej na uloţenie inţinierskych sietí vodovodná, 

elektrická a plynová prípojka na pozemku p.č. KN C 261/ k.ú. Nemšová vo vlastníctve mesta 

Nemšová. Inţinierske siete si ţiadateľky vybudujú na vlastné náklady. 

 

Schválili uznesením č. 72 

- umiestnenie telekomunikačného metalického kábla do pozemku p.č. 21/4 k.ú. Ľuborča - MK 

Ul. M. Gorkého spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Bratislava s tým, ţe umiestnenie kábla 

musí schváliť i vlastník pozemku. 

 

Schválili uznesením č. 73 

- zápis stavby – miestnej komunikácie ku kasárňam vybudovanej na p.č. 600/6 k.ú. Nemšová 

vrátane chodníka a spevnenej plochy do majetku mesta Nemšová v cene 15 966,58 €. Násled-

ne aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemku pod cestou ku kasárňam na základe bezod-

platného prevodu pozemku p.č. 600/6 k.ú. Nemšová o výmere 2848 m
2
 z vlastníctva SR- 

Ministerstvo obrany SR do majetku mesta Nemšová v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o ma-

jetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Na 8. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 13. októbra 2011 sa riešilo 

nasledovné: 

 

Neschválili uznesenie č. 74 

- návrh VZN o doplnení VZN č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nem-

šová. 

 

Schválili uznesenie č. 75 

- VZN mesta Nemšová č. 10/2011 pre stanovenie ceny nájmu o doplnení VZN č. 8/2011      

„O podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Nemšová“. 

 

Berie na vedomie uznesenie č. 76 

- informatívnu správu o schválených projektoch v zmysle predloţeného materiálu a 

informácie o projekte „Rekultivácia skládky TKO Volovce - Ľuborča“ a zámere podpísania 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre tento projekt.  

 

Schválili uznesením č. 77 

- prijatie preklenovacieho úveru na realizáciu projektu financovaného zo ŠF EÚ 

„Protipovodňové opatrenia a varovný systém Říka-Vlára-Váh“, II. etapa vo výške 129 933,- € 

od Slovenskej sporiteľne a.s., Tomášikova 48, Bratislava a prijatie strednodobého úveru        

na úhradu faktúr za kapitálové výdaje realizované v rokoch 2009 aţ 2011 vo výške 502 875 € 

od Slovenskej sporiteľne a.s., Tomášikova 48, Bratislava. 

 

Schválili uznesením č. 78 

- uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a následne odkúpenie pozemku parcela KN C 

číslo 2512/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 6 929 m
2
 k.ú. Nemšová od Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š.p., za cenu 8 000,- €. 

 

Schválili uznesením č. 79 

- podmienky obchodnej verejnej súťaţe smerujúce k uzatvoreniu zmluvy o nájme 

nehnuteľností nebytová budova súpisné číslo 1536 Ul. Podhorská v Nemšovej (bývalá budova 

školy v Trenčianskej Závade) a súvisiaci pozemok parcela číslo KN C 1 zastavané plochy       

a nádvoria o výmere 1168 m
2
 k.ú. Trenčianska Závada s voľne stojacou garáţou. 

 

Uloţili uznesením č. 80 

- zverejniť zámer odpredať časť budovy priestor č. 7 - 1. poschodie budovy s.č. 188              

Ul. Odbojárov Nemšová podiel 25844/56186, časť pozemku parcela KN C číslo 233/5 zast. 

plochy podiel 25844/56186 a časť vodovodnej a kanalizačnej prípojky podiel 25844/56186 

v zmysle znaleckého posudku č. 240/2011 a 99/2010 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona           

o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa za 

cenu 85 100 €. 

 

Vyjadrili podporné stanovisko uznesením č. 81 

- vo veci nepredĺţenia platnosti určenia prieskumného územia Hôrka nad Váhom – Kálnica – 

U rudy. 

 

Schválili uznesením č. 82  
- pozemok parc. KN-C č. 4/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 736 m

2
, vedený na LV 1 

pre k.ú. Kľúčové, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová ako dočasne prebytočný majetok mesta. 

Zámer prenajať časť tohto pozemku o výmere 110 m
2
 a špecifikovaný v dôvodovej správe     
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do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to Michalovi Vavrušovi VaV, 

so sídlom Druţstevná 21, Nemšová s odôvodnením. Michal Vavruš VaV na vlastné náklady 

vybuduje na prenajatom pozemku spevnenú plochu, ktorá budú slúţiť aj pre potreby širokej 

verejnosti mesta v pracovných dňoch od 17,00 hod. do 6,00 hod. nasledujúceho dňa a v dňoch 

pracovného voľna. Po ukončení doby nájmu sa spevnená plocha stane majetkom mesta 

Nemšová. Michal Vavruš vybudoval 1. poschodie v budove poţiarnej zbrojnice postavenej   

na predmetnom pozemku, ktoré prenajíma spoločnosti C.S. Cargo. Spevnená plocha bude 

slúţiť počas pracovnej doby pre zamestnancov spoločnosti C.S. Cargo, čo bolo podmienkou, 

aby spoločnosť zostala v prenajatých priestoroch. 

 
Na 9. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 30. novembra 2011 sa preroková-

valo nasledovné:  

 

Zrušili uznesením č. 83  
- uznesenie č. 82 zo dňa 13. 10. 2011, na ktorom schválili zámer prenajať časť pozemku           

o výmere 110 m
2
 a špecifikovaný v dôvodovej správe do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c/ 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, a to Michalovi Vavrušovi VaV, so sídlom Druţstevná 21, Nemšová           

z dôvodu zabezpečenia prístupu na priľahlé mestské pozemky. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 84 a č. 85 

- Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30. 9. 2011 a Plnenie rozpočtu a Finančného plánu VPS, 

m.p.o. Nemšová k 30. 9. 2011. 

 

Schválili uznesením č. 86 

- zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová – RO č. 2 v zmysle predloţeného materiálu tak,       

ţe zvýšili príjmovú a výdajovú časť rozpočtu o čiastku 1 410 €. Rozpočet je po zmene 

vyrovnaný, v príjmovej a výdajovej časti je vo výške 285 280 €. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 87 

- informácie a návrhy k prehodnoteniu projektu Rekultivácia skládky Volovce v zmysle 

predloţeného návrhu s tým, aby bola opätovne predloţená ţiadosť o poskytnutie NFP pre 

tento projekt a zároveň, aby bola posúdená a následne zmenšená plocha potrebná                     

k rekultivácii skládky. Následne zrušili realizácie tohto projektu a súhlasili s nepodpísaním 

Zmluvy o poskytnutí NFP vo výške 1 715 056, 46  € pre projekt „Rekultivácia skládky TKO 

Volovce - Ľuborča“ a zrušenie súťaţe verejného obstarávania na výber dodávateľa realizácie 

stavby. 

 

Schválili uznesením č. 88 

- odpredaj časti budovy priestor č. 7- 1. poschodie budovy s.č. 188 Ul. Odbojárov Nemšová 

podiel 25844/56186, časť pozemku parcela KN C číslo 233/5 zast. plochy a časť vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky príslušný podiel k.ú. Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa    

o odôvodnením, za cenu 85 100,- € v splátkach : rok 2011-10 000,- €, rok 2012 – 20 000,- €, 

rok 2013 – 30 000,- €, rok 2014 – 25100,- € spol. ENT Centrum, s.r.o. Nemšová v zastúpení 

MUDr. Petrom Rácom. 

 

Schválili uznesením č. 89 

- súťaţné podmienky na obchodnú verejnú súťaţ „Predaj nehnuteľnosti 2- izbový byt č. 5 

o výmere 56,44 m
2
 a 2- izbový byt č. 8 o výmere 57,23 m

2
 v obytnom dome na Jaseňovej ul. 
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súp. č. 1997/15 vchod A a B v Nemšovej, vrátane prislúchajúceho podielu na pozemkoch pod 

obytným domom. 

 

Schválili uznesením č. 91 

- zámer odpredaja nehnuteľného majetku – odpredaj časti pozemku KNC p.č. 1597 vo výmere 

40m
2
 k.ú. Ľuborča, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava zastúpená spoločnosťou 

Enermont, s.r.o. s odôvodnením, ţe spoločnosť vybuduje kioskovú distribučnú trafostanicu, 

ktorá je verejnoprospešnou stavbou. 

 

Neschválili uznesením č. 92 

- odpredaj spoločnosti Euro Nova Sklárska 10, Nemšová v zmysle ţiadosti. 

 

Schválili uznesením č. 93 

Mestský výbor č. 1 Ľuborča v zloţení: predseda - Ján Gabriš a členovia - Mgr. Anna 

Gajdošová, Stanislav Husár, Jozef Rýger, Ondrej Begáň, Miroslav Patka, JUDr. Dalibor 

Benko, Alţbeta Gurínová, Ján Mindár, Marta Bobošíková. 

Mestský výbor č. 3 Trenčianska Závada v zloţení: predseda - Ing. Stanislav Gabriš 

a členovia - Jozef Kuruc, Anna Pavlačková, Jozef Knápek, Viliam Adamec, Andrej Belko, 

Augustín Adamec, Zdenko Gajdošík, Michal Gabriš, Andrej Pavlačka. 

 

Berie na vedomie uznesením č. 94  
- informácie o začatí prerokovávania Zadania nového Územného plánu mesta Nemšová. 

 

Schválili uznesením č. 95 

- prehľad investičných akcií financovaných z prijatého úveru, ktorý mestu poskytla SLSP, a.s. 

Bratislava vo výške 502 875 € nasledovne: IBV Vlárska, Rekonštrukcia MK Záhumnie, 

Mestské múzeum, Projektové práce a rekonštrukcia CSS, Kanalizácia mesta, Vodovod 

Trenčianska Závada, Výstavba nájomných bytov 16 bytových jednotiek, Projektová 

dokumentácia - nadstavba zdravotného strediska. Ide o úhradu faktúr za práce, ktoré uţ boli 

zrealizované a z časti neboli uhradené zhotoviteľom. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na svojom 10. zasadnutí dňa 14. decembra 2011 :  

 

Zobralo na vedomie uznesenie č. 96 

- správu o plnení úloh z uznesení MsZ a uznesenia z komisie sociálno-zdravotnej a finančnej 

a správy mestského majetku. 

 

Schválilo uznesenie č. 97 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2012. 

 

Súhlasilo uznesením č. 98 

- zriadením cirkevnej materskej školy so zriaďovateľom Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 

Nemšová, so sídlom Mierové námestie 3, Nemšová. Mesto Nemšová sa bude podieľať          

na financovaní materskej školy. 

 

Schválilo uznesenie č. 99 

- zmenu rozpočtu mesta Nemšová, a to zníţením príjmovej a výdajovej časti rozpočtu 

o čiastku 1 715941,52 €. Rozpočet je po zmene vyrovnaný, v príjmovej a výdajovej časti je   

vo výške 8 860 689,48 €. 
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Schválilo uznesením č. 100  

- Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2012 zostavený ako prebytkový v nasledovnej 

štruktúre: ● Príjmy spolu 6 876 403 € 

       ● Výdavky spolu 6 810 230 € 

       ● Beţné príjmy 3 440 763 € 

       ● Beţné výdavky 2 590 941 €, 

pričom v Programe 6: Vzdelávanie, sa vsunie nová funkčná klasifikácia s výdavkom 20 000 € 

na úpravu priestorov k zriadeniu cirkevnej materskej školy. 

 

Schválilo uznesením č. 101 
- Programový rozpočet VPS, m.p.o Nemšová na rok 2012 zostavený ako vyrovnaný, príjmy 

a výdaje sú vo výške 295 700 €. Finančný plán VPS m.p.o. Nemšová na rok 2012 je 

zostavený ako prebytkový, náklady vo výške 22 200 €, trţby vo výške 22 300 €.  

 

Zrušilo uznesením č. 102 

- Členstvo mesta Nemšová v Únii miest Slovenska. 

 

Zrušilo uznesením č. 103 
- vystúpenie mesta Nemšová z Klubu primátorov miest Slovenskej republiky z dôvodu 

šetrenia financií. 

 

Schválilo uznesením č. 104 

- VZN mesta Nemšová č.11/2011 o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia          

č. 7/2011 o poplatkoch v školách a školských zariadeniach so zapracovaním pripomienky. 

 

Schválilo uznesením č. 105 

- VZN č. 12/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o miestnom poplatku                   

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

 

Schválilo uznesením č. 106 

- zmenu prílohy č.2 k Štatútu CSS Nemšová, a to Úhrada za starostlivosť v CSS Nemšová, 

Odbojárov č. 7. 

 

Berie na vedomie uznesenie č. 107 

- informáciu o pripravenosti zimnej údrţby na území mesta Nemšová. 

 

Schválilo uznesením č. 108 

- návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2012. 

 

Berie na vedomie uznesením č. 109 

- vzdanie sa členstva a predsedníctva Ing. Jozefa Reu v komisii finančnej a správy majetku 

a schválili za predsedu komisie finančnej a správy mestského majetku Ing. Norberta 

Moravčíka. 

 

Schválilo uznesením č. 110 

- zápisy do Kroniky mesta Nemšová za roky 2009 a 2010. 
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Schválilo uznesením č. 111 

- Stanislava Husára, Ing. Stanislava Gabriša, Mgr. Máriu Haljakovú a Vladimíra Gajdoša ako 

zástupcov mesta Nemšová v Rade školy Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej                

na funkčné obdobie 4 rokov. 

 

Uznesenie č. 112 ukladá 

- zosúladiť Rokovací poriadok MsZ Nemšová so zákonom o obecnom zriadení a predloţiť    

na najbliţšom rokovaní MsZ. 

 

Dňa 11. novembra 2011 začalo mesto Nemšová prerokovávať Zadanie pre Územný plán 

mesta Nemšová. Celá dokumentácia  Územného plánu bola k nahliadnutiu pre verejnosť na 

Mestskom úrade do 11. decembra 2011. 

 

Prvá územnoplánovacia dokumentácia - ÚPN SÚ mesta Nemšová bola vypracovaná v roku 

1986 (Stavoprojekt Trnava, projektové stredisko Trenčín Bratislava – 1986) v zmysle v tom 

čase platných právnych noriem, predpisov a metodík. Dokumentácia od tej doby bola viackrát 

parciálnymi zmenami a doplnkami menená a dopĺňaná.  

Dôvody pre obstaranie územného plánu vyplynuli z potreby reagovať na zmenené 

socioekonomické, územnotechnické a krajinnoekologické podmienky územia mesta. Medzi 

ovplyvňujúce faktory obstarania novej územnoplánovacej dokumentácie mesta je tieţ 

potrebné zaradiť nové právne predpisy (hlavne kompetenčný zákon), metodické usmernenia 

pre spracovanie územného plánu obce, schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu vyššieho 

stupňa – ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja vrátane zmien a doplnkov, dokumenty strategického 

charakteru na celoštátnej a regionálnej a lokálnej úrovni. Z uvedených dôvodov v roku 2010 

mesto Nemšová pristúpilo k obstaraniu nového územného plánu mesta.  

 

Hlavné ciele riešenia  

Základným cieľom územnoplánovacej dokumentácie mesta Nemšová je sústavne a 

komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné vyuţitie územia, určiť jeho zásady, 

navrhnúť vecnú a časovú koordináciu činnosti ovplyvňujúcich ţivotné prostredie, ekologickú 

stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade            

s princípmi trvalo udrţateľného rozvoja.  

Hlavným cieľom ÚPN mesta Nemšová je vytvoriť dokument, ktorý bude slúţiť ako nástroj 

pre usmerňovanie rozvoja na území mesta. V rámci spracovávania ÚPN mesta pôjde o:  

 rešpektovanie záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení zmien                    

a doplnkov do ÚPN mesta Nemšová,  

 návrh funkčno-priestorových zásad formovania mesta Nemšová,  

 dosiahnutie čo najoptimálnejšieho urbanného usporiadania územia, jeho dopravného            

a technického vybavenia,  

 návrh optimálneho riešenia napojenia na nadradený dopravný systém SR 

vyplývajúceho z postavenia mesta Nemšová v sídelnom systéme Slovenska,  

 určenie priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia obce,  

 návrh koncepcie zabezpečenia územia mesta dopravným a technickým vybavením               

s prepojením na záujmové územie,   

 vytvorenie územných predpokladov pre rozvoj základných a doplnkových funkcií 

mesta v oblasti bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie, výroby, technického             

a dopravného vybavenia,  

 kontinuitu s dlhodobo formovaným urbánnym systémom mesta a jeho pozitívnymi 

prvkami,  
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 návrh zásad tvorby kvalitného ţivotného prostredia a racionálneho vyuţívania 

prírodných zdrojov v meste a jeho častiach, s cieľom neprekročiť únosné zaťaţenie 

územia,  

 návrh zásad ochrany a tvorby prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémov, vrátane 

vymedzenia chránených území a ochranných pásiem, s cieľom udrţať ekologickú 

stabilitu krajiny na území mesta,  

 návrh podmienok a opatrení na sanáciu nevhodne a neprimerane vyuţívaných 

urbánnych štruktúr a častí krajiny, vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby. 

 

Východiskové podklady  
Pre riešenie územnoplánovacej dokumentácie mesta Nemšová boli pouţité nasledovné 

podklady:  

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001  

 Koncepcia rozvoja vodnej dopravy SR, MDPT SR  

 Návrh zámeru projektu Váţskej vodnej cesty 

 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 8/2011 z 26.10.2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj, 

vyhlásenej nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z. z. zo 14. 4.1998, 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 

7/2004 z 23. 6. 2004, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky (č. 1) záväznej časti 

územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásenej nariadením 

vlády SR č. 149/1998 Z. z,  

 PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený 25. 6. 2003 a doplnok č1/2004           

a č.2/2005,  

 Koncepcia sociálnych sluţieb, sociálnej prevencia a sociálneho poradenstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

 Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín Trenčianskeho kraja, 

ŠGÚDŠ, Bratislava,  

 Národný zoznam chránených vtáčích území, schválený Vládou Slovenskej republiky 

dňa   9. júla 2003 uznesením č. 636,  

 Regionálny územný systém ekologickej stability okres Trenčín, Králik a kol., 1993,  

 Miestny územný systém ekologickej stability pre Projekt pozemkových úprav k. ú. 

Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, Trenčianska Závada a Horné Srnie (Geo3, Trenčín, 

2006),  

 ÚPN SÚ Nemšová (Stavoprojekt Trnava, projektové stredisko Trenčín Bratislava – 

1986) doteraz platný,  

 Zmena č. 1 + Doplnky č. 3 – 10 k ÚPN SÚ Nemšová (Ing. arch. J. Kvasnica – 2002, 

schválený Uznesením MZ č. 23C-2/2002 zo dňa 22.02.2002),  

 Centrálna mestská zóna Nemšová – Fakulta architektúry STÚ Bratislava, 2006,  

 Priemyselný park Povaţie – Urbanistická štúdia - Fakulta architektúry STÚ Bratislava, 

2006,  

 Budovanie kanalizácií, vodovodných sietí a intenzifikácia ČOV Nemšová – 

(Hydrotech 2000),  

 Vydané územné a stavebné povolenia na stavby v čase spracovávania dokumentácie.  

 

Spôsob a postup spracovania  

Územnoplánovaciu dokumentáciu je potrebné vypracovať v súlade so zákonom č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 



17 

 

predpisov a s vyhláškou MŢP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch                

a územnoplánovacej dokumentácii, v nasledovnom rozsahu:  

 prieskumy a rozbory,  

 zadanie,  

 koncept riešenia,  

 návrh ÚPN, čistopis ÚPN-M.  

 

Koncept riešenia vypracovať v rozsahu a obsahu Návrhu riešenia, v dvoch variantoch,             

v súlade s § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch                              

a územnoplánovacej dokumentácii. Predmetom variantného riešenia bude:  

 dopravná koncepcia,  

 koncepcia rozvoja bývania a občianskej vybavenosti,  

 koncepcia rozvoja výroby resp. podnikateľských aktivít,  

 rozvoj rekreácie a cestovného ruchu.  

 

Pri spracovaní vychádzať z Nariadenia vlády SR č. 149/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia TSK č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 1 

záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 

260/2004 dňa 23.6.2004, v znení VZN č. 8/2011 zo dňa 26.10.2011, ktorým sa vyhlásili 

Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Rovnako vychádzať    

zo spracovaných prieskumov a rozborov, ktorých súčasťou bol „Krajinnoekologický plán“, 

predstavujúci optimálne priestorové a funkčné vyuţívanie územia s prihliadnutím                  

na krajinnoekologické, kultúrnohistorické a socioekonomické podmienky.  

 

Vymedzenie riešeného územia  

Územný plán mesta Nemšová rieši územie administratívno-správneho územia mesta Nemšová 

ako súboru štyroch katastrálnych území s celkovou výmerou 3 344,47 ha. V zmysle Štatútu 

mesta Nemšová územie mesta tvoria štyri katastrálne územia Nemšová, Ľuborča, Kľúčové      

a Trenčianska Závada. Územie mesta sa člení na časti: Nemšová, Nová Nemšová, Ľuborča, 

Kľúčové a Trenčianska Závada. 

(Zdroj: Zadanie územného plánu mesta Nemšová) 
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Mesto Nemšová v štatistických údajoch a číslach 
  

 

A. Symboly mesta Nemšová 

- Mestský erb  

 

tvorí v modrom štíte strede poľa erbu svätý Michal 

 archanjel v odeve rímskeho vojaka, v pravici drţí meč 

 a v ľavici váhy. Postava je strieborná, doplnky zlaté. 

 Voľné miesto poľa tvorí úponková výzdoba. V roku 

 1981 vytvorila Heraldická  komisia Ministerstva vnútra 

SR riadny erb Nemšovej, dovtedy obec pouţívala iba 

 pečatný symbol. 

 

–  

- Mestská vlajka 

 

tvorí sedem pozdĺţnych pruhov, striedavo bielych 

a modrých. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je lasto-

vičím chvostom. 

 

 

 

 

 

- Mestská pečať 

                            

je okrúhla, uprostred s mestským znamením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Údaje o meste Nemšová 

 

o Nadmorská výška : 225 metrov nad morom 

o Rozloha : 3345 ha, obvod : 33 km 

o Poloha : 48° 57′  severnej zemepisnej šírky 

              18° 17′  východnej zemepisnej dĺţky 

 

 Územie mesta tvoria katastrálne časti : 

      ♠ Nemšová......................................................862 ha 

      ♠ Ľuborča .................................................... 1185 ha 

      ♠ Kľúčové ......................................................585 ha 

      ♠ Trenčianska Závada ....................................713 ha 

     S P O L U......................................................3345 ha 
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Štruktúra pôdneho fondu tvorí výmera pôdy o rozlohe 3345 ha : 

Lesné pozemky ...............................................................41℅ 

Trvalé trávne porasty ......................................................26℅ 

Orná pôda .......................................................................13℅ 

Ostatné plochy ..................................................................8℅ 

Zastavané plochy ..............................................................6℅ 

Vodné plochy ...................................................................3℅ 

Záhrady ............................................................................2℅ 

Chmeľnice ........................................................................1℅ 

Ovocné sady .....................................................................1℅ 

 

Poľnohospodárska výmera tvorí cca 42℅ celkovej výmery sledovaného územia. 

V katastrálnom území mestská časť Nemšová sa nachádza 36℅ poľnohospodárskej pôdy, 

27℅ v katastri Ľuborča, 23℅ v katastri Kľúčové, a 14℅ v Trenčianskej Závade. 

 

Kataster tohto územia hraničí s územím ďalších siedmich obcí. Dĺţka spoločných 

katastrálnych hraníc so susednými obcami je: 

       Horné Srnie: 10,7 km 

       Dolná Súča: 6,85 km 

       Trenčianska Teplá: 4,05 km 

       Skalka nad Váhom časť Újazd: 3,5 km 

       Borčice: 3,45 km 

       Horná Súča: 2,8 km 

       Dubnica nad Váhom: 1,7 km 

 

Hustota osídlenia na km² ......................................183 obyvateľov 

 

Zásobovanie mesta pitnou vodou : 

– z prameňa Macejka, od r. 2011 z prameňa nad Oborou 

– dĺţka vodovodnej siete....................................... 42,5 km 

– počet vodovodných prípojok.............................. 1650 

 

Kanalizácia mesta 

– dĺţka kanalizačnej siete .................................... 39,1 km 

– počet kanalizačných prípojok ............................ 1580 

– počet prečerpávacích kanalizačných  staníc ............ 7 

 

C. Obyvateľstvo mesta Nemšová 

            Počet obyvateľov celkom k 31. 12. 2011 .............. 6 259 

  z toho :   

 muţi ................................................ 3090 

 ţeny ................................................ 3169 

 

        Počet narodených detí ................................................ 50 

        Počet úmrtí ................................................................. 51 

        Počet prisťahovaných ................................................. 45 

        Počet odsťahovaných ................................................. 48 

        Počet presťahovaných v obci ..................................... 46 
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V roku 2011 sa narodilo 50 detí, čo je o 17 detí menej ako minulý rok. Medzi 

najpouţívanejšie chlapčenské mená patril Viktor, Oliver, najobľúbenejším dievčenským 

menom bola Dorota, Nela, Ela, Viktória a Sára. Stále však nevyšli z módy i starozákonné 

mená ako Tobiáš, Lukáš, Matúš. Zaujímavá je i štatistika sobášov, ktoré zaznamenala 

nemšovská matrika, a to 44  manţelstiev, z toho bolo 39 cirkevných sobášov. 

 

Obyvateľstvo podľa národnosti v ℅ (údaje zo sčítania obyvateľov k 31. 12. 2006) 

 slovenská ....................................................... 92,8 

 česká ................................................................ 1,1 

 maďarská ......................................................... 0,1 

 iná .................................................................... 0,8 

 

Obyvateľstvo podľa vierovyznania v ℅ (údaje zo sčítania obyvateľov z 26. 5. 2001) 

 rímskokatolícka cirkev .................................... 92,8 

 gréckokatolícka cirkev ...................................... 0,2 

 evanjelická cirkev augsburského vyznania ....... 0,6 

 bez vyznania ...................................................... 4,6 

 neudané ............................................................. 1,6 

 

D. Vzdelávacie zariadenia 

 materská škola s elokovanými triedami na Ulici Odbojárov, Ľuborčianska, Antona 

Kropáčiho, Trenčianska  

 počet detí: 169 

 základné školy: 

 cirkevná: Spojená katolícka škola 

 štátna:     Základná škola na Ulici Janka Palu 

 umelecká škola: Základná umelecká škola 
 počet ţiakov: 677 

 individuálna forma vyučovania: 267 ţiakov 

 skupinová forma vyučovania: 410 ţiakov 

 stredná škola: Stredná odborná škola sv. Rafaela 

 

E. Kniţnice v meste Nemšová 

 Mestská kniţnica s pobočkami Kľúčové a Trenčianska Závada 

 počet čitateľov: 684  

 

F. Bytová a domová výstavba 

 

Výstavba nájomných bytov a výstavba rodinných domov 

 

V roku 2002 dokončené 3 mestské nájomné bytové domy- 45 bytov. Rovnako v tomto roku 

boli odovzdané do uţívania. Ich výstavba bola financovaná zo Štátneho fondu rozvoja 

bývania a z nenávratnej dotácie poskytnutej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky. Nájomné za byty vyberala mestská príspevková organizácia Verejno-

prospešné sluţby, ktorá okrem nájomných bytov spravovala i mestské byty a ostatné budovy, 

ktoré vlastnilo mesto Nemšová.  

 

Rok 2003:  

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na rodinné domy (novostavby): 7 

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na bytové domy: 0 
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Rok 2004:  
Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na rodinné domy (novostavby): 8 

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na bytové domy: 0 

V roku 2004 sa začala individuálna bytová výstavba. Čerešňový sad v mestskej časti 

Ľuborča, kde bolo postavených 12 rodinných domov. 

 

Rok 2005:  
Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na rodinné domy (novostavby): 5 

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na bytové domy: 0 

 

Rok 2006:  

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na rodinné domy (novostavby): 10 

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na bytové domy: 0 

 

Rok 2007:  

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na rodinné domy (novostavby): 6 

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na bytové domy: 0 

 

Rok 2008:  

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na rodinné domy (novostavby): 15 

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na bytové domy: 0 

 

Rok 2009:  

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na rodinné domy (novostavby): 6 

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na bytové domy: 0 

 

Rok 2010:  

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na rodinné domy (novostavby): 8 

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na bytové domy: 0 

 

Rok 2011:  

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na rodinné domy (novostavby): 18 

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí na bytové domy: 2 bytové domy, z toho : 

 1 bytový dom zrealizovala firma REALLINE s.r.o., Nemšová – 26 bytov pri  

Športovej hale v Nemšovej – Ulica Jaseňová 

 1 bytový dom zrealizovala firma FINAL BA spol. s r.o., Bratislava – 20 bytov Ulica 

Slovenskej armády v Nemšovej. 

 

Mesto Nemšová dobudovalo v októbri 2011 nájomné bytové domy, a to Novostavbu 

nájomných bytov Nemšová - 8 bytových jednotiek na Ulici Mládeţníckej v Nemšovej 

a Novostavbu nájomných bytov Nemšová - 16 bytových jednotiek na Ulici Športovcov              

v Nemšovej. Dodávateľom predmetných stavieb bolo PD Vlára Nemšová. 

G. Kultúrne pamiatky 

V meste Nemšová je evidovaná národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu SR:  

 

● rímsko-katolícky kostol sv. Michala, evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového 

fondu SR pod č. 10 997/0,  
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a) ďalšie významnejšie sakrálne stavby, zvonice, sochy a prícestné kríţe, a to:  

 

● kaplnka sv. Anny (časť Kľúčové) z roku 1868, neogotická jedno priestorová stavba,  

 

● zvonica (v časti Kľúčové), drevená konštrukcia s datovaním z roku 1933,  

 

● kaplnka Panny Márie Fatimskej (v časti Trenčianska Závada), vybudovaná v rokoch 

1946 – 1949 z vlastných zbierok obyvateľov Nemšovej a Ľuborče z vďaky za záchranu 

ţivotov a majetku v druhej svetovej vojne,  

 

● kríţ (na cintoríne v časti Trenčianska Závada) z roku 1788, barokovo-klasicistická 

kamenárska práca,  

 

● prícestná socha sv. Jána Nepomuckého ( časť Nemšová) z roku 1800, neskorobaroková,  

 

● prícestný kríţ (v časti Nemšová), klasicistický z 1. polovice 19. storočia - s reliéfom 

Panny Márie,  

 

b) niekdajšie šľachtické zemepanské stavby, poľovnícke a rekreačné objekty:  

 

● kaštieľ (v časti Kľúčové), pôvodne neskoro-renesančná dvojpodlaţná bloková stavba,          

z 2. polovice 17. storočia,  

 

● poľovnícky zámok (v časti Ľuborča). Stavba doloţená ako Dreherovský poľovnícky 

zámok z konca 19. Storočia,  

 

c) technické a hydroregulačné stavby: 

 

 ● betónový most, cez rieku Vláru (v časti Nemšová)  

 

d) tradície miestnych remesiel, osobitne sklárstva; výrobno-technické objekty                   

a zariadenia (osobitne sklárske):  

 

● Nemšovské sklárne boli zaloţené roku 1902  

 

e) miestne pamätníky obetí vojen a vojnové hroby:  

 

● hrob 2 padlých čs. vojakov z rokov 1918 - 1919 (cintorín, Nemšová),  

 

● pamätník padlých v období 1. svetovej vojny (v časti Ľuborča), odhalený v roku 1928,  

  

● pamätná tabuľa serţantovi Andrewowi A. Solockovi (v časti Ľuborča),  

 

f) historické a novšie stavby a výtvarné diela ako súčasť architektúry týchto objektov:  
 

 osobitne stavby kasární, resp. toho času pôsobenie vojenskej Multifunkčnej 

zásobovacej základne Západ,  

 

 osobitne aktivity, objekty, technológie, výsledky a tradície pôsobenia vojenskej 

kartoreprodukčnej základne, ktorá v Nemšovej pôsobí od roku 1957. 
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H. Významné osobnosti našich dejín 

Pavel Kyrmezer 

Popri Jurajovi Tesákovi - Mošovskom je Pavel Kyrmezer prvým slovenským tvorcom 

divadelnej drámy. Narodil sa v 16. storočí v Banskej Štiavnici. Po skončení teológie              

v Krakove pôsobil ako evanjelický farár v Soblahove, Nemšovej, Stráţnici, Uherskom 

Ostrohu a Uherskom Brode. Zomrel 19. marca 1589 na poslednom pôsobisku a bol tu aj 

pochovaný. Jeho literárna tvorba sa zaraďuje medzi vrcholné diela slovenskej a českej 

divadelnej drámy v období humanizmu a renesancie. Napísal a vydal divadelné hry so 

sociálno-náboţenskou tematikou : Komédia česká o bohatci a Lazarovi (1566), Komédia nová 

o vdove (1573) a Komédia o Tobiášovi (1581).  

V 60-tych rokoch nášho storočia došlo k opätovnému predvedeniu jeho hier. Poslucháči 

bratislavskej VŠMU vystúpili s Komédiou o bohatci a Lazarovi nielen na domácich pódiách, 

ale aj v zahraničí (Turecko, Španielsko). V roku 1989 pri príleţitosti 400. výročia jeho úmrtia 

uviedli túto divadelnú hru martinskí ochotníci v niekdajšom Závodnom klube ROH                 

v Nemšovej. 

Juraj Ľuborčiansky Borovský  

Súčasťou slovenskej národnej kultúry je aj náboţenská poézia, historické piesne a spevy. 

Vznikali najmä v období protitureckých bojov a protihabsburských stavovských povstaní          

v 17. storočí. Historické piesne a spevy rozširovali ústnym podaním chudobní potulní speváci, 

ţobráci a drobný slovenský ľud. Písomnú podobu im dali drobní slovenskí remeselníci, kňazi 

a učitelia. Tvorcom či zapisovateľom jedného z najpozoruhodnejších slovenských spevníkov 

tohto druhu je Juraj Ľuborčiansky (Liborcenus) - Borovský z Ľuborče. Názov Turolúcky 

kancionál dostal spevník podľa pôsobiska autora v Turej Lúke pri Myjave (dnes časť 

Myjavy). Turolúcky kancionál sa datuje do roku 1684 a je vzácnou pamiatkou vysokej 

literárnej a výtvarnej hodnoty. Podľa vyjadrenia odborníkov ide o päťdesiat rokov staršie 

dielo ako podobný moravský Boršický spevník. Jeho rukopis je uloţený vo Vlastivednom 

múzeu v Olomouci, ktorý ho dal nedávno zreštaurovať.  

Autor Turolúckeho kancionála pochádzal z Ľuborče, pravdepodobne zo zemianskej rodiny 

Borovských, ktorej predkovia sú doloţení v Trenčíne a na okolí v 17. - 18. storočí. Okolo 

roku 1620 študoval na praţskej Karlovej univerzite. Po jej skončení pôsobil ako učiteľ            

v Přerove na Morave, neskôr ako diakon vo Vrbovom a ako učiteľ v Turej Lúke. 

Rukopisný kancionál je výsledkom niekoľkoročnej usilovnej zberateľskej práce. Pôvodne 

obsahoval 275 piesní na 258 stranách. Z nich sa zachovalo iba 135 piesní, ostatné sa stratili 

alebo podľahli skaze. Okrem piesní zapísaných v súdobom českom jazyku so slovenskými 

jazykovými prvkami je v ňom 6 latinských piesní a jedna českolatinská pieseň. Duchovné 

piesne pozostávajú zo 14 adventných piesní, 4 piesní vianočných, 15 pôstnych piesní,            

19 veľkonočných piesní, 10 piesní o Nanebovstúpení Krista Pána a 9 svätodušných piesní. 

Vysokou umeleckou a dokumentárnou hodnotou sa vyznačujú aj svetské piesne. Od 

anonymných autorov pochádzajú Píseň o sigetskom zámku s námetom obliehania sigetskej 

pevnosti tureckými vojskami, renesančná romanca Píseň o dvuch uherských pánoch a 

tureckého cisáre dcére, Siládi a Hadmázi (1560), Myjava a kozáci (1621) a iné. Výtvarnú 

hodnotu Turolúckeho kancionála zvyšujú najmä iniciálky. Z celkového počtu asi 240 

iniciálok sa zachovalo 142 iniciálok s figurálnymi, rastlinnými a ţivočíšnymi motívmi.  
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Fraňo Madva 

 

V trenčianskom okolí je pomerne málo známou osobnosťou. Narodil sa 14. 9. 1786 v Skalici. 

Po vyštudovaní katolíckej teológie v Nitre pôsobil na viacerých miestach na Povaţí :               

v Trenčíne, Predmieri, Trenčianskej Teplej a v Nemšovej. Uţ v rodnom meste sa zaujímal      

o liečivé účinky rastlín a spolu s istým mníchom Anastáziom pripravoval z nich lieky              

v kláštornej lekárni. Tejto svojej záľube sa potom venoval a zdokonaľoval vo všetkých 

svojich pôsobiskách. Posledným miestom jeho kňazského účinkovania bolo Nitrianske 

Rudno. Tu získal chýr uvedomelého slovenského vlastenca, ľudomila, znamenitého botanika 

a bylinkára. Po odchode do penzie v roku 1850 ţil v Nitrianskych Sučanoch, kde zomrel        

20. 8. 1852.  

Madvovo meno bolo známe po celej Európe. Chodili k nemu pacienti aţ z Vladivostoku, 

Francúzska a Ameriky. Tešil sa úcte aj u štúrovcov a bol ich osobným lekárom. Madva liečil 

svojimi prírodnými liekmi aj samotného Ľudovíta Štúra, tieţ Janka Francisciho - Rimavského, 

Ctibora Zocha, matičného pracovníka Viliama Paulínyho - Tótha. Jeho liečebnému umeniu sa 

poklonil budapeštiansky lekár, univerzitný profesor MUDr. Juraj Arányi, keď o ňom napísal 

knihu Rudno és lelkésze - Rudno a jeho farár. Samotný Fraňo Madva však nebol literátrne 

činným. Na fare v Nemšovej má pamätnú tabuľku. 

Jozef Ľudovít Holuby 

Tento významný slovenský prírodovedec, národopisec, historik, cirkevný, kultúrny a národný 

dejateľ pôsobil v Kľúčovom v rokoch  1858-1859 ako vychovávateľ na majetku bratislavskej 

rodiny Schertzovcov. Tu bliţšie spoznal biedu pospolitého ľudu a spriatelil sa s nemšovským 

katolíckym kňazom Antonom Kropáčim, uvedomelým národným dejateľom a milovníkom 

slovenských kníh. Anton Kropáči - miesto jeho narodenia nie je známe. Pôsobil ako rímsko-

katolícky kňaz v Hornej Súči, Štiavniku pri Bytči, Trenčianskej Turnej, Nemšovej, Omšení, 

Dolnej Porube, Trenčianskej Teplej a v Trenčianskych Tepliciach. Zomrel vo veku 68 rokov, 

dňa 11. septembra 1896 v Trenčianskych Tepliciach.  

Jozef Ľudovít Holuby ho vysoko hodnotil ako podporovateľa slovenskej literatúry a zberateľa 

slovenských kníh. Vlastnil veľkú kniţnicu, o jej osudoch bohuţiaľ nie je nič známe. Anton 

Kropáči sa stal riadnym členom a prispievateľom Matice slovenskej a členom spolku svätého 

Vojtecha. Finančne prispel aj na slovenské divadlo v Liptovskom Mikuláši. Venoval 100 

zlatých na zriadenie Gymnázia v Kláštore pod Znievom. Finančne podporoval trpiacich 

núdzou. Svoje finančné prostriedky venoval na nákup školských učebníc a pomôcok pre deti 

chudobných. Deti učil sporiť a po skončení záverečných školských skúšok rozdával im za ich 

výsledky sporiteľné kniţky a peniaze.  

Jozef Laco 

Pochádzal z Ľuborče, kde sa narodil 14. apríla 1872. Študoval na gymnáziu v Trenčíne, kde sa 

začal zaoberať prírodnými vedami, najmä entomológiou - chrobákovedou. Tejto vednej 

disciplíne zostal verný po celý ţivot. 

Po maturite v roku 1892 začas pôsobil ako pomocný notár v Lednických Rovniach, potom     

v rokoch 1896-1913 ako vedúci notár v Bolešove. Na tomto pôsobisku zhromaţdil veľkú 

zbierku chrobákov v rozsahu 25 000 exemplárov. V rokoch 1914-1920 bol trenčianskym 

mešťanostom, v rokoch 1921-1923 notárom v Trnovci nad Váhom, podobne v rokoch       

1924-1925 v Rači. V rokoch 1935-1936 pôsobil v Bratislave najprv ako zástupca štátneho 

notára a potom ako prednosta Matričného úradu. Po odchode na dôchodok v roku 1936 ţil aţ 
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do svojej smrti 1. septembra 1941 prevaţne v Dolnej Súči u svojho syna - katolíckeho kňaza. 

Tu aj zomrel a je pochovaný. 

Jozef Laco bol členom Prírodovedného spolku Trenčianskej ţupy a udrţiaval čulé pracovné 

kontakty s jeho tajomníkom a neskoršie prvým riaditeľom trenčianskeho múzea, príro-

dovedcom MUDr. Karolom Brančíkom. V roku 1909-1911 bol zástupcom tajomníka 

Prírodovedného spolku Trenčianskej ţupy a v rokoch 1914-1915 členom Muzeálnej spoloč-

nosti Trenčianskej ţupy. Zaslúţil sa o vznik Spoločnosti Slovenského vlastivedného múzea v 

Bratislave. Svoje cenné prírodovedné zbierky daroval bratislavskému Slovenskému národ-

nému múzeu. Medzi nimi sú aj exempláre, ktoré získal počas svojich zahraničných výskum-

ných ciest.  

Jeho najvýznamnejším dielom je Chrobákoveda (Bratislava 1928). Odbornými článkami 

prispieval aj do ročeniek Prírodovedného spolku ţupy Trenčianskej i do zborníka Príro-

dovedného odboru Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave 1924-1931. 
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Verejno-spoločenský ţivot 
 

Nielen Nemšovčania, ale aj rodáci z Nemšovej sa prišli 

zabaviť na 16. Mestský ples, ktorý sa uskutočnil po 

oslavách Nového roku, a to 15. januára 2011. Mnohých 

prilákal príťaţlivým programom, príjemnou hudbou 

a bohatou tombolou. Ples otvoril o 19.00 hodine profe-

sionálny tanečný pár a po ich vystúpení a slávnostnom 

prípitku sa zábava mohla začať. Celým večerom plesa-

júcich sprevádzala moderátorka večera Miroslava Ma-

zánová. Repertoár hudobnej skupiny tvorilo mnoţstvo 

skladieb moderných piesní, ale i DJ či skupina, ktorá 

hrala ľudové piesne. 

22. 1. 2011 sa uskutočnil za veľkej účasti rodičov, priateľov školy a učiteľov Spojenej 

katolíckej školy 19. Rodičovký ples organizovaný Rodičovskou radou pri ZŠ sv. Michala 

a SOŠ sv. Rafaela. Krásnou ľudovou hudbou a tancom ples otvoril folklórny súbor Vršatec. 

O dobrú zábavu počas celého večera sa postarala hudobná skupina Galaktic. O tom, ţe ples sa 

vydaril, svedčilo aj to, ţe aj neskoro po polnoci pokračovala zábava v plnom prúde.  

Aj tento rok skauti organizovali Skautský 

ples pre verejnosť, konal sa 12. februára 

2011 v Nemšovej v Kultúrnom centre. Zú-

častnilo sa ho pribliţne 400 hostí. Do tanca 

hrala dychová kapela Chabovienka z Hornej 

Súče. Realizačný tím  si tento rok dal zá-

leţať na výzdobe sály. Hostia sa nachádzali 

v kolobehu 4 ročných období : jar, leto, je-

seň, zima. Ples začal tancom, ktorý si pri-

pravili roveri a prípitkom vodcu zboru. Na-

sledovalo niekoľko tanečných predstavení 

a pred polnocou aj spev sestier Katky 

a Shiyi. Spievali za sprievodu gitár a nechý-

bali tieţ perkusie. O polnoci sa konala tra-

dičná tombola, tento rok prispelo takmer sto 

sponzorov. Vo vinárni hral DJ Janečka. Oba 

priestory, sála i vináreň, boli stále plné tanca a dobrej nálady. Program nebol ochudobnený ani 

o netradičné tance, ako napríklad: belgický tanec či Opitý Joe. Prekvapením bolo aj spevácke 

retro v podaní Katky Štefaničákovej a vokalistiek. Zábava pokračovala do skorých ranných 

hodín.  

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klub v Nemšovej 
spoločne zasadali v nedeľu popoludní dňa 20. februára 2011. V tento deň patrilo Kultúrne 

centrum v Nemšovej dôchodcom. Konala sa spoločná výročná schôdza Mestskej organizácie 

Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klubu v Nemšovej. Obe organizácie od svojho 

vzniku pracujú spoločne. Majú spoločný výbor, ktorý koordinuje činnosť 185 člennej rodiny 

dôchodcov v Nemšovej. Na výročnej schôdzi za prítomnosti hostí novozvolenej predsedníčky 

Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Emílie Plškovej a novozvoleného 

primátora mesta Nemšová Ing. Františka Bagina sa nielen hodnotila minuloročná bohatá 

činnosť a hospodárenie organizácií, ale volil sa nový spoločný výbor na obdobie rokov     

 

16. mestský ples v Nemšovej 

Spevácke retro v podaní  Katky Štefaničákovej 

http://skaut.sk/wp-content/uploads/ples-117zbor-21.jpg
http://skaut.sk/wp-content/uploads/ples-117zbor-21.jpg
http://skaut.sk/wp-content/uploads/ples-117zbor-21.jpg
http://skaut.sk/wp-content/uploads/ples-117zbor-21.jpg
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2011-2014. Po 20 rokoch došlo vo výbore          

k zmene vedenia. Dobrovoľnú funkciu pred-

sedníčky MO JDS ukončila skúsená dlhoročná 

funkcionárka Terézia Paličková, ktorá bola pri 

zrode organizácie a bola jednou z jej zaklada-

júcich členov. Symbolické ţezlo - dobrovoľnú 

funkciu predsedníčky prevzala Ing. Viktória 

Korbašová. Dobrovoľné dlhoročné funkcie         

v spoločnom výbore ukončili aj členky Danka 

Pavlačková a Anna Hollá. Jednou z prvoradých 

úloh novozvolených členiek spoločného výboru 

Jednoty dôchodcov a Senior klubu bude naďalej 

rozširovať rady veľkej rodiny dôchodcov v 

meste a pripravovať záujmovú činnosť pre 

spokojnosť všetkých jej členov. Oficiálnu časť výročnej schôdze ukončila Folklórna skupina 

Liborčan, ktorá svojím vystúpením vniesla medzi prítomných príjemnú atmosféru, ktorá 

pokračovala i počas fašiangovej veselice. Fašiangová veselica bola spojená s bohatou 

tombolou, ale i  malým občerstvením a ten, kto strávil nedeľné popoludnie  medzi svojimi 

rovesníkmi – seniormi, mohol odchádzať z kultúrneho centra spokojný. 

 

V stredu 6. apríla 2011 vykonali príslušníci 

veliteľstva síl výcviku a podpory v priestore Multi-

funkčnej zásobovacej základne Západ v Nemšovej 

zdokonaľovaciu prípravu v súlade s programami 

základných bojových zručností. Prehlbovali si teo-

retické znalosti a prakticky precvičili svoje zruč-

nosti zo zdravotníckej prípravy, vojenskej topo-

grafie a radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. 

Celkovo 51 príslušníkov veliteľstva síl z Trenčína 

prešlo v priebehu 4 výcvikových hodín jednotlivý-

mi pracoviskami. Na prvom im kapitánka Révayová 

predstavila prostriedky na prvotnú dekontamináciu 

osôb, techniky a materiálu a prakticky predviedla 

spôsob pouţitia dekontaminačných súprav a pomocných prostriedkov na dekontamináciu. 

Druhé pracovisko riadil kapitán Ambróz, ktorý všetkým vysvetlil činnosť malej skupiny pri 

prekonávaní označených kontaminovaných priestorov na vozidlách a činnosť skupiny pred 

vstupom do kontaminovaného priestoru a po jeho prechode. Problematiku zdravotníckej 

prípravy odborne vysvetlili inštruktori práporu výcviku a detailne objasnili zásady, spôsoby a 

prostriedky pri vynášaní ranených z bojiska, bojových vozidiel, z objektov, vody či z iných 

ťaţko dostupných miest. Prakticky predviedli prvú pomoc v sťaţených podmienkach a zdra-

votnícke zabezpečenie ranených do ich odsunu. Posledným, no nemenej dôleţitým praco-

viskom bola vojenská topografia, kde nadrotmajster Novomestský popísal obsluhu navigač-

ného prístroja GPS pouţívaného v Ozbrojených silách SR, vysvetlil zistenie súradníc vlastnej 

polohy a nadmorskej výšky či naplánovanie trasy pochodu. V závere vysvetlil spôsob pouţí-

vania buzoly a pochod podľa určeného azimutu. Zdokonaľovacia príprava profesionálnych 

vojakov veliteľstva síl výcviku a podpory sa vykonáva v súlade s programami základných 

bojových zručností vojaka a malej skupiny (tímu) v rámci OS SR, pričom kaţdý profesionál-

ny vojak je povinný absolvovať ju minimálne jedenkrát za výcvikový rok.  

Stretnutie seniorov  v Kultúrnom centre v Nemšovej 

Zdokonaľovacia  príprava  vojakov 
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Tradičné stavanie májov 29. apríla 2011 

sprevádzalo i tento rok pekné slnečné 

počasie. Nechýbala i folklórna skupina 

Liborčan, ktorá uţ dlhé roky sprevádza 

tradičné stavanie májov vo všetkých mest-

ských častiach. Tento rok ich ľudovými 

piesňami sprevádzala i hudobná skupina 

NGO. Spoločne stuţkami vyzdobili máje 

a vytvorili tak tú správnu májovú atmo-

sféru.  

 

 

 

V tomto roku uplynulo uţ neuveriteľných tridsať rokov od pridelenia prvých záhradiek 

členom Slovenského zväzu záhradkárov Nemšová – Bočky. Počas týchto rokov členovia 

postavili pekné záhradné chatky v príjemnom horskom prostredí, ktoré im spríjemňujú prácu 

v osade vzdialenej 6 kilometrov od centra Nemšovej. Počas týchto rokov vysadili viac ako 

4000 ovocných stromov a ďalšie tisíce ovocných kríkov a sadeníc. Takouto výsadbou sa 

zdvojnásobil počet ovocných stromov, a to bol najvýznamnejší kvantitatívny, ale  kvalitatívny 

skok v ovocinárstve. Celkovo je tu 144 záhradiek o priemernej výmere 400 m², ktoré výrazne 

prispievajú k samozásobovaniu rodín členov – záhradkárov. S myšlienkou na zriadenie osady 

prišiel priateľ Anton Štefánek, dlhoročný predseda prídomových záhradkárov. Slovenský 

zväz záhradkárov – Bočky pracoval i v tomto roku pod vedením predsedu Ing. Jozefa 

Krchňávka, tajomníkom bol Ľuborčan Vladimír Vavruš a hospodárom Ján kňaţek. Všetci 

vlastníci pozemkov sa riadili podľa schváleného záhradkárskeho poriadku, ročne zaplatili 

členský poplatok 66, 40 eur. Počas rokov driny si mnohí vlastníci vybudovali krásne chatky, 

ktoré im slúţia najmä na oddych. Na budúci rok by chceli zrealizovať v spolupráci so 

Západoslovenskou energetikou pripojenie osady na elektrickú sieť, čím sa výrazne zvýši 

úţitková hodnota záhradiek. Viac informácii prinesieme v ďalšom ročníku Kroniky. 

 

V piatok 6. 5. 2011 sa v priestoroch Mestského múzea a amfiteátra kultúrneho centra konal      

v poradí uţ 4. ročník environmentálnej akcie s názvom EKOLO NÁS, organizovanej 

skautmi 117- teho zboru sv. Františka z Assisi Horné Srnie - Nemšová.  

Ing. Stanislav Gabriš, viceprimátor mesta, úvodným slovom otvoril túto akciu, ktorej program 

pokračoval prednáškou na tému Svetelný smog. Svojou návštevou poctil túto akciu aj pán Ing. 

Letko, ktorý prítomným ozrejmil problematiku Čistiarní odpadových vôd. Toto piatkové 

popoludnie však patrilo najmä deťom. Tie si mohli vybrať z rôznych pohybových aktivít 

a eko - hier, ktoré sa konali v areáli kultúrneho centra. Tí kreatívnejší vytvorili farbami, 

štetcami a svojimi rukami spoločné dielo na veľkú plachtu, ktorá bola pomaľovaná rôznymi 

motívmi a sprevádzala podujatie i v nasledujúci deň. Na ploche pred múzeom vznikla taktieţ 

figúra človeka v podobe land-artu, ktorú vytvorili účastníci zo šišiek stromov. Prvý deň akcie 

Ekolo nás bol ukončený príjemným a uvoľneným koncertom retro folkovej kapely Cafe Edit 

so speváčkou Katkou Štefaničákovou. Program pokračoval v sobotu 7. 5. 2011 dobrovoľníc-

kou pomocou pri likvidácii nelegálnej čiernej skládky na Záhumní. Niekoľkí nadšenci z radov 

skautov a skautiek vyzbierali pribliţne tucet vriec s rôznym druhom odpadu a ďalší veľko-

objemový odpad, ktorý nezodpovední občania vyváţali za svoje domy. Dvojdňová akcia bola  

ukončená vernisáţou víťazných fotografií  Fotosúťaţe CLONA v galerijných priestoroch 

Mestského múzea, kde sa  odovzdali ceny víťazom. Súťaţiaci boli rozdelení do troch veko- 

vých kategórií: 

Tradičné stavanie májov v Trenčianskej Závade 
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 1. kategória: základná škola 

 2. kategória: stredná škola 

 3. kategória: verejnosť 

  

Fotografie sa týkali tém: Odpad, Príroda a mesto,  Farebnosť  

Téma Odpad                          Príroda a mesto                 Téma Farebnosť      

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP FOTOGRAFIA  

 

 
 

 

 

 

Ako kaţdý rok, aj v tomto roku sa v sobotu          

7. mája, uskutočnili za priaznivého počasia 

na Štrkovni v Nemšovej Preteky mladých 

rybárov do 15 rokov. Pretekov sa zúčast-

nilo 87 mladých rybárov, pretekári ulovili 

celkom 87 kaprov, z ktorých 25 si mohli 

odniesť domov, okrem toho ulovili 3 ks be-

ličky, 4 ostrieţov, a 21 červeníc. Preteká-

rom, ktorí bodovali, bolo udelených 87 

hodnotných cien. Prémiu za najväčšiu ulo-

venú rybu, 57- centimetrového kapra, si 

odniesol Marek Kotras z Nemšovej. Prete-

ky sponzorovali podnikatelia z Nemšovej, 

Dolnej Súče a Horného Srnia.  

 

 

 

 

Preteky mladých rybárov na Štrkovni v Nemšovej 

http://www.117zbor.skauting.sk/index.php/viazne-fotografie
http://www.117zbor.skauting.sk/index.php/viazne-fotografie
http://www.117zbor.skauting.sk/index.php/viazne-fotografie
http://www.117zbor.skauting.sk/index.php/viazne-fotografie
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V tomto roku prebiehalo nielen na Slovensku, ale i v celej Európskej únii Sčítanie 

obyvateľov, domov a bytov 2011. Riaditeľstvo pobočky Slovenského štatistického úradu v 

Trenčíne uskutočnilo dňa 26. januára 2011 tlačovú besedu v súvislosti so sčítaním 

obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, na ktorej sa zúčastnili riaditeľka Slovenského 

štatistického úradu Ing. Ľudmila Benkovičová, riaditeľ odboru štatistiky obyvateľstva 

Slovenského štatistického úradu Ing. Marián Horecký a riaditeľ pobočky Slovenského 

štatistického úradu v Trenčíne Ing. Pavol Arpáš. Besedu viedla Zuzana Štukovská.  V úvode 

tlačovej besedy vystúpila riaditeľka Slovenského štatistického úradu Ing. Ľudmila 

Benkovičová, ktorá poskytla základné infor-

mácie o uskutočnení sčítania obyvateľov, do-

mov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v máji 2011. 

Sčítanie patrí medzi najstaršie a najrozsiahlejšie 

štatistické zisťovanie, ktoré sa realizuje v desať-

ročných intervaloch. Sčítanie obyvateľov, do-

mov a bytov v roku 2011 sa vykonalo na celom 

území Slovenskej republiky v čase od 13. mája 

do 6. júna 2011. Bolo špecifické najmä tým, ţe 

sa po prvý raz uskutočnilo vo všetkých člen-

ských štátoch Európskej únie naraz, čím sa zvý-

šila medzinárodná porovnateľnosť výsledkov 

sčítania. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola 

polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.  

Sčítaním sa zisťovali údaje o : 

a) obyvateľoch, 

1. štátnych občanoch Slovenskej republiky,  

2. cudzincoch zdrţujúcich sa na území Slovenskej republiky v rozhodujúcom okamihu   

           sčítania, 

b) údaje o byte - úrovni bývania obyvateľov, 

c) údaje o dome - štruktúre domového a bytového fondu.  

Sčítanie sa vzťahovalo na 

a) obyvateľov okrem cudzincov pouţívajúcich diplomatické výsady a imunitu, 

b) na kaţdú budovu určenú na bývanie  alebo inú budovu,  ktorá bola obývaná                 

v rozhodujúcom okamihu sčítania, okrem zastupiteľských úradov cudzích štátov, 

c) byty.  

Na účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bol povinný poskytnúť údaje kaţdý 

úplne, pravdivo, správne a včas. 

Údaje zo sčítania sa zaznamenávali na sčítacom tlačive. Sčítacie tlačivo bolo v listinnej 

podobe alebo v elektronickej forme. Formuláre v listinnej podobe sa vypĺňali od 21. mája do 

6. júna 2011, údaje v elektronickej forme sa zisťovali od 21. mája do 29. mája 2011. Čas 

na elektronické sčítanie bol kratší, a to z toho dôvodu, aby sčítací komisári mohli skon-

trolovať u obyvateľov ich avizované elektronické sčítanie. V prípade, ţe obyvatelia nezre-

alizovali elektronické sčítanie, navštívil ich komisár a znova poţiadal o vyplnenie tlačených 

sčítacích formulárov. 

Sčítacie tlačivá boli vyhotovené okrem štátneho jazyka, aj v jazyku maďarskom, rómskom, 

rusínskom a ukrajinskom v listinnej podobe. V elektronickej forme aj v anglickom jazyku. 

Sčítanie vykonali sčítací komisári,  ktorých výber a výkon činnosti zabezpečili obce a mestá. 

Sčítacím komisárom mohol byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, 

bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára vymenoval starosta obce po 

jeho predchádzajúcom súhlase. Sčítací komisár bol povinný preukazovať sa počas výkonu 
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svojej činnosti, teda pri styku s občanmi, osobitným poverením starostu obce. V prípade ţia-

dosti občana, komisár mohol pomôcť pri vyplnení sčítacích formulárov podľa jeho pokynov.  

 

Zákon zaväzoval sčítacieho komisára :  
► chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneuţitím;  

► zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil.  

 

Za výkon činnosti sčítací komisár mal nárok na odmenu, ktorú vyplatila obec. Obce boli 

kompetentné riešiť nedostatky v práci sčítacích komisárov.  

Počet sčítacích komisárov závisel od počtu vytvorených sčítacích obvodov. Sčítacie obvody 

vytvorili obvodné úrady podľa návrhu obcí pomerne k počtu obyvateľov, resp. pomerne          

k rozlohe obce. Jeden sčítací obvod tvorilo 10 aţ 120 bytových domácností, čo znamená, ţe 

jeden sčítací komisár zabezpečil priemerne sčítanie 350 aţ 400 obyvateľov.  

 

Náklady na štatistické zisťovanie v roku 2011 boli najdrahšie z doteraz uskutočnených 

štatistických zisťovaní – vyjadrené sumou 30 miliónov eur, čo v prepočte na jedného oby-

vateľa predstavuje 5,66 eura. V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami bolo sčítanie     

na Slovensku najlacnejšie. Informáciu z posledného sčítania z roku 2001 poskytol riaditeľ po-

bočky Slovenského štatistického úradu v Trenčíne Ing. Pavol Arpáš. Pri poslednom sčítaní 

v Trenčianskom kraji v roku 2001 bolo 2 332 sčítacích obvodov, v ktorých pôsobila 2083 sčí-

tacích komisárov. V meste Nemšová bolo vytvorených 18 sčítacích obvodov, naše domác-

nosti navštevovalo 17 sčítacích komisárov, ktorých vymenoval primátor mesta. Sčítacích  ko-

misárov v našom meste vymenoval primátor mesta v termíne do 18. 4. 2011.  

 

Sčítací komisári :  

V meste Nemšová: 

1. Ing. Miroslava Mazánová, Nemšová,   

2. Mária Gazdíková, Nemšová, 

3. Mária Pšenčíková, Nemšová,  

4. Petra Šupáková, Nemšová, 

5. Mgr. Zuzana Haliaková, Nemšová,  

6. Ing. Juraj Ivanko, Nemšová,  

7. Peter Hudcovský, Nemšová,  

8. Mária Gurínová, Nemšová,  

9. Veronika Begáňová, Nemšová,  

10. Zuzana Begáňová, Nemšová,  

11. Beáta Tršková, Nemšová. 

 

V časti Ľuborča: 

12. Janka Koníčková, Nemšová,  

13. Barbora Blaţejová, Nemšová,   

14. Gabriela Begáňová,  Nemšová, ,  

15. Veronika Šumichrastová, Nemšová.  

 

V časti   Trenčianska Závada : 

   16. Valéria Gabrišová, Nemšová.  

V časti Kľúčové : 

17. Monika Adamková,  

18. Mária Vydrnáková.  

 

Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúţia pre štatistické potreby. Sú jedinečné     

a v Slovenskej republike sa nedajú získať inak len v spolupráci s obyvateľmi. Na základe vý-

sledkov sčítania obyvateľov, bytov a domov v kaţdej obci a meste budú objektívnejšie a spra-

vodlivejšie prerozdeľovať finančné prostriedky z výnosov dane počas nasledujúcich desiatich 

rokov. Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sú zverejňované  prie-

beţne, komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014. 

Sčítanie v našom meste prebehlo hladko, niekedy sa síce vyskytli problémy s neochotou obča-

nov sa sčítať a vypĺňať tlačivá, no s výrečnosťou a dôvtipom sčítacích komisárov a so spo-

luprácou zamestnancov mesta Nemšová sa podarilo celé sčítanie doviesť do úspešného konca.  

V meste Nemšová bolo sčítaných 6 303 obyvateľov, čo je o 32 obyvateľov viac je uvedené 

v evidencii.  
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Počet bytov v meste Nemšová (vrátane bytov v rodinných domoch) : 1 949 

Počet domov v meste Nemšová : 1 243 

Ostatné priebeţné výsledky celého sčítania si občania môţu pozrieť na internetovej stránke 

Štatistického úradu SR : www.scitanie2011.sk. 

 

„Predstavte si, ţe ste sa narodili do kasty "nedotknuteľných" - dalits (skupiny ľudí označenej 

tak hinduizmom). Nedotknuteľnosť vám nedovoľuje stretnúť sa s ľuďmi, ktorých máte radi. 

Dokonca, nemôţete sedieť na miestach 

určených pre vyššie kasty v autobuse, na 

námestí, v chráme.“ Takto rozprával pá-

ter Šulík o Indii. Práve takýmto ľuďom 

sa venujú uţ niekoľko rokov jezuiti 

z juhoindickej provincie Karnataka.Vďa-

ka "šťastným náhodám" sa dostal do kon-

taktu s indickými spolubratmi aj sloven-

ský jezuita páter Ladislav Šulík SJ, ktorý 

sa spolu s pátrom Martinom Halčákom 

SJ v roku 2008 rozhodol, ţe pôjde pomá-

hať do Indie aj spolu s ďalšími dobro-

voľníkmi. Po trojročnej pauze sa opäť 

pripravujú na túto misiu spolu s 15 mla-

dými pracujúcimi. Viac o tomto projekte 

s názvom Misia India porozprával páter 

Šulík v nedeľu 29. mája 2011 v Mestskom múzeu v Nemšovej. Svojím pútavým rozprávaním 

o svojich skúsenostiach z Indie podnietil aj plodnú diskusiu. Dobrovoľnícka práca zahŕňa 

získavanie finančných prostriedkov pre túto misiu tu na Slovensku. Ďalej aktívnu pomoc pri 

budovaní miestneho internátu pre deti z ďalekých oblastí, ktoré prespávajú v jezuitskej misii a 

navštevujú tamojšiu školu. Deti majú moţnosť učiť sa po anglicky, účastníci budú mať 

moţnosť učiť deti základom konverzácie v anglickom jazyku. 

 
Pri príleţitosti Medzinárodného 

dňa detí sa v stredu 1. júna 2011 

konal Deň otvorených dverí Mul-

tifunkčnej zásobovacej základne 
západ Nemšová (MLF ZZZ), kto-

rý má dlhoročnú tradíciu. Zorga-

nizoval ho veliteľ podplukovník 

Tibor Meliš s tímom profesionál-

nych vojakov a zamestnancov. Pro 

gramom dňa bola ukáţka histo-

rickej techniky, streľba zo vzdu-

chových zbraní, ukáţka stráţnych 

psov, športové hry, prehliadka pre-

vádzkovej techniky a na záver si 

deti opekali na ohni. Do priestorov 

multifunkčnej základne prišlo 218 

detí a 30 učiteľov zo základných 

škôl a materských škôl mesta 

Nemšová a z okolitých obcí.  

Projekt Misia India v juhoindickej Karnataka 

Deň otvorených dverí v Multifunkčnej zásobovacej základne západ    

Nemšová 1. júna 2011 
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Pri príleţitosti sviatku patróna poľovníkov, sv. Huberta, sa 4. 6. 2011 po štvrtýkrát konala 

slávnostná svätá omša pri Studničke pod Košármi. Občianske zdruţenie Hubert Ľuborča 

v spolupráci s mestom Nemšová, s veľkým 

počtom dobrovoľníkov a nadšencov prírody 

zorganizovali dôstojné kultúrne a duchovné 

podujatie pre všetkých milovníkov prírody z 

Nemšovej, Ľuborče, blízkeho či  vzdialeného 

okolia, ktoré svojou účasťou podporilo viac 

ako 1800 účastníkov. Zo vzdialenejších miest 

sme zaznamenali návštevníkov z Trnavy, 

Bratislavy, Liptovského Mikuláša, Banskej 

Bystrice, Kremnice, Ostravy a pricestovala 

jedna účastníčka z Kanady. Organizátori 

pripravili bohatý program, ktorého nosnou 

časťou bola slávnostná svätá omša so svätohubertskými tradíciami v lone prekrásnej prírody. 

Hlavným celebrantom bol Mgr. Anton Košík, dekan nemšovskej farnosti. Po svätej omši deň 

pokračoval ukáţkami pasovania lovca raticovej zveri, vábenia, práce poľovne upotrebiteľných 

psov i operených dravcov chovateľa Jána Kebíska. Deti mali radosť z jazdy na koníkoch 

či z pútavých hier v skautskom tábore s veľkým stanom i dreveným kolotočom na „ľudský 

pohon“. Najvytrvalejší ukončili Deň svätého Huberta ľudovou veselicou. 

9. júna 2011 zaplavilo obradnú sieň mesta 46 malých detí, pretoţe zástupca primátora Ing. 

Stanislav Gabriš ich vítal do ţivota. Po slávnostnom uvítaní, im bol odovzdaný darček 

a vkladná kniţka s hotovosťou. Všetci, teda deti a ich rodičia, sa zapísali do Pamätnej knihy 

mesta.   

 

Dňa 10. júna 2011  MAS - ka (Miestna akčná skupina) organizovala propagačné stretnutie, 

spojené s prvým ročníkom vyhodnotenia školskej súťaţe „Očami detí“. Občianske zdru-

ţenie, celým menom Miestna akčná skupina Vršatec, funguje aktívne uţ rok. Za ten čas sa im 

pomaly podarilo vyhlásiť pre obce viacero výziev a projektov, ktoré podporili, a tým pomá-

hajú naplniť cieľ skupiny. A to zlepšiť štandard ţivota obyvateľov územia a zatraktívniť ho 

pre návštevníkov do roku 2015. Je to ich prioritnou úlohou. MAS- ku tvorí 20 obcí a 23 zás-

tupcov súkromného sektora. Sú to podnikatelia a občianske zdruţenia. Medzi obce radíme: 

Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dolnú Súču, Dulov, Hornú Súču, Horné Srnie, 

Hrabovku, Ilavu, Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Nemšovú, Pruské, Sedmerovec, Skalku 

nad Váhom, Slavnicu, Tuchyňu, Vršatské Podhradie. Tie najdôleţitejšie a najaktuálnejšie in-

formácie sú občanom a členom neustále k dispozícii na webovej stránke MAS Vršatec, a to: 

www.masvrsatec.sk. 
Nakoľko propagácia zdruţenia je jedným z hlavných cieľov, rozhodli sa začať od našej 

budúcnosti – od detí. Vytvorili  výtvarnú súťaţ, v ktorej  spojili všetky základné školy v rámci 

MAS Vršatec. V organizácii nesmierne pomohla Mgr. Zdenka Cíbiková zo ZŠ Pruské, ktorej 

sa podarilo ustanoviť koordinátorov projektu z kaţdej školy, a tak uľahčiť celkovú komu-

nikáciu. Deti veľmi príjemne prekvapili organizátorov. Doručili aţ 86 súťaţných prác, z kto-

rých sa podarilo víťazne ohodnotiť štyridsať. A to vďaka starostom jednotlivých obcí, ktorí 

neváhali a sponzorsky prispeli na nákup vecných cien. 

Samotná súťaţ prebiehala dva mesiace a vyhodnotenie sa konalo 10. 6. 2011 v Nemšovej. 

Prišli deti, ktorých práce súťaţili, pani učiteľky, riaditelia a riaditeľky škôl, starostky a staros-

tovia, podnikatelia a iní. Sála sa naplnila nad očakávania. Podujatie otváral predseda MAS- 

ky, Ing. Juraj Onračka, ktorý je starostom Hornej Súče. 

Príprava svätohubertských tradícií 



34 

 

Úvodom zúčastneným cez prezentáciu predstavil Miestnu akčnú skupinu Vršatec, ktorou 

prítomných sprevádzala Petra Šupáková. Ukázala súčasnosť MAS- ky, ale aj plánovanú bu-

dúcnosť. Nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili – folklórny súbor zo ZŠ v Hornom 

Srní, zaznel sólo spev ľudových piesní v podaní Danky Birasovej zo ZŠ Horná Súča a prednes 

poézie, ako aj spevácke kreácie v prevedení ţiakov zo ZŠ v Pruskom. Kultúrnu vloţku mode-

roval Ing. Vladimír Petrovič. Štyridsať prác dostalo štatút „víťazné“. Práce boli také krásne, 

ţe sa z nich vytvorila prezentácia, ktorá je dostupná na webe. Všetci boli obdarovaní 

propagačnými balíčkami MAS Vršatec. 

 

Celkovými a absolútnymi víťazmi sa stali: 

Prvý stupeň základných škôl : 

1. miesto: Tonko Backo zo ZŠ v Pruskom,  

2. miesto: kolektívna práca ZŠ v Ilave, Ul.Medňanského, 

3. miesto: Mirka Florišová zo ZŠ v Hornom Srní. 

 

. Druhý stupeň základných škôl : 

1. miesto: Martin Chupáč zo ZŠ v Hornej Súči, 

2. miesto: Nikoleta Paholková zo ZŠ v Ilave, Ul.Medňanského,  

3. miesto: Klaudia Vidrnáková zo ZŠ v Hornom Srní.  

 

Celú fotogalériu súťaţe si môţete pozrieť na www.masvrsatec.sk 

 

                        

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Ľuborča sa dňa 25. júna 2011 zúčastnil hasičskej súťaţe 

O cenu primátora mesta Dubnica nad Váhom. Hasičský útok sa prevádzal tzv. „Hurá - 

systémom“ na nástrekové terče. Druţstvo ţien svoj útok nedokončilo z dôvodu pochybenia 

pri pripájaní hadíc „B“ na stroj. Po ţenách sa na štart postavilo druţstvo muţov a predviedlo 

útok v športovej kategórii. S časom 31,75 sekundy sa muţi zaradili na celkové 11. miesto. 

Potom nasledovala klasická kategória. Po výborne predvedenom útoku sa časomiera zastavila 

na čase 28,17 sekundy, v konečnom hodnotení to znamenalo pre muţov DHZ Ľuborča krásne 

3. miesto. Dobrovoľný hasičský zbor v Ľuborči od roku 2009 vedie Jozef Rýger, veliteľom 

bol Jaroslav Mačina, tajomníkom bol Peter Ondreička. DHZ mal v tomto roku 34 členov, 

počas roku tieţ zabezpečovali poriadkovú a usporiadateľskú sluţbu pre mesto i farský úrad. 

 

História Dobrovoľného hasičského zboru v Ľuborči siaha do roku 1880, aj keď nie je 

zachovaná dokumentácia o jeho zaloţení. 

3. miesto Mirka Florišová 

1. miesto Tonko Backo 2. miesto kolektívna práca ZŠ v Ilave 

http://www.masvrsatec.sk/
http://masvrsatec.sk/wp-content/uploads/1.miesto2.jpg
http://masvrsatec.sk/wp-content/uploads/41-2.-miesto.jpg
http://masvrsatec.sk/wp-content/uploads/3.-miesto.jpg
http://masvrsatec.sk/wp-content/uploads/1.miesto2.jpg
http://masvrsatec.sk/wp-content/uploads/41-2.-miesto.jpg
http://masvrsatec.sk/wp-content/uploads/3.-miesto.jpg
http://masvrsatec.sk/wp-content/uploads/1.miesto2.jpg
http://masvrsatec.sk/wp-content/uploads/41-2.-miesto.jpg
http://masvrsatec.sk/wp-content/uploads/3.-miesto.jpg
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 V januári 1934 bol zaloţený 13 členný Hasičský zbor v Ľuborči pod vedením p. Jána 

Moravčíka.  

 Činnosť Hasičského zboru nenarušila ani 2. svetová vojna, kedy vykonávali členovia 

Hasičského zboru tzv. ţatevné stráţe, protipoţiarne zásahy a asistovanie pri cirkev-

ných slávnostiach. 

 3. októbra 1943 vysvätil miestny farár novopostavenú hasičskú zbrojnicu. 

 Po vojne vznikla Dedinská organizácia zväzu poţiarnej ochrany pod vedením p. Šte-

fana Bračíka. 

 Súčasným veliteľom je od roku 1979 p. Jaroslav Mačina. 

 V roku 2004 sa príchodom mladých členov zbor omladil, vznikli pokusy aj o hasičský 

šport. V priebehu rokov 2005 - 2009 tieto pokusy zlyhali z dôvodu odchodu niekto-

rých členov.  

V roku 2009 pribudli do radov noví 

nadšenci pre hasičstvo a hasičský šport, 

a tým sa začalo budovanie nového druţ-

stva. V súčasnej  dobe je Dobrovoľný ha-

sičský zbor v Ľuborči aktívny pri orga-

nizácii rôznych podujatí poriadaných mes-

tom Nemšová a asistovanie pri cirkev-

ných slávnosiach. V neposlednej miere sa 

dobrovoľní hasiči venujú hlavne údrţbe a 

príprave techniky (bojaschopnosť techniky 

pri zásahu) a  príprave na nasledujúci roč-

ník súťaţí v hasičskom športe (poţiarny  

útok). 

Výbor DHZ Ľuborča: 

Veliteľ:        MAČINA Jaroslav 

  Predseda:      RÝGER Jozef 

Tajomník:     ONDREIČKA Peter 

Hl. strojník:   MORAVČÍK Štefan ml. 

Člen:             PATKA Ondrej 

Člen:             PUNA Pavol 

 

ČLENOVIA:  

DRUŢSTVO MUŢOV 
1. Peter ONDREIČKA  

2. Peter KONÍČEK  

3. Marek BAHNO  

4. Juraj PAVLAČKA  

5. Marek ADAMÁT  

6. Martin GURÍN  

7. Miloš HUDEČEK  

8. Pavol PUNA  

9. Stanislav KONÍČEK  

10.Tomáš PROSŇANSKÝ  

11. Vladimír ZÚBEK  

12. Michal ŠTEFÁNEK  

 

13. Juraj ADAMEC  

14. Jozef GABRIEL ml.  

15. Marek BALAJ  

 

DRUŢSTVO ŢIEN 
1.Alţbeta HRNČIARIKOVÁ  

2. Barbora FILOVÁ  

3. Ivana BOROVÁ  

4. Katarína ĎURIŠOVÁ  

5. Lucia FABUŠOVÁ  

6. Monika MIŠÍKOVÁ  

7. Nikola ŠTEFÁNKOVÁ  

8. Klára KOLBINGEROVÁ 

Mladí členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Ľuborči 

http://dhzluborca.webnode.sk/products/muzi/
http://dhzluborca.webnode.sk/products/druzstvo-zien1/
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ĎALŠÍ ČLENOVIA 

1. Milan RÝGER  

2. Vladimír ONDREIČKA st.  

3. Štefan MORAVČÍK st.  

4. Milan MAČINA  

5. Ondrej PATKA  

6. Jaroslav MAČINA  

7. Pavol GURÍN  

 

 

9. Jozef RÝGER  

10. Pavol ŠVANČARA  

11. Štefan MORAVČÍK ml.  

12. Jozef ĎURIŠ  

13. Radoslav RÝGER  

14. Ján MORAVČÍK  

15.Anna MORAVČÍKOVÁ  

 

V súvislosti s Dobrovoľným Hasičským zborom treba spomenúť predsedu i dlhoročného 

člena DHZ v Kľúčovom Štefana Vavrúša, pretoţe získal významné ocenenie „ČLEN 

DOBROVOĽNEJ POŢIARNEJ OCHRANY SR“ ktoré dostal na slávnostnom akte 12. mája v 

Ţiline. Významné ocenenie mu udelilo Prezídium Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR. Je 

oprávnený nosiť medailu a titul Zaslúţilý člen dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR. 

 

V piatok 1. júla 2011 otvoril Minister obrany 

Slovenskej republiky Mgr. Ľubomír Galko v 

Nemšovej samoobsluţnú linku na nákup vojen-

ských uniforiem, kanád, maskáčov a všetkých 

druhov vojenského oblečenia a výstroje pre vo-

jakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

Regionálne stredisko naturálneho odievania, 

ako sa samoobsluha pre profesionálnych voja-

kov nazýva, je umiestnená v Multifunkčnej zá-

sobovacej základni Západ v Nemšovej a nahradí 

9 výstrojných stredísk v regióne západného Slo-

venska. Pracovné i slávnostné uniformy, kana-

dy, maskáče ale i gombíky, hodnostné označe-

nia či zimné bundy a iné výstrojné súčiastky pre 

profesionálnych vojakov boli doteraz distribuované pomocou 9 výstrojných stredísk 

(Topoľčany, Hlohovec, Levice, Nitra, Zemianske Kostoľany, Kuchyňa, Ţilina, Sereď 

a Nemšová) v regióne západného Slovenska. Prinášalo to zvýšené náklady na personál, 

prevádzku, údrţbu a rekonštrukciu jednotlivých stredísk, ich zásobovanie, a vojaci sa často 

stretávali s nedostatkom veľkostného sortimentu či nemoţnosťou úpravy zakúpeného 

oblečenia. Novootvorené stredisko naturálneho odievania preto zabezpečí komplexné sluţby 

pod jednou strechou. Vojak či vojačka bude mať moţnosť sám si vybrať z celého sortimentu, 

vyskúšať si tovar priamo na mieste a v prípade napríklad dlhých nohavíc, bude mať moţnosť 

nechať si ich priamo na mieste skrátiť. Stredisko zabezpečí kompletné krajčírske sluţby s 

moţnosťou vyšívania vojenských insignií či znakov útvarov a zariadení OS SR. Stredisko 

bude nápomocné i v procese regrutácie, kedy všetci novoprijatí profesionálni vojaci budú 

vystrojení práve v Nemšovej. Jedno samoobsluţné stredisko oproti deviatim malým má aj 

výhodu v operatívnom dopĺňaní materiálu priamo zo skladov základne a v neposlednom rade 

dôjde k úspore finančných prostriedkov vynaloţených na personál a prevádzku deviatich 

malých stredísk.  

 

12. augusta sa v priestoroch Multifunkčnej zásobovacej základne západ stretli profesio-

nálni vojaci s občanmi mesta Nemšová i okolia  v rámci Dňa otvorených dverí. Viac ako 

tisíc dospelých, ale najmä detí, mohlo vidieť ukáţky vojenskej techniky, vrtuľník Mig-17, 

zoskok parašutistov, prácu pyrotechnikov či zastrieľať si zo vzduchových zbraní. Deň 

otvorených dverí u logistov v Multifunkčnej zásobovacej základni Západ Nemšová nie je 

Minister obrany Ľ. Galko na otvorení Regionálneho 

strediska naturálneho odievania v Nemšovej 

http://dhzluborca.webnode.sk/products/cestny-clenovia/
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myšlienka posledného roka, o čom svedčí aj jeho 8 ročná tradícia. V rámci tohto dňa predsta-

vili širokej verejnosti svoje poslanie a zároveň vytvorili pozitívne meno ozbrojených síl SR na 

verejnosti.  

 
V stredu 24. augusta 2011 navštívili Multifunkčnú 

zásobovaciu základňu západ a 5. Kartoreprodukčnú 

základňu v Nemšovej vojenskí pridelenci USA 

podplukovník Terry L. Anderson a podplukovník 

Matthew H. Nuhse. 

Poslanie a hlavné úlohy plnené Multifunkčnou zá-

sobovacou základňou Západ prezentoval zástupca 

veliteľa major Milan Nápoký a činnosť 5. Karto-

reprodukčnej základne jej veliteľ podplukovník 

Tibor Hamar. Záujem hostí bol sústredený na spo-

luprácu so zahraničnými armádami pri zabezpečo-

vaní logistickej podpory jednotiek v zahraničných 

misiách a na distribúciu spojovacích prostriedkov 

dodaných do Multifunkčnej zásobovacej základne západ americkou stranou pre potreby OS 

SR. Počas prehliadky základne bola náčelníkom Centra materiálového manaţmentu majorom 

Ľubomírom Hrčkom prezentovaná činnosť vystrojovacej linky pre profesionálnych vojakov 

vysielaných do operácií medzinárodného krízového manaţmentu a novootvoreného Regio-

nálneho strediska naturálneho odievania Nemšová. Prezentáciu nových trendov dlhodobej 

ochrany materiálu pred koróziou, spojenú s ukáţkou prekonzervácie motoru vykonal vedúci 

Oddelenia konzervácie zamestnanec Jozef Kebísek.  

Vojenskí pridelenci vyjadrili v závere návštevy uznanie nad rozmanitosťou odborných či-

nností vykonávaných príslušníkmi Multifunkčnej zásobovacej základne západ v prospech oz-

brojených síl a ocenili úroveň pripravenosti návštevy ako aj komunikáciu v anglickom jazyku.  

 
v dňoch 12. - 13. augusta sa konal 16. ročník Tradičného Nemšovského jarmoku. 

Mnohých prilákal nielen kvôli jarmočníkom, ale predovšetkým vynikajúcim kultúrnym pro-

gramom, ktorý pozostával najmä z dycho-

vých hudieb. Do neskorých večerných hodín 

sprevádzala jarmočnú zábavu hudobná skupi-

na Galaktic. V tomto roku môţeme skonšta-

tovať, ţe 16. tradičný jarmok počtom náv-

števníkov patril k najnavštevovanejším. V so-

botu od 10:00 hodiny vystúpili maţoretky 

z Novej Dubnice a taktieţ si mnohí nenechali 

ujsť 2. ročník súťaţe výrobcov fujár Fujara 

z Povaţia, ktorá sa konala v kaviarni Oryx. 

Celá súťaţ bola pod záštitou prezidenta Ivana 

Gašparoviča. Sprevádzali ju ukáţky ľudo-

vých remesiel, ukáţky rezbárstva či produk-

cia fujaristov a gajdošov z rôznych kútov 

Slovenska. 

 

 

 

Návšteva vojenských pridelencov z USA 

Atmosféra 16. Nemšovského jarmoku 
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V pravidelných intervaloch sa vo vybraných útva-

roch a zariadeniach Síl výcviku a podpory stre-

távajú hlavní funkcionári veliteľstva a velitelia 

podriadených útvarov, aby zhodnotili uplynulé 

obdobie a prerokovali koncepčné materiály majú-

ce dosah na chod Síl. Nie inak tomu bolo aj 8. 

novembra, kedy sa v priestoroch Multifunkčnej 

zásobovacej základne západ v Nemšovej konala 

predposledná tohtoročná rada. Počas rokovania 

boli prebraté informácie veliteľov o plnených úlo-

hách, materiály týkajúce sa bezpečnostnej situá-

cie v Silách, kontrolná činnosť, ako aj stav prí-

pravy príspevku Síl do NATO NRF 2012. V zá-

vere rokovania, náčelník štábu síl, oboznámil prítomných so zámerom veliteľa na plnenie 

úloh v roku 2012. Multifunkčná zásobovacia základňa v Nemšovej, ktorá poskytla priestory a 

plnohodnotne zabezpečila rokovanie, je jednou z kľúčových zariadení operačnej logistiky OS 

SR. Plní úlohy skladovania a distribúcie takmer všetkých materiálových tried a v jej organi-

začnej štruktúre je aj centrum zabezpečenia zahraničných misií, ktoré sa stará o plnohodnotné 

materiálne zabezpečenie kaţdého vojaka pôsobiaceho mimo územia SR.  

24. novembra 2011 sa opäť uskutočnila v obradnej sieni Kultúrneho centra akcia Vítanie 

detí do ţivota. Pani Raflová a Ing. Stanislav Gabriš uvítali ďalšie deti do ţivota a odovzdali 

im vkladnú kniţku s hotovosťou 35 eur. 

4. decembera 2011 sa v Nemšovej rozsvietil vianočný stromček a deti v Kultúrnom centre 

privítali Mikuláša. 

31. dec embra sa na Mierovom námestí v Nemšovej zišli obyvatelia Nemšovej, aby uvítali 

Nový rok 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutie hlavných funkcionárov veliteľstva OS SR 
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Ekonomický ţivot 

 

Začiatkom roka 2011 sa v Nemšovej rozbehla petícia na zachovanie ţelezničnej trate 

vlakového spojenia na trase Trenčianska Teplá – Horné Srnie štátna hranica. Tejto 

petičnej akcie sa zúčastnilo takmer 2800 spoluobčanov, (súbeţne prebiehala s Horným Srním 

a Trenčianskou Teplou), mala svoj 

význam. Na úrovniach Ministerstva 

dopravy a VÚC sa dosiahlo zachovanie 

denných rentabilných spojov, pričom 

nočné spoje sa zrušili. Avšak základná 

preprava na ţiadosť Vetropacku a Ce-

mentárne ostala v plnom rozsahu. Li-

kvidáciou tohto spoja by ţelezničná 

spoločnosť prišla nielen o cestujúcich, 

ale hlavne zabránila zvýšenej kamióno-

vej doprave. Samozrejme stanica Tren-

čianska Teplá naďalej ostala význam-

ným ţelezničným uzlom. 

Spoločnosť VETROPACK s.r.o NEMŠOVÁ, najväčší výrobca sklených obalov pre nápoje 

a potravinársky priemysel na Slovensku, si dokázala aj v roku 2011 udrţať vedúce postavenie 

na trhu, a to len pri pomaly sa zlepšujúcej ekonomickej situácii v tuzemsku. „Na domácom 

trhu sa k ekonomickej stagnácii pridala ďalšia kríza, a to klimatická, ktorú spôsobilo zlé 

počasie s povodňami. To všetko viedlo k zníženiu dopytu po sklených obaloch, pretože do nich 

jednoducho povedané, nebolo čo baliť,“ doplnil k výsledkom generálny riaditeľ sklárne 

Gregor Gábel.  

Napriek týmto negatívnym vplyvom sa podarilo spoločnosti Vetropack Nemšová udrţať 

vedúce postavenie na domácom trhu. "Spolupráca s kľúčovými zákazníkmi sa rozvíjala, čo 

potvrdili viaceré nové projekty najmä v segmente alkoholických nápojov," informovala ďalej 

firma. Najväčší nárast zaznamenal segment sklených fliaš na pivo a nealkoholické nápoje, a to 

z 22- na 29 % podiel z celkového 

poč-tu predaných sklených obalov 

sklárne v kusoch. Predaj obalového 

skla v segmente alkoholu a vína tvoril 

40% podiel a podiel konzervového 

skla zostal na 31 %. Obrat spoloč-

nosti Vetropack Nemšová aj tak za-

ostal za predchádzajúcim rokom 

o necelé 2% a dosiahol hodnotu 47,7 

mil. EUR. Skláreň predala celkom 

415 miliónov kusov sklenených oba-

lov, pričom export predstavoval 48 

percent. „K prioritám nášho slovens-

kého závodu patrilo dosiahnuť plné 

vyťaženie kapacity a tiež optimali-

zovať výrobné náklady. Vďaka prie-

bežným opatreniam na zlepšenie sa nám podarilo oba ciele splniť," uviedol Gregor Gábel, 

Zachovanie ţelezničnej trate vlakového spojenia v Nemšovej 

 Záujem zo strany zákazníkov narástol v segmente sklených fliaš na 

alkohol 
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generálny riaditeľ sklárne. Spolu so zákazníkmi z nadnárodných koncernov i regionálnych 

výrobcov bola vyvinutá rada dizajnérskych variant sklených fliaš, ktoré sa tešia záujmu u 

zákazníkov. Ku konci roku 2011 pracovalo v sklárni 351 ľudí. Spoločnosť Vetropack 

Nemšová vyrába okolo 200 druhov sklených obalov, pričom k najväčším zákazníkom na 

domácom trhu patria uţ tradične výrobcovia liehovín s najväčším podielom na trhu ako aj 

výrobcovia vína, piva, nealko nápojov a spracovatelia zeleniny a ovocia, napríklad spoločnos-

ti St. Nicolaus, Heineken, Coca Cola, Vinárske závody Topoľčianky, Hubert Sereď, GAS 

Familia, Novofruct alebo Snico. Medzi najvýznamnejšie východoeurópske exportné trhy 

patria Maďarsko a Poľsko, v západnej Európe je to Taliansko. Vetropack Nemšová je 

dcérskou spoločnosťou švajčiarskej skupiny Vetropack Holding AG, popredného výrobcu 

sklených obalov v Európe. Obrat skupiny v roku 2011 klesol o 8,9 % a dosiahol 589,4 milió-

nov švajčiarskych frankov. Skupina predala celkom 4,17 miliardy kusov sklených obalov. 

Konsolidovaný zisk sa zásadne zvýšil na 58 miliónov švajčiarskych frankov. V priebehu roku 

2011 investoval Vetropack celkom 85,2 miliónov frankov do zariadení a zefektívnenia  

výroby. S výrobnými závodmi vo Švajčiarsku, Rakúsku, Chorvátsku, na Slovensku, v Českej 

republike a na Ukrajine má Vetropack na rýchlo rastúcom východoeurópskom trhu vynika-

júce postavenie. Ku koncu roku 2011 pracovalo v celej skupine 2 971 zamestnancov.  

Skláreň Vetropack Nemšová taktieţ získala Certifikát ochrannej značky kvality a Zlatú 

medailu Slovak Gold. Prestíţne ocenenie, ktoré udeľuje Nadácia Slovak Gold, prevzala na 

uţ 47. slávnostnom odovzdávaní v bratislavskom hoteli Bôrik na konci júna 2011 proku-

ristka firmy Eva Vanková. Vetropack Nemšová bol ocenený v kategórii sluţieb za úpravu a 

recykláciu obalového skla. Oficiálny ceremoniál na Bôriku 

začal odovzdaním siedmich nových Certifikátov Slovak Gold 

- štyroch za výrobky a troch za sluţby. Certifikáty si okrem 

sklárne prevzali napríklad firmy Adlo - bezpečnostné dvere, 

Ametist Slovakia či Víno Matyšák. Predstavitelia Nadácie 

následne odovzdali aj jedenásť certifikátov s predĺţenou 

platnosťou zástupcom deviatich rôznych subjektov. Odo-

vzdávali sa tieţ Certifikáty Slovak Gold Exclusive, Grand 

Prix Slovak Gold 2010 a zverejnené bolo aj meno Laureáta 

Slovak Gold za minulý rok, ktorým sa stal bývalý prezident 

Michal Kováč. Podujatie svojou účasťou poctil prezident 

republiky Ivan Gašparovič, minister dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Ján Figeľ, 

veľvyslanec Rumunska Florin 

Vodiţă a celý rad ďalších vý-

znamných politikov a predsta-

viteľov hospodárskej sféry, 

spoločenského a ţivota, naprí-

klad fotograf Karol Kallay ale-

bo zakladateľ Lúčnice Štefán Nosáľ. Nadácia za takmer 16 ro-

kov svojej existencie udelila 536 certifikátov Slovak Gold do-

vedna 247 subjektom. Aţ 247 získali potravinári, nasleduje 

chemický priemysel s 55 certifikátmi a na treťom mieste che-

mický priemysel. Podujatie moderovala Alena Heribanová, 

v kultúrnej časti programu vystúpila speváčka Monika Stani-

slavová v hudobnom sprievode Igora Bázlika. Program uza-

tvorila prehliadka výstavky ocenených produktov a firiem, ako i 

ochutnávka kvalitných slovenských vín, piva a destilátov.  

Vetropack  Nemšová získal Zlatú me-

dailu Slovak Gold 

Cenu prevzala proluristka Eva 

Vanková 
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A do tretice spoločnosť Vetropack Nemšová s.r.o. získala v novembri Národnú 

podnikateľskú cenu za ţivotné prostredie v SR 2011, ktorú tento rok uţ po tretí raz vyhlá-

sila Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku ASPEK spolu s Ministerstvom ţivotného 

prostredia SR. V kategórii Produkt obsadila skláreň 2. miesto s projektom Separácia, 

triedenie a recyklácia odpadového skla. Slávnostné odovzdávanie národných cien súťaţe sa 

uskutočnilo za účasti štátneho tajomníka 

MŢP SR Branislava Cimermana. „Po zisku 

prestížneho ocenenia Slovak Gold je to 

tento rok ďalšia cena v oblasti životného 

prostredia. Tešíme sa, že naše dlhodobé 

úsilie a investície do modernizácie výroby a 

recyklácie obalového skla začínajú 

nachádzať pozitívnu odozvu aj u odbornej 

verejnosti," konštatoval generálny riaditeľ 

spoločnosti Vetropack Nemšová a Vetro- 

pack Moravia Glass, Ing. Gregor Gábel. 

Súťaţ, nad ktorou prevzal záštitu minister 

ţivotného prostredia József Nagy, je národ-

ným kolom významnej európskej súťaţe 

Europen Business Awards for the Environment (EBAE), vyhlasovanej Európskou komisiou. 

Cieľom týchto súťaţí je morálna podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedo-

mujú svoju zodpovednosť a svojím konaním výraznou mierou prispievajú k zniţovaniu nega-

tívnych vplyvov na ţivotné prostredie. Európska súťaţ sa s dvojročnou periodicitou usku-

točňuje uţ od roku 1987, pričom Slovenská republika sa do súťaţe zapojila od roku 2007.           

Zdroj: www.vetropack.sk 

Mesto Nemšová v tomto roku úspešne realizovalo projekty z eurofondov, pričom sa 

významne podieľalo na ich spolufinancovaní. Pre zápis do Kroniky sme získali informácie, 

ktoré vypracovalo Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného 

poriadku, pozemných komunikácií pri Mestskom úrade v Nemšovej, ktoré viedla Ing. Andrea 

Ondreičková. Projekty boli skolaudované a dali sa do uţívania:  

1. REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA NEMŠOVÁ 

 

Mesto Nemšová na základe výzvy programu: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia 

pre mestá a obce podalo v roku 2009 ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspev-

ku pre projekt: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nemšová“, vo výške celkových 

výdavkov projektu: 248 128, 49 eur. 

Cieľom projektu bola modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia, zníţenie energe-

tickej náročnosti verejného osvetlenia.  
Predchádzajúce zastarané verejné osvetlenie nevyhovovalo technickým normám. Jeho dôsled-

kom bolo taktieţ ohrozenie bezpečnosti premávky na miestnych komunikáciách a verejných 

priestranstvách hlavne pre chodcov a cyklistov, a samozrejme aj zvýšené nároky na mestský 

rozpočet vo forme vysokých nákladov na energie a údrţbu osvetľovacej sústavy pri technicky 

nepostačujúcej kvalite osvetlenia. Celý projekt sa začal realizovať vo februári 2011. Realizá-

ciou projektu došlo k odstráneniu spomínaných nedostatkov – naplnili sa technické normy 

platné pre oblasť verejného osvetlenia, skvalitnil sa vzhľad mesta, zvýšila sa bezpečnosť na 

miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách. 

Riaditeľ Vetropacku, Gregor Gábel , pri preberaní  Národ-

nej podnikateľskej ceny za ţivotné prostredie v SR 2011 
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Realizáciou projektu sa vymenilo 162 existujúcich  

svietidiel  a doplnilo 101 nových svietidiel – spolu 263 

svietidiel na Uliciach: Janka Palu, Ľuborčianska, Pú-

chovská, SNP, Trenčianska, Závadská, Ţelezničná, Bo-

rovského, Druţstevná, Školská, Slovenskej armády, 

Podhorská, PD Vlára, Moravská. 

V pešej zóne na hrádzi individuálnej bytovej výstavby 

Vlárska bolo vybudovaných 21 ks osvetľovacích sto-

ţiarov. Taktieţ bolo vymenených 7 rozvádzačov a 1 

nový bol doplnený. 

Celý projekt zrealizovala firma Elektro Group ML, 

s.r.o. Trenčianska Turná s najniţšou cenovou ponu-

kou: 224 021, 30 eur.  

Celková výška výdavkov, ktoré muselo mesto Nemšo-

vá hradiť z rozpočtu bola 15 302,32 eur. Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia sa dokončila v máji 2011. 

 

 

2. PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA A VAROVNÝ SYSTÉM RIEK  

ŘÍKA -VLÁRA-VÁH, II. ETAPA 

 

Na základe Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci operačného 

programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 - 2013 bola podaná Ţiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Protipovodňové opatrenia a varovný systém 

riek Říka-Vlára-Váh, II. etapa. V tomto 

spoločnom projekte bolo vedúcim part-

nerom mesto Slavičín, hlavným cez-

hraničným partnerom bolo mesto Nem-

šová a partnerom projektu bola obec 

Horné Srnie. Celkové náklady pre 

všetkých partnerov predstavovali sumu 

398 227,79 eur. Rozpočet na inštaláciu 

varovného systému v našom meste 

predstavoval sumu 136 772 eur, z toho 

85 % bolo financovaných z fondov EÚ, 

10% zo štátneho rozpočtu a 5% pred-

stavovala spoluúčasť mesta. 

Cieľom projektu bolo skvalitnenie sys-

tému varovania v regióne pri krízo-

vých situáciách, posilnenie informačnej 

a komunikačnej podpory krízového štábu na českej a slovenskej strane. Uvedený projekt vy-

riešil komplexný systém protipovodňového varovania na riekach Říka-Vlára-Váh pre mesto 

Slavičín, mesto Nemšová a obec Horné Srnie. V rámci projektu boli inštalované moderné sys-

témy, ktoré dokáţu informovať, varovať, poskytovať vyrozumenie a obojstranne komuni-

kovať medzi všetkými partnermi projektu. Varovný signál bol zabezpečený prostredníctvom 

bezdrôtového rozhlasu. 

Výstupom projektu v našom meste bola inštalácia 98 ks prijímacích bezdrôtových hlásičov 

s digitálnym ovládaním, vysielacie a riadiace pracovisko a rozhlasová ústredňa, 20 ks 

domá-cich varovných prijímačov u znevýhodnených a sociálne odkázaných osôb (pohy-

bovo aj sluchovo). Zároveň bol varovný systém rozšírený o dva nové automatické senzory 

Vymenené osvetlenie v Závadskej ulici 

 Nový varovný systém zabezpečený bezdrôtovými hlásičmi 
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a hlásiče sledujúce hladinu toku riek. Inštalované hlásiče zniţujú časovú predĺţenosť pri 

mimoriadnych povodňových udalostiach tak, aby boli všetci obyvatelia včas varovaní. 

Inštaláciu vykonávala firma EMPEMONT, s.r.o., s konečnou sumou: 132 841,20 eur, spolu-

účasť mesta Nemšová bola v sume 6 642,06 eur. Firma EMPEMONT tieţ zabezpečila 1 ks 

náhradného domáceho varovného prijí-

mača do Trenčianskej Závady z dô-

vodu obmedzenej funkčnosti pôvodne 

inštalovaného. 

Ukončenie realizácie projektu vrátane 

odskúšania varovného systému prebe-

hlo v októbri 2011. V budúcnosti  bude 

moţné hlásiť varovné opatrenia z ú-

stredne mestského úradu do všetkých 

mestských častí, z ústredne v poţiarnej 

zbrojnici v Kľúčovom, a z kultúrnej  

sály v Trenčianskej Závade, kde sa na-

chádza miestne vysielacie zariadenie 

a prevádzač signálu. 

.  

. 

 

3. REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY MESTA NEMŠOVÁ 

 

V apríli 2010 schválilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ţiadosť o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku pre projekt Revitalizácia centrálnej mestskej zóny. V júni 

2010 bola za mesto Nemšová p. primátorom Jánom Mindárom podpísaná Zmluva o poskyt-

nutí nenávratného finančného príspevku. Vypracovaním projektu bol poverený Ing. Dušan 

Duvač. Po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa začalo 

s realizáciou výberu dodávateľa stavebných prác. Víťazom súťaţe sa stal uchádzač 

s najniţšou cenovou ponukou: spoločnosť STRABAG, s.r.o. Cenová ponuka spoločnosti bola  

396 071,79 eur. Celková cena za 

objekt predstavovala 475 286,14 eur. 

Z tejto sumy nenávratný finančný 

príspevok predstavoval: 451 521,83 

eur a spoluúčasť mesta bola vo 

výške 23 764, 31 eur.  

V septembri 2011 sa odovzdalo stave-

nisko spoločnosti Strabag, s.r.o. a za-

čala sa realizácia na Uliciach Sklárska 

a SNP. Víťazná firma STRABAG vy-

asfaltovala Sklársku ulicu aţ po ľavo-

točivú cestu k parku na Ulici SNP. 

Vedľa vybudovala chodník zo zám-

kovej dlaţby, taktieţ vybudovala 49 

parkovacích miest pred bytovkami, 

ako i parkovaciu plochu pred potra-

vinami Šimková. Vyasfaltovaná bola ulici pri mestskom úrade aţ po park. Z týchto pros-

triedkov sa zrekonštruoval i park. Okrem úpravy chodníkov, spevnených plôch a sadových 

úprav sa v budúcom roku osadia i nové lavičky, preliezačky, šmýkačky a hojdačky. V tejto 

sume bude zahrnutá i rekonštrukcia osvetlenia na uliciach i v parku. Plánovaný termín ukon-

Ústredňa Mestského úradu v Nemšovej, z ktorej bude moţné hlá-

siť varovné opatrenia 

Vytvorenie nového parkoviska na Sklárskej ulici 
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čenia stavebných prác bol v novembri 2011. Tento termín sa nedodrţal, revitalizácia cen-

trálnej mestskej zóny prebiehala i v roku 2012, termín dokončenia tohto projektu uvedieme 

v kronike 2012. 

 

V tomto roku prebiehal i ďalší z projektov, a to: Úprava a rozšírenie Centra sociálnych 

sluţieb mesta Nemšová v rámci operačného programu: Regionálny operačný program, ktorý 

je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

Aktivity projektu sa začali realizovať uţ v máji 2010 a predpokladané ukončenie realizácie a 

projektu je v januári 2013. Cieľom projektu je úprava existujúceho Centra sociálnych slu-

ţieb, ktorá pozostáva z: 

 výmeny okien, dverí, podláh, obkladov sociálneho vybavenia, vnútorných rozvodov, 

rekonštrukcie strechy, 

 prestavby,  ktorou sa zlepšia poskytované sluţby pre klientov: ide o kaderníctvo, pedi-

kúru, miestnosť pre lekára, spoločenskú miestnosť, viacúčelovú miestnosť, 

 prístavby samostatného schodiska s výťahom, ktoré bude slúţiť výlučne pre potreby 

Centra sociálnych sluţieb, pôvodné schodisko s výťahom bude uzavreté a bude slúţiť 

pre sociálne byty. 

Aktuálny stav na konci roku 2011 bol taký, ţe sa ukončil proces realizácie verejného obsta-

rávania na výber dodávateľa stavebných prác. Predpokladaný termín začatia rekonštrukčných 

prác je v I. polroku 2012. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej re-

publiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu a 5 % je spolufinancovaný 

z rozpočtu mesta Nemšová. Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 773 838,15 eur, 

pričom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 735 146,24 eur a spoluúčasť 

mesta Nemšová predstavuje náklady vo výške 38 691,90 eur. Viac informácii o projekte 

prinesieme v ďalších ročníkoch mestskej kroniky. 

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA NEMŠOVÁ ZA ROK 2011 

 

A / Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 

Výsledok rozpočtového hospodárenia je rozdiel medzi beţnými a kapitálovými príjmami 

a beţnými a kapitálovými výdavkami, pričom finančné operácie nevstupujú do rozpočtového 

hospodárenia. 

Beţné príjmy mesta :                                                       3 427 648,99 € 

Kapitálové príjmy mesta :                                               4 062 161,46 € 

Spolu :                                                                             7 489 810,45 € 

Beţné výdavky mesta :                                                    2 651481,52 € 

Kapitálový výdavky mesta :                                            5 021 513,15 € 

Spolu :                                                                             7 672 994,67 € 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 – 183 184,22 € 

Prebytok beţného rozpočtu je 776 167,47 eur 

Schodok kapitálového rozpočtu je  959 351,69 eur 

Mesto Nemšová nebude v rámci rozdelenia záverečného účtu za rok 2011 tvoriť rezervný 

fond, nakoľko výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová za rok 2011 bol schod-

kový. Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a ) zákona 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení: z finančných operácií 

bol vykrytý vo výške : 183 184,22 €. 
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B/ Hospodársky výsledok za rok 2011 

Hospodársky výsledok za rok 2011 mesta Nemšová je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch 

účtovnej triedy 6 a nákladov účtovných na účtoch účtovnej triedy 5. 

Trieda 6 - výnosy 4 934 141,14 eur 

Trieda 5 - náklady 3 047 593,36 eur. 
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Duchovný a náboţenský ţivot 
 

 

Okolo Kostola svätého Michala a blízkeho farského úradu sa sústreďoval duchovný a nábo-

ţenský ţivot v najmladšom meste na Povaţí. Správcom celej farnosti bol uţ dvanásty rok 

Mgr. Anton Košík. V pastoračnej činnosti mu vypomáhal kaplán Mgr. Michal Vlček. Farnosť 

je veľmi ţivá, aktívne v nej pôsobia mnohé 

spoločenstvá, medzi nimi aj Spoločnosť kres-

ťanskej lásky Vincenta de Paul, Zdruţenie 

mariánskej mládeţe či eRko - Hnutie kresťan-

ských spoločenstiev detí.  
Aj v tomto roku sa bohosluţby konali nielen 

v Nemšovej, ale i v okolitých filiálkach. Sláv-

nostné sväté omše sa vysluhovali v Kľúčovom 

pri príleţitosti sviatku svätej Anny 26. júla, 

v júni na sviatok svätého Antona v Ľuborči, 

v máji a októbri, 2 razy do roka, v Trenčian-

skej Závade, hodová bohosluţba sa slávila 

i v septembri v Borčiciach na sviatok Naro-

denia Panny Márie. Práve v poslednej spomí-

nanej obci, v Borčiciach, sa nachádzajú dve kaplnky. V jednej kaplnke je oltár, ktorý je zapí-

saný ako kultúrna pamiatka, druhá kaplnka, v tatranskom štýle, bola postavená v roku 2009 

súkromným investorom. Práve v tejto kaplnke sa kaţdoročne vysluhuje hodová svätá omša, 

na ktorú prichádzajú veriaci nielen z Nemšovej, ale i zo širokého okolia. 

 

Vo viacerých mestách a obciach sa 23. júna 2011 konali Slávnosti Boţieho tela na námes-

tiach. Tisíce veriacich si prišli uctiť na sväté omše a v procesiách Najsvätejšie Kristovo telo 

a krv. Pri príleţitosti sviatku Boţieho tela sa 23. júna v Kostole svätého Michala v Nemšovej 

konala slávnostná svätá omša. Za slnečného popoludnia sa po svätej omši začal sprievod od 

kostola, pod vedením duchovného správcu našej farnosti Mgr. Antona Košíka. Prvé 

zastavenie bolo pri prvom oltáriku – Soche sv. Jána Nepomuckého, ktorý predstavuje Boţie 

milosrdenstvo, sprievod pokračoval k druhému oltáriku pri kostole pod lipou, ktorý vyja-

droval poslednú večeru Pána. K Boţskému Srdcu Jeţišovmu bol zameraný tretí oltárik 

umiestnený na Mierovom námestí. Potom sa sprievod veriacich vydal k štvrtému oltáriku, 

oltáriku Dobrého pastiera, pred rodinný dom pána organistu Chlebanu. Ako uviedol nitriansky 

biskup Viliam Judák, tieto oltáriky symbolizujú, ţe Jeţiš v Eucharistii je „dôkazom, ţe Boh 

chce byť s nami a uprostred nás nielen v našich chrámoch, ale v kaţdej oblasti nášho ţivota.“ 

Počas celého sprievodu dievčence a malé dievčatká rozsievali kvety a lupienky z kvietkov. 

Celá slávnosť bola ukončená v kostole slávnostným hymnusom „Teba Boţe chválime“ 

a Poţehnaním.  

 

I v roku 2011 uvádzame cirkevnú štatistiku, o ktorej kaţdoročne informuje dekan farnosti 

Mgr. Košík v posledný deň roka počas svätej omše. 

Sviatosť krstu prijalo 101 detí. Sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 53 detí. Sviatosť 

birmovania prijalo 149 mladých farníkov. Sviatosť manţelstva prijalo 39 snúbeneckých pá-

rov. Na večnosť odprevadili 60 veriacich, z toho 34 muţov a 26 ţien. V Nemšovej pochovali 

28 ľudí, v Ľuborči 18, v Kľúčovom 5, v Trenčianskej Závade 4 a v Borčiciach pochovali 5 

ľudí.  

 

Kostol svätého Michala v Nemšovej 
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V tomto roku sa tieţ mládeţníci podieľali na organizovaní vianočnej akcie Dobrá novina. 

Koledovali po domácnostiach a rodinách a zároveň zbierali financie do zbierky, z ktorej sa 

podporujú projekty v Afrike. Počas 17. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina na prelome 

rokov 2011/2012 sa vyzbieralo 908 150,13 eura. Tieto finančné prostriedky sú určené na po-

moc ľuďom ţijúcim v ťaţkých podmienkach v Afrike. Ako informoval riaditeľ Dobrej noviny 

Marián Čaučík, v rámci koledovania sa v rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farnostiach 

na Slovensku vyzbieralo celkovo 878 903,12 eura. Ďalších 29 247 eur poskytli individuálni 

darcovia. Koledníci tento rok opäť zbierali aj slovenské koruny. Vyzbieralo sa 118 671 korún, 

čo je v prepočte 3939 eur. Tieto prostriedky sú uţ započítané v celkovej sume zbierky. 

Tradičnú kolednícku zbierku Dobrá novina, ktorá trvá od Vianoc do Troch kráľov, organizuje 

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami 

a Pápeţskými misijnými dielami uţ 17 rokov. Teraz sa zapojilo 26 263 detí a dospelých, ktorí 

navštívili vyše 80 000 rodín po celom Slovensku. Okrem 2716 koledníckych skupiniek v 

1286 mestách a obciach SR sa do Dobrej noviny uţ tradične z iniciatívy Slovenskej katolíckej 

misie v Bruseli zapojili aj krajania v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu. „Váţime si 

veľkodušnosť slovenských rodín, ktoré napriek kríze a vlastnej neľahkej situácii dokázali 

opäť štedro obdarovať koledníkov a prispeli tak na pomoc ľuďom ţijúcim v extrémnej 

chudobe v krajinách Subsaharskej Afriky", uviedol Čaučík. Súčasne spresnil, ţe výťaţok zo 

zbierky je aj tento rok určený na konkrétne projekty pre ľudí v Juţnom Sudáne, Keni, Ugande 

a Etiópii. Dobrá novina osobitne podporí Juţný Sudán, ktorý sa v júli 2011 osamostatnil a stal 

sa najnovším a zároveň jedným z najchudobnejších štátov sveta. Finančné prostriedky zo 

zbierky pomôţu napríklad pri výstavbe detského oddelenia v nemocnici v Marial Lou, ktorú 

pôvodne zaloţili počas vojny Lekári bez hraníc. Popri miestnych zdravotníkoch tam pôsobia 

slovenskí lekári z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety. Okrem toho 

Dobrá novina podporí aj nemocnicu v Mapourdite, kde sa pravidelne striedajú lekári a so-

ciálni pracovníci z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Na verejnú 

zbierku Dobrá novina je moţné prispieť počas celého roka.  
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Kultúrny ţivot v meste Nemšová  
 

 

K šiškovému a fánkovému obdobiu patrí neodmysliteľné 

čaro blíţiacich sa veľkonočných sviatkov. Vôňa kysnutého 

cesta, či rozpúšťajúceho sa cukru na teplých šiškách boli tým 

pravým sladkým doplnkom 5. marcový deň s bohatým pro-

gramom v Nemšovej. Ulica Janka Palu a Mierové námestie sa 

od 10. 00 hodiny niesli v znamení hodovania.  Tohtoročné 

fašiangy priniesli celodenný bohatý kultúrny program, kto-

rý bol spestrený fašiangovým sprievodom rôznych masiek. 

Tento sprievod sprevádzala i folklórna skupina Liborčan, 

ktorá hudobne spríjemnila celú fašiangovú atmsféru.  Pripra-

vené boli aj špeciality z domácej zabíjačky, degustácie, rôzne 

súťaţe. Vyvrcholením dňa bolo pochovávanie basy v Kul-

túrnom centre v Nemšovej, na znak konca fašiangov a nastá-

vajúceho pôstu, počas ktorého sú zábavy zakázané.                                                                              

 

 

 

Rok 2011 je rokom dobrovoľníckych činností. Pri tejto príleţitosti Spojená katolícka škola 

zorganizovala besedu s dobrovoľníčkou Mgr. Klárou Holou z Trenčianskej Teplej. Jej ţivotná 

cesta bola jednoznačná, pretoţe hneď po ukončení vysokej školy sa stala dobrovoľníčkou. Jej 

prvá cesta smerovala do Kene, kde preţila pol roka v spoločenstve ľudí, ktorí sa chceli niečo-

mu naučiť a prevziať si niečo z európskej kultúry. Šesť mesiacov pôsobila v saleziánskych 

strediskách v hlavnom meste Nairobi. Klára pracovala s deťmi z ulice. Hlavnou pracovnou 

náplňou Kláry bolo učenie angličtiny a náboţenstva v tretej a piatej triede v centre Bosco 

Boys Langata. Klára v jednom rozhovore o svojej práci hovorí: „Rada ešte občas po večeroch 

„súkromne“ doučujem matematiku. Okrem toho sa s deťmi hráme, žartujeme aj vážne rozprá-

vame. A vlastne robíme, čo vidíme, že treba – už som deťom aj strihala nechty. Mojou 

osobnou túžbou je byť im tak trochu mamou, alebo aspoň staršou sestrou.“ So svojimi pocit-

mi a chvíľami, ktoré preţila v spoločenstve africkej komunity sa prišla podeliť nielen so 

ţiakmi a študentmi SKŠ, ale i ostatnými účastníkmi besedy. 

Pri príleţitosti Dňa učiteľov sa 23. marca 2011 v Kultúrnom centre Nemšová uskutočnilo 

slávnostné stretnutie riaditeľov a učiteľov našich materských škôl, základných škôl i ume-

leckej školy s funkcionármi mesta, aby si uctili ich neľahkú prácu nielen pri výchove 

a formovaní mladej generácie, ale i pri rozvíjaní ich talentu. Taktieţ boli prizvaní i učitelia na 

zaslúţilom dôchodku. Bolo to malé poďakovanie za ich nenahraditeľnú prácu. Zároveň sa 

všetci mohli porozprávať o jednotlivých problémoch, s ktorými sa učitelia a pracovníci našich 

škôl stretávajú. 

 

15. mája, teda v tretiu májovú nedeľu, prebiehali oslavy Dňa matiek v Kultúrnom centre 

v Nemšovej. Organizátorom tejto akcie bolo Kresťanskodemokratické hnutie v spolupráci 

s mestom Nemšová. Slávnostný kultúrny program vytvorili obe základné školy, ako i detičky 

z materských škôl. Svojím vystúpením sa poďakovali za všetku lásku a obetavosť prítomným 

mamičkám i starým mamám, a tak po celý čas v sále kraľovala príjemná atmosféra. 

 

 

 

Zabíjačka na Mierovom námestí po-

čas fašiangového obdobia 

http://nemsova.sk/pics/upload/users/admin/gallery/677be6015d71c300adb2c852422d5f20.jpg
http://nemsova.sk/pics/upload/users/admin/gallery/677be6015d71c300adb2c852422d5f20.jpg
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Vernisáţou výstavy výtvarníka Jozefa Vydrnáka LAUDATIO 3 sa 20. mája 2011 verejnosti 

po prvýkrát slávnostne sprístupnil priestor v novootvorenej galérii Mestského múzea               

v Nemšovej. Galériu do posledného miesta obsadili desiatky priaznivcov umenia z Nemšovej, 

Trenčína, Dubnice nad Váhom a okolia. 

Odborné slovo k tvorbe umelca predniesol 

PhDr. Marián Kvasnička. Výstavu si 

v priebehu mesiaca pozrelo takmer päťsto 

návštevníkov. Organizátori podujatia otvo-

rili nový priestor galérie práve výstavou 

diel známeho a uznávaného výtvarníka, 

ktorý ţije v Dubnici nad Váhom, ale na-

rodil sa v Nemšovej. Tento nemšovský ro-

dák oslavoval v tomto roku svoje ţivotné 

jubileum, preto táto výstava bola i určitým 

umelcovým poďakovaním za dary, inšpi-

rácie, ktoré autora mnohokrát pri návratoch k rodným koreňom posúvali a  posúvajú v tvorbe 

ďalej. Jozef Vydrnák vyrastal v Kľúčovom, kde sa začala jeho tvorivá cesta. Uţ ako vyzretý 

výtvarník rodičovský dom neustále navštevoval. Tieto návraty uţ v 90-tych rokoch zrodili 

akýsi kľúčovský, jarno-letno-jesenný sezónny ateliér. V ateliéri vzniklo veľa diel, ktoré 

reprezentovali umelca na viacerých výstavách doma, či v zahraničí. Takýmto dielom je naprí-

klad obraz Triptych bolesti, ktorý vytvoril pre výstavu Horizonty súčasnosti II., vystavoval ho 

v Bazovského galérii v Trenčíne, a taktieţ bol súčasťou i nemšovskej vernisáţe. Počas 

uplynulých rokov sa Jozef  Vydrnák profesionálne venoval maľbe, kresbe, voľnej a úţitkovej 

grafike, kniţným ilustráciám. V maľbách pouţíval najmä expresívnu modrú, červenú a ze-

lenú, snaţil sa nájsť súhru obsahovej, príbehovej správy a zvýraznenej farebnosti. Medzi 

vystavovanými dielami v Nemšovej nechýbalo niekoľko drobných grafík a kresieb do kame-

ňa, ktoré sa viaţu k medzinárodnému sympóziu Ora et Ars v Skalke nad Váhom. Jozef 

Vydrnák je jeho spoluzakladateľom a koordinátorom. 

 

19. júna 2011 vystúpila po prvýkrát vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej populárna 

hudobná skupina Cigánski diabli. Sála bola takmer vypredaná, ľuďom sa páčili nielen 

cigánske piesne. Keďţe zoţali veľký úspech, určite do Nemšovej ešte zavítajú. 

 

V piatok 24. júna bola v galerijných priestoroch Mestského múzea v Nemšovej uvedená prvá 

samostatná autorská výstava pod názvom Vidiaci, ale nevidený. Obrazy vystavoval mladý 

rodák Vladislav Kakody. Kurátorom jeho výstavy bol Mgr. Art. Juraj Jaroš, ktorý predstavil 

jeho tvorbu a vystihol podstatu umelcových malieb. Autor predstavil viac ako 40 malieb, 

ktoré mapovali jeho tvorbu za posledné štyri roky štúdia na Banskobystrickej Akadémii 

umení. Ako diváci sme boli pozvaní do dialógu, ku ktorému nás maľby nenútene nabádali. 

Autor v obrazoch sníva pri plnom vedomí a myšlienkami sa premosťuje k príbehom 

konkrétnych miest. Polemizuje nad mierou reality a toho, čo ju prekračuje. Autor sám píše o 

priorite, ktorou sa mu stáva ľudská myseľ a myšlienka. „Moja práca sa stáva okom mysle, 

ktorá je mojou jedinou istotou.“ Výstava trvala do 29. júla v čase otváracích hodín Mestského 

múzea Nemšová. 

 

 

 

 

 

Jozef Vydrnák a jeho Triptych bolesti 2000 
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Dňa 22. júla 2011 sa konal na Ulici 9. mája        

5. ročník pouličnej výtvarnej výstavy prác 

detí. Tento rok súťaţilo 26 výtvarných prác 

detí z Nemšovej, Trenčína, Dolnej Poruby, ale 

aj z Českej republiky. Výstava prebiehala 

počas celého dňa aţ do večerných hodín. Svoj 

hudobný talent tu ukázali deti - ţiaci Základnej 

umeleckej školy v Nemšovej a Novej Dubnice. 

Ráno o deviatej hodine sa otvorila pouličná 

výstava vyvesením výtvarných prác detí, 

pokračovala spevom Mareka Boháčka a o pia-

tej hodine popoludní uţ účastníci výstavy obdi-

vovali brušnú tanečnicu Veroniku Mikulovú a 

recitátorku Rebeku Brandoburovú. Anetka 

Piknová, Filip Ţovinec a Alexandra Ţovin-

cová prekrásne zahrali na hudobné nástroje. 

Klaudia Piknová nebojácne predviedla ukáţky 

vystúpenia maţoretiek. Po celý deň boli pre 

deti v detskom kútiku pripravené hry. Za ši-

kovnosť dostali body, ktoré si mohli vymeniť 

za sladkosti v bufete. Autorkou myšlienky vý-

stavy prác detí je Alexandra Ţovincová a 

organizátormi všetkých ročníkov sú sestry 

Piknové, súrodenci Ţovincovci, Marek Bo-

háček. Tento deň ukončila diskotéka s ma-

lým ohňostrojom. 

 

Kaţdú nedeľu počas letných prázdnin, teda v mesiacoch júl a august, sa konali v Nemšovej 

koncerty 34. ročníka Hudobného leta 2011 so začiatkom o 18.30 hodine v amfiteátri 

a v prípadoch nepriaznivého počasia vo veľkej sále Kultúrneho centra na Ulici SNP 1. 

Vystúpili skupiny: Dychová hudba Skalanka, hudobná skupina Mladík, DH Vlčovanka, 

Bodovanka a Bojnická kapela, v auguste nám spríjemnili nedeľné večery: DH Nadličanka, 

Bučkovanka, country kapela Nosohrivci a DH Dúbravanka ČR.  

  

Ani počas letných mesiacov nezostali priestory galérie 

mestského múzea prázdne. Od 12. augusta 2011 tu svo-

je diela prezentovali ďalší traja autori. Vojtech Kor-

vas, Petronela Novosadová a Ján Ţovinec. Po úspešnej 

výstave „Laudatio“ výtvarníka Jozefa Vydrnáka a vý-

stave obrazov talentovaného študenta Akadémie umení 

v Banskej Bystrici Vladislava Kakodyho „Vidiaci, ale 

nevidený“, si mohli návštevníci počas prázdnin pozrieť 

prierezovú výstavu Vojtecha Korvasa, pod názvom 

„Profil 70“, na ktorej autor predstavil svoje celoţivotné 

dielo. Odborným príhovorom ju otvoril spisovateľ Ru-

dolf Dobiáš.  

Vojtech Korvas pracoval ako kultúrno-osvetový pra-

covník, riadil amatérske súbory záujmovo-umeleckej 

čnnosti v Nemšovej, a to v oblasti hudby, spevu, di-

vadla, folklóru a iných. Pretoţe mu je blízka i história, 

5. ročník pouličnej výtvarnej výstavy prác detí 

Detský kútik s pripravenými hrami 

Obrázok 1 Vojtech Korvas 
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spolupracoval pri vydaní viacerých publikácií o Nemšovej. Ako ich zostavovateľ a v prevaţ-

nej časti aj autor, pripravil do vydania „Dejiny Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového a Tren-

čianskej Závady“, „Kostol sv. Michala Archanjela - kultúrna pamiatka v Nemšovej“, 

„Významné osobnosti Nemšovej“, „100 rokov sklárne v Nemšovej“, „100 rokov dychovej 

hudby v Nemšovej“, „70 rokov organizovaného ovocinárstva v Nemšovej“, „70 rokov 

poţiarnej ochrany v Nemšovej“, „50. výročie Základnej školy v Nemšovej“, spracoval 

históriu nemšovského poľnohospodárstva a iných pracovných profesií obyvateľstva, ľudo-

vých zvykov a obyčajov, ale i divadla, či kina. Ako výtvarník sa zúčastňoval takmer na všet-

kých regionálnych výstavách neprofesionálnych výtvarníkov. Hlavným námetom v jeho prá-

cach je zobrazenie vnemu na okolitú prírodu, na blízky i vzdialenejší kraj, najmä jeho samôt, 

ktoré niekoľkokrát prešiel. Ďalším námetom autora sú kvety, na ktorých ho fascinuje najmä 

ich tvar. Mal štyri samostatné výstavy, okrem rodnej Nemšovej i v Trenčíne a v Skalici. 

Graficky upravoval publikácie, skladačky, pohľadnice a iné, ktoré vydalo mesto Nemšová. Je 

autorom nielen loga Nemšovej, ale i pamätnej medaily „Cena mesta Nemšová“ a „Cena 

primátora“, ako i viacerých iných. Toto všetko sú aktivity, ktoré autor predstavil na výstave 

„Profil 70“, ktorá sa konala pri príleţitosti jeho ţivotného jubilea. Za svoju celoţivotnú 

tvorivú činnosť bol ocenený viacerými vyznamenaniami, vernisáţi mu bola prostredníctvom 

riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska udelená „Pocta generálneho riaditeľa Národné-

ho osvetového centra SR“. 

 

Ďalším autorom prázdninových vernisáţí v galérii mestského múzea bola výtvarníčka Petro-

nela Novosadová. Výstavou „Obrazy a sklo“,  ktorá sa začínala 5. septembra, autorka 

prezentovala maľbu na sklo, olejomaľby i originálne šperky. Tvorba Petronely Novosadovej 

oslovuje najmä osobitým rukopisom, ne-

zvyčajnosťou a myšlienkou. Jej vyjadro-

vanie je zaloţené na znakoch, ktorých 

tvarové riešenie je vţdy veľmi citovo zvo-

lené, kde v súčinnosti spontánnych ab-

straktných kompozícií, expresívnej fareb-

nosti vyjadrujúcej určitú náladu, dostávajú 

priestor dva dokonalé harmonizujúce ele-

menty – muţ a ţena. Za nespochybniteľnú 

súčasť vizuálneho umenia môţeme pova-

ţovať aj autorkinu prezentáciu v maľbe na 

sklo, ktorá vyvoláva umelecký záţitok a 

pôţitok z krásy. Kaţdý zhotovený kus je 

nezameniteľným originálom a neopako-

vateľným dizajnom, ktorý slúţi nielen pre potešenie oka, ale aj pre úţitok. Z jej ateliéru 

vychádza i originálny šperk, pri ktorého výrobe sa stretli autorkino technické myslenie, 

zručnosť a mimoriadna trpezlivosť, s druhým pólom jej osobnosti, zameraným na tvorivosť a 

krásu, čoho výsledkom je tvorba prepracovaných šperkov, dekorovaných zapracovanými 

korálikmi, ktoré moţno smelo nazvať „umeleckými dielami.“ 

 

Tretím vystavujúcim bol fotograf Ján Ţovinec. Cyklus fotografií „Tam u nás“ ponúkli 

kultúrne i prírodné skvosty, ako aj málo navštevované miesta nášho regiónu. „Takmer akoby 

pozýval k sebe domov, do kraja dôverne známeho, na ktorý je veľmi pyšný a chce s ním 

zoznámiť aj druhých,“ nazval Ján Ţovinec svoju prvú autorskú výstavu fotografií „Tam u 

nás“. Ako povedala na jej otvorení Mária Vdovičíková, tieto fotografie nemajú ambíciu 

konkurovať profesionálnym umeleckým fotografom. Fotografie sú prejavom tvorivého 

snaţenia človeka, ktorý má rád nadovšetko svoju rodinu a rodný kraj, odhaľujú prírodné zá-

„Obrazy a sklo“  výtvarníčky Petronely Novosadovej 
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kutia, ale aj kultúrne skvosty kraja severne od Nemšovej, v okolí Pruského a Vršatca. Sú to 

práve príroda, ľudová architektúra a z veľkej časti sakrálne pamiatky s milovaným román-

skym kostolíkom svätého Jána Krstiteľa v Pominovci, ktoré boli centrom pozornosti foto-

grafa. Všetky výstavy si počas prázdnin pozrelo takmer 600 návštevníkov. Záujem prejavili 

i pedagógovia, i ţiaci škôl. Prehliadka diel, spoznávanie domácich umelcov, ich originálneho 

videnia sveta, sú pre ţiakov ďalším motivujúcim aspektom. Výstava trvala do 18. septembra. 

 

Jedinečným sprievodným podujatím Nemšovského 

jarmoku bola 12. augusta Výstava  gladiol, kulti-

varov slovenského, českého a svetového sorti-

mentu. Výstava si získala veľký obdiv a uznanie 

návštevníkov, pretoţe kvety prekvitali nádherou 

a návštevníci si ich mohli zakúpiť. Výstava gladiol 

a dálií sa konala v kultúrnom centre na poschodí. 

Organizátormi boli mesto Nemšová a Gladiol Klub 

Bratislava.Vystavovateľmi boli skutoční majstri vo 

svojom odbore.  Je 

 

 
7. – 10. októbra zaplnili veľkú sálu kultúrneho centra prekrásne odrody rôzneho ovocia 

a zeleniny. Vystavovateľmi boli pestovatelia nielen z Nemšovej, ale i z blízkeho okolia. V po-

radí sme mohli obdivovať uţ 47. ročník tejto oblastnej výstavy Ovocie, zelenina a kvety. 

 

V poslednom štvrťroku, 14. októbra 2011, za-

ţiarili priestory galérie mestského múzea farbami 

obrazov insitnej výtvarníčky Janky Breznickej. 

Výstava „Poézia ţivota“ mala okrem kultúrno-

spoločenského a estetického rozmeru aj ušľachtilú 

myšlienku, nakoľko časť prostriedkov z predaja 

vystavovaných obrazov autorka venovala občian-

skemu zdruţeniu Peregrín, ktoré bolo zaloţené na 

pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám v 

meste. Výstava trvala do 4. novembra 2011. 

 

 

Mesto Nemšová a Topografický ústav Banská Bystrica v rámci udrţateľnosti projektu EÚ- 

cezhraničná spolupráca, usporiadali 1. decembra v Mestskom múzeu v Nemšovej výstavu 

Slovensko na mapách (SLOVAKIA ON MAPS) 1500 – 1900 I. diel (2. vydanie). 

Zaujímavý, pútavý a odborný výklad zástupcu veliteľa Topografického ústavu pána pplk. 

Babniča a plk.v.v. Petra Forgácha zaujal návštevníkov, najmä ţiakov Základnej školy Janka 

Palu a študentov Strednej odbornej školy sv. Rafaela. Prehliadku máp si návštevníci a obdi-

vovatelia  topografie mohli  pozrieť do 14. decembra.  
 

Tohtoročnú, nepochybne bohatú ţatvu kultúrnych, spoločenských a výchovných podujatí, 

ktoré sa konali v priestoroch mestského múzea a v galérii, uzatvorili zaujímavé podujatia. 

V rámci projektu EÚ - cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013: „Po stopách historie 

a tradic Hluku a Nemšové“, mestské múzeum zorganizovalo v rámci 5-ročnej udrţateľnosti 

projektu dve podujatia v spolupráci s partnerským mestom Hluk. Jedným z nich bol 

Gastronomický víkend českej kuchyne počas výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v Nemšo-

Výstava gladiol, kultivarov slovenského, českého 

a svetového sortimentu 

Plameniaky  výtvarníčky Janky Breznickej 
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vej a recipročne zorganizovali začiatkom decembra Víkend slovenskej kuchyne naši partneri 

v Hluku. Úspešnú sezónu múzeum zavŕšilo spoluprácou so Sklárňami Lednické Rovne pri 

usporiadaní výstavy sklárskych výrobkov- Dotkni sa ma, ktorá bola slávnostne otvorená            

15. 12. 2011 a trvala aţ do konca januára 2012. Spoluorganizátorom pri jej otvorení bol aj 

Vetropack Nemšová, s.r.o. Cieľom výstavy bolo spropagovať medzi mládeţou povolanie 

sklára a vzbudiť záujem o štúdium na Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických 

Rovniach. Napriek určitým pochybnostiam o úspešnosti projektu Mestského múzea Nemšová, 

môţeme v závere roka 2011 skonštatovať, ţe občanom nášho mesta nie je kultúra ľahostajná. 

Osem výstav, početné besedy a prednášky, rovnako prehliadky stálych expozícií múzea 

navštívilo počas tohto roka viac ako tisíc návštevníkov. 

 

Podujatia v galérii mestského múzea: 

V malej galérii múzea vystavovali výtvarníci, fotografi, sklári: 

- Jozef Vydrnák, 

- Vladislav Kakody, 

- Vojtech Korvas, 

- Petronela Novosadová, 

- Ján Ţovinec, 

- Janka Breznická, 

- Vojenský topografický ústav Banská Bystrica, 

- Sklárne Lednické Rovne. 

Besedy, prednášky a stretnutia: 

- beseda ţiakov ZŠ Janka Palu s výtvarníkom, našim rodákom Jozefom Vydrnákom, 

- prednáška onkologického zdruţenia Peregrín "Prevencia a liečba onkologických ochorení",    

  ktorú prezentovala MUDr. Slobodníková, 

- Misia India, prednáška na podporu chudobných oblastí v Indii, zorganizovala ju študentka  

  Monika Šumichrastová, 

- environmentálna akcia EKOLO NÁS spojená s prednáškou „Svetelný smog“, a tieţ foto-  

  súťaţ „Clona“, kde sa prezentovali mladí fotografi s tematikou Ţivotné prostredie; 

- prednáška a seminár "Včelárstvo a medovníctvo na Slovensku" bola aktivita nemšovských  

  včelárov, ktorí pozvali aj včelárov z Čiech. Seminár sa uskutočnil v rámci Výstavy ovocia,  

  zeleniny a kvetov. 

Akcie v amfiteátri múzea: 

•  Tradičný nemšovský jarmok 

•  Koncerty Kultúrneho hudobného leta 

 

Ako kaţdoročne, aj tento rok 4. 12. 2011 pracovníci mestského úradu chceli uskutočniť v 

priestoroch amfiteátra akciu pre deti s rodičmi, ale aj pre všetkých občanov mesta, a to 

„Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka s programom a vianočnými trhmi“. 

Bohuţiaľ, nepriazeň počasia narušila scenár podujatia a celý program s vystúpeniami, ktoré 

obstarali folklórny súbor Liborčan, deti materských škôl a základných škôl nášho mesta 

kompetentní presunuli do veľkej sály kultúrneho centra. Všetci účinkujúci, hlavne malí 

škôlkari a školáci sa prezentovali milými vystúpeniami a potešili Mikuláša, ktorý im odovzdal 

sladkosti a veľkú pochvalu. Všetky akcie v areáli múzea a amfiteátra sa stretli s priaznivým 

ohlasom u občanov mesta.  

 

Obyvatelia Nemšovej sa vzdelávajú a udrţujú si kultúrne povedomie i navštevovaním 

mestskej kniţnice. Mestská kniţnica v Nemšovej sa riadi plánom činností a zameriava sa na 

bibliografickú a výpoţičnú činnosť a spolupracuje so základnými školami a škôlkami. Zria-

ďovateľom Mestskej kniţnice je Mestský úrad Nemšová. Organizačne kniţnicu vedie Helena 
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Spišiaková a vypomáha jej Renáta Švančarová. Mestské časti Kľúčové a Trenčianska Závada 

majú svoje kniţnice, ale patria pod Mestskú kniţnicu Nemšová. 

K 31.12.2011 bolo zaevidovaných v kniţnici 684 čitateľov, ročný prírastok je 13 nových 

čitateľov. Z celkového počtu 6259 obyvateľov to činí 10,93%. Finančné prostriedky kniţnica 

čerpá z rozpočtu mesta Nemšová. Na nákup kníh a periodík bolo poukázaných 118,39 eur. V 

roku 2011 zakúpila kniţnica 13 zv. kníh a 18 zv. kníh dostala ako dar. Mestská kniţnica 

Nemšová vypracovala Ţiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kniţnice s názvom: „Knihy 

sú cesta k múdrosti a vzdelávaniu“. Projekt bol schválený a kniţnica dostala príspevok z 

fondov EÚ 1 000 eur na kniţničnú činnosť. 

K 31.12.2011 kniţný fond tvoril 14 115 zv. kníh. Podľa tematického začlenenia to činilo        

5 751 zv. beletrie, 3 613 zv. náučnej literatúry, 3 708 zv. literatúry pre mládeţ a 1 043 zv. 

odbornej literatúry pre deti. V kniţnici v Trenčianskej Závade sa tento rok vyradilo 1 432 zv. 

kníh z kniţného fondu. Boli to knihy staršieho vydania, alebo poškodené knihy. Vyradené 

knihy sa úspešne predávali v Mestskej kniţnici Nemšová. Počet predaných kníh bol 948 a 

suma za tieto kniţné jednotky tvorila 69,28 eur. Výpoţičná doba v Mestskej kniţnici bola 

nasledovná: Pondelok – štvrtok: 12.00 – 18.00 hodiny, piatok: 13.00 – 19.00 hodiny. Kniţni-

ca bola otvorená 30 hodín týţdenne. 
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Školstvo a vzdelávanie 
 

 

Zriaďovateľom Základnej školy Janka Palu 2, Základnej umeleckej školy a Materskej školy 

s elokovanými triedami na Uliciach Kropáčiho, Trenčianska a Ľuborčianska bolo i v tomto 

roku mesto Nemšová. Zabezpečovalo najmä personálne a finančno-kontrolné funkcie. Spo-

jená katolícka škola patrila k zriaďovateľovi – Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstvo Nitra.  

 

Základná škola Janka Palu 2 je najstaršou fungujúcou školou na území mesta. Vyučuje sa 

v nej od roku 1956. Od roku 2004 ju vedie riaditeľka Mgr. Emília Mazanovská, zástupkyňou 

od roku 2004 je Mgr. Edita Kadlečíková. PaedDr. Eva Ondrušková pôsobí ako výchovná 

poradkyňa.  

Po komunálnych voľbách v roku 2010, skončilo v Rade školy volebné obdobie zástupcom 

zriaďovateľa. Na nové volebné obdobie do Rady školy delegoval zriaďovateľ: Mgr. Máriu 

Haljakovú, Ing. Stanislava Gabriša, Stanislava Husára a Vladimíra Gajdoša. 

Rada školy pracovala v tomto zloţení: 

Ing. Iveta Begáňová – predseda (rodič), Gabriela Pavlačková – podpredseda (pedagogický 

zamestnanec), Mgr. Lenka Tršková (pedagogický zamestnanec), Mária Moravčíková 

(nepedagogický zamestnanec), Ing. Soňa Prílesanová (rodič), Emília Štefánková (rodič), 

Marcela Uhrínová (rodič), Vladimír Gajdoš (delegovaný zriaďovateľom), Ing. Stanislav 

Gabriš (delegovaný zriaďovateľom), Ing. Mária Haljaková (delegovaná zriaďovateľom), 

Stanislav Husár (delegovaný zriaďovateľom). 

Rada školy sa stretla 4-krát podľa plánu na školský rok 2010/2011. Na stretnutia pravidelne 

pozývali riaditeľku školy, ktorá okrem iného predkladala rade školy na vyjadrenie: návrhy na 

počty prijímaných ţiakov, návrh rozpočtu, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej vý-

sledkoch a podmienkach, správu o výsledkoch hospodárenia školy, koncepčný zámer rozvoja 

školy, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení vý-

chovno-vzdelávacieho procesu. Základná škola mala spolu 36 zamestnancov, z toho 23 peda-

gogických. Na začiatku nového školského roku 2010/2011 nastúpilo do školy 309 ţiakov. 

Počet ţiakov sa v priebehu školského roka menil. V októbri odišli na ZŠ sv. Michala v Nem-

šovej tri sestry (tretiačka, piatačka a siedmačka), v decembri odišla ešte jedna tretiačka. 

 

V školskom klube detí pracovali 3 vychovávateľky: Gabriela Pavlačková, Jarmila 

Vidomanová-Košinárová, Mgr. Lenka Sabadková. 

V školskom roku 2010/2011 bolo zapísaných do 1. ročníka celkom 30 detí, 15 chlapcov a 15 

dievčat. Tri deti dostali odklad. Všetky deti zapísané do I. ročníka navštevovali materskú ško-

lu. Deti, ktoré mali odklad školskej dochádzky, naďalej navštevovali  materskú školu. Škola 

sa zapojila do rôznych aktivít a bohato sa prezentovala i na verejnosti. 

V školskom roku 2010/2011 pokračovala rekonštrukcia Základnej školy z mimoriadnej 

dotácie Ministerstva školstva SR vo výške 50 000 €. Práce začali v polovici júla 2010. Z uve-

denej sumy sa demontovali staré parkety v 13-tich učebniach, naliali potery a poloţili PVC, 

vymenili prívody vody a odpady v bloku B a C, zaviedli prívod vody do učebne cudzích jazy-

kov a II. oddelenia ŠKD v bloku A. Vo všetkých triedach sa vybúrali staré obklady a vymenili 

sa za nové spolu so sanitou. Z mimoriadnej dotácie sa opravil komín a vymenilo sa 12 dverí. 

Ďalších 22 dverí  financovali z rozpočtu školy. Počas leta 2011 z vlastných prostriedkov 

čiastočne zrekonštruovali zborovňu. Dni voľna mali z organizačných a personálnych dôvodov 

siedmaci a ôsmaci počas Testovania 9 - 2011 a všetci ţiaci 6. 5. 2011. Zamestnanci školy sa 

zúčastnili pracovného stretnutia so zamestnancami ZŠ Hluk v Českej republike. V mesiacoch 

marec aţ máj škola organizovala okresné, krajské a celoslovenské kolá Orion Cup vo florbale 

v kategóriách: mladší ţiaci, starší ţiaci, mladšie ţiačky, staršie ţiačky. Turnaje organizačne 
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zabezpečovali Mgr. Lenka Sabadková a Peter Tydlačka. Staršie ţiačky sa v júni zúčastnili      

2. ročníka medzištátneho turnaja v Uherskom Brode. Vo všetkých kategóriách (mladší ţiaci, 

straší ţiaci, mladšie ţiačky, staršie ţiačky) súťaţili druţstvá z Česka a zo Slovenska. Počtom 

vyhraných zápasov zvíťazilo Česko, ktorému zostal aj putovný pohár. 

 

Aktivity organizované školou: 

Besedy 

 Zdravé zuby – beseda s dentálnou hygieničkou, 67 ţiakov 

 Domáce zvieratá – MVDr. Dušan Bútora, 33 ţiakov 

 Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty (Ľ. Vašš, študent TU  Zvolen), 40 ţiakov 

 Čas premien, 35 ţiačok 

 Verejná správa (prednostka MsÚ Nemšová Ing. I. Jurisová), 79 ţiakov 

 Ţivot a dielo výtvarníka Jozefa Vydrnáka, 37 ţiakov 

 Modeling očami Evy Smolkovej, 174 ţiakov 

 Bezpečnosť na ceste, 133 ţiakov. 

Exkurzie 

 Návšteva Mestského múzea v Nemšovej 

 Gazdovstvo Uhliská – farma hospodárskych zvierat 

 Galéria M. A. Bazovského Trenčín – tvorivé dielne, 38 ţiakov 

 Katov dom, Trenčianske múzeum, 38 ţiakov 

 Hvezdáreň Ţiar nad Hronom, Banské múzeum v Banskej Štiavnici, 40 ţiakov 

 Čistička odpadových vôd Nemšová – Ľuborča, 72 ţiakov 

 Vetropack s.r.o. Nemšová, 40 ţiakov 

 DAB Nitra, 28 ţiakov 

 VÚ Nemšová, 42 ţiakov. 

Výlety 

 ZOO Bojnice, 35 ţiakov 

 Dinopark Bratislava, 55 ţiakov 

 Dinopark, TV Markíza, 45 ţiakov 

 Oravský hrad, Múzeum slovenskej dediny v Martine, 25 ţiakov 

 Oravský hrad, Zuberec, 38 ţiakov 

 Oravský hrad, Dolný Kubín, 36 ţiakov 

 Vlkolínec, Demänovská ľadová jaskyňa, 18 ţiakov 

Súťaže 

 Beh pre zdravé srdce, 70 ţiakov s rodičmi 

 Najkrajší Mikuláš, 28 ţiakov 

 Tekvicová párty, 27 ţiakov 

 Fašiangový karneval, 95 ţiakov 

Zbery 

 Triedený zber plastov, uzáverov z PET fliaš, tetrapakov 3-krát/rok papier 

 Zber elektrozariadení – Recyklohry 

Tematicky zamerané dni 

 Zemiakové kráľovstvo, 67 ţiakov 

 Deň jablka, 67 ţiakov 

 Mikulášsky deň, 67 ţiakov 

 Vianočné tvorivé dielne, 67 ţiakov 

 Deň zdravej výţivy, 67 ţiakov 

 Deň v maskách, 133 ţiakov 
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 Deň ľudovej rozprávky, 133 ţiakov 

 Deň dinosaurov, 68 ţiakov 

 Deň vody, 133 ţiakov 

 Deň doby kamennej, 25 ţiakov 

 Deň detskej knihy, 68 ţiakov 

 Majstrovstvá v pexese, 68 ţiakov 

 Človeče, nehnevaj sa!, 65 ţiakov 

 Dopravný deň, 133 ţiakov 

 Veľkonočné tvorivé dielne, 70 ţiakov 

 Cesta rozprávkovým lesom, 133 ţiakov. 

Iné 

 Dni predškolákov 

 Prváci v škole 

 Vianočné besiedky 

 Plavecký výcvik  z 3. A 23 ţiakov, 5. A, 5. B 

 Vianočné predajné trhy 

 Halloween party 

 Poznajme navzájom svoju kultúru – dopisovanie s rovesníkmi z Mikronézie 

 Výstavka kníh spojená s predajom 

 Deň otvorených dverí 

 Akadémia k 55. výročiu otvorenia školy 

 Recitácia v anglickom jazyku za účasti ZŠ sv. Michala Nemšová, ZŠ Hluk Česko 

 Ukáţ, čo vieš! 

Súťaže – školské kolá 

 Pytagoriáda, 51 ţiakov 

 Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko?, 172 ţiakov 

 Európa v škole, 172 ţiakov 

 Poznaj svoje korene (ZŠ s MŠ F. Hečku Dolná Súča), 8 ţiakov 

 Expert, 10 ţiakov 

 Klokan, 53 ţiakov 

 iBobor (Benjamín 12 ţiakov, kadet 11 ţiakov) 

 Taktik výzva, 12 ţiakov 

 Prírodovedný seminár UK Bratislava (5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 8. B, 9. A, 9. B) 

 Prednes poézie a prózy. 

Olympiády – školské kolá 

 OANJ, kategória 1A, 17 ţiakov 

 OANJ, kategória 1B, 12 ţiakov 

 Technická olympiáda, 79 ţiakov 

 Matematická olympiáda, 23 ţiakov 

 Fyzikálna olympiáda, 1 ţiačka 

 Prírodovedná olympiáda, 19 ţiakov. 

Výchovné koncerty 

 Zneuţívanie moci, 67 ţiakov 

 Popoluška, 68 ţiakov 

 Viktor Guľvaš – Škola hrou, 305 ţiakov 
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Športové aktivity 

 Putovný pohár svätého Michala, 24 ţiakov 

 Beh údolím Váhu v Bolešove, 21 ţiakov 

 Stupava florbal Cup, 24 ţiakov 

 Excel florbal Cup okresné kolo ml. ţiačky 3. miesto, st. ţiačky 1. miesto, 24 ţiakov 

 Excel florbal Cup krajské kolo st. ţiačky 1. miesto, 12 ţiačok 

 Excel florbal Cup celoslovenské kolo st. ţiačky 2. miesto, 12 ţiačok 

Výtvarné súťaže 

 Človek, ţivotné prostredie a deti, 3 ţiaci 

 Cestujeme, spoznávame svet, 67 ţiakov,  

 Detský výtvarný a literárny Trenčín 

 Vršatec, 190 ţiakov 

 Návrh na ţiacku kniţku, 55 ţiakov 

Literárne súťaže 

 Študijné centrum Basic, 172 ţiakov 

 Píšem, píšeš, píšeme, 172 ţiakov 

Iné 

 Máme doma knihy – hľadáme slovenskú čitateľskú rodinu – 5 ţiakov, Milan Patka 

postúpil do celoslovenského kola 

 Medzinárodný deň školských kniţníc – Kniha tajomstiev, dobrodruţstiev a poznania 

307 ţiakov, 12. miesto v celoslovenskom kole 

 Záloţka do knihy spája školy – celoslovenský projekt k Medzinárodnému mesiacu 

školských kniţníc, 308 ţiakov 

 Detský čin roka – zapojenie sa do poroty, 302 ţiakov 

 List Jeţiškovi, 133 ţiakov 

 Čítajme s Osmijankom, 98 ţiakov 

 Detská kniha roka – zapojenie do poroty, 304 ţiakov 

 Týţdeň hlasného čítania, 133 ţiakov 

 Čitateľský maratón, 133 ţiakov 

 Technická olympiáda 3V (Trenčianska univerzita A. Dubčeka), 79 ţiakov 

 SME V ŠKOLE – dopravná výchova pre II. stupeň, 93 ţiakov. 

Olympiády 

 OANJ Dominik Patka 6. B, okresné kolo 7. miesto 

 OANJ Alţbeta Ďuríková 9. A, okresné kolo 11. miesto 

 ONEJ Lukáš Prokain 9. B, okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 4. miesto 

 Technická olympiáda, okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 4. miesto 

Ako vidieť, škola i ţiaci sa v mnohom zapájali do aktivít, z niektorých vyberáme a prinášame 

bliţší pohľad: 

Slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011 sa 6. septembra uskutočnilo za prítomnosti 

zástupcu zriaďovateľa školy: primátora mesta Nemšová Jána Mindára a veľkej účasti rodičov, 

ktorí s radosťou, ale aj s obavami preţívali jeden z najvýznamnejších dní svojich deťúreniec. 

Malých prváčikov osobitne privítal primátor mesta Nemšová. 

 

V popoludňajších hodinách, dňa 26. októbra, sa konal pre ţiakov II. stupňa Halloween 

karneval. Zatancovať a zasúťaţiť si prišli ţiaci v maskách, aj bez nich. Najzaujímavejšou 

disciplínou bolo tvorenie ţivých múmií za pomoci kotúčikov toaletného papiera. Zúčastnení 

ţiaci sa spolu s učiteľkami veľmi dobre zabavili pri hudbe s p. Petrom Švaralom. Ţiaci v 

najnápaditejších maskách boli vecne ocenení. 
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Zaujímavé podujatie s názvom Medzinárodný deň školských kniţníc absolvovali ţiaci      

25. októbra 2010. V školskej kniţnici sa postupne vystriedali ţiaci prvého aţ deviateho 

ročníka. Tí menší sa hravou formou zoznamovali s autormi detských kniţiek, z puzzlí skladali 

portrét spisovateľa, spoločne si čítali a písali obsahy úryvkov, kreslili rôzne ilustrácie. Úlohou 

starších ţiakov bolo urobiť malú štatistiku v ţiackej kniţnici, zorganizovať a vyhodnotiť 

anketu o čítaní, ale aj napísať list spisovateľom. Niektorí ţiaci plnili úlohy v počítačovej 

učebni, kde na internete vyhľadávali informácie zo ţivota spisovateľov a vytvárali o nich 

prezentácie v programe PowerPoint. Nakoniec sa výsledky všetkých úloh spojili do spoločnej 

knihy pod názvom Kniha tajomstiev, dobrodruţstiev a poznania. 

 

O tom, ţe ţiaci Základnej školy Janka Palu 2 vedia zabojovať v tej pravej chvíli, svedčí aj 

účasť dvoch ôsmakov na I. ročníku okresného kola technickej olympiády, ktorá sa 

uskutočnila 11. novembra 2010 v Trenčíne. Michal Ondraščin (8.B) a Matej Holúbek (8.A) si 

so svojimi rovesníkmi preverili nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. 

Zaujímavou sa im zdala najmä praktická časť, do ktorej museli v plnej miere zapojiť svoju 

tvorivosť a vynaliezavosť, keď s pomocou špajdlí, výkresov, lepiacej pásky, lepidla a plas-

telíny mali zhotoviť čo najvyššiu veţu, ktorá by udrţala 200 gramové závaţie. Umiestnili sa 

na prekrásnom 1. mieste a získali postup do krajského kola. Ako spomienku si odniesli nielen 

diplom, ale aj zaujímavú knihu.  

 

V dňoch 22. 11. aţ 26. 11. 2010 sa ţiaci 3. a 5. ročníkov zúčastnili plaveckého výcviku v 

novodubnickej plavárni. Plávanie pod dohľadom skúseného plavčíka a inštruktora p. M. 

Halása úspešne zvládlo 23 tretiakov a 16 piatakov. Ţiaci tretieho ročníka absolvovali základ-

ný plavecký výcvik a piataci si zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti v štýloch kraul a znak.  

 

To, ţe na tejto základnej škole je florbal športom číslo jeden, je uţ známa vec. Dôkazom sú 

najmä kaţdoročne sa opakujúce výborné výsledky ţiačok. Mladšie i staršie ţiačky sa prebo-

jovali do okresného kola. Mladšie ţiačky obsadili 3. miesto a staršie ţiačky 1.miesto, s pos-

tupom do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Partizánskom. Tu dievčatá opäť potvrdili 

svoje kvality a postúpili na Majstrovstvá Slovenska. 

Najúspešnejšie boli vo florbale staršie ţiačky, ktoré vedie p. Peter Tydlačka. Zaslúţene sa 

prebojovali do celoslovenského finále. Bojovali o majstrovský titul v Košiciach s ďalšími 31 

druţstvami. V dňoch 16. a 17. decembra 2010 sa v Košiciach v Športovej hale Cassosport 

uskutočnili Majstrovstvá Slovenska mladších a starších ţiakov a ţiačok základných škôl vo 

florbale. Vyhlasovateľom tohto podujatia bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR a Slovenský zväz florbalu. Staršie ţiačky si domov odniesli strieborné medaily. 

 

V dňoch 25. a 26. januára 2011 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil na Základnej škole 

Janka Palu 2 zápis detí do I. ročníka. Školskom roku 2011/2012 otvoria dve triedy prvá-

čikov, celkom 66 detí. Odbornú pomoc rodičom a deťom priamo v triede poskytli aj odborníci 

na detskú dušičku z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Tren-

číne, Mgr. Lenka Kubalová a PhDr. Marián Havran. 

 

Uţ po tretíkrát ţiaci základnej škole absolvovali s deťmi nočný pobyt v škole. Dlho 

očakávaná noc sa uskutočnila pre ţiakov III. a IV. ročníkov 10. – 11. februára a pre ţiakov 

V. a VI. ročníkov o deň neskôr. V prvú noc spalo v malej telocvični 41 ţiakov, druhú noc ich 

bolo 32. Zraz nocľaţníkov bol o 17-tej hodine pred budovou školy. Neskôr sa presunuli do 

tried, kde na nich čakali zaujímavé úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Tieţ sa s veľkým 

nasadením odohrali zápasy vo vybíjanej. Kapitánkami druţstiev boli uţ tradične učiteľky. 

Obrovské derby vo štvrtok odohrali ţiaci IV.A a III.A a piataci so šiestakmi zápolili v piatok. 
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Neskôr na rad prišli spoločenské hry, ktoré predznamenali blíţiaci sa spánok. V piatok ráno si 

deti pochutili na sladkých raňajkách a pokračovali vo výučbe. Nocľaţníci V. a VI. ročníka 

v sobotu ráno išli dospať „prebdenú“ noc domov. Podujatie Noc v škole je ďalším krokom v 

snahe prezentovať ţiakom i rodičom školu ako zariadenie, ktoré im môţe prinášať radosť. 

 

Počas fašiangového obdobia, dňa 24. februára 2011, navštívili  Základnú školu Janka Palu 2 

rôzne rozprávkové a nadprirodzené bytosti. Popoludní sa uskutočnil karneval. Priestory telo-

cvične patrili na chvíľku princeznám, pirátom, spidermanom, vodníkom, jeţibabám, rytierom 

a rozličným zvieratkám a veciam. Masky boli naozaj zaujímavé, nápadité a inšpirujúce. Poro-

ta zloţená z rodičov a učiteľov mala pri hodnotení veľmi ťaţkú úlohu. Nakoniec vybrala 15 

najzaujímavejších masiek, ktoré boli odmenené. O dobrú náladu a hudbu sa ako postaral DJ 

Peťo. Do fašiangovej zábavy sa zapojili aj niektorí rodičia, ktorí sa prišli pozrieť na svoje deti. 

Kaţdým rokom sa zvyšuje úroveň karnevalových masiek, čo svedčí o  tvorivosti a kreativite 

rodičov a detí. 

 

 8. marca 2011 pokračovala v Trenčíne druhým dňom recitačná súťaţ v umeleckom prednese 

poézie a prózy – obvodné kolo. Bol to uţ 57. ročník Hviezdoslavovho Kubína. 

Základnú školu reprezentovalo päť dievčat, z ktorých tri postúpili do okresného kola : 

 Y. E. Cabanová (6.A) – 3. miesto v II. kategórii v prednese prózy, 

 Z. Chabadová (9.B) – 3. miesto v III. kategórii v prednese poézie, 

 T. Mráziková (9.B) – 1. miesto v III. kategórii v prednese prózy. 

Víťazstvá sú o to vzácnejšie, ţe v tento deň súťaţilo v oboch ţánrových formách aţ 79 recitá-

torov z pätnástich základných škôl. Najmä recitátori prózy absolvovali niekoľkohodinový 

maratón (8.30 – 12.30 hod.) s dvomi desaťminútovými prestávkami. Samotná súťaţ sa skon-

čila o 13-tej hodine. Pochvalu si zaslúţili aj debutantky D. Zagyiová z 3.A a L. Vidová z 5.A.  

 

V tomto roku bol za Deň ľudovej rozprávky určený 16. marec. Slovenské ľudové rozprávky 

z pera Pavla Dobšinského si ţiaci čítali na hodinách literárnej výchovy a na I. stupni bol tento 

deň tematickým dňom rozprávky. V rozprávkach deti hľadali dobrých aj zlých, pekných aj 

škaredých hrdinov, zamýšľali sa nad spravodlivosťou, dobrom aj zlom a tešili sa zo šťastného 

konca. Krásne ilustrované knihy umocňovali záţitky z prečítaného. Keďţe išlo o tematický 

deň, mnohé úryvky ţiaci stvárňovali formou bábkového divadla, dramatizáciou textov, vytvá-

raním pekných plagátov a menoviek s rozprávkovou tematikou. Aj pracovné listy z matema-

tiky obsahovali úlohy s rozprávkovými postavičkami a čarovnými predmetmi. Bezchybne 

vyriešené príklady potvrdzovali, ţe aj na matematike zvíťazilo dobro nad zlom. Po týchto 

aktivitách ţiaci vyplnili súťaţné hárky o rozprávkových postavách, ktoré budú zaradené do 

ţrebovania 28. marca 2011 v Kniţnici pre mládeţ mesta Košice. 

 

Základná škola sa tieţ zapojila do prvého ročníka výtvarnej súťaţe, ktorú vyhlásila Miestna 

akčná skupina Vršatec. 13. mája prebehla školská výstava a vyhodnotenie najkrajších prác 

prvého kola. Súťaţilo sa v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa na prvom mieste 

umiestnila práca Natálie Bilčíkovej zo 4.B, na druhom mieste bola Karolína Rokošná zo 4.A a 

tretie miesto obsadila Michaela Ďurišová z 2.A. V druhej kategórii vyhrala Lea Větříčková z 

9.B,  na druhom mieste sa umiestnila Nikola Húserková z 8.A a tretie miesto obsadila Kristína 

Kriţková z 8.A. Vyhodnotenie druhého kola výtvarnej súťaţe spojené s propagačným podu-

jatím Miestnej akčnej skupiny Vršatec sa konalo 10. júna 2011 v priestoroch Kultúrneho 

centra Nemšová. Porota si vyhradila právo udeliť špeciálne ceny za kreativitu, z ktorých sa 

jedna ušla aj ţiačke 8.A triedy Nikole Húserkovej. Bliţšie informácie o tejto súťaţi prinášame 

v kapitole Kultúrny ţivot. 
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Dňa 16. mája sa v škole uskutočnila recitačná súťaţ s názvom English and American Prose 

and Poetry Competition 2011. Záujem recitovať v anglickom jazyku prejavilo celkom se-

demnásť ţiakov. Prví dvaja v kaţdej kategórii postúpili do medzinárodnej súťaţe, ktorá sa v 

tomto školskom roku uskutočnila po tretí raz, tentoraz v tejto škole. Súťaţe sa zúčastnili ţiaci 

zo ZŠ Hluk, ţiaci tejto školy a po prvý raz aj jedna ţiačka zo ZŠ sv. Michala v Nemšovej. 

Dopoludnia 18. mája 2011 sa všetci súťaţiaci stretli v priestoroch kniţnice. Súťaţ svojím 

majstrovstvom obohatili úspešní recitátori v češtine a slovenčine z kaţdej školy. V angličtine 

súťaţilo celkom šestnásť ţiakov. Podujatie prispelo k zblíţeniu detí oboch národností.  

 

V kategórii najmladších ţiakov 3.- 5. ročníka 

1. miesto získala Nikola Válková zo ZŠ Hluk, 

2. miesto obsadila Sára Králová zo ZŠ sv. Michala 

3. miesto Alica Berová zo ZŠ Nemšová. 

 

V kategórii ţiakov 6.-7. ročníka  

 1.Klaudia Mičková zo ZŠ Nemšová, 

 2.miesto získal Antonín Polášek, 

 3.miesto Kamila Mečiarová, obaja zo ZŠ Hluk. 

 

V kategórii najstarších ţiakov 8.-9. ročníka  

1.miesto obsadila Blanka Kohoutková zo ZŠ Hluk,  

2.miesto Valéria Malichová zo ZŠ Nemšová,  

3.miesto patrilo Alţběte Omelkovej zo ZŠ Hluk. 

 

Školský rok 2010/2011 sa na tejto základnej škole niesol v znamení 55. výročia otvorenia 

budovy základnej školy (do uţívania bola budova daná 1. septembra 1956). Pri tejto prí-

leţitosti škola pripravila 25. mája 2011 Deň otvorených dverí a slávnostnú akadémiu. Prie-

story vynovenej školy si prišli pozrieť nielen bývalí kolegovia, ale aj rodičia a starí rodičia, 

ktorí navštívili svoje ratolesti priamo na vyučovaní. Vo štvrtok 26. 5. 2011 sledovalo sláv-

nostnú akadémiu v Klube Nemšovanka plné hľadisko, ktoré účinkujúcich veľakrát odmenilo 

výdatným potleskom. Vo vestibule školy vznikla výstavka, Zo Ţivota našich predkov, ktorú 

zo súkromných zbierok Ing. J. Sabadkovej, p. G. Pavlačkovej, p. A. Mičku a Mgr. E. 

Mazanovskej inštalovala J. Vidomanová- Košinárová. Sú tu ešte ďalšie aktivity, ktorými ţila 

škola v uplynulých týţdňoch. Bezkonkurenčne prvé miesto v olympiáde NJ v okresnom kole 

a 4. miesto v krajskom kole obsadil deviatak L. Prokain, pričom 3. miesto mu uniklo len o 

vlások. Hoci PhDr. Adriana Králiková poznala svojho ţiaka len krátko, vytušila jeho talent. 

Škola bola spoluorganizátorom okresných a krajských kôl ţiačok a ţiakov vo florbale a 

začiatkom mája aj Majstrovstiev Slovenska vo florbale v kategórii starší ţiaci a staršie ţiačky. 

Ţiačky obsadili v silnej konkurencii výborné 2. miesto. Majstrovstvá Slovenska veľmi dobre 

organizačne zabezpečovali Bc. Lenka Sabadková a pán Peter Tydlačka, čo ocenili aj zástup-

covia Slovenskej asociácia športu na školách. V kultúrnom programe vystúpili aj deti zo škol-

ského klubu detí pod vedením G. Pavlačkovej a Bc. L. Sabadkovej. 

 

Začiatkom mája pedagógovia ZŠ Janka Palu 2 prijali pozvanie na pracovnom stretnutie 

s kolegami zo ZŠ Hluk v Česku. Počas návštevy si pedagógovia prezreli priestory školy, 

pobesedovali a vymenili si skúsenosti. Pani učiteľky pripravili uţ tretí ročník súťaţe v 

prednese anglickej poézie a prózy. Stretávajú sa striedavo v Hluku a v Nemšovej. 

V máji  privítali na základnej škole súťaţiacich zo ZŠ Hluk a v premiére aj zo Spojenej kato-

líckej školy v Nemšovej. Nesúťaţne sa ţiaci prvýkrát predstavili v prednese slovenskej a čes-

kej poézie a prózy.  
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Karate sa stalo veľmi obľúbeným športom. Venujú sa mu mnohí ţiaci základnej školy 

a získali uţ nejeden významný úspech. Ten najnovší bolo víťazstvo na Majstrovstvách Slo-

venska, ktoré sa konali 4. júna 2011 v Košiciach. Vybojovali ho dievčatá, ktoré sú členkami 

karate Klubu Real team Trenčín. Jednou z nich bola i ţiačka Klaudia Mičková, (6.B), spolu s 

ňou v druţstve súťaţili Lenka Habánková a Simona Prpičová. Spolu súťaţilo šesť najsil-

nejších druţstiev z celého Slovenska. Víťazstvo bolo o to cennejšie, ţe sa im podarilo poraziť 

aj favorizované súperky z Bratislavy. 

 

Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti ţiakov boli zamerané aktivity: Týţdeň hlasného 

čítania, Čítame s Osmijankom, Čítajme si! Deti z druhého oddelenia školského klubu detí 

reagovali na výzvu študentov ROTAGICLUB v Trenčíne pod záštitou predsedu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Pavla Sedláčka a zorganizovali zbierku hračiek pre deti v ne-

mocniciach. Vyzbieraných 93 hračiek prevzal pán Chmelík spolu so zahraničnými študent-

kami z Mexika a USA. Stretnutie malo srdečnú atmosféru a beseda, ktorá sa rozvinula medzi 

deťmi a študentkami zanechala hlboké dojmy. 

 

Najlepší ţiaci školy boli na konci školského roka ocenení Cenou primátora mesta 

v Obradnej sieni nasledovne: Matej Patka I. A, Terézia Haljaková I. B, Denisa Papierniková 

II. A, Natália Slabá II. B, Milan Patka III. A, Ema Švorcová IV. A, Monika Cibulová IV. B, 

Klaudia Barišová V. A, Patrik Begáň V. B, Jana Kucharíková VI. A, Martin Benko VI. B, 

Mário Mikušinec VII. A, Branislav Ďuriš VIII. A, Veronika Juzeková VIII. B, Rebeka 

Gáliková IX. A, Tímea Mráziková, IX. B 

 

Od septembra 2011 pracovalo pri  škole Školské stredisko záujmovej činnosti s bohatou ponu-

kou záujmových útvarov pre ţiakov. Poplatok bol 7 €/rok za ţiaka 

 

Základná umelecká škola pracovala pod vedením riaditeľa Pavla Osrmana  a navštevovalo 

ju  677 ţiakov. Individuálnu formu vyučovania navštevovalo 267 ţiakov a skupinovú formu 

absolvovalo 410 ţiakov. Učitelia hudobného, tanečného a výtvarného odboru zostali nezme-

není, ţiadne personálne zmeny sa nerobili. Pedagogický zbor pozostával z 30 učiteľov, ktorí 

vyučovavali v popoludňajších hodinách v škole na Ľuborčianskej ulici. 

Táto umelecká škola odborne viedla talentované deti nielen z Nemšovej, ale i z blízkeho 

okolia. Ţiaci sa uţ tradične zapájali do jednotlivých podujatí a výstav, ktoré organizovalo 

mesto. Napríklad reprezentovali výtvarnými prácami výstavu Ovocie, zelenina, kvety. Škola 

účinkovala i na vianočnom koncerte v Kostole sv. Michala, usporiadala tieţ tak ako kaţdý rok 

Dvorecký dych fest. Toho roku to bol uţ 9. Ročník tohto hudobného podujatia. 

 

Materská škola Odbojárov 177/8A Nemšová s elokovanými triedami na Uliciach 

Kropáčiho 1, Ľuborčianskej 2 a Trenčianskej 43 v školskom roku 2010/2011 pozostávala 

z 8 tried a navštevovalo ju 169 detí. Organizačne ju viedla riaditeľka Bc. Miroslava Dubov-

ská. Personálne obsadenie školy tvorilo  16 pedagogických zamestnankýň, 7 prevádzkových 

zamestnankýň a 8 zamestnankýň školskej jedálne. V jednotlivých triedach počas roka 

prebiehal výchovno-vzdelávací proces na dosiahnutie stupňa predprimárneho vzdelávania, 

ktorý sa riadil Školským vzdelávacím programom (ŠkVP) s názvom Štvorlístok. ŠkVP 

Štvorlístok sa opiera sa o skutočnosť, ţe školu tvoria 4 pôvodné materské školy, z ktorých 

kaţdá má svoje špecifiká, preto sa v učebných osnovách dominovalo zameranie v rámci 

jednotlivých prevádzok.  
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Prevádzka materskej školy na Ulici Odbojárov v školskom roku 

2010/2011 prešla rekonštrukciou a  deti nastúpili do inovovaných 

a zrekonštruovaných priestorov. Pozostávala z 3 tried so 6 

pedagogických zamestnankýň, 2 prevádzkových zamestnankýň a 3 

zamestnankýň školskej jedálne. Pedagógovia výchovno-vzdelávací 

proces zamerali na rozvoj grafomotoriky. Vhodné materiálne 

vybavenie tried prispelo k rozvoju hrubej a jemnej motoriky, 

grafomotoriky a počiatočného písma. Podporovala sa detská akti-

vita, samostatnosť,  kreslený a písomný prejav, tvorivosť a origi-

nalita. Logom tried zameraných na grafomotoriku stal ceruzkový  

panáčik,  ktorého deti pomenovali Kolorko. 

 

V dvoch elokovaných triedach na Ulici Kropáčiho v Nemšovej 

bola zástupkyňou riaditeľky Eva Ďuríková. Pracovali tu 2 zamest-

nankyne školskej jedálne, 2 prevádzkové zamestnankyne a 4 

pedagogické zamestnankyne, ktoré aplikovali vo výchovno-vzde-

lávacom procese prvky ľudového folklóru, ľudovej slovesnosti, 

ľudovej poézie, ľudové hry a tanca. Oboznamovali deti s tradičnou 

ľudovou kultúrou, čím rozvíjali vzťah dieťaťa k rodnému kraju 

a k ľudovým zvykom. Deti v aktivitách uplatňovali spev detských 

ľudových piesní, pracovali s ľudovými rozprávkami, napodobňo-

vali tradičné pracovné činnosti spoločne s maskotom tried Šúpo-

lienkou.   

 

V prevádzke školy na Ľuborčianskej ulici bola zástupkyňou ria-

diteľky Darina Forgáčová. Výchovno-vzdelávácí proces viedli 4 

pedagogické zamestnankyne a prevádzku zabezpečovali 2 prevádz-

kové zamestnankyne a 2 zamestnankyne školskej jedálne. Zame-

raním tried bol rozvoj pohybovej aktivity so zaraďovaním 

kondično-koordinačných cvičení, senzomotorických cvičení, 

turisticko-branných vychádzok spojených s poznávaním blízkej 

prírody. Cieľom bolo utvárať pozitívny vzťah detí k pohybu a viesť 

deti k zdravému ţivotnému štýlu. K činnostiam deti vyuţívali 

Mestskú športovú halu, futbalový štadión, detské ihriská v okolí 

školy. Maskotom tried bol Šmolko a Maco Pusík.  

 
Na environmentálnu výchovu  bola zameraná trieda na Tren-

čianskej ulici v mestskej časti Kľúčové. Zástupkyňou riaditeľky 

bola Mgr. Janka Kopačková. Personálne obsadenie prevádzky tvo-

rili 2 pedagógovia, 1 prevádzková zamestnankyňa, 1 zamestnankyňa 

školskej jedálne. Environmentálna výchova v danej triede bola 

uplatňovaná vo všetkých organizačných  formách denného poriad-

ku. Prírodné prostredie v blízkosti Vaţiny nabádalo k tvorbe rôz-

nych environmentálnych projektov a programov, pričom deti pozo-

rovali, skúmali, experimentovali, objavovali vzťahy a väzby v prí-

rode a vplyv ľudského správania na ţivot v prírode. K upevňovaniu 

poznatkov prispievala i práca s prírodným a odpadovým materiálom 

pod dohľadom maskota triedy Krtka. 

 

Logo tried Ulica Odbojárov 

Logo tried Ulica Kropáčiho 

Logo tried Ľuborčianska ulica 

Logo tried Trienčianska ulica 



64 

 

Materská škola počas školského roka spolu-

pracovala a udrţiavala dobré vzťahy so zriaďo-

vateľom školy mestom Nemšová, s rodičmi 

a rôznymi partnermi - s Vojenským útvarom, 

s políciou, s hasičmi, so základnými školami, 

Mestskou kniţnicou či Mestským múzeom 

v Nemšovej. Materská škola pripravila pre deti 

rôzne športové a kultúrne aktivity. Medzi naj-

zaujímavejšie patrilo športové predpoludnie de-

tí pod názvom Sokolský vietor do materských 

škôl, ktoré organizovalo občianske zdruţenie 

Jednota SOKOL Trenčín. Pre deti boli priprave-

né športové stanoviská zostavené kombináciou 

rôzneho náradia a náčinia. Rôzna obtiaţnosť 

a náročnosť zostáv viedla  k precvičeniu obrat-

nosti, telesnej zdatnosti a kondície detí. Aktivita 

bola spojená s cestovaním autobusovou dopra-

vou, návštevou Športovej haly v Trenčíne i dar-

čekom od usporiadateľa akcie pre kaţdé dieťa. 

Veľkým záţitkom nielen pre deti, ale i pre rodi-

čov počas Medzinárodného dňa detí bolo netra-

dičné podujatie – Rytmická dielňa v spolupráci 

s občianskym zdruţením Rytmus pro ţivot zo 

Zlína. Zábavnou formou boli deťom predstave-

né netradičné hudobné nástroje: balafon, djem-

be, tam-tami a iné. Spoločnou hrou afrických 

rytmov, spevom jednoduchých piesní a pohy-

bovými variáciami aktivita zanechala v deťoch 

veľký emocionálny záţitok. 

Materská škola pripravila v školskom roku 2010/2011 mnoţstvo akcií ako napríklad : 

 divadelné predstavenia,  

 fašiangové karnevaly, 

 exkurzie (Múzeum Bazovského v Trenčíne, Farma Uhliská ...), 

 koncerty (Viktor – škola hrou, Dobrá správa, zlo prehráva ...), 

 športové aktivity (branné cvičenie, florbalový turnaj ...), 

 aktivity v rámci projektov DM drogerie, Naturáčik, Daj si vodu z vodovodu, 

 besedy (zdravý úsmev, s výrobcom fujár). 

  

Spojená katolícka škola (SKŠ) 

Zahŕňa organizačné zloţky: Základná škola sv. Michala, Stredná odborná škola sv. Ra-

faela, Školský klub detí (druţina), Školské stredisko záujmovej činnosti. 

Zriaďovateľom Spojenej katolíckej školy bola Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra. 

Tretí školský rok ju viedol riaditeľ školy Ing. Miloš Čiţmárik. Zástupkyňa riaditeľa školy pre 

I. a II. stupeň ZŠ a špeciálne triedy bola naďalej  RNDr. Janka Jankovičová a zástupkyňa 

riaditeľa školy pre Strednú odbornú školu bola Ing. Magdaléna Spišiaková. Mgr. Košík Anton 

bol duchovným správcom školy. Rada školy pracovala pod vedením Ing. Lenky Macharovej, 

Valéra Mutňanského a kaplána Mgr. Michala Vlčeka. 

Do základnej školy v školskom roku 2010/2011 nastúpilo 27 prvákov, ktorí boli zverení 

Kataríne Hamajovej, Zuzane Gulišovej. Špecifikom základnej školy boli špeciálne triedy pre 

deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím a pre ţiakov s vývinovými poruchami učenia. 

Materská škola spolupracuje i s hasičmi 

Ukáţka netradičných hudobných nástrojov 
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Venovali sa im učiteľky Katarína Forgáčová, Edita Peťková. Na základnej škole pracovalo 27 

pedagogických pracovníkov, z toho 3 boli učitelia špeciálnych tried, stredná škola mala 13 

pedagogických zamestnancov. 

Stredná odborná škola svätého Rafaela zahŕňala 4-ročné denné štúdium v odbore Manaţ-

ment regionálneho cestovného ruchu, študenti boli rozdelení do 2 tried. Tento rok ukončilo 

maturitnou skúškou štúdium 33 študentov. Ich príprava zodpovedala excelentným výsledkom 

najmä zo slovenského jazyka, anglického a nemeckého jazyka, čo dokazujú písomné práce 

študentov.  

V školskom klube detí pracovali 4 vychovávateľky. Pracoval v 2 zmenách, denne sem 

prichádzalo 29 ţiakov. 

Školské stredisko záujmovej činnosti a protidrogovej prevencie pri ZŠ sv. Michala 

ponúklo mnoţstvo krúţkovej činnosti a príleţitostných akcií pre deti, ţiakov i študentov tak, 

aby zmysluplne vyuţili svoj voľný čas. Návštevnosť krúţkov prekročila číslo 800. Z krúţkov 

spomenieme napríklad AJ pre začiatočníkov, aranţovanie, florbal, logopédia, šach, stolný 

tenis atď. Škola sa prezentovala účasťou ţiakov a študentov na rôznych akciách a podujatiach, 

a tieţ organizovala kurzy pre verejnosť: 

Aj v tomto školskom roku uskutočnili na SKŠ v Nemšovej počítačový kurz pre verejnosť. 

Začal sa na základe pozitívnych ohlasov verejnosti z minulého roka, keď po prvýkrát takýto 

kurz realizovali v spolupráci s mestom Nemšová. Tento rok sa rozhodlo vedenie školy, ţe 

kurz zopakuje a ponúklo verejnosti bezplatné absolvovanie. Pre väčší záujem začínajúcich 

škola rozbehla súbeţne dve skupiny pod vedením pedagógov Mgr. Gulišovej a Ing. Bortela v 

spolupráci ţiakov tretieho ročníka SOŠ sv. Rafaela I. Ţilovcovej a T. Uherku. Začali 8. no-

vembra a kurz trval 10 týţdňov. Rodičia, či starí rodičia sa v popoludňajších hodinách v po-

čítačových učebniach snaţili získať základy internetu, e-mailovej komunikácie, učili sa tvoriť 

prezentácie v Exceli, či Worde. Na záver získali osvedčenie o absolvovaní PC kurzu. Škola 

ponúkla aj kurz anglického jazyka pre verejnosť, ktorý  sa organizoval prvý raz. Kurz bol bez-

platný, trval 10 týţdňov a viedla ho PhDr. J. Domsová. Na základe pozitívnych ohlasov ţia-

kov a vzájomnej dohode zo strany školy sa vo výučbe pokračuje i v ďalšom školskom roku. 

 

Dňa 29. 9. 2010, na Deň sv. Michala, SKŠ  usporiadala tradičné turnaje o Putovný pohár sv. 

Michala vo vybíjanej a v malom futbale. Týchto športových súťaţí sa zúčastnili všetky 

pozvané školy − ZŠ sv. D. Savia z Dubnice nad Váhom, ZŠ sv. J. Bosca z Novej Dubnice, ZŠ 

sv. Svorada a Benedikta z Trenčína a ZŠ J. Palu v Nemšovej. 

Po slávnostnom otvorení podujatia riaditeľom školy sa chlapčenské druţstvá presunuli do 

mestskej športovej haly na svoje športové  zápasy, dievčatá súťaţili v telocvični základnej 

školy. V dramatických dueloch sa víťazom v malom futbale stali chlapci Základnej školy sv. 

Michala, vo vybíjanej zvíťazili dievčatá ZŠ J. Palu 2. Dievčatá ZŠ sv. Michala skončili so 

cťou na 2. mieste. Riaditeľ školy, Ing. Čiţmárik, odmenil víťazné druţstvá putovnými pohár-

mi a ďalšími hodnotnými vecnými cenami. 

 

V dňoch 4. aţ 15. októbra 2010 sa študenti štvrtých ročníkov Strednej odbornej školy sv. 

Rafaela v Nemšovej zúčastnili povinnej odbornej praxe v jednotlivých podnikoch, zamera-

ných predovšetkým na poskytovanie sluţieb spotrebiteľom. Počas odbornej praxe sa študenti 

oboznámili s činnosťami jednotlivých inštitúcií predovšetkým v Trenčianskom kraji, kde vy-

konávali najmä administratívne práce súvisiace so zakladaním dokladov, zakladaním faktúr, 

vybavovaním objednávok, oboznámili sa s vedením účtovníctva vo firmách, s riadením uby-

tovacích zariadení, rezervačnými systémami, výrobnými procesmi podnikov, manaţmentom, 

marketingom ako aj s mnoţstvom ďalších činností, ktoré sú súčasťou fungovania podniku. V 

priebehu praxe študenti vypracovávali prácu na základe zvolenej témy, ktorú následne po prí-

chode do školy odprezentovali pred pedagógmi a spoluţiakmi. V práci zhodnotili priebeh pra-
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xe počas dvoch týţdňov a následne oboznámili všetkých prítomných s praktickou časťou 

práce. V práci vyuţili nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti. 

 

V dňoch 23. – 25. novembra 2010 sa uskutočnil v Bratislave 13. Medzinárodný veľtrh 

cvičných firiem. Hlavným organizačným a odborným garantom bol Štátny inštitút odborného 

vzdelávania. Záštitu nad akciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Strednú odbornú školu sv. Rafaela v Nemšovej reprezentovala na veľtrhu cvičná firma 

Castian Music Shop, s. r. o., ktorú tvorili študenti z 3.A SOŠ. Predmetom podnikania bol 

predaj hudobnín – CD nosičov, hudobných nástrojov, organizovanie koncertov, predpredaj 

vstupeniek na vystúpenia či nahrávanie piesní v nahrávacom štúdiu. Na veľtrhu sa zúčastnilo 

84 cvičných firiem, z ktorých 30 pochádzalo zo zahraničia − z Českej Republiky, Rakúska, 

Fínska, Talianska, Slovinska a Rumunska. Vo veľkej a silnej konkurencii cvičných firiem 

obsadila spoločnosť Castian Music shop výborné tretie miesto v kategórii „najlepší stánok.“ 

 

Spojená katolícka škola v spolupráci s Nadáciou Pro charitas pripravila pre ţiakov, peda-

gógov, ale i pre verejnosť týţdeň tradícií v škole. Práve v predvianočnom období, v období 

adventu, si ţiaci mohli pozrieť a vyskúšať rôzne zvyklosti, ktoré sa v minulosti vo väčšej 

miere tradovali v našich rodinách. Práve také činnosti ako driapanie peria, pečenie vianoč-

ných oblátok, výroba pálenky zo svojej úrody, pletenie košíkov, vyšívanie, háčkovanie či 

zabíjačka, to všetko spájalo ľudí dobrej vôle. Preto SKŠ oslovila obyvateľov mesta Nemšová, 

aby sa prišli pozrieť na tento týţdeň tradícií a podelili sa so svojimi skúsenosťami a 

poznatkami. A tak študenti mali moţnosť vyskúšať si háčkovanie, vyšívanie, pletenie košíkov 

z prútia, výrobu šperkov z drôtikov a korálikov, maľovanie na sklo či fóliu, pletenie vencov 

na dvere, či výrobu pohľadníc, výrobu medových sviečok a iných výrobkov z produktov 

včiel. Celý týţdeň obohacovali ţiaci z 5.B, ktorí spolu s učiteľkou Mgr. Urbánkovou a Mgr. 

Vrtíkovou pripravili povedačky zvykov a tradícií od Ondreja cez Barboru, sv. Mikuláša či 

Luciu aţ po Štedrý deň. Vyvrcholením a zakončením I. ročníka tradícií bola sobotňajšia 

ochutnávka zabíjačkových výrobkov, kde nechýbali jaterničky, pečené klobásky, tlačenka, či 

zabíjačková kapustnica, vianočný grog alebo tatranský čaj. To všetko mohli vidieť a ochutnať 

obyvatelia mesta Nemšová, finančne a svojou spoluprácou tento I. ročník tradícií podporila 

pani Ing. Breznická. 

 

Dňa 21. 1. 2011 sa SOŠ sv. Rafaela v Nemšovej zúčastnila Medzinárodného veľtrhu 

cestovného ruchu v Bratislave. Veľtrh sa konal v priestoroch Incheba Expoarény a bol roz-

delený na dve časti. Na prízemí sa konal veľtrh gastronómie, kde pozornosť pútali najmä 

degustácie vín, ochutnávky jedál. Taktieţ študenti mohli obdivovať aj zručnosti študentov 

stredných odborných škôl v odbore cukrár z celého Slovenska, ktorí častokrát svojimi 

schopnosťami a výslednými dielami vyrazili dych nejednému návštevníkovi. 

Tieţ sa tu nachádzali samotné stánky krajín z celého sveta, ako bolo Francúzsko, Chorvátsko 

alebo Grécko. Veľmi dobre sa prezentovalo Slovensko najmä tým, ţe prezentácia bola 

rozdelená do viacerých stánkov podľa regiónov, zaujal miestny folklór, zvyky a tradície. 

Spomedzi všetkých krajín a cestovných kancelárií však najviac zaujal stánok rozprávkovej 

krajiny, pred ktorým tancovali a spievali klauni zabávajúci okoloidúcich, hlavne najmenších. 

Na svoje si prišiel kaţdý študent, ktorý mal záujem dozvedieť sa niečo nové v oblasti cestov-

ného ruchu. 

 

Dňa 18. februára sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Výrok najznámejšieho 

slovenského poeta P. O. Hviezdoslava skutočne do hĺbky vystihlo atmosféru recitačnej 

súťaţe: „Čo dávam, dávam z úprimnosti duše, raz myšlienky kvet a zas teplý cit.“ 
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Desiatky ţiakov 2. stupňa obohatili krásou umeleckého slova a bohatstvom myšlienok vyvie-

rajúcich priamo z duše všetkých prítomných. Zúčastnení recitátori sa dokázali vzdať svojho 

pohodlia a svojou interpretáciou umeleckých diel spríjemnili ostatným piatkové popoludnie. 

A toto sú ocenení víťazi: 

POÉZIA: 

1. kategória : 

1. miesto : Barbora Králová,  

2. miesto : Vanesa Prnová, Lenka Galková, 

3. miesto : Karolína Macharová. 

2. kategória : 

1. miesto : Jessica Navrátilová, 

2. miesto : Laura Mutňanská 

3. miesto :  Matúš Vidrnák   

PRÓZA: 

1. kategória : 

1. miesto : Alexandra Peťková, 

2. miesto : Sára Králová, 

3. miesto : Lea Tomášová, Matúš Machara. 

2. kategória : 
1.miesto : Nikol Naňáková 

Mimoriadna cena poroty: Pavol Kopačka

 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestíţnejšou prehliadkou v oblasti umeleckého 

prednesu, ktorého prvoradou úlohou je pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej 

hodnote. Dňa 4. 3. 2011 sa v Dome armády v Trenčíne uskutočnilo obvodné kolo Hviezdo-

slavovho Kubína. Zúčastnili sa na ňom všetky víťazné dievčatá. Najväčší úspech zoţala a do 

okresného kola z prvého miesta postúpila Alexandra Peťková. Druhým miestom a tieţ 

postupom do okresného kola sa môţe pochváliť aj Simona Gunárová. Ďalší výrazný úspech 

zaznamenala Barbora Králová, ktorá obsadila krásne 3. miesto. 

 

Na strednej škole sa začiatkom kalendárneho roka uskutočnilo školské kolo Olympiády v 

anglickom a v nemeckom jazyku, kde študenti museli preukázať svoje vedomosti a zručnosť 

pouţiť cudzí jazyk v priamej komunikácií s vyučujúcimi. 

Najlepšie obstáli Mária Kornélia Súdna zo 4.B /nemecký jazyk/ a Kristína Cimeráková zo 4.B 

/anglický jazyk/. Víťazky školských kôl úspešne reprezentovali školu aj na obvodovom kole 

Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku v Dubnici nad Váhom. Kristína Cimeráková 

získala krásne 1. miesto a postúpila tak do krajského kola, kde obsadila výborné 6. miesto. 

 

   Ţiaci deviateho ročníka základnej školy sa zapojili do celoslovenskej 

súťaţe Taktik Výzva. Taktik je moderná medzinárodná súťaţ, v 

ktorej si ţiaci overia svoj všeobecný rozhľad: identifikujú fotky sve-

tových miest, označujú známe osobnosti, odhadujú letopočty. Taktik 

Výzva je elektronický kvíz, ktorý ţiaci realizovali na počítačoch. 

Stretli sa so zaujímavými úlohami, ktoré riešili elektronicky zábav-

nou formou a ihneď získali aj spätnú väzbu vo forme výsledkov. 

Najlepší riešitelia boli ocenení diplomom a vecnými cenami. Zo zá-

kladnej školy súťaţilo 30 ţiakov. Medzi najlepších patrili: 

Samuel Barcík 9.A - 14. miesto z 1441 súťaţiacich, 

Filip Daško 9.A - 34. miesto z 1441 súťaţiacich, 

                                      Michal Koníček 6.B - 91. miesto z 2058 súťaţiacich. 

 

4. februára 2011 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa 

zúčastnili títo študenti: Jarka Kulová 4.B - téma Propagácia obce Pruské, 

    Kristína Cimeráková 4.B - téma Správa hotelov,  

    Peter Huňa a Ján Valúch 3.A - téma Drogové závislosti,  

     Nikola Šebestová 2.A - téma História Nemšovej. 

 

Logo súťaţe Taktik Výzva 
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Študenti pracovali pod vedením vyučujúcich odborných predmetov na SOŠ a so svojimi 

prácami postúpili do krajského kola. Na regionálnom kole sa K. Cimeráková umiestnila na 2. 

mieste.  

 

28. apríla 2011 študenti SOŠ navštívili Viedeň, presnejšie pôdu Organizácie spojených 

národov. Všetci zúčastnení mali moţnosť nahliadnuť do všetkých kancelárií a sál, kde sa 

diskutuje o atómových otázkach, rieši drogová problematika a iné témy celosvetového cha-

rakteru. Študenti sa oboznámili s činnosťou OSN vo Viedni a pozreli si i krátky film o cel-

kovej činnosti OSN. 

 

27. mája 2011 sa v Kostole sv. Michala v Nemšovej konala slávnostná rozlúčka 

s maturantmi, ktorí sa predstavili v slávnostných talároch. Slávnosť sa začala svätou omšou, 

príhovorom riaditeľa Ing. Čiţmárika a primátora Ing. Bagina, ktorí ocenili najúspešnejších 

študentov. Napokon boli študenti dekorovaní riaditeľom za absolventov. Na konci slávnosti 

vystúpili členovia jednotlivých tried a ďakovným príhovorom sa rozlúčili s vyučujúcimi. 

I v tomto roku sa v meste uskutočnil Pro-

jekt s názvom Dance as a mean of 

comunication (Tanec ako spôsob komu-

nikácie) podporený programom Mládeţ 

v akcii prostredníctvom Národnej agentú-

ry. Národná agentúra Mládeţ v akcii je 

zodpovedná za administráciu grantového 

programu Mládeţ v akcii (2007 – 2013) na Slovensku. Program Mládeţ v akcii je grantovým 

programom Európskej únie a je určený pre všetkých mladých ľudí vo veku od 13 do 30 

rokov, ako aj mládeţníckych pracovníkov. Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú 

byť aktívni, chcú cestovať, spoznávať nových ľudí z celej Európy a sveta, nadviazať nové 

priateľstvá, vyjadrovať svoj názor, získať nové poznatky a zručnosti, ktoré im v budúcnosti 

pomôţu presadiť sa. Podporuje teda mobilitu v rámci EÚ, ako aj za jej hranicami, neformálne 

vzdelávanie, interkultúrny dialóg, participáciu a začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príle-

ţitostí. Program taktieţ podporuje rozvoj a výme-

nu skúseností, odborných znalostí  medzi osobami  

pracujúcimi s mládeţou. Projekt dal moţnosť  

mladým ľuďom stretnúť sa a vymeniť si skúse-

nosti z oblasti tanca. Projekt iniciovala neformál-

na skupina TEN DANCE zloţená z mladých ľudí 

z Nemšovej a blízkeho okolia, ktorá si pozvala na 

výmenný pobyt skupiny z Talianska, Českej repu-

bliky a Španielska. Na začiatku jari sa tak stretlo 

40 mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov 

v Trenčianskych Tepliciach a počas 10 dní pro-

stredníctvom rôznych aktivít spoznávali navzá-

jom svoje kultúry. Okrem toho sa venovali ver-

bálnej a neverbálnej komunikácii a rozberali pro-

blémy mladých ľudí. Svoje poznatky preniesli do 

spoločnej tanečnej choreografie, v ktorej sa sna-

ţili zanechať odkaz svojmu okoliu o multikultúr-

nej rôznorodosti.  

Neformálna skupina TEN DANCE 
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Ďalšie výchovno-vzdelávacie škol-

ské zariadenie, ktorého poslaním je 

počas celého roka ponúknuť deťom 

a mládeţi aktivity v ich voľnom čase   

je Súkromné centrum voľného času NTS Nemšová. Centrum vzniklo v roku 2010 a 

zabezpečuje taký program, ktorý deťom napomáha objavovať a rozvíjať vlastné schopnosti a 

zručnosti navštevovaním záujmových krúţkov, športových podujatí a prázdninových táborov. 

Ťaţiskom aktivít sú záujmové útvary v športovej oblasti. Hlavnú náplň činnosti centra tvorí 

pravidelná záujmová činnosť. Úlohou pravidelnej záujmovej činnosti je podchytiť talentované 

deti a ďalej rozvíjať ich schopnosti a zručnosti a zároveň dať priestor všetkým na rozvíjanie 

svojich záujmov.  

Zriaďovateľom centra je občianske zdruţenie Nemšovský telovýchovný spolok, ktoré uţ 

niekoľko rokov zastrešuje športové aktivity v Nemšovej. Zriadením centra voľného času chce 

Nemšovský telovýchovný spolok aktívne podporovať deti v zmysluplnom vyuţívaní voľného 

času. Centrum má sídlo v Budove športových kabín a sociálnych zariadení v Športovom areáli 

NTS Nemšová, kde má moţnosť vyuţívať kancelárske priestory, športové kabíny so 

sociálnymi zariadeniami, klubovňu, futbalové ihriská, tenisové kurty, volejbalové, nohej-

balové ihriská. V školskom roku 2010/2011 bola činnosť centra zameraná hlavne na športové 

aktivity – futbal, florbal, tenis, karate a pohybové 

krúţky pre malých škôlkarov. Centrum navštevovalo 

581 detí. Počas letných prázdnin prebiehali aktivity 

ako Tábor v sedle, Tábor v pohybe, Futbalový tábor. 

Detský jazdecký denný Tábor v sedle bol zameraný 

na ošetrovanie koní, praktické ukáţky sedlania koní, 

jazdenie, vozenie na koníkoch a koči, športové hry 

a súťaţe, turistiku, opekanie, teóriu chovu a jazdenia 

na koníkoch, spoznanie ţivota na farme, športové hry 

a súťaţe, tvorivé dielne, angličtinu. Tábor sa 

uskutočnil v dňoch 11. – 15. júla 2011 na Gazdovstve 

Uhliská (Nemšová – časť Trenčianska Závada). 

Detský futbalový denný Tábor v pohybe bol zame-

raný na rozvoj individuálnych činností a loptovej 

techniky vo futbale, rozvoj pohybových aktivít, 

športové hry a súťaţe, deti sa oboznámili s teóriou 

futbalu v praxi. Spestrením bol výlet na Gazdovstvo 

Uhliská v Trenčianskej Závade, ktorý zahŕňal turis-

tiku, opekanie, vozenie sa na koníkoch a koči, spoz-

nanie ţivota na farme. Tábor sa uskutočnil v 

dňoch11.-15. júla 2011 v športovom areáli NTS 

Nemšová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 
Detský jazdecký Tábor v sedle 

Detský futbalový Tábor v pohybe 

http://cvcnemsova.sk/gallery/?name=vseobecne
http://cvcnemsova.sk/
http://cvcnemsova.sk/gallery/?name=vseobecne
http://cvcnemsova.sk/
http://cvcnemsova.sk/gallery/?name=vseobecne
http://cvcnemsova.sk/
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Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
 

 

Zdravotníctvo prešlo za posledných 5 rokov podstatnými zmenami a proces, ktorý odštartoval 

jeho reformu stále pokračuje. Predovšetkým ide o jeho reštrukturalizáciu, prenesenie kompe-

tencií zo štátnej úrovne na miestnu samosprávu a s tým súvisiace zmeny v zdrojoch finanč-

ného zabezpečenia zdravotníctva, ktoré je v súčasnosti financované z dvoch zdrojov, a to 

formou štátnych dotácií prideľovaných Ministerstvom zdravotníctva SR priamo jednotlivým 

zariadeniam a potom sú to prostriedky poskytované zdravotnými poisťovňami, ktoré kryjú 

náklady na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál. Ďalším významným znakom vývoja 

zdravotníctva je jeho odštátnenie a vznik neštátnych zdravotníckych zariadení. Mesto Nem-

šová disponuje zdravotníckymi zariadeniami rôzneho druhu. Dominantné čo do rozsahu 

a komplexnosti zdravotníckych sluţieb sú doposiaľ štátom podporované zdravotnícke zaria-

denia, z ktorých kaţdé predstavuje relatívne samostatný kompaktný celok. 

 

Zdravotný stav obyvateľstva má významný vplyv na celkovú ekonomickú situáciu krajiny aj 

regiónu. Preto otázka zdravotného stavu obyvateľstva je veľmi dôleţitá a je potrebné sa ňou 

zaoberať. Mesto preto musí vychádzať v ústrety svojim obyvateľom a dbať o ich zdravotný 

stav. Mesto má vytvoriť vyhovujúce podmienky pre lekárov a zabezpečiť tak svojim občanom 

bezproblémový prístup do ambulancií. Mesto Nemšová v tomto smere vybudovalo komplex 

zdravotníckych zariadení a občania tak nájdu ambulancie v tesnej blízkosti. Prevaţná časť 

zdravotnej starostlivosti je poskytovaná občanom v zdravotnom stredisku na Ulici Odbojárov. 

Výnimku tvorí obvodný lekár pre firmu VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. so sídlom na Ulici 

Ţelezničnej a jedna zubná ambulancia, ktorí sídli v budove Základnej školy na Ul. Janka Palu.  

Celkovo v Nemšovej zabezpečovali zdravotnú starostlivosť : 

3 obvodné ambulancie pre dospelých (Mudr. Peter Dráb, Mudr. Jozef Škunta, Mudr. Elvíra 

Hammerová),  

1 ambulancia pre deti a dorast (Mudr. Anna Marušincová),  

1 interná ambulancia (Mudr. Rudolf Adamovič starší a mladší),  

1 kardiologická ambulancia (Mudr. Adamovič),  

1 chirurgická ambulancia (Mudr. Peter Daňo), 

1 gynekologická ambulancia (Mudr. Gejza Mikulčík),  

3 zubné ambulancie (Mudr. Petránska, Mudr. Libošvárová, Mudr. Kusovská),  

1 zubný laborant (p. Oriešková),  

1 otorinolaryngologická ambulancia (Mudr. Peter Rác, Mudr. Adrian Ţalman),  

1 diabetologická ambulancia (Mudr. Kruteková),  

1 veterinárna ambulancia (Mudr. Dušan Bútora),  

2 lekárne: Dr. Max (bývalá Cityfarma) a súkromná lekáreň Nika, ktorú prevádzkujú manţelia 

Lavičkovci na Ţelezničnej ulici (v priestoroch bývalej pošty) od augusta 2011. 

 

V tomto roku malo mesto viac ako pol roka problémy s riadnym chodom lekárne Cityfarma, 

s jej zásobovaním, pretoţe spoločnosť Cityfarma sa dostala do finančných problémov, a preto 

väčšinu svojich prevádzok zatvorila. Nemšová bola však medzi tými, ktorú ponechala v tzv. 

krízovom reţime, teda v obmedzenej prevádzke s obmedzeným sortimentom. Pri akomkoľvek 

vyjednávaní so spoločnosťou Cityfarma najviac mestu bránilo komplikované usporiadanie 

majetkových pomerov. Kým totiţ priestory lekárne sú majetkom mesta, priestory lekárov pri 

nej boli odpredané práve jej. Napokon sa po mnohých rokovaniach našiel nový prevádz-

kovateľ lekárne, spoločnosť Dr. Max. V samostatnej budove naďalej sídlilo Centrum liečeb-

nej rehabilitácie, ktoré poskytovalo zdravotnícke sluţby v odbore fyziatrie, balneológie 
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a liečebnej rehabilitácie pod vedením Mudr. Štefanca. Centrum má veľmi dobré personálne i 

materiálne zabezpečenie a navštevujú ho pacienti zo širokého okolia.  

 

Sociálne zabezpečenie 

Sociálna oblasť bola v meste zastúpená mnoţstvom sociálnych sluţieb. V prvom rade mala 

podobu sluţieb v Centre sociálnych sluţieb, charity a opatrovateľských sluţieb pre obča-

nov. Mesto Nemšová poskytovalo v roku 2011 sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociál-

nej núdzi, ako aj príspevok pre narodené deti v hodnote 35 eur.  

Centrum sociálnych sluţieb poskytuje opateru maximálne pre 20 osôb, ktorí sa nedokáţu sami 

o seba postarať a vyţadujú celodennú starostlivosť. Ubytované sú tu však aj osoby, ktoré sú 

samostatné a nevyţadujú celodennú starostlivosť personálu Centra sociálnych sluţieb. Ich 

maximálny počet je 15 osôb. Poplatky sa vyberajú podľa Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Nemšová schváleného Mestským zastupiteľstvom. Výška poplatku sa však líši podľa 

rozlohy jednotlivých izieb a od stupňa postihnutia obyvateľov CSS. Keďţe CSS nemá vlastnú 

kuchyňu, teplú stravu 3x denne pracovníčky dováţajú vo varných nádobách z neďalekej 

sklárne VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. CSS má 10 stálych zamestnancov, z toho 9 zamest-

nancov tvorí zdravotnícky personál a vedúca CSS, ktorá zabezpečuje plynulú prevádzku cen-

tra. Dvakrát do týţdňa centrum navštevuje obvodný lekár. 

Centrum sociálnych sluţieb je nezisková organizácia, ktorá bola zriadená v roku 1995 

vtedajším Okresným úradom v Trenčíne. V rámci prechodu kompetencií na mestá, prešla 

v roku 2002 správa CSS na mesto Nemšová. Vedúcou zariadenia bola Bc. Mária Mazániková. 

Integrovaný celok pozostáva zo štyroch účelových zariadení:  

1. Stanice opatrovateľskej sluţby pre starých občanov  

2. Zariadenia opatrovateľskej sluţby pre občanov  

3. Zariadenia pre osamelých rodičov  

4. Zariadenia pre mládeţ  

 

Stanica opatrovateľskej sluţby pre starých občanov (SOS) je určená pre starých občanov, 

ktorým nie je moţné poskytovať opatrovateľskú sluţbu v ich domácnostiach. Ide predovšet-

kým o starých občanov pred umiestnením do domova dôchodcov, počas dovolenky alebo 

počas mimoriadneho pracovného zaneprázdnenia ich rodinných príslušníkov. V SOS sa 

poskytuje na prechodný čas celodenná starostlivosť - ubytovanie, stravovanie, potrebné úkony 

opatrovateľskej sluţby v nepretrţitej prevádzke, vytvárajú sa podmienky pre kultúrno-

spoločenskú a záujmovú činnosť klientov. Kapacita SOS je 20 miest. Dĺţka pobytu je 3 

mesiace, maximálne 5 mesiacov, v prípade osamelosti občana - aţ do jeho umiestnenia v 

ústavnom zariadení. 

 

Zariadenie opatrovateľskej sluţby na dlhodobý pobyt starých občanov je určené na 

bývanie občanov odkázaných na poskytovanie opatrovateľskej sluţby a tých starých občanov, 

u ktorých moţno odôvodnene predpokladať, ţe ju budú potrebovať so zreteľom na postupné 

strácanie sebestačnosti a zhoršovanie zdravotného stavu. Odkázaným občanom sa v zariadení 

poskytujú úkony opatrovateľskej sluţby, v prípade poţiadaviek občanov je zabezpečené aj 

stravovanie. Kapacita CSS je 12 miest.  

 

Zariadenie pre matky s deťmi poskytuje ubytovanie a poradenskú sluţbu osamelým mat-

kám s malým dieťaťom, prípadne tehotným ţenám, ktoré sa ocitli v ťaţkej ţivotnej situácií. V 

zariadení môţu byť ubytované 2 matky. Doba pobytu je 3 mesiace, maximálne 1 rok.  

 

Zariadenie pre mládeţ rieši situáciu mladých ľudí, ktorí vychádzajú z Detského mestečka    

v Trenčíne, prípadne detských domovov a iných, ktorí sa ocitnú v sociálnej, bytovej núdzi,      
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a to formou ubytovania. Kapacita zariadenia je 7 miest. Doba pobytu je 3 mesiace, maximálne 

1 rok. 

  

Opatrovateľská sluţba 

Táto sluţba bola poskytovaná za úhradu. Opatrovateľskú sluţbu zabezpečovalo 5 opatro-

vateliek a bola poskytovaná pre 16 obyvateľov mesta formou kaţdodennej starostlivosti. 

 

Nadácia Pro Charitas  

Bola zaloţená v roku 1996 Margitou Breznickou. Vo svojej činnosti sa zameriavala na 

podporu charitatívnych aktivít, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských 

práv, ochrany a tvorby ţivotného prostredia, ochrany zdravia a pomoci občanom zdravotne 

postihnutým a v neposlednom rade podporovala rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy a 

športu. Tak ako kaţdý rok, i v roku 2011 podporovala predovšetkým deti s hendikepom 

v špeciálnych triedach Základnej školy svätého Michala. 

 

Spolok Kresťanskej lásky sv. Vincnta de Paul  

Spolok bol oficiálne zaregistrovaný v roku 2003. Mal 12 členiek, boli to ţeny z Charity a 

Charitatívno-sociálneho centra Nemšová. Vo svojej činnosti sa snaţili naďalej pomáhať 

chudobným v meste formou finančnej, či materiálnej pomoci. 

 

Charitatívno-sociálne centrum (ďalej CHSC)  

CHSC je nezisková organizácia, ktorá vznikla a  pôsobí od 1. januára 2000, sídli v budove 

Farského úradu na Mierovom námestí v Nemšovej. Jej priamym nadriadeným je Diecézna 

charita Nitra, patriaca pod Biskupský úrad. Má dvoch zamestnancov, vedúcou zostala pani 

Margita Šumichrastová. Poskytuje najmä charitatívnu sluţbu v rodinách, a to : 

opatrovateľskú sluţbu – nákupy, práce spojené s udrţiavaním domácnosti, donáška obedov, 

pomoc pri podávaní jedla a nápojov, príprava olovrantov a večerí, pranie a ţehlenie osobnej 

bielizne, pomoc pri osobnej hygiene; 

návštevnú sluţbu – je určená klientom, ktorí ţijú osamelo, sú prechodne hospitalizovaní v 

zdravotníckych zariadeniach. Ide hlavne o osamelo ţijúcich klientov alebo tých, ktorí majú 

narušené vzťahy s rodinnými príslušníkmi; 

sociálnu sluţbu – sprievod na vybavenie úradných alebo závaţných súkromných záleţitostí, 

spolupráca s lekármi klientov, sprievod na lekárske vyšetrenie, predpis, výber a donáška 

liekov a zdravotných pomôcok; 

duchovnú sluţbu – spočíva v sprevádzaní klienta na jeho ţivotnej ceste s prihliadnutím na 

jeho duchovné potreby;  

sociálno-právne poradenstvo – je určené pre ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi. Charitatívna 

sluţba v rodinách je poskytovaná osamelo ţijúcim osobám a občanom, ktorí v mieste bydliska 

nemajú príbuzných, alebo sú v materiálnej, či duchovnej núdzi. Ťaţiskom sluţby je opatro-

vateľská sluţba, na ktorú nadväzujú ostatné sluţby.  

K 1. 1. 2011 malo Charitatívno-sociálne centrum 16 klientov, 4 klienti zomreli, 3 klienti 

prešli do inej starostlivosti, počas roka prijali 3 nových klientov, teda k 31. 12. 2011 posky-

tovali sluţby 12 klientom. Za rok 2011 pracovníčky charity počas opatrovateľskej sluţby 

odpracovali 2672 hodín, čas strávený presunom ku klientom predstavoval 272 hodín. V tomto 

roku sa sporadicky zameriavali i na sociálne poradenstvo. Išlo hlavne o finančné záleţitosti, 

zabezpečenie odevov a obuvi, a materiálne vybavenie bytov po deratizácii. Počas roka túto 

sociálnu pomoc vyhľadalo 10 klientov, z ktorých si 2 hľadali prácu, 3 potrebovali finančnú 

výpomoc, 5 potrebovali vybavenie do bytov. Sociálne poradenstvo bolo poskytnuté 5 osobám 

v rozsahu 10 hodín. 
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Charitatívno-sociálne centrum poskytuje i iné sociálne aktivity. V spolupráci so sociálno-

zdravotnou komisiou pri MsÚ v Nemšovej zriadili malú poţičovňu zdravotníckych pomôcok, 

v prípade potreby mesto môţe poskytnúť dopravný prostriedok na prepravu osôb či 

zabezpečiť prepravu obedov. Pani Mgr. Gajdošová sa venuje charite a zároveň pôsobí ako 

členka sociálno-zdravotnej komisie v meste, preto má zmapovanú sociálnu situáciu v meste, 

podala návrh na vytvorenie pracovného miesta pre terénneho pracovníka a tieţ na aktivity 

sociálnej prevencie. Navštevuje 

sociálne slabé rodiny, poskytuje 

im ošatenie či zariadenie do by-

tu. Charita tieţ tradične uţ po 

siedmykrát zorganizovala via-

nočné posedenie pre osamelých 

a starých spoluobčanov s veče-

rou, občerstvením a darčekmi. 

Pracovníčky charity, pani Margi-

ta Šumichrastová a pani Hatnan-

číková sa tieţ pravidelne du-

chovne formujú pod vedením 

sestričky v spiritualite svätého 

Vincenta de Paul, kde sa aj aktu-

álne zoznamujú so sociálnou si-

tuáciou v meste. Zúčastňujú sa i 

pútí, napríklad nedeľa Boţieho 

milosrdenstva. 

Z misijných aktivít sa zapojili do celoslovenskej zbierky Boj proti hladu – Pomôţme Haiti 

a Hondurasu, kde sa vyzbieralo viac ako 270 000 eur. Materiálne pomohli paplónmi, dekami, 

obliečkami a odevmi deloţovaným 

a sociálne slabým rodinám v Záka-

mennom. Zúčastnili sa na zbere šat-

stva v Nemšovej, ktoré následne 

vyselektovali pre Diakoniu Broumov. 

Na tradičnom nemšovskom jarmoku 

prezentovali vlastnoručné výrobky 

chudobných detí za dobrovoľný prís-

pevok. Vyzbierali 2 700 eur pre 

chudobné deti na Sibíri. Taktieţ si 

adoptovali niektoré deti zo Sibíri, 

pravidelne kaţdý mesiac ich finančne 

podporujú. V spolupráci so sestrami 

misionárkami pravidelne pomáhajú 

finančnými príspevkami štyrom de-

ťom na zabezpečenie štúdia. 

 

5. marca 2011 sa v Kultúrnom centre v Ľuborči konal Slávnostný aktív Slovenského 

červeného kríţa. V tomto roku si mestská organizácia Červeného kríţa zaevidovala 55. rok 

svojej aktívnej a plodnej činnosti. Počtom členov, v prepočte na obyvateľa, na Slovensku drţí 

prvenstvo. Prvou predsedníčkou bola Cecília Rygerová, neskôr ju vystriedala Mária Belhová 

a Ľudmila Gurínová. Od roku 1988 zabezpečuje všetky aktivity Alţbeta Gurínová. 

 

Pracovníčky CHSC  so ţenami, ktoré si adoptovali deti zo Sibíri 

Pracovníčky Charity na stretnutí so sestrami misionárkami  
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17. mája 2011 popoludní sa v priestoroch Mestského múzea Nemšová konala beseda na tému 

Diagnostika a liečba rakoviny. Desiatky účastníkov aktívne sledovalo zaujímavú pre-

zentáciu lekárky doc. MUDr. Jany Slobodníkovej, CSc., ktorá pracuje ako rádiológ na  

Rádiologickej klinike v Trenčíne a prednáša na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej Univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Venuje sa 

najmä diagnostike rakoviny prsníka. Bese-

du zorganizovalo občianske zdruţenia 

PEREGRÍN, ktoré pomáha onkologickým 

pacientom v Nemšovej. Vzniklo 12.októbra 

2010. Je to nepolitickou a neziskovou orga-

nizáciou. Jeho cieľom je: Pomoc a psy-

chická podpora onkologickým pacientom 

pri prekonávaní spoločenských, rodinných 

a psychických problémov pri vzniku ocho-

renia, počas liečby a pri návrate do beţných 

ţivotných podmienok po ukončení liečby, 

pomoc a podpora rodinným príslušníkom  

onkologických pacientov. Poskytnutie a vý-

mena skúseností z liečby, výmena literatúry 

a poznatkov v súvislosti s onkologickým o-

chorením. Spolupracuje s organizáciami a klubmi podobného zamerania. Získava odborné 

informácie súvisiace s ochorením, liečbou a prevenciou v spolupráci s onkológom, gyneko-

lógom, urológom a psychológom. Spolupracuje s odbornými onkologickými pracoviskami 

v regióne. Organizuje spoločenské a kultúrne aktivity zamerané na skvalitnenie ţivota cho-

rých. Mudr. Slobodníková prednášala o včasnom diagnostikovaní rakoviny prsníka, o liečbe, 

o otvorenosti medzi pacientkami a lekárom. Odpovedala na otázky publika, napríklad, aké sú 

rizikové skupiny pacientok, čím si samy napomáhame k tomuto ochoreniu, čo musí pacient 

počas liečby rešpektovať, ako sa môţeme pred týmto ochorením chrániť. Beseda sa tešila 

veľkému záujmu ţien. 

 

14. júna 2011 sme si pripomenuli Svetový deň darcov krvi. Bol 

vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom 

v núdzi ten najväčší dar - svoju vlastnú krv. Svetový deň darcov 

krvi sa oslavuje od roku 2004 pod záštitou významných svetových 

organizácií, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia, Medziná-

rodná federácia spoločností Červeného kríţa a Červeného pol-

mesiaca, Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi a Medzi-

národná spoločnosť pre krvnú transfúziu. Svetový deň darcov krvi 

je celosvetovým podujatím, ktoré sa spája s narodením Karla 

Landsteinera, lekára a nositeľa Nobelovej ceny za medicínu a fy-

ziológiu. Svetový deň darcov krvi je predovšetkým oslavou dobrovoľných, bezpríspevkových 

darcov krvi a poďakovaním za ich ochotu prispieť k záchrane ţivotov bez toho, aby za to 

očakávali odmenu. Pri tejto príleţitosti sa vedenie mesta Nemšová úprimne poďakovalo pre-

dovšetkým dobrovoľným darcom krvi v našom meste, výboru Slovenského červeného kríţa v 

Ľuborči pod vedením predsedníčky Alţbety Gurínovej, ktorá pravidelne organizuje dobro-

voľné darcovstvo krvi v Nemšovej uţ dlhé roky. Len málo miest na Slovensku sa môţe 

pochváliť takým počtom mladých darcov krvi, aký je v Nemšovej. Rovnako sa vedenie mesta 

poďakovalo Národnej transfúznej sluţbe SR - pracovisku Trenčín, jej vedeniu, primárke 

MUDr. Nataši Chovancovej. 

 

Prednáška Mudr. Slobodníkovej o Diagnostike a liečbe rako-

viny v Mestskom múzeu v Nemšovej 
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Ţivotné prostredie 
 

 

Na úseku ţivotného prostredia Mestského úradu v Nemšovej naďalej pracovala Ing. Eva 

Brandoburová, ktorá vybavovala rôzne ţiadosti v oblasti ţivotného prostredia. Taktieţ 

organizačne zabezpečila v marci jarné a v októbri jesenné upratovanie v spolupráci s VPS, 

m.p.o. Nemšová. Počas týchto prác boli v meste rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery, do 

ktorých bolo moţné ukladať i objemový odpad. Ten sa následne vyváţal na skládku Dubnica- 

Luštek. Na úseku ţivotného prostredia sa vykonávala agenda v povoľovaní stavieb malých 

zdrojov znečistenia ovzdušia, povoľovali sa ţiadosti o výrub stromov, vydávali sa rybárske 

lístky, zodpovední pripravili a schválili nové všeobecné záväzné nariadenia o čistote a verej-

nom poriadku na území mesta. Mesto pokračovalo v separácii papiera, skla, plastov, elektro-

odpadu, pneumatík v zmysle zmluvy s Recyklačným fondom. Pripravovali sa zmluvy na zber 

textilu a odpadového kuchynského oleja. 

 

Začiatkom januára 2011sa ľudia z Nemšovej 

sťaţovali na znečisťovanie ovzdušia z ko-

mína kotolne vojenskej tlačiarne v Dolných 

kasárňach. Ministerstvo obrany sľúbilo, ţe 

do začiatku vykurovacej sezóny kotolňu 

splynofikuje, no nestalo sa tak. Dym a sadze 

boli spoločníkmi ľudí, ţijúcich v okolí are-

álu vojenskej tlačiarne v Nemšovej uţ nie-

koľko rokov. Príčinou bol spomínaný starý 

kotol na pevné palivo. Obyvatelia sa sťaţo-

vali v meste, na ţivotnom prostredí, aj na 

ministerstve obrany. Potom, čo kontrola zis-

tila, ţe dym z komína viac ako desaťnásobne 

prekračuje povolené hodnoty, musel v júni 

rezort obrany zaplatiť pokutu tisíc eur. Ako povedala Iveta Galovičová zo Slovenskej 

inšpekcie ţivotného prostredia, bolo to iba tisíc eur preto, lebo ministerstvo deklarovalo, ţe 

chce investovať do nového kotla. Kotolňu prisľúbil splynofikovať vtedajší minister Jaroslav 

Baška do začiatku vykurovacej sezóny v roku 2010, no nestalo sa tak. Problémom pre 

splynofikovanie podľa primátora Nemšovej Františka Bagina bola chýbajúca plynová 

prípojka takého objemu, aby mohla slúţiť na vykurovanie. Teraz však v blízkosti areálu 

postavili domovú výstavbu s plynovodom, na ktorú sa vojenské stredisko môţe napojiť. 

A skutočne novú prípojku v septembri skolaudovali, odsúhlasili projektovú dokumentáciu a 

v máji sa začala kotolňa plynofikovať. Obyvatelia Nemšovej uţ netrpia znečisťovaním 

ovzdušia, ktoré mala na svedomí uhoľná kotolňa vojenskej tlačiarne. „Vojaci od 1. apríla 

ukončili kúrenie na tuhé palivo, vymontovali kotle a dymenie skončilo," povedal primátor 

mesta František Bagin. Rekonštrukčné práce plynofikácie ukončili 4. augusta 2011. „Nové 

vykurovacie zariadenie spĺňa predpísané emisné normy,“ povedal minister obrany Ľubomír 

Galko. Tlačiareň v Nemšovej slúţi rezortu obrany na výrobu tlačív, pečiatok a propagačných 

materiálov či ozdobných knihárskych výrobkov pre účely zahraničných rokovaní a medzi-

národných aktivít. 

 

V stredu 4. mája 2011 od 6.00 hodiny rannej sa naše mesto zapojilo do súťaţe „Pomôţme 

recyklovať – Recyklačný deň s Rádiom Regina“. Táto súťaţ bola i súčasťou sprievodného 

programu výstavy 7. ročníka recyklácie a zhodnocovania odpadov PRO EKO. Vlani súťaţili 

mestá Skalica, Detva a Levoča. Zvíťazili Skaličania. Tento rok prijali „hodenú recyklačnú 

Komín v Nemšovej, ktorý roky znečisťoval ovzdušie 
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rukavicu“ mestá  Nemšová, Trstená a Svit. Všetky tri mestá mali porovnateľný počet oby-

vateľov, ktorý sa pohybuje medzi šiestimi a siedmimi tisíckami obyvateľov. Hlavnou prio-

ritou súťaţe bolo vyzbierať čo najviac vyprodukovaného odpadu v komoditách papier, sklo, 

plasty a elektrošrot na území mesta Nemšová v prepočte na jedného obyvateľa. Rádio Regina 

mapovalo súťaţnú aktivitu súťaţných miest od rána 4. mája aţ do vyhlásenia víťaza v ten istý 

deň popoludní o 15. 15 hodine. Počas celého dňa mesto vysielalo priame vstupy z jednot-

livých štúdii z Bratislavy, z Košíc a z Banskej Bystrice. Súťaţ vytvorila priestor pre propa-

gáciu nášho mesta, čím môţe poslúţiť ako podpora v oblasti cestovného ruchu. Naše mesto sa 

veľmi dobre pripravilo na propagáciu celej súťaţe pre svojich obyvateľov formou umiest-

nenia informácie v miestnej tlači, 

v miestnych médiách, na úrade, ško-

lách, tlačili sa letáky a plagáty. Pod-

mienkou bolo uverejniť logá súťa-

ţiaceho mesta Slovenskému rozhlasu, 

Rádiu Regina a BBEXPO minimálne 2 

týţdne pred akciou. Nemšová zabez-

pečila zber a odvoz odpadu zo zber-

ných miest na určené miesto. Pracov-

níci ţivotného prostredia vykonávali 

počas súťaţe kontrolnú funkciu a po-

tvrdzovali Rádiu Regina mnoţstvo vy-

zbieraného odpadu. Taktieţ mesto mu-

selo poskytnúť Rádiu Regina sumár 

údajov separovaného zberu za rok 

2010 a za prvý štvrťrok 2011 na 1 obyvateľa v komoditách papier, plast, sklo a elektrošrot. 

Z týchto údajov sa prideľovalo 50 % bodov, ďalších 50 %  sa pridelilo na základe vyzbiera-

ného odpadu v deň súťaţe. Víťazom sa stalo mesto Trstená s počtom obyvateľov 7 421, ktoré 

získalo súčtom najviac bodov a vyhralo 999 eur. Naše mesto v tento deň vyzbieralo celkovo 

30 380 kg odpadu a získalo strieborné 2. miesto (komodita papier 10 020 kg, sklo: 10 000kg, 

plast: 1460 kg a elektrošrot 9900 kg. Tretie skončilo mesto Svit. 

 

Aktuálne schválený stav projektov zo sekcie Ţivotné prostredie z fondov EÚ: 

Ochrana ovzdušia v Nemšovej 

Cieľom projektu je dosiahnuť zníţenie mnoţstva znečisťujúcich látok kvalitnou údrţbou 

ciest, a zabezpečiť tak zlepšenie kvality ovzdušia a pravidelným vyuţívaním čistiacej tech-

niky minimalizovať nepriaznivý vplyv znečisťujúcich látok na ţivotné prostredie a zdravie 

človeka. Projekt sa začal realizovať v apríli 2010 a prav-

depodobné ukončenie bude začiatkom roku 2012. Účelom 

projektu je zakúpenie čistiacej techniky, konkrétne: kom-

paktný chodníkový zametač značky LADOG G 

129/N20. Je to vozidlo postavené na univerzálnom pod-

vozku značky LADOG, kde je moţné realizovať výmeny 

nadstavieb a získať tak väčšiu univerzálnosť stroja. Vozid-

lo bolo mestu dodané ako základný model s nadstavbou 

určenou na zametanie ciest, chodníkov, parkovísk a od-

stavných plôch. Zametacia nadstavba má samonosnú kon-

štrukciu a je vkladaná do korby sklápacieho automobilu 

LADOG. Pre zloţenie zametača stačí zloţiť bočnice, odpojiť hydraulický pohon a vozidlo 

môţe slúţiť na odvoz sypkého materiálu ako sklápač.  

Súťaţ  s Rádiom Regina v zbieraní vyprodukovaného odpadu 

Zametač značky LADOG G 129/N20 
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Účelom projektu je zakúpenie kropiacej techniky, konkrétne malého podvozku s cisternou 

značky UNIMOG U 400 Mercedes-Benz. Vozidlo sa bude vyuţívať na čistenie komunikácii 

a priestorov mesta tlakovou vodou ako i na polievanie a údrţbu verejnej zelene. Vozidlo má 

v budúcnosti väčšie moţnosti vyuţiteľnosti nakoľko ide o univerzálny podvozok s moţnosťou 

upnutia prídavných zariadení ako je 

napríklad hydraulická ruka na zdví-

hanie bremien, variabilný snehový 

pluh, kosačka, montáţna plošina. Po 

odsúhlasení zrealizovaného verejné-

ho obstarávania na výber dodávateľa 

bola podpísaná kúpna zmluva so 

spoločnosťou REDOX, s.r.o. Luče-

nec. Spoločnosť REDOX, s.r.o. Lu-

čenec je najväčším slovenským 

dodávateľom komunálnej techni-

ky pre mestá, obce a spoločnosti, 

ktoré nakladajú s komunálnym a se-

parovaným odpadom, pričom hlavný 

dôraz spoločnosť venuje komplexným dodávkam techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a 

zneškodnenie komunálnych odpadov. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít projektu je 

532 811,79 eura, 85 % z tejto sumy je hradených z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, 

10 % zo štátneho rozpočtu a 5℅ je spoluúčasť mesta, čo predstavuje čiastku 26 640,59 eur. 

Zefektívnenie vykurovacieho systému v meste Nemšová          

Po neodsúhlasení verejného obstarávania riadiacim orgánom Ministerstva ţivotného pro-

stredia prebehla príprava súťaţných podkladov pre vyhlásenie nového verejného obstarávania 

na výber dodávateľa. V tomto projekte pôjde v budúcom roku o realizáciu vykurovacích 

systémov tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov v objektoch mesta. Termín realizácie sa 

predpokladá v I. polroku 2012. O pokračovaní celého projektu budeme informovať 

v nasledujúcej Kronike mesta za rok 2012. 

„Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly 

v Nemšovej “ 

Ţiadosť bola schválená v rámci Pro-

gramu rozvoja vidieka Slovenskej re-

publiky 2007-2013. Predpokladaný 

termín začatia realizácie je v prvom 

polroku 2012. Zhotoviteľom tohto 

projektu bude firma Stavmont Trenčín 

s konateľom Eduardom Baláţom, kto-

rý bude zastávať i funkciu stavby-

vedúceho pri zateplení a výmene vý-

plní. Kompletné ukončenia sa pred-

pokladá na november 2012. Cena pro-

jektu bude 90 434,84 eura. Špeci-

fickým cieľom je zlepšiť podmienky 

pre kultúrno-spoločenské a športové vyţitie občanov a návštevníkov. O pokračovaní celého 

projektu budeme informovať v nasledujúcej Kronike mesta za rok 2012.  

 

Vozidlo UNIMOG U 400 Mercedes- Benz 

Podoba Mestskej športovej haly pred rekonštrukciou 
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Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozloţiteľných odpadov (RCZ BRO) 

Nemšová  
Nadobudnutie platnosti nového zákona o odpadoch ako národnej legislatívy nadväzujúcej na 

Smernice EÚ, ukladá obciam a mestám povinnosť zriadiť od 1. januára 2010 zberné dvory a 

separovať odpad. Z legislatívneho procesu teda jednoznačne vyplýva cieľ zlepšiť čistotu 

ţivotného prostredia a zvýšiť kvalitu ţivota v obciach a mestách. S uvedeným úzko súvisí 

i ekonomika celého procesu - zber, skládkovanie, likvidácia, ktoré v nemalej miere zaťaţujú 

rozpočty miest a obcí. Nakoľko tento zákon vymedzuje tieto povinnosti jednoznačne, v meste 

Nemšová boli kompetentní nútení hľadať cesty a moţnosti ako túto situáciu riešiť. Jednou z 

dostupných ciest bolo zapojiť sa do Operačného programu ţivotné prostredie, ktoré zastrešuje 

MŢP SR. Na základe uvedeného mesto Nemšová v roku 2008 reagovalo na výzvu MŢP SR 

k Operačnému programu ţivotné prostredie - prioritná os 4 -09-1 - Odpadové hospodárstvo. 

Predmetom uvedenej výzvy bola ponuka poskytnutia nenávratného finančného príspevku z 

fondov EÚ s cieľom podporiť zavádzanie nových a zefektívnenie jestvujúcich systémov sepa-

rovania zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia separovaného zberu a podporiť 

dotrieďovanie vyseparovaných zloţiek z komunálneho odpadu. Po úspešnom absolvovaní 

výberového konania bolo mesto Nemšová na základe uvedenej výzvy vybrané ako mesto 

regiónu Vlára - Váh na realizáciu projektu výstavby Regionálneho centra zhodnocovania 

biologicky rozloţiteľných odpadov (RCZ BRO) Nemšová. Výstavba tohto diela predsta-

vovala zriadenie centra zberu, separácie a následného spracovania biologicky rozloţiteľných 

odpadov technológiou fermentovania pre 22 obcí, čo predstavuje zhruba 35 000 obyvateľov. 

Ide o novú vysoko automatizovanú technológiu zberu a spracovania biologicky rozloţiteľ-

ných odpadov (obsluha 4 zamestnancami), kde hodnota výstavby celého diela predstavovala 

sumu 4 807 955,48 EUR. 85 % z tejto sumy bolo hradených z fondov EÚ, 10% bolo 

hradených zo štátneho rozpočtu a 5% predstavovala spoluúčasť mesta. Celú výstavbu 

realizovala česká firma BLUTECH.  

Centrum je situované v 

miestnej časti Ľuborča, v 

území vymedzenom ochra-

nnou hrádzou vodného toku 

Vláre a areálom čistiarne od-

padových vôd, čiastočne je 

umiestnené i v jestvujúcom 

areáli ČOV. Účelom projektu 

bolo vybudovanie Regionál-

neho centra zhodnocovania 

vybraných druhov biologicky 

rozloţiteľných odpadov, ku-

chynských a reštauračných 

odpadov vyseparovaných v 

meste Nemšová a v okolitom regióne. Ak sa centrum spustí v budúcnosti do prevádzky,  jeho 

činnosť bude pozostávať zo zberu, prepravy, zhromaţďovania, úpravy, zhodnotenia a ná-

sledného balenia s expedíciou. V navrhovanom zariadení sa bude spracovávať cca 2 000 t 

ročne biologicky rozloţiteľného odpadu aeróbnym procesom. Výsledným produktom bude 

kompost cca 1 200 ton ročne. 

Zhodnocované budú z nasledujúce zloţky bioodpadov: 

 odpad z údrţby verejnej zelene, 

 kuchynské odpady, 

 odpad zo separácie bioodpadu, 

 kaly z ČOV. 

Prístup do zariadenia je plánovaný z Gorkého ulice po novovybudovanej 

účelovej komunikácii   
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Zariadenie bude slúţiť na kompostovanie biologicky rozloţiteľných odpadov, skladovanie 

skompostovaného materiálu, manipuláciu s ním a na expedíciu vyzretého kompostu. Výstav-

ba regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozloţiteľných odpadov pozostávala z 

nákupu technologických zariadení a strojov, zo stavebných prác a súvisiacej technologickej 

časti, ktorá zahŕňa aeróbny fermentor, rezací a miešací voz na biologické odpady/miešač a 

drvič biomasy, pásový dopravník, veľkokapacitný drvič kuchynského odpadu, kontajnerový 

sklad, chladiaci box na kuchynský odpad, čelný nakladač, traktor, traktorový príves/vlečka, 

zberové vozidlo, mostová váha, hydraulický vyklápač nádob, ponorné kalové čerpadlo, štiep-

kovač drevnej hmoty, drvič drevnej hmoty, ramenový reťazový nosič, valník so zdvíhacou 

plošinou, zberné nádoby 120 l na kuchynský odpad, zberné nádoby na bioodpad 120 l, zberné 

nádoby na bioodpad 240 l, závesné kontajnery 7 m3. 

V meste Nemšová sa v decembri 2011 dokončila výstavba celého projektu, no projekt nebol 

skolaudovaný, nebol uvedený do prevádzky. Zlyhalo verejné obstarávanie na výber dodá-

vateľa propagácie a reklamy. V súčasnosti prebieha uţ tretie verejné obstarávanie, projekt by 

mal byť spustený do prevádzky v decembri 2012. Podrobnejšie informácie prinesieme v ďal-

šom ročníku Kroniky mesta.  

 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová je prevádzkovateľom Čistiarne 

odpadových vôd (ČOV) v Nemšovej. Spoločnosť zabezpečuje distribúciu pitnej vody pre 

zákazníkov, odvádzanie odpadových vôd verejnou 

kanalizáciu a čistenie odpadových vôd. V súčasnosti 

má 1730 odberateľov pitnej vody a 1340 produ-

centov odpadových vôd. Prostredníctvom Nemšov-

ského spravodajcu (č. 2/2011) oznámila producen-

tom odpadových vôd, ţe ČOV Nemšová má voľnú 

kapacitu na príjem a čistenie ţumpových vôd. Tieto 

ţumpové vody je moţné dováţať na ČOV fekálnymi 

vozidlami. Cena za vyčistenie odpadových (ţumpo-

vých) vôd je 1,10 EUR/m3 bez DPH (1,32 EUR/m3 

s DPH). Vývoz môţe byť zabezpečený vozidlami z 

PD Vlára Nemšová. Ţumpové vody musia byť likvi-

dované odborne spôsobilou organizáciou, takouto je aj Regionálna vodárenská spoločnosť 

Vlára-Váh, s.r.o. Kaţdý producent ţumpových vôd je povinný vyváţať ich na ČOV. Vypú-

šťaním ţumpových vôd nelegálne do cestných rigolov a do pôdy predstavuje váţne ohrozenie 

spodných aj povrchových vôd, studní, vodných zdrojov, zdravia ľudí a ţivotného prostredia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistička odpadových vôd 

http://www.rvsvv.sk/images/foto/02-x.jpg
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Šport a telesná výchova 
 

 

FUTBAL 

Začiatok futbalových súťaţí - 12. marec 2011. 

 

FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ 

Prezident klubu: Pavol Chmelina 

Predseda futbalového klubu: Ján Chmelina 

Meneţér: Ladislav Kresánek 

MUŢI II. liga  

 tréneri: Stanislav Ďuriš, Pavol Kopačka 

 vedúci: Mgr. Tomáš Beňo 

ST. DORAST III. liga 

 tréner: Jaroslav Štefanec 

 vedúci: Michal Kubina 

ML. DORAST III. liga 

 tréner: Peter Vavrúš 

 vedúci: Miroslav Beňo 

ST. ŢIACI II. liga 

 tréner: Martin Chmelina, asistentka: Kristína Hudeková 

 vedúci: Tibor Švančara 

ML. ŢIACI II. liga 

 tréner: František Patka 

 vedúci: Ján Ďurík 

  

FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 

Predseda klubu: Miroslav Patka 

MUŢI V. liga 

 tréner: Pavol Straka 

 vedúci: Miroslav Patka 

ST. DORAST II. trieda Sever 

 tréner: Peter Schwandtner 

 vedúci: Lukáš Sabadka 

ST. ŢIACI II. trieda sk. A 

 tréner: Lukáš Sabadka 

 vedúci: Peter Schwandtner 

 

FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŢSTEVNÍK KĽÚČOVÉ 

Predseda klubu: Dušan Petrúšek 

MUŢI II. trieda Sever 

 tréneri: Pavol Pecháček, Martin Straka 

ST. DORAST II. trieda Sever 

 tréner: Miloš Machara 

ST. ŢIACI II. trieda sk. A 

 tréner: Richard Sabadka  
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Presne na poludnie, 6. mája 2011, finálovým stretnutím vyvrcholil 21. ročník medzi-

národného turnaja reprezentačných muţstiev do 18 rokov Slovakia Cup 2011.  Technický 

riaditeľ Slovenského fut-

balového zväzu (SFZ) 

Ján Greguš označil 21. 

ročník tradičného medzi-

národného turnaja hráčov 

do 18 rokov za jedno z 

najprestíţnejších podujatí 

tohto typu v celej Euró-

pe. “V časoch, keď na 

turnaji pod názvom Pieš-

ťany Cup štartovalo     16 

mužstiev, bol náš turnaj 

považovaný za neoficiál-

ne majstrovstvá Európy 

pre hráčov do 18 rokov. 

Neskôr sme z ekonomických dôvodov zredukovali počet na dvanásť mužstiev a teraz sa na 

ňom predstaví osem národných výberov mladých hráčov.” Organizátori rozdelili účastníkov 

do dvoch štvorčlenných skupín. Okrem slovenského tímu sa na tohtoročnej edícii prestíţneho 

podujatia predstavili aj výbery z Chorvátska, Česka, Belgicka, Dánska, Japonska, Nórska a 

Maďarska. Prvenstvo z tohtoročného ročníka Slovakia cupu odniesli reprezentanti Dánska. Tí 

vo finálovom súboji v Nemšovej zdolali Nórov 3:1. Slováci ani v poslednom dueli nedali 

ţiaden gól, a tak skončili na šiestom mieste. 

Finále: Nórsko 18 - Dánsko 18 1:3 (1:0) góly: 18. Langas - 50. a 67. Cornelius, 80. Gytkjär   

  

SLOVAKIA CUP 2011 

konečné poradie 

1. Dánsko  

2. Nórsko  

3. Česko  

4. Japonsko  

5. Belgicko  

6. Slovensko  

 

 

Cena Fair Play: Japonsko (ani jedna ţltá karta)  

Najlepší tréner: Hirofumi Yoshitake (Japonsko)  

Najlepší strelec: Jan Sýkora (Česko / 3 góly)  

Najlepší brankár: Kristian Bjerke Simensen (Nórsko) 

Najlepší hráč: Kasper Larsen (Dánsko) 

8. Maďarsko  

Záverečné postavenie muţstiev ročníka 2010/2011 

Futbalový klub Slovan Nemšová - výborná bilancia futbalistov Nemšovej - muţi obsadili    

2. miesto v II. lige, tretej najvyššej súťaţi na Slovensku, starší dorastenci 3. miesto v III. lige   

a starší ţiaci sa zachránili v II. lige. 

FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ 

 

 Umiestnenie Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre body 

MUŢI II. liga 2. 30 18 6 6 55:23 60 

ST. DORAST 

III.liga 

3. 30 16 6 8 61:38 54 

ML. DORAST 9. 30 9 6 15 40:71 33 

Základné zostavy Dánska a Nórska finálového súboja Slovakia Cup 2011 
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III.liga 

ST. ŢIACI  II. liga 12. 26 7 2 17 34:61 23 

ML. ŢIACI  II. liga 10. 26 5 5 16 46:99 20 

 

FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 

 

 Umiestnenie Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre body 

MUŢI V. liga 11. 28 10 4 14 36:50 34 

ST. DORAST II. 

trieda Sever 

6. 18 8 2 8 41:31 26 

ST.ŢIACI  II. trieda 

Sk. A 

11. 18 1 0 17 11:136 3 

 

FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŢSTEVNÍK KĽÚČOVÉ 

 

 Umiestnenie Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre body 

MUŢI II. trieda 

Sever 

9. 26 9 5 12 38:39 32 

ST. DORAST II. 

trieda Sever 

5. 18 9 0 9 43:51 27 

ST. ŢIACI  II.trieda 

Sk. A 

10. 18 1 1 16 20:100 4 

 

Začiatok futbalových súťaţí sezóny 2011/ 2012 – 6. augusta 2011 

 

FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ 

Prezident klubu: Pavol Chmelina 

Predseda futbalového oddielu: Ján Chmelina 

Meneţér: Ladislav Kresánek 

MUŢI II. liga  

 tréneri: Stanislav Ďuriš, Pavol Kopačka 

 vedúci: Mgr. Tomáš Beňo 

ST. DORAST III. liga 

 tréner: Pavol Straka 

 vedúci: Michal Kubina 

ML. DORAST III. liga 

 tréner: Peter Vavrúš 

 vedúci: Miroslav Beňo 

ST. ŢIACI II. liga 

 tréner: Martin Chmelina 

 vedúci: Tibor Švančara 

ML. ŢIACI II. liga 

 tréner: František Patka 

 vedúci: Ján Ďurík 

 

FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 

Prezident klubu: Miroslav Patka 

MUŢI V. liga 

 tréner: Pavol Straka 

 vedúci: Peter Schwandtner 
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ST. DORAST II. trieda Sever 

 tréner: Husár Juraj 

 vedúci: Peter Schwandtner   

ST. ŢIACI II. trieda sk. A 

 tréner: Lukáš Sabadka 

 vedúci: Miroslav Buška 

 

FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŢSTEVNÍK KĽÚČOVÉ 

Predseda klubu: Dušan Petrúšek 

MUŢI II. trieda Sever 

 tréneri: Pavol Pecháček, Martin Straka 

ST. DORAST II. trieda Sever- odhlásili sa zo súťaţe 

ST. ŢIACI II. trieda sk. A 

 tréner: Richard Sabadka  

 

MINIFUTBAL 

V dňoch 25. - 26. 6. 2011 sa za účasti 64 muţstiev konal turnaj v malom futbale                   

v moravskom Kneţpoli, na ktorom nás reprezentovala FC NIVA, ktorá dosiahla vynikajúci 

výsledok, keď iba s 1 prehrou so základnej skupiny dokázala v ďalších zápasoch s ťaţkými 

súpermi 6-krát remizovať a 6-krát zvíťaziť, čo jej vynieslo celkové prvenstvo, prémiu a sadu 

nových dresov. Zelenobieli nastupovali v zloţení: Schwandtner Ivan a Peter, Husár Juraj a 

Jakub, Vavruš Peter, Schedlbauer Dominik, Hudcovský Peter, Machara Peter, Svorada Ma-

rek, Amrich Pavol, Mihálik Marek a Belko Juraj. 

 

Druhý júlový deň v roku 2011 patril 

malému futbalu, pretoţe na ľuborčian-

skom futbalovom ihrisku sa v tento deň 

uskutočnila súťaţ Niva Cup 2011. Ví-

ťazom Niva Cupu 2011 sa stala MFK 

Nová Dubnica. Organizátorom bola 

domáca FC Niva a turnaja sa zúčastnilo 

12 skúsených muţstiev, jedenásť zo 

Slovenska a jedno z Moravy. Muţstvá 

mohli mať na súpiske ľubovoľný počet 

hráčov, na ihrisku sa hralo systémom 

4+1. Na prvý ročník sa prihlásilo 12 

muţstiev, hoci kapacity boli vytvorené 

pre šestnásť účastníkov.  
 

Základná skupina A 

1. FK Krasín 5 4 0 1 15:5 12 

2. Aljaška 5 3 2 0 10:7 11 

3. AKL Zetor 5 2 1 2 8:8 7 

4. BG 1 Beergate 5 1 3 1 13:9 6 

5. Excelsior 5 1 1 3 6:10 4 

6. Jednota TN 5 0 1 4 5:18 1 

 

Základná skupina B 

 

1. MFK Dubnica 5 5 0 0 18:2 15  

2. FC Niva 5 4 0 1 11:8 12 

3. Dragon Trenčín 5 3 0 2 18:5 9 

4. Dragons Podolie 5 2 0 3 8:10 6 

5. AC Zranenie 5 1 0 4 7:11 3 

6. Slov. Orol Trenčín 5 0 0 5 2:28 0 

Štvrťfinále: FK Krasín – Drag. Podolie 1:2 pen, MFK N. Dubnica – Beergate 5:1, Aljaška – 

Dragon Trenčín 7:3, FC Niva – AKL Zetor 3:0. Semifinále: Dragons Podolie – Aljaška 0:1, 

Muţstvo FC Niva z Nemšovej 
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MFK N. Dubnica – FC Niva 4:1. O 3. miesto: Dragons Podolie – FC Niva 2:5, finále: 

Aljaška – MFK N. Dubnica 0:1 pen., Rozhodovali: Sokol, Vyletelka, T. Zemko. 

Najlepší strelec: 14 gólov Radovan Trška (Aljaška), najlepší brankár: Lukáš Rekem (MFK 

N. Dubnica), najlepší hráč: Marek Kozík (FC Niva). Víťaz kopania penált: Šimon Kiačik. 

17. ročník zimnej halovej miniligy vo futbale sa uskutočnil 13. 11. 2010 - 5. 1. 2011. 
Finálová skupina: 1. FLAMENGO, 2. FC NIVA, 3. 69 FC FOFO, 4. AQUA, 5. FC LOKO, 6. 

ALJAŠKA, 7. BSC KOLOFOGO, 8. RECREATIVO, 9. ESPAŇA, 10. EXCELSIOR, 

NEFINÁLOVÁ SKUPINA – 11. AC ZRANENIE, 12. JUNIORS, 13. FC INTER, 14. 

RANGERS, 15. FC HILTON, 16. ALICANTE, 17. DYNAMO, 18. SANTOS. 
 

Najlepší hráč: Roman ČASTULÍN /Aqua/,  

Najlepší brankár: Lukáš KOSTKA /FC Fofo/,  

Najlepší strelec: Rado TRŠKA /BSC Kolofogo/,  

Najtechnickejší hráč: Rado KRAJČÍK /Flamengo/. 

Osobnosť miniligy: Martin FABUŠ /Flamengo/, 

Najlepší hráč do 18 rokov: Robert ŠVANČÁREK /Alicante/, 

Univerzálny hráč: Juraj HUSÁR /FC Niva/,  

2. najlepší strelec: Juraj BEŇO /FC Niva/. 

Slávnostné vyhodnotenie 17. zimnej miniligy sa uskutočnilo 5. januára 2011, v stredu o 19.00 

hodine, v Kultúrnom centre Nemšová. 

SPONZORI: BSC Line p. Bernard Bagín, mesto Nemšová, firma Rona a.s. Lednické Rovné 

p. Ing.Hanák, Golden Dţuwel p.Dušan Trška, Zlatníctvo Impex p. Mgr.Mária Haljaková,    

Old Herold a.s. Trenčín p. Ing. Rea, New York Pub p. Puliš a Reštaurácia Nemšovanka          

p. Švorec. 

19. ročník ţiackeho halového turnaja O PRIMÁTORSKÚ VÁZU sa odohral                 

28. 12. 2010 o 8.00 v Mestskej športovej hale v Nemšovej 

1. FKS Nemšová starší ţiaci,  

2. FKS Nemšová mladší ţiaci,  

3. TJ Ľuborča,  

4. TJ Kľúčové. 

 

Najlepší brankár: Matúš Prílesan /TJ Ľuborča/ 

Najlepší strelec: Ivan Minárech /FKS Nemšová/ 

Najlepší hráč: Mário Mikušinec /FKS Nemšová/ 

 

FLORBAL 

Prezident : Peter Tydlačka 

Zástupca : Michal Oškrda 

Tréner ţiačok : Ivan Oberta 

Tréner dorastu : Peter Tydlačka 

Tréner ţien: Ing. Jozef Ďurík, Stanislav Jaroš 

 

Extraliga ţien 2010/2011- sezóna odvety 

9. kolo : FbK Tvrdošín − NTS FK−ZŠ Nemšová 

10. kolo : ŠK Rebels 91 Topoľčany − NTS FK−ZŠ Nemšová 

11. kolo : NTS FK-ZŠ Nemšová - ŠK Slávia SPU DFA Nitra 11:6 (4:0,4:3,3:3) 
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12. kolo : ŠK UNIHOC Ţirafa Ţilina - NTS FK-ZŠ Nemšová 5:5 (3:1,2:3,0:1) 

13. kolo : NTS FK-ZŠ Nemšová - FBC Mikuláš Prešov 5:1 (2:0,1:1,2:0) 

14. kolo : NTS FK-ZŠ Nemšová - FbK Tvrdošín 6:4 (4:0,2:2,2:0) 

15. kolo :  ŠK 98 Pruské - NTS FK-ZŠ Nemšová 5:5 (3:1,2:3,0:1) 

16. kolo : NTS FK-ZŠ Nemšová - ŠK 1. FBC Trenčín 10:2 (4:0;3:0;3:2) 

17. kolo : ŠK Dragons Ruţinov BA - NTS FK-ZŠ Nemšová 3:6 (0:4,1:0,2:2) 

18. kolo : VŠK FTVŠ UK Bratislava – NTS FK - ZŠ Nemšová 3 : 5 (2:1,1:4,0:0) 

Poradie po základnej časti: 

1.Pruské, 2. Ţilina, 3. Nemšová , 4. Dragons BA, 5. Nitra, 6. Tvrdošín, 7. Trenčín, 8. Prešov  
 
Aţ posledný zápas ţenskej extraligy (6. marca) medzi VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava a NTS 

FK-ZŠ Nemšová rozhodol o poslednej štvrťfinálovej dvojici play off. Nemšová prehrala          

s bratislavským Hurikánom a  poslala Bratislavčanky do boja o udrţanie v najvyššej súťaţi. 

Ak by s Nemšovou zvíťazili, mohli by sa radovať z 8. miesta a postupu do play off. To si však 

uchmatol tím z východu FBC Mikuláš Prešov, ktorý postúpil do extraligového kolotoča 

minulý rok z 2. miesta druhej ligy. Posledným tímom extraligy bez zisku jediného bodu sa 

stalo druţstvo ŠK Rebels 81 Topoľčany. Desiata priečka znamená zostup do 2. ligy. Deviaty 

Hurikán sa v baráţi stretne s naším rivalom v ţenskej 2. lige FBK Bogdau Stupava. Víťazom 

základnej časti extraligy sa stalo Pruské pred Ţilinou a Nemšovou. 

 

Naše ţeny sa tak v tomto ročníku ţenskej extraligy stretli s druţstvami : ŠK 98 Pruské, 

UNIHOC Ţirafa Ţilina, NTS FK - ZŠ Nemšová, ŠK Slávia SPU DFA Nitra, FBC Dragons 

Ruţinov Bratislava, FBK Tvrdošín, ŠK 1. FBC Trenčín, FBC Mikuláš Prešov a jedným          

z dvojice VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava alebo FBK Bogdau Stupava. 

 

Štvrťfinálové dvojice: 

19. 3. NEMŠOVÁ – TVRDOŠÍN 5:6 (2:2,3:2,0:2) 

20. 3. NEMŠOVÁ – TVRDOŠÍN 7:6 (1:2, 2:4, 3:0, 1:0) pp 

26. 3. TVRDOŠÍN – NEMŠOVÁ 9:3 (2:1, 4:1, 3:1) 

27. 3. TVRDOŠÍN – NEMŠOVÁ 9:7 (4:1, 1:2, 4:4) 

Postúpil Tvrdošín. 

 

NEMŠOVÁ "B" VÍŤAZOM 2. LIGY ŢIEN VO FLORBALE NA SLOVENSKU!  
5. kolo : NTS FK - ZŠ Nemšová „B“ - SCVČ Blueberries Modra 12:2 (2:0,5:0,5:2) 

6. kolo : NTS FK - ZŠ Nemšová „B“ - FBK Bogdau Stupava 10:2 (3:1,4:1,3:0) 

7. kolo : NTS FK - ZŠ Nemšová "B" - FBC Shadows - Snipers Bratislava 11:2 (6:2, 3:0, 2:0) 

8. kolo : NTS FK-ZŠ Nemšová "B" 1. SC Malacky 9: 6 (5:2, 2:1, 2:3) 

9. kolo : NTS FK-ZŠ Nemšová "B" - IBK Malacky 4:5 

10. kolo : FBC Dragons Ruţinov BA "B" - NTS FK-ZŠ Nemšová "B" 1:17 

 

Celkové poradie:  
1. Nemšová "B",  

2. 1. SC Malacky,  

3. Bogdau Stupava,  

4. Modra,  

5. Snipers Bratislava,  

6. IBK Malacky 

7. Dragons BA "B" 

 

 
Radosť z celkového víťazstva v 2. lige ţien vo florbale 
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Okresné kolo Orion Cup starší ţiaci – Nemšová 23. 2. 2011 

Celkové poradie:  

1. ZŠ Hodţova Ul. Trenčín,  

2. ZŠ A.Bagara Trenčianske Teplice,  

3. SKŠ Nemšová. 

 

Okresné kolo Orion Cup vo florbale staršie ţiačky – Nemšová 24. 2. 2011 

Celkové poradie:  

1. ZŠ Janka Palu 2 Nemšová,  

2. ZŠ v Omšenie,  

3. ZŠ A.Bagara Trenčianske Teplice,  

4. ZŠ Bezručová Trenčín,  

5. ZŠ J. Braneckého Trenčianská Teplá. 

 

Krajské kolo Orion Cup starší ţiaci – 24. 3. 2011 

Konečné poradie: 

1. ZŠ Trenčín,  

2. ZŠ Pruské,  

3. ZŠ Prievidza,  

4. ZŠ Púchov, 

5. ZŠ Povaţská Bystrica,  

6. ZŠ Myjava. 

 

Krajské kolo Orion Cup staršie ţiačky – 25. 3. 2011 

Konečné poradie:  

1. ZŠ Nemšová,  

2. ZŠ Pruské,  

3. ZŠ Prievidza,  

4. ZŠ Povaţská Bystrica,  

5. ZŠ Brezová pod Bradlom. 

 

Krajské kolo Orion Cup mladší ţiaci – 28. 3. 2011 

Konečné poradie: 

1. ZŠ Púchov,  

2. Brezová pod Bradlom,  

3. Mikušovce,  

4. Dolná Súča,  

5. Povaţská Bystrica. 

 

7. ročník Veľkonočného turnaja o Pohár primátora mesta Nemšová 16. 4. 2011 
Dňa 16. 4. 2011 usporiadal florbalový klub NTS FK-ZŠ Nemšová v spolupráci s mestom 

Nemšová a NTS Nemšová 7. ročník Veľkonočného turnaja o Pohár primátora mesta 

Nemšová vo florbale dievčat. Turnaja sa zúčastnilo 5 dievčenských druţstiev zo Stupavy, 

Smolníka, z Mikušoviec a domácej Nemšovej „A“ a „B“. Zápasy mali patričnú úroveň, 

kvalitu, padlo veľa pekných gólov po pekných florbalových akciách. O celkovom poradí 

nakoniec rozhodol aţ posledný zápas, o ktorom môţeme povedať, ţe to bolo to pravé finále. 

Svojou úrovňou prevýšilo všetky zápasy. 

V rámci tohto Veľkonočného turnaja sa uskutočnil medzi tímami NTS FK-ZŠ Nemšová a 

Kometa Smolník historicky 1. zápas vo florbale dievčat – škôlkariek – mladšej prípravky.  
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Tímy tvorili dievčatá narodené v rokoch 2005, 2004 a 2003. V zápase zvíťazili hráčky 

Kometa Smolník nad NTS FK-ZŠ Nemšová 6:1. 

 

Zostavy: NTS FK-ZŠ Nemšová: 1 Borotová Petra, 2 Micháliková Adrianka, 18 Vendţúrová 

Alexandra, 4 Prnová Laura, 12 Schvandtnerová Emma, 6 Ondrejičková Kristína, 7 Forgáčová 

Karolínka, 8 Lavičková Liliana, 9 Forgáčová Kristína, 10 Štefánková Patrícia, 11 Oškrdová 

Alexandra, 15 Vendţúrová Michaela, 5 Šmatláková Radka. 

 

Celkové poradie: 

1. Kometa Smolník,  

2. FBK Bogdau Stupava,  

3. NTS FK-ZŠ Nemšová „A“, 

4. ZŠ Mikušovce,  

5. NTS FK-ZŠ Nemšová „B“. 

 

Finále Orion Florbal Cupu ZŠ - Nestlé starší ţiaci – Nemšová 2. 5 - 3. 5. 2011 

Najlepším strelcom turnaja sa stal Martin Santer z Gymnázia M. Hattalu Trstená. Najlepším 

brankárom turnaja sa stal Samuel Košút zo ZŠ Mallého 2 Skalica. 

Celkové poradie: 

1. Gymnázium M. Hattalu Trstená,  

2. ZŠ Keţmarská Košice,  

3. ZŠ Mallého 2 Skalica,  

4. ZŠ Hodţova Trenčín,  

5. Gymnázium Topoľčany,  

6. Gymnázium sv. Mikuláša Prešov,  

7. ZŠ P. Jilemnického Zvolen,  

8. ZŠ Kpt. Nálepku Stupava. 

 

Finále Orion Florbal Cupu ZŠ - Nestlé staršie ţiačky - Nemšová 5. 5. - 6. 5. 2011 

Najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Pavlína Hudáková zo ZŠ Švedlár. Najlepšou brankárkou 

turnaja sa stala Michaela Oškrdová zo ZŠ Ul.J.Palu 2 Nemšová. 

Celkové poradie:  

1. ZŠ Švedlár,  

2. ZŠ Ul. J. Palu Nemšová,  

3. ZŠ M. Medveckej Tvrdošín,  

4. ZŠ Prašice,  

5. ZŠ Kpt. Nálepku Stupava,  

6. ZŠ Petrovany,  

7. ZŠ Moskovská B.Bystrica,  

8. ZŠ Komenského Senica. 

 

Výsledky Majstrovstiev Slovenska dorasteniek - Nemšová 14. 5. 2011 
Celkové poradie:  

1. NTS FK-ZŠ Nemšová,  

2. FBC DRAGONS RUŢINOV Bratislava, 

3. CVČ Unihoc Ţirafa Ţilina , 

4. 1. SC Malacky. 

Druţstvo NTS FK-ZŠ Nemšová sa stalo Majstrom Slovenska dorasteniek pre rok 2010/2011 

a zároveň je to Jedenásty titul majstra Slovenska pre Nemšovú v mládeţníckych kate-

góriách. 
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Konečné poradie M-SR ţiačok U15:  
1. NTS-FK ZŠ Nemšová,  

2. NTS-FK ZŠ Nemšová U13,  

3. FBK Bogdau Stupava,  

4. FBK Tvrdošín,  

5. ŠK Rebels 91Topoľčany,  

6. FBK Kysucké Nové Mesto. 

Šiesty titul získalo druţstvo NTS-FK ZŠ Nemšová, za predvedené výkony a hru je zlato v 

správnych rukách.  

 

Zostava NTS-FK ZŠ Nemšová: M. Oškrdová - P. Martovová, D. Schwandtnerová, T. 

Zajacová, R. Gáliková, A. Ďuríková, V. Malichová, V. Ďuríková, I. Petrušková, K. Daňová, 

D. Sadecká, L. Obertová, D. Pecúchová, P. Štefulová, K. Haljaková, I. Patková, Tréner: P. 

Tydlačka, 

 

8. ročník najväčšieho svetového mládeţníckeho turnaja PRAGUE GAMES          

6. 7. - 9. 7. 2011 
Prague Games sa zúčastnilo 289 klubových a reprezentačných druţstiev z 10 štátov. Bojovalo 

sa vo 8 kategóriách chlapcov a dievčat. Florbalistky do 14 rokov z Nemšovej sa turnaja zú-

častnili uţ tretíkrát. Po strieborných medailách z roku 2009 a 2010 získali dievčatá zlaté me-

daily. Turnaj vyhrali bez jediného zaváhania. Staršie florbalistky do 16 rokov z Nemšovej 

získali strieborné medaily. 

Konečné výsledky: 

Dievčatá do 14 rokov 

1. NTS FK-ZŠ Nemšová Slovensko, 

2. FBI Tullinge Švédsko, 

3.- 4. Fbk Tvrdošín Slovensko - Taby IS IBF F-97 Švédsko. 

 

Najlepšia strelkyňa: Paulína Hudáková NTS FK-ZŠ Nemšová - 11 gólov, 

Najlepšia brankárka: Andrea Richnavská NTS FK-ZŠ Nemšová, 

Najlepšia hráčka : Jessika Hedenskog FBI Tullinge. 

 

Súpiska: Tatiana Adamcová, Alexandra An-

talová, Andrea Červenková, Viktória Ďurí-

ková, Alexandra Gavendová, Kornélia Ga-

vendová, Kristína Hudáková, Paulína Hudá-

ková, Miriam Kalinská, Nikola Kesegová, 

Iveta Klimášová, Lenka Laššová, Valéria 

Malichová, Patrícia Martovová, Lea Oberto-

vá, Denisa Patková, Andrea Richnavská, Iza-

bela Vydrnáková, Michaela Ţikavská,  

Tréneri: Peter Tydlačka, Jozef Grega,  

Vedúci : Ivan Oberta.       

 

 

 

Dievčatá do 16 rokov 

1. Täby IS IBF Švédsko, 

2. NTS FK-ZŠ Nemšová Slovensko, 

3.- 4. Tatran Střešovice Česko - Linköping Innebandy Švédsko. 

Zlaté  florbalistky do 14 rokov na súťaţi Prague  Games 

v júli 2011 
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Najlepšia strelkyňa: Liza Lüppert Thomsson Täby IS IBF 12 gólov, 

Najlepšia brankárka: Lovisa Josefsson Täby IS IBF, 

Najlepšia hráčka: Veronika Izraelová NTS FK-ZŠ Nemšová. 

 

Súpiska:  

Viktória Bobotová, Katarína Daňová,  Alţbeta Ďuríková, Rebeka Gáliková, Nikola Galubová, 

Kristína Haljaková, Veronika Izraelová, Michaela Oškrdová, Erika Palušná, Dominika 

Pecúchová, Ivona Petrúšková, Dominika Sádecká, Denisa Schvandtnerová, Patrícia Štefulová, 

Dáša Uherková, Terézia Zajacová, tréner Ing. Jozef Ďurík, vedúci Michal Oškrda. 

 

19. ročník medzinárodného florbalového turnaja 11. 8. 2011 - 14. 8. 2011 CZECH OPEN 

Kategória ţeny, poradie v skupinách: 

1. FBC Cácorky Lipník Česko, 

2. Kävlinge IBK Švédsko, 

3. NTS FK-ZŠ Nemšová SVK, 

4. Wizards DDM Praha 10 Česko. 

 

Play off: FK-ZŠ Nemšová SVK - Play Olomouc CZE 1/32 2:1 

Děkanka CZE - NTS FK-ZŠ Nemšová SVK 1/16 0:2 

NTS FK-ZŠ Nemšová SVK - H/M IBK Tingaling SWE 1/8 0:1 

Súpiska: Viktória Bobotová, Alţbeta Ďuríková, Sára Hôrková, Veronika Izraelová, Kristína 

Melišová, Zuzana Rabšíková, Simona Remová, Renáta Reseková, Zuzana Strapková, Monika 

Špániková, Kristína Tokárová, Patrícia Tokárová, Terézia Zajacová, Janka Zderková, Iveta 

Ţilovcová, tréner : Jozef Ďurík, vedúci : Peter Tydlačka. 

 

Začiatkom decembra 2011 sa vo Švajčiarskom St. Gallene uskutočnili 

Majstrovstvá sveta ţien vo florbale. Na vrcholnom podujatí 

nechýbali ani Slovenky. V základnej skupine sa stretli s Maďarskom, 

Nórskom a Českom. Celkovo Na turnaji pôsobili úspešne, veď oproti 

predchádzajúcemu stretu s elitou si polepšili o sedem priečok a skon-

čili dvanáste. V reprezentačnom druţstve sa nachádzala aj dvojica 

florbalistiek z Nemšovej Viktória Bobotová, Alţbeta Ďuríková, a ako 

asistent reprezentačného trénera do Švajčiarska vycestoval Stanislav 

Jaroš. Pre Bobotovú a Ďuríkovú to bola prvá váţnejšia skúsenosť 

s veľkým seniorským florbalom na svetovej úrovni. Obe dievčatá sú 

veľmi mladé a patria medzi tie najmladšie v celom tíme. Odohrali so-

lídne výkony, ani jedna nesklamala.    

 

BASKETBAL 

MBK Nemšová - MUŢI II. liga 

Tréner: Jozef Heštera 

Basketbalisti Nemšovej trénovali a hrávali domáce majstrovské zápasy v Mestskej športovej 

hale v Nemšovej. Mestskú športovú halu mali k dispozícii zadarmo, v rámci sponzorského da-

ru od mesta Nemšová.  

Hráči: 

Bachratý Matej, Backo Slavomír, Duhár Milan, Gendiar Lukáš,  Guga Rastislav,  Heštera Jo-

zef,  Kunda Michal, Kňáţek Peter, Luljak Erik, Mráz Ján, Pavlačka Tomáš,  Pavlačka Ma-

tej,  Kita Arnold, Trška Jakub, kapitán: Ványi Miroslav.  

 

 

Asistent reprezentačného 

trénera Stanislav Jaroš 
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Sezóna - jar 2011  

Základná skupina: Vrbové, Bratislava, Holíč, Senec, UK Bratislava, Nemšová 

Nadstavbová skupina o 10.- 12. miesto: Komárno, Sereď, Nemšová - skončila na 12. mieste. 

 

18. júna 2011 sa v Mestskej športovej hale Nemšová uskutočnil medzinárodný spomienkový 

turnaj muţov na počesť zakladateľov a hráčov nemšovského basketbalu p. Antona Kuníka, 

Ľuboša Poláčka a Petra Novotného.  

Poradie:  

1. BK Hluk,  

2. Radotín Praha BK,  

3. BK Krkonoše,  

4. BK Akulo Bratislava, 

5. BK Nemšová,  

6. BK Ete Destilere. 

 

Sezóna - jeseň 2011:  

Základná skupina: Trenčín, Partizánske, Bánovce n/B, Topoľčany, Nemšová 

Nadstavbová skupina o 10.- 12. miesto: Senec, Bratislava, Nemšová - skončila na 12. mieste. 

 

TENIS 

Poradie druţstiev II. trieda - A - dorastenky:  

1. KRT Ostrov Trenčín,  

2. TC EMPIRE Trnava B, 

3. TK Senica A, 

4. TK Klimatech Nové Mesto n/V,  

5. TK TENEM Nemšová,  

6. TK Senica. 

 

Poradie druţstiev: II. trieda - A - staršie ţiačky:  

1. TK Kúpele Piešťany B,  

2. TK TENEM Nemšová,  

3. KRT Ostrov Trenčín,  

4. TK 77 Skalica,  

5. AŠK Skalica,  

6. TK ESO Piešťany, 

7. TK Tenkur Trenčín. 

 

Poradie druţstiev: II. trieda - A - mladšie ţiačky:  

1. TK Senica B,  

2. TK HSC Piešťany, 

3. TK 77 Skalica,  

4. AŠK Skalica,  

5. TK TENEM Nemšová,  

6. TK Nová Generácia Nové Mesto n/V. 

 

Poradie druţstiev II. trieda - A - starší ţiaci:  

1. TK Červeník,  

2. TK Nová Generácia Nové Mesto n/V, 

3. TC Moravský Svätý Ján,  

4. TK TENEM Nemšová,  
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5. TK Klimatech Nové Mesto,  

6. TK 77 Skalica,  

7. AŠK Skalica. 

 

Tenisové turnaje 

GRAND PRIX NEMŠOVÁ MLADŠÍ ŢIACI - 22. 1. 2011 

GRAND PRIX NEMŠOVÁ MLADŠIE ŢIACTVO - 17. 8. 2011 

REGIONÁLNE HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ MLADŠÍCH ŢIAKOV - 10. 12. 2011 
 

HOKEJBAL 

V roku 2011 sa v Nemšovej odohrala  Mládeţnícka hokejbalová liga- MHL, pod vedením  p. 

Michala Bračíka. Ligy sa zúčastnilo jedenásť muţstiev, z Nemšovej a blízkeho okolia. Súboje 

medzi muţstvami sa odohrali na betónovom ihrisku za Spojenou katolíckou školou 

v Nemšovej. Zoznam tímov ktoré hájili farby Nemšovej: 

Blue Dogs, Galaxy, Gold Lions, Pelicans, Speedy Combatants, Devils.    

 

Mládeţnícka hokejbalová liga- záverečná tabuľka MHL 2011 

 

 Názov tímu  Z V VP PP P B Vs 

1. THC Tr. Teplá 20 19 0 0 1 55 308 

2. Blue Dogs 20 15 0 0 5 43 286 

3. DCA Stars 20 12 0 0 8 34 276 

4. Pelicans 20 10 1 1 8 33 180 

5. HBK Slávnica 20 8 2 3 7 29 189 

6. Gold Lions 20 9 1 0 10 27 231 

7. Galaxy 20 7 3 0 10 25 206 

8. Speedy Combatants 20 7 0 1 12 22 228 

9. Devils 20 9 1 0 11 22 189 

10. BaB Team 20 5 0 1 14 16 178 

11. LAS Ilava 20 1 0 1 18 0 127 

 

 

V sobotu, 5. novembra, sa uskutočnil 43. 

ročník Behu okolo Ľuborče. Organizátormi 

behu bolo mesto Nemšová, TJ Ľuborča a mlá-

deţ z Ľuborče. Začiatok bol o 10. 00 hodine, 

kedy štartovali ţiaci a o 12. 30 štartovali dos-

pelí. 155 účastníkov absolvovalo trať dlhú 7,5 

kilometra. Celkovým víťazom v kategórii Ju-

niori sa stal Marek Koníček z Nemšovej s ča-

som 14:50, v kategórii Buď fit zvíťazili tieţ 

našinci, prvé miesto obsadil Branislav Zema-

novič, druhé miesto patrilo Bernardovi Brisu-

dovi a tretí dobehol do cieľa Jozef Brisuda. 

 

 
 

43. ročník Behu okolo Ľuborče 
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Výsledky 43. ročníka BEHU OKOLO ĽUBORČE 

Dorastenci 3 200 m 

1. Vančo Jakub, MB Šport Nová Dubnica 9:52 

2. Gurín Jakub, ŠKL Dubnica n/V 9:58 

3. Peťovský Dominik, ŠG Trencín 10:22 

 

Juniori 4 200 m 

1. Koníček Marek, Nemšová 14:50 

2. Šimek Vratko, MK Rajec 14:59 

3. Brisuda Jozef, Ľuborca 15:25 

 

BUĎ FIT 3 200 m muţi 

1. Zemanovič Branislav, Nemšová 10:13 

BUĎ FIT 3 200 m ţeny 
1. Brisudová Anna Mária, Ľuborca 14:43 

2. Prílesanová Katarína, Nemšová 16:12 

3. Vydrnáková Izabela, Nemšová 19:55 

 

Ţeny 7 500 m 

1. Maňková Ľubomíra, AK Spartak Dubnica 

n/V 29:36 

2. Šebestian Sylvia, AŠK Grafoobal Skalica 

30:25 

3. Kováčová Veronika, Trenčín 33:30

3. Brisuda Jozef, Ľuborca 10:44 

2. Brisuda Bernard, Ľuborca 10:42 

 

Ţeny - veteránky 7 500 m 

1. Portášiková Anna, AŠK Grafoobal Skalica 

35:35 

2. Kadlecová Alena, BK Lysá 35:39 

3. Hulvátová Iveta, JK Dubnica n/V 36:18 

 

Muţi 7 500 m 

1. Hýl Lukáš, Lučenec 25:28 

2. Kriţák Ján, Grafoobal Skalica 25:43 

3. Košík Slavomír, Povaţan Pruské 26:17 

4. Luhový Michal, AŠK Grafoobal Skalica 

26:36 

Veteráni " C " roč. 54 – 45 - 7 500 m 
1. Polák Jozef, Obecný úrad HVL 28:38 

2. Cvičela Ján, AK Bojničky 29:06 

3. Cích Vladimír, Beháme SK 30:20 

 

Veteráni " D " roč. 44 – 35 - 7 500 m 

1. Kminiak Ján, Klobušice 32:18 

2. Bašista Vincent, Jamp Ilava 33:05 

3. Dobrodenka Anton, SKK Lednické Rovné 

33:52 

 

Veteráni " E " roč. 34 a st. 7 500 m 

1. Krajčovič Ján, BK Trnava 41:33 

 

Siedmeho septembra 2011 obletela svet správa 

o tragickej udalosti pádu ruského lietadla, pri ktorom 

zahynul slovenský hokejista Pavol Demitra. Aj nie-

ktorí občania z Nemšovej smútili, najmä tí, ktorí ho 

poznali. Tento dubnický rodák odohral na štadiónoch 

v Nemšovej a v Ľuborči niekoľko exhibičných zápa-

sov, ba dokonca v Nemšovej absolvoval časť letnej 

prípravy v časoch svojho pôsobenia v NHL. Nemšo-

vú poznal a aj sa sem vţdy rád vracal nielen za    

svojimi kamarátmi a známymi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hokejista Pavol Demitra 
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Počasie v Nemšovej a na Slovensku 
 

 

Rok 2010 bol mimoriadny z hľadiska atmosférických zráţok. Bol to bezprecedentne naj-

daţdivejší rok najmenej za posledných 140 rokov, odkedy sa na území Slovenskej republiky 

vykonávajú merania atmosférických zráţok. V Hurbanove za celý rok 2010 spadlo 977 mm 

zráţok, čo je o 70 mm viac, ako tomu bolo v roku 1900, ktorý si doteraz udrţiaval prvenstvo. 

Naproti tomu rok 2011 sa vyznačoval typickým extrémnym počasím. Z globálneho hľadiska 

to bol 10. najteplejší rok v histórii. Rok 2011 bol netypicky teplým aj u našich západných 

susedov a priniesol len málo zráţok.  Suchší rok bol aj na Slovensku. November bol podľa 

nášho hydrometeorologického ústavu najsuchším v celej histórii meteorologických meraní     

na Slovensku.  

Moţno si niektorí spomenú na predpovede, ktoré sa počas vlaňajšieho októbra objavili            

v médiách a predpovedali tuhú zimu. Pokiaľ ide o Slovensko, tohtoročná zima (december – 

február) skončila  ako teplotne normálna.   

   
Január 2011 skončil  na Slovensku ako teplotne nadpriemerný, pričom teplotná odchýlka 

bola v intervale, ktorá zodpovedala normálu 1961-1990. V Hurbanove dosiahla jeho 

priemerná mesačná teplota  -0,2 °C (normál 1961-1990 je -1,5 °C), kladná teplotná odchýlka 

teda dosiahla hodnotu +1,3 °C. Podobne tomu bolo aj na iných miestach Slovenska: Oravská 

Lesná -3,6 °C (normál -5,6 °C), Sliač -3,1 °C (normál -3,9 °C), Košice -1,2 °C (normál -

3,5°C).  

  

Hranice intervalov teplotných odchýlok v januári: 

viac ako +5,0 °C   mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý) 

+3,5 aţ +5,0 °C     silne nadnormálny (veľmi teplý) 

+2,0 aţ +3,5 °C     nadnormálny (teplý) 

- 2,0 aţ +2,0 °C     normálny  

- 2,0 aţ -4,0 °C      podnormálny (studený)  

- 4,0 aţ -6,5 °C      silne podnormálny (veľmi studený) 

- 6,5 °C a menej    mimoriadne podnormálny (mimoriadne studený) 

  

Najchladnejšia bola prvá a posledná pentáda - minimálne teploty klesli v dolinách a kotlinách 

severného Slovenska na -18 aţ -22 °C. Naopak najteplejšie bolo uprostred januára - v dňoch 

14. a 16.1. vystúpila maximálna teplota v oblasti Bratislavy na 13,5 °C. Súvislá snehová 

pokrývka sa vyskytovala najmä v poslednej dekáde. Jej výška dosiahla na juhozápadnom 

Slovensku 5 aţ 10 cm, v oblasti Malých Karpát 15 aţ 25 cm. 

  

Prvé tohtoročné februárové dni prakticky kopírovali záver januára, so snehovou prikrývkou 

do 15 cm a s relatívne miernymi mrazmi. Tento zimný charakter počasia, ale veľmi rýchlo 

vystriedali takmer jarné dni. V noci síce teplota stále klesala pod bod mrazu, čo zapríčinilo, ţe 

kvetináče boli stále zmrznuté na kameň, cez deň sa ale teplota šplhala dosť vysoko a v tieni 

dosahovala aţ 8,4 °C. Výsledkom bolo intenzívne topenie snehu počas dňa a následné 

zamrznutie všetkého v noci. Na konci prvej dekády februára bola snehová prikrývka preč a 

zostali len ojedinelé malé snehové fliačiky na miestach, kde nesvietilo slnko (tieto sa udrţali 

ešte takmer mesiac). Všetko nasvedčovalo tomu, ţe prichádza jar. Zo zeme začali vykúkať 

prvé lístky šafránov a narcisov a 9. februára sa objavili prvé kvety hamamelu - prvé a zároveň 

posledné februárové kvety.  

http://www.nun.sk/pocasie2010/zrazky_2010.jpg
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Druhá dekáda začala tekutými zráţkami. Pršalo jeden deň a vo februári uţ viac nepadla ani 

vločka, ani kvapka. Keď začne pršať pri teplotách tesne pod bodom mrazu, výsledkom je 

poľadovica, namŕzajúca voda na všetkom a kvetináče plné vody. Našťastie táto nepriaznivá 

situácia netrvala dlho, mrazy v noci boli mierne, teploty cez deň nestúpali vysoko, ale o pár 

dní sa všetko zmenilo a začali najhoršie dni tejto zimy. Posledné februárové dni presvedčili, 

ţe zima ešte nepovedala posledné slovo. Nočné teploty začali klesať a zastavili sa aţ na 

hodnote – 13,4 °C. Túţobne očakávaný sneh bol v nedohľadne a počas 6 dní teplota dokonca 

nevystúpila ani nad bod mrazu. Takéto extrémne počasie bez snehu v spojitosti s nízkymi 

teplotami sme vo februári ešte nezaznamenali. 

Tohtoročný marec bol plný zráţok. Sneh, dáţď a podmáčané polia ešte 31. marca nedovolili 

poľnohospodárom v niektorých oblastiach Slovenska začať s jarnými prácami. Jarné obilniny 

sa podarilo doteraz zasiať iba niektorým farmárom v juţnejšej časti krajiny. Ostatní ešte na 

polia traktory nevyslali a čakali na zlepšenie počasia. „S jarnými prácami sme ešte nezačali, 

aj keď už nie je sneh, stále je mokro," povedala Elena Chabadová z poľnohospodárskeho 

druţstva Očová. Podobne boli na tom podľa agronóma Miroslava Bachratého aj v poľno-

hospodárskom druţstve v Nemšovej.  

Ivana Augustínová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK)           

v Banskej Bystrici odhadla oneskorenie začiatku jarných prác oproti ostatným rokom na dva 

aţ tri týţdne. „Na niektorých poliach leží ešte sneh a väčšina pôdy je po víkendových dažďoch 

podmáčaná," povedala. Riaditeľ pobočky SPPK vo Veľkom Krtíši Juraj Fibich spresnil, ţe za 

posledné tri dni napršalo na niektorých miestach okolo 17 litrov vody na meter štvorcový. 

Farmári meškali najmä so sejbou jarného jačmeňa, v minulých rokoch sa tieto práce 

začínali napríklad v okolí Levíc uţ koncom februára. 

Mesiac apríl 2011 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne podnormálny, ale v západných, 

severozápadných, severných a severovýchodných regiónoch Slovenska bol zráţkovo normál-

ny aţ zráţkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosferických zráţok sa pohybovali väčšinou 

od 4 mm v Silickej Jablonici do 103 mm na Skalnatom Plese a na hrebeňoch Tatier to bolo aj 

viac. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 34 mm, čo 

predstavuje 62 % normálu a deficit zráţok 21 mm. Mesiac apríl roku 2011 bol významný 

najmä pri hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. Priemerná 

mesačná teplota vzduchu bola štatisticky významne vysoká na celom území Slovenska aspoň 

od roku 1961. Apríl 2011 skončil na väčšine územia Slovenska ako teplý aţ veľmi teplý. V 

Hurbanove dosiahla jeho priemerná mesačná teplota 13,2 °C, čo je 2,5 °C nad normálom 

(1961-1990). Podobne tomu bolo aj na iných miestach Slovenska:  

  

                                        apríl 2011              normál (1961-1990)                        

Bratislava, letisko             13,4 °C                       10,7 °C                             

Piešťany                           12,0 °C                         9,6 °C 

Sliač                                 11,9 °C                         8,8 °C 

Oravská Lesná                   6,3 °C                         4,1 °C 

Košice, letisko                 12,1 °C                         9,5 °C 

  

Máj 2011 bol teplotne nadpriemerný, čo sa týka zráţok zodpovedal medziam normálu. 

V období troch zmrznutých sa mrazy nevyskytovali. Máj 2011 na väčšine územia Slovenska 

skončil s kladnou teplotnou odchýlkou, ktorá bola v rámci teplotného normálu 1961-1990. V 

Hurbanove dosiahla májová priemerná mesačná teplota hodnotu 16,7 °C, čo je 1,1 °C nad 

normálom (1961-1990). Podobne tomu bolo aj na iných miestach Slovenska:  

  

                                        

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1883&pr=0.12&w_id=825&tstamp=1342893584&pid=785&cd=7d383d374f791d7e8568553e72692474&f=1
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=2001&pr=0.02&w_id=19933&tstamp=1342893584&pid=785&cd=f2630ff04e82f39c80ef9166c269ac74
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=310&pr=0.13&w_id=999&tstamp=1342893584&pid=785&cd=3663668e0c7ae219e014efc59536a1e2&f=1
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         máj 2011          normál (1961-1990) 

Bratislava, letisko            16,3 °C                    15,1 °C 

Sliač                                15,0 °C                    13,8 °C 

Oravská Lesná                10,5 °C                      9,6 °C 

Košice, letisko                15,8 °C                    14,4 °C 

 

Leto 2011 (meteorologické a klimatologické leto trvá od 1. júna do 31. augusta). Napriek 

tomu, ţe dlhodobé prognózy predpokladali, ţe leto 2011 skončí ako teplotne nadpriemerné, 

bolo oproti pôvodným predpokladom ešte asi o 1 °C teplejšie. A to aj napriek tomu, ţe sa 

vyskytlo aj obdobie s chladnejším počasím (najmä druhá polovica júla). Leto 2011 ako celok 

malo na Slovensku priemernú kladnú teplotnú odchýlku +1,6 °C nad teplotným nor-

málom 1961-1990. Na východnom Slovensku však boli miesta, kde bolo toto leto ešte 

teplejšie, napríklad v Medzilaborciach malo odchýlku aţ +2,2 °C nad normálom. Preto leto 

2011 môţeme z hľadiska štatistiky klasifikovať ako veľmi teplé. Najteplejšími mesiacmi leta 

boli jún a august. Odchýlky leta od normálu boli nasledovné: 

  

                                         leto 2011         normál (1961-1990)           

Bratislava, letisko              19,8 °C                    20,1 °C                                         

Sliač                                  19,0 °C                    18,3 °C                       

Oravská Lesná                   14,6 °C                    14,1 °C                       

Košice, letisko                   19,5 °C                    19,0 °C                        

V posledných rokoch si uţ ľudia zvykli, ţe 

letá bývajú horúce. Všetky letá od roku 

1990 mali na Slovensku kladnú teplotnú 

odchýlku od normálu a od roku 2007 boli 

všetky letá veľmi teplé. Ešte teplejšie však 

boli letá na začiatku tohto storočia a naj-

teplejšie leto od začiatku meteorologických 

pozorovaní na našom území sa vyskytlo 

v roku 2003. Jeho priemerná teplota sa na 

juhozápadnom Slovensku mala rovnakú 

hodnotu, ako majú normálne letá v oblasti 

stredného Talianska a východného pobreţia Španielska (Barcelona). Kým priemerná teplota 

leta je v níţinách juhozápadného Slovenska okolo 19 °C, v tejto časti Stredomoria je to okolo 

23 °C. Leto 2011 skončilo v Hurbanove, kde sa vykonávajú neprerušené meteorologické 

pozorovania od roku 1871, ako 9. najteplejšie. Jeho priemerná teplota dosiahla 20,9 °C, čo je 

+1,5 °C nad dlhodobým priemerom 1901-2000. Takýto vývoj spôsobila najmä posledná 

augustová dekáda, ktorá bola extrémne horúca. Dňa 26. augusta dosiahla maximálna teplota v 

Ţihárci aţ 37,0 °C, čo bolo zároveň aj najvyššie maximum počas tohto leta.  

Leto 2011 bolo zaujímavé aj z hľadiska atmosférických zráţok, ktoré boli často spojené so 

silnými búrkami. Napríklad v Banskej Štiavnici napršalo 6. júna pri búrke 66 mm zráţok. 

V tejto lokalite to bol 2. najvyšší denný úhrn zráţok v júni aspoň od roku 1901. Len o deň 

neskôr, dňa 7. júna, spôsobila katastrofálnu povodeň búrka postupujúca od juhu k svahom 

Malých Karpát, pričom 7. júna v Modre, Piesku napršalo aţ 104 mm zráţok. Aj dňa 9. júna 

ráno pri výdatnom daţdi napršalo v Bratislave, Mlynskej doline 50 mm zráţok, čo spôsobilo 

problémy predovšetkým v kopcovitom teréne západnej časti Bratislavy. Veľa búrok sa 

vyskytovalo na Slovensku aj v nasledujúcich dňoch prvého letného mesiaca. Za celý jún sa 

vyskytlo len 6 dní, kedy ţiadna meteorologická stanica na Slovensku nezaznamenala  
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búrku. Výdatné zráţky sa vyskytli aj na konci júna. Popoludní a večer dňa 30. 6. 2011 

postupoval cez Slovensko výrazný studený front a odtekajúca daţďová voda spôsobila 

v Bratislave uţ druhýkrát v jednom mesiaci problémy. V Bratislave na Kolibe napršalo 54 

mm a v Stupave to bolo aţ 74 mm zráţok. Po výraznom, ale krátkom ochladení na začiatku 

júla sa opäť rýchlo oteplilo a prvú výraznejšiu vlnu horúčav sprevádzali aj silné búrky. 

Obdobie od 18. 7. do 21. 7. 2011 bolo mimoriadne búrlivé a daţdivé, sprevádzané prechodom 

od horúčav k dlhšiemu chladnejšiemu obdobiu. Dňa 19. 7. na viacerých miestach stredného 

Slovenska vyskytli  zráţky s úhrnom vyšším ako 50 mm, napríklad v Telgárte to bolo 79 mm. 

O deň neskôr boli takéto úhrny zráţok zaznamenané aj na východnom Slovensku, napríklad 

v Čaklove 71 mm. Dňa 21. 7. 2011 sa opäť vyskytli výdatné zráţky aj na západnom 

Slovensku - v Modre, Piesku to bolo 71 mm. Od 22. 7. do 31. 7. 2011 sa vyskytovali zráţky 

pravidelne, ale boli menej výdatné, s výnimkou niektorých búrok.  

V prvej dekáde augusta sa ešte vyskytovali zráţky pomerne často, ale uţ nemali taký plošný 

rozsah ako v poslednej júlovej dekáde. Pozornosť si zaslúţi kritická situácia, ktorú spôsobil 

výdatný dáţď ráno dňa 4. 8. 2011 v Bratislave a na juhu Záhoria. V Bratislave na Kolibe v 

tento deň napršalo 50 mm a v Stupave 52 mm zráţok. V druhej augustovej dekáde začali 

pribúdať dni, počas ktorých zráţok ubúdalo a súčasne sa otepľovalo. V poslednej dekáde 

augusta horúčavy vyvrcholili a v tomto čase boli na Spiši niekoľko dní po sebe zaregistrované 

silné búrky, pri ktorých 23. augusta napršalo v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni 50 mm a 24. 

augusta v Starej Lesnej 43 mm zráţok. Leto v roku 2011 bolo bohaté na búrky, viac ako v 2/3 

dní sa aspoň niekde vyskytla búrka. Najbohatší na zráţky bol z hľadiska celého územia 

Slovenska júl, počas ktorého spadlo 173 mm. Najvyšší mesačný úhrn zráţok počas leta 2011 

zaznamenali na Skalnatom Plese, kde v júli spadlo 412 mm. Najniţší mesačný úhrn bol 

zaznamenaný v Zemplínskom Hradišti, kde za celý august spadlo len 2 mm zráţok. August 

bol všeobecne chudobný na zráţky, za celý mesiac spadlo na území Slovenska 44 mm zráţok. 

Napriek častým búrkam neboli atmosférické zráţky počas tohtoročného leta také 

výdatné ako počas vlaňajšieho. Zatiaľ čo počas leta  minulého roka zaznamenali na 

meteorologických staniciach Slovenska takýchto dní 5, počas tohtoročného leta existuje zatiaľ 

záznam iba o jednom takomto úhrne. K pa-mätnej povodni na riečke Handlovka v lete 

minulého roka prispeli výdatné zráţky z 15. 8. 2010, pri ktorých  napršalo napríklad v Jánovej 

Lehote 103 mm a v Handlovej 94 mm zráţok. 

Tohtoročná jeseň bola z hľadiska atmosférických zráţok výnimočná. Septembrové a 

októbrové sucho ešte viac zvýraznil november. Priestorový úhrn zráţok pre celé územie 

Slovenska dosiahol v novembri 1 mm. November 2011 sa tak stal najsuchším novembrom 

v celej histórii meteorologických meraní na Slovensku a zaradil sa aj medzi 3 najsuchšie 

mesiace aspoň od roku 1881. Suchý november teda ešte viac umocnil negatívnu bilanciu 

zráţok z predchádzajúcich dvoch mesiacov a prispel k tomu, ţe jeseň 2011 (september aţ 

november) bola v niektorých regiónoch najsuchšia aspoň od roku 1901. Ak hodnotíme územie 

Slovenska ako celok, potom priestorový úhrn zráţok pre celé územie Slovenska je v jeseni 

2011 druhý najniţší po jeseni v roku 1959 od začiatku meraní zráţok na našom území, ktoré 

sa vykonávajú od roku 1881. 
Po teplotnej stránke skončila jeseň 2011 na väčšine územie Slovenska ako teplotne normálna 

s nevýraznou kladnou odchýlkou od +0,1 do +0,5 °C nad teplotným normálom 1961 - 1990. 

Na kladnej teplotnej odchýlke sa podpísal september, ktorý bol veľmi teplý. Relatívne naj-

chladnejší bol november, ktorý skončil prevaţne so zápornými teplotnými odchýlkami pri-

bliţne od -1 do -2 °C, čím skončil ako teplotne podnormálny. Podobne tomu bolo aj na iných 

miestach Slovenska: 
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                                    november 2011       normál (1961-1990)       odchýlka 

Bratislava, letisko             2,9 °C                  4,5 °C                          - 1,6 °C            

Sliač                                  1,0 °C                  3,1 °C                          -2,1 °C  

Oravská Lesná                 -0,2 °C                  0,7 °C                          -0,9 °C 

Košice, letisko                  1,9 °C                  3,2 °C                           -1,3 °C 

Zaujímavosťou teplotných pomerov jesene v roku 2011 bolo aj veľmi kontrastné obdobie, 

ktoré sa vyskytlo na začiatku (pribliţne prvých 35 dní) a na konci jesene (posledných 20 dní). 

Odzrkadlilo sa to aj na priemerných mesačných teplotách v Hurbanove - septembrová teplota 

tu dosiahla hodnotu 18,4 °C, októbrová 10,2 °C a v novembrová 3,2 °C, čo v súčte pred-

stavuje pokles o 15,2 °C. Takýto rozdiel medzi septembrovou a novembrovou teplotou ne-

býva beţný. V Hurbanove sme podobné prudké poklesy teploty v jesenných mesiacoch 

pozorovali od začiatku pozorovaní (1871) iba v rokoch, 1874 (16,7 °C), 1879  (15,9 °C), 1920 

(15,8 °C), 1942  (15,6 °C) a 1892 (15,4 °C). Príčinou tohto vývoja bolo všeobecné sucho, 

ktoré vytváralo vhodné teplotné podmienky na tento prudký pokles. Na začiatku jesene, keď 

bolo cez deň často slnečno a teplo (hoci noci uţ boli chladnejšie), boli priemerné denné 

teploty ešte vysoké. Postupne, ako sa skracovali dni a predlţovali noci, teplota po západe 

Slnka klesala čoraz niţšie, aţ nakoniec v druhej polovici novembra ovládli počasie na Slo-

vensku inverzie, ktoré pokles teploty vzduchu ešte viac zvýraznili. Trochu odlišný záver jese-

ne však bol v polohách nad hranicou inverzie, kde boli naopak na konci jesenného obdobia 

teplotné podmienky aţ veľmi príjemné. 

December začal inverzným a hmlistým počasím, ktoré bolo ešte pokračovaním extrémne 

suchej jesene. Od 4. 12. 2011 nastal ale dlho očakávaný zlom v počasí a začali k nám preni-

kať frontálne poruchy od západu. Znamenalo to oblačné, premenlivé a teplé počasie                 

s častými, aj keď nie príliš výdatnými zráţkami. Prvé významnejšie zráţky priniesla aţ hlbo-

ká a rozsiahla tlaková níţ Joachim. Joachim bol sprevádzaný aj prudkým aţ búrlivým vetrom. 

Po jeho prechode sa postupne ochladilo a 21. 12. 2012 sa prvýkrát vytvorila aj súvislá sne-

hová pokrývka o hrúbke 4 cm. Do Vianoc sa však sneh takmer roztopil, a tak na Štedrý deň 

sme mali uţ len nesúvislú vrstvu snehu. Nasledovalo inverzné a hmlisté počasie s mrholením, 

prerušené 30.12.2011 prechodom frontálneho systému od severozápadu, pri ktorom sa 

vyskytlo aj mierne sneţenie.  
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Kalendár udalostí v roku 2011 
 

 

15. 1. 2011 – 16. Mestský ples v Nemšovej 

22. 1. 2011 – 19. Rodičovský ples Spojenej katolíckej školy 

12. 2. 2011 – Skautský ples 

20. 2. 2011 – stretnutie Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klubu v Kultúrnom centre v                

                      Nemšovej 

5. 3. 2011 – fašiangový sprievod 

                 - Slávnostný aktív Slovenského červeného kríţa 

23. 3. 2011 – Deň učiteľov 

6. 4. 2011 – zdokonaľovacia príprava bojových zručností vojakov v Multifunkčnej zásobova- 

                    cej základne západ Nemšová 

29. 4. 2011 – tradičné stavanie májov 

4. 5. 2011 – Recyklačný deň s Rádiom Regina 

6. 5. 2011 – 4. ročník environmentálnej súťaţe EKOLO NÁS organizovanej skautmi 117-teho  

                    zboru sv. Františka z Assisi  

7. 5. 2011 – preteky mladých rybárov na Štrkovni v Nemšovej 

15. 5. 2011 – Deň matiek v Kultúrnom centre v Nemšovej 

17. 5. 2011 – beseda Diagnostika a liečba rakoviny s Mudr. Slobodníkovou v Mestskom mú- 

                      zeu v Nemšovej 

20. 5. 2011 – výstava Jozefa Vydrnáka LAUDATIO 3 

20. - 21. 5. 2011 – rozhodujúci okamih sčítania obyvateľov, bytov a domov 

29. 5. 2011 – beseda s názvom Misia India s pátrom Šulíkom v Mestskom múzeu v Nemšovej 

1. 6. 2011 – Deň otvorených dverí v Multifunkčnej zásobovacej základni západ Nemšová pre   

                    deti pri príleţitosti Dňa detí 

4. 6. 2011 – svätá omša pod Košármi na sviatok patróna poľovníkov sv. Huberta 

9. 6. 2011 – vítanie nových občiankov mesta 

10. 6. 2011 – výtvarná súťaţ OČAMI DETÍ organizovaná MAS Vršatec 

19. 6. 2011 – koncert hudobnej skupiny Cigánski diabli v Kultúrnom centre v Nemšovej 

24. 6. 2011 – VIDIACI, ALE NEVIDENÝ, výstava Vladislava Kakodyho 

1. 7. 2011 – otvorenie Regionálneho strediska naturálneho odievania v Multifunkčnej zásobo-  

                    vacej základni západ Nemšová 

22. 7. 2011 – 5. ročník pouličnej výtvarnej výstavy prác detí 

12. 8. 2011 – výstava Vojtecha Korvasa PROFIL 70 

12. – 13. 8. 2011 - 16. ročník Nemšovského jarmoku 

                            - Výstava gladiol, kultivarov slovenského, českého a svetového sortimentu 

5. 9. 2011 – výstava Petronely Novosadovej OBRAZY A SKLO 

7. - 10. 10. 2011 – 47. ročník výstavy Ovocie, zelenina a kvety 

14. 10. 2011 – výstava POÉZIA ŢIVOTA výtvarníčky Janky Breznickej 

24. 11. 2011 – vítanie nových občiankov mesta 

1. 12. 2011 – výstava SLOVENSKO NA MAPÁCH 1500- 1900 I. diel 

4. 12. 2011 – privítanie Mikuláša v Kultúrnom centre v Nemšovej 

15. 12. 2011 – výstava sklárskych výrobkov DOTKNI SA MA 

30. 12. 2011 – Predsilvestrovské posedenie miestneho Spolku Slovenského červeného kríţa  

31. 12. 2011 – Silvester 2011 a vítanie Nového roka 2012 
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Zdroje pouţité pri písaní kronikárskeho záznamu mesta Nemšová za rok 2011 

 

 

 Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 

 

 Periodiká: Trenčianske noviny, Nemšovský spravodajca 

 

 kniţné vydanie MAS Vršatec 

 

 Aktuality z webových stránok internetu 

 

 Vlastné poznámky  

 

 

 

 


