
MESTO NEMŠOVÁ 

 

 

KRONIKA 
MESTA NEMŠOVÁ 

ROK 2018 

 

 

okres: Trenčín 

kraj: Trenčiansky 

spracovala: Mgr. Miroslava Bachratá 

kronikárka mesta Nemšová 



2 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

JUDR. MILOŠ MOJTO 

PRIMÁTOR  MESTA NEMŠOVÁ 

OD 10. 12. 2018 

ING. FRANTIŠEK  BAGIN 

PRIMÁTOR  MESTA  

DO 10. 12.2018 

ING. IVETA  JURISOVÁ 

PREDNOSTKA  MESTSKÉHO  

ÚRADU NEMŠOVÁ 

do 31.12.2018 

 



3 
 

OBSAH  
 

1. SVET, SLOVENSKO            4 

2. POČASIE             5 

3. VEREJNO-SPOLOČENSKÝ A KULTÚRNY ŽIVOT       7 

4. ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY          16 

5. INVESTIČNÉ AKCIE           31 

6. MESTSKÝ ÚRAD A ORGANIZÁCIE MESTA       36 

7. ORGANIZÁCIE V MESTE NEMŠOVÁ        42 

8. AGROTURIZMUS           50 

9. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA         54 

10. SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ       57 

11.PODNIKANIE A OBCHOD          62 

12. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE          66 

13. NÁBOŽENSTVO           67 

14. ŠKOLSTVO            69 

15. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA        85 

16. KULTÚRNY KALENDÁR          97 

17. POUŽITÉ SKRATKY           99 

18. POUŽITÁ LITERATÚRA         100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

SVET A SLOVENSKO 
Mnohé svetové udalosti, ako sú napríklad prezidentské voľby v Českej republike, ktoré vyhral 

Miloš Zeman, alebo v Rusku, kde bol zvolený na štvrté funkčné obdobie Vladimír Putin, či 

pokračujúce rokovania o Brexite boli zatienené dianím na Slovensku. 

V tomto roku si pripomíname niekoľko historických  míľnikov, ktoré zmenili život v minulosti. 

Dňa 21. augusta uplynulo 50 rokov od obsadenia ČSR spojeneckými vojskami, 1. októbra 

uplynulo 80 rokov od 2. ČSR a Mníchovskej dohody a dňa 28. októbra uplynulo 100 rokov 

od vzniku 1. ČSR. Prevratom sa oslobodili od maďarskej nadvlády a získali vlastné územie. 

Tlakom väčšieho Nemecka o časť tohto územia prišli a vstupom vojsk do krajiny prišli o 

možnosť socializmu s ľudskou tvárou. Jedno mali spoločné - boj za demokraciu a slobodu 

a inak tomu nebolo ani v tomto roku. Preto rovnako ako roky 1918, 1938 a 1968 i  rok 2018 

môžeme zaradiť jeho tragickými a politickými udalosťami do prelomových dejín Slovenska. 

Závažné činy z prítomnosti sa v histórii pridajú k tým, ktoré zmenili myslenie ľudí, politickú 

scénu a zanechali ranu na duši nejedného Slováka. Možno sa stane i výročným, tak ako sme si 

v tomto roku pripomenuli iné výročia historických udalostí Slovenska. 

Dňa 21. februára boli vo vlastnom dome vo Veľkej Mači zavraždení novinár Ján Kuciak 

a jeho snúbenica Martina Kušnírová, a to len preto, že bojovali za pravdu. Táto udalosť 

rozprúdila veľké protesty. Reagovalo celé Slovensko i zahraniční politici. Predseda Európskej 

komisie Jean-Claude Juncker i predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani uviedli, že sú 

šokovaní vraždou slovenského novinára. Europoslanci si uctili jeho pamiatku minútou ticha. Je 

ťažké opísať situáciu, ktorá tu vznikla, na niekoľkých riadkoch, ale dôsledky hovoria za seba. 

Nastali protesty, spomienkové pochody. Od Nežnej revolúcie nič tak nespojilo občanov 

Slovenska ako táto chladnokrvná vražda. Prečo sa to stalo? Všetko poukazuje na prácu a 

posledný nedopísaný článok novinára, v ktorom odhalil prepojenie talianskej mafie s Úradom 

vlády pod vedením Roberta Fica.  

Následne na svoje funkcie rezignovali: štátna radkyňa Mária Trošková a šéf kancelárie 

Bezpečnostnej rady Viliam Jasaň. Na vlastnú žiadosť odišiel i šéf Ficovej kancelárie Roman 

Šipoš. Dva týždne po vražde odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák (nahradil ho Tomáš 

Drucker, po ňom Peter Pellegrini a od 23. apríla Denisa Saková).  Dva dni po odstúpení ministra 

vnútra 15. marca podal demisiu i premiér Robert Fico, ktorého vo funkcii nahradil Peter 

Pellegrini. Okrem nich došlo i k výmene ministra kultúry, spravodlivosti, zdravotníctva, 

vicepremiéra pre investície a informatizáciu a v júni nahradil vo funkcii prezidenta policajného 

zboru Tibora Gašpara generál Milan Lučanský. 

Ján Kuciak sa zapísal do smutnej svetovej štatistiky, v ktorej pri výkone svojho  povolania bolo 

v roku 2018 zabitých 94 novinárov a pracovníkov médií, o 12 viac ako v roku 2017, uviedla 

Medzinárodná federácia novinárov.  

V druhej polovici roka Slovensko v Bruseli slávnostne prevzalo predsednícku štafetu vo V4. 

V novembri sa posledný raz samostatne konali slovenské komunálne voľby, podobne ako tie 

župné, s ktorými sa v budúcnosti spoja. Voľby sa niesli v znamení nezávislých kandidátov, 

ktorí obsadili 38 % miest zvolených starostov a primátorov. V Trenčíne si svoj post primátora 

obhájil Richard Rybníček. Priebeh a výsledky napínavých volieb v Nemšovej sú detailne 

opísané v kapitole činnosť samosprávy mesta Nemšová.  
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POČASIE 
V plusových teplotách bolo v úvode 

roka územie celej strednej i západnej 

Európy. Inak tomu nebolo ani na 

Slovensku, keď v Hurbanove namerali 

v januári priemerné teploty vzduchu 3,4 

°C. V Nemšovej boli priemerné teploty 

v prvých dvoch týždňoch 5,3 °C, 

a najteplejšie dni boli 6. a 7. januára až 

9,7 °C (v Hurbanove to bolo 14,7 °C). 

V druhej polovici mesiaca sa mierne 

ochladilo, no nešlo o výrazné 

a dlhodobé ochladenie. Dva dni 

v mesiaci môžeme považovať za ľadové, 

kedy teplota počas celého dňa 

nevystúpila ani na 0 °C. Teplota sa 

v dňoch 14. - 15. januára pohybovala od -4,1 °C do -1,7 °C. Nasledujúce dni boli už len 

mrazové, počas ktorých sa teplota pohybovala okolo +- 0 °C. Najnižšia teplota nameraná 

v Nemšovej v januári bola 22. januára -6,6 °C, ale ten istý deň vystúpili teploty i mierne nad 

0 °C. 

Február bol v porovnaní s januárom o niečo chladnejší. Okrem dvoch dní sa každý deň vyskytla 

mínusová teplota. Najnižšia teplota -12,2 °C bola nameraná 26. februára a najvyššia teplota 

5,2 °C 1. februára. Iba šesť dní bolo stále v mínusových teplotách, teda ich môžeme radiť 

k ľadovým dňom. Priemerné najnižšie teploty vo februári boli -4,9 °C. Napriek tomu teplota 

takmer počas každého dňa vystúpila na cca 2,0 °C. Situácia sa zmenila na prelome februára 

a marca.  

V posledných februárových dňoch udreli mrazy a pokračovali i v marci, kedy hneď 1. marca 

bola nameraná minimálna teplota -13,8 °C. Prvý marcový týždeň môžeme považovať za 

chladnejší než celý január. Ľadové dni pokračovali až do 4. marca, kedy sa začalo mierne 

otepľovať. Najvyššia nameraná teplota v marci bola 13,0 °C. Priemerné teploty sa pohybovali 

okolo 10,0 °C, pričom približne v polovici marca sa vyskytlo ešte jedno malé ochladenie, ale 

po ňom sa začalo rýchlo otepľovať. 

Typicky jarné počasie tu ale nebolo dlho a v druhej polovici apríla nás prekvapilo už priam 

letné počasie. Prvý letný deň, teda deň, počas ktorého teplota vystúpila minimálne na 25 °C, 

bol na Slovensku zaznamenaný 9. apríla. Nešlo však len o teplotu, pretože v minulosti bol prvý 

letný deň zaznamenaný aj koncom marca. Apríl pripomínal letný charakter i inými črtami, 

ustálenosťou teplého počasia a výskytom búrok, tie sa v Nemšovej ale nevyskytli. 

V Nemšovej bola v apríli najvyššia nameraná teplota 26,3 °C. V závere mesiaca sa teplota 

v niektorých územiach Slovenska vyšplhala až na 30 °C (Holíč, 30,1 °C), čo je v tomto období 

výnimočný, ale v posledných rokoch čoraz častejšie sa opakujúci jav. Apríl bol na väčšine 

meracích staníc vôbec najteplejším aprílom od začiatku systematických meraní na území 

Slovenska a už počas neho sa začali objavovať prvé problémy zo suchom. 

Stavanie snehuliakov detí zo  ZŠ, Janka Palu, 24.01.2018 
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Podľa meteorológov bolo leto 2018 veľmi dlhé a mimoriadne teplé. Počet letných dní s 

teplotou nad 25,0°C bol v Nemšovej 79. Tropických dní s teplotou nad 30,0 °C bolo 

v Nemšovej spolu 25. V celoslovenskom meraní niektoré stanice namerali v júli a auguste až 

21 tropických dní v rade, čo je najviac od roku 1994. V Nemšovej bolo 16 tropických dní 

v rade, počas ktorých sa teplota pohybovala od 29,5 °C do 33, 8 °C. Bolo to od 25. júla do 10. 

augusta. Počas tohto obdobia sa vyskytlo i niekoľko búrok, ktoré však vzduch ochladili iba na 

chvíľu. Miernejšie teploty boli od 11. do 17. augusta a pohybovali sa pod teplotou 30,0 °C. 

Následne prišiel týždeň horúčav, počas ktorých sa udržala teplota od 30,3 °C do 32,3 °C. Koniec 

tropickým dňom dala búrka 24. augusta, po ktorej sa ochladil vzduch na príjemných 20 

stupňov. Zvyšok augusta uplynul s teplotami medzi 20 - 25 °C.  

Prvá polovica septembra bola prevažne slnečná, čo spôsobilo výskyt letných teplôt. Od 22. 

septembra prišlo na naše územie oblačnejšie i daždivejšie počasie. Teplota vzduchu sa znížila 

na 10 - 15 °C, ale to netrvalo dlho a  v závere mesiaca sa opäť objavilo slniečko. Október bol 

chladnejší s najvyššou priemernou teplotou 14,9 °C a so 7 daždivými dňami. 

November sa pozvoľne ochladzoval. Prvý týždeň sa teploty pohybovali od 15 do 19 °C. 

V druhom boli už nižšie, od 9°C do 15 °C . V druhej polovici mesiaca sa teploty držali prevažne 

okolo 10 °C. V závere mesiaca dňa 29. novembra o 7.30 hod. sa Nemšová zobudila do 

mrazivého rána s teplotou – 8,3 °C. Nešlo však o prvé mrazové dni na Slovensku, tie sa ukázali 

už v závere septembra.  

Prvé ľadové dni v Nemšovej boli na prelome novembra a decembra. Dňa 1. decembra sa 

teplota v Nemšovej pohybovala od – 4,2 °C do – 1,9 °C. V decembri sa celkovo vyskytlo 8 

takýchto ľadových dní, netýkali sa však Štedrého večera a vianočných sviatkov. Záver roka sa 

vyznačoval teplejším počasím. Dňa 21. decembra bolo ešte mrazivo a na väčšine Slovenska i so 

snehovou pokrývkou, no Vianoce sme prežili pri teplotách od +3,0 °C. Počas noci vždy jemne 

primrzlo, no cez deň teplota vystúpila nad 0°C, ak sa vyskytli zrážky, tak išlo o dážď alebo 

dážď so snehom.  

Počasie v roku 2018 neprinieslo výrazné kalamitné situácie, ktoré by ohrozovali obyvateľov 

našich obcí. Počas roka sa vyskytlo 18 lokálnych búrok, približne 4 blýskavice a niekoľko 

búrok v blízkom okolí. 
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VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 
VOJTECH KORVAS: O MNE...(ÚRYVOK) 

...Ako deti, sme mali potôčik, v ktorom sme sa vždy po naháňačkách osviežovali. Raz, keď som 

ja z neho načieral vodu z jeho žblnkajúceho toku do svojich dlaní, zbadal som na jeho dne 

belasý kamienok s dierkou ako hrášok. Ihneď som si spomenul na čiesi slová, že nájsť takýto 

kamienok znamená šťastie. Vytiahol som ho preto so zbožnou úctou z jeho teplej vody, a dlho 

cez ňu hľadel na všetko dianie okolo seba. Bol som vtedy skutočne šťastný... No i napriek tomu 

som ho vrátil späť do potoka. Veď načo by mi vtedy bol... 

...Po mnohých rokoch som sa celkom náhodou ocitol opäť pri tomto potôčiku z detstva. S 

nostalgiou som sa zahľadel na jeho monotónne tečúcu vodu. Tu zrazu som zbadal na jeho dne 

takmer taký istý belasý kamienok s dierkou ako hrášok. I teraz som ho vytiahol so zbožnou 

úctou z jeho vody ... Teraz však cez ňu civela len moja bledá, vráskavá dlaň... Opäť som ho 

vrátil potoku. Hoci by mi bol vždy potrebný... 

...najbližšie môjmu naturelu ... 

Predslov k poviedke Biele tiene od Vojtecha Korvasa, 2012 

Vojtech Korvas nás navždy opustil dňa 2. marca 2018 vo 

veku nedožitých 77 rokov a inou ako touto smutnou správou 

sa verejno-spoločenský a kultúrny život ani začať nedá. 

Výtvarník, neúnavný kultúrno-osvetový pracovník, zakladateľ 

významných kultúrnych aktivít a zostavovateľ mnohých kníh 

a publikácií vo svojom živote zastával i funkciu kronikára, 

a preto spomienka na neho a na jeho životné dielo má 

v kronike 2018 svoje čestné miesto. Za všetko, čo urobil pre 

kultúrno-spoločenský život v meste Nemšová počas 

niekoľkých desiatok rokov, mu patrí obrovská vďaka.  

Keby sme si ho mali pripomenúť jeho konkrétnymi aktivitami 

a dielami, zaplnili by sme kroniku celú. Zostavoval a v 

prevažnej časti i autorsky pripravil „Dejiny Nemšovej, 

Ľuborče, Kľúčového a Trenčianskej Závady“, zostavil 

publikáciu „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 požiarnej ochrany v Nemšovej“, „50. 

výročie Základnej školy v Nemšovej“. Spracoval históriu nemšovského poľnohospodárstva a 

iné zamestnania obyvateľstva, jeho ľudových zvykov, ale i divadla, kina a mnohé ďalšie. Stal 

sa držiteľom významných ocenení. V roku 1989 mu bola udelená „Medaila zaslúžilého 

pracovníka okresu Trenčín“. V roku 2009 v prítomnosti prezidenta republiky Ivana 

Gašparoviča získal „Cenu mesta Nemšová“ a na výstave „Profil 70“  získal cenu „Pocta 

generálneho riaditeľa Národného osvetového centra SR“. Stopy a plody práce pána 

Vojtecha Korvasa nám ho budú ešte dlho pripomínať. Česť jeho pamiatke! 

Autoportrét 

Vojtech Korvas, *13.12. 1941 

kronikár mesta Nemšová  

v rokoch 2000-2005 
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KULTÚRNE PODUJATIA 

V kapitole verejno-spoločenský život je uvedených viac ako 30 kultúrnych podujatí, z toho 

približne polovica bola venovaná deťom. Veľký vplyv na podujatia mala prebiehajúca 

rekonštrukcia kultúrneho domu v Nemšovej, kvôli ktorej boli niektoré podujatia ako napr. 

Hudobné leto zrušené.   

JANUÁR  

Prvým kultúrnym podujatím roka bol 23. mestský ples. Dňa 27. januára v priestoroch veľkej 

sály kultúrneho centra v Nemšovej sa ho zúčastnilo 180 párov elegantných dám a ich partnerov. 

Prítomní boli obklopení nádhernou výzdobou zo živých kvetov, o ktorú sa postarala miestna 

aranžérka Monika Schwandtnerová. Ples svojím príhovorom otvoril primátor mesta Nemšová. 

Úvod programu patril tanečnej skupine Paškovcov, nasledoval valčík v podaní slovenského 

Happyband orchestra a neskôr ich speváci vystúpili so svojou ABBA SHOW. Hviezdou večera 

bol herec a spevák Ján Slezák, známy z muzikálu Na skle maľované, Pomáda, Kleopatra, 

Rebelové a iné. Na plese nechýbal fotografický kútik a miešané drinky od profesionálneho 

baristu a tombola a DJ Hála v priestoroch vinárne. 

FEBRUÁR  

Vľavo: kultúrna sála počas 23. mestského plesu v Nemšovej, vpravo: Ján Slezák a moderátorka plesu Miroslava Mazánová 

Vľavo: detský fašiangový karneval, vpravo: fašiangový sprievod, pochovávanie  basy v amfiteátri mestského múzea  
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Dňa 4. februára sa uskutočnila výročná členská schôdza miestneho spolku Slovenského 

červeného  kríža v Nemšovej, ktorého súčasťou bolo oceňovanie  darcov krvi (viac v kapitole 

Organizácie v meste Nemšová). 

Presne dva týždne po mestskom plese v sobotu 10. februára sa zábavou a dobrou náladou 

ukončilo obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy (14.2. 2018) nazývané fašiangy. 

Zložený bol s masiek, ktoré vyrobili žiaci škôl a občania mesta. Sprevádzaný bol hudbou 

a kultúrnym programom dychovej hudby Nemšovanka a folklórnej skupiny Liborčan. 

Podujatím sa niesla dobrá nálada, vôňa vyprážaných šišiek a zabíjačkových špecialít, ktoré si 

mali občania možnosť zakúpiť počas celého dňa. Pochovaním basy sa symbolicky ukončilo 

obdobie zábavy a plesov, ktoré vystriedal 40-dňový pôst, a to do Kvetnej nedele 18. marca.  

MAREC  

V mesiaci  marec sa  uskutočnili dve podujatia určené predovšetkým nežnému pohlaviu. Dňa 

3. marca pripravil Výbor ZO Únie žien Slovenska v Nemšovej výročnú členskú schôdzu a 

posedenie pri príležitosti MDŽ v KS Ľuborča. Program otvorila Mária Pšenčíková, pokračovali 

básne prednesené členkami únie, príhovor predsedníčky, správa o hospodárení a slávnostný 

príhovor primátora Ing. Františka Bagina. Na druhý deň 4. marca sa v tých istých priestoroch 

uskutočnilo kultúrne podujatie rovnako venované ženám a vystúpila na ňom folklórna skupina 

Radosť.  

Ďalšie dve podujatia boli venované deťom. Smejko a Tanculienka, známe tváre z televíznej 

obrazovky, navštívili našu obec v stredu 14. marca po tretíkrát. Vystúpili o 17.00 hod. vo 

veľkej sále kultúrneho centra v Nemšovej so svojím novým CD Kuk, ani muk. Podujatia sa 

zúčastnilo asi 200 detí.  

Druhé podujatie prinieslo radosť predovšetkým dvom deťom, keď sa v ten istý týždeň 

uskutočnil benefičný koncert pod  názvom Tanec pre Kristínku a Adrianku. Koncert 18. 

marca v sále kultúrneho centra pripravilo mesto Nemšová v spolupráci zo ZUŠ Nemšová. 

Cieľom bolo pomôcť zdravotne postihnutej Kristíne Korienkovej a Adriane Vavrušovej. 

Podujatie svojou prítomnosťou podporili tanečné zoskupenia Elis a Dvorček zo ZUŠ Nemšová, 

Artis, Tweety a Kolíska z Dubnice nad Váhom, Goonies z Trenčína, Laštek z Ilavy, LT z Novej 

Vľavo: benefičný koncert pre Kristínku a Adrianku, vpravo: jedna z ocenených učiteliek počas dňa uč. Janka Bagínová z MŠ 
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Dubnice a ďalšie. Vďaka sále plnej ľudí bol vyzbieraný finančný výťažok vo výške 1065,17 € 

odovzdaný rodičom detí spoločne s finančnými prostriedkami, ktoré na tento účel vyčlenilo 

MsZ v Nemšovej vo výške 100 eur na každú.  

Od štvrtka 15. marca do soboty 17. marca mali všetky mamičky možnosť navštíviť 

v priestoroch kultúrneho domu v Ľuborči jarný bazárik s detským oblečením, ktorý 

organizovalo MC Púpavka.  

Svetový deň učiteľov, sviatok vyhlásený v roku 1994 organizáciou UNESCO ako pripomienka 

Charty učiteľov a odporúčania o postavení učiteľov, bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966. 

Učitelia po celom svete si ho pripomínajú 5. októbra. Na Slovensku sa  Deň učiteľov slávi 28. 

marca ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského. V Nemšovej si tento sviatok 

pripomenulo mesto 27. marca pozvaním pedagogických zborov jednotlivých škôl do 

kultúrneho centra, kde v kultúrnom programe vystúpil tenorista Maroš Bango. Pri príležitosti 

osláv si za svoju prácu prevzalo malé ocenenie 10 učiteľov.  

APRÍL  

Mesto Nemšová pozvalo všetky deti na rozprávkovú inscenáciu Ďurošík alebo na Zbojnícku 

nôtu. Mala sa uskutočniť 22. apríla o 16.00 hod. v Kultúrnom centre Nemšová, nakoniec však 

bola táto akcia pre malý záujem zrušená a podujatie sa nekonalo.  

Stavanie májov je jediné kultúrne podujatie počas roka, ktoré vďaka ľudovej tradícii prináša 

kultúrny zážitok do každej mestskej časti v ten istý deň. Uskutočnilo sa v pondelok 30. apríla 

so začiatkom o 18.00 hod. v Trenčianskej Závade pri Kaplnke Panny Márie Fatimskej. 

Pokračovalo sa v Kľúčovom pri kaštieli, Ľuborči na námestí a ukončené bolo v Nemšovej pri 

kultúrnom centre. O 20.00 hod. tu program pokračoval niekoľko desiatok metrov dlhým 

lampiónovým sprievodom cez mesto a zavŕšený bol krásnym ohňostrojom. V programe 

vystúpili žiaci ZUŠ Nemšová  spolu s Folklórnou skupinou Liborčan a dychovou hudbou NGO 

pod vedením Pavla Králika. Podujatia sa zúčastnilo spolu viac ako 300 divákov, pričom 

najväčšia divácka účasť bola v mestskej časti Nemšová a Kľúčové. 

Vľavo: stavanie májov pri Mestskom  múzeu v Nemšovej 

 

Hore: spomienkové pokladanie venca za oslobodenie Nemšovej 

rumunskou armádou. Vľavo Losif Juras vpravo primátor mesta 
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MÁJ 

V roku 1914 vznikol sviatok, ktorý si pripomíname vždy druhú májovú nedeľu. Podľa zvyklostí 

tento deň patrí všetkým mamám a materstvu. V Nemšovej sme si naše mamy uctili 13. mája 

o 15.00 hod. Pre mamičky a babičky bol tradične pripravený bohatý kultúrny program, 

v ktorom vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ a ZUŠ v Nemšovej. V ten istý deň 13.mája sa uskutočnili 

hody v Tr. Závade (viac kapitola Náboženstvo). 

Koncom mesiaca dňa 27. mája mesto Nemšová pozvalo všetky deti na rozprávkové divadlo 

„Prešibaný kocúr v čižmách“ do Kultúrneho centra v Nemšovej, no podujatie bolo pre malý 

záujem zrušené.  

JÚN  

Pri príležitosti Dňa detí sa v meste realizovalo niekoľko podujatí, pre malých aj väčších. 

V piatok dňa 1. júna o 12.00 hod. sa uskutočnilo otvorenie sezóny letného kúpaliska.  

V ten istý deň sa doobeda konal Atletický deň v priestoroch športového ihriska ZŠ sv. Michala. 

Okrem športových výkonov mali žiaci možnosť vidieť rytierov v dobových kostýmoch, ktorí 

im predviedli zaujímavý historický rytiersky zápas na koňoch. Sprievodným  programom bolo 

pre menšie deti pripravené kreslenie na chodník pred Základnou školou, Janka Palu, kde si 

krátili čas i oddychovaním na deke v tráve.  

V nedeľu 3. júna sa konal 5. ročník Cesty 

rozprávkovým lesom. Podujatie organizované 

mestom Nemšová, ZUS Nemšová v spolupráci 

s dobrovoľníkmi zo 117. zboru sv. Františka 

z Assisi prebiehalo od priestorov ZUŠ 

Nemšová po rybník v Ľuborči. Presne 8 

stanovísk s rozprávkovými bytosťami 

spríjemnilo nedeľné popoludnie rodičom a ich 

deťom. V piatom ročníku navštívilo podujatie 

približne 230 detí.  

Predposledným podujatím pre deti bol po 

pilotnom minuloročnom úspechu Deň pre rodinu. Organizovalo ho mesto Nemšová 

v spolupráci so ZUŠ Nemšová, ZŠ J. Palu, KSŠ Nemšová, MŠ Odbojárov, MC Púpavka a 117. 

skautským zborom sv. Františka z Assisi z Nemšovej. Uskutočnilo sa v sobotu 16. júna 

Vľavo: rytierske zápasy počas Atletického dňa, vpravo: 5. ročník rozprávkového lesa 

Penová párty počas 2. ročníka Dňa pre rodinu 
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o 15.00 hod a absolvovalo ho 237 detí. V areáloch oboch základných škôl čakal na deti okrem 

stanovísk s disciplínami nafukovací hrad a o 17.00 hodine bábkové divadielko v podaní divadla 

Lienka z Kanianky. O podujatie bol veľký záujem, rodinky s deťmi prichádzali  už polhodinu 

pred týmto športovo-zábavným podujatím. Pri štarte ich privítali pracovníčky mestského úradu, 

kde dostali mapku areálu s 13 stanovišťami, na ktorých si otestovali svoje zručnosti a zbierali 

pečiatky. Po absolvovaní dostali malú odmenu. Akcia bola ukončená premietaním 

celovečerného filmu v areáli cirkevnej školy. 

Dňa 27. júna v priestoroch mestského múzea sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie 

najúspešnejších žiakov našich škôl a odchádzajúcich deviatakov. Uctil a rozlúčil sa s nimi 

i primátor mesta Nemšová. Mená ocenených žiakov sú uvedené v kapitole Školstvo.  

JÚL 

Vysvedčenia sa rozdali a prišlo leto. Letná kultúra bola v tomto roku mierne okresaná. 

Z dôvodu rekonštrukcie Kultúrneho centra v Nemšovej a kvôli bezpečnosti návštevníkov bolo 

tradičné hudobné leto zrušené.  

Občania sa mohli zúčastniť iných akcií. Dňa 28. júla premával prázdninový motoráčik na 

trase Tr. Teplice - Lednické Rovne (pravidelná linka bola zrušená v roku 2003). Súčasťou akcie 

zorganizovanej OZ Veterány.EU a obcou Lednické Rovne mohli návštevníci absolvovať 

jazdu historickým vlakom na čele s motorovým vozňom M 131.1443. Podujatie začalo o 9.45 

hod. v železničnej stanici v Trenčianskej Teplej. Mimoriadny vlak bol určený tak pre turistov 

a pútnikov, ako aj pre rodiny s deťmi a železničných cestovateľov, pre ktorých bola pripravená 

možnosť odfotografovania vlaku na trase v jednotlivých staniciach a zastávkach. Počas jazdy 

si mohli zakúpiť aj upomienkové predmety s dopravnou tematikou. Jazda vláčikom bola 

spojená s možnosťou absolvovania lokálnych turistických miest: stredovekého hradu Vršatec, 

historickej železnice v Ľuborčianskej doline či návštevy kostolíka Pominovec a leteckého 

múzea v Slávnici. V Lednických Rovniach bolo možné navštíviť miestne kúpalisko, areál 

HuntyFish alebo si spraviť prechádzku po rozľahlom parku. V ponuke bola aj možnosť výletu 

na Ostrý Vrch a k hradu Lednica. Cestovný poriadok bol nastavený tak, aby bol v Trenčianskej 

Teplej zabezpečený prípoj k električke do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.  Výnimočný 

spôsob dopravy mohli využiť obyvatelia a návštevníci kúpeľov smerujúci na diecéznu púť 

v Lednických Rovniach.  

Veľmi obľúbeným podujatím občanov 

mesta sú určite hody v Kľúčovom aj so 

sprievodnou akciou Kľúčikovo. Hody 

začali vo štvrtok večer premietaním filmu 

z futbalového prostredia s názvom Will. 

Zúčastnilo sa ho približne 350 ľudí. 

V piatok večer bola pripravená disco párty, 

kde vystúpil Dj Hawko - Mix hitov 

všetkých čias. O zábavu sa postarali bratia 

Lukáš a Pavol Vavrúšovci. Zábava 

pokračovala v sobotu o 13.00 hod. na 

futbalovom ihrisku 8. ročníkom 

netradičných „Detských hodov“. Okrem netradičných olympijských hier, vození na koni, 

ukážok vojakov z VÚ 4650 TN, KK EXEL Trenčín, hasičov z Pruského a penovej show sa 

Kľúčikovo 2018 
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uskutočnila i finančná zbierka pre Kristínku. Detských hodov sa zúčastnilo cca 340 detí. Večer 

pokračovalo podujatie tanečnou zábavou. V nedeľu počas slávnostnej svätej omše v Kaplnke 

sv. Anny si návštevníci a občania mestskej časti Kľúčové pripomenuli jej 150. výročie (viac 

o výročí kaplnky v kapitole Náboženstvo). O 15.00 hod. sa uskutočnil tradičný zápas 

Vavrušovci vs. All Stars Team Kľúčové. Zápas skončil remízou 6 :6. Po zápase nasledovala 

súťaž o kráľa strelcov v kopaní jedenástok. Večer  návštevníkov podujatia sprevádzala Dychová  

hudba Krásinka. V pondelok 30. júla boli hody ukončené posedením pri živej hudbe vo vinárni 

Hilton. 

AUGUST 

Organizačné zmeny z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie kultúrneho centra sa dotkli i 23. 

nemšovského jarmoku, ktorý sa konal v dňoch 10. a 11. augusta. Na jeho kvalite sa to ale 

neodrazilo. Dobrým rozhodnutím bolo postavenie pódia pre kultúrny program na Mierovom 

námestí (v parkovacej zóne) a správnym sa ukázalo aj riešenie rozmiestnenia stánkov s 

občerstvením a posedenia na druhej strane námestia. Vytvorila sa tak príjemná, družná a 

priateľská atmosféra. V popoludňajších hodinách prvého dňa jarmoku sa konala vernisáž 

obrazov Márie Milanovič v mestskom múzeu, v ktorom si súbežne mohli milovníci gladiol 

prezrieť krásu šľachtiteľského a pestovateľského umenia bývalého primátora Jána Mindara a 

jeho spoločníkov. Na jarmoku nechýbali ani atrakcie pre deti, ukážky ľudových remesiel, 

jarmočné jedlá či prvý burčiak.  

Počas prvého dňa vystúpila na pódiu folklórna skupina Liborčan spolu s mladými nádejami 

dubnickej ZUŠ a vystúpili i tanečníci a hudobníci z Cifrovanej muziky z Dubnice nad Váhom. 

Ten 23. ročník patril k tým najvydarenejším i napriek tomu, že v piatok večer dážď pokazil 

záverečné minúty koncertu skupiny HEX, ktorý si prišli pozrieť stovky fanúšikov vo všetkých 

vekových kategóriách. Dážď prekazil program iba na chvíľu a po ňom nasledovala zábava 

v podaní Hornosrnianskej dychovky. Ostatné vystúpenia v tomto ročníku problém s počasím 

nemali. Sobota napriek oblačnému nebu nič neubrala na paráde Promenádneho dychového 

orchestra a mažoretiek z Novej Dubnice, ktoré ukončili tohtoročnú jarmočnú atmosféru mesta. 

SEPTEMBER 

V pondelok 4. septembra bolo pomerne chladno, no v kultúrnom centre sa stretlo na otvorení 

nového školského roka Základnej školy na Ulici Janka Palu 2 viac ako 330 žiakov, 51 

prváčikov spolu s rodičmi a ďalšími príbuznými, 31 pedagógov a hostí. V úvode ich privítala 

zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Edita Kadlečíková. Po nej sa prítomným prihovoril primátor 

Vľavo: koncert skupiny HEX, vpravo: vystúpenie skupiny Liborčan 
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mesta Nemšová Ing. František Bagin. Po slávnostnom príhovore riaditeľky školy Mgr. Emílie 

Mazanovskej bol prvý deň v škole pre najmladších žiakov umocnený slávnostnou chvíľou. 

Prváčikov v obradnej sieni privítal primátor mesta Nemšová. Následne odišli do tried spoločne 

s rodičmi a triednymi učiteľkami. Na laviciach ich čakala prvá knižka, ktorú im venoval 

zriaďovateľ školy, mesto Nemšová.  

Vítanie detí do života organizované mestom Nemšová sa v tomto roku uskutočnilo len raz, a to 

27. septembra o 13.40 hod. Pozvaných bolo 34 detí, ktoré sa od posledného uvítania do života 

v našom meste narodili. V priestoroch mestského múzea sa zapísali do pamätnej knihy 

a prevzali finančný dar.  

Rekonštrukcia kultúrneho domu sa dotkla ďalšej významnej kultúrnej akcie - 52. ročníka 

oblastnej výstavy OVOCIE, ZELENINA, KVETY. V dňoch 28. septembra – 1. októbra sa 

preto uskutočnila v priestoroch telocvične Katolíckej spojenej školy v Nemšovej. 

OKTÓBER  

Počas tohto mesiaca zorganizovalo mesto Nemšová kultúrne podujatie pre najmenších i pre 

tých najstarších. Koncert pre ne-poslušné deti v podaní speváka Mira Jaroša, ktorý sa mal 

pôvodne konať v piatok 5. októbra v športovej hale na Mierovom námestí, sa nakoniec 

uskutočnil už v zrekonštruovanom Kultúrnom centre v Nemšovej. I keď vo veľkej sále ešte 

chýbala opona či závesy na oknách, prítomným to na nálade  neubralo. Podujatia sa zúčastnilo 

približne 200 detí. 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším mesto Nemšová verejne prejavilo obdiv a vďaku našim 

dôchodcom za ich celoživotnú prácu. V nedeľu 14. októbra bolo zorganizované spoločenské 

posedenie s kultúrnym programom pre seniorov. Ľudové piesne v podaní dychovej skupiny 

Textilanka a vtipy v podaní Andera z Košíc spríjemnili jesenné popoludnie všetkým 

prítomným.  

Na konci mesiaca v nedeľu 28. októbra (deň vzniku 1. ČSR) sa uskutočnili mimoriadne jazdy 

historických vlakov na trase Trenčianska Teplá – Bylnice - Bojkovice. Podujatie sa uskutočnilo 

pri príležitosti 100. výročia spoločného štátu, 130. výročia Vlárskej železnice a 170. výročia 

železníc na území Slovenska.  

 

Vystúpenie hudobnej skupiny Textilanka a humoristu  Andera z Košíc 
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NOVEMBER 

V mestskom múzeu v Nemšovej sa 9. novembra uskutočnila prezentácia knihy „Život 

a sociálno-charitatívna činnosť svätej Alžbety Uhorskej“, ktorú predstavila autorka 

a občianka mesta Nemšová Monika Gurínová-Schwandtnerová. Kniha bola vydaná pri 

príležitosti 810. výročia  narodenia svätej Alžbety. Kniha sa venuje jej charitatívnej činnosti 

a na Slovensku je po nej pomenovaných mnoho kostolov, nemocníc či opatrovateľských  

zariadení. Oficiálny krst knihy sa uskutočnil v máji v Dubnickom kaštieli.  

Monika Gurínová-Schvandtnerová nie je len autorkou knihy, ale od roku 2005 je herečkou 

divadla Normálka v Trenčíne a hlavnou predstaviteľkou divadelného predstavenia „Výlet“. 

Predstavenie sa po prvýkrát odohralo i v Nemšovej, a to 29. novembra vo veľkej sále 

kultúrneho centra. 

DECEMBER 

Vianočné obdobie sa otvorilo rozsvietením vianočného stromčeka na Mierovom námestí dňa 

5. decembra. Rozsvietenie bolo spojené s príchodom Mikuláša. Podujatie bolo sprevádzané 

čoraz populárnejšími a kvalitnejšími mikulášskymi trhmi, ktoré sú jediné, ktoré sa tu u nás 

v predvianočnom čase konajú. Návštevníci sa mohli potešiť kúpou tradičných vianočných 

dekorácií, remeselných výrobkov a občerstvením typickým pre mrazivé zimné dni. Výťažok z 

predaja vareného vína či čaju s rumom poputoval na podporu činnosti OZ Peregrín, Spolku 

kresťanskej lásky a OZ Čistá duša. 

Na tohtoročných oslavách sv. Mikuláša vystúpili v kultúrnom programe deti ZUŠ, Spojenej 

katolíckej školy a Základnej školy, J. Palu. Po nich sa na pódiu amfiteátra pri mestskom múzeu 

rozhoreli pekelné plamene, no o chvíľu už deti plné očakávania burácajúcim potleskom privítali 

Mikuláša. Po rozdaní sladkých balíčkov Mikuláš rozsvietil vianočný stromček, čo ukončilo 

oficiálny kultúrny program a v Nemšovej zavládla pravá vianočná atmosféra.  

Prvá adventná nedeľa pripadla v tomto roku na 2. decembra. Na námestí tak spolu 

s rozsvieteným vianočným stromčekom svietila aj prvá adventná sviečka na niekoľkometrovom 

adventnom venci, ktorý spolu so slameným betlehemom a  ostatnou výzdobou pripravili 

pracovníci verejnoprospešných služieb. Vianočný program počas decembra pokračoval i v 

ďalších dňoch. Folklórna skupina Liborčan 9. decembra  usporiadala o 15.30 hod. v miestnom 

Kostole sv. Michala Archanjela v Nemšovej vianočný  koncert „Vinšujeme vám“ a 14. 

decembra vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej  sa uskutočnilo vianočné tour, Anjelské 

husle, od interpretov Marco Rajt a Band. 

Vľavo: mikulášske trhy v Nemšovej, vpravo: sprievodný program v amfiteátri mestského múzea, vítanie Mikuláša 
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ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY 
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ NA SLOVENSKU 2018 

Od roku 2015, kedy sa nekonali žiadne voľby, bol volebný každý rok. V roku 2016 sa 

uskutočnili voľby do národnej rady SR a v roku 2017 voľby do samosprávnych krajov.  Voľby 

do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v tomto roku sa konali dňa 10. novembra. 

V histórii samostatného Slovenska sa komunálne voľby konali po ôsmykrát. 

Celoslovenská volebná účasť dosiahla hodnotu 48,67 %, čo predstavuje mierny nárast oproti 

48,34 % vo voľbách v roku 2014. Ide o tretiu najnižšiu účasť vo voľbách od roku 1990. 

Najnižšia  47,65 % bola v roku 2006 a najvyššia v roku 1990, ktorá dosiahla 63,75 % účasti 

voličov. 

Mestské zastupiteľstvo určilo uznesením č. 416 dňa 20. júna v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí v meste Nemšová pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 tri 

viacmandátové a jeden jednomandátový volebný obvod a v nich nasledovný počet poslancov: 

Volebný obvod č. 1 Nemšová, časť Nemšová 7 poslancov, volebný obvod č. 2 Nemšová, č. 

Ľuborča 3 poslancov, volebný obvod č. 3 Nemšová, č. Kľúčové 2 poslancov a volebný obvod 

č. 4 Nemšová, č. Trenčianska Závada 1 poslanec a rozsah výkonu funkcie primátora mesta 

Nemšová – plný úväzok na celé funkčné obdobie rokov 2018 – 2022. 

V Nemšovej je volebná účasť vždy nad celoslovenským priemerom. V štyroch volebných 

obvodoch a šiestich okrskoch prišlo k volebným urnám celkovo 53,41 % voličov, čo 

predstavuje 2 865 občanov, (v roku 2014 to bolo 53,51 %). Počet oprávnených voličov bol 5 

216 občanov.  

Na post primátora mesta 

Nemšová sa hlásilo 5 

kandidátov: doterajší primátor 

Ing. František Bagin (1 141 

hlasov), Ing. Stanislav Gabriš 

(152 hlasov), Branislav Krajči 

(347 hlasov), JUDr. Miloš 

Mojto (1 143 hlasov) a Anna 

Tupá Chlebanová (52 hlasov). 

Priebeh volieb bol pokojný, no 

s dramatickým koncom, keď, 

ako je vyššie uvedené, po 

sčítaní  rozhodli len dva hlasy. 

Bol to historicky najnižší 

rozdiel hlasov medzi víťazným 

a porazeným kandidátom.  

Víťazom sa stal JUDr. Miloš Mojto s počtom hlasov 1 143, čo je 40,31 % a druhým v poradí 

bol doterajší primátor Ing. František Bagin s počtom platných hlasov 1 141, čo predstavuje 

40,24 %. Títo dvaja silní a vyrovnaní kandidáti viedli volebný zápas aj v roku 2014, kedy bol 

Vľavo: doterajší primátor František Bagin (2010 - 2018) a vpravo: súčasný 

primátor Miloš Mojto zvolený 10. 11. 2018 
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rozdiel hlasov pomerne nízky, a to 103 platných hlasov, ale v tom roku to bolo v prospech 

Františka Bagina.  

Platnosť výsledkov volieb bola napadnutá dňa 20. novembra, kedy bola podaná volebná 

sťažnosť na platnosť volieb na Ústavný súd Slovenskej republiky. Ten mal rozhodnúť 

o platnosti alebo neplatnosti volieb začiatkom ďalšieho kalendárneho roka. Kým ústavný súd 

nerozhodol, novým primátorom sa stal JUDr. Miloš Mojto, ktorý do úradu nastúpil po 

slávnostnom mestskom zasadnutí dňa 10. decembra. 

Okrem nového primátora sa volili poslanci do mestského zastupiteľstva a výsledok bol rovnako 

zaujímavý, pretože tento post si obhájilo len 7 poslancov. Vo funkcii poslanca skončili Janka 

Filová, František Begáň (nekandidoval), Anton Krchňávek (nekandidoval), Alžbeta Gurínová, 

Pavol Vavruš a Ján Kiačik.  

Poslancami MsZ na volebné obdobie 2018 - 2022 sa stali za volebný obvod č. 1 Nemšová: 

MUDr. Peter Daňo (8. volebné obdobie, 787 hlasov), Branislav Krajči (1. volebné obdobie, 

722 hlasov), Ing. František Bagin (4. volebné obdobie, 658 hlasov), Ing. Zita Bednáriková 

(3. volebné obdobie, 500 hlasov), Ing. Rastislav Guga (1. volebné obdobie, 483 hlasov), 

Tomáš Prno (1. volebné obdobie, 477 hlasov) a Mgr. Petra Šupáková (2. volebné obdobie, 

461 hlasov).  

Vo volebnom obvode číslo 2 Ľuborča boli zvolení Bc. Oliver Vavro (1. volebné obdobie, 

351 hlasov), Ján Gabriš (8. volebné obdobie, 289 hlasov) a Stanislav Husár (4. volebné 

obdobie, 269 hlasov).  

Vo volebnom obvode č. 3 Kľúčové boli zvolení Milan Patka (1. volebné obdobie, 239 hlasov) 

a Eva Vavrušová (4. volebné obdobie, 118 hlasov) a pre volebný obvod č. 4 Trenčianska 

Závada bol zvolený Ing. Stanislav Gabriš (3. volebné obdobie, 72 hlasov).  

Z trinástich poslancov bolo osem nezávislých kandidátov a piati kandidovali prostredníctvom 

politickej strany: Peter Dano a Ján Gabriš za KDH, František Bagin za SNS a Oliver Vavro 

a Stanislav Husár za Doma Dobre.  

 

ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY  

V kalendárnom roku 2018 sa uskutočnilo 13 zasadnutí mestského zastupiteľstva, z toho jedno 

ustanovujúce a 4 neplánované. Prijatých bolo 11 všeobecne záväzných nariadení, 133 uznesení, 

z toho 20 v novom volebnom období. 

PERSONÁLNE ZMENY 

Na 37. zasadnutí MsZ Ing. František Bagin, primátor mesta, oznámil prítomným poslancom, že 

poslancovi Ing. Stanislavovi Gabrišovi zanikol mandát poslanca MsZ. Na uvoľnený mandát 

nastúpila kandidátka, ktorá získala najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v 

ktorom mandát zanikol. V Trenčianskej Závade druhý najväčší počet hlasov získala Ing. 

Adriana Liptáková. Zložila sľub poslanca MsZ mesta Nemšová a zároveň sa stala členkou 

finančnej komisie a správy mestského majetku a predsedníčkou mestského výboru Trenčianska 

Závada.  
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Zmeny nastali i v redakčnej rade Nemšovského spravodajcu. Vo svojej funkcii predsedu 

skončila Ing. Iveta Jurisová a ako členovia v novom volebnom období nepokračovali Ing. 

Marcela Prekopová a Bc. Soňa Kňažková. Novým predsedom sa stala Ing. Jana Králiková 

a členom Bc. Barbora Koníčková.  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA PRIJATÉ MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1: o vyhlasovaní záväzných častí dokumentácie ÚPN mesta 

Nemšová. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2: o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová s tým, že sa mení text čl. 4 nasledovne: 

1) za pobyt dieťaťa v materskej škole prispeje zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej škole na jedno dieťa sumou 13,00 € počas mesiacov celého roka. VZN 2/2018 bolo 

v priebehu roka dvakrát zmenené, a to: Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2018 a 

Všeobecne záväzným nariadením č. 11, v ktorom bola zapracovaná pripomienka z komisie 

kultúry, školstva a športu o zvýšení režijných nákladov aj pre deti Materskej školy sv. Gabriela. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3: o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta 

Nemšová. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4: o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady 

za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová.  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5: o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp na území mesta Nemšová. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6: o miestnych daniach.  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7: o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia v meste Nemšová. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8: o zmení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania 

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

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová.  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10: o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

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

na území mesta, ktoré dopĺňa a mení VZN č. 8/2012. 

ZO ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V poradí 33. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 28. februára o 17.00 

hod. vo veľkej sále kultúrneho centra. Prítomných bolo 11 poslancov, ospravedlnila sa 

poslankyňa Zita Bednáriková a poslankyňa Janka Filová prišla s oneskorením. Na stretnutí boli 

prijaté uznesenia číslo 364 až 383. Poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

a správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Na základe pripomienok dotknutých 

orgánov a občanov k ÚPN bolo prijaté uznesenie č. 366, v ktorom MsZ kládlo maximálny 

dôraz na ekológiu a bezpečnosť našich obyvateľov. Preto vylúčilo kruhový objazd autobusovej 

dopravy okolo bytovky na Železničnej ulici, voči ktorému sa občania mesta ohradili. Poslanci 

uznesením č. 367 zobrali na vedomie návrh územného plánu, ktorý bol zverejnený, 
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prerokovaný a upravený predchádzajúcim uznesením. Zároveň uznesením schválilo Územný 

plán mesta Nemšová so stanovenou záväznou časťou a schválilo VZN mesta Nemšová č. 

1/2018. 

Uznesenie zároveň odporúčalo primátorovi mesta vyhlásiť záväzné časti dokumentácie ÚPN 

mesta Nemšová a zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie ÚPN mesta Nemšová vypracovanie 

čistopisu dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v termíne do dvoch mesiacov od 

nadobudnutia platnosti VZN č. 1/2018, zo dňa 28. 02. 2018. Primátor mesta mal zabezpečiť 

uloženie dokumentácie ÚPN mesta Nemšová na Okresnom úrade v Trenčíne Odbore výstavby 

a bytovej politiky, na Mestskom úrade v Nemšovej na oddelení investičnej výstavby, ÚP, 

stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií a zaslať registračný list o obsahu 

dokumentácie spolu s kópiou uznesenia o jej schválení na MDVRR SR.  

34. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Dňa 5. apríla sa uskutočnilo neplánované 34. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

v Nemšovej. Zúčastnilo sa ho 11 poslancov. Ospravedlnili sa poslanci MUDr. Peter Daňo 

a Mgr. Petra Šupáková. Na zasadnutí sa prerokovalo jediné uznesenie. Uznesenie číslo 384, 

ktoré sa týkalo informácie o Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre projekt: 

„Obnova požiarnej zbrojnice, Nemšová“ s 5 % spolufinancovaním. Poslanci predloženie 

žiadosti i finančnú spoluúčasť schválili.  

35. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Uznesenia č. 386 - 401 boli prijaté na 35. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 2. mája. Okrem kontroly uznesení, finančných a majetkových záležitostí boli prerokované 

a prijaté uznesenia týkajúce sa cyklotrasy, dopravnej situácie v meste a VZN č. 3/2018 o 

pohrebiskách v obci. Uznesením č. 388 poslanci zobrali na vedomie a schválili predloženie 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt: „CYKLOCHODNÍKY 

MESTA NEMŠOVÁ“ s 5 % spolufinancovaním. Uznesením č. 394 schválili odkúpenie 

pozemkov v k. ú. Kľúčové a Ľuborča pre cyklotrasu Kľúčové-Ľuborča do výlučného 

vlastníctva mesta Nemšová od vlastníkov Anny Vlčákovej a Ing. Dagmary Pisettovej o výmere 

400 m² a 6005 m2 za kúpnu cenu 10 €/m² (celková kúpna cena 4 000 €). Uznesením bolo 

schválené i odkúpenie pozemkov do výlučného vlastníctva mesta Nemšová v k. ú. Kľúčové  od 

rímskokatolíckej cirkvi farnosti Nemšová za cenu 6 €/m². Išlo o pôdu o výmere 211m2  a 829 

m2, čo pri celkovej výmere prevádzaných pozemkov 1 040 m2 predstavuje kúpnu cenu 6 240 €. 

S cyklotrasou súvisí i uznesenie č. 395, ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie 

dôvodovú správu o pripravovanej výstavbe cyklotrasy Ľuborča – Nemšová (Rybárska – 

Lidl). Súhlasilo s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov vlastníkov v zmysle 

dôvodovej správy dotknutých výstavbou cyklotrasy Ľuborča – Nemšová (Rybárska – Lidl). 

Schválilo uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej mali byť pozemky vo vlastníctve 

členov Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová s výmerou cca 9 984 m2 

a pozemky vo vlastníctve SR – Železnice SR s výmerou cca 629 m2. Uznesením splnomocnili 

primátora mesta na rokovanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov o výške nájomného za m2 s 

tým, že na najbližšom mestskom zastupiteľstve mal informovať o výsledku rokovaní. Uvedené 

uznesenie bolo na júnovom zastupiteľstve uznesením č. 430 zrušené z dôvodu zmenenej 

výmery pozemkov a schválené boli nové nájomné zmluvy. 
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Predmetom prvej novej nájomnej zmluvy bol pozemok CKN parcela č. 3496/11 o výmere 841 

m2, vytvorený z C KN parcely č. 3496/1 o výmere 49 578 m2. Pozemok je vo vlastníctve členov 

Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová. Predmetom druhej nájomnej 

zmluvy budú pozemky C KN parcely č. 3803/4 o výmere 28 m2, C KN parcela č. 3803/5 o 

výmere 636 m2 a C KN parcela č. 3803/6 o výmere 432 m2, ktoré sú vo vlastníctve Železníc 

SR. Predmetom poslednej tretej nájomnej zmluvy budú pozemky C KN parcela č. 650/54 o 

výmere 187 m2, C KN parcela č. 650/55 o výmere 63 m2 C KN parcela č. 650/57 o výmere 807 

m2, v k. ú. Nemšová  Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica. Vo 

všetkých prípadoch ide o záber pozemkov dotknutých výstavbou cyklotrasy.  

Téma cyklotrasy bola prerokovaná aj na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo 

svojom volebnom období. Prijaté bolo uznesenie č. 477, ktorým schválili odkúpenie pozemku 

C KN parcela č. 1083/2 o výmere 331 m², vytvorená na základe geometrického plánu č. 

45682925-23/2016 z pozemku, C KN parcely č. 1083 orná pôda o výmere 3051 m2, zapísanej 

na liste vlastníctva č. 2502 pre k. ú. Ľuborča do podielového spoluvlastníctva mesta Nemšová 

pre účely cyklotrasy Kľúčové – Ľuborča od vlastníkov Ivana Štefánka a Ingrid Harvánkovej za 

cenu 10 €/m². 

Z dôvodu častých dopravných nehôd na Ulici Janka Palu bolo na 35. zasadnutí prijaté 

uznesenie č. 401, ktoré sa týkalo prerokovania dopravného značenia a usmernenia dopravy na 

Ul. školská, Mierové námestie a Ul. Janka Palu. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe 

prerokovaného materiálu splnomocnilo primátora mesta na rokovanie s Dopravným 

inšpektorátom a príslušnými inštitúciami ohľadom dopravného značenia a usmernenia dopravy 

na dotknutých uliciach a následne by mal dať pokyn na vypracovanie projektu dopravného 

riešenia so zapracovaním pripomienok z rokovaní. Prítomní diskutovali o najlepšom možnom 

variante riešenia dopravného značenia na spomínaných uliciach. Taktiež riešili možnosť 

osadenia retardérov, najmä pri škole, zníženie rýchlosti na 30 km/hod., vytvorenie 

jednosmernej premávky na Ul. školskej, vyznačenie prechodov červenou farbou, ich osvetlenie, 

vyvýšenia prechodov či osadenie semaforu na Mierovom námestí, o ktoré by malo žiadať mesto 

VÚC, pričom by šlo o investíciu mesta. Poslanci s týmto súhlasili. Čo dopravnej situácii doteraz 

pomohlo, bolo osadenie dopravnej značky STOP na konci Ulice Janka Palu smerom na Mierové  

námestie. 

36. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Dňa 14. mája, dva týždne od posledného zastupiteľstva, sa uskutočnilo neplánované 36. 

mestské zastupiteľstvo v Nemšovej, a to o 8.00 hodine ráno v zasadačke mestského úradu. 

Rokovania sa zúčastnilo osem poslancov, t. j. 62 %, čím bolo mestské zastupiteľstvo  

uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa poslanci MUDr. Peter Daňo, Mgr. Petra Šupáková a 

František Begáň. Predmetom rokovania bolo jediné, v poradí 402. uznesenie MsZ. Poslanci 

zobrali na vedomie projekt „Rekonštrukcie cvičebného priestoru vrátane náraďovne 

Základnej školy Nemšová“. Následne schválili predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie za 

účelom realizácie tohto projektu, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

výzvy a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 12 400 eur. Mesto Nemšová malo záujem zrekonštruovať cvičebný priestor vrátane 

náraďovne Základnej školy Janka Palu Nemšová, nakoľko palubovka bola značne 

opotrebovaná a ošúchaná. Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom na 1 projekt je 

150 000 eur na kapitálové výdavky. Minimálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre 
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jeden projekt je 15 000 eur na kapitálové výdavky. Výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové 

výdavky: najmenej 10 % z poskytnutej dotácie. Konečný termín na predloženie žiadostí podľa 

zverejnených požiadaviek bol 15. máj 2018.  

Navrhované riešenie spočívalo v demontáží starej palubovky až po podkladový betón, 

položenie podlahy športového typu a pružnej podložky. Podklad by mal byť odizolovaný 

adhéznym mostíkom a vyliaty nivelačným poterom. Na palubovke budú vyznačené čiary pre 

basketbal, volejbal a floorbal. Rozpočet k žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt 

„Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne Základnej školy Nemšová“ bol vo 

výške 118 417,04 eur s DPH. Z celkových výdavkov projektu predstavuje spoluúčasť mesta 

Nemšová na financovaní projektu čiastku 12 400 eur s DPH.  

37. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Riadne 37. zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 20. júna 2018 o 17. 00 hod. v zasadačke mestského 

úradu. Prítomných bolo 10 poslancov vrátane novej poslankyne Adriany Liptákovej. 

Ospravedlnil sa poslanec MUDr. Peter Daňo, poslankyne Janka Filová a Mgr. Petra Šupáková 

prišli na rokovanie s oneskorením. Uznesením č. 412 schválili návrh na výmaz sociálnej služby 

– Zariadenie núdzového bývania z registra poskytovateľov sociálnych služieb vedeným 

Trenčianskym samosprávnym krajom. Uznesením č. 417 schválili predloženie projektového 

zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste 

Nemšová v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 a predloženie Žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP.  

Uznesením č. 425 poslanci schválili prenájom pozemku za účelom výstavby hokejbalového 

ihriska a schválili uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude pozemok C KN parcela 

č. 3823 o výmere 29 533 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 2793 pre k. ú. Nemšová, obec 

Nemšová, medzi členmi Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, 

pozemkové spoločenstvo ako prenajímateľom a mestom Nemšová ako nájomcom. Časť 

pozemku C KN parcely č. 3823 bude využitá na výstavbu hokejbalového ihriska. Uznesením 

č. 459 schválilo zmenu predchádzajúceho uznesenia s novým znením: nájom na dobu určitú – 

5 rokov - na časť pozemku C KN parcely č. 3823 o výmere 975 m2 pod hokejbalovým ihriskom 

bude nájomné vo výške 0,40 €/m2/ročne + platná sadzba DPH, na zvyšok pozemku, C KN 

parcely č. 3823, bude nájomné vo výške 50 €/ročne + platná sadzba DPH. Nájomca sa zaviazal, 

že sa bude o celý pozemok, ktorý je predmetom nájmu, celoročne starať a udržiavať ho. 

38. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Medzi neplánované rokovania zaraďujeme aj 38. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

v Nemšovej, konaného dňa 4. júla 2018 o 7.00 hodine ráno v zasadačke mestského úradu. 

Prítomných bolo 10 poslancov. Ospravedlnili sa Janka Filová, Mgr. Petra Šupáková a František 

Begáň. Jediným bodom programu bolo uznesenie č. 433, schválenie nájomnej zmluvy medzi 

spoločnosťou DAJA, s. r. o. ako prenajímateľom a mestom Nemšová ako nájomcom na 

nebytový priestor č. 9-2 na prízemí budovy zdravotného strediska so súpisným číslom 189 na 

C KN parcele č. 233/7 na Ulici odbojárov 6A v Nemšovej, vrátane spoluvlastníckeho podielu 

75/484 na spoločných častiach a zariadeniach budovy a na pozemku pod budovou, C KN 

parcele č. 233/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 649 m2 , zapísané na LV č. 2565 pre k. 

ú. Nemšová vrátane osobitných ustanovení uvedených v článku VI tejto zmluvy: nájomca je 

povinný v lehote 10 dní odo dňa, ktorým došlo k uplynutiu doby udržateľnosti projektu s 
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názvom: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová“ uzatvoriť s 

prenajímateľom kúpnu zmluvu, ktorou za cenu 1,00 € prevedie do výlučného vlastníctva 

prenajímateľa novovzniknutý nebytový priestor nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží v 

bloku C o výmere cca 78 m2 , ktorý sa nachádza nad nebytovým priestorom č. 9-2, ktorý je 

predmetom nájmu. 

39. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Na 39. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. augusta bolo prítomných 10 poslancov. 

Ospravedlnili sa poslanci Mgr. Petra Šupáková, Anton Krchňávek a Stanislav Husár. Na 

zastupiteľstve bolo prijaté jediné uznesenie č. 434, návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová 

na rok 2018 – RO č. 4 (viac v kapitole Finančné záležitosti mesta Nemšová).  

40. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

O zmenách v rozpočte na rok 2018 sa hovorilo i na 40. zasadnutí MsZ, ktoré bolo 4. 

septembra 2018 o 17. 00 hodine v zasadačke mestského úradu za prítomnosti 10 poslancov. 

Ospravedlnili sa Mgr. Petra Šupáková, MUDr. Peter Daňo a Anton Krchňávek. Prijaté boli dve 

uznesenia č. 435 a č. 436. Prvým uznesením prijali zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 

2018 – RO č. 5. Druhé uznesenie č. 436 schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti 

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára - Váh o vklad vo výške 44 835 eur, ktorý bol 

tvorený pohľadávkami z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Regionálna 

vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s. r. o. ako nájomcom a mestom Nemšová ako 

prenajímateľom. Pohľadávky vznikli v roku 2017 a v roku 2018, spolu sú vo výške 44 835 eur. 

Uznesenie  uložilo povinnosť konateľovi spoločnosti zvolať valné zhromaždenie s bodom 

programu zvýšenia základného imania spoločnosti o nepeňažný vklad vo výške 44 835 eur a 

vykonanie všetkých úkonov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. Zároveň sa mal dať 

vypracovať znalecký posudok na ocenenie (potvrdenie) hodnoty pohľadávok mesta Nemšová 

voči RVS VV s. r. o. Zadanie vyhotovenia znaleckého posudku je podmienené schválením 

zvýšenia základného imania mestom Nemšová a valným zhromaždením RVS VV s. r. o. 

41. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Rokovanie 41. zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 19. septembra 2018 

o 17.00 hodine v zasadačke mestského úradu za prítomnosti 11 poslancov. Ospravedlnila sa 

Ing. Zita Bednáriková a s oneskorením prišiel MUDr. Peter Daňo. Na rokovaní boli okrem 

uznesení týkajúcich sa kontroly plnení uznesení, správe o činnosti a hospodárení Regionálnej 

vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh s. r. o. Nemšová za rok 2017, o činnosti a hospodárení 

Mestského podniku služieb, s. r. o. Nemšová za rok 2017 prijaté VZN č. 6/2018 , VZN č. 

7/2018, VZN č. 8/2018, zmeny rozpočtu mesta RO č. 6 a zmeny rozpočtu VPS RO č.1. Prijaté 

boli i uznesenia týkajúce sa plnenia rozpočtu mesta a VPS k 30. júnu.  

Uznesením č. 447 bol schválený program odpadového hospodárstva mesta Nemšová na roky 

2016 - 2020 a uznesením č. 448 zobrali na vedomie súhrnnú informáciu o pedagogicko - 

organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno–vzdelávacieho procesu 

školského roka 2018/2019 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Na zasadnutí bolo prijaté i uznesenie č. 463, ktoré sa týkalo žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku pre projekt „Budovanie bezplatných wifi sietí v meste Nemšová“ na 

Úrad vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán 
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pre operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 v rámci Výzvy č. OPII-2018/7/1-

DOP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním 

na podporu „Wifi pre teba“. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce. 

Výška sumy celkových oprávnených výdavkov na projekt je 15 000 eur, so spolufinancovaním 

maximálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu to je 750 eur. 

Uznesením č. 464 bolo schválené predloženie projektového zámeru za účelom realizácie 

projektu: „Umiestnenie detských jaslí v budove rehabilitačného strediska Nemšová“.  

42. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Posledné 42. rokovanie mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2014 - 2018 sa 

uskutočnilo 7. novembra v zasadačke kultúrneho centra za prítomnosti 11 poslancov. 

Ospravedlnila sa poslankyňa Ing. Adriana Liptáková a MUDr. Peter Daňo prišiel 

s oneskorením. Prijaté boli uznesenia č. 465 až 472. Týkali sa kontroly plnení uznesení, plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019, plnenia rozpočtu mesta Nemšová a 

plnenia rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30. septembru. Súčasťou 

uznesení bola zmena rozpočtu RO č. 7. Prerokované boli i výsledky inventarizácie majetku 

mesta Nemšová, ktoré sa týkali Centra sociálnych služieb k 23. októbru, a návrh na zmenu 

štatútu Centra sociálnych služieb Nemšová a zriaďovateľskej listiny Centra sociálnych služieb 

Nemšová. Prijaté boli VZN č. 9/2018 a zápis do Kroniky mesta Nemšová za rok 2016. Ostatné 

uznesenia č. 474 až 477 sa týkali majetkových záležitostí a tie uvádzam v samostatnej kapitole 

Majetkové záležitosti.   

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 10. decembra o 17.00 

hodine v sále kultúrneho centra. Po zaznení hymny Slovenskej republiky rokovanie otvoril Ing. 

František Bagin, ktorý privítal novozvoleného primátora, novozvolených poslancov, (sú 

uvedení v úvode kapitoly) členov komisií, mestských výborov a ostatných prítomných.  

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledky voľby primátora mesta a volieb do 

mestského zastupiteľstva a následne s príhovorom vystúpil nový primátor. Na zastupiteľstve 

boli uznesením č. 3 zriadené komisie pri Mestskom zastupiteľstve Nemšová, a to: komisia 

sociálno-zdravotná, komisia životného prostredia a výstavby, komisia finančná a správy 

mestského majetku, komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania, 

komisia kultúry, školstva a športu, komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v zložení:  

 

Komisia sociálno-zdravotná predseda: 

MUDr. Peter Daňo, členovia: Ing. Zita 

Bednáriková, Alžbeta Gurínová, Mgr. Anna 

Gajdošová, Jozef Knápek, Eva Vavrušová, 

Ing. Margita Breznická, Mgr. Margita 

Šumichrastová, Mgr. Jarmila Raftlová. 

Komisia životného prostredia a výstavby 

predseda: Ján Gabriš, členovia: Branislav 

Krajči, Ing. Tomáš Prno, Ing. Soňa 

Prílesanová, Ing. Peter Kutlík, Ing. 

Miroslav Masár, Mgr. Jozef Mutňanský, 

Ing. Branislav Papiernik, Ing. Peter 

Pružinec.  

Komisia finančná a správy mestského 

majetku predseda: Ing. Rastislav Guga, 

členovia: Stanislav Husár, Mgr. Petra 

Šupáková, Ing. Jarmila Savková, Juraj 

Bariš, Ing. Agáta Sabadková, Ing. Anna 
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Vavrová, Michal Vavruš, Miriam 

Vavrušová.  

Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, 

verejného poriadku a podnikania 

predseda: Stanislav Husár, členovia: Ing. 

Stanislav Gabriš, Pavol Vavruš, Janka 

Filová, Mgr. Alojz Svedek, Ing. Miroslav 

Holúbek, Ján Kiačik, Peter Sabadka, Bc. 

Eva Poláčková.  

Komisia kultúry, školstva a športu 

predseda: Milan Patka, členovia: Ing. 

Tomáš Prno, Oliver Vavro, Ing. Eva 

Brandoburová, Mgr. Miroslava Bachratá, 

František Begáň, Ing. Peter Gabriš, PhD. 

Vladimír Gajdoš, Mgr. Petra Vojtová. 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov predseda: Mgr. Petra 

Šupáková, členovia: Ing. Rastislav Guga a 

Branislav Krajči.

Uznesením č. 4 mestské zastupiteľstvo v Nemšovej zriadilo mestské výbory: Mestský výbor 

Ľuborča, Mestský výbor Kľúčové a Mestský výbor Trenčianska Závada.  Uznesením zvolili 

predsedov a ďalších členov výborov mestských častí.  

Mestský výbor Ľuborča: predseda: Bc. Oliver Vavro, členovia: Ján Gabriš, Stanislav Husár, 

Alžbeta Gurínová, Ján Mindár, JUDr. Dalibor Benko, Mgr. Anna Gajdošová, Jaroslav Mačina, 

Ing. Ivan Schwandtner.  

Mestský výbor Kľúčové: predseda: Milan Patka, členovia: Eva Vavrušová, Ing. Miroslav 

Holúbek, Andrej Vojt, Štefan Kiačik, Ing. Peter Kutlík, Marian Sabadka, Viliam Machara, Ján 

Kiačik.  

Mestský výbor Trenčianska Závada: predseda: Ing. Stanislav Gabriš, členovia: Jozef 

Knápek, Viliam Adamec, Augustín Adamec, Zdenko Gajdošík, Anna Pavlačková, Jozef Kuruc, 

Ondrej Belko.

Uznesením č. 5 zvolili Mgr. Petru Šupákovú, Jána Gabriša a Ing. Zitu Bednárikovú 

za sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady. Posledným uznesením rokovania bol plat 

primátora mesta, ktorý určili vo výške 3 225 eur. 

2. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V poradí 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Nemšovej v kalendárnom roku sa 

uskutočnilo 19. decembra o 17.00 hodine v zasadačke mestského úradu. Prítomných bolo 12 

poslancov. Ospravedlnila sa poslankyňa Petra Šupáková a MUDr. Peter Daňo prišiel 

s oneskorením. Prerokované a schválené boli uznesenia č. 7 a č. 8. Prvé sa týkalo zriadenia 

kapitálového fondu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh a príspevku 

do novovzniknutého fondu. Uznesením číslo 8 súhlasili s výkonom práv spoločníka mesta 

Nemšová zastúpeného primátorom mesta Nemšová na valnom zhromaždení spoločnosti 

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s r. o., ktoré sa malo konať dňa 20.12.2018  

3. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Posledné v poradí 3. zasadnutie nového mestského zastupiteľstva v kalendárnom roku sa 

uskutočnilo dňa 27. decembra v zasadačke kultúrneho centra za prítomnosti 12 poslancov. 

MUDr. Peter Daňo prišiel s oneskorením a poslanec Ing. František Bagin sa ospravedlnil. Na 

zasadnutí boli prerokované nasledovné: dôvodná správa k návrhu rozpočtu mesta Nemšová na 

roky 2019 - 2021, rozpočet mesta Nemšová na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. 



25 
 

Prijaté bolo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 

s výhľadom na roky 2020 - 2021.  

Vymenovaní boli noví členovia redakčnej rady a školských rád, prijatý bol návrh plánu 

zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2019. Na vedomie sa zobrala dôvodová správa o vyhodnotení 

verejnej obchodnej súťaže. Týkala sa prenájmu areálu Nemšovského telovýchovného spolku. 

Uznesením č. 17 MsZ súhlasilo s výkonom práv spoločníka mesta Nemšová zastúpeného 

primátorom mesta Nemšová na valnom zhromaždení spoločnosti Regionálna vodárenská 

spoločnosť Vlára - Váh, s. r. o. v zmysle nasledovného: nesúhlasiť s návrhom na zmenu 

spoločenskej zmluvy, podľa ktorej by mohla spoločnosť konať aj bez konateľa nominovaného 

za mesto Nemšová. Za nového konateľa spoločnosti za mesto Nemšová navrhli JUDr. Miloša 

Mojtu.  

Posledné uznesenia v kalendárnom roku sa týkali finančnej odmeny za doterajšiu činnosť 

bývalému zástupcovi primátora mesta Jánovi Gabrišovi za štvorročné funkčné obdobie 2014 - 

2018 vo výške 2 646 eur, odmeny hlavnej kontrolórke mesta vo výške 30 % z jej  mesačného 

platu v období od 1. decembra 2017 do 30. novembra 2018. Posledné uznesenie č. 20 určilo 

mesačný plat primátora mesta Nemšová Ing. Františka Bagina vo výške 2 480,40 eur a jeho 

zvýšenie o 43,5 %, t. j. v celkovej výške 3 560 eur s účinnosťou od 01. 12. 2018 do skončenia 

mandátu primátora mesta. MsZ súhlasilo s poskytnutím náhrady platu Ing. Františkovi 

Baginovi za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 6,5 dňa po skončení mandátu primátora mesta. 

 

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI  

Počas roka bolo prijatých 10 zmien rozpočtu  mesta Nemšová, vďaka ktorým sa rozpočet zvýšil 

o 1 353 467,55 eur. Pôvodný rozpočet mesta na rok 2018 bol vo výške 5 965 290 eur a počas 

roka sa navýšil na sumu 7 318 757, 55 eur. 

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZA ROK 2017 

Na 37. zasadnutí MsZ bol schválený záverečný účet mesta Nemšová za rok 2017. Prijatá bola 

hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nemšová k 31. 12. 2017. Celoročné 

hospodárenie schválili bez výhrad. Hospodársky účtovný výsledok mesta Nemšová za rok 2017 

bol zisk vo výške 184 910,37 eur. 

ZMENY ROZPOČTU V ROKU 2018 

Prvá zmena rozpočtu sa uskutočnila uznesením č. 368, RO č. 1. Celkové príjmy a výdaje 

rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 sa rozpočtovali vo výške 5 981 974,00 eur. 

Na 35. zasadnutí schválili uznesením č. 387 zmenu rozpočtu RO č. 2. Celkové príjmy a výdaje 

sa rozpočtovali vo výške 6 087 264 eur. Súčasťou uznesenia bolo poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára – Váh 

a intenzifikácia ČOV Nemšová vo výške 3 025 eur spoločnosti RVS VV s. r. o. Nemšová. 

Podmienkou poskytnutia nenávratného finančného príspevku zo strany mesta Nemšová bolo 

schválenie príspevku na realizáciu aktivít projektu v obecných zastupiteľstvách a jeho úhrada 

na účet RVS VV, s. r. o. členmi spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh 

(obcami Horná Súča, Dolná Súča, Skalka nad Váhom ). Úhrada príspevku zo strany mesta 
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Nemšová vo výške 3 025 eur bude zrealizovaná rozpočtovým opatrením primátora mesta. 

Súčasťou zmeny rozpočtu bol i súhlas so zakúpením kombinovaného sporáka v sume 2 500 eur 

do Kultúrneho strediska Ľuborča.  

Uznesením č. 408 MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 RO č. 3. 

Celkové príjmy a výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 sa rozpočtovali vo výške 

6 158 264 eur. Zmeny v rozpočtoch RO č.4 a RO č.5 boli prijaté na 39. a 40. zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. Uznesením č. 434 prijali návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová 

na rok 2018 – RO č. 4. Predmetom bola rekonštrukcia MK Kľúčové znížená o 10 000 eur ako 

aj zrušenie obnovy webovej stránky mesta Nemšová. Peniaze boli premiestnené na chodník Ul. 

ľuborčianskej, kde pôvodný rozpočet vo výške 20 000 eur navýšili o 15 000 eur. 

V druhom bode uznesenia schválili poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Regionálnu 

vodárenskú spoločnosť Vlára - Váh s. r. o. vo výške 321 259,55 eur s lehotou jej splatenia 

poskytovateľovi, t. j. mestu Nemšová,  v termíne do 15. decembra 2018. Návratná finančná 

výpomoc sa poskytla výhradne na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou projektu 

Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová vykrytie 10 %-nej 

spoluúčasti na realizovanom projekte a prijatie kontokorentného úveru vo výške 300 000 eur 

od VÚB a. s. k základnému bežnému účtu mesta Nemšová s lehotou splatnosti do 15. decembra 

2018. 

O zmenách v rozpočte na rok 2018 sa hovorilo i na 40. zasadnutí  MsZ, ktoré bolo 4. 

septembra 2018 o 17. 00 hodine. Uznesením č. 435 prijali zmenu rozpočtu mesta Nemšová 

na rok 2018 RO č. 5. Celkové príjmy a výdaje sa rozpočtovali vo výške 6 779 523,55 eur. 

Ďalšia zmena rozpočtu  RO č. 6 bola prijatá uznesením č. 444. 19. septembra. Celkové príjmy 

a výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 sa rozpočtovali vo výške 6 865 786,55 eur. 

Uznesením č. 469 schválili zmenu rozpočtu na rok 2018 RO č. 7. Zmena rozpočtu nastala 

z dôvodu poskytnutia SKŠ Nemšovej dotácie na kamerový systém vo výške 2 300 eur , zároveň 

sa znížili bežné výdavky v položke oprava budovy KC Nemšová o 2 300 eur. Celkové príjmy 

a výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 sa rozpočtovali vo výške 7 079 234,55 eur. 

RO č. 8 bol prijatý 3. decembra, čím sa celkové príjmy a výdaje rozpočtovali vo výške 

7 207 650,55 eur. Hneď na druhý deň nastala ďalšia zmena rozpočtu RO č. 9, ktorou celkové 

príjmy a výdaje dosiahli sumu 7 255 952,55 eur. Posledná zmena v rozpočte dňa 27. decembra 

a celkový rozpočet za rok 2018 vystúpil na sumu 7 318 757, 55 eur. 

ZÁVEREČNÝ ÚČET  VPS, M. P. O.  

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu schválilo celoročné 

hospodárenie bez výhrad a rozdelilo výsledok hospodárenia VPS, m. p. o. Nemšová 

nasledovne: výsledok hospodárenia stratu na hlavnej činnosti vo výške 252,20 eur vykryť zo 

zákonného rezervného fondu a zisk na podnikateľskej činnosti vo výške 51,42 eur odviesť do 

zákonného rezervného fondu VPS, m. p. o. Nemšová. Uznesením č. 446 mestské zastupiteľstvo 

schválilo zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2018 – RO č. 1. Celkové príjmy 

a výdaje VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2018 sa tým rozpočtovali vo výške 474 800 eur. Celkové 

príjmy a výdaje VPS, m. p. o sa v roku 2018 rozpočtovali vo výške 525 500 eur. Finančný plán 

VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2019 rozpočtuje príjmy vo výške  26 060 eur a výdaje vo výške 

25 860 eur 
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ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ  NA ROK 2019 

Záväzný rozpočet na rok 2019 vrátane programového rozpočtu je 6 565 606 eur. 

 

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI  

Uznesením č. 370 schválili zámer odpredať pozemok C KN parcelu č. 696/17 o výmere 31m2, 

zapísanú na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nemšová, vo vlastníctve mesta Nemšová do výlučného 

vlastníctva Helene Budayovej, rod. Králikovej za cenu 50 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu 

cenu 1 550 eur. Pozemok sa nachádza na Ulici SNP v k. ú. Nemšová a vzhľadom na skutočnosť, 

že je oplotený a súčasťou dvora, nie je pre mesto využiteľný. Zámer odpredať tento pozemok 

bol ale uznesením č. 457  zrušený. 

Uznesením č. 371 sa neschválil odpredaj pozemkov mesta Nemšová C KN parcely č. 3/2 o 

výmere 19 m2, EKN parcely č. 67/24 o výmere 1 455 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 458, 

k. ú. Trenčianska Závada do výlučného vlastníctva Matejovi Baginovi z dôvodu, že na pozemok 

bolo uznesením č. 360 zo dňa 13.12.2017 zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva v práve 

prechodu a prejazdu v prospech žiadateľa.  

Uznesením č. 372 schválilo MsZ zámer odpredať pozemky a uznesením č. 392 ich predaj 

schválilo. Ide o pozemky E KN parcely č. 701/4 výmere 4 281 m2, zapísanej na liste vlastníctva 

č. 1, k. ú. Kľúčové, C KN parcelu č. 320/4 o výmere 130 m2 do výlučného vlastníctva Zdenke 

Pokrivčákovej, C KN parcelu č. 320/5 o výmere 75 m2 do výlučného vlastníctva Tiborovi 

Pokrivčákovi. C KN parcelu č. 320/6 o výmere 78 m2 do výlučného vlastníctva Antonovi 

Korienkovi, C KN parcelu č. 320/7 o výmere 78 m2 do výlučného vlastníctva Agáte 

Koníčkovej, C KN parcelu č. 320/8 o výmere 64 m2 do výlučného vlastníctva Dane Kiačikovej, 

C KN parcelu č. 320/9 o výmere 28 m2 do výlučného vlastníctva Alexandrovi Lamačkovi, 

Pozemok, C KN parcelu č. 320/10 o výmere 11 m2 do podielového spoluvlastníctva – v podiele 

1/3 Márii Vandžalovej, v podiele 1/3 Máriovi Pecháčkovi a v podiele 1/3 Ľubomírovi 

Vandžalovi. Ide o oplotené pozemky nachádzajúce sa na Slnečnej ulici v Kľúčovom medzi 

miestnou komunikáciou a nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich. Vzhľadom na 

skutočnosť, že pozemky sú oplotené a sú súčasťou dvora, nie sú pre mesto využiteľné a mesto  

pristúpilo k ich predaju. 

Uznesením č. 373 neschválili zámer odpredať pozemky C KN parcelu č. 242/5, 206/4, 155/78, 

241/7, k. ú. Nemšová Ing. Antonovi Kučmovi PhD. Zámer odpredať bol schválený až 

uznesením č. 423 za kúpnu cenu 20 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 3 580 eur 

a uznesenie č. 450 schválilo i odpredaj  uvedených pozemkov. 

Uznesenie č. 374 schválilo prenájom pozemku, C KN parcely č. 2492/6, k. ú. Nemšová firme 

Peter Topák – Romi s  nájomnou zmluvou na dobu neurčitú - nájomné 0,166 €/m2 /deň. 

Uznesením č. 375 zobralo MsZ na vedomie a schválilo odpredaj pozemku C KN parcely č. 

649 Mlynský náhon, Šidlíkové nasledovne: C KN parcelu č. 649/1 o výmere 13 m2 do 

podielového spoluvlastníctva v podiele ½  Ing. Jane Králikovej a v podiele ½ Oľge Králikovej, 

C KN parcelu č. 649/2 156 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ľudovítovi 

Bialešovi a Anne Bialešovej, rod. Prosňanskej, C KN parcelu č. 649/3 48 m2, C KN parcelu č. 

649/5 76 m2 do výlučného vlastníctva Ing. Márii Koperniechovej, C KN parcelu č. 649/4 13 m2 
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do výlučného vlastníctva Alžbete Krajčiovej, C KN parcelu č. 649/6 o výmere 69 m2 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Dušanovi Martiškovi a Ing. Jane Martiškovej, 

C KN parcelu č. 649/7 o výmere 20 m2 a C KN parcelu č. 2514/24 o výmere 17 m2 do výlučného 

vlastníctva Jozefovi Petríkovi, C KN parcelu č. 649/8 o výmere 37m2 a C KN parcelu č. 2 

514/25 o výmere 24 m2 do výlučného vlastníctva Andrejovi Trenčanovi. 

Uznesenie č. 376 schválilo odpredaj pozemku, C KN parcely č. 2516/49, k. ú. Nemšová 

Mariane Suchánkovej a synovi Vladislavovi Suchánkovi za cenu 50 €/m2, celková kúpna cena 

3 600 eur.  

Uznesenie č. 377 schválilo odpredaj pozemkov C KN parcely č. 23/6, 23/10, k. ú. Nemšová do 

výlučného vlastníctva MV SR za cenu 25 €/m2, čo pri výmere pozemkov 912 m2 predstavuje 

kúpnu cenu 22 800 eur. Uznesením č. 400 č. a 456 schválili zmeny v predchádzajúcom 

uznesení č. 377 zo dňa 28. 02. 2018. 

Uznesenie č. 378 schválilo zámer previesť pozemky priamym predajom, C KN parcely č. 

604/30, 604/34, k. ú. Nemšová a uznesením č. 393 schválili predaj uvedených pozemkov do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Karola Baláža a manželky Mgr. Zuzany Balážovej. 

Uznesením č. 391 bol schválený odpredaj pozemku pod garážou, C KN parcela č. 2487/5, k. 

ú. Daniele Krchňávkovej. 

Uznesením č. 398 bolo zrušené uznesenie č. 220 zo dňa 09. 11. 2016, ktorým bolo schválené 

zriadenie vecného bremena na pozemok, C KN parcelu č. 3822/1 o výmere 6 645 m2 a schválilo 

zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na tento pozemok a v prospech 

vlastníka pozemkov, C KN parcely č. 3 835/1 o výmere 712 m2, C KN parcely č. 3 835/6 o 

výmere 82 m2, C KN parcely č. 3 835/7 o výmere 8 m2, C KN parcely č. 3 835/1 o výmere 802 

m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3 486 k. ú. Nemšová (vlastníkom pozemku je Jozef 

Vydrnák). Uznesením č. 452 mestské zastupiteľstvo schválilo ako prebytočný pozemok, C KN 

parcelu č. 3 822/2 o výmere 86 m2 a schválilo jeho odpredaj Jozefovi Vydrnákovi za kúpnu 

cenu 20 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu 1 720 eur. Vecné bremeno spočíva v práve 

zriadenia a uloženia kanalizácie na pozemku a v práve vstupu, prechodu a prístupu na pozemok 

za účelom kontroly, údržby, opráv a rekonštrukčných prác na inžinierskych sieťach, a to 

v akomkoľvek čase a ročnom období mechanizmami. 

Uznesenie č. 399 schválilo zmenu uznesenia č. 380 zo dňa 23. 04. 2014, v ktorom vypúšťa 

informáciu o odpredaji spoluvlastníckeho podielu ¼ z parc. č. 975/165 o výmere 3 m2, k. ú. 

Nemšová do výlučného vlastníctva Ing. Antonovi Kučmovi, PhD. a odpredaj spoluvlastníckeho 

podielu ¼ tejto parcely do výlučného vlastníctva Bc. Zuzane Kučmovej, rod. Hlavatej a 

nahrádza sa novým znením. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu ½ pozemku, C KN parcely č. 

975/165 o výmere 3 m2, k ú. Nemšová do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. 

Antonovi Kučmovi, PhD a manželke Bc. Zuzane Kučmovej, rod. Hlavatej, a to za kúpnu cenu 

1,00 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu 1,50 eura. 

Uzneseniami č. 418 a č. 419 neschválili odpredaj časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1, 

2508/5, k. ú. Nemšová Ing. Dane Krajčovičovej a Jozefovi Šedivému  a odpredaj  C KN parcely 

č. 549/2, k. ú. Trenčianska Závada Jozefovi Gabrišovi. Uznesením č. 420 sa schválil zámer 

odpredať pozemok, C KN parcelu č. 67/1, k. ú. Trenčianska Závada Ing. Stanislavovi Gabrišovi 

20 €/m2, čo predstavovalo celkovú kúpnu cenu 4 660 eur. Uznesením č. 422 neschválilo zámer 
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odpredať pozemok, C KN parcelu č. 285/9, k. ú. Nemšová Ing. Branislavovi Veselému a jeho 

manželke, ale uznesením č. 449 už odpredaj uvedených pozemkov schválilo.  

Uznesením č. 424 schválilo prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 119 k. ú. Ľuborča 

Zdenke Chudovej za 10 €/m2/rok. Uznesením č. 428 a č. 429 schválili zriadenie vecného 

bremena Petrovi Sedláčkovi v k. ú. Nemšová a SVB Dvorec, Ľuborča. Uznesením č. 431 

zobrali na vedomie zámenu nehnuteľností medzi mestom Nemšová a spoločnosťou PP- Ten s. 

r. o., a to: budovy šatní v tenisovom areáli za lesné pozemky vo vlastníctve mesta, zapísané na 

liste vlastníctva č. 853, k. ú. Trenčianska Závada.  

Uznesením č. 432 zrušili uznesenie č. 221 zo dňa 09. 11. 2016 a uznesenie č. 235 zo dňa 14. 

12. 2016, týkajúce sa zámeny pozemkov medzi mestom Nemšová a Spoločenstvom bývalých 

urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz. Spoločenstvo.  

Uznesením č. 451 neschválilo pozemky mesta, C KN parcelu č. 2 514/16 o výmere 47 m2, č. 2 

514/17 o výmere 49 m2, č. 2 514/18 o výmere 48 m2, č. 2 514/19 o výmere 64 m2, č. 2 514/20 

o výmere 92 m2 ako prebytočný majetok mesta, tým neschválilo ani ich odpredaj.  

Uznesením č. 453 schválili odpredaj pozemku pod líniovou vodnou stavbou, C KN p. č. 633/4, 

634/6, k. ú. Nemšová do výlučného vlastníctva RVSVV s. r. o.  

Uznesením č. 454 neschválili odpredaj časti pozemku, C KN parcely č. 2488/1 k. ú. Nemšová 

Antonovi Škorčákovi z Novej Dubnice.  

Uznesením č. 455 schválili zriadenie vecného bremena na pozemky na Moravskej ulici, pre k. 

ú. Nemšová vecné bremeno  „in rem“ je v prospech vlastníkov pozemkov, C KN parcely č. 

604/57,604/54, 604/6, 604/5, 604/50, 604/49, 604/29, 604/7, 604/46, 604/37, 604/36, 604/33, 

604/20, 604/32, 604/31, 604/47. 

Uznesením č. 460 bolo schválené zriadenie vecného bremena na základe žiadosti 

Západoslovenskej distribučnej akciovej spol. na Železničnej ulici v Nemšovej.  

Uznesením č. 461 MsZ schválilo reálnu deľbu pozemku, E KN parcely č. 109 o výmere 2 030 

m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 811, k. ú. Ľuborča, v podiele 823/8892 mesto Nemšová 

(zodpovedá 188 m2 ) - v podiele 880/8892 a 67/247 Štefan Begáň, v podiele 205/684 František 

Begáň a vo zvyšných podieloch neznámi a nezistení vlastníci zastúpení SPF zrušenia a 

vysporiadania podielového spoluvlastníctva súdnou cestou podľa Občianskeho zákonníka. Po 

vysporiadaní sa mesto Nemšová stane výlučným vlastníkom novovytvoreného pozemku 

odčleneného od EKN parcely č.109 vo výmere 278 m2. Rozdiel vo výmere nadobudne mesto 

odplatne za kúpnu cenu zistenú podľa cenových predpisov, ktorú vyplatí SPF ako zástupcovi 

neznámych a nezistených vlastníkov. 

Uznesením č. 462 MsZ neschválilo žiadosť spoločnosti NTS s. r. o. o ukončenie nájomných 

zmlúv dohodou ku dňu 30. 09. 2018, ale mal pripraviť na zasadnutie MsZ podklady týkajúce 

sa finančného vysporiadania s nájomcom a pripraviť návrh verejnej obchodnej súťaže na 

prenájom predmetného majetku mesta. Uznesením č. 476 schválili majetkovoprávne 

vysporiadanie a odkúpenie prístavby budovy športu v areáli NTS s. č. 506, budovy tribúny a 

prípojky NN pre prístavbu za kúpnu cenu vo výške 31 238,99 eur a odkúpenie stavieb: plot 

tréningového ihriska areálu, plot miniihriska, studňu, závlahový systém, vodomernú šachtu, 

spevnenú plochu, osvetlenie a prípojku NN k miniihrisku v areáli NTS za kúpnu cenu spolu vo 

výške 119 824,41 eur. Mestský úrad mal zaradiť do návrhu rozpočtu mesta Nemšová na rok 
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2019 do časti výdajov nákup budov a stavieb s čiastkou 151 063,40 eur, za účelom úhrady 

kúpnej ceny za prístavbu k budove športu v areáli NTS s. č. 506 a stavby v areáli NTS. 

Uznesením č. 475 schválilo obchodnú verejnú súťaž: „Prenájom areálu Nemšovského 

telovýchovného spolku“. 

Uznesením č. 474 MsZ schválilo obchodnú verejnú súťaž: „Prenájom nehnuteľnosti – 

nebytový priestor v budove – Dom služieb“.  
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INVESTIČNÉ AKCIE  
V roku 2018 bolo evidovaných približne 20 projektov v rôznom štádiu realizácie. Predmetom 

projektov boli predovšetkým rekonštrukcie budov, ciest či chodníkov. Niektoré sa  zameriavali 

i na podporu občianskej vybavenosti či podpory opatrovateľskej služby, tie ale uvádzam 

v kapitole Sociálna a zdravotná starostlivosť. 

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V NEMŠOVEJ 

Za najväčšiu investičnú akciu roku 2018 môžeme s určitosťou považovať zníženie 

energetickej náročnosti kultúrneho domu. Po zrealizovaní verejného obstarávania a jej 

odsúhlasenia Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, sprostredkovateľským orgánom 

poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, bola podpísaná 30. apríla zmluva o dielo 

s víťazným uchádzačom - spoločnosťou Starbar SPOL SK s. r. o. Piešťany. Dňa 16. mája 2018 

jej odovzdali stavenisko a začalo sa s realizáciou. Predpokladaný termín ukončenia bol do 115 

dní od odovzdania staveniska, čo sa však neudialo. Súčasťou rekonštrukcie obvodového plášťa 

v súvislosti s jeho zateplením kontaktným zatepľovacím systémom bola aj demontáž 

existujúceho exteriérového keramického obkladu, ktorý bol na väčšej časti obvodového plášťa 

aplikovaný v dobe výstavby z estetických dôvodov. Po jeho demontáži sa však zistilo, že v 

oblasti javiska sa nachádza trhlina, ktorá bola existujúcim obkladom prekrytá a nebolo možné 

ju spozorovať bez odstránenia obkladu. Po preskúmaní trhliny statikom bola posúdená ako 

statická porucha. Statik následne predložil spôsob jej odstránenia, ktoré bolo realizované z 

exteriérovej strany objektu ešte pred aplikovaním kontaktného zatepľovacieho systému. 

Uvedená porucha mala vplyv na termín dokončenia objektu. Termín sa podľa dodatku č. 1 k 

zmluve o dielo predĺžil do 31. 10. 2018. Po ukončení stavebných prác sa v sále kultúrneho 
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domu osadili nové opony, zrekonštruovala sa podlaha pódia, dal sa vypracovať energetický 

certifikát a následne mesto Nemšová požiadalo obec Horná Súča o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia. Maximálna výška NFP bola 909 869,66 eur.  

Pri príležitosti rekonštrukcie budovy kultúrneho domu sa uvažovalo i nad vyasfaltovaním Ul. 

Sládkovičovej. Primátor mesta uviedol, že keď bude budova vynovená, bolo by vhodné pri tejto 

príležitosti, aby sa vykonali asfaltovacie práce i na tejto ulici. Tým by sa celé prostredie 

skultúrnilo. Potreba asfaltovania Sládkovičovej ulice bola prerokovaná na MsZ ešte v roku 

2017 z dôvodu, že takmer všetky akcie poriadané mestom Nemšová sú sústredené v areáli 

mestského múzea za kultúrnym domom a táto prístupová komunikácia je jediným možným 

prístupom nielen pre návštevníkov podujatí, ale aj účinkujúcich. Sládkovičova ulica je ale 

doteraz po vykonaní kanalizačných prípojok neupravená. Prítomní poslanci zobrali túto 

informáciu na vedomie, no k jej rekonštrukcii sa v roku 2018 nepristúpilo. 

HISTÓRIA PRE BUDÚCNOSŤ (KRÁLIKOV MLYN) 

V marci 2018 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

s Ministerstvom  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Po zrealizovaní súťaže verejného 

obstarávania bola dňa 9. júla podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom, spoločnosťou 

BTI, s. r. o. Bytča. Rekonštrukčné práce boli plánované do 31. októbra 2018. Stavebné práce 

na budove mlyna pozostávali predovšetkým z rekonštrukcie strechy starej budovy mlyna 

a postavenia pôvodne existujúcej prístavby, vstupu do objektu v súčasnosti. Celková dĺžka 

realizácie projektu je plánovaná do marca 2019. Počas rekonštrukcie objektu bolo treba ale 

rozšíriť práce a zhotoviteľ požiadal o predĺženie do 7. decembra 2018, čo mesto akceptovalo. 

Súčasťou projektu bol nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie určený aj na 

výdavky týkajúce sa kamerového a zabezpečovacieho systému, výpočtovej techniky a 

zariadenia z dreva. Po ukončení súťaže verejného obstarávania boli dňa 16. 10. 2018 uzatvorené 

kúpne zmluvy so spoločnosťou VJ Control, s. r. o. 

REKONŠTRUKCIE CIEST A CHODNÍKOV 

Po zdĺhavom procese súťaže verejného obstarávania na zhotoviteľa práce sa občania konečne 

dočkali rekonštrukcie Železničnej ulice. Dňa 25. júna mesto uzatvorilo zmluvu o dielo s 

víťazom súťaže spoločnosťou PEMAL, s. r. o. a následne sa začalo s prácami. Termín 

dokončenia predpokladali ešte v júni aj napriek problémom, ktoré súviseli s dodávkou dlažby 

od spoločnosti Semerlock a jej prevádzky v Maďarsku. V rámci rekonštrukcie bolo osadené 

nové verejné osvetlenie, ktoré bolo vedené zemou, bola vysadená nová zeleň, nové chodníky, 

obrubníky a dlažba. Rekonštrukciou sa ulica otvorila,  zmodernizovala a vytvorili sa nové 

parkovacie miesta.  

V ostatných častiach mesta boli rekonštruované miestne komunikácie, a to: v miestnej časti 

Kľúčové, kde opravovali miestne komunikácie na Ulici Holubyho a na Ulici Slnečnej, v 

miestnej časti Ľuborča bola opravená zle zaasfaltovaná komunikácia na Dvoreckej ulici po 

položení kanalizácie do zeme, opravili sa cesty medzi obytnými domami na Sklárskej ulici 

a súborom garáží, položený bol nový  asfaltový koberec medzi cyklotrasou a Ulicou Šidlíkové, 

opravil sa chodník pozdĺž budovy ZŠ, Janka Palu 2 smerom do jedálne v objekte Katolíckej 

spojenej školy Nemšová a osadené boli nové lavičky pri cintoríne v Nemšovej a Kľúčovom a 

pri moste do Ľuborče. 
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Vľavo: vyasfaltovanie výtlkov v Ľuborči, vpravo: rekonštrukcia kabín na TJ Ľuborča 

REKONŠTRUKCIA KABÍN TJ ĽUBORČA A OPLOTENIA NA IHRISKU KĽÚČOVÉ  

V kalendárnom roku 2018 sa pracovalo i na dostavbe sociálnych zariadení a rekonštrukcii kabín 

TJ Ľuborča. Členovia TJ si  moderné a zrekonštruované šatne, kabíny, sociálne zariadenia, 

zasadačku a vonkajšiu tribúnu prevzali prestrihnutím pásky v nedeľu 16. septembra. Po 

otvorení sa zakúpili i lavičky a vešiaky pre futbalistov. V priebehu mesiacov máj a jún sa 

uskutočnilo oplotenie futbalového ihriska v m. č. Kľúčové. 

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI 

Dňa 8. júna 2018 bolo doručené rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 48 478,94 eur pre 

vybavenie učební a školskej knižnice na ZŠ, Janka Palu 2. Po schválení bola 23. augusta 

podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a  následne sa spustila súťaž 

verejného obstarávania.  

Mesto Nemšová bolo úspešné pri žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva SR na 

rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby. 

Projekt na rekonštrukciu telocvične Základnej školy, Janka Palu bol schválený a 20. 

novembra 2018 sa uzatvorila s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zmluva o 

poskytnutí dotácie vo výške 106 017,04 eur s DPH na jej rekonštrukciu. Plánovaný termín 

realizácie bol naplánovaný na začiatok budúceho roka a práce by mala realizovať spoločnosť 

Panters, s. r. o. 

Po neúspešnom pokuse o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie pre MŠ 

v Ľuborči prišiel potešujúci list od Trenčianskeho samosprávneho kraja s informáciou o začatí 

konania, aby sme získali schválenie žiadosti o pridelenie nenávratného finančného príspevku. 

Mesto Nemšová napokon 6. decembra k projektu: „Rozšírenie kapacity MŠ na 

Ľuborčianskej ulici, Nemšová“ uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, kde celkové oprávnené výdavky predstavujú sumu 348 969,89 eur s DPH, z toho 17 

448,49 eur predstavuje 5 % spoluúčasť mesta Nemšová. Hlavným cieľom projektu je 

vytvorenie nových a zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy prevádzky Ľuborčianska 2, 

vrátane obstarania materiálno-technického vybavenia tejto materskej školy. Rozšírenie 

kapacity sa bude riešiť formou nadstavby a čiastočnej rekonštrukcie jednotlivých častí 

jestvujúcich oddelení MŠ. V rámci nadstavby bude vytvorená nová trieda pre 22 detí vrátane 

šatne a sociálneho zabezpečenia. 
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Na obnovu požiarnej zbrojnice mesto získalo dotáciu vo výške 30 000 eur z Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky. Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 25. októbra. 

Po uzatvorení zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom súťaže verejného obstarávania by sa  

malo začať s realizáciou v roku 2019. 

PROJEKTY V PROCESE HODNOTENIA  

Na výsledky žiadostí o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií k projektom sa čaká pri 

rekonštrukcii sociálnych zariadení v objekte Mestskej športovej haly v Nemšovej a 

rekonštrukcii sociálnych zariadení v objekte kultúrneho domu v miestnej časti Ľuborča.  

O nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ sa uchádza mesto Nemšová aj k projektu 

„Cyklochodníky mesta Nemšová“, ktorý predložilo na základe Výzvy IROP-PO1-SC122-

2016-15 vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podporené 

projekty musia nadväzovať na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru, resp. prepájať 

priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy. Preto sa 

predmetom žiadosti mesta stal úsek Rybárska – Lidl, s dĺžkou 2 417 m. Úsek začína v mieste 

odklonenia cyklochodníka Nemšová – Trenčín z hrádze rieky Vlára na lávku cez Vláru. Ďalej 

pokračuje po korune hrádze k sútoku Vláry a Váhu. Tam prechádza na korunu rieky Váh, po 

ktorej pokračuje až k stredisku Lidl, kde schádza z hrádze a končí za parkoviskom Lidl. Projekt 

bol podaný dňa 21. júna a celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 444 633,48 

eur. Po predložení žiadosti bol projekt predmetom odborného hodnotenia a dňa 24. októbra 

bola mestu doručená výzva na doplnenie žiadosti. Doplnenú žiadosť predložili na Trenčiansky 

samosprávny kraj dňa 5. novembra. Aktuálne sa čaká na doručenie rozhodnutia o 

schválení/neschválení žiadosti.  

Predložená bola i žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu 

„Budovanie bezplatných wi-fi sietí v meste Nemšová“ dňa 13. novembra na Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Koncom roka sa pripravovali podklady 

k doplneniu na základe výzvy, ktorá bola mestu doručená dňa 3. decembra. Po jej doplnení 

bude žiadosť predmetom schvaľovacieho procesu. Zámerom projektu je vybudovanie wi-fi 

prístupových bodov v predpokladanom počte 30 ks na miestach komunitného života, ktoré 

poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému 

internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Územie s wi-fi pokrytím sa predpokladá na 

miestach Kultúrneho centra v Nemšovej, okolo objektu mestského úradu, stavebného úradu 

v Nemšovej, kultúrneho strediska v miestnej časti Ľuborča, v okolí objektu materskej školy v 

miestnej časti Kľúčové, v okolí objektu kultúrneho strediska v miestnej časti Trenčianska 

Závada a jej knižnice. 

Jedným z projektov, ktoré by chcelo mesto v budúcnosti zrealizovať, je vybudovanie detských 

jaslí v budove rehabilitačného strediska Nemšová. Dňa 19. septembra preto predložilo na 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) na základe Výzvy na predkladanie projektových zámerov 

na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej 

úrovni projektový zámer s názvom: „Umiestnenie detských jaslí v budove rehabilitačného 

strediska Nemšová“. Dňa 18. októbra TSK požiadal mesto o doplnenie informácií pre potreby 

overenia splnenia podmienok výzvy, ktoré mesto zaslalo obratom a po prijatí hodnotiacej 

správy projektového zámeru bude môcť mesto predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku.  
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NESCHVÁLENÉ A PLÁNOVANÉ PROJEKTY  

V tomto roku neboli opätovne schválené dve žiadosti. Projekt rekonštrukcia vodovodnej siete 

mesta Nemšová vetvy „A“, „A-1“, „A-1.1“ a vybudovanie detského ihriska v Nemšovej, IBV 

Vlárska. Medzi ďalšie plánované projekty, ktoré by chcelo mesto zrealizovať v najbližšom 

období, patrí rekonštrukcia balkónov nájomných bytov Ul. športovcov.  

Plánovaná bola i rekonštrukcia kľúčovského kaštieľa, no súčasný majiteľ pán Majerík sa  

rozhodol zmeniť svoj zámer, odstúpil od rekonštrukcie a rozhodol sa kaštieľ predať.  
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MESTSKÝ ÚRAD A ORGANIZÁCIE MESTA  

Mestský úrad viedla do 31. decembra 2018 prednostka úradu Ing. Iveta Jurisová a po 11 

rokoch s uvedeným dátumom vo svojej funkcii skončila. Primátorom bol do 10. decembra Ing. 

František Bagin, a od toho dňa ho na slávnostnom zasadnutí MsZ vo funkcii nahradil JUDr. 

Miloš Mojto ako víťaz volieb, ktoré sa konali 10. novembra 2018. Zástupcom bol do konca 

roka Ján Gabriš a sekretárkou primátora Bc. Barbora Koníčková.  

V oddelení finančnej správy a správy mestského majetku zostalo personálne obsadenie 

rovnaké, ako je to uvedené kronike predchádzajúceho roku. Personálna zmena nastala v 

oddelení správnom, sociálnych vecí, podnikania, životného prostredia a kultúry, z ktorého 

5. marca odišla na zaslúžilý dôchodok pracovníčka oddelenia životného prostredia Ing. Elena 

Bachratá a v jej funkcii ju nahradila Beáta Tršková. Ostatné pracovné pozície zostali 

nezmenené. V roku 2018 bolo vybavených 41 sobášov, 21 pohrebov, 98 vydaných výpisov 

vrátane prvopisov, 107 potvrdení o stave žití a úmrtí, 11 zápisov do osobitnej matriky, 21 určení 

otcovstva, 21 príspevkov pri narodení a úmrtí, 327 oznamovacích povinností, 78 štatistických 

výkazov a rozborov a 6 revidovaných matričných zápisov.  

V oddelení investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a 

pozemných komunikácií boli pracovníci Ing. Soňa Prílesanová, Ing. Andrea Minďárová a Ing. 

Ľubomír Ďurech. Spolu vydali 856 písomností, 6 rozhodnutí o umiestnení stavby, 44 

stavebných povolení, 59 kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o zmenách v užívaní stavieb 

alebo ich častí, 9 rozhodnutí o povolení zmien stavieb pred ich dokončením, 6 rozhodnutí 

o zastavení konaní, 16 rozhodnutí o správnych deliktoch a priestupkoch, 62 povolení drobných 

stavieb a stavebných úprav, 175 oznámení o začatí konania, 123 zápisníc, 60 vydaných 

záväzných stanovísk mesta a 36 potvrdení stavebného úradu.  

V príspevkovej organizácii verejnoprospešných technických služieb bol vedúcim naďalej 

Mgr. Ladislav Palička a pracovníci Katarína Strečanská a Janetta Macharová. Detaily k 

rozpočtovým organizáciám mesta Nemšová (materské školy, základné školy a základná 

umelecká škola sú uvedené v kapitole Školstvo), obchodné spoločnosti (Mestský podnik 

služieb, Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára-Váh s. r. o.) a mestskú knižnicu 

uvádzam v nasledujúcich podkapitolách. 

 

MESTSKÁ KNIŽNICA  

Mestskú knižnicu viedla Helena Spišiaková, v pobočkách v Trenčianskej Závade Emília Žárska 

a v Kľúčovom Antónia Kulichová. Knižnica a jej pobočky majú spolu 15 394 knižničných 

jednotiek, z toho 12 elektronických dokumentov a 15 382 ks kníh a zviazaných periodík, z toho 

3 849 ks kníh odbornej literatúry pre dospelých, 6 419 ks krásnej literatúry pre dospelých, 1 

097 ks odbornej literatúry pre deti a 4 029 ks kníh krásnej literatúry pre deti. Výpožičiek bolo 

spolu 18 405 (v roku 2017 bolo 19 380 výpožičiek), z toho odbornej literatúry pre dospelých 

3 654, čo je viac ako predošlom roku, kedy bolo výpožičiek 2 956. Krásnej literatúry pre 

dospelých sa vypožičalo 9 894 (v roku 2017 to bolo 11 931 výpožičiek) a odbornej literatúry 

pre deti bolo vypožičaných 602 (v roku 2017 to bolo 591 výpožičiek).  
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Mestská knižnica úspešne zrealizovala projekt pod názvom „Objavte tajomnú moc čítania“. 

Fond na podporu umenia schválil jej žiadosť a prispel sumou 2 500 eur, čím čitatelia mohli 

v Mestskej knižnici v Nemšovej i v jej pobočkách nájsť takmer 250 nových titulov.  

V dňoch 5. – 11. marca 2018 sa uskutočnil 19. ročník Týždňa slovenských knižníc pod 

spoločným mottom: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH. Organizátormi podujatia boli 

Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). 

Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2018 bol Ján Galovič, člen činohry Slovenského 

národného divadla. Záštitu nad Týždňom slovenských knižníc prevzal minister kultúry SR 

Marek Maďarič. Týždeň slovenských knižníc 2018 prebiehal na celom Slovensku 

prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít. U nás v Nemšovej sa organizovalo mnoho 

podujatí v priestoroch knižnice v kultúrnom dome, ktoré boli určené najmä pre žiakov 

materských škôl, predovšetkým  predškolákov a žiakov prvého ročníka, ale nielen tieto deti, ale 

i žiaci celého prvého stupňa Základnej školy Janka Palu absolvovali návštevu knižnice. Medzi 

najstarších žiakov, ktorí navštívili knižnicu, patrili piataci a neboli tu po prvýkrát, túto  

inštitúciu navštevujú pravidelne. Všetci už majú svoje čitateľské preukazy. Tri triedy prváčikov 

privítala knižnica „Abecedou písmenkového kráľovstva“. Počas stretnutia pasovali prvákov za 

čitateľov knižnice. Na záver mesiaca knižnicu stihli navštíviť i žiaci zo školského klubu. 

Najviac sa im páčili encyklopédie a viacerí sa do knižnice i zapísali.  

Vďaka prebiehajúcej rekonštrukcii kultúrneho centra v Nemšovej bol ovplyvnený i chod 

mestskej knižnice. Zatvorená bola od 15. júna do 25. septembra. 

 

MESTSKÉ MÚZEUM  

Mestské múzeum malo v tomto roku 

príležitosť ukázať svoje možnosti, 

keďže čiastočne prevzalo funkciu 

kultúrneho domu, jeho sály či obradnej 

siene. Konala sa tu výročná schôdza OZ 

Peregrín, uvítanie detí do života, 

oceňovanie žiakov, lúčenie sa 

s deviatakmi i prezentácia knihy. 

Jún patril už tradične Základnej 

umeleckej škole v Nemšovej a ich 

výtvarnému odboru. Žiaci všetkých 

pobočiek prezentovali svoje umenie na 

záverečnej výstave, ktorá začala 

vernisážou 4. júla a skončila sa letnými prázdninami.  

V deň otvorenia 23. nemšovského jarmoku mohli návštevníci obdivovať 31 diel výtvarníčky 

Márie Milanovič. Vernisáž výstavy začala o 13.00 hod. Výstavná sieň bola milovníkom 

výtvarného umenia k dispozícii do neskorých večerných hodín. Svoju kreativitu prezentovala 

v rôznych materiáloch, pretože pracovala s olejom, akrylom, kolážou a asamblážou. Mária 

Milanovič žije a tvorí v Dubnici nad Váhom. Roky pôsobila v školstve, neskôr bola riaditeľkou 

v Dubnickom múzeu v Dubnici nad Váhom. Pravidelne sa zúčastňuje na súťaži „Výtvarné 

Vernisáž Márie Milanovič 
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spektrum“, na ktorej získala viacero ocenení a čestných uznaní s postupom do krajského i 

celoslovenského kola.  

Poslednou výstavou v tomto kalendárnom roku bola v dňoch od 19. - 29. septembra výstava 

hradov z papierových modelov . Jej autorom bol Vladimír Sloboda z Dubnice nad Váhom, ktorý 

sa modelom venoval už od detstva. Základy pre papierové modelovanie získava zo 

zahraničných zdrojov. Účelom výstavy bolo získať záujem mladých pre papierové 

modelovanie. Výstavy sa zúčastnili žiaci materských škôl, základných škôl i široká verejnosť. 

 

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB, M. P. O.  

V mestskom podniku nastala zmena vo vedení konateľov, ktorými boli v mestskej pálenici 

Milan Koníček a v kotolniach Jozef Petrík, obaja do 21. februára, a od toho dňa sa novým 

konateľom v oboch prípadoch stal primátor mesta Nemšová. Hospodársky výsledok Mestského 

podniku služieb Nemšová s. r. o. bola strata vo výške 6 081,72 eur. 

KOTOLNE  

Kotolňa PK7, Janka Palu hospodárila s nákladmi 82 493,14 eur a výnosmi 88 949,07 eur, čo 

jej prinieslo zisk 6 455,93 eur. Kotolňa PK3, Odbojárov hospodárila s nákladmi 35 385,63 

eur a výnosmi 29 900,98 eur, čím sa dostala do straty 5 484,65 eur. Hospodárenie kotolní za 

rok 2018 predstavoval dohromady zisk 971,28 eur.  

LETNÉ KÚPALISKO  

Sezóna kúpaliska začala už 1. júna na Deň detí o 16 dní skôr ako v minulom roku a skončila 

31. augusta. Sezónu otvorilo ako prvé kúpalisko v okolí. V tento deň bol ako aj po minulé roky 

opäť počas celého otváracieho dňa vstup pre všetkých zdarma, na deti čakal nafukovací hrad a 

zmrzlina, taktiež zdarma. Počasie v mesiacoch jún a do polovice júla kúpalisku veľmi neprialo, 

nakoľko bolo veľmi málo slnečných dní. Preto sa kúpalisku začala vytvárať strata, nakoľko sa 

musela voda 24 hodín denne filtrovať a chemicky upravovať. Od polovice júla sa počasie 

zmenilo a letná sezóna začala naplno. Vďaka týmto dňom sa podarilo vzniknutú stratu vymazať 

a vytvoriť mierny zisk. Počas celej sezóny bolo spolu 60 slnečných dní. Kúpalisko v roku 2018 

malo náklady na prevádzku 152 638,23 eur a výnosy 131 529,51 eur, čo priviedlo kúpalisko do 

straty 21 108,72 eur. Na vstupnom získali 49 137,95 eur, 550 eur získali z reklamných panelov 

a z vlastnej činnosti získali príjmy 95 904,37 eur, čo je oproti minulému roku viac o 14 351,80 

eur. Prevádzkové náklady kúpaliska predstavovali čiastku 86 641 eur. Prevádzkový výsledok 

bol 9 263,37 eur, čo znamená, že kúpalisko si na svoju prevádzkovú činnosť zarobilo. Ďalšie 

finančné náklady boli úroky z úveru na rekonštrukciu kúpaliska vo výške 3 393,64 eur, 

poistenie kúpaliska 933 eur, bankové poplatky 389 eur, splatenie  kontokorentného účtu vo 

výške 25 000 eur, úroky úveru 326,03 eur, mzdy vo výške 23 640 eur a poistenie 3 949 eur. 

Vysoko nákladovou  položkou bolo aj použitie chémie do bazéna v celkovej hodnote 7 191,18 

eur. 

Prioritou do budúcej sezóny je ešte zväčšiť kvalitu poskytovaných služieb, napr. aj tým, že sa 

zakúpia kvalitné ležadlá a skrinky na cennosti. Do budúcej sezóny plánujú prevádzkovatelia 

kúpaliska vynaložiť všetky dostupné a zákonné možnosti, aby sa neopakovala situácia z tohto 

leta, kedy mali opäť pre občanov pripravenú Oldies párty s nočným kúpaním, zabezpečenú 
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hudobnú produkciu, SBS-ku, alkohol, no všetko museli narýchlo zrušiť kvôli niektorým 

občanom, ktorí nesúhlasili s hudobnou produkciou do 04:00 hod. rána. Celá táto akcia mala 

jediný cieľ – priniesť počas leta hudobné vyžitie pre mladú a strednú generáciu v meste tak, 

ako sa to robí všade na Slovensku. Sezóna 2018 je hodnotená doposiaľ ako najlepšia sezóna v 

novodobej histórii kúpaliska, kedy počas troch mesiacov navštívilo kúpalisko takmer 28-tisíc 

ľudí. 

MESTSKÁ PÁLENICA 

Tržby z pálenia oproti roku 2017  značne vzrástli, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku boli 68 605 

eur, v tomto roku to bolo 123 356,5 eur, čo je o 54 751,15 eur viac. Bolo to spôsobené 

nadúrodou ovocia a veľkým záujmom  páliť v nemšovskej pálenici. V roku 2018 sa vypálilo 

38 636 l absolutu. V roku 2017 to bolo 22 120 l absolutu. Spotrebná daň bola vo výške 

208 675,31 eur. V roku 2017 boli  tržby 68 605 eur, v tomto roku to bolo 123 350 eur. 

Najviac vyťažení v tomto úrodnom roku bol najmä konateľ a vedúci páleničiar Milan Koníček. 

Nakoľko noví páleničiari neboli v tejto činnosti veľmi zdatní a záujem o vykonávanie práce 

páleničiara z radov iných občanov nebol. Okrem hlavného páleničiara v pálenici pracovali  

Milan Prno, Jozef Buchcár, Dušan Ďurík. 

 

RVS VLÁRA-VÁH, S. R. O. 

K 31. 12. 2018 bolo z celkového počtu 9 048 obyvateľov zásobovaných pitnou vodou 9 025, 

čo predstavuje 99,7 %. Spoločnosť prevádzkuje 44,5 km vodovodnej siete. Kvalita vody bola 

sledovaná podľa schváleného Harmonogramu kontroly kvality pitnej vody spoločnosťou 

INGEO-ENVILAB Žilina. Skúmaná voda vo všetkých vzorkách vyhovela požiadavkám 

kvality pitnej vody. Poplatok za odber podzemných vôd bol vo výške 7 316,35 eur. Schválené 

bolo zvýšenie fakturačnej ceny pre odberateľov od 1. 3. 2018 zo sumy 0,8929 €/m3 bez DPH 

na 0,9363 €/m3 bez DPH. V roku 2018 bolo vyfakturovanej  286 244 m3 pitnej vody (v roku 

2017 to bolo 268 130 m3). Spoločnosť prevádzkuje 80 km kanalizačných  sietí, vďaka ktorým 

vyfakturovali 515 007 m3 odkanalizovanej vody ( roku 2017 to bolo 507 080 m3).  

K zlepšeniu prišlo i vo sfére zákazníckych služieb, kde bol zavedený nový informačný systém 

ZIS VH CORA GEO, ktorý umožňuje evidenciu odberateľov, fakturáciu, sledovanie salda, 

zmluvné vzťahy a iné. Z dôvodu zvýšenie objemu prác na kanalizačnej sieti a prevádzkovania 

novovybudovanej kanalizácie boli prijatí do pracovného pomeru dvaja noví zamestnanci (spolu 

13,5 zamestnanca). Z hospodárskeho výsledku po zdanení bola spoločnosť v strate 14 362 eur. 

(v predchádzajúcom  roku zisk 45 319 eur).  

Hospodárenie spoločnosti v roku 2018 bolo ovplyvnené dokončovaním prác na projekte 

„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“. V auguste 

2018 bola spustená skúšobná prevádzka ČOV, ktorá bola kompletne zrekonštruovaná 

a kapacitne navýšená na produkciu odpadových vôd ďalších obcí v rámci regiónu. V novembri 

a decembri 2018 bola uvedená do skúšobnej prevádzky líniová stavba kanalizácie v obciach 

Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica a dobudovaná bola kanalizácia v Nemšovej v miestnej 

časti Ľuborča. Na konci roku začalo kolaudačné konanie kanalizácie v obciach Horná Súča, 

Dolná Súča a Skalka nad Váhom.  
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Celkovo spoločnosť vybudovaním kanalizácie a rekonštrukciou ČOV preinvestovala 40 448 

456,94 eur, z toho 34 796 917,58 eur bol nenávratný finančný príspevok z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia spolufinancovaný Kohéznym fondom. Prostredníctvom 

projektu sa vybudovalo 81,2 km kanalizačných sietí a počet nových pripojených producentov 

bude spolu 14.125 EO, čo predstavuje aktiváciu 2 450 kanalizačných odbočení. 

Náročnosť práce súvisiacej s projektom ovplyvnila hospodárenie spoločnosti z dôvodu potreby 

financovania nákladov projektu, ktoré neboli predmetom NFP. Napriek tomu spoločnosť 

dosiahla plánovaný hospodársky výsledok a nezaznamenala výraznú stratu.  

Uvedené skutočnosti kladú pre spoločnosť v najbližšom období úlohy spojené predovšetkým 

so stabilizovaním hospodárenia a peňažných tokov tak, aby sa zabezpečilo vyrovnané 

hospodárenie a úhrady záväzkov v dohodnutých lehotách. Prioritnou činnosťou v nastávajúcich 

rokoch bude vyvinúť zvýšené úsilie na pripájanie nových producentov odpadových vôd na 

novovybudovanú kanalizáciu s cieľom dosiahnuť na konci roka 2020 pripojenie 1 000 nových 

domácností a do konca roka 2022 pripojenie ďalších 1 000 domácnosti. 

 

DOBROVOĽNÉ HASIČSKÉ ZBORY  

Ministerstvo vnútra odovzdalo 

DHZ na Slovensku v tomto roku 

115 protipovodňových vozíkov a 

jeden poputoval aj do Nemšovej. V 

piatok 19. októbra odovzdala 

ministerka vnútra Denisa Saková 

do správy mesta Nemšová 

protipovodňový zásahový vozík. 

Ten bude slúžiť členom 

Dobrovoľného hasičského zboru v 

Nemšovej v prípade vzniku 

mimoriadnych udalostí. Vozík 

pozostáva z čerpadla, výbavy a 

jeho hodnota je 12-tisíc eur.  

Dobrovoľný hasičský zbor Nemšová mal v roku 2018 11 členov. Hasiči z Nemšovej boli 

v tomto roku prvý krát zaradení do „C“ kategórie, čím získali možnosť čerpať dotácie na 

činnosť DHZ. V roku 2018 v obci Nemšová nehorelo, a hasiči ani nezasahovali pri žiadnom 

požiari. Činnosť spočívala v udržiavaní techniky a jej prípravy na STK, udržiavaní zbrojnice 

a v poskytovaní svojich služieb mestu Nemšová. V marci Jozef Bahno, Stanislav Bahno, Peter 

Húdek a Rastislav Guga absolvovali kurz základnej odbornej prípravy, ktorý sa konal počas 

dvoch víkendov v Mestskom múzeu v Nemšovej. Kurz bol ukončený skúškou. Všetci vyhoveli 

a získali certifikát.  

V rámci činnosti a pomoci bol Peter Húdek hasičským autom trikrát polievať a tlakovať po 

rekonštrukcií Železničnú ulicu. Jozef Bahno, Stanislav Bahno, Rastislav Guga a Jozef Gabriel 

spolupracovali s mestom pri organizácií a riadení dopravy počas fašiangového sprievodu, pri 

lampiónovom sprievode 30. apríla a spolu z DHZ Ľuborčou a Kľúčovým zabezpečovali 

DHZ na svätej omši 05. 05. 2018 
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stráženie božieho hrobu počas Veľkej Noci, zúčastnili sa svätej omše a sprievodu. DHZ 

Nemšová organizačne i finančne pripravili tradičné rotujúce svätofloriánske posedenie po sv. 

omši, na ktorom sa zúčastnili okrem DHZ Nemšová, DHZ Ľuborča, DHZ Kľúčové, DHZ Horné 

Srnie a zástupcovia mesta Nemšová a farského úradu. Poriadok zabezpečovali aj počas 

jarmoku, na ktorom museli odstraňovať dôsledky daždivého počasia. Počas koncertu začalo 

hudobníkom zatekať do elektroinštalácie, ale vďaka reakcií hasičov bol problém rýchlo 

odstránený.  
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ČINNOSŤ SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ 

Spoločenský život v meste tvoria a rozvíjajú i mnohé inštitúcie, organizácie a občianske 

združenia. Svojím častokrát špecifickým zameraním oslovujú konkrétnu cieľovú skupinu, 

pomáhajú občanom, podporujú turizmus, sociálnu infraštruktúru, umenie, ochraňujú prírodu, 

združujú mamičky s malými deťmi, mládež, dospelých i dôchodcov. Pomáhajú slabším 

i chorým. Častokrát sa zapájajú do verejno-spoločenského života organizovaného mestom 

Nemšová alebo si vytvárajú mnoho vlastných aktivít. Občania tak trávia svoj voľný čas 

v komunite ľudí s podobnými záujmami.  

OZ ZÁHRADKÁROV OSADY BOČKY A PRÍDOMOVÝCH ZÁHRADKÁROV  

Predsedami občianskeho združenia boli v roku 2018 Jozef Krchňávek za záhradkársku osadu 

Bočky a Jozef Ondrejička za prídomových záhradkárov. Počet členov k 31. 12. 2018 bol 142. 

V roku 2018 občianske združenie navždy opustili Jozef Bonko, Pavol Ďuriš a predseda Jozef 

Ondrejička.  

Rok 2018 bol z hľadiska úrody mimoriadny. Väčšiu úrodu ovocia zapríčinila dobrá jar a vhodné 

opeľovacie dni. V tomto roku zakvitlo i to, čo inokedy zakvitnuté nebolo. Vedenie združenia 

ale kvôli veľkej nadúrode upozorňovala svojich členov, že v pôde sa po sezóne  nachádza o 1/3 

menej výživných látok, a preto treba túto pôdu prihnojiť.  

Počas roka sa pasovali s niekoľkými problémami. Museli vypracovať dodatočné stavebné 

povolenie na vodovod a elektrické rozvody, ktoré by mali byť schválené na jar 2019. Zmena 

elektriky by mala stáť 1 900 eur.  

Ďalšími problémami boli prístupová cesta do jednej časti v záhradkárskej osade Bočky, ktorej 

vytvorenie blokuje majiteľ susedného pozemku, a na jeseň umiestnenie 52. ročníka výstavy 

ovocia a zeleniny, pretože v kultúrnom dome stále prebiehala rekonštrukcia. Výstava ovocia 

a zeleniny sa nakoniec konala v priestoroch telocvične Základnej školy sv. Michala. Na 

inštalácii sa okrem členov občianskeho združenia zúčastnili pracovníci mesta Nemšová,  

Základná organizácia včelárov v Trenčíne, obvod Nemšová a Únia žien v Nemšovej. Po 

ukončení výstavy bolo vystavované ovocie darované miestnym škôlkam. V auguste OZ 

zorganizovalo pre svojich členov zájazd na Agrokomplex do Nitry.  

FOLKLÓRNA SKUPINA LIBORČAN  

Skupina má spolu 20 členov, z toho 11 z Ľuborče a 9 členov je z Dubnice nad Váhom. 

Z Ľuborče sú: vedúca folklórnej skupiny Alžbeta Gurínová, členovia Ondrej Patka, Ľudmila 

Patková, Ondrej Gurín, Jolana Gurínová, Lucia Moravčíková, Lenka Gáliková, Margita 

Patková, Jozef Patka a Viera Malichová. Umelecký vedúci skupiny bol Bc. Tomáš Tinath 

z Dubnice nad Váhom.  

AKTIVITY FOLKLÓRNEJ SKUPINY 

Dňa 27. januára sprevádzali so svojím fašiangovým programom pri príležitosti pochovávania 

basy dychovú hudbu Hrabovanka v obci Hrabovka a s rovnakým programom pri rovnakej 

príležitosti sprevádzali 10. februára i Nemšovský garážový orchester v Nemšovej. Dňa 30. 

apríla sa zúčastnili stavania májov (viac Verejno-spoločenský život). Spolu s detským 

súborom Vršatčiarik a za sprievodu harmoniky Ing. Petra Gabriša Phd. vystúpili 10. augusta 
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na nemšovskom jarmoku. Pri príležitosti jarmoku skupina Liborčan upiekla 350 ks 

medovníkových srdiečok, ktoré rozdali v stánku Boj proti hladu. Skupina bola jednou z 12 

folklórnych skupín (spolu 244 folkloristov), ktoré sa zúčastnili na Púti folkloristov 

trenčianskeho regiónu. Púť sa uskutočnila poslednú septembrovú nedeľu. Svojou účasťou 

podporili krojovanú procesiu a pobožnosť pri kríži pod kláštorom. V krojoch sa prezentovali 

i 30. septembra v obci Nemšová, kde pri príležitosti nemšovských hodov niesli  obetné dary 

a mariánske zástavy. V októbri a v novembri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili 

v závode ZVS a v domove dôchodcov v Dubnici nad Váhom. Počas roka zrealizovali pietnu 

spomienku na svojich šiestich zomrelých členov. Dňa 3. novembra navštívili ich hroby, položili 

kytice a pomodlili sa desiatok sv. ruženca. Do konca roka uskutočnila skupina ešte dve 

predstavenia: vianočný koncert v družobnom meste Hluk na Morave a vianočný koncert vo 

farskom Kostole sv. Michala v Nemšovej. Účinkovali spolu s FS Zariečanka zo Záriečia pri 

Púchove, s detským súborom Vršatčiarik z Dubnice nad Váhom, orchestrom a harmonikárom 

Petrom Gabrišom.  

OO Č.4 SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU TN 

Výročná schôdza sa uskutočnila 4. februára o 9.30 hod. v reštaurácii Nemšovanka. Obvodná 

organizácia číslo 4 mala v roku 2018 celkovo 437 členov (409 v roku 2017). Predsedom bol 

Miroslav Hamaj, podpredsedom František Repa, tajomníkom Miroslav Hamaj ml., 

hlavným hospodárom Viktor  Kukučka a pomocnými hospodármi boli Štefan Vlasatý, Vitalij 

Dzygovksij, Anton Šedivý a Pavol Habšuda. 

Obvod č. 4 obhospodaruje: kaprové revíry na Gabajových štrkoviskách, odstavnom ramene 

v Kľúčovom, štrkovisku v Ľuborči, štrkovisku v Nemšovej a Váhu od diaľničného privádzača 

po prítok Súčanky. Pstruhové revíry sa nachádzajú v Ľuborčianskom potoku, v potoku 

Súčanka a Vláre. Chovnými potokmi sú ľavostranné prítoky Súčanky (Hlboké, Nestora, 

Cverenkársky, Depšinský) a pravostranné prítoky Biely potok a Závrská,  ľavostranné prítoky 

Vláry (Sietne, Kornačka) a pravostranné prítoky Vláry (Rajkovský a Čaganovský potok). Na 

zvýšenie komfortu pri vode a pri usporiadaní rybárskych pretekov bol vybudovaný nový 

prístrešok pri rybárskej chatke na Štrkovni Nemšová.  

Preteky mladých rybárov na Štrkovni Nemšová sa uskutočnili 5. mája 2018. Do pretekov 

sa zapísalo 75 mladých rybárov do 14 rokov, spolu ulovili 89 ks kaprov, 94 ks pstruhov, 12 ks 

červeníc, 33 ks belíc, 17 ks pleskáčov a 3 ks úhorov. Každý pretekár  získal hodnotnú cenu, ale 

prémiu za najväčšiu rybu získal Peter Blaško, ktorý ulovil kapra veľkého 58 cm. Medzi 

najlepších pretekárov patril Oliver Michálik (2 656 bodov), Peter Blaško (2 390 bodov), 

a Šimon Bršlica (2 145 bodov). Najlepšími dievčatami boli Magda Basiková (475 bodov), 

Zuzana Lacková (470 bodov) a Katarína Basilová (470 bodov). Podujatie získalo finančnú 

podporu od sponzorov vo výške 1 800 eur.  

Brigády na vodných plochách v obvodnej organizácii sa uskutočnili niekoľkokrát do roka, 

13. apríla a 19. októbra na Štrkovisku Nemšová, 23. marca a 5. októbra na odstavenom 

ramene  Kľúčové, 23. marca a 5. októbra na Štrkovisku Ľuborča a 30. marca i na 

Ľuborčianskom potoku a 6. apríla a 12. októbra na Gabajových štrkoviskách. V mesiacoch 

október až december uskutočnil Viktor Kukučka na Základnej škole sv. Michala školenia pre 

deti mládež od 6 do 14 rokov. V priebehu roka boli vydané dva zákazy lovu rýb. Prvý zákaz 

platil od 15. októbra do konca kalendárneho roka na odstavnom ramene Kľúčové z dôvodu 

mimoriadnej situácie vzniknutej vplyvom extrémne suchého počasia. Druhý zákaz platil od 
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18. októbra do 31. októbra. Bol to zákaz lovu kapra na Štrkovisku Ľuborča i Nemšová. Dňa 24. 

novembra bola v uvedených revíroch uskutočnená násada zubáča. 

OZ HUBERT ĽUBORČA 

Sezóna sa tradične začala úpravou a jarným  upratovaním. Dňa 7. apríla sa upratal areál 

Kaplnky sv. Huberta pod Košármi, opravilo sa zábradlie pri ohnisku, zhotovil sa nový mostík 

k altánku, rozobral a porezal sa turistický smerovník a na záver sa vyčistili rúry na osadenie 

nového smerovníka. Pri príležitosti Mesiaca lesov sa 18. apríla uskutočnila beseda v škôlke. 

Koncom mája sa konali intenzívne prípravy na 11. ročník Dňa svätého Huberta, ktorý sa 

uskutočnil 2. júna. Podujatie zorganizovali OZ Hubert Ľuborča, mesto Nemšová, 117. skautský 

zbor sv. Františka z Assisi a dobrovoľníci. Hlavným celebrantom na slávnostnej sv. omši bol 

dekan nemšovskej farnosti vdp. Anton Košík. V kultúrnom programe vystúpili heligonkárky 

sestry Bacmaňákové, Hornové kvarteto Laugarício, Lesy SR s lesnou pedagogikou, sokoliari a 

remeselníci. Pre návštevníkov bol k dispozícii autovláčik, ktorý ich odviezol až 

k poľovníckemu zámočku Antonstál a späť. 

Dňa 12. júna boli zhotovené dve nové lavičky pri ohnisku na lúke. Počas roka sa uskutočnili 

tri kosenia areálu Kaplnky sv. Huberta (v máji, auguste a septembri). Koniec roka členovia 

združenia i občania mesta zavŕšili v poradí 5. ročníkom predsilvestrovského pochodu po 

náučnom chodníku, ktorý sa  uskutočnil dňa 29. decembra a absolvovalo ho 70 účastníkov.  

Vľavo: Kľúčovská važina na prelome októbra a novembra 2018, vpravo: Kľúčovská važina 19. 12. 2018 

Vľavo: predsilvestrovský pochod náučným chodníkom, vpravo: Katarína Plevová, vodkyňa roku 2017  
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117. SKAUTSKÝ ZBOR SV. FRANTIŠKA Z ASSISI  

Dobrodružná cesta skautingu sa vo svete začala pred 111 rokmi, 1. augusta 1907, no 

v Nemšovej prvé kroky urobil skauting len pred pätnástimi rokmi. Za ten čas si vybudovali 

stabilné pôsobisko s množstvom členov, s ktorými absolvovali plno aktivít. Mnohé sa každý 

rok opakujú. Príkladom je skautský ples, letné tábory, turistiky, roznášanie betlehemského 

svetla a iné. Členov skautov neobchádzajú ani ocenenia. Ocenenie za najlepšiu vodkyňu za rok 

2017 si počas Malého snemu SLSK v Banskej Štiavnici prevzala Katarína Plevová. 

Najvýznamnejšou udalosťou v roku 2018 boli oslavy 15. výročia  a uskutočnili sa v sobotu 

27. októbra v športovej hale v Hornom Srní. Otvorenie osláv začalo slávnostným skautským 

nástupom a po ňom si takmer 100 prítomných užilo rôzne aktivity a workshopy. Najväčší 

záujem bol o keramický workshop pod vedením Veroniky Hrickovej, kde si malé deti vyrábali 

hrnčeky a vyskúšali si prácu s hrnčiarskym kruhom. Vyrábali sa aj špeciálne ekologické 

obrúsky ako súčasť workshopu o minimalizovaní odpadu. Na oslavách nechýbali typické 

skautské aktivity, ako je viazanie uzlov, brúsenie nožov a pripravený bol i moderovaný kvíz 

o zbore, v ktorom si členovia zaspomínali na minulé zážitky. Súčasťou podujatia bola 

cestovateľská prednáška o Maroku a Gruzínsku, ktoré v tomto roku navštívili niektorí členovia. 

V závere podujatia si oceňovaním uctili tých, ktorí sa zaslúžili o vznik a fungovanie 

zboru. Špeciálne sa poďakovali zborovej vodkyni Terézii Patkovej za to, že práve pod jej 

taktovkou sa dostali až k 15. roku fungovania zboru.  

Húževnatosť zboru je vidieť na množstve aktivít, ktoré absolvovali i počas roka 2018. Zapájali 

sa do činností obcí ako jarné upratovanie v Nemšovej dňa 29. marca, počas ktorého vyčistili 

úsek pri železničnom moste, Deň detí v Dolnej Súči, ďalší ročník environmentálnej akcie Ekolo 

nás, v ktorej sa tentokrát rozhodli pre Materskú školu Rudolfa Hečku v Dolnej Súči.  

Neodmysliteľnými súčasťami skautského života sú turistiky a sústredenia, ktoré sa začali hneď 

po Novom roku. Prvou bola návšteva dedinky Vitanová, ktorá sa nachádza na severe Slovenska. 

Počas 4 dní sa skauti a rangeri vzdelávali o odpadoch a vystúpili na vrch Skorušina, ktorý bol 

krásne zasnežený. V dňoch 9. až 11. marca sa v Hornej Breznici uskutočnil zimný tábor vĺčat 

zo všetkých troch obcí zboru. Téma bola celkom aktuálna: zimné olympijské hry v Pjongčangu. 

V období Veľkej noci absolvovali  turistiku na Súľovské skaly, kde navštívili  miestnu zrakovú 

pyramídu a v sobotu 21. apríla sa vybrali do Jánošíkových dier, kde v sedle Medzirozsutca 

dostali noví vlci skautské šatky. V prostredí kolíb potom hľadali stratené časti Jánošíkovej 

valašky a 1. mája sa vydali na Javorník, na ktorý vystúpili už 14-krát. V ten istý deň iná skupina 

skautov zo zboru vystúpila na najvyšší vrch Strážovských vrchov Strážov. 

Predĺžený víkend v máji strávili vodcovia a radcovia zboru v skautskom centre v Zvolenskej 

Slatine, kde plánovali tohtoročné letné tábory, ktoré sa uskutočnili následne v dvoch etapách: 

tábor vĺčat a včielok v dňoch 8 až 14. júla a tábor skautov a skautiek v dňoch 15. - 26. júla 

neďaleko Studničky pod Košármi v Ľuborčianskej doline. Celkovo tam strávili 3 dni predvoj, 

7 dní táborenia tých najmenších vĺčat a včielok a ďalších 12 dní táborili skauti a skautky. Tábor 

vĺčat a včielok sa niesol v duchu rozprávok. Počas celého júlového týždňa ich sprevádzal 

spisovateľ Pavol Dobšinský, vďaka ktorému deti lepšie spoznali rozprávky, ktoré sa tradujú od 

dávnych čias. Počas pobytu absolvovali aj výlet na lovecký zámoček Antonstál.  

Zo športových aktivít absolvovali v tomto roku Memoriál Šedého vlka, ktorý sa konal 28. 

apríla. Súťažili na ňom štvorčlenné tímy vĺčat i skautov. Dňa 12. mája tím zložený z  radcov s 



46 
 

názvom Hadie strely opäť reprezentoval zbor na Skautskom metlobalovom turnaji 2018, na 

ktorom získali krásne 2. miesto.  

Najvýznamnejšou kultúrno-spoločenskou aktivitou organizovanou skautským zborom okrem 

osláv výročia bol 13. skautský „retro“ ples, ktorý sa v tomto roku uskutočnil 10. februára. 

Medzi ďalšie aktivity patrili kurzy, do ktorých sa mohli počas roka zapojiť radcovia a vodcovia. 

Zoznámili sa na nich s programovou ponukou slovenského skautingu. V druhej polovici 

februára hostila klubovňa v Hornom Srní zasadnutie náčelníkov, ktoré si v rámci návštevy 

regiónu Trenčín vybralo práve ich. Počas roka sa konali dva radcovské kurzy, po ktorých sa 

novými radcami v zbore stali Dominik Duša, Karolína Vavrúšová a Lenka Ochranová, a v 

druhom Peťa a Ondrej Trúnkovci. Ako dobrovoľníci sa členovia zboru zapojili do rozdávania 

narcisov pri príležitosti Dňa narcisov 26. apríla 2018, ktorý už 22. rok organizuje Liga proti 

rakovine. Na Sviatok sv. Juraja sa  zapojili do aktivity Deň so šatkou, čím dali najavo, že sú 

skauti a sú na to hrdí. Fotili sa so šatkou naprieč Slovenskom, a dokonca aj v Česku. Na Vianoce 

už tradične rozdávali betlehemské svetlo, ktoré k nám do Nemšovej a Horného Srnia prišlo v 

sobotu 22. decembra  o 11.50 hod a v H. Srní o 11.55 hod. Svetlo ešte v ten istý deň odovzdali 

skautom do Dolnej Súče, kam išli peši. Záverečnou bodkou za kalendárnym rokom sa stalo 

tradičné vianočné posedenie 28. decembra s názvom Vianočka a tretí ročník florbalového 

turnaja. Začali o 8.00 hod. v športovej hale v Nemšovej, kde sa rozdelili do tímov. Po 

športovom výkone sa presunuli do kultúrneho strediska v Ľuborči.  

MATERSKÉ CENTRUM PÚPAVKA  

O činnosť materského centra sa v roku 2018 starali  mamičky a ich úlohou bolo otvárať centrum 

pre deti v stanovených termínoch v pondelok, stredu a v piatok. Centrum je zamerané 

predovšetkým pre mamičky s deťmi do troch rokov. Mamičkám okrem herne ponúkalo jarné 

a vianočné fotografovanie, zapojilo sa do akcie deň pre rodinu, dvakrát zorganizovalo bazár 

oblečenia (na jar 15. - 17. marca a na jeseň v dňoch 18. – 20. októbra) v priestoroch 

kultúrneho strediska v Ľuborči. V predvianočnom čase pripravili pre deti zdobenie vianočných 

perníkov. 

EUROPEAN ART  

Nové možnosti aktívneho oddychu formou výtvarného umenia do našej obce  priniesla Lubica 

Vlková. V stredu 28. marca o 17.00 hod. na Topoľovej 13 v Nemšovej v spolupráci s mestom 

privítala návštevníkov na otvorení galérie EUROPEAN ART house. Na otvorení sa zúčastnili 

i výtvarníci PaedDr. Vladimír Kudlík, akademický sochár Ilja Holešovský, keramikárka Soňa 

Zelisková a mnoho ďalších.  

Galéria je situovaná v priestoroch rodinného domu za mestskou športovou halou a od otvorenia 

galérie do konca kalendárneho roka sa v nej realizovalo pre nadšencov výtvarných techník 15 

rôznych kurzov. V máji kurz paverpolu pod vedením certifikovanej arteterapeutky Mgr. Evy 

Černokovej a kurz keramiky pod vedením nevidiacej keramikárky Sone Zeliskej. Koncom júna 

sa  uskutočnil kurz tvorby šperku pod vedením Mgr. Kataríny Lubjákovej a počas letných 

prázdnin kurz pastelu s Evou Šugarovou. 

V októbri sa uskutočnilo hneď niekoľko ďalších kurzov. Dva kurzy akvarelu s lektorkou 

Oksanou  Lukomskou, kurzy grafických techník linorytu, frotáže, suchej ihly a tlače z koláže 

pod vedením lektora, pedagóga a teoretika výtvarného umenia Mgr. Borisa Blahovca a na konci 

roka pod vedením Veroniky Mikovej sa uskutočnil posledný, kurz maľovania na sklo.  

https://www.facebook.com/117zbor.skauting/posts/2372077182806176?__xts__%5B0%5D=68.ARCUgoB1qBtSKdny2EEcTM09WPDJWDgVDcI5TTQUSoNePitFhpczeLvPsIBdMTjtJCs8NyufGmLD5opooUZkfFmXVyYzq9wL7TQ16oryEYKJjV-k4LVz3H6Zqm-PfxvKdVi5Lj3e0zly6FzDgoxrmbpdP6gt5aUsWAzSKX22zxWm8xg6IpO_LG_38kAh6Od3lzOJa_eip4gzS9-l2fuoGvbjjio13i8Sv-WTpo-UpwWnQgLu_qv4yPTmqec-kGWerYY5F-wcgKx8kDVvtx501IvEgHayp1ciVUZyRg6w3BcOG2xLnCvlQo3nGmxeQ2qQIwX1ki0xPI2wKGvwtdjS1gCtbfes&__tn__=-R
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Mesto Nemšová je sociálne cítiacim i vďaka niekoľkým organizáciám a občianskym 

združeniam, ktoré spájaním priamo i nepriamo pomáhajú ľuďom s podobným osudom. 

Navzájom si pomáhajú dôstojne prežívať obdobie jesene života alebo podnecujú občanov 

k pomoci druhým napríklad i takým malým činom, ako je darovanie krvi. Ide o tri združenia: 

Mestská organizácia jednoty dôchodcov a senior klub v Nemšovej, OZ Peregrín - pomoc 

onkologickým pacientov a miestna skupina Červeného  kríža v Ľuborči.  

MO JDS NEMŠOVÁ A SENIOR KLUBU NEMŠOVÁ  

Predsedníčkou organizácie bola Ing. Viktória Korbašová. Organizácia v roku 2018 získala 22 

nových členov. Výbor sa v roku 2018 stretol 21-krát. Sporadicky sa uskutočňovali návštevy 

dlhodobo chorých členov. V rámci Mesiaca úcty k starším ľuďom sa dňa 4. novembra 

v priestoroch Kultúrneho centra v Nemšovej uskutočnilo spoločenské posedenie spojené 

s gratuláciou a udelením vyznamenania tretieho stupňa Organizácii JDS, ktorý udelilo OO 

JDS 2 členkám pri príležitosti ich životného jubilea. Spoločenské posedenie sa konalo pri hudbe 

a občerstvení za účasti 200 členov a hostí. Úvodné slovo patrilo Ing. Viktórii Korbašovej. 

Pozvanie prijal aj Ing. Ján Skyba, podpredseda Krajskej organizácie JDS, predseda Okresnej 

JDS a predseda Klubu vojenských veteránov a primátor mesta Nemšová. 

V roku 2018 sa hodnotilo trojročné volebné obdobie na všetkých úrovniach občianskeho 

združenia - JDS. Snem Okresnej organizácie JDS v Trenčíne sa uskutočnil 27. apríla a 

zúčastnilo sa ho aj 12 členov organizácie z Nemšovej. Na sneme bol za predsedu OO JDS 

zvolený Ing. Ján Skyba, za podpredsedníčky boli zvolené Mgr. Margita Lichnerová a Ing. Anna 

Blašková, tajomníčkou zostala Ing. Emília Kontrová a hospodárkou Marta Megová. Snem 

Krajskej organizácie JDS v Trenčíne sa uskutočnil 15. mája a za predsedníčku bola na ňom 

zvolená Mgr. Anna Prokešová, za prvého podpredsedu Ing. Ján Skyba, za podpredsedníčku pre 

ekonomiku Zlata Šumajová a funkciu tajomníčky vykonáva Janka Poláková. Dňa 27. - 28. júna 

sa v Bratislave uskutočnil XI. snem JDS. Tu bol za predsedu zvolený Ján Lipiansky, za 

prvého podpredsedu Ing. Augustín Ukropec, za podpredsedov boli zvolení Valéria Pokorná a 

PhDr. Alojz Luknár. Do predsedníctva JDS patria aj predsedovia všetkých ôsmich krajských 

organizácií JDS. Členská základňa JDS vzrástla za uplynulé trojročné obdobie na 

neuveriteľných 93 508 členov a touto početnosťou potvrdila svoju autoritu a stala sa suverénne 

najväčšou dobrovoľnou organizáciou na Slovensku. 

Výbor zorganizoval a uskutočnil pre členov MO JDS a senior klubu v Nemšovej mnoho 

spoločných akcií. V období fašiangov 11. februára sa uskutočnila hodnotiaca členská 

schôdza spojená s fašiangovou zábavou, ktorej sa zúčastnilo 194 členov. V apríli sa 50 členov 

zúčastnilo divadelného predstavenia „Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch“ v SND 

v Bratislave. Dňa 14. júna sa viac ako 100 členov zúčastnilo posedenia pri guláši a opekaní na 

Gazdovstve Uhliská. Podobný počet členov sa stretol na Gazdovstve Uhliská ešte raz, a to 12. 

decembra na posedení pri kapustnici. Dňa 20. júna sa 6 členov zúčastnilo Okresného NTZ 

v Soblahove. 

Členovia absolvovali 3 návštevy termálnych kúpalísk a dva poznávacie výlety. Dňa 14. marca 

bolo 46 ľudí a 19. novembra 38 ľudí v termálnych kúpeľoch v Malých Bieliciach spojených  s 

nákupom vo veľkosklade firmy TOMA – pečivárne Veľké Uherce a v Ostraticiach, v predajni 

ovocia Fructop s. r. o. Tieto návštevy už tradične organizujú v predveľkonočnom období a pred 
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Mikulášom. Dňa 27. júna bolo 78 ľudí na termálnom kúpalisku „Thermal Corinus Veľký 

Meder“. Rekondično-liečebné pobyty so štátnou účelovou dotáciou absolvovalo 10 členov. 

Spolu 43 členov sa zúčastnilo prednášok o zdraví a vitalite v každom veku a o bylinkách 

a mastičkách. 

Zaujímavá aktivita pre seniorov  sa  uskutočnila dňa 16. októbra, a to nultý ročník Okresných 

ŠH seniorov JDS Trenčín, na ktorom Nemšovú reprezentovalo 9 členov (Eleonóra Kebísková, 

Marta Valovičová, Viera Orechovská, Zuzana Vatrsková, PhDr. Mária Bakošová, Jarmila 

Prnová, Štefánia Koníčková, Štefan Kiačik a Milan Vavruš ). Štyria z nich si z podujatia 

odniesli diplomy. Za 1. miesto v hode kriketovou loptičkou Viera Orechovská, za 1. miesto v 

streľbe zo vzduchovky Marta Valovičová, za 2. miesto v streľbe zo vzduchovky Jarmila Prnová 

a za 3. miesto v behu na 60 m Štefan Kiačik.  

Z poznávacích akcií navštívilo 49 členov 21. mája Budatínsky hrad a park mesta Žilina a mesto 

Rajecké Teplice  a dňa 21. septembra sa 93 členov zúčastnilo vinobrania v Pezinku. 

MIESTNY SPOLOK ČERVENÉHO KRÍŽA V LUBORČI  

V roku 2018 zorganizoval Miestny spolok Slovenského Červeného kríža tri odbery krvi. V 

januári darovalo krv 29 dobrovoľníkov. Druhý odber krvi sa uskutočnil 20. júna pri príležitosti 

Dňa otvorených dverí v Centre sociálnych služieb v Nemšovej a zúčastnilo sa ho 30 darcov. 

Posledný odber v tomto roku sa uskutočnil 7. novembra a zúčastnilo sa ho 33 darcov.  

Výročné zhromaždenie MSSČK Ľuborča sa uskutočnilo 4. februára a medzi prítomnými boli 

zástupcovia SČK, viceprezidentka PhDr. Helena Kobzová, riaditeľka ÚSSČK Trenčín a MUDr. 

Janka Kopijová. Prítomných potešila žiačka ZUŠ Tamara Prnová a Folklórna skupina Liborčan 

s hudobným sprievodom Ing. Petra Gabriša. Na zhromaždení odmenili viacnásobných 

bezpríspevkových darcov krvi. Najvyššie ocenenie Kňazovického medailu získala za 80 

odberov krvi Anna Moravčíková. Ďalej boli odmenení diamantoví, zlatí, strieborní a bronzoví 

bezpríspevkoví darcovia krvi. Bronzovú plaketu získali: Juraj Fabuš, Ing. Michal Bača, Ing. 

Jaroslav Korienek, Ľuboš Cabala, Branislav Černička, Andrej Patka, Milan Ševčík, Mária 

Trška, Ing. Alojz Ližičiar, Katarína Vašičková, Bc. Marta Donková, Adriana Vavrušová, Ing. 

Ján Krcheň, Marek Pavlačka. Striebornú plaketu získali: Mgr. Jana Korienková, Igor 

Vyletelka, Jozef Belko, Marcela Orechovská, Ľuboš Koníček, Samuel Ďurík, Roman Janeček, 

Branislav Fabo, Ing. Matej Forgáč a Branislav Kňažek. Zlatú plaketu  získali: Jaroslav Ďurík, 

Michal Vavruš a Maroš Woznica. Diamantovú plaketu získali: Mário Rýger a Jaroslav 

Tomáš.     

Vľavo:  výročná schôdza JDS a senior  klubu, vpravo: oceňovanie  bezpríspevkových darov krvi 
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Výbor miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Ľuborči počas roka pripravil 5. mája 

autobusový zájazd do Krakova na Púť „Božieho Milosrdenstva“. Dňa 23. júna pri príležitosti 

160. výročia lurdských zjavení sa zúčastnili v Turzovke stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej. Dňa 

13. októbra sa zúčastnili dušičkovej pobožnosti na Svätom Hostýne. Rok ukončili 30. decembra 

v Kultúrnom  stredisku v Ľuborči predsilvestrovským posedením pri hudbe skupiny Galaktik. 

OZ PEREGRÍN  

Predsedníčkou združenia bola v roku 2018 Marta Chudová. Výročná schôdza občianskeho 

združenia sa uskutočnila 22. februára. Združenie prevádzkuje požičovňu zdravotníckych 

pomôcok, ktoré oficiálne začala požičiavať v septembri minulého roka. Požičovňa v poslednom 

štvrťroku minulého roka zapožičala väčšinu pomôcok pre svojich chorých. Vďaka príspevkom 

2 % daní od dobrovoľných darcov sa podarilo zakúpiť aj 2 elektricky ovládané, polohovateľné 

lôžka s matracom a hrazdou a náhradné antibakteriálne matrace do starších postelí, ktoré 

daroval občianskemu združeniu Hospic v Trenčíne. Tretie lôžko sa podarilo zakúpiť vďaka 

finančnému príspevku z grantového programu DOBRÉ SRDCE 2017 – Nadácia Tatrabanky. 

Pre OZ Peregrín to bol rok plný budovania a rekonštrukcií. Od júna do decembra sa vykonávali 

stavebné práce na budove mlyna. Ostatné aktivity OZ Peregrín pozostávali predovšetkým z 

výletov, pútí, poznávacích exkurzií,  kultúrnych podujatí či spoločných posedení.  

Počas sviatku 1. mája sa 51 účastníkov združenia zúčastnilo výletu do Kremnických baní a púte 

do Hronského Beňadika a koncom mesiaca navštívili divadelné predstavenie „Malý veľký 

muž“. Prestavenie sa uskutočnilo 26. mája v trenčianskom kine. Išlo o predpremiéru 

muzikálového príbehu Milana Rastislava Štefánika s obsadením hercov z Radošinského 

naivného divadla v spolupráci z hudobníkmi zo SĽuKu. O pár dní na to 31. mája sa členovia 

podujali na zber liečivých rastlín v Antonstálskej doline v okolí Kaplnky svätého Huberta. 

Výlet bol spojený s gratuláciou k životnému jubileu predsedníčky OZ Marty Chudovej.  

V priestoroch mestského múzea sa uskutočnila beseda s geriatričkou MUDr. Cákovou 

„o imobilných pacientoch v domácej starostlivosti“, ktorej sa 14. júna zúčastnili členovia 

združenia. Dva dni po prednáške mali členovia možnosť zúčastniť sa púte na Butkov a 26. 

augusta sa stretli pri kríži pod Sobotišťom pri spomienkovom stretnutí k 50. výročiu invázie 

vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Pri kríži  postavenom v roku 1968 si pripomenuli  

historické udalosti tejto doby. V septembri zorganizovali týždňový zájazd do La Salette. 

Pútnického zájazdu sa 8. - 14. septembra zúčastnilo 29 účastníkov. Zájazd zorganizoval člen 

združenia Jozef Prekop. V La Salette sa väčšine pútnikov podarilo zdolať vrch Garas, ktorý je 

položený 2 204 m. n. m. Z iniciatívy členky združenia Anežky Gajdošíkovej sa 16. októbra 

uskutočnil  mimo plánu občianskeho združenia zber šípok pri sútoku riek Vlára a Váh. Podľa 

slov členov išlo o veľmi vydarenú akciu spojenú s opekaním a posedením v prírode.  

Pri príležitosti pamiatky zosnulých členov OZ Peregrín sa 11. októbra zišli pri hrobe 

zakladateľky združenia Janky Breznickej. Tu si uctili  pamiatku novozosnulých členov Antónie 

Gabrielovej a Moniky Baginovej. 

Posledným stretnutím členov bolo 13. decembra vianočné posedenie v mestskom múzeu, 

ktorého sa zúčastnilo takmer 50 členov.   
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AGROTURIZMUS 
Agroturistiku v meste Nemšová podporuje a rozvíja predovšetkým MAS Vršatec, Gazdovstvo 

Uhliská a Ranč 13.  

MAS VRŠATEC  

K najväčším podporovateľom vidieckeho cestovného ruchu patrí určite MAS Vršatec. 

Predsedom bola v roku 2018 Eva Hajduková, predsedníčkou dozornej rady Katarína 

Chmelinová a projektovým manažérom kancelárie Ing. Martina Kenderová. Propagačné 

aktivity kancelárie MAS Vršatec spočívali v zúčastňovaní sa verejno-spoločenských akcií 

mesta i organizovaním vlastných.  

REPREZENTÁCIA MAS VRŠATEC  

MAS Vršatec sa dňa 11. - 12. mája 

reprezentoval na medzinárodnej výstave 

cestovného ruchu na Region Tour Expo na 

výstavisku v Trenčíne. Spolu s nimi sa 

predstavila krajčírka Petra Motolová 

z Nemšovej a trombitáši bratia Štefánikovci, 

ktorí sa prezentovali s pastierskym 

folklórom. V prezentácii svojej skupiny 

pokračovali dňa 2. júna na Dni sv. Huberta a 

8. júna v Bohunickom kaštieli na 

vyhodnotení ôsmeho ročníka výtvarnej 

súťaže pre deti ZŠ.  V tomto ročníku  rozšírili 

súťažne kategórie o MŠ a ZUŠ.  

V prázdninovom období spojili distribúciu 

propagačných materiálov s premietaním 

filmov v areáli Katolíckej školy v Nemšovej, 

Skalke nad Váhom, Pruskom, Kľúčovom a Dulove. Hitom tohto leta bola česká komédia 

Hodinový manžel, ktorú odvysielali v každej vyššie uvedenej členskej obci.  Poslednou 

propagačnou akciou bol Agrokomplex v Nitre v dňoch 16. - 19. augusta. Počas podujatia boli 

vyhlásené  výsledky 8. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP, ktorú 

vyhlásila Národná sieť rozvoja vidieka. MAS Vršatec sa môže pochváliť 3. miestom v kategórii 

Naši ľudia, ktoré získala Lucia Mončeková s fotografiou Najstaršia babička v obci. 

KONFERENCIE  A WORKSHOPY  

Súčasťou činností pracovníkov MAS Vršatec sú každoročné konferencie, pracovné stretnutia 

workshopy a zahraničné cesty. Dňa 25. mája v Rožnove pod Radhoštem sa zúčastnili Leader 

festu. Počas roka absolvovali tri vzdelávacie aktivity. Prvou bola v dňoch 12. a 13. apríla vo 

Vizovicku a Slušovicku vzdelávacia akcia v rámci projektu Vidiek bez hraníc INTERREG 

V-A SK – CZ na tému Komunitná obec – komunitná škola. Exkurzia bola určená 

predovšetkým  zástupcom samospráv, riaditeľom škôl a pedagógom. Účastníci mali možnosť 

vidieť projekty a získať nové teoretické  aj praktické informácie. Hlavným cieľom  vzdelávacej 

Prezentácia  MAS Vršatec  na Region Tour Expo 
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akcie bolo ukázať úzku spoluprácu zástupcov samospráv, škôl, spolkov a obyvateľov na 

komunitnom spôsobe života. 

Druhá akcia na tému Marketing cestovného ruchu sa uskutočnila 28. a 29. júna na území 

MAS Vršatec. Účastníci sa stretli v obci Vršatecké podhradie v hoteli Vršatec, kde sa ubytovali. 

S menším meškaním manažérka MAS Vršatec Martina Kenderová všetkých privítala a stručne 

oboznámila s projektom, v rámci ktorého sa vzdelávacia aktivita koná. Po prednáškach sa 

vybrali do terénu. Navštívili letisko v Slávnici, románsky kostolík Pominovec a kaštieľ 

v Bohuniciach. Na druhý deň prezentovali náš kraj prehliadkou kláštora v Skalke nad Váhom. 

Po prehliadke najstaršieho pútnického miesta návštevníkom  ukázali rodinnú farmu 

Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej Závade.  

Tretie stretnutie bolo na tému: Spolupráca s podporou EÚ po letných prázdninách 18. a 19. 

septembra na území MAS Kopaničiarsky región. Úvodné stretnutie prebiehalo v meste Stará 

Turá v hoteli Lipa, kde sa účastníci po ubytovaní presunuli do kongresovej sály na prednáškový 

blok, na ktorom MAS Vršatec reprezentovala Martina Kenderová. 

V októbri sa zúčastnili konferencie s názvom: Postupy MAS v rámci implementácii CLLD 

v Demänovskej doline. Uskutočnila sa 22. - 24. októbra a krátko na to 5. a 6. novembra 

absolvovali odbornú exkurziu v Českej republike a Rakúsku, počas ktorej navštívili mestá 

Tvarožní Lhota – Šardice – Valtice, Hollabrun a Röschitz.  

 

GAZDOVSTVO UHLISKÁ  

Gazdovstvo Uhliská nielenže je rodinnou farmou, ale jeho 

programová štruktúra je ladená predovšetkým pre rodiny 

s deťmi. Počas roka organizovali veľké množstvo aktivít 

a kurzov a letných mesiacoch i „Tábor v sedle“. Do 

tohtoročného tábora sa zapojili i Lesy SR, vďaka ktorým 

deti strávili príjemný deň v areáli loveckého zámočka 

Antonstál. Súčasťou programu tábora bola aj tanečníčka 

Veronika Miščíková. Novinkou na gazdovstve bol pre 

veľký záujem cykloturistiky v okolí umiestnený servisný 

stojan pre bicykle.  

KURZY 

Na začiatku roka a neskôr i v septembri zorganizovali cvičenie detskej jogy. Deti vo veku od 3 

do 6 rokov viedla lektorka Eva Kadlecová, zameraná na jemnú jogu, Ashtanga jogu, jogu pre 

deti, mamičky a tehotné. Zvyšok kurzov bolo zameraných predovšetkým na ľudovú tvorbu 

a tradície. Záujemcovia si mohli vďaka Veronike Miščíkovej vyskúšať kurz krížikovej výšivky. 

Lektorka uviedla prítomných do problematiky ľudových krojov a tancovania. Kurz výroby 

cigánskych tkaničiek sa uskutočnil počas veľkonočnej soboty. Zdobili sa vajíčka a vyrábali 

korbáče. V máji  pripravili kurz retiazkovej výšivky a v júni sa uskutočnil kurz kváskovania so 

Silviou Horeckou  pod názvom Terapia jedlom.  
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VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

Z kultúrno-spoločenských a verejných podujatí organizovali v priestore gazdovstva fašiangy, 

ktorých súčasťou boli farmárske trhy, dielničky pre deti a vodenie na koňoch a od 18.00 

fašiangová veselica. V sobotu 31. marca organizovali druhé farmárske trhy, veľkonočné 

dielničky a v nedeľu 1. apríla spríjemnila posedenie na Uhliskách živá hudba. Ďalším milým 

úspechom bol prírastok na farme, keď sa 4. júna narodil somarici Aničke malý somárik. V 

sobotu 22. septembra sa gazdovstvo prezentovalo svojimi výrobkami na Mňam Feste v 

Bánovciach nad Bebravou. Dňa 13. októbra privítali hostí z Československej veteránskej 

jazdy, ktorí do priestoru gazdovstva vniesli kúsok histórie. 

SÚŤAŽE A OCENENIA  

V októbri sa zúčastnili galavečera pri príležitosti vyhodnotenia celoslovenskej súťaže Top 

Agro 2018. V rámci kategórie Najkrajší chotár 2018 si prebrali cenu za 2. miesto. 

Tradičné detské jazdecké preteky Benjamin cup sa uskutočnili v dvoch kolách 19. mája a 29. 

septembra a westernové preteky 11. a 12. augusta. V auguste poskytli svoje priestory 

a služby pre veľkú športovú akciu. Dňa 25. augusta sa tu uskutočnil 4. ročník najťažšieho 

prekážkového behu na Považí, na ktorom sa zúčastnilo 402 pretekárov a 80 detí. Posledným 

športovým podujatím roka boli detské vianočné preteky 28. decembra, ktoré organizovali 

v spolupráci s Rančom 13.  

PODPORA CHORÝCH DETÍ  

V priestoroch reštaurácie penziónu realizovali finančnú zbierku na podporu detských 

onkologických pacientov. Dňa 22. augusta tak odovzdali v Bratislave na detskej onkológii 

nadácii Deťom s rakovinou vyzbierané peniaze v celkovej výške 296 eur.  

OZ HIPOŠKO 

Slovenská hipoterapeutická asociácia zorganizovala v priestoroch gazdovstva dňa 10. 

novembra seminár pre fyzioterapeutov a hipoterapeutov BOBATHOV KONCEPT V 

HIPOTERAPII. Cieľom seminára bol stručný popis metodiky podľa Bobatha, využitie prvkov 

Bobatha pri práci s malými deťmi v hipoterapii a stimulačné polohovanie v hipoterapii. 

Prednášala Mgr. Martina Miháliková Filová z Asociácie NDT Bobath terapeutov. Pre OZ 

Hipoško to  bol výnimočný deň. Seminára sa zúčastnili hipoterapeuti, fyzioterapeuti a špeciálni 

pedagógovia z celého Slovenska. Ide o neurovývojovú terapiu, ktorej cieľom je dosiahnuť 

maximálny fyziologický motorický prejav dieťaťa. Bobathov koncept je určený pre deti s 

detskou mozgovou obrnou, s oneskoreným psycho-motorickým vývinom, pre deti majúce 

ťažké kombinované poruchy, genetické poruchy, neurologické poruchy a autizmus. Do akcie 

boli zapojené kone z gazdovstva Judo a Midi a  figuranti malý Gabko a Eliška.   

 

RANČ 13 

Ranč sa svojou aktivitou zameriava predovšetkým na súkromné akcie, ako sú svadby, oslavy a 

firemné akcie. Spolu ich bolo 37, z toho 24 svadieb.  
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VEREJNO-SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT  

Okrem súkromných akcií realizovali 3. marca zabíjačku pre verejnosť. O týždeň neskôr 10. -

11. marca zorganizovali lasovací kurz s Leom Holcknechtom. V apríli sa na ranči uskutočnil 

v poradí 4. ročník hudobného festivalu Folk Fest 2018. Dňa 28. apríla spolu s hudbou 

ponúkli návštevníkom dobré jedlo a pre deti i dospelých pripravili animačný program. 

Súčasťou programu boli i trhy výrobkov z chránených dielní. Účinkovali: Jaroslav SAMSON 

Lenka, DEVÍTKA, Jasoň, Cali, Pocity, Robo Hulej, Passage  a Kate a Ľubo Konečný. 

WESTERNOVÉ PRETEKY A RODEO  

V spolupráci s Gazdovstvom Uhliská 20. mája zorganizovali detské westernové preteky 

a koncom letných prázdnin v dňoch 17. a 19. augusta sa uskutočnilo trojdňové Western rodeo. 

Celé podujatie malo bohatý kultúrny program plný súťažných disciplín, ktoré boli už v piatok, 

kedy sa premietal aj film Muzikanti. Pripravené bolo stanové mestečko, vozenie na koňoch, 

mini zoo, lasovanie na umelé kravy, hod tomahavkom, divácka strelecká súťaž, pre deti 

pieskovisko a nafukovací hrad. Súťaž Western rodeo pokračovala v dňoch od 31. augusta až 

do 2. septembra. Slávnostné otvorenie s vlajkami a hymnami sa  uskutočnilo v sobotu o 13.00 

hod., kedy sa uskutočnil aj Country Bál.  

Počas jesene prebiehali na Slovensku majstrovstvá vo westernovom jazdení. Súčasťou nich 

sa stal i Ranč 13, na ktorom sa uskutočnilo finálne kolo v disciplíne lasa. Podujatiu predchádzali 

4 kolá. Majstrovstvá začali v Hrabušiciach 1. a 2. septembra disciplínou reining, ďalšie tri kolá 

drezúra, dobytok a rýchlostky boli v Galante počas víkendov od 22. septembra do 6. októbra, 

a finále na Ranči 13 sa uskutočnilo 27. a 28. októbra.   

 

POĽOVNÍCKY ZÁMOČEK ANTONSTÁL  

Významné lesnícke miesto Antonstál je jedným z dvoch v trenčianskom regióne. Počas roka 

poskytlo svoj priestor nielen súkromným oslavám či svadbám, ale i verejným akciám. 

Organizovaný tu bol 2. ročník lesnej školy mladých fotografov a uskutočnil sa tu aj lesnícko-

turistický prechod s názvom Lesníckym chodníkom J. D. Matejovie.  

Dňa 25. mája sa v jeho priestoroch uskutočnil prezentačný deň LP v Antonstále, ktorý sa 

tento rok v niesol v znamení 100. výročia vzniku Československej republiky. Akcie sa 

zúčastnilo takmer 150 detí zo slovenských a českých škôl v sprievode svojich učiteľov. Okrem 

detí bolo prítomných 75 pozvaných hostí, pracovníkov z generálneho riaditeľstva 

a zamestnancov odštepných závodov. Pre deti bolo pripravených 13 stanovísk, na ktorých si 

mohli vymaľovať originálne drevené listy na lipu česko-slovenského priateľstva, prejsť si slepú 

karavánu, vyskúšať si triedenie odpadu, lukostreľbu, ďalej ich upútali pečiatky listov, stopy 

zvierat, život včiel, práca drevorezbára či ohrádka s diviakmi a výrobky z dreva z minulého 

storočia. Súčasťou podujatia bola prezentácia policajnej techniky a jazda na koni.  

Spoločnosť lesov SR umožnila svojim zamestnancom využiť príspevok na jedno dieťa zo 

sociálneho fondu  na letný tábor v Antonstále, ktorý sa uskutočnil 13. - 17. augusta. 

Veľké česko-slovenské srdce, článok v časopise Lesník, opisuje, ako sa 20 detí zo Slovenska 

a 20 z Českej republiky stretlo pri príležitosti 100. výročia 1. ČSR v účelovom zariadení lesnej 
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pedagogiky a rekreácie Antonstál. Osemdňový program tábora zastrešovali certifikovaní lesní 

pedagógovia z  oboch krajín, ktorí prezentovali úspešnú vzájomnú spoluprácu v oblasti lesnej 

pedagogiky v súčasnosti. Hlavným organizátorom tábora bolo Národné lesnícke centrum – 

Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.  

Na jeseň bola vyhlásená celoslovenská súťaž v zbere šípok, v ktorej hlavnou cenou bol 

dvojdňový pobyt v poľovníckom zámku Antonstál. Odmeny najlepším žiakom odovzdal 

Marian Staník, generálny riaditeľ LESOV SR v  Liptovskej Lúžnej dňa 6. decembra. 

Najlepším kolektívom sa stali žiaci 7. A ZŠ s MŠ z  Liptovskej Lúžnej, ktorí získali hlavnú 

cenu nazbieraním 137,80  kg šípok.  

Dňa 4. októbra sa v Antonstále uskutočnilo stretnutie, kde bola používateľom GIS predstavená 

Desktop-aplikácia, ktorá je schopná pracovať v odpojenom režime od podnikovej siete, čím 

by mala zefektívniť  prácu lesníkov v priestoroch, kde nie je dostatočný signál na pripojenie do 

siete, čo sa stáva veľmi často.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné lesnícke miesto - poľovnícky zámoček  Antonstál v minulosti a dnes 
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EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 
K 31. decembru 2018 bol počet obyvateľov v meste Nemšová 6 347 (v roku 2017 to bolo 6 331 

obyvateľov), z toho mužov 3 132 a žien 3 215. Prírastok obyvateľstva bol 152, z toho mužov 

bolo 76. Prírastok bol o 18 občanov nižší ako v predchádzajúcom roku. Úbytok obyvateľstva 

bol 136 občanov (v roku  2017 bol 164). Najstaršou občiankou bola k 31. decembru Štefánia 

Bahnová vo veku 96 rokov, narodená v roku 1924. 

NARODENÍ  

Počet novonarodených detí bol k 31. decembru 59 (68 v roku 2017), z toho 23 dievčat a 36 

chlapcov. U chlapcov boli  najčastejšie mená Tomáš, Matej, Samuel, Filip (každé v počte tri) 

a Juraj, Matúš, Oliver, Viktor, Lukáš (každé v počte dva). Mená dievčat boli také rôznorodé, že 

až na jednu výnimku mena Diana (v počte dve deti) sa neopakovalo ani jedno. Išlo prevažne 

o klasické mená ako Lenka, Petra, Hanka, Jana, Klára, Beáta, Paulína a iné.  

ZOMRELÍ  

Počet zomrelých k 31. decembru bol 56, z toho 25 mužov 

a 31 žien. Najviac občanov zomrelo v marci (10) a októbri 

(7). Najmenej občanov zomrelo vo februári a novembri (2 

a 2). Úmrtnosť podľa mestských častí bola: Nemšová (40), 

Ľuborča (8), Kľúčové (5) a Trenčianska Závada (3). Najviac 

zomrelých bolo v rozmedzí 70 -79 (22 občanov), 80-89 (10 

občanov), nad 90 rokov (7 občanov)a rovnaký počet bol i 

pri rokoch 60-69. Spolu 5 občanov zomrelo vo veku 50-59 

rokov a jedna občianka sa nedožila 50. narodenín. V tomto 

roku nás 30. novembra navždy opustila najstaršia 

obyvateľka Štefánia Mošková vo veku 98 rokov a 28. 

februára významný občan Vojtech Korvas vo veku 76 rokov (spomínaný vo Verejno-

spoločenskom živote). Smutnou správou pre všetkých bola informácia, že nás navždy opustili 

aj dvaja občania vo veku 27 a 29 rokov. I keď v evidencii zomrelých za obec Nemšová nie je, 

ale navždy  nás v tomto roku dňa 10. novembra tragicky opustila 29-ročná rodáčka Mgr. Darina 

Krausová.  

PRISŤAHOVANÍ A ODSŤAHOVANÍ 

Prírastok obyvateľstva bol 154 a úbytok 137, celkový prírastok  obyvateľstva bol 17, o 10 viac 

ako v minulom roku. Počet nových prisťahovaných občanov v posledných rokoch klesá. 

V tomto roku ich bolo k 31. decembru 95, o 11 menej ako v minulom roku a o 28 menej ako 

v roku 2016. Najviac obyvateľov sa prisťahovalo z obce Horné Srnie (14) a z Dubnice nad 

Váhom (12). Šesť občanov sa prisťahovalo zo zahraničia: Rakúska z Muhlbachu Am 

Hochkonig, Gdansku, Veľkej Británie a Olšian.  

Počet odsťahovaných bol 81, o 12 menej ako v roku 2017. Naši bývalí občania našli nový 

domov najčastejšie v Trenčíne a jeho okolí (26), Dubnici nad Váhom a jej okolí či v Novej 

Dubnici (25), iní sa odsťahovali do Sabinova, Sobraniec, Myjavy a Liskovej, Považskej 

Bystrice a Horného Srnia. Svoj nový domov našli aj v zahraničí v Chorvátsku (2), Paríži (1) 

a v meste Brumov Bylnice (1) . 

Darina Krausová 
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SVADBY 

Sobáše v aktuálnom kalendárnom roku zaznamenali pokles, spolu ich bolo 37, o 17 menej ako 

v roku 2017. Počet bol ale porovnateľný s rokom 2016, kedy ich bolo dokonca len 34. 

Najmladšia nevesta mala v čase sobáša 19 a najstaršia 50 rokov, išlo však o vekové výnimky 

a priemerný vek nevesty bol cca 30 rokov.  
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SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ  

V minulých ročníkoch kroník mesta Nemšová bolo zvykom, že v tejto kapitole bola uvedená aj 

činnosť MO SČK a MO JDS a senior klubu a OZ Peregrín, ale keďže ide o organizácie, i keď 

sociálne ladené, no pre lepší prehľad som ich zaradila do kapitoly „Organizácie v meste 

Nemšová“. Táto kapitola poskytne údaje len o aktivitách mesta a odbornej zdravotnej 

starostlivosti a činnosti odborných sociálnych a zdravotných inštitúcií.  

Zdravotné stredisko s 13 ambulanciami, z toho 3 stomatologickými, zamestnávalo v roku 

2018 24 zdravotníckych pracovníkov, centrum liečebnej rehabilitácie 5 zamestnancov a dve 

lekárne 6 zamestnancov.  

Poslanci mestského zastupiteľstva v tomto roku prijali niekoľko dôležitých uznesení týkajúcich 

sa sociálnej a zdravotnej starostlivosti občanov v našom meste. Uznesením č. 382 neschválili 

nákup CRP a EKG prístrojov do zariadenia CSS Nemšová. Uznesením č. 396 zobrali na 

vedomie a súhlasili s návrhom komisie, aby mesto vyhlásilo priamy nájom na priestory 

v zariadení č. 188 po MUDr. Hammerovej, kde by nebolo podmienkou prevádzkovanie 

zdravotníckeho zariadenia. Dňa  20. júna  MsZ schválilo uznesením č. 411 Komunitný plán 

rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2018 - 2022. Na tom istom zasadnutí 

schválili uznesenie číslo 412 návrh na výmaz sociálnej služby - zriadenie núdzového 

bývania z registra poskytovateľov sociálnych  služieb vedeným TSK a schválilo VZN č. 

4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej 

určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová.  

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

Od roku 2016 bolo mesto súčasťou národného projektu na podporu opatrovateľskej služby, 

realizovaného prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v období od 01. 

05. 2016 do 31. 7. 2018. V rámci tohto projektu vykonávalo terénnu opatrovateľskú službu 5 

opatrovateliek na plný pracovný úväzok a od 30. 04. 2018 do 31. 7. 2018 prebiehalo 

dofinancovanie projektu. Novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na podporu terénnej opatrovateľskej služby Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Implementačnej agentúry vyhlásilo dňa 29. 06. 

2018. Oprávnenými výdavkami v rámci tejto výzvy boli mzdové výdavky opatrovateliek 

maximálne vo výške 570 eur/pracovné miesto. Minimálna výška príspevku na 1 projekt bola 

vo výške 5 000 eur a maximálna výška 500 000 eur. Minimálna dĺžka realizácie projektu bola 

6 mesiacov a maximálna 26 mesiacov. Dňa 21. augusta bola na Implementačnú agentúru 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložená naša žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Podpora opatrovateľskej služby v meste 

Nemšová“. Po odbornom hodnotení nám bola doručená Výzva na doplnenie dokumentácie 

potrebnej na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. V rámci projektu si nárokovali 

na finančný príspevok vo výške 59 280 eur pre 4 terénne opatrovateľky na plný pracovný 

úväzok a na maximálnu dĺžku realizácie 26 mesiacov. Po posúdení projektu bolo mestu 

doručené oznámenie o schválení finančného príspevku v požadovanej výške. Aktuálne boli na 

ministerstvo zaslané dokumenty potrebné na prípravu zmluvy o poskytnutí NFP. Začiatok 

realizácie je naplánovaný na 04/2019. 
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CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny 

operačný program (IROP) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako 

riadiaceho orgánu pre IROP vyhlásilo dňa 9. apríla výzvu na predkladanie projektových 

zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. Mesto Nemšová má záujem 

zrekonštruovať existujúci objekt zdravotného strediska na Ulici odbojárov za účelom 

vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. V rámci prvého kola predložilo na 

Ministerstvo zdravotníctva SR projektový zámer a po získaní hodnotiacej správy predložilo v 

zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP dňa 16. decembra žiadosť o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku.  

Stavebné úpravy stavby by mali spočívať v nadstavbe jestvujúceho objektu v celom rozsahu a 

v prístavbe nového schodiska so vstupnou halou a s bezbariérovým prístupom a terénnymi 

úpravami s novými spevnenými plochami. Projekt uvádza zníženie energetickej náročnosti 

budovy zateplením a výmenou všetkých výplní otvorov. V rámci modernizácie objektu by malo 

dôjsť k čiastočným dispozičným úpravám. Na 1. NP mali by byť vymenené jestvujúce PVC 

podlahové vrstvy, výplne dverových otvorov, elektroinštalačné rozvody a osvetlenie, nátery 

stien jestvujúcej stavby a upravia sa jednotlivé vnútorné inštalácie vzhľadom na dispozičné 

úpravy a zmeny. Všetky prevádzky budú mať spoločný hlavný vstup do objektu, okrem 

chirurgickej ambulancie, ktorá bude prístupná samostatným vstupom. Vo výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP bola stanovená maximálna výška príspevku 700 000 eur (zdroj 

Európskej únie) na jeden projekt, čo predstavuje 85 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu. Príspevok vo výške 10 % predstavuje zdroje zo štátneho rozpočtu a 5 % je povinná 

spoluúčasť žiadateľa. V rámci našej žiadosti predstavujú celkové oprávnené výdavky projektu 

čiastku 799 856,68 eur. Okrem tejto čiastky rozpočet projektu pozostáva aj z neoprávnených 

výdavkov vo výške 450 952,50 eur (nadstavba pavilónov B a C vrátane zdravotechniky, 

osvetlenia a elektroinštalácie, podlahy, kúrenia), ktoré by muselo mesto hradiť z vlastných 

zdrojov. Vyhodnotenie projektového zámeru mesta Nemšová  by malo byť do 70 dní od 31. 

decembra teda až v roku 2019.  

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti by poskytlo priestory pre všeobecnú ambulantnú 

zdravotnú starostlivosť pre dospelých; všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre 

dospelých; všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, špecializovanú 

gynekologickú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, špecializovanú zubno-lekársku 

ambulantnú zdravotnú starostlivosť; inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť – 

ambulanciu interného lekára a inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť – 

ambulanciu neurológa. Spádová oblasť pre CIZS bola definovaná nasledovnými obcami: 

Borčice, Dubnica nad Váhom, Horné Srnie, Skalka nad Váhom, Nemšová, Zamarovce. 

Podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú stanovené v zmysle výzvy na 

predkladanie projektových zámerov. Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom 

linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755. Mesto spustilo i výzvu 

o nahlásenie záujmu o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS a zároveň jednotlivými  

uzneseniami pracovali poslanci MsZ na nájomných zmluvách pre doktorov pôsobiacich 

v meste Nemšová.  

 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755
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CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NEMŠOVÁ 

Počet zamestnancov ani klientov sa oproti minulému roku nezmenil. Vedúci zariadenia bol 

PhDr. Erik Trenčan. Personál pozostával z hlavnej sestry, asistenta sociálnej práce, troch 

sestier, z toho jedna sestra (magister), jedna diplomová sestra, jedna sestra so stredoškolským 

zdravotníckym vzdelaním, troch opatrovateliek, ktoré absolvovali opatrovateľský kurz a dvoch 

upratovačiek, ktoré pracovali i v práčovni. Nakoľko CSS nemá vlastnú stravovaciu jednotku, 

strava je zabezpečená dodávateľským spôsobom z Penziónu NTS Nemšová, zariadenie slúži 

len ako výdajňa stravy. 

Centrum poskytovalo tri formy sociálnej starostlivosti: zariadenie opatrovateľskej služby, 

útulok a terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti. Z toho 32 klientov bolo vo veku od 22 

do 95 rokov a využívalo služby priamo v CSS. 16 klientov využívalo služby CSS 

prostredníctvom 5 terénnych opatrovateliek (vďaka národného projektu opatrovateľskej 

služby). Koncom minulého roka centrum vypracovalo projekt na skvalitnenie služby 

v zariadení opatrovateľskej služby. Išlo o výmenu nábytku na izbách klientov a spoločných 

priestorov, kde sa zdržiavajú. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odsúhlasilo sumu 8 

000 eur.  

AKTIVITY CENTRA CSS 

Činnosť centra pozostávala z množstva vlastných odborných, vzdelávacích, záujmových 

a voľnočasových aktivít. Zamestnanci poskytovali pre klientov možnosť ergoterapie (nácvik 

bežných činností pre zachovanie sebestačnosti), muzikoterapie (aktívny spev kresťanských 

a ľudových piesní), biblioterapie (čítanie krátkych príbehov, životopisov, encyklopédií, 

časopisov v skupine), reminiscenčnej terapie (práca so spomienkami), SNOEZELEN 

(multisenzorické terapie, relaxácia, individuálne a skupinové terapie) kognitívnych tréningov, 

vzdelávacích rozhovorov či každomesačných svätých omší so svätou spoveďou v kaplnke. 

Spoločne tvorili nástenky, venovali sa kreatívnemu tvoreniu, spoločenským hrám, v letných 

mesiacoch využívali priestory altánku, modlili sa ruženec.  

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V CSS 

O kultúrno-spoločenské zážitky sa postarali už tradične  učitelia a žiaci zo Základnej umeleckej 

školy v Nemšovej. Na hudobných koncertoch vystúpili dňa 21. marca a 14. novembra a ako 

súčasť širšieho programu vystúpili  4. júna na DOD CSS. Počas DOD mali občania možnosť 

v priestoroch CSS darovať krv, klienti sa zúčastnili slávnostnej sv. omše pod altánkom a na 

záver akcie si vychutnali grilované špeciality, guláš a sladké dobroty. Grilovania sa zúčastnili i 

20. júna v CSS Lipovec v Hornom Srní. Podujatie bolo spojené i so športovými hrami. Pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovali zamestnanci CSS dňa 23. októbra slávnostné 

posedenie s občerstvením spojené s divadelným vystúpením „O Červenej Čiapočke“, ktoré 

zahrali, zaspievali a zatancovali samotní zamestnanci CSS Nemšová.  

V decembri okrem návštevy sv. Mikuláša sa v CSS uskutočnil dňa 18. decembra 

predvianočný koncert detí zo ZUŠ. Súčasťou programu boli i dobrovoľníčky s darčekmi, 

ktoré ich priniesli od dobrých ľudí pre klientov centra v rámci projektu: „Koľko lásky sa 

zmestí do škatule od topánok“. Poslednou návštevou v CSS v kalendárnom roku bol dňa 24. 

decembra primátor mesta Nemšová JUDr. Miloš Mojto, ktorý bol súčasťou posedenia klientov 

s vedením CSS pri vianočnom stromčeku.  
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V meste Nemšová sociálnu pomoc a opatrovateľské služby občanom poskytujú aj dobrovoľníci 

z Farskej charity, Nadácie Pro Charitas,  Spolku kresťanskej lásky Nemšová a formou 

ambulantnej starostlivosti domov sociálnych služieb Čistá Duša.  

 

OZ ČISTÁ DUŠA 

Terénnou i ambulantnou formou poskytuje pre občanov mesta špecializované sociálne 

poradenstvo a ambulantnou formou poskytuje sociálnu službu v priestoroch domova 

sociálnych služieb. Združenie je zamerané na rodičov, príbuzných, priateľov ľudí so 

zdravotným postihnutím, ako aj zdravotne postihnutých ľudí za účelom zaradenia sa do 

bežného života a ich spoločného trávenia voľného času. Kapacita DSS je 12 miest. Počet 

prijímateľov sociálnej služby bolo v roku 2018 celkovo 18, z toho sa niektorým  poskytovala 

služba v dĺžke  8 hodín a niektorým 4 hodiny. Mesto Nemšová poskytlo OZ Čistá duša  dotáciu, 

z ktorej boli čiastočne hradené aj prevádzkové náklady, ale aj podpora kultúrnych, športových 

aktivít pre prijímateľov sociálnej služby v DSS Čistá duša v Nemšovej. 

ZÁUJMOVÉ ČINNOSTI DSS 

Prioritou OZ Čistá Duša je integrácia klientov do spoločenského života s kultúrnym, športovým 

a záujmovým využitím prijímateľov sociálnej služby. Počas celého roka sa organizovali 

odborné prednášky, besedy, kvízy na témy ako ľudské telo, sebaovládanie, história, ľudové 

zvyky a tradície, móda knihy a pod. 

V roku 2018 prebiehalo množstvo akcií nielen v priestoroch zariadenia, ale aj mimo neho. 

Denný program zahŕňal množstvo terapií, vzdelávania, aj rozvoj pohybovej a telesnej výchovy, 

ktoré v rámci cvičení, loptových hier, stolného tenisu napomáhali rozvoju telesnej výchovy. 

Počas roka sa zúčastnili aktivít ako fašiangová veselica, kŕmenie vtáčikov v zime či 

„Šarkaniáda“ v krásnej prírode pri rieke Váh v Trenčíne s vlastnoručne vyrobenými  šarkanmi. 

V máji absolvovali relaxačný pobyt v Rastislaviciach. Zoznámili sa s kultúrou obce,  navštívili 

ThermalPark Nitrava v Poľnom Kesove. Equifarm Ranč vo Veľkej Doline im umožnil 

stretnutie so zvieratami, kde si vyskúšali ošetrovanie a kŕmenie, a dokonca absolvovali aj 

hipoterapiu. 

V spolupráci s rodičmi boli zorganizované spoločné akcie ako „Deň matiek“, vianočné 

posedenie“ a ešte mnoho ďalších. V letných mesiacoch navštevovali letné kúpalisko 

v Nemšovej. Ďalším zážitkom bola návšteva hlavného mesta Rakúska Viedne, kde obdivovali 

historické pamiatky a navštívili vianočné trhy pri radnici. Na sklonku roku boli súčasťou 

galavečera „Večer hviezd“, kde boli odmeňovaní najúspešnejší športovci neolympijských 

športov. 

 

NADÁCIA PRO CHARITAS  

Správcom nadácie bola k 31. 12. 2018 Ing. Margita Breznická. Nadácia Pro charitas v tomto 

roku podporila 58 projektov, z toho 13 bolo pre občanov z Nemšovej. Projekty pozostávali 

z finančných príspevkov na liečbu ZŤP, na liečbu chorých a príspevok na štúdium VŠ. Nadáciu 
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sumou 500 eur podporilo i mesto Nemšová. Spolu bolo darovaných 137 470 eur, z toho 24 200 

eur pre občanov mesta Nemšová.  

Nadácia podporila Domov sociálnych služieb Čistá duša v Nemšovej a Katolícku spojenú školu 

v Nemšovej, v spolupráci s ktorou zorganizovala akciu „Vianočné tradície a zvyky“. Tu si starší 

návštevníci oživili spomienky na páračky peria, pletenie košíkov, pečenie vianočných oblátok, 

pečenie a zdobenie medovníčkov či maľovanie na sklo. Pre deti, ktoré práce vykonávali, to bola 

veľmi pútavá a zaujímavá činnosť. Veľmi zručne tvarovali sviečky z včelieho vosku a krásne 

adventné venčeky. Akcia mala veľmi pozitívny ohlas u detí, ale i v celej širokej verejnosti, 

nakoľko sa zblížili s tradíciami našich starých mám či starých otcov. Do programu sa zapojili 

žiaci materskej a základnej školy.  

V predvianočnom čase prišli aj medzi deti navštevujúce špeciálne triedy KSŠ v Nemšovej. 

Tieto si pripravili pekný program pre svojich rodičov a pozvaných hostí. Členovia nadácie 

odovzdali odmeny za ich usilovnosť a pani učiteľkám materiál a pomôcky na rozvíjanie 

vzdelávania a tvorivosti detí. 
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PODNIKANIE A OBCHOD  
Počet nezamestnaných občanov v posledných siedmich rokoch klesá, kým v roku 2012 bol 

počet nezamestnaných 331, k  31. 12. 2018 bolo evidovaných 67 uchádzačov o zamestnanie, 

z toho 23 mužov a 44 žien z mesta Nemšová (87 v roku 2017). Pokles súvisí so zvyšujúcimi sa  

možnosťami nielen priamo v meste Nemšová, ale i v širšom okolí (rast priemyselného parku 

medzi Dubnicou  nad Váhom a Novou Dubnicou a vznik nových firiem.) 

NOVINKY A ZMENY V PODNIKANÍ A OBCHODE 

Mestské zastupiteľstvo svojimi uzneseniami podporilo v meste niekoľko nových  podnikateľov. 

Uznesením č. 15. schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor v dome služieb, 

ktorý pozostáva z jednej miestnosti o výmere 37,40 m2 so spoločnosťou ELEXGAS, s. r. o. 

(víťaz verejnej obchodnej súťaže). Uznesením číslo 379 schválilo uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na Ulici Janka Palu so spoločnosťou Fehers s. r. o. ako s víťazom verejnej obchodnej 

súťaže, ktorého odporučila komisia v rámci vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na „Prenájom 

nehnuteľnosti – pozemok na trhovisku v Nemšovej“. Uznesením číslo 421 neschválilo zámer 

odpredať pozemok do výlučného vlastníctva spoločnosti Tradičnej pekárne, s. r. o. 

VETROPACK NEMŠOVÁ S. R. O. – VÝROBA SKLENÝCH OBALOV  

Priemerný počet zamestnancov najväčšieho podniku na území mesta Nemšová v roku 2018 bol 

406 (v účtovnom období 2017 to bolo 377). Pričom počet zamestnancov k 31. decembru bol 

429, z toho 45 vedúcich zamestnancov.  

Nárast zamestnanosti bol spôsobený rozšírením výrobných kapacít po rekonštrukcii jedného 

z taviacich agregátov.  V roku 2018 prebehla v spoločnosti  generálna oprava taviacej vane 71, 

vrátane montáže ďalšej potrebnej infraštruktúry. Nová sklárska  U-plamenná regeneratívna pec 

pre tavenie sodno-vápenatej skloviny patrí medzi najmodernejšie dostupné technológie 

a dokáže utaviť 320 ton skla denne. Deň pred jej spustením 19. apríla sa uskutočnil krst, na 

ktorom bol prítomný generálny riaditeľ Boris Sluka. Nová vaňa je väčšia a má 98 m2 jej 

kapacita sa zväčšila o 40 %. Súčasťou rozvoja bola i inštalácia novej štvrtej výrobnej linky. 

Linka prispela k lepšiemu využitiu vane a celkovej výrobnej, predajnej kapacity a flexibility 

firmy. Koncom roka spustili výrobu fliaš v novej, modrej farbe. Táto výroba sa týkala štyroch 

výrobných liniek, čím sa stali významným dodávateľom pre medzinárodný pivovar.  

 

Nová taviaca pec vo Vetropacku 
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V oblasti ekológie a životného prostredia sa inštalovala práčka spalín pre zníženie emisií 

a rozšíril sa elektrostatický odlučovač, čím sa zabezpečilo dôslednejšie dodržiavanie 

podmienok zákona o ochrane ovzdušia a noriem EU.  

Čistý obrat spoločnosti k 31. decembru 2018 bol 57 917 492 eur, z toho tržby z predaja tovaru 

predstavovali sumu 6 246 979 eur, tržby z predaja vlastných výrobkov 51 247 528 eur a tržby 

z predaja služieb 422 985 eur. Celkový výsledok z hospodárenia po zdanení bol zisk vo výške 

82 928 eur. (41 754 v roku 2017). Z nákladov spomeniem niektoré: spotreba emisných kvót vo 

výške 560 384 eur (332 627 eur v roku 2017), osobné náklady (mzdy, sociálne a zdravotné 

poistenie a sociálne zabezpečenie) vo výške 10 180 537 eur.  

LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA V. O. S. VEĽKOOBCHOD  

Ku koncu roka 2018 tvorilo obchodnú sieť po celom Slovensku 134 predajní, ktoré boli 

zásobované troma logistickými centrami v Nemšovej, Prešove a Seredi. Lidl sa propaguje ako 

zodpovedná značka, ktorej záleží na kvalitnom životnom aj pracovnom prostredí. Je 

viacnásobným držiteľom ocenenia Top Employer na Slovensku i v Európe, ktoré udeľuje 

nezávislý medzinárodný inštitút CRF. V rámci tohto ocenenia prešli podrobným HR auditom v 

oblasti rozvoja zamestnancov, príležitosti na budovanie kariéry, benefitov a firemnej kultúry. 

Ocenili ich aj vlastní zamestnanci a verejnosť, ktorí hlasovali v ankete Naj zamestnávateľ, v 

rámci ktorej sa stali Naj zamestnávateľom v oblasti obchodu a služieb. 

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO VLÁRA NEMŠOVÁ  

Podnik založený v roku 1976 si počas svojej pôsobnosti  prešiel  mnohými  zmenami, výslním 

i pádmi. V súčasnosti s novým vedením vykazuje zisk o 10 % väčší (321 591 eur), ale tržby 

klesli na 3,302 mil. eur. Venuje sa zmiešanému hospodárstvu a chovu dojníc. Patrí medzi firmy 

s počtom zamestnancov medzi 50 - 99. V roku 2018 bola postavená časť chmeľnice, ktorá bola 

v minulosti zničená po silnej  búrke. Personálne vo vedení nenastali žiadne zmeny.  

ZZ I., BRIGÁDNEHO GENERÁLA JOZEFA MARTINA KRISTÍNA V NEMŠOVEJ  

V Zásobovacej základni I. sa v kalendárnom roku okrem niekoľkých dní otvorených dverí 

uskutočnil i slávnostný nástup pri príležitosti príchodu nového veliteľa základne podplukovníka 

Ing. Štefana Oravkina. Dňa 1. marca veliteľ Úradu logistického zabezpečenia plukovník Ing. 

Jozef Ševčík, pod ktorého zásobovacia základňa spadá, zaželal novému veliteľovi veľa 

úspechov a zároveň poďakoval za prácu mjr. Ing. Júliusovi Pethöovi, ktorý vykonával funkciu 

veliteľa základne z poverenia.  

Druhou významnou udalosťou bolo 16. mája zabezpečenie praktickej ukážky pre príslušníkov 

expertnej skupiny Armády českej republiky, ktoré boli v dňoch 16. - 17.  mája v priestoroch 

Úradu logistického zabezpečenia OS SR na bilaterálnom pracovnom stretnutí s Úradom 

logistického zabezpečenia OS SR. V priestoroch základne im bola prezentovaná ukážka 

ubytovacích a kancelárskych kontajnerov používaných v OS SR.  
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V júni, v auguste a v septembri sa uskutočnili dni 

otvorených dverí. DOD organizovaný pri príležitosti 

Dňa detí 1. júna navštívili deti okolitých materských 

škôl. Po absolvovaní programu, ktorého súčasťou bola 

prehliadka techniky, kynologická ukážka či zadržanie 

páchateľa, boli všetky deti odmenené medailou 

a sladkosťami. V poradí už 15. ročník DOD sa 

uskutočnil počas nemšovského jarmoku dňa 10. 

augusta a navštívilo ho viac ako 1 000 návštevníkov. 

Zástupca veliteľa základne major Július Pethö privítal na 

základni generálneho tajomníka služobného úradu MO 

SR Jána Hoľka. V tomto roku návštevníci videli  tank T-

72, bojové vozidlá, leteckú a delostreleckú techniku 

Vojenského múzea v Piešťanoch, vybavenie 

príslušníkov Vojenskej polície, tímu EOD z Národného 

centra EOD a RCHBO z Novák či vojenských hasičov 

zo Zemianskych Kostolian. Praktické ukážky predviedla vojenská polícia, zástupcovia zboru 

väzenskej polície a justičnej stráže, ukážky výcviku psov a tradičný zoskok výsadkárov 

Žilinského pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka. Pri príležitosti osláv 80. výročia 

Vojenského útvaru 9994 Nemšová a 25. výročia ozbrojených síl OS SR sa uskutočnil ešte 

jeden deň otvorených dverí. Pri tejto príležitosti veliteľ základne pplk. Ing. Štefan Oravkin 

odovzdal vojenské vyznamenania a mimoriadne ocenenia ministra obrany SR a náčelníka 

Generálneho štábu OS SR profesionálnym vojakom a zamestnancom ZZ I. Zároveň veliteľ 

udelil príslušníkom základne pamätné plakety pri príležitosti 80. výročia vzniku útvaru. Deň 

otvorených dverí sa uskutočnil v spolupráci s vojenskou  políciou.  

MALÉ A RODINNÉ FIRMY  

Podnikanie na území mesta Nemšová je typické i tým, že väčšinu firiem, obchodov a služieb 

riadia občania mesta, ide o rodinné firmy a predajne s malým počtom zamestnancov, ako sú 

napr.: 

Jozef Kraus - tlačiareň – tlačiarenské služby, pre mesto i celé Slovensko poskytujú  služby 

už od roku 2009. Z hľadiska množstva  zamestnancov (10 - 19 zamestnancov) patria medzi 

malé firmy, ale napriek tomu svoj tovar poskytujú celému Slovensku. Úspešnej firme narástli 

v aktuálnom roku tržby o 7 % na 612 751 eur. Firmu zameranú na polygrafickú výrobu, sadzbu 

a konečnú úpravu tlačovín riadia Mgr. Jozef Kraus a Ing. Jozef Kubaščík.  

Vagricol and CO. S. R. O. – Gazdovstvo Uhliská, firma, ktorá môže zamestnávať 25 - 49 

zamestnancov, sa venuje organizovaniu firemných eventov a výuke jazdy na koňoch. Vedú ju 

Pavol Chmelina a Soňa Chmelinová. 

Ďalšie predajne a firmy na území mesta Nemšová sú 2 predajne ovocia a zeleniny Fehers 

a Topák; LIZARD sk s. r. o. – športové legíny Roman Korvas; COM-PA - predaj obuvi 

a kancelárskych potrieb, Terézia Podoláková; mäsiarstvo Maroš a Fabuš; kvetinárstvo Jasmin 

Nemšová, Michal Mazanovský; tri drogérie a pod. Na ulici Janka Palu sa nachádza i predajňa 

oblečenia Artefukt Glaas a kaderníctvo (na ostatnom  území cca 4 kaderníctva), 

Primátor  mesta a  pplk. Ing. Štefan Oravkin 
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Príležitosti na zamestnanie poskytujú aj reštauračné služby: Lagúna, reštaurácia Nemšovanka, 

Kingo, pizzéria na Mierovom námestí,  pizzéria v m. č. Ľuborča, reštaurácia v m. č. Trenčianska 

Závada, ďalej sú to pohostinstvá, podniky, krčmy a bary (spolu približne 10 krčiem). 

Medzi ďalšie firmy, ktoré však nie sú priamo späté svojou pôsobnosťou s priestorom mesta 

Nemšová alebo ich majitelia nie sú občanmi mesta, ale poskytujú  zamestnanecké príležitosti, 

patria pomerne mladá firma Crazy Fly s. r. o. Zameriava sa na výrobu kiteboardov na vodu, 

sneh a zem a od roku 2014 poskytuje zamestnanecké príležitosti pre 25 - 49 zamestnancov,  

ďalej C. S. CARGO Slovakia spol. s. r. o.  – doprava, potraviny ako Jednota, CBA a iné... 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 447 schválilo Program odpadového hospodárstva na 

roku 2016 - 2020. Ku skvalitneniu životného prostredia prispievajú každoročné aktivity mesta 

v spolupráci s občanmi. V tomto roku pribudli vedľa obytného domu na Železničnej ulici 

polopodzemné kontajnery. Pre občanov bol šesť dní v týždni otvorený zberný dvor a tri dni 

kompostáreň na Gorkého ulici. V Nemšovskom spravodajcovi, v rozhlase i na nástenkách 

mesta pravidelne informovali občanov o zbere jednotlivých druhov recyklovateľného odpadu 

spred rodinných domov a o možnosti používania Eco dog toilet staníc v blízkosti sídlisk. 

Každoročne organizujú jarné upratovanie. Tento rok bolo v termíne od 16. do 23. marca. 

Zúčastnili sa na ňom VPS m. p. o. Nemšová, ZŠ Janka Palu 2, Katolícka spojená škola, 

materské školy, miestny spolok SČK, FS Liborčan, MO Jednoty dôchodcov, ZO Únie žien 

v Nemšovej, OZ prídomových záhradkárov Nemšová a OZ záhradkárov Bočky, OZ Peregrín, 

117. Zbor sv. Františka s Assisi, CSS, OZ Hubert Ľuborča, DHZ a MO č. 4 Slovenského  

rybárskeho zväzu.  

Povedomie a vzdelanie obyvateľstva v rámci životného prostredia je stále vyššie, no častokrát 

práve tí mladší zodpovednejšie pristupujú k ochrane životného prostredia než tí  skôr narodení. 

Príkladom sú i štyria chlapci - Alexander Korienek (11 rokov), Matúš (9 rokov) a Patrik (11 

rokov) Navrátilovci a Patrik Patka (8 rokov), ktorí namiesto toho, aby si užívali leto, začali 

čistiť svoje okolie a spoločne vyčistili časť ľuboreckého potoka a neboli jediní. Počas októbra 

a novembra sa uskutočnil zber odpadu pri tokoch riek Váh a Vlára. Iniciátorom tohto podujatia 

bol študent gymnázia Matúš Litvín, ku ktorému sa pridalo 6 ďalších, prevažne mladých 

dobrovoľníkov. Na trase dlhej 2,6 km vyzbierali 85 kg odpadu, ktorý odniesli na zberný dvor 

v Ľuborči. Pobrežie riek si vybrali kvôli veľkému znečisteniu po letných mesiacoch.  

V roku 2018 bolo v meste zozbieraných celkovo 3 088,189 ton odpadu, čo je číslo porovnateľné 

s predchádzajúcim rokom, kedy sa vyzbieralo 3 068,7 ton odpadu. Rozdiel je ale v porovnaní 

jednotlivých zložiek; biologicky rozložiteľného odpadu sa oproti minulému roku vyzbieralo 

viac - 1 540,2 ton (809,4 v roku 2017) a zmesového komunálneho odpadu menej 869,8 ton 

(1 158,7 v roku 2017) a menej sa vyzbieralo i recyklovaného odpadu 678,2 (1 100,7 ton).  

Z 11 druhov recyklovaného odpadu najviac v posledných rokoch stúpa množstvo papiera 

a lepenky 262,25 ton (160,8 v roku 2017), veľkorozmerného odpadu 275,72 ton (254 ton v roku 

2017) a mierny nárast zaznamenali jedlé oleje a tuky 1,48 ton (1 tona v roku 2017). Pokles 

zaznamenalo drevo iné ako uvedené 106,42 (117,5 v roku 2017), šatstvo 9,2 ton (26,7 ton 

v roku 2017). Podobné hodnoty s predchádzajúcim rokom mali kovy 9,92 ton, sklo 101,4 ton 

a vyradené zariadenia obsahujúce chlorfluórované  uhlovodíky 5,36 ton. 
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NÁBOŽENSTVO  
Miestna farnosť prešla v tomto roku veľkou personálnou zmenou. Dňa 30. júna sa rozlúčila 

s vdp. honorárnym dekanom Mgr. Antonom Košíkom, správcom nemšovskej farnosti. Svoju 

službu tu začal v roku 2000, keď po dekanovi Karolovi Hanulíkovi prevzal miesto farára. 

Odišiel na farnosť vo Svinnej, na jeho miesto dňa 1. júla nastúpil do úradu nemšovského 

farára vsdp. dekan Ján Smolka, rodák zo Žiliny, ktorý predtým pôsobil vo farnosti Čičmany 

a ako rektor Kňazského domu sv. Bystríka. Dňa 4. júla nastúpil na kaplánske miesto 

novokňaz Dominik Ondriaš, rodák z Machuliniec pri Zlatých Moravciach.  

ŽIVOTOPIS NOVÉHO FARÁRA 

Mgr. JÁN SMOLKA, farár a dekan, sa narodil 2. mája 1974 v Žiline, kde ukončil základnú 

školu v r. 1988. Po nej, v tom istom meste, až do roku 1992 navštevoval gymnázium. 

Teologickú fakultu vyštudoval v Nitre v r. 1998. V tom istom roku 27. júna bol vysvätený v 

Korni na kňaza. V rokoch 1998 – 1999 pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici, potom až do 

r. 2001 ako kaplán vo farnosti Nitra – Horné mesto. Tu bol v rokoch 2001 – 2006 aj 

administrátorom vo farnosti Nitra – Dražovce. V r. 2005 prijal službu rektora Kňazského domu 

sv. Bystríka v Čičmanoch, o rok neskôr sa stal aj správcom farnosti v tejto obci. Ako 

dištriktuálny dekan dekanátu Nitrianske Rudno pôsobil v r. 2008 a v tomto roku získal aj 

akademický titul Bc na Bratislavskej vysokej škole práva. Do Čičmian sa opäť, už ako farár, 

vrátil v r. 2015, kedy po 3 rokoch prijal titul honorárneho dekana. Od 1. júla obohacuje 

duchovný život občanov našej farnosti.  

ŽIVOTOPIS NOVÉHO KAPLÁNA  

Mgr. DOMINIK ONDRIAŠ, kaplán, sa narodil 5. januára 1993 v Zlatých Moravciach. 

Vychovaný bol vo veriacej rodine spolu so svojimi tromi bratmi. Všetci štyria súrodenci už od 

malička miništrovali v kostole. Navštevoval cirkevné základné školy - sv. Dominika Savia v 

Machulinciach a sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach. Po skončení základnej školy pokračoval 

v štúdiu na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach. V septembri 2012 začal študovať na 

Rímskokatolíckej cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v 

Bratislave, na teologickom inštitúte Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Dňa 16. júna 

2017 z rúk J. Exc. Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, v katedrále – Bazilike sv. 

Emeráma v Nitre, prijal diakonské svätenie a presne o rok na to, 16. júna 2018 kňazské svätenie. 

Machulince sa po 34 rokoch dočkali svojho piateho kňaza. Svoju prvú svätú omšu v rodnej obci 

odslúžil 30. júna 2018. Dekrétom otca biskupa mu bola určená farnosť Nemšová ako jeho prvé 

kaplánske miesto.  

Príchod nového farára do farnosti priniesol aj zopár zmien: krsty sa začali vysluhovať cez veľkú 

svätú omšu v nedeľu, na hlavný oltár a bočné oltáre sa vrátili antipendiá, ktorých farba sa mení 

podľa liturgického obdobia, na obetný stôl sa zakúpilo 6 nových svietnikov a sviečok a nový 

kríž a počas pohrebných svätých omší a pohrebných obradov sa používajú paramenty aj čiernej 

farby.    

AKTIVITY FARNOSTI  

Sezónu hodových slávností tradične otvorila púť k Fatimskej Panne Márii v Trenčianskej 

Závade dňa 13. mája a zároveň ju aj ukončila, a to 14. októbra. Slávnostnej svätej omšu 
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celebroval pán dekan Ján Smolka a slávnostnú homíliu predniesol vdp. Štefan Nižník, farár 

v susednej farnosti Horné Srnie.  

Kaplnka pri cintoríne v mestskej časti 

Ľuborča bola zasvätená Antonovi 

Paduánskemu 14. júna 1998. V tomto roku 

oslavuje svoje 20. výročie. Slávnosť 17. júna 

sa začala slávnostnou svätou omšou, ktorú 

celebroval Mons. Štefan Vallo, riaditeľ 

biskupského úradu v Nitre, spolucelebrovali 

dekan nemšovskej farnosti Karol Hanulík 

a ľuborecký rodák, dekan Dominik Gurín. 

Posvätená bola budova kaplnky i interiér, 

hlavný oltár a kríž, drevorezby krížovej 

cesty. Sochu  Antona vytvoril Ľudovít 

Vavruš, miestny rezbár. O postavenie kaplnky sa zaslúžil najmä bývalý nemšovský dekan 

Anton Noga, bývalý primátor Ján Mindár a PD Vlára. 

V Kľúčovom bola hodová slávnosť 29. júla. Tento rok si pripomenuli výročie postavenia 

Kaplnky svätej Anny v Kľúčovom. O mimoriadnej udalosti založenia neogotickej Kaplnky 

sv. Anny pred 150 rokmi informujú erby rodiny Schertzovcov nad jej vchodom. Pod nimi je 

letopočet 1868, ktorý sa udáva ako rok jej postavenia. Dal ju vystavať Aladár Schertz, majiteľ 

vtedajšieho panstva, ku cti sv. Anny s fundáciou - fondom na jej opravu a slúženie sv. omše 

vždy na Sviatok sv. Anny 26. júla. Kaplnka stojí na pozemku majiteľa veľkostatku Dr. Emila 

Schlezingera. Odhaduje sa, že hodovú slávnosť navštívilo viac ako dvetisíc farníkov i 

návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia. Milým zážitkom bola aj účasť bývalého pána 

dekana Antona Košíka a pána kaplána Ľuboša Mihálku, ktorí sa na radosť mnohých na podujatí 

zúčastnili. Hlavným celebrantom slávnosti bol súčasný pán farár, dekan Ján Smolka, 

spolucelebrovali okrem predchádzajúceho pána dekana a pána kaplána Dominik Ondriaš, nový 

kaplán, vdp. Ján Ondrejička a dekan Patrik Sojčák. V príkladnej starostlivosti o Kaplnku sv. 

Anny pokračuje Ing. Mária Bračíková. Túto službu prevzala po svojej mame.  

V Borčiciach, ktorých kaplnka je zasvätená Narodeniu Panny Márie, bola 9. septembra svätá 

omša pri Kaplnke Povýšenia svätého kríža uprostred obce celebrovaná pánom dekanom Jánom 

Smolkom, ktorý predniesol aj homíliu. Svojho patróna svätého Michala archanjela oslávili 30. 

septembra. Slávnostná hodová svätá omša začala sprievodom miništrantov a krojovaných, 

ktorí niesli aj zástavy. Svätej omši predsedal rektor Univerzitného pastoračného centra v Nitre 

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD., ktorý predniesol i slávnostnú homíliu a koncelebrovali pán 

dekan Ján Smolka, pán kaplán Dominik Ondriaš a Mons. Ján Ondrejička. 

Pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých boli vo farskom kostole pred obetným stolom 

vystavené relikvie niektorých svätých. V popoludňajších hodinách bola na novom cintoríne 

v Nemšovej po mnohých rokoch dušičková pobožnosť, ktorú viedol pán dekan Ján Smolka. 

Počas dušičkovej oktávy navštevovalo sväté omše množstvo veriacich, ktorí cez plnomocné 

odpustky pomáhali dušiam v očistci. Vo farskom kostole sa 15. decembra po 42 rokoch slúžila 

rorátna svätá omša, ktorú celebroval kaplán Dominik Ondriaš. 

Vo farnosti bolo v roku 2018 pokrstených 72 detí, sviatosť manželstva uzavrelo 33 párov a bolo  

uskutočnených 75 cirkevných pohrebov.  

Hodová slávnosť v Ľuborči 17.06. 2018 
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ŠKOLSTVO 
Mesto Nemšová získalo na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z 

Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu projektu dotáciu z Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvične v ZŠ J. Palu 2, Nemšová dotáciu vo 

výške 106 017,04 €. Z kapitálových výdavkov poskytlo finančné prostriedky ŠJ na novú 

umývačku riadov. Katolícku základnú školu finančne podporilo mesto Nemšová sumou 350 

eur (na turnaj o Pohár sv. Michala) a sumou 3 500 eur na výmenu okien. K 25. výročiu 

založenia školy získalo KSŠ dar 200 eur od Nadácie Pro Charitas. 

 Všetky základné školy aktívne spolupracujú s mestom. Pomáhajú s gramatickou úpravou 

Nemšovského spravodajcu, zúčastňujú sa výstavy ovocia a zeleniny, vianočných trhov, stavaní 

májov, atletickej súťaže na Deň detí, Dňa Matiek, Dňa pre rodinu, Cesty rozprávkovým lesom, 

niektoré sa zúčastnili i upratovania okolia školy a časti hrádze Váhu a Vláry.  

OCENENIE NAJLEPŠÍCH ŽIAKOV PRIMÁTOROM MESTA NEMŠOVÁ 

Žiaci základných škôl si 27. júna prebrali každoročné ocenenie za svoje výsledky a činnosť. Za 

Základnú školu, Janka Palu 2 boli ocenení: Adam Mutňanský, Lilly Sabatková, Viktória 

Lubinová, Sára Bahnová, Martin Hudec, Ela Luprichová, Tomáš Zuzík, Eliška Korienková, 

Jessica Šupíková, Simona Krajčovicová, Laura Gostíková, Patrik Bagín, Jakub Kilian, 

Kvetoslava Begáňová, Lea Kadlecová, Terézia Haljaková, Adriana Gajdošíková, Adriana 

Božoňová. Za Základnú školu sv. Michala boli ocenení: Vivien Šimková, Samuel Benko, 

Timea Barišová, Natália Mellenová, Šimon Štefánek, Silvia Nemcová, Timea Trenčanová, 

Patrik Navrátil, Viktória Krajčiová, Alexandra Sedláčková, Vanesa Mária Šimková, Petronela 

Vanková, Kristína Galková, Oliver Hamáček, Veronika Kiara Vydrnáková, za špeciálnu triedu 

Anna Mindárová, Martin Monček. Za Základnú umeleckú školu Nemšová boli ocenení: 

Emma Vandžalová, Sophia Ann Patková. 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, JANKA PALU 2 

Personálne obsadenie vedenia školy sa oproti minulému roku nezmenilo. Riaditeľkou školy 

bola Mgr. Emília Mazanovská a zástupkyňou školy Mgr. Edita Kadlečíková. Základná škola 

zamestnávala 28 pedagogických zamestnancov, 3 asistentov učiteľa, 1 odborného 

kvalifikovaného zamestnanca, 1 sociálneho pedagóga, 3 upratovačky, 3 kuchárky a 6 ostatných 

zamestnancov. Pracovný pomer ukončila Mgr. Zuzana Kresánková a Mgr. Gabriela Fedeles, 

ktorá zastupovala Stanislavu Mazánovú počas MD. K 31. 12. 2018 požiadala o skončenie 

pracovného pomeru Bc. Zuzana Sedláková a od 8. 1. 2018 nastúpila Mgr. Ivana Škundová. V 

škole pracovali od septembra 2017 dve asistentky učiteľa. Dňa 31. 12. 2017 zomrela po dlhej 

a ťažkej chorobe prevádzková zamestnankyňa Mária Moravčíková. Od 1. januára ju nahradila 

Anna Patková.  

Odbornosť vyučovania dosiahla na prvom stupni 92,24 % a na druhom stupni 88,35 %. 

Odbornosť vyučovania hlavných predmetov bola 100 %. Adaptačné vzdelávanie absolvovali 2 

učiteľky. I. a II. atestáciu získali 4 učiteľky. Zúčastňovali sa rôznych vzdelávacích programov. 
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Za vypracovanie online testov z nemeckého jazyka pre žiakov na celoslovenský portál získala 

PhDr. Adriana Králiková 1. miesto v okrese a 3. miesto v kraji.  

Počet tried v školskom roku 2017/2018 bol 17 s celkovým počtom žiakov 338 (k 15. septembru 

2017) a 334 k 31. augustu 2018. Od septembra bolo evidovaných 11 žiakov so ŠVVP, prevažne 

s poruchami dyslexia, dysgrafia, dysortografi, poruchami pozornosti a poruchou aritmetických 

schopností. Traja žiaci pracovali s asistentkou  učiteľa. Na základe rozhodnutia Okresného súdu 

v Trenčíne o neodkladnom opatrení boli 29. júna dvaja žiaci odovzdaní do starostlivosti 

Detského charitného domu v Považskej Bystrici.  

Každá škola si mohla určiť povinné predmety v školskom vzdelávacom programe. Školský 

vzdelávací program niesol názov Vzdelaním za poznaním. Už tretí rok sa žiaci vzdelávajú 

podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, o ktorom rozhodlo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Štvrtáci, ôsmaci a deviataci sa 

vzdelávali podľa pôvodného Štátneho vzdelávacieho programu. Zmeny vo vzdelávaní sa tento 

rok týkali prvákov, druhákov, tretiakov, piatakov, šiestakov a siedmakov. Deviataci mali 

prvýkrát povinne tri hodiny dejepisu.  

Tretiakom pridali po jednej hodine prírodovedy a slovenského jazyka a literatúry. Piatakom a 

šiestakom posilnili vyučovanie anglického jazyka. Piataci, ôsmaci a deviataci mali posilnené aj 

vyučovanie matematiky a nový predmet na prácu s textom – tvorivé čítanie a písanie. Šiestakom 

posilnili vyučovanie matematiky, geografie a dejepisu. Prvýkrát si mohli siedmaci vybrať z 

dvoch jazykov, prípadne zvoliť iný predmet, ktorý im škola ponúkla. Dve hodiny do týždňa 

mali podľa skupín francúzsky alebo nemecký jazyk. Okrem toho mali pridané po jednej hodine 

matematiky a slovenského jazyka a literatúry.  

V školskom roku sa uskutočnila kontrola Základnou organizáciou odborového zväzu 

pracovníkov a vedy na Slovensku pri ZŠ, Janka Palu 2. Zameraná bola na plnenie povinností 

zamestnávateľa na BOZP. Neboli zistené žiadne nedostatky. Dňa 20. marca sa uskutočnila 

kontrola Slovenským ochranným zväzom autorským pre práva k hudobným dielam. Kontrola 

prebehla bez problémov. ZŠ bola povinná uhradiť poplatok za hudobnú produkciu použitú 

počas školskej tanečnej zábavy, ktorá sa  uskutočnila 9. februára.  

Vyriešila sa i sťažnosť, na základe ktorej Regionálny úrad verejného zdravotníctva z Trenčína 

vykonal dňa 7. februára kontrolu, v ktorom sťažovateľ uviedol, že sa na stenách v telocvični 

vyskytujú plesne. Šetrením úrad zistil, že na stenách vo veľkej telocvični je viditeľný výskyt 

plesní (v rohoch, po obvode stien, pri oknách). Ostatné priestory na výučbu  telesnej výchovy 

boli vo vyhovujúcom stave. Pri následnej kontrole pracovníčky úradu konštatovali, že 

prevádzkovateľ splnil nariadenie a telocvičňu v termíne vymaľoval.  

Z vlastných finančných prostriedkov zabezpečili internetové pripojenie do trinástich učební, v 

ktorých ešte pripojenie nebolo, a kúpili špeciálne stolíky, do ktorých zabudovali nové 

notebooky. Notebooky kúpili z prostriedkov 2 % z daní. Finančnú pomoc získali i od 

Vetropack, s. r. o. a od rodičov žiakov školy, ktorí takouto formou podporujú občianske 

združenie Iniciatíva pre žiakov.  
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  

Počet žiakov v školskom klube detí bol k 15. septembru 2017  presne 131 a k 31. augustu 2018 

122 žiakov. V klube pracovalo 5,5 oddelenia a 6 vychovávateliek. Svojimi aktivitami či 

výrobkami reagovali na rôzne tradície, sviatky a mestské akcie.  

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA 

Zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy, Janka Palu 2 sa zúčastnilo 71 detí ( 51 v roku 2017), 

z toho 35 chlapcov a 36 dievčat. Z celkového počtu detí na zápise bol daný odklad školskej 

dochádzky 10 deťom (5 chlapcov a 5 dievčat).  

ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV PRIJATÝCH NA STREDNÉ ŠKOLY  

Na stredné odborné školy s maturitou bolo prijatých 19 žiakov, na SOŠ trojročné 2 žiaci, 

gymnáziá 11 žiakov a bilingválne gymnázium 2 žiaci. Spolu bolo prijatých na ďalšie štúdium 

34 žiakov.  

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE  

Úspešnosť žiakov v celoslovenskom testovaní piatakov bola opäť nadpriemerná. Spolu 28 

žiakov, ktorí sa 22. novembra 2017 zúčastnili testovania, dosiahlo nadpriemerné výsledky 

z matematiky 73,3 % (64,7 % celoslovenský priemer), a zo slovenského jazyka dosiahli 74,0 

% (62,8 % celoslovenský priemer). Jedna piatačka sa v októbri presťahovala a jedna žiačka sa 

z dôvodu nedostatočného osvojenia slovenského jazyka a literatúry testovania nezúčastnila. 

Nadpriemerným bol i výsledok testovania deviatakov. Uskutočnilo sa 21. marca. Spolu 32 

deviatakov dosiahlo v matematickom teste 72,0 % (55,9 % celoslovenský priemer) a v 

slovenskom jazyku získali 78,4 % (63,0 % celoslovenský priemer). 

PROJEKTY A AKTIVITY  

Pod vedením Mgr. Zuzany Škorvánkovej,  inštruktorky Mgr. Dany Heynes a pod 

pedagogickým dozorom Mgr. Ivany Škundovej absolvovalo 20 žiakov lyžiarsky výcvik na 

Martinských  holiach. Na výcvik využili finančný príspevok od MŠVVa Š SR vo výške 150 

eur na žiaka. Podobne tak využili aj 100-eurový príspevok  na pobyt v škole v prírode, ktorého 

sa zúčastnilo 42 štvrtákov v hoteli František, Lazy pod Makytou, časť Čertov. Vedúcou bola 

Mgr. Jeanette Švaralová, pedagogický dozor Mgr. Zuzana Hauk, Mgr. Zuzana Kresánková, 

Mgr. Lenka Turáková a zdravotníčka Viola Krasulová. Učiteľky využili ponuku cestovej 

kancelárie Slniečko a so žiakmi pracovali aj animátori.  

Žiaci ZŠ, Janka Palu 2 absolvovali exkurzie 

a výlety do Trenčína, Bratislavy, Vyhní, Banskej 

Štiavnice, Červeného Kameňa a jaskyne Driny. 

Zúčastnili sa divadelných predstavení „Čarodejník 

z krajiny OZ“ v Nitre, „Ako sa lomidrevo stal 

kráľom“ v SND v Bratislave, vianočných trhov 

v Bratislave a prehliadky  kaštieľa v Dubnici nad 

Váhom. Snáď najzaujímavejším bol výlet v úvode 

školského roka, a to historická prehliadka centra 

Viedne. Zúčastnili sa jej žiaci ôsmeho 

a deviateho ročníka. Skoro ráno nastúpili do 
Exkurzia Viedeň 
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autobusu a v predpoludňajších hodinách ešte za pekného počasia spolu s výkladom 

sprievodkyne absolvovali prehliadku historického centra Viedne, Námestia Márie Terézie pri 

dvoch najznámejších viedenských múzeách. Popri záhradách Burggarten a Volksgarten, 

Viedenskej opere a cisárskych hrobkách prešli žiaci na Námestie sv. Štefana. Po prehliadke 

Dómu sv. Štefana nasledovala prechádzka k samotnému srdcu historickej Viedne, do zimného 

sídla Habsburgovcov, Hofburgu. Nazreli do slávnej viedenskej cukrárne Demel, kde videli 

výrobu originálnych viedenských  zákuskov. Exkurzia pokračovala v Schönbrunne a jeho 

záhradách a poslednou zastávkou bolo Technické múzeum, kde si žiaci mohli prezrieť mnoho 

historických i súčasných výstavných exponátov z oblasti energetiky, strojárstva, dopravy, 

domácich spotrebičov, medicíny, komunikácie a médií.  

SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY  

Žiaci sa zúčastnili aj množstva vedomostných súťaží. Školského kola pytagoriády sa zúčastnilo 

53 žiakov, z toho 9 bolo úspešných. V matematicko-fyzikálnej súťaži Náboj Junior z 25 

družstiev získali žiaci ZŠ 16. a 19. miesto. V okresnom kole technickej olympiády sa žiaci 

umiestnili na 6. mieste, v ručnom obrábaní kovov na 23. a 25 mieste a v robotike na 7. a 16. 

mieste. Na Dni zručností na SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne získali 1. až 3. miesto. Tretie 

miesto získali v súťaži  Zážitky  mojej rodiny. Dňa 17. mája  bol v Trenčíne 2. ročník súťaže 

v prednese rozprávky pod názvom Dobiášov rozprávkový Trenčín. V porote sedel aj sám 

autor Rudolf Dobiáš. V súťaži sa na 3. mieste umiestnila žiačka Ela Luprichová. V máji bola 

súťaž Píšem, píšeš, píšeme, ktorej sa zúčastnil Jakub Kilian zo 6. B a v kategórii prózy získal 

1. miesto. V máji sa zúčastnilo 10 najlepších žiakov recitačnej súťaže v ANJ v meste Hluk. 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov žiaci 7. A triedy elektronicky odpovedali  v anglickom 

jazyku na otázky v kvíze na portáli EDJ a Marek Mihálik získal certifikát za vedomosti a knižnú 

odmenu. Žiaci sa zapojili i do vedomostnej súťaže v ANJ so školou z Palau tzv. Skype 

Knowlwdge Competition, ktorej predchádzalo dopisovanie si žiakov 1. a 2. stupňa. V októbri 

prišli listy z Palau a v decembri im žiaci ZŠ odpovedali približne 100 listami. Dňa 31. mája sa 

na druhý pokus podarilo spojiť cez Skype so žiakmi z Palau. Tím ôsmakov z našej školy 

vyhral v pomere 26 : 19. 

V tomto roku sa škola zapojila do 13. výtvarných súťaží. V súťaži Zážitky mojej rodiny získala 

3. miesto za svoju prácu E. Vandžalová.  

V rámci účelového cvičenia Ochrana života a zdravia školu navštívili členovia hasičského a 

záchranného zboru SR. Žiakom prezentovali svoju náročnú prácu, často vykonávanú v ťažkých 

podmienkach. Žiaci druhého stupňa pracovali na zdokonalení svojich zručností v poskytovaní 

prvej pomoci, ktoré im prednášala Mgr. Jana Korieneková. Žiaci si mohli na spolužiakoch 

vyskúšať rôzne obväzové techniky a na figurínach odstránenie prekážky z dýchacích ciest, tzv. 

Heimlichov manéver a kardiopulmonálnu resuscitáciu. 

Dňa 26. júna žiaci 8. a 9. ročníkov absolvovali besedu s bývalým žiakom našej školy Mgr. 

Filipom Kadlečíkom, redaktorom motoristického časopisu AUTO BILD na tému Mediálna 

realita aj jej účinky na osobnosť človeka. 

TELOVÝCHOVNÉ AKTIVITY A ÚSPECHY 

Zúčastňovanie sa na množstve mimoškolských športových aktivít a súťaží je pre každú školu 

samozrejmé a výnimkou nie je ani ZŠ, Janka Palu 2. Zúčastnili sa Behu zdravé srdce, cvičenia 
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v prírode, plaveckého výcviku, okresného kola v cezpoľnom behu žiakov ZŠ v Trenčíne, Behu 

okolo Ľuborče, futbalového turnaja, turnaja o pohár primátora mesta Trenčianske Teplice, 

gymnastického štvorboja a turnaja o putovný pohár so ZŠ Hluk. Najúspešnejší však boli 

v dvoch disciplínach, a to v stolnom tenise a florbale.  

STOLNÝ TENIS: Dňa 8. novembra bola súťaž 

v stolnom tenise na  ZŠ v Kubrej. Základnú 

školu z chlapcov reprezentoval Matúš Spurný 

(9. B), Andrej Bútora (9. B) a Simon Bahno (8. 

B). Dievčatá reprezentovali Hanka Bútorová 

(8. B), Terezka Haljaková (8. B) a Alexandra 

Oškrdová (6. A). Chlapcom postup ušiel 

o vlások a obsadili 2. miesto. Dievčatá v súťaži 

získali 1. miesto a postúpili do regionálneho 

kola, ktoré bolo 15. novembra rovnako na ZŠ 

v Kubrej. Tu sa k tímu pripojila posila Natália 

Slabá z 9. B. Na regionálnom turnaji sa 

predstavili žiačky víťazných družstiev okresu 

Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Dievčatá suverénne zvíťazili, a tak si zaistili postup 

do krajského kola. To sa konalo 28. novembra vo Veľkých Uherciach a v silnej konkurencii 

celoslovenského kola obsadili pekné 8. miesto.  

FLORBAL: vo florbale žiačok ZŠ v základnom, okresnom i regionálnom kole vo Veľkých 

Uherciach získali prvé miesto a zahanbiť sa tradične nedali ani na majstrovstvách Slovenskej 

republiky vo florbale, kde získali rovnako 1. miesto a stali sa tak absolútnymi víťazkami (viac 

v kapitole Šport).  

Žiaci úspešne  reprezentovali školu i v mnohých ďalších športových aktivitách. V turnaji vo 

vybíjanej o putovný Pohár sv. Michala získali 1. miesto a v turnaji vo futbale o putovný Pohár 

sv. Michala 3. miesto. Úspech mali i v atletickej súťaži, kde žiak ZŠ získal 2. miesto v hode 

kriketovou loptičkou.  

RECYKLOVANIE A ZBERY 

Zber papiera sa uskutočnil 3-krát.  Počas celého roka prebiehal zber uzáverov z plastových fliaš 

a zber bateriek. Zbieraním plastových vrchnáčikov podporili liečbu dvojročnej Kristínky 

Korienkovej. Najviac uzáverov (31 039 kusov) nazbierala štvrtáčka Lucia Lubinová a najviac 

batérií (700 kusov) piatačka Barborka Poláková.  

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  

V Základnej škole sa nachádza centrum voľného času, ktoré v 12 zaujímavých útvaroch 

pracuje podľa výchovného programu Zaujímavo, hravo i vážne. Žiakom poskytujú cvičenia 

zo SLJ pre 9. ročník, cvičenia z matematiky pre 9. ročník, športové hry pre chlapcov 5. a 6. 

ročníka, loptové hry pre 1. stupeň, karate, stolný tenis, mladý biológ, poznávanie prírody pre 1. 

stupeň, florbal, hravú angličtinu pre 3. a 4. ročník, cvičíme pre radosť pre dievčatá 2. stupňa 

a krúžok šikovné rúčky. 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  

Regionálne kolo v stolnom tenise 
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Vedúcou ŠJ bola Ing. Lívia Žovincová. Od 16. apríla do 30. júna zastupovala pomocnú 

kuchárku Katarínu Vidrnákovú počas dlhodobej práceneschopnosti Daniela Šumichrastová 

a od 1. augusta 2018 odišla Katarína Vidrnáková do predčasného starobného dôchodku. 

Školská jedáleň pripravovala  a vydávala obedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ, Janka Palu 2, 

žiakov a zamestnancov Katolíckej spojenej školy, cudzích stravníkov. V priemere vydala 375 

obedov a 52 doplnkových jedál (desiata a olovrant pre MŠ) denne. Školská jedáleň bola 

zapojená do programu Mlieko pre školy v Európskej únii.  

Od 1. septembra 2011 doplácajú žiaci 1. stupňa 0,95 eura a 2. stupeň 1,01 eur, zamestnanci 0,85 

eur a materská škola 1,12 za celodennú stravu. Cudzí stravníci si odnášali obed v obedároch 

a hradili si plnú výšku stravného 2,50 eur.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vykonal dňa 24. januára 

kontrolu zameranú na dodržiavanie hygieny potravín. Zistené boli nedostatky v priestore varnej 

časti, v úseku mäsa a v priestore umyvárne bieleho riadu, kde  bol viditeľný nárast plesní 

a olupoval sa náter vzduchotechniky. Úrad uložil prevádzkovateľovi povinnosť ihneď 

i priebežne zabezpečiť protiplesňový postrek a vo všetkých priestoroch zabezpečiť obnovu  

maľovky s termínom do 31. augusta 2018 a viesť evidenciu o vykonávanom čistení 

a dezinfekcii prevádzky.  

 

KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA 

Slávnostné otvorenie školského roka sa  

uskutočnilo 4. septembra v miestnom 

farskom kostole. Organizačnými 

zložkami školy boli Základná škola sv. 

Michala, Stredná škola sv. Rafaela, 

a Materská škola sv. Gabriela. V škole 

sa nachádza ŠKD a CVC. Na KSŠ 

pracovalo spolu 49 zamestnancov. 

Prepočítaný počet zamestnancov je 

46,3, z toho 40,3 kvalifikovaných (24,7 

na ZŠ sv. Michala, 1 odborný 

zamestnanec, 5 MŠ sv. Gabriela, 0 SOŠ 

sv. Rafaela, 0,2 CVČ, 1 ŠKD, 7,6 

nepedagogických zamestnancov a 1 

projektový zamestnanec ITMS, EŠIF). 

Pedagogickí zamestnanci si rozširovali 

svoju kvalifikáciu. V tomto roku ukončil 1 vysokoškolské vzdelanie, u 5 prebiehalo adaptačné, 

1 ukončil kvalifikačné vzdelanie, 1 prípravné, 1 atestačné a 1 rozširujúce s predmetom 

geografia.  

ZMENY VO VEDENÍ A PERSONÁLNOM OBSADENÍ 

Zmena nastala vo vedení školy, kde sa riaditeľom stal PaedDr. Ľubomír Král, PhD. V tomto 

roku uplynulo funkčné obdobie rady školy 2013 - 2017. Dňa 28. septembra sa konali voľby 

členov rady školy pre funkčné  obdobie 2017 - 2021. Za  rodičov ZŠ boli zvolení: Ing. Vladimír 

Začiatok školského  roka v Kostole sv. Michala 
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Galko, Mgr. Beáta Krajčiová  a Ing. Peter Sádovský, za  rodičov MŠ sv. Gabriela Anna Tupý 

Chlebanová, za pedagógov MŠ a ZŠ Mgr. Adriana Gabajová a Anna Jakúbková, za 

nepedagogických zamestnancov KSŠ Oľga  Mutňanská. Následne boli zriaďovateľom školy do 

rady školy menovaní: vdp. Anton Košík (duchovný správca), vdp. Mgr. Ľuboš Mihálka 

(kaplán), Bc. Ava Strnadová a Mgr. Alojz Svedek. Počas školského roka sa uskutočnilo 6 

zasadnutí. Na druhom zasadnutí dňa 16. novembra boli prerokované prípravy na opakovanú 

voľbu kandidáta na riaditeľa školy a na treťom stretnutí 23. novembra bol v opakovanej 

úspešnej voľbe radou zvolený kandidát na riaditeľa školy PaedDr. Ľubomír Král, PhD. 

V auguste 2018 ukončila PaedDr. Anna Jakúbková svoj pracovný pomer na KSŠ.  

POČTY ŽIAKOV ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK ŠKOLY  

V školskom roku 2017/2018 navštevovalo 13 tried 1. a 2. stupňa, 1 triedu prípravného ročníka 

a 3 špeciálne triedy spolu 255 žiakov. Školský klub detí k 15. septembru 2017 navštevovalo 52 

žiakov, z toho 6 integrovaných a na konci 56, z toho 5 integrovaných. Centrum voľného času 

navštevovalo 148 žiakov do 15 rokov (z toho integrovaných 9) a 10 žiakov nad 15 rokov. Na 

konci roka CVČ navštevovalo spolu 220 žiakov do 15 rokov.  

MATERSKÁ ŠKOLA SV. GABRIELA 

Materskú školu sv. Gabriela navštevovalo k 15. septembru 59 žiakov, z toho detí do 3 rokov 

16, trojročných 21, štvorročných 8, päťročných 14 detí. Predškolskú prípravu v MŠ absolvovalo 

16 detí. Do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 odišlo z MŠ sv. Gabriela 13 

detí. Odloženú školskú dochádzku mali 3 deti z MŠ sv. Gabriela. Do prvého ročníka ZŠ sv. 

Michala odišlo z MŠ sv. Gabriela 5 detí, 8 detí na inú ZŠ. 

PRVÉ A KONČIACE ROČNÍKY 

Zápisu detí do prvého ročníka základnej školy sa zúčastnilo 24 detí, z toho 17 detí bolo 

zapísaných do 1. ročníka bežnej triedy, 1 do špeciálnej triedy a 6 dostalo odklad povinnej 

školskej dochádzky.  

Spolu 17 žiakov deviateho ročníka bolo prijatých na stredné školy, z toho 2 na štvorročné 

gymnázium, 1 na pedagogickú a sociálnu akadémiu, 2 na dopravnú akadémiu, 2 na SPŠ 

štvorročnú, 9 na SOŠ štvorročné štúdium, 1 na SOŠ päťročné. Z 5. ročníka ZŠ sv. Michala 

odišli 2 žiaci na osemročné gymnázium. Jeden žiak bol z 8. ročníka prijatý na dvojročné 

štúdium na SOŠ Pruské a jeden zo špeciálnej triedy na trojročný učebný odbor v Ladcoch.  

STREDNÁ ŠKOLA SV. RAFAELA  

Stredná škola sv. Rafaela nemala v školskom roku 2017/2018 žiadneho žiaka a výchovno-

vzdelávaciu funkciu nevykonávala. 

 CELOSLOVENSKÉ  TESTOVANIE  

Oproti minulému roku dosiahlo 34 žiakov horšie výsledky. V testovaní žiakov 5. ročníkov ZŠ  

T52017 - NÚCEM dňa 22. novembra bola priemerná úspešnosť z matematiky 61,2 % (národný 

priemer 64,7 %) a zo slovenského jazyka a literatúry 56,1 % (62,8 % národný priemer). Rozdiel 

priemernej úspešnosti  školy oproti  národnému  priemeru bol v matematike -3,5 % 

a v slovenskom jazyku a literatúre -6,7 %.  
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Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ sv. Michala bola v celoslovenskom testovaní žiakov 9. 

ročníkov ZŠ  T9 2018 - NÚCEM dňa 21. marca v matematike 55,3 % (národný priemer 55,9 

%) a v slovenskom jazyku a literatúre 70,4 % (národný priemer 66,0 %). Rozdiel priemernej 

úspešnosti školy oproti  národnému priemeru v matematike bol -0,6 % a v slovenskom jazyku 

a literatúre +7,4 %. 

INŠPEKČNÁ  ČINNOSŤ  

V školskom roku 2017/2018 bola vykonaná v MŠ sv. Gabriela jedna následná školská 

inšpekcia Školským inšpekčným centrom v Trenčíne. Predmetom bol stav odstránenia 

nedostatkov zistených pri tematickej inšpekcii 23. marca 2017, kde sa zistilo, že jedna učiteľka 

nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti. Následnou kontrolou bolo 

zistené odstránenie tohto nedostatku.  

DUCHOVNÉ PROJEKTY A AKTIVITY A INÉ SPOLOČENSKÉ AKCIE  

Katolícka spojená škola prišla s 

ponukou rôznych tradičných 

aktivít a v tomto školskom roku 

pribudla i jedna nová duchovná 

celoročná aktivita. Niesla názov 

Nasledujeme hviezdy 

slovenského neba. Na každý 

mesiac školského roka si vybrali 

jednu hviezdu, svätú osobu, ktorá 

sa svojím životom viaže 

k Slovensku. Spoznávali ju a 

nasledovali. Každé ráno sa 

stretávali na spoločnej modlitbe v školskej kaplnke o 7.45 hod., čím sa učili, ako kráčať na ceste 

do neba podľa príkladu života jednotlivých svätých. V rámci celoročnej duchovnej aktivity si 

pripomínali život sv. Andreja Svodara a sv. Benedikta. V pôstnej aktivite, ktorá niesla názov 

40 orechov sv. Andreja Svorada, sa modlili modlitbu krížovej cesty. Jej text je inšpirovaný 

Maurovou legendou o sv. Andrejovi Svoradovi a Benediktovi. Prednášali ju chórovým 

spôsobom. Žiaci 8. ročníka si pripravili divadelné predstavenie o živote sv. Svorada. V marci 

si mohli uctiť sv. Andreja Svorada v podobe jeho relikvií a dňa 10. marca sa s požehnaním p. 

kaplána sa 56 účastníkov vydalo na púť na Skalku pri Trenčíne. Zúčastnili sa ho všetci tí, ktorí 

v pôste najčastejšie prichádzali na rannú modlitbu. 

V predvianočnom období dňa 23. novembra 2017 sa uskutočnila katarínska diskotéka v 

priestoroch veľkej telocvične ZŠ sv. Michala v Nemšovej. Diskotékový program spestrili  

chlapci siedmeho ročníka svojim parkúrovým číslom. Diskotéky sa zúčastnilo viac než sto detí 

rôzneho veku, ktoré si dosýta zatancovali, zaspievali a zasúťažili. Žiaci vystupovali i 3. 

decembra na Vítaní Mikuláša, kde 5. – 8. ročníky s vyučujúcimi slovenského jazyka pripravili 

vianočné pásmo Narodenie Pána. Toto predstavenie predviedli i 6. decembra v DSS. 

Zaujímavou predvianočnou aktivitou bola aktivita pod názvom Malý viditeľný darček pre 

Pána Ježiša. Každý, kto prišiel ráno do školskej kaplnky na spoločnú modlitbu, dostal list 

papiera, na ktorý si napísal svoje meno a mal ho každý deň nosiť do kaplnky. Každý deň na 

tento papier dostal pečiatku, ktorá mala byť viditeľným prejavom jeho modlitby. V posledný 

Rorátna sv. omša 
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deň školského vyučovania pred Vianocami po spoločnej modlitbe každý odovzdal tento svoj 

darček Ježiškovi k jasličkám v školskej kaplnke. 

Centrum voľného času v predvianočnom období v spolupráci s Nadáciou Pro Charitas 

pripravilo 8. ročník Vianočných tradícií, ktorý sa uskutočnil 6. decembra 2017 v priestoroch 

KSŠ Nemšová v čase od 12.00 h do 16.00 h. Začiatok vianočných trhov po slávnostnom 

otvorení spríjemnili žiaci II. stupňa svojím vianočným programom. Pod vedením triednych 

učiteľov si žiaci pripravili podľa vlastného výberu jarmočné stánky v priestoroch školy, kde 

niektorí ponúkali vianočné dekorácie a rôzne výrobky, napiekli medovníky alebo koláčiky, 

ktoré predávali spolu s čajom a kávou. Iní si pripravili hot-dogy a iné dobroty. Niektoré triedy 

si pripravili okrem výrobkov aj tombolu, iní pripravili burzu kníh. Do tejto školskej akcie bola 

okrem rodičov, žiakov a učiteľov zapojená aj verejnosť, ktorá obohatila vianočné tradície 

pečením oblátok, výrobou sviečok, zdobením medovníkov, ako aj ukážkou prútených 

výrobkov, maľovaním na sklo a iných dekorácií. Všetci návštevníci si mohli dať vianočnú 

kapustnicu a dospelí vianočný grog, ktorý pripravila Nadácia Pro Charitas. 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLE 

CVČ je súčasťou Katolíckej spojenej školy v Nemšovej a snaží sa podporovať rozvoj 

sociálnych kontaktov, viesť deti k vzájomnej úcte, úcte k rodičom a iným ľuďom, ale aj ku 

kultúrnym tradíciám. Predškolákom ponúkli krúžok anglického jazyka, počítačový krúžok, 

EĽKONIN - v krajine hlások a písmen, logopedický krúžok, ako aj náboženstvo pre 

najmenších. Žiaci základnej školy sa mohli rozhodnúť pre krúžky so športovým zameraním, 

ako sú florbal, futbal, plávanie alebo športovček. Novinkou bola ponuka krúžkovej činnosti 

zameraná na rozvoj a podporu aktivity u detí pod názvom KUPOZ. V ponuke mali i 

predprípravu na monitoring. Nechýbal ani počítačový krúžok pre žiakov I. a II. stupňa, 

obľúbený robolab, túlavé topánky, ako aj potulky a dobrodružstvá Slovenskom. V umelecko-

tvorivej oblasti ponúkali kreslenie hravou formou, ako aj prípravu na výtvarné súťaže, ďalej 

kreslenie v prírode, kaligrafický krúžok, tvorivé dielne, šikovné ručičky a dramatický krúžok. 

V duchovnej oblasti CVČ organizovalo nácvik piesní na slávenie svätých omší, ponúkalo 

liturgický spev a biblický krúžok s prípravou žiakov na biblickú olympiádu. Novinkou bol 

chválový krúžok, ktorý ponúkal nácvik a spievanie chválových piesní, tvorbu projektov, prácu 

s textom slovenských a anglických chválových piesní.  

V tomto školskom roku začal krúžok Dobrodružstvá siedmakov pod vedením učiteliek 

Straškovej a Domsovej. V sobotu 21. októbra sa za poznávaním svojho okolia vybrali do 

cukrovaru v Trenčianskej Teplej. Cukrovar organizoval Deň otvorených dverí, preto mohli 

nazrieť do tajov cukrovarníctva pod vedením odborníka z cukrovaru. Na konci prehliadky ich 

čakal darčekový bonus: balón a cukrová vata. Dňa 26. novembra sa zúčastnili muzikálového 

vystúpenia na štadióne O. Nepelu. Dej príbehu zvieratiek z newyorskej zoo pozná asi každý, 

ale v hudobnom prevedení a v pekných kostýmoch to bol naozaj zážitok. 

SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY a PROJEKTY  

Počas roka sa zúčastnili olympiády v anglickom jazyku, ktorá prebiehala v dvoch 

kategóriách. Zo 17 žiakov 5. - 7. ročníka sa na 1. mieste umiestnil Ján Sedláček zo 7. ročníka 

a v kategórii starších žiakov 8. a 9. ročníka súťažili 4 žiaci a na prvom mieste sa umiestnil Lukáš 

Šumichrast z 9. A triedy. Obaja víťazi sa zúčastnili okresného kola, kde sa Lukáš Šumichrast 

z 22 súťažiacich umiestnil na 4. mieste. V dekanátnom kole biblickej olympiády, ktoré sa 
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konalo v Katolíckej spojenej škole v Nemšovej, sa žiaci školy umiestnili na druhom mieste. 

Žiaci ôsmeho ročníka navštívili divadlo v Žiline a zúčastnili sa divadelného predstavenia 

v anglickom jazyku pod názvom Oliver Twist. Najviac aktivít realizovali prostredníctvom 

rôznych  krúžkov v CVČ. 

Trieda 7. ročníka sa zapojila do výtvarnej súťaže na tému „Pravekí šamani“ a spomedzi 158 

účastníkov boli jednými z troch víťazov a vyhrali výlet do Prepoštskej jaskyne, kde žili  

neandertálci.  

Škola bola súčasťou zamestnaneckého projektu Volkswagen pod názvom Integrovaní žiaci 

v pohybe k lepšej kvalite života. Projekt bol zameraný na zlepšenie koordinačných pohybových 

schopností žiakov školy, ktorí mali rôzne zdravotné znevýhodnenia. Pre  MŠ realizovali projekt 

Renovabis s názvom Centrum otvorenej komunikácie. Išlo o nové a moderné pretvorenie 

priestorov žiackej kuchynky. KSŠ získala grant na podporu individuálnej práce s deťmi so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Projekt realizovali vďaka podpore 

z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje.   

ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

Pri príležitosti Sviatku sv. Michala sa  uskutočnil už 25. ročník turnaja vo vybíjanej dievčat a v 

minifutbale chlapcov, ktorý organizovala ZŠ sv. Michala v Nemšovej v spolupráci s mestom 

Nemšová pod názvom „ O Pohár sv. Michala“. Vybíjanej sa zúčastnili 4 družstvá a minifutbalu 

5 družstiev športovcov. Vo vybíjanej sa dievčatá ZŠ umiestnili na druhom mieste za ZŠ, J. Palu 

2. Zápasy v minifutbale boli plné emócií a bolo vidieť neskutočnú snahu družstiev dotiahnuť 

zápas do víťazného konca. Družstvo ZŠ sv. Michala sa tešilo zo zaslúženého víťazstva tretí rok 

za sebou. 

Behu okolo Ľuborče sa dňa 11. novembra 2017 zúčastnil a prvé miesto v kategórii mladší žiaci  

získal Matej Motola z 5. B triedy a v poslednej súťaži na 3000 m, kde súťažil i s dospelými, sa 

Matej umiestnil na ocenenom 10. mieste. 

Dňa 11. mája sa konal 21. ročník atletickej olympiády cirkevných základných škôl. Podujatie 

sa uskutočnilo v Dubnici nad Váhom na mestskom štadióne. Súťažilo sa v atletických 

disciplínach a s pomedzi 11 CZŠ získali  žiaci  KSŠ 2 zlaté a 2 strieborné  medaily. V ten istý 

deň sa tiež 1. júna žiaci školy zúčastnili teoretickej a praktickej časti účelového cvičenia OZO 

formou zábavných stanovísk. Vo futbalovej súťaži v Trenčíne v malom futbale obsadili 2. 

miesto a v obvodnom kole sa umiestnili na 3.mieste.  

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA NEMŠOVÁ  

Významnou aktivitou školy boli oslavy 20. výročia ZUŠ Nemšová. Oslavy sa uskutočnili 10. 

decembra 2017 v Kultúrnom centre Nemšová. Úspešnosť 20-ročného pôsobenia oslávili čím 

iným ako koncertom, ktorý bol zároveň adventným pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami. 

Žiaci sa prezentovali v sólových i komorných skladbách. Koncert zakončil so svojím 

repertoárom orchester Big-Band ZUŠ Nemšová. Súčasťou koncertu bola i prezentácia žiakov 
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výtvarného odboru. Z koncertu si návštevníci okrem kultúrneho zážitku odniesli pamätné 

darčekové predmety (kalendár ZUŠ, perník a originálnu magnetku s logom školy).  

 

Z HISTÓRIE ŠKOLY  

Počiatky školy sú späté s rokom 1997, kedy od 1. septembra bola do siete škôl zapísaná 

Základná umelecká škola na Ľuborčianskej ulici 2. Vyučovanie sa začalo 3. septembra so 150 

žiakmi v troch umeleckých odboroch. V prvom roku školy bolo otvorených 7 študijných 

zameraní (hra na klavíri, hra na akordeóne, sólový spev, zborový spev, tanec, hra na dychových 

nástrojoch a výtvarné techniky). Na ZUŠ pôsobilo 5 učiteľov. Prvým riaditeľom školy sa stal 

Mgr. Milan Majtás, ktorého v roku 2001 vystriedal vo funkcii Pavol Osrman. Prechodom 

kompetencií delimitáciou školstva na obce sa 1. júla 2002 stalo zriaďovateľom mesto Nemšová. 

Dovtedy bol zriaďovateľom Okresný úrad Trenčín. Dňa 1. januára 2004 zriaďovacou listinou 

mesto Nemšová zriadilo ZUŠ Nemšová ako samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou 

subjektivitou a upravilo názov školy na Základná umelecká škola Nemšová. Od tohto obdobia 

až po súčasnosť škola postupne rozširuje pôsobnosť a začína poskytovať základné umelecké 

vzdelanie na elokovaných pracoviskách v obciach Dolná Súča, Horné Srnie, Bolešov, 

Drietoma, Trenčín, Trenčianska Turná, Soblahov, Trenčianske Stankovce, Melčice-Lieskové, 

Chocholná, Skalka nad Váhom, Horná Súča a Hrabovka. 

Od 1. januára 2013 bola poverená zastupovaním riaditeľa ZUŠ v Nemšovej Mgr. Adela 

Blahová a od 1. júla 2013 sa stala riaditeľkou školy Bc. Viera Muntágová, DiS. art. V 

školskom roku 2013/2014 prešla budova čiastočnou rekonštrukciou, vymenili sa plastové okná, 

vchodové dvere, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia a interiér učební. Zakúpili sa nové 

hudobné nástroje (klavíry, elektrická gitara, akordeón a iné), notebooky a projektor pre 

vyučovanie hudobnej náuky, notový materiál a nábytok do učební, učebné pomôcky pre 

výtvarný odbor a tanečné kostýmy pre tanečný odbor. K 1. septembru 2016 mesto Nemšová 

zrekonštruovalo budovu bývalej práčovne pri MŠ Ľuborčianska 2. V súčasnosti ZUŠ môže 

v uvedených priestoroch používať dve učebne pre hudobný odbor a jednu veľkú učebňu pre 

výtvarný odbor. V priebehu dvadsiatich rokov sa zo školy so 150 žiakmi stala škola s 926 

žiakmi a desiatimi elokovanými pracoviskami. Päť členný  pedagogický zbor sa  rozrástol na 

41 pedagogických zamestnancov, ktorí svoju lásku k umeniu odovzdávajú svojim žiakom. V 

budovách ZUŠ Nemšová sa môžu žiaci umelecky vzdelávať vo výtvarnom a hudobnom odbore 

so študijnými zameraniami – hra na klavíri, gitare, akordeóne, cimbale, zobcovej flaute, 
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priečnej flaute, trubke, tube, saxofóne, husliach, bicích nástrojoch a v speve. Tanečný odbor sa 

vyučuje v telocvični Základnej školy na Ulici Janka Palu a na mnohých  pobočkách.  

V základnej umeleckej škole naďalej fungujú umelecké zoskupenia: detský folklórny súbor 

Dvorček – Nemšová  a Melenčárik – Soblahov, Dychový orchester ZUŠ Nemšová Dolná Súča, 

tanečná skupina módneho tanca Elis v Nemšovej, Big-Band - tanečný orchester. 

VEDENIE A PERSONÁLNE ZMENY  

Začiatkom roka 2018 nastala dočasná zmena vo vedení školy, zastupujúcou riaditeľkou sa stala 

Mgr. Lucia Ondrušíková, DiS. art. Zastúpila tak vo funkcii Bc. Vieru Muntágovú, DiS. Art, 

ktorá zostala od 19. februára na materskej dovolenke. Zmena kvôli tomu  nastala i v tanečnom 

odbore, kde Bc. Vieru Muntágovú k tomu istému dátumu zastúpila Mgr. art. Veronika 

Miščíková. Na materskú dovolenku odišla i zastupujúca vedúca výtvarného odboru Mgr. Anna 

Haliaková, PhD,  zastúpila ju Bc. Ivana Žalúdeková. Ostatné pozície zostali bez personálnych 

zmien. 

Počet zamestnancov v školskom roku 2017/2018 bol spolu 45, z toho v hudobnom odbore bolo 

28, vo výtvarnom 3 a v tanečnom odbore 8 zamestnancov. Tri  zamestnankyne boli v aktuálnom 

školskom roku na materskej dovolenke. Zo všetkých pedagogických zamestnancov bolo 41 

samostatných, 1 začínajúci, 4 s prvou atestáciou a 1 s druhou atestáciou.  

POČET ŽIAKOV A ABSOLVENTOV  

Počet žiakov k 15. septembru bol 876 žiakov (na konci školského roka 768), z toho 

v hudobnom odbore 318 žiakov, tanečnom odbore 334 a výtvarnom odbore 224 žiakov. 

Počet novoprijatých žiakov bol 292, z toho 132 žiakov v hudobnom odbore, 119 v tanečnom 

odbore, 41 vo výtvarnom odbore. 

Počet absolventov 1. časti I. stupňa základného štúdia v školskom roku 2017/2018 bol 

v hudobnom odbore 24, výtvarnom 13 a tanečnom 31 žiakov.  

Absolvovaním 2. časti I. stupňa základného štúdia získalo základné umelecké vzdelanie 10 

žiakov v hudobnom, 1 vo výtvarnom  a 1 žiak v tanečnom odbore.  

UPLATNENIE NA KONZERVATÓRIU A UMELECKÝCH ŠKOLÁCH 

Na konzervatórium v Žiline bola prijatá žiačka Katarína Koreňová. V hre na akordeón ju  viedla 

Bc. Katarína Hladká, DiS. art.  

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Koncerty a vystúpenia ako hlavná zložka činnosti žiakov hudobného a tanečného odboru začali 

hneď v úvode roka a nebolo jediného mesiaca, kedy by sa nejaký neuskutočnil. Prvým bolo 

vystúpenie organizované pre dôchodcov. Pod názvom „Koncert pre Vetropack“ sa uskutočnil 

26. septembra. Október patril výstave ovocia a zeleniny, na ktorej vystúpil Detský dychový 

orchester a vystavené boli práce žiakov výtvarného odboru. Dňa 23. novembra vystupovali 

hudobníci na koncerte pre Jednotu dôchodcov a Centrum sociálnych služieb v Nemšovej.  

V decembri sa uskutočnilo mnoho adventných a mikulášskych koncertov v Nemšovej aj na 

pobočkách. Dňa 1. decembra vystúpili žiaci pri príležitosti 40. výročia vzniku školy 

v Drietome. Učitelia výtvarného odboru sa zapojili do tvorivých dielní v Kultúrnom centre 



81 
 

v Nemšovej a žiaci hudobného odboru vystúpili i na adventnom koncerte v galérii Miloša 

Alexandra Bazovského v Trenčíne. Svoje umenie ukázali i malým škôlkarom 18. decembra, 

žiakom ZŠ, Janka Palu 22. decembra a dôchodcom v CSS 19. decembra.  

Od začiatku novembra sa žiaci výtvarného odboru pripravovali na súťaž Kreatívne Vianoce. 

Vyrábali a maľovali vianočné ozdôbky, pri ktorých využívali vlastnú tvorivosť a fantáziu, 

a popri tom pripravovali predovšetkým keramické výrobky na predaj počas mikulášskych 

trhov. 

V januári a februári sa predviedli predovšetkým žiaci tanečného odboru a vystúpili na karnevale 

a rodičovskej zábave ZŠ v Dubnici nad Váhom a spolu s hudobným odborom vystúpili i na 

plese ZŠ v Nemšovej. Všetko pod vedením p. uč. Ertlovej.  

Tri ďalšie koncerty sa uskutočnili takmer deň po dni, 18. marca „Koncert pre Kristínku“ 

(viac v kapitole Verejno- spoločenský život ), 21.marca jarný koncert a 22. marca koncert pre 

dôchodcov v CSS.  Neskôr sa zapojili i do akcií Deň matiek, stavanie májov a od 16. - 17. a 22. 

mája usporiadali DOD pre verejnosť a v predpoludňajších hodinách špeciálne pre materské 

školy. Hudobníci i tanečníci vystúpili 23. mája na Villa Zerna v literárnej kaviarni v Hornom 

Srní.  

Jún je pre ZUŠ Nemšová mesiac absolventov, absolventských a záverečných koncertov. Prvou 

ale bola 4. júna vernisáž žiakov výtvarného odboru v Mestskom múzeu Nemšová. Dňa 12. 

júna sa uskutočnil koncert v Hornej Súči a 15. júna absolventský koncert hudobného odboru 

v priestoroch Mestského múzea v Nemšovej.  Tanečný koncert pre základnú školu Janka Palu 

dňa 19. júna bol predposledným vystúpením žiakov v aktuálnom školskom roku a posledným 

koncertom v Nemšovej v tomto školskom roku bol 20. júna hudobný koncert v Kultúrnom 

centre Nemšová.  

INTERNÉ SÚŤAŽE ZUŠ NEMŠOVÁ 

Výtvarný odbor: Kreatívne Vianoce, 12. december; Návrh obalu na žiacku knižku, marec 

2018. 

Hudobný odbor: Nemšovský slávik 16. marca v Mestskom múzeu v Nemšovej; Nemšovský 

kľúčik 23. apríla v ZUŠ Nemšová; Mozartova klávesa, klavírna súťaž, 19. mája v ZUŠ 

Nemšová, Gitarová súťaž ZUŠ Nemšová 26. mája v mestskom múzeu; Dvoreckého Dychfest 

7. júna v mestskom múzeu. 

OCENENIA ŽIAKOV NA EXTERNÝCH SÚŤAŽIACH 

HUDOBNÝ ODBOR: V celoslovenskej akordeónovej súťaži v Lipanoch získal pod vedením 

Bc. Kataríny Hladkej, DiS. art. strieborné pásmo David Gajdošík. V medzinárodnej 

akordeónovej súťaži v Nitre „Nitrianska lutna“ získala diplom za účasť Katarína Koreňová, 

rovnako pod vedením Bc. Kataríne Hladkej. Na celoslovenskej prehliadke sólovej hry na 

cimbal žiakov ZUŠ „Cimbalový Prešporok“ 19. - 20. mája získal pod vedením Mgr. Andreja 

Staňa strieborné pásmo Ernest Rác. Čestné uznanie získala Ema Barčáková na súťaži 

Čarovná flauta - Nižná, pod vedením Mgr. Veroniky Tvrdoňovej, DiS. Art. 

VÝTVARNÝ ODBOR: Na 3. ročníku výtvarnej súťaže Mesto budúcnosti získal čestné uznanie 

Michal Malík. 
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TANEČNÝ ODBOR: Na Dni tanca 24. marca získali žiaci hneď niekoľko ocenení. Pod 

vedením Mgr. Vladimíra Ondroviča získalo tanečné zoskupenie Korzo a New kids z Tr. Turnej 

2. miesto a z Tr. Stankoviec 3. miesto. Tanečné zoskupenia pod vedením Gabriely Mutalovej 

Elis - Bang Bang a Elis - Slnko nad Afrikou získali 1. miesto a Elis - Trolkovia 2. miesto. Na 

krajskom kole Dni tanca 5. mája získalo zoskupenie Elis - Slnko nad Afrikou 1. miesto a Elis -

Bang Bang 2. miesto. Rovnaké zoskupenia pod vedením Gabriely Mutalovej získali prvé miesta 

i na Pov Dance Dohňany dňa 8. mája a na tanečnej súťaži O Pohár primátora mesta Považská 

Bystrica 2018 dňa 9. júna získali zoskupenia Elis - Šaškovia 2. miesto, Elis - Slnko nad Afrikou 

3. miesto a Elis - Bang Bang 3. miesto (všetky pod vedením Gabriely Mutalovej). Na podujatí 

získali i Pohár riaditeľky POS. V Kysuckom Novom Meste 20. apríla získali 3. miesto 

Arabesky za scénický tanec.  

EXKURZIE A SÚSTREDENIA 

Dňa 28. novembra sa vybrali žiaci hudobného odboru spolu s ich učiteľmi na celodenný výlet 

za hudobným umením do Bratislavy na detské predstavenie O čarovnej flaute a iných kúzlach, 

v ktorom sa deti mohli prostredníctvom hudobno-scénických ukážok a so sprievodom vtipného 

komentára Martina Vaneka zoznámiť s tajuplným svetom jednej z najpopulárnejších opier 

Wolfganga Amadea Mozarta – Čarovná flauta. 

Vršatec je miesto, kde prebehli takmer všetky sústredenia žiakov jednotlivých odborov 

v školskom roku 2017/2018. Prvým bolo sústredenie tanečného odboru a uskutočnilo sa 18. -

21. februára, druhým sústredenie výtvarného odboru 8. - 10. júna a tretím bolo 15. - 17. júna 

opäť sústredenie tanečného odboru. V Trenčianskych Tepliciach sa uskutočnilo 12. - 13. mája 

sústredenie DFS Melenčárik. Pre žiakov a predovšetkým absolventov usporiadala škola dňa 2. 

mája absolventský výlet do sobášneho paláca v Bytči a na konzervatórium do Žiliny.  

 

MATERSKÁ ŠKOLA 

Vedúcimi zamestnancami boli riaditeľka Bc. Miroslava Dubovská, vedúca školskej  jedálne 

Andrea Dominová a Katarína Lašová. Počet zamestnancov k 1. septembru 2017 bol 31, z toho 

16 pedagogických zamestnancov a 15 nepedagogických zamestnancov. Pedagogickí 

zamestnanci sa vzdelávali prostredníctvom viac ako 20 rôznych kurzov kontinuálneho 

vzdelávania.  

K 15. septembru mala škola spolu so svojimi pobočkami 189 žiakov (k 31. 8. 2018 bolo žiakov 

190). Z uvedeného  počtu bolo 66 predškolákov, z toho šiestim žiakom bola odložená školská 

dochádzka. Možnosť navštevovať materskú školu mali 4 deti, ktoré nedosiali 3 roky.  

AKTIVITY A PREZENTÁCIA  ŠKOLY NA VEREJNOSTI  

Materská  škola tak ako každý rok pripravila množstvo aktivít pre svojich žiakov. V septembri 

a októbri  absolvovali branné vychádzky, súťaž hasičov, absolvovali besedu spojenú s výstavou 

papierových hradov v mestskom múzeu, divadelné predstavenie „Danka a Janka“, svojimi 

prácami sa zapojili do výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.  

November patril tekvicománii (vyrezávanie tekvíc s rodičmi), zapojili sa do Dňa materských 

škôl a absolvovali športové podujatie „Šmolympiádu“. Žiaci elokovanej triedy na Ul. 
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Kropáčiho vystúpili na Vítaní detí do života. Na konci novembra sa uskutočnilo zábavné 

pracovné popoludnie „mesto remesiel“ a na prelome novembra a decembra absolvovali kurz 

plávania. V decembri okrem predvianočných aktivít, mikulášskej diskotéky a Mikuláša 

v škôlke, recitačnej prehliadky „Pod vianočnou hviezdičkou“, vianočného koncertu ZUŠ, 

exkurzie „Vianočné oblátky“ a vianočných besiedok absolvovali i druhé divadelné 

predstavenie „ Janko a Marienka“ a filmové predstavenie v kine Lastovička DCA. V zimných 

mesiacoch predovšetkým starší žiaci absolvovali kurz ľadového korčuľovania a vo februári 

zorganizovali fašiangový karneval spojený s predstavením Pali a Pali. Keď snehové podmienky 

dovolili, učiteľky pripravili pre žiakov i zimnú brannú vychádzku spojenú so sánkovačkou. Vo 

februári žiaci elokovanej triedy  na Ľuborčianskej ulici absolvovali exkurziu do pekárne Sezam. 

K marcu patrí neodmysliteľne návšteva knižnice, vynášanie Moreny či výstava detských 

výtvarných prác. Zaujímavú aktivitu absolvovali žiaci z el. triedy na Ul. ľuborčianskej, keď im 

počas rozprávkového týždňa rozprávky čítali ich staré mamy.  

Apríl priniesol koncert Deda Jara, divadelné predstavenie „Na zemi dobre mi“, edukačné 

aktivity v Antostále pod názvom „S košíkom do lesa“, prírodovednú súťaž a deti v Ľuborči 

navštívila Zúbková víla (beseda s dentálnou hygieničkou). 

V máji sa otvorili priestory jednotlivých tried materskej školy pre budúcich škôlkarov a samotní 

škôlkari navštívili  priestory Základnej umeleckej školy v Nemšovej. Významnou aktivitou bol 

7. ročník florbalového turnaja O putovný Pohár MŠ, ktorý sa uskutočnil 10. mája. Pri 

príležitosti Dňa Zeme sa zapojili do zberu papiera a na Deň matiek usporiadali triedne besiedky. 

Okrem toho absolvovali náučnú detskú športovú olympiádu z projektu „ Cesta nie je ihrisko“, 

exkurziu na farmu Uhliská v Tr. Závade a exkurziu do miestnych kasární.  

Na Deň detí pripravili učiteľky pre deti rytiersky turnaj, na ktorom absolvovali mnoho súťaží 

a kreslenie na chodník. Dňa 6. júna navštívili Galériu M. Bazovského v TN spojenú s tvorivými 

dielňami u majstra Galerka, o deň na to sa zúčastnili Letnej detskej olympiády a 8. júna 

vernisáže žiackych prác v Bohuniciach. Deti z elokovanej triedy na Trenčianskej ulici 

absolvovali noc v škôlke, návštevu u včelára i deň so športovým popoludním pri príležitosti 

Dňa otcov. Dni v škôlke boli zaujímavé až do posledného a v priebehu druhej polovice júna 

zorganizovali detskú cykloturistiku, navštívili sférické kino a absolvovali exkurziu 

medzinárodnej výstavy lega v Bratislave. Exkurzia bola spojená s prehliadkou mesta. Bodku 

za školským rokom dala tradične rozlúčka s predškolákmi na slávnostnom galaprograme  

predškolákov v Trenčianskej Závade dňa 26. júna.  

PROJEKTY A SÚŤAŽE  

Veľký úspech zožali v súťaži Vesmír očami detí, kde bola ocenená práca Paulíny 

Mutňanskej. Postúpila do okresného a potom do celoslovenského kola, kde získala cenu od 

Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo. Ocenenie a vecné dary získal i Marek Mahrík 

z RT MŠ Ľuborčianska vo výtvarnej súťaži „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 

a civilnej obrany“. Hneď niekoľko detí bolo ocenených vo výtvarnej súťaži Očami detí, ktorú 

každý rok vyhlasuje Miestna akčná skupina Vršatec. Ocenené boli Petra Kňažková, Natália 

Hrehušová, Dominika Amrichová, Tamarka Rýgerová a Liliana Ondrášková a zúčastnili sa i na 

vernisáži prác v kaštieli v Bohuniciach. Po vyhodnotení súťaže Stavba/mesto budúcnosti bolo 

10 prác uverejnených  vo firemnom kalendári Cemmac a. s. V súťaži vyhlásenej mestom 

Nemšová Kreslenie na chodníku získala prvé miesto Sára Belková. Výtvarne práce boli 
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uverejnené i v detských časopisoch. V detskom časopise Vrabček bol obrázok Nikoly 

Ďurišovej a v časopise Lienka obrázok Pavlínky Mutňanskej. 

V školskom roku 2017/2018 sa skvalitnila spolupráca s Florbalovým klubom Nemšová. Pre 

škôlkarov bola vyhlásená mestská liga vo florbale, prvá na Slovensku. V detskej športovej 

olympiáde z projektu „ Cesta nie je ihrisko“ získali deti z MŠ Odbojárov 1. miesto. 

V regionálnej súťaži a prehliadke moderného tanca Deň tanca získal tanečný krúžok 

„Tanculienky“ ocenenie v striebornom pásme. V súťaži POVDANCE 2018 získali bronzové 

pásmo. 

 

SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

Ku dňu 1. septembru 2018 ukončilo CVČ svoju činnosť. V poslednom školskom roku 

2017/2018 malo 63 detí, ktorých základ tvorili predovšetkým materské školy.  
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ŠPORT  
Oslavy výročí nevynechali ani šport v meste Nemšová. Už 50 rokov oslávil Beh okolo Ľuborče 

a 90. výročie oslávil organizovaný šport v meste Nemšová. To, že šport má v meste Nemšová 

svoje čestné miesto, môžeme vidieť na množstve ligových hráčov, reprezentantov Slovenska, 

Československa, medailistkou z majstrovstiev Európy a účastníčkou olympijských hier 

a úspechov i v tomto ročníku.  

FLORBAL  

Florbal môžeme dlhodobo považovať za najúspešnejší zo športov v Nemšovej. Od prípravky 

až po 1. ligu zbierali florbalisti samé úspechy. V sezóne 2017/2018 v extralige žien získali 3. 

miesto a dobre rozbehnutú mali i novú sezónu extraligy, v ktorej z desiatich zápasov výhrou 

ukončili sedem.  

FLORBALOVÁ SEZÓNA 2017/2018 

Tabuľka základnej časti extraligy žien NTS FK - ZŠ NEMŠOVÁ  

Kolo  Dátum  Čas Domáci  Hostia  Výsledok  

1. 23. 09. 2017 17:00  NTS FK - ZŠ Nemšová Eastern Wings 

Michalovce 

12:3 (6:2;4:0;2:1) 

2. 24. 09. 2017 14.00 NTS FK - ZŠ Nemšová  FBC Mikuláš Prešov 12:2 (2:1;3:0;7:1) 

3. 07. 10. 2017 14:30 ŠK Slávia SPU DFA 

Nitra 

NTS FK - ZŠ Nemšová 4:13 (1:3;0:4;3:6) 

4. 08. 10. 2017 14:00 NTS FK - ZŠ Nemšová iClinic VŠK PdF UK 

Hurikán Bratislava 

6:4 (2:2;3:0;1:2) 

5. 13. 10. 2017 20:00 ŠK 98 Pruské NTS FK - ZŠ Nemšová 8:6 (2:2;1:2;5:2) 

7. 11. 11. 2017 16:00 NTS FK - ZŠ Nemšová FBK Tvrdošín 6:5 (2:1;2:1;2:3) 

8. 12. 11. 2017 10:00 MKŠS FBK Kysucké 

Nové Mesto 

NTS FK - ZŠ Nemšová 6:4 (1:1;1:0;4:3) 

9. 18. 11. 2017 13:30 Fbk Kométa Spišská 

Nová Ves 

NTS FK - ZŠ Nemšová 5:10 (1:6;3:2;1:2) 

10. 19. 11. 2017 10:00 FBC Predator Sabinov NTS FK - ZŠ Nemšová 7:5 (5:2;0:2;2:1) 

11. 16. 12. 2017 17:00 Eastern Wings 

Michalovce 

NTS FK - ZŠ Nemšová 0:14 (0:3;0:4;0:7) 

12. 

. 

17. 12. 2017 14:00 FBC Mikuláš Prešov NTS FK - ZŠ Nemšová 10:14 (5:4;2:3;3:7) 

13. 06. 01. 2018 17:00 NTS FK - ZŠ Nemšová ŠK Slávia SPU DFA 

Nitra 

9:8 

(4:1;3:2;1:5;1:0pp) 

14. 07. 01. 2018 13:30 iClinic VŠK PdF UK 

Hurikán Bratislava 

NTS FK - ZŠ Nemšová 5:9 (1:5;1:3;3:1) 

15. 20. 01. 2018 14:00 NTS FK - ZŠ Nemšová ŠK 98 Pruské 3:8 (1:2;2:4;0:2) 

17. 10. 02. 2018 15:00 FBK Tvrdošín NTS FK - ZŠ Nemšová 5:9 (0:1;3:4;2:4) 

18. 11. 02. 2018 14:00 NTS FK - ZŠ Nemšová MKŠS FBK Kys. Nové 

Mesto 

5:4 (2:2;1:0;2:2) 

19. 24. 02. 2018 17:00 NTS FK - ZŠ Nemšová Fbk Kométa Spišská 

Nová Ves 

8:2 (2:0;1:1;5:1) 

20. 25. 02. 2018 14:00 NTS FK - ZŠ Nemšová FBC Predator Sabinov 8:7 

(4:1;2:2;1:4;1:0pp) 

Konečné umiestnenie družstiev v extraligy žien Play off sezóna 2017/2018: 1. ŠK 98 Pruské, 

2. FBC Predator Sabinov, 3. NTS FK - ZŠ Nemšová. 
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Najlepšími hráčkami sezóny 2017/2018 sa stali Kristína Vyletelková (2002) so 48 bodmi 

a Veronika Izraelová (1994) so 46 bodmi. V celoslovenskom bodovaní sa 6. a 9. miestom tak 

zaradili medzi prvú desiatku najlepších hráčok extraligy žien na Slovensku. 

SÚŤAŽE V REGIÓNOCH, SEZÓNA 2017/2018 

Dorastenky základnej časť časti regiónu 

západ, poradie: 1. Nemšová, 2. Pruské, 3. 

Partizánske. Najlepšie hráčky sezóny 

Kristína Vyletelková (20 bodov) a Patrícia 

Štefánková (13 bodov) 

Staršie žiačky základnej časti regiónu 

západ, poradie: 1. Nemšová, 2. Partizánske, 

3. Pruské  

Najlepšie hráčky Patrícia Štefánková (38 

bodov) a Denisa Papierniková (37 bodov) 

Mladšie žiačky základnej časti regiónu 

stred, poradie: 1. Nemšová; 2. Banská 

Bystrica; 3. Kysucké Nové Mesto; 4. 

Tvrdošín

FLORBAL CUP – ŠPORT NA ŠKOLÁCH  

Florbalistky z Nemšovej sa zúčastnili krajského kola vo florbale, ktoré sa uskutočnilo v 

Partizánskom 7. marca a získali na ňom prvé miesto (1. ZŠ Nemšová, 2. ZŠ Partizánske, 3. 

ZŠ Púchov, 4. ZŠ Dolná Maríková). Zaistili si tak postup do celoštátneho kola, ktoré bolo 23. 

až 26. mája. Finále školských majstrovstiev SR vo florbale žiačok ZŠ sa konalo v Spišskej 

Novej Vsi v meste minuloročných víťazov. Dievčatá sa prebojovali až do finále, kde porazili 

družstvo z Tvrdošína a stali sa absolútnymi víťazkami turnaja. Ich kvalitu ocenili fanúšikovia 

i porota. Za najlepšiu strelkyňu celého turnaja vyhlásila práve hráčku z Nemšovej Patríciu 

Štefánkovú a najlepšou hráčkou finálového zápasu sa stala Denisa Papierniková. Nemšovú 

v turnaji reprezentovali: A. Artmanová, V. Kresánková, E. Mutňanová, S. Krajčovicová, N. 

Bilčíková, M. Koníčková,  P. Štefánková, A. Ondrejičková, A. Michalíková a D. Papierniková. 

Zlato si z podujatia priniesli po tretíkrát.  

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO FLORBALE 2018 

Turnaj o Pohár prezidenta SZFB sa uskutočnil 2. - 3. júna. Najlepšou hráčkou z Nemšovej 

sa stala dorastenka Patrícia Štefánková s 13 bodmi a získala tak 2. miesto v celkovom 

bodovaní. Za staršie žiačky viedla v bodovacej tabuľke Denisa Papierniková zo 4 bodmi. 

Výsledky turnaja v jednotlivých kategóriách: 

Dorastenky:1. Kysucké Nové Mesto, 2. 

Nemšová, 3. Spišská Nová Ves, 4. Pruské.  

Staršie žiačky: 1. Kysucké Nové Mesto, 2. 

Nemšová, 3. Spišská Nová Ves, 4. 

Partizánske. 

Mladšie žiačky: 1. Banská  Bystrica, 2. 

Nemšová, 3. Kysucké Nové Mesto.  

Mladšia prípravka získala 11. miesto 

v súťaži

REPREZENTÁCIA HRÁČOK Z NEMŠOVEJ 

Hráčky z Nemšovej sa počas roka realizovali aj v mnohých reprezentačných súťažiach 

a zrazoch, napríklad na turnaji v Poľsku si zahrali juniorky A. Bahnová, K. Čintalanová, A. 

Švančarová a K. Vyletelková. Reprezentačného zrazu žien dňa 2. – 4. februára v Nemšovej 

sa za FK NTS-ZŠ Nemšová zúčastnili V. Malichová, R. Gáliková, T. Zajacová a 

reprezentačného zrazu v Púchove pred MS Pavlína Farulová, Adriana Bahnová, Kristína 
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Čintalanová, Alexandra Faktorová, Ema Fančovičová, Lenka Lenčešová, Alexandra 

Švančarová, Kristína Vyletelková. Zúčastnili sa tiež majstrovstiev sveta, regionálneho výberu 

českého florbalu, turnaja Stupava cup, Prague Game a pod. 

MAJSTROVSTVÁ SVETA VO FLORBALE (DORASTENKY) 

V roku 2018 v dňoch 2. až 6. mája štyri dievčatá z Nemšovej reprezentovali Slovensko na 

Majstrovstvách sveta v meste St. Galen vo Švajčiarsku. Súčasťou slovenského tímu boli 

Adriana Bahnová, Kristína Čintalanová, Alexandra Švančarová a Kristína Vyletelková. 

Slovenské reprezentantky začali výborne, pretože získali bod po remíze 3:3 s domácim 

favorizovaným Švajčiarskom. No bol to  ich prvý i posledný  získaný bod. V základnej skupine 

„B“ prišli dve prehry 4:5 s Poľskom a 1:6 s Fínskom, čo znamenalo, že dievčatá hrali 

o záchranu proti Nemecku. Tento súboj Slovenky nezvládli najmä psychicky a prehrali ho tesne 

4:5, a to znamenalo zostup do divízie B. 

TURNAJ REGIONÁLNYCH VÝBEROV ČESKÉHO FLORBALU  

Slovenské žiačky si v máji v Plzni vybojovali prvé miesto. Zo šiestich zápasov dokázali 

zvíťaziť v piatich. Nemšovú reprezentovali Denisa Papierniková, Patrícia Štefánková, Vanesa 

Vráblová. Dorastenecký výber obsadil vo svojej kategórii piate miesto. Dorastenky 

z Nemšovej reprezentovali Slavomíra Papierniková, Alexandra Švančarková, a Kristína 

Vyletelková. 

PRAGUE GAMES  

V dňoch 11. až 14. júla sa 

v Prahe uskutočnil 15. 

ročník Prague Games, 

najväčší mládežnícky 

florbalový turnaj na svete. 

Zúčastnili sa na ňom aj 

florbalistky z Nemšovej, 

ktoré si z turnaja odniesli 

dve cenné medaily. Pre 

nemšovský florbalový 

klub je to v poradí už 

jedenásta a dvanásta 

medaila z tohto turnaja. 

Dievčatá si po siedmich 

rokoch vybojovali druhé zlato, keď vyradili až štyri švédske družstvá. Výsledky z podujatia:  

KATEGÓRIA G-12: Nemšová – Chodov (Česko) 5 : 1 / SK Praha (Česko) 6 : 0 / Vítkovice 

(Česko) 8 : 1 / Klatovy (Česko) 7 : 2 / Zug (Švančiarsko) 3 : 0. Semifinále: Nemšová - Klatovy 

(Česko) 3 : 0 / Finále: Nemšová - Zug (Švajčiarsko) 2 : 3. Nemšová G-14 káder družstva: 

Veleková – Červená, Ondreičková, Kulová, Vendžurová, Oškrdová, Orságová, Artmanová, 

Mutňanová, Motolová, Čelinská, Kresánková). 

Mladšie žiačky vyhrali základnú skupinu, vo finále prehrali so švajčiarskym Zugom. 

Najproduktívnejšou hráčkou bola Lenka Červená.  
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KATEGÓRIA G-14: Nemšová – Bohemians (Česko) 1 : 2 / Floda (Švédsko) 4 : 0 / Täby 

(Švédsko) 4 : 2 Šestnásťfinále: Nemšová - SK Jarnä (Švédsko) 7 : 2 | Osemfinále: Nemšová 

- Zug (Švajčiarsko) 5 : 0 | Štvrťfinále: Nemšová - J. Město (Česko) 6 : 2 | Semifinále: 

Nemšová - Chodov (Česko) 5 : 3 | Finále: Nemšová - Landvetter (Švédsko) 3 : 2 sn.  

Najproduktívnejšia hráčka v kategórii G-14 bola Denisa Papierniková z Nemšovej, najlepšou 

strelkyňou kategórie sa so 16 gólmi stala Patrícia Štefánková. NEMŠOVÁ G-14 káder 

družstva: Bilčíková – Brodňanová, Vráblová, Štefánková, Papierniková, Antalová, Danková, 

Dobišová, Galková, Hoštáková, Klementisová, Michalíková, Ridzoňová, Schvandtnerová, 

Víznerová, Čavajdová, Šmatláková, Šošová, Bôbiková, Pavlačková 

SLOVAK FLORBAL CUP 2018 

V najväčšom florbalovom turnaji na Slovensku, ktorý je určený pre všetky amatérske ako aj 

elitné tímy, ženy NTS Nemšovej vyhrali základnú skupinu. Vo štvrťfinále porazili FBK 

Hornets Mútne 10 : 2, no zápas o postup do semifinále prehrali s Pretty Women 1 : 3. Hráčky 

družstva: D. Patková, T. Zajacová, K. Daňová, K. Vyletelková, N. Rakytová, L. Lacková, R. 

Gáliková, V. Izraelová, A. Švančarová, A. Talánová, K. Haljaková. 

STUPAVA CUP 2018  

V dňoch 12. až 15. septembra 2018 sa uskutočnil 15. ročník Stupava cup. Hráčky z Nemšovej 

si odniesli svoj prvý titul z tohto najväčšieho medzinárodného mládežníckeho florbalového 

turnaja na Slovensku. 

V kategórii G05 porazili tímy Komárom (9 : 1), Budapešť (5 : 0), Košice (5 : 1), Stupava (10 

: 0) a vo finále zvíťazili nad Komárnom 6 : 3. Káder družstva: Oškrdova, Veleková, Kulová, 

Ondrejíčková, Červená, Vendžúrová, Michalíková, Schvandtnerová, Dobišová, Mutňanová, 

Kresánková, Antalovová, Sóšová. 

V kategórii B04 boli súpermi nemšovských florbalistiek Záhorská Bystrica (1 : 0), Liberec (7 

: 4), Košice (1 : 1), Komárom (2 : 3), Modra (4 : 3) a Bratislava A (1 : 6). V zápase o 3. miesto 

prehrali s Bratislavou B (3 : 4). Káder družstva: Sichanová, Hudecová, Vráblová, 

Matuščinová, Koníčková, Vedžúrová M., Šmatláková, Štefánková, Papierníková, Hoštáková, 

Bilčíková, Bobíková, Klementisová, Galková. 

 

FLORBALOVÁ SEZÓNA 2018/2019 

Priebežné výsledky v základnej časti extraligy žien v sezóne 2018/2019.  

K Dátum Čas  Domáci  Hostia Výsledok  

2. 15. 9. 15:00 ŠK 98 Pruské NTS FK - ZŠ Nemšová 9 : 8  (2:2,2:4, 1:0pp) 

3. 29. 09. 17:00 NTS FK - ZŠ Nemšová Fbk Kométa Spišská Nová Ves 5 : 0 kontumačne 

4.  30. 09. 12:00 NTS FK - ZŠ Nemšová FBC Predator Sabinov 7 : 6 (1:0,1:3,4:3, 1:0pp) 

5. 13. 10. 18:00 FBK Tvrdošín NTS FK - ZŠ Nemšová 9 :10 (4:4,3:2,2:4) 

6. 14. 10. 10:00 MKŠS FBK Kysucké 

Nové Mesto 

NTS FK - ZŠ Nemšová 7:3 (2:0,3:2,2:4) 

7. 3. 11. 17:00 NTS FK - ZŠ Nemšová     FBC Mikuláš Prešov   19 : 1 (4:1,6:0,9:0) 

8. 4. 11. 10:00 NTS FK - ZŠ Nemšová  Eastern Wings Michalovce 17 : 2 (4:0,7:2,6:0) 

9. 24. 11. 11:00 Slávia  Nitra NTS FK - ZŠ Nemšová 11 : 6 (1:3,2:1,8:2) 

10. 25. 11. 

 

11:40 

 

iClinic VŠK PdF UK 

Hurikán Bratislava 

NTS FK - ZŠ Nemšová 7 : 10 (2:2,2:3,3:5) 
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11. 29. 11. 19:00 NTS FK - ZŠ Nemšová ŠK 98 Pruské 12 :6  (2:2,4:3,6:1) 

 

1.LIGA ŽENY – NTS FK-ZŠ NEMŠOVÁ „B“, SEZÓNA 2018/2019 

V predchádzajúcom kalendárnom roku mesto Nemšová tím v 1. lige žien vo florbale nemalo. 

V minulosti v nej však boli naše florbalistky niekoľkokrát víťazkami (2010, 2011, 2013,) a raz 

sa umiestnili na 2. mieste (2012). Od florbalovej sezóny 2013/2014 ale túto súťaž nehrali. To, 

že patria i do tejto súťaže, predviedli vynikajúco a z 10 zápasov do konca roka neprehrali ani 

jeden. 

Priebežné výsledky v základnej časti v 1. lige žien vo florbale v sezóne 2018/2019 

Kolo Dátum Čas Domáci  Hostia  Výsledok  

2. 23.09.2018 11:00 NTS FK ZŠ „B“ Cassovia Velesis Košice 13:1(4:0,2:1,7:0) 

3. 6.10.2018 17:00 NTS FK ZŠ „B JSC-Wils Girls Čadca 11:8 (6:3,1:2,4:3) 

4. 7.10.2018 15:00 NTS FK ZŠ „B MKŠS FBK Kysuc. Nové 

Mesto „B“ 

11:8 (6:3,1:2,4:3) 

6. 28.10.2018 14:00 FBK Harvard: Partizánske  NTS FK ZŠ „B 8:13 (3:4,2:4,3:5) 

7. 17.11.2018 17:00 NTS FK ZŠ „B FBC MH Florbal-FbO 

Florpédo Bratislava 

15:4 (6:1,2:1,7:2) 

8. 18.11.2018 11:00 NTS FK ZŠ „B ŠK Lido Prírodovedec 10:5 (3:2,4:0,3:3) 

9. 1.12.2018 14:00 TJ FBK : Hornets NTS FK ZŠ „B 3:10 (3:2,4:0,3:3) 

10. 2.12.2018 15:30 FBK BCF Dukla Banská 

Bystrica 

NTS FK ZŠ „B 5:7 (1:1,2:4,2:2) 

11. 15.12.2018 17:00 NTS FK ZŠ „B 1.FBC Florbal Trenčín 11:7 (2:3,7:1,2:3) 

12. 16.12.2018 16:00 1.FBC Florbal Trenčín NTS FK ZŠ „B 7:13 (1:2,0:5,6:6) 

 

SÚŤAŽE V REGIÓNOCH, SEZÓNA 2018/2019 

Staršia prípravka 1. kolo: AS TN č. - Nemšová 15 : 0 / 1. FBC TN - Nemšová 6 : 1 / 3. kolo: 

Nemšová - Dubnica 6 : 6 / Nemšová - Trnava 10 : 3 / 6. kolo: Nemšová - Skalica 4 : 8 / 

Partizánske - Nemšová 12 : 6 / Trenč. Teplice - Nemšová 5 : 4 

Mladšia prípravka 1. kolo: Nemšová - AS TN 10 : 11 / Partizánske - Nemšová 10 : 14 / Trenč. 

Teplice - Nemšová 5 : 6 / 2. kolo: Nemšová - AS TN 4 : 13 / Partizánske - Nemšová 9 : 8/ 

Trenč. Teplice - Nemšová 10 : 9 

KARATE KLUB MUNGEN  

Klub pod vedením Pavla Prnu v tohtoročnej sezóne zožal  nemalé úspechy. Bronzový úspech 

mala Miroslava Kopúňová na svetovom pohári v karate1 Premier League Paris 2018. 

Podujatie bolo v dňoch 26. až 28. januára 2018. Súťažila v kategórii kumite ženy – 68 kg. 

Celkový počet pretekárok v kategórii bol 49. V 1. kole vyhrala na vlajky za stavu 0 : 0 s Mahtab 

Esmaeili (Irán), v 2. kole vyhrala 1 : 0 so Silviou Semeraro (Taliansko), v 3. kole vyhrala 5 : 3 

s Halynou Melnyk (Ukrajina), v 4. kole prehrala 2 : 5 so Kayo Someya (Japonsko). V repasáži 

v 1. kole vyhrala 4 : 0 s Linou Pusnik (Slovinsko), v 2. kole v boji o bronzovú medailu nastúpila 

v nedeľu proti Katrine Pedersen (Nemecko), nad ktorou vyhrala 6 : 1 a získala tak bronzovú 

medailu.  

Druhú bronzovú medailu získala Miroslava Kopúňová už ako členka VŠC Dukla Banská 

Bystrica na Majstrovstvách sveta WKF v Karate v Madride. Ako súčasť slovenskej výpravy 
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na 24. majstrovstvách sveta WFK v karate bola jediná, ktorá odišla domov s medailou. V 

športovom zápase kumite do 68 kg v sobotu 10. novembra v dueli o bronz zdolala Ukrajinku 

Halynu Melnyk. Okrem uvedených medailí získala v tomto roku viacero pódiových 

umiestnení: 3. miesto v Paríži, Rabate, Salzburgu a 2. miesto v Rotterdame. V svetovom 

rebríčku je momentálne na 5. mieste a v olympijskom na 47. mieste.  

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V KARATE 

Súťaž o Slovenský pohár detí a žiakov Starej Ľubovne Kumite sa uskutočnil 24. marca 

2018.  Karate klub MUNGEN Nemšová tu získal 4 medaily. Dve zlaté a dve bronzové. 

V kategórii dievčat 6 - 7 rokov získala zlatú  medailu Viktória  Novotná a v kategórii dievčatá 

8 - 9 rokov rovnako zlatú  medailu  získala  Vanesa Ondrkálová. Tretie miesto získali 

Magdaléna Masláková a Alexandra Šeligová  v kategórii dievčatá 10 - 11 rokov. 

Dievčatá sa zúčastnili GP Žilina Kumite, kde sa na prvom mieste opäť umiestnili  Viktória 

Novotná a Vanesa Ondrkálová. Tretie  miesto získala Magdaléna Masláková a druhé Alexandra 

Šeligová. V kategórii chlapcov 10 - 11 rokov získal prvé miesto Kristiána Kilik a v kategórii 

14 - 15 rokov Branislav Jaroš. V súťaži kata Vanesa Ondrkálová získala 3. miesto v kategórii 

8 - 9 rokov. 

Na MS Slovenska Košice Kumite  získala 1. miesto Viktória Novotná (dievčatá 6 - 7 rokov), 

1. miesto Vanesa Ondrkálová (dievčatá 8 - 9 rokov) a 3. miesto získalo družstvo dievčat 8 - 9 

rokov.  

Na Majstrovstvách Slovenskej republiky detí a žiakov jednotlivcov a družstiev v karate 

Agility, v kategórii Kumite 6 – 7-ročné dievčatá do 28 kg sa zúčastnila a 1. miesto získala 

Viktória Novotná, v Kumite 8 – 9-ročné dievčatá do 27 kg  obsadila 2. miesto Vanesa 

Ondrkálová a v Kumite 10 – 11-roční chlapci do 35 kg obsadil 3. miesto Kristián Kilik.  

 

IN-LINE HOKEJ 

V máji  tohto roka  sa v českých  mestách  Přerov a Nový  Jičín uskutočnili majstrovstvá sveta 

v in-line hokeji veteránov. Slovenská reprezentácia obsadila konečné druhé miesto 

a  Nemšovú v jej kádri úspešné reprezentoval Pavel Charvát. Slovensko v súťaži vyhralo 

základnú skupinu a v play off  Slovensko – Veľká Británia 12 : 0, SVK : USA 6 : 3 a finále 

SVK : Česko 4 : 6. Od roku 2003 sú družstvá v súťaži rozdelené do dvoch výkonnostných 

divízií.  

 

FUTBAL  

Futbal i každý šport nie je len o hre a hráčoch, ale i o fanúšikoch. To, aký silný záujem majú 

o hru a futbal zvlášť, dokázala skupina Nemšovanov, ktorí v roku 2018 zorganizovali pre 50 

nadšencov výlet do Milána. Dňa 11. marca 2018 si našiel každý svoje miesto na štadióne San 

Siro v Miláne, kde sa uskutočnilo futbalové podujatie medzi Interom Miláno, za ktorý hral 

Milan Škriniar, proti mužstvu SSC Neapol na čele s kapitánom Marekom Hamšíkom. 

Futbalový zápas sa odohral za prítomnosti takmer 60-tisíc divákov. Zápas skončil bezgólovo.  
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HALOVÝ FUTBAL  

Na konci predchádzajúceho kalendárneho roka sa uskutočnili dve podujatia. Dňa 28. decembra 

2017 sa v Mestskej športovej hale v Nemšovej uskutočnil 26. ročník zimného halového 

turnaja vo futbale žiakov „O primátorskú vázu“. Štartovali družstvá mladších a starších 

žiakov z Dubnice nad Váhom, Ľuborče a Nemšovej. Výsledky turnaja:  

Starší žiaci: 1. FK Dubnica n/V., 2. FKS Nemšová, 3. TJ Ľuborča  Mladší žiaci: 1. FK Dubnica 

n/V. 2. FKS Nemšová, 3. TJ Ľuborča. 

Druhým podujatím bola Zimná halová miniliga vo futsale. Konala sa od 25. novembra v 

Mestskej športovej hale v Nemšovej. Slávnostné vyhodnotenie bolo 4. januára 2018. Poradie 

24. ročníka miniligy : 1. Fofo, 2. Atletico, 3. Flamengo, 4. Zranený Baník, 5. Dynamo, 6. Niva, 

7. Bonusko, 8. Hunks, 9. BSC Interkolo, 10. Alicante, 11. Hilton, 12. Monolit. Najlepším 

hráčom sa stal P. Schiszler /Fofo/, najlepší brankárom M. Křižák /Bonusko/, najlepším 

strelecom L. Slávik /Fofo/ a R. Pšenčík /Flamengo/ a najlepším hráčom do 18 rokov R. 

Húdek /Niva/. 

FUTBALOVÉ KLUBY V NEMŠOVEJ 

Na základe podnetu športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ŠTK SFZ) 

uložila DK SFZ klubom FKM Nové Zámky a FKS Nemšová pokutu 100 eur za odhlásenie sa 

zo slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2018/2019 po jej vyžrebovaní. 

Záverečné postavenie v tabuľkách v sezóne 2017/2018 

Klub Liga   U Z V R P S B 

FKS  

Nemšová  

Starší dorastenci  

IV. liga D 19 sk. SZ ZsFZ 

2. 26 19 3 4 102:38 60 

Starší žiaci III. liga SŽ U 15 SZ ZsFZ 9. 26 11 2 13 79:62 35 

Mladší žiaci III. liga MŽ U13 SZ ZsFZ 5. 26 15 3 8 118:43 48 

TJ Družstevník  

Vlára Ľuborča  

Muži VI. Liga-ObFz TN 8. 30 11 9 10 78:53 42 

Dorastenci VI. liga D-U19 ObFZ TN 6. 22 8 4 10 46:59 28 

Starší  žiaci V. liga SŽ U15 – Sk A-

ObFZ TN 

5. 20 9 2 9 66:60 29 

TJ JRD Vlára 

Kľúčové 

Muži VI. Liga ObFZ TN 9. 30 12 5 13 59:69 41 

 

Postavenie družstiev po jesennej sezóne 2018/2019 

Klub Liga   U Z V R P S B 

FKS  

Nemšová  

Starší dorastenci  

IV. liga D 19 sk. SZ ZsFZ 

1. 14 13 0 1 49:7 39 

Starší žiaci III. liga SŽ U 15 SZ ZsFZ 11. 11 1 1 9 9:64 4 

Mladší žiaci III. liga MŽ U13 SZ 

ZsFZ 

11. 11 6 0 5 38:30 18 

TJ Družstevník  

Vlára Ľuborča  

Muži VI. Liga-ObFz TN 6. 14 7 1 6 34:34 22 

Dorastenci VI. liga D-U19 ObFZ TN 4. 9 4 1 4 35:23 13 

Starší  žiaci V. liga SŽ U15 – Sk A-

ObFZ TN 

V sezóne 2018/2019 nesúťažili 

TJ JRD Vlára 

Kľúčové 

Muži VI. Liga ObFZ TN 9. 14 5 3 6 36:30 18 

 

CIGÁŇ CUP  
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Letná mládežnícka futbalová miniliga pod názvom Junior Cigáň Cup sa od 30. júna do 19. júla 

uskutočnila už po šiestykrát. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V mladšej kategórii U13 

víťazilo družstvo Hala Madrid, ktoré však muselo otáčať nepriaznivý stav série s piatakmi z FC 

Fifth. Kategóriu do 17 rokov ovládli hráči celku FC Best, ktorý tvorili výlučne mladší 

dorastenci z Dubnice nad Váhom, ktorí začiatkom leta dobyli aj II. ligu ZsFZ. Na druhom 

mieste sa umiestnil  minuloročný víťaz tím Napajedla CF a na treťom tak ako minulý rok sa 

umiestnilo družstvo Whoopie. Novinkou turnaja bola vyraďovacia časť. Novinkou sa zvýšila 

motivácia hráčov i divácky záujem. Na finálový zápas sa prišlo pozrieť 70 divákov. Junior 

Cigáň Cup a ihrisko nad Cigáňom získali v roku 2018 významný rozvojový stimul 

prostredníctvom grantu z Trenčianskej nadácie. Súčasťou grantu bolo zakúpenie novej 

ochrannej siete za spodnou bránou, lôpt, rozlišovacích dresov, reklamných tričiek či medailí a 

pohárov pre víťazné tímy.  

SUSEDSKÉ DERBY  

Futbalové zápasy 6. ligy medzi miestnymi časťami Ľuborča a Kľúčové sa mali uskutočniť tri. 

Dňa13. marca sa ale zápas nekonal pre nespôsobilý terén, 11. mája (Ľuborča 9 : 1 Kľúčové) 

a 2. septembra (výsledok 5 : 5). Zápasy sa striedavo odohrali na futbalovom ihrisku v Ľuborči 

a  v Kľúčovom.  

 

HOKEJBAL  

Hokejbaloví hráči Heroes z Nemšovej sa počas leta 2018 zúčastnili viacerých hokejbalových 

turnajov. Najlepšie sa im darilo v 28. júla na turnaji v Kátlovciach, neďaleko Trnavy. Na 

podujatí mali možnosť konfrontovať svoje sily s mužstvami, ktoré pre zmenu neboli z 

Trenčianskeho kraja. Po základnej fáze turnaja postúpili do semifinále, kde ale nestačili na 

dobre zohratý tím výberu domácej ligy KHL Kátlovce. V boji o 3. miesto podali výborný výkon 

a porazili favorizovanú Banskú Bystricu. Za najlepšieho brankára celého turnaja bol vyhlásený 

práve brankár Heroes Nemšová Filip Gallo.  

 

ŠACH  

Šachový klub presahuje regionálne hranice, ale základ je stále domáci. Zložený je z 10 hráčov 

z Nemšovej, 3 z Horného Srnia, 7 z Dubnice, no za klub bojujú aj 2 hráči z Myjavy, 1 z Bojníc, 

1 z Bratislavy a už niekoľko rokov 2 legionári z popredného klubu moravskej Francovej Lhoty. 

Šachovému klubu Nemšová/H. Srnie sa podarilo v 7. roku existencie a po postupnom 

účinkovaní najprv v 4. lige, z ktorej následne postúpili do 3. ligy, v roku 2018 prebojovať až do 

2. slovenskej ligy. Zároveň „B“ mužstvo hralo 3. ligu a v 4. lige účinkovali družstvá „C“ a „D“.  

Pôvodne malý a nenápadný klub sa tým zaradil medzi najdôležitejšie kluby v Trenčianskom 

kraji a na Slovensku vôbec. Viac družstiev má v celom kraji iba Dubnica ako tradičná bašta 

slovenského šachu. Napriek predpokladom sa naši šachisti nestali „fackovacím panákom“ ani 

v spoločnosti šachových majstrov účinkujúcich v 2. lige. Po zaplatení „nováčikovskej dane“ a 

prehre 0:8 v Leviciach takmer prekvapili favorita súťaže Prievidzu aj Šurany a obom podľahli 
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iba najtesnejšie 3,5:4,5. Následne šokovali skúsené Topoľčany, s ktorými si pripísali historické 

víťazstvo 5:3.  

Umiestnenia v ostatných ligách: KNS Nemšová- Horné Srnie 7. miesto v 3.B lige, Nemšová- 

Horné Srnie B 2.miesto v 4. miesto KNS Nemšová- Horné Srnie C B 21Lige. 

 

CHAMPION RACE 2018 

Celkovo 412 účastníkov (342 v roku 2017) štartovalo na 4. ročníku najťažších prekážkových 

pretekov na Považí, ktoré sa uskutočnili dňa 25. augusta 2018 v prostredí Gazdovstva 

Uhliská v Trenčianskej Závade. Súťažiaci štartovali tradične v dvoch kategóriách: okruh pre 

kategóriu Cukrík bol dlhý 5,5 km s tridsiatimi prekážkami a okruh pre kategóriu Rotvajler 

bol dlhý 11 km so šesťdesiatimi prekážkami. Trať viedla krásnou prírodou Trenčianskej Závady 

v okolí Gazdovstva Uhliská, pričom najvyšším bodom trate bola Rozhľadňa. Pri každej 

prekážke bol minimálne jeden z členov STAFF, ktorý súťažiacich oboznámil a dohliadol na 

korektnosť prevedenia prekážky, prípadne alternatívneho trestu.  

Výťažok zo športového podujatia spolu s dobrovoľnými príspevkami bol rozdelený s pomocou 

sociálnej komisie mesta Nemšová aktuálne najakútnejším adeptom a prijímateľom finančnej 

podpory (sociálne a ekonomicky znevýhodneným rodinám). Po zrátaní nákladov na pomoc 

rodinám ostala suma 900 €. V tomto roku rozhodli pomôcť rodine Jána Vavrúša (300 eur), 

Ondrejovi Chmelinovi (300 eur) a Mariánovi Gabrišovi (300).  

Tabuľka výsledkov pretekov podľa kategórií 

Kategória rotvajler 11km, ženy  Vek Klub Čas 

1. Petra Celecová 36 (1981) Champion CLub  1:39:36,16 

2. Marianna Brňáková  25 (1992) Lednické  Rovne  1:40:11,28 

3. Elena Hajašová 18(2000) Champion club 1:42:28,10 

Spolu  účastníčok 21 

Kategória rotvajler 11 km,  muži  

1. Radoslav Kopčan 31 (1987) Bánovce nad Bebravou 1:19:31,26 

2. Miroslav Lukáč  33 (1985) A single runner 1:19:54,59 

3. Dalibor Vydrnák  26 (1991) Champion club 1:22:29,71 

Spolu  účastníkov : 86 

Kategória cukrík, ženy  5,5 km 

1. Petronela Ladecká  33 (1984) Bratislava  46:57,28 

2. Diana Kuricová 22 (1996) Dubnica nad Váhom  47:19,76 

3. Alžbeta  Kubaščíková 18(2000) Champion Club 48:20,80 

Spolu  účastníčok 106 F 

Kategória cukrík, 5,5 km muži 

1. Daniel Pagáč  21(1997) Spartan Patriot Team 

Slovakia 

40:25,85 

2. Martin Šlachta  33 (1985) Radosť s pohybu  40:29,89 

3. Vladimír Pagáč  25(1993) Spartan Patriot Team 

Slovakia 

 

Spolu  účastníkov: 157 

 

50. ROČNÍK BEHU OKOLO ĽUBORČE  
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Na štartovaciu čiaru sa 10. novembra 

postavilo celkovo 307 súťažiacich v 17 

kategóriách. Hlavná kategória bola dotovaná 

finančnými odmenami v celkovej hodnote 525 

eur. Okrem tradičnej priateľskej atmosféry bol 

jubilejný 50. ročník obohatený o nové 

technológie z atletického sveta, a to 

profesionálnou čipovou časomierou, vďaka 

ktorej bola hlavná kategória meraná čipmi s 

GPS lokátorom. Prítomní diváci boli vďaka 

tomu informovaní o aktuálnej situácii na trati. 

Beh organizovalo mesto Nemšová, TJ 

Družstevník a Champion Club. 

Výsledky behu okolo Ľuborče: (V prípade, že sa na prvých troch priečkach nenachádza žiadny 

občan z Nemšovej a v danej kategórii za obec Nemšová bežal, tak uvádzam toho najlepšie 

umiestneného v kategórii.) 

Prípravka žiačky  

1. Luprichová  Ela  2009 Skalka Nad Váhom 3:28,99 

2. Patková Sophia Ann 2008 Skalka Nad Váhom 3:32,29 

3. Mierna Adriana 2008 Nemšová 3:37,64 

Spolu  účastníčok: 36 

Prípravka žiaci  

1. Ondrašik Šimon  2007 Pruské 3:07,5 

2. Muntňanský Patrik 2007 Dubnica Nad Váhom 3:09,9 

3. Pavlík Filip 2007 Dubnica nad Váhom 3:13,2 

5. Korienek Alexander  2007 Nemšová 3:17,1 

Spolu účastníkov: 33 

Mladšie žiačky  

1. Janíčková Katarína  2005 Lazy pod Makytou 2:10,9 

2. Vanožalová Emma 2005 Nemšová 3:26,8 

3. Oškrdová Alexandra  2005  3:28,1 

Spolu účastníčok: 4 

Mladší žiaci  

1. Petrovič Nathan  2006 Nonv 4,29,4 

2. Sulety Adam  2005 Nemšová 4:29,9 

3. Chlebana Lukáš  2005 Nemšová 4:37,1 

Spolu  účastníkov: 16 

Staršie žiačky  

1. Šupicová Lena  2003 Trenčín 4:46,9 

2. Kalinová Sarah 2004 Rajec 4:50,5 

3. Galková Amilia 2004 Borčice 5:34,7 

4. Artmanová Klára  2004 Nemšová 6:54,2 

Spolu  účastníčok : 5  

Starší  žiaci  

1. Janíček Tomáš 2004 Lysa pod Makytou 6:45,5 

2. Hlidkovský Tadeáš  2003 Nové  mesto Nad Váhom 7:03,6 

3. Kubík Filip  2003 AFK Nové Mesto nad Váhom 7:05,4 

5. Šumichrast  Jakub  2003 Nemšová 7:35,7 

Spolu  účastníkov: 13 

Dorastenky 

1. Stachová Anith 2002 Navn 7:26,8 

2. Majerová Monika  2001 Ilava Klobušice 10:30,8 

Spolu  účastníčok : 2 

Beh okolo Ľuborče 
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Dorastenci  

1. Janíček Adam  2002 LYSA POD MAKYTOU 9:20,9 

2. Klbik Adam  2001 Mojmírovce 10:17,6 

3. Danči Martin 2002 Sedmerovec 10:23,4 

4.  Chlebana Samuel 2002 Nemšová 11:21,3 

Spolu  účastníkov: 7 

Juniorky  

1. Suranová Karin 2000 Dubnica  nad Váhom 11?41,2 

2. Koyšová Katarína 2000 Ladce 14:15,1 

3. Vojtová Sára  2000 Nemšová 15:30,8 

Spolu  účastníčok: 3 

Buď Fit: Ženy  

1. Brňáková Marianna 1992 Lednické Rovne 12:34,6 

2. Suranová Martina 1976 Dubnica  13:14,6 

3. Mičianová Soňa 1987 Žilina  14:47,1 

5. Soňa Zuzíková  1977 Nemšová  15:35,3 

Spolu účastníčok : 16 

Buď Fit muži  

1. Vydrnák Dalibor  1991 

 

Champion club  10:38,9 

2. Šumichrast  Jakub 2003 Nemšová  11:23,9 

3. Kakody Vladislav 1987 Nemšová 11:29,0 

Spolu  účastníkov: 26 

Juniori 

1. Halo Rudolf  2000 Ilava 15:36,4 

Spolu  účastníkov: 1 

7,5 km 

1. Mierna Adriana  2008 Nemšová  50:41,6 

Spolu  účastníčok 1 

Ženy F 

1. Maniková Ľubomíra 1989 Dubnica Nad Váhom  30,08,9 

2. Chrenková Barbara 1995  32:08,7 

3. Kusendová Monika  1994 Moravské Lieskové  33:01,2 

4. Brisudová Anna Mária  1998 Nemšová  34:11,3 

Spolu účastníčok 25 

Ženy G 

1. Breznovská Barbora  1982 Trenčín  30:33,5 

2. Celecová Petra  1981 Champion club  34:50,6 

3. Portášková Anna 1963 Myjava 36,47,5 

Spolu  účastníčok : 16 

Muži  A 

1. Ilavský  Miroslav 1987 Jogging klub Dubnica n/V 25:58,1 

2. Podpera Tomáš  1986 Bikeacademy 27:12,2 

3. Černý Dominik 1997 Nové Mesto Nad Váhom  28:06,6 

15.  Brisuda Jozef 1992 Nemšová  31:37,7 

Spolu  účastníkov 58 

Veteráni B 

1. Križák Ján  1970 Púchov  27:04,5 

2. Sobek Peter 1978 Trenčín 28:31,2 

3. Pršek Henrich  1971 Behame.sk 30,32,2 

10. Zemanovič Branislav 1969 Nemšová 34:27,8 

Spolu  účastníkov 23 

Veteráni C 

1. Moravec Ján 1967 Myjava 28:57,0 

2. Klbik Anton 1967 Nojmírovce 31:02,0 

3. Vlasatý Vladimír  1962 Lednické Rovne 32:09,0 

Spolu  účastníkov 13 

Veteráni D 
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1. Cvičela Ján  1956 Kľačany 30:44,9 

2. Sviták Stanislav 1950 AK Žilina  34:38,9 

3. Benč Marián 1955 Lednické Rovné 39:43,8 

Spolu účastníkov 4 

Veteráni  E 

1. Dobrodenka Anton 1948 Dulov  36:56,8 

2. Bašista Vincent 1942 Dubnica nad Váhom  37:04,1 

3. Cyprian Marian 1947 Dubnica nad Váhom  39:42,1 

Spolu účastníkov 6 

 

5. ROČNÍK BEHU PRI VÁHU 

Klub bežcov a priateľov športu (KBPŠ) Púchov usporiadal 12. mája 5. ročník behu pri Váhu. 

Štartovali deti a mládež a 43 dospelých. V oboch kategóriách dospelých prvenstvá obhájili Ján 

Križák (Skalica) a Iveta Hulvátová (Jogging klub Dubnica). V kategórii chlapci 2012 - 2014 na 

150 metrov sa zúčastnil a 4. miesto obsadil Šimon Deneš z Nemšovej.  

ZAUJÍMAVOSŤ ROKA 2018 

Športovým výkonom bola cesta z 

Nemšovej do Dubrovníka a naspäť cez 

Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu a  

Srbsko. Viac ako 2 500 kilometrov cez 6 

krajín počas 16 dní, a to celé na sedle 

Babetty. Už v minulom roku sa dvaja 

študenti z Nemšovej Jaroslav Hoško 

a Matúš Ďurík vydali s babetou 

k Balatonu a tento rok sa dostali až do 

Dubrovníka. Tisíc kilometrov od domu 

opravovali svoje stroje, aby sa okúpali v 

Jadranskom mori a následne vystúpili 1 

500 metrov do výšky do čiernohorského 

národného parku Durmitor. Odtiaľ sa 

vydali cez srbskú krajinu (v ktorej 

strávili vďaka poruche tri dni) naspäť na 

Slovensko.  

 

 

 

 

 

 

Jaroslav  Hoško a Matúš Ďurík na ceste do Dubrovníka 
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KULTÚRNY KALENDÁR  
27. 01. 2018   23. mestský ples v kultúrnom centre  

04. 02. 2018  Výročná členská schôdza SČK/oceňovanie darcov krvi 

04. 02. 2018  Výročná schôdza slovenského rybárskeho zväzu TN OO č. 4 

10. 02. 2018  Fašiangový sprievod mestom Nemšová  

10. 02.2018  13. ročník skautského plesu   

22. 02. 2018  Výročná schôdza občianskeho združenia OZ Peregrín 

03. 03. 2018  Výročná členská schôdza ZO Únie žien Slovenska v Nemšovej 

04. 03. 2018  Oslavy MDŽ, vystúpenie folklórnej skupiny Radosť  

31. 03. 2018  Farmárske trhy v m. č. Tr. Závada na Gazdovstve Uhliská 

05. 05. 2018  Preteky mladých rybárov 

14. 05. 2018   Hudobný koncert pre deti v podaní Smejka a Tanculienky 

18. 03. 2018  Benefičný koncert „Tanec pre Kristínku a Adrianku“ 

15.-17.03.2018 Jarný bazárik organizovaný MC Púpavka 

27. 03. 2018  Deň učiteľov v sále Kultúrneho centra v Nemšová 

28. 03.2018  Slávnostné otvorenie galérie EUROPEAN ART house 

30. 04. 2018  Stavenie májov/lampiónový sprievod 

13. 05.2018  Oslavy Medzinárodného dňa matiek 

13. 05.2018  Hody v Trenčianskej Závade 

27. 05.2018  Divadelné predstavenie  „Prešibaný kocúr v čižmách“ 

01. 06. 2018  Otvorenie sezóny letného kúpaliska 

01. 06. 2018  MDD/Atletický deň v areáli KSŠ 

02. 06. 2018  11. ročník Dňa sv. Huberta 

03. 06. 2018  5. ročník Cesty rozprávkovým lesom 

16. 06. 2018  Deň pre rodinu 

17. 06. 2018  Hody v miestnej časti Ľuborča  

20. 06. 2018  DOD CSS 

27. 06. 2018  Slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov našich 

27. 06. 2018  Lúčenie sa s deviatakmi 

26.- 30. 07. 2018 Hody v miestnej časti Kľúčové  
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28. 07. 2018  Detské hody „Kľúčikovo“ 

10.-11. 08.2018 23. nemšovský jarmok 

10. 08. 2018  Vernisáž obrazov Márie Milanovič 

10. 08.2018  DOD multifunkčnej zásobovacej základne Západ 

10. 08. 2018  Koncert skupiny HEX 

25. 08. 2018  4. ročník najťažšieho prekážkového behu na Považí 

04. 09. 2018  Slávnostné otvorenie školského roka ZŠ, Janka Palu, v kultúrnom centre 

28. 09.-01.10. 2018 52. ročník oblastnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. 

05. 10. 2018  Hudobný koncert pre deti v podaní Mira Jaroša 

10. 10. 2018  50. ročník Behu okolo Ľuborče 

14. 10. 2018  Hudobný koncert dychovej skupiny Textilanky pre seniorov 

14. 10. 2018  Hody v Trenčianskej Závade 

18. 10. – 20. 10. 2018 Jesenný bazár detského oblečenia organizovaný MC Púpavka 

28. 10. 2018  Mimoriadne jazdy historických vlakov, Oslavy 1.ČSR 

30. 10. 2018  Hody v Nemšovej 

04. 11. 2018  Spoločenské posedenie spojené MO JDS Nemšová a senior KLUBU 

09. 11. 2018  Prezentácia knihy autorky Moniky Gurínovej-Schwandtnerovej 

10. 11. 2018  Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku 

29. 11. 2018  Divadelné predstavenie „Výlet“ v podaní divadla Normálka  

05. 12.2018  Mikulášske trhy, rozsvietenie vianočného stromčeka 

09.12. 2018  Vianočný koncert „Vinšujeme vám“ v Kostole sv. Michala  

10. 12. 2018  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva 

14. 12. 2018  Vianočné Tour Anjelské husle od interpretov Marca Rajta a Band 

29. 12. 2018  Predsilvestrovský pochod náučným chodníkom v Ľuborčianskej doline 
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POUŽITÉ SKRATKY  
CIZS centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti  

C KN   parcelné číslo  

CLLD MAS  Community led local 

develompment/miestny rozvoj vedený 

komunitou  

CHKO  chránená krajinná oblasť 

CSS  centrum sociálnych služieb  

ČOV  čistička odpadových vôd  

CVČ centrum voľného času 

CZŠ    cirkevné základné školy  

DFS  detský folklórny súbor  

DHZ  dobrovoľný hasičský zbor  

DSS  domov sociálnych služieb  

GIS geografický  informačný systém 

IBV individuálna bytová výstavba  

ITMS  vládny informačný systém  

KC  kultúrne centrum  

k. ú. katastrálny útvar 

LP Antonstál     lesná  pedagogika Antonstál  

MAS miestna akčná skupina 

MDD Medzinárodný deň detí  

MD VRR   ministerstvo  dopravy a výstavby 

regionálneho rozvoja 

MO JDS miestna organizácia Jednoty 

dôchodcov na Slovensku  

MPC  metodické pedagogické centrum  

MS SČK miestny spolok Slovenského 

Červeného kríža 

MsÚ  mestský úrad  

NKÚ TN  Národný kontrolný úrad 

Trenčín  

OZ  občianske združenie  

PD  poľnohospodárske družstvo  

RVS  regionálna vodárenská spoločnosť  

SIEA  Slovenská inovačná a energetická 

agentúra  

SFZ Slovenský futbalový zväz  

ŠKD  školský klub detí  

SPF Slovenský  pozemkový fond 

SVB  spoločenstvo vlastníkov  pozemkov 

SZFB  Slovenský zväz florbalu  

ŠPU  školský pedagogický ústav  

TSK  Trenčiansky samosprávny kraj  

VO  verejné obstarávanie  

VZN  všeobecne záväzné nariadenie  

ÚPN  územný plán Nemšovej  

ZIS VH zákaznícky informačný systém pre 

vodné hospodárstvo 

ZOS  zariadenie opatrovateľskej služby 

ZUŠ    základná umelecká škola  

ŽoNFP žiadosť o nenávratný finančný 

prostriedok
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https://www.nemsova.sk/na-stiahnutie/subory/5/ns-03-export-web.pdf 
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Správa o činnosti oddelenia investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného priadku 

dopravy a pozemných komunikácii, stavebný úrad za rok 2018 

Správa o činnosti Mestského podniku služieb m. p. o., kotolní, pálenice a letného kúpaliska 

Výročná správa RVS Vlára- Váh, 

Informácie o činnosti od členov DHZ  

 

ORGANIZÁCIE V MESTE NEMŠOVÁ  

https://www.facebook.com/117zbor.skauting/  

https://www.facebook.com/europeanart.sk/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARBDKdOZbHB0lKxyPGqS8oJaDvq7wf4D2KKHY0_yiyeL36quv3HGwBwv4MK

NA-ndUpiluOE_2MiykAoA 

https://www.facebook.com/Matersk%C3%A9-centrum-P%C3%BApavka-

Nem%C5%A1ov%C3%A1-718283824939842/  

http://www.hubertluborca.sk/rok-2018 

https://www.srztrencin.sk/files/spravodaj/petrov-zdar--2018rev.pdf 

https://www.srztrencin.sk/oznamy 

Kronikárske zápisy z výročného zhromaždenia členov Záhradkárskej  osady  bočky 

a prídomových  záhradkárov, rozhovory  s členmi organizácie. 

Správa o činnosti MO JDS Nemšová a Senior klubu Nemšová za rok 2018 

Informácie o činnosti od vedúcej folklórnej skupiny  Liborčan 

Kronika organizácie Peregrín, rok 2018  

 

AGROTURIZMUS 

Výročná správa  MAS Vršatec,  

https://www.facebook.com/gazdovstvo.uhliska/   

https://www.ranch13.sk/kalendar-datum/2018  

 https://www.eurorodeo.eu/detail-zavodu/636 https://www.eurorodeo.eu/detail-zavodu/680 

https://www.lesy.sk/files/lesy/medialny-servis/casopis-lesnik/lesnik-2018-06-3.pdf  

https://www.lesy.sk/files/lesy/medialny-servis/casopis-lesnik/lesnik-2018-11-4.pdf 

 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

Informácie z oddelenia  matriky a evidencie  obyvateľstva 

Oznamy na FB – Darina Krausová, Nemšovský  spravodajca 1,  

 

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

https://www.nemsova.sk/mesto/projekty/projekty-2014-2020/centrum-integrovanej-

zdravotnej-starostlivosti-v-meste-nemsova/  

https://www.nemsova.sk/na-stiahnutie/subory/6/msz-nemsova-info-projekty-3.pdf, 

https://www.nemsova.sk/na-stiahnutie/subory/7/uzemny-plan-mesta-sc-cistopis.pdf 

file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2018/10.%20soci%C3%A1lna%20%20zdraovtn

%C3%A1%20starostlivos%C5%A5/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va

%20(1)%20pro%20charitas.PDF https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke 

zariadenia/trencin.html?page_id=21121&page=4  

Uznesenia mestského zastupiteľstva  

Správa  o činnosti  OZ Čistá  Duša 

Správa  o činnosti  Centrum sociálnych  služieb 

Správa  o činnosti  MO SČK v Ľuborči 

https://www.facebook.com/117zbor.skauting/
https://www.facebook.com/europeanart.sk/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBDKdOZbHB0lKxyPGqS8oJaDvq7wf4D2KKHY0_yiyeL36quv3HGwBwv4MKNA-ndUpiluOE_2MiykAoA
https://www.facebook.com/europeanart.sk/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBDKdOZbHB0lKxyPGqS8oJaDvq7wf4D2KKHY0_yiyeL36quv3HGwBwv4MKNA-ndUpiluOE_2MiykAoA
https://www.facebook.com/europeanart.sk/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBDKdOZbHB0lKxyPGqS8oJaDvq7wf4D2KKHY0_yiyeL36quv3HGwBwv4MKNA-ndUpiluOE_2MiykAoA
https://www.facebook.com/Matersk%C3%A9-centrum-P%C3%BApavka-Nem%C5%A1ov%C3%A1-718283824939842/
https://www.facebook.com/Matersk%C3%A9-centrum-P%C3%BApavka-Nem%C5%A1ov%C3%A1-718283824939842/
http://www.hubertluborca.sk/rok-2018
https://www.srztrencin.sk/files/spravodaj/petrov-zdar--2018rev.pdf
https://www.srztrencin.sk/oznamy
https://www.facebook.com/gazdovstvo.uhliska/
https://www.ranch13.sk/kalendar-datum/2018
https://www.eurorodeo.eu/detail-zavodu/636
https://www.eurorodeo.eu/detail-zavodu/680
https://www.lesy.sk/files/lesy/medialny-servis/casopis-lesnik/lesnik-2018-06-3.pdf
https://www.lesy.sk/files/lesy/medialny-servis/casopis-lesnik/lesnik-2018-11-4.pdf
https://www.nemsova.sk/mesto/projekty/projekty-2014-2020/centrum-integrovanej-zdravotnej-starostlivosti-v-meste-nemsova/
https://www.nemsova.sk/mesto/projekty/projekty-2014-2020/centrum-integrovanej-zdravotnej-starostlivosti-v-meste-nemsova/
https://www.nemsova.sk/na-stiahnutie/subory/6/msz-nemsova-info-projekty-3.pdf
https://www.nemsova.sk/na-stiahnutie/subory/7/uzemny-plan-mesta-sc-cistopis.pdf
file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2018/10.%20sociÃ¡lna%20%20zdraovtnÃ¡%20starostlivosÅ¥/VÃ½roÄ�nÃ¡%20sprÃ¡va%20(1)%20pro%20charitas.PDF
file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2018/10.%20sociÃ¡lna%20%20zdraovtnÃ¡%20starostlivosÅ¥/VÃ½roÄ�nÃ¡%20sprÃ¡va%20(1)%20pro%20charitas.PDF
file:///C:/Users/juzel/OneDrive/Dokumenty/2018/10.%20sociÃ¡lna%20%20zdraovtnÃ¡%20starostlivosÅ¥/VÃ½roÄ�nÃ¡%20sprÃ¡va%20(1)%20pro%20charitas.PDF
https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke%20zariadenia/trencin.html?page_id=21121&page=4
https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambulantne-zdravotnicke%20zariadenia/trencin.html?page_id=21121&page=4
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Informácie od riaditeľa CSS 

Výročná  sprava Pro Charitas  

 

PODNIKANIE A OBCHOD 

https://finstat.sk/,   

file:///C:/Users/juzel/Downloads/LIDL%20-

%20Annual%20report%20GJ%202018%20(SVK).pdf   

https://www.nemsova.sk/na-stiahnutie/subory/0/ovs-prenajom-nehnutelnosti-dom-sluzieb.pdf  

uznesenia  MsZ Nemšová , materiál  poskytnutý zamestnancom Zásobovacej základne I.  

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Informácie z Nemšovského spravodajcu 1, 2, 3, 4, rok  2018,  

Informácie z oddelenia životného prostredia na mestskom úrade v Nemšovej 

NÁBOŽENSTVO  

Informácie  poskytnuté farským  úradom  v Nemšovej a články v Nemšovskom spravodajcovi 

ŠKOLSTVO  

Správy o činnosti škôl: 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 

Janka Palu 2, Nemšová v školskom roku 2017/2018,  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej katolíckej 

školy z školský  rok 2017/2018.  

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej 

umeleckej školy, Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová za školský rok 2017/2018. 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  v Materskej škole, 

Odbojárov 177/8A za školský rok 2017/2018 

 

ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA 

https://my.raceresult.com/108884/results?lang=sk#0_D50FB7 beh okolo Ľuborče, nemšovský  

spravodajca 1-4. /2018 

 https://my.raceresult.com/101649/results?lang=sk  

http://statistiky.szfb.sk/liga/2017-2018/zex/detail  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_florbalov%C3%A1_1._liga_%C5%BEien 1. 

liga  florbal wikipedia   https://www.facebook.com/pg/SlovenskyZvazFlorbalu/posts/  MS veta 

vo florbale Švajčiarsko http://www.szfb.sk/rok-2018-je-minulostou/ 

http://www.karate.sk/1224/3-kolo-slovensky-pohar-deti-a-ziakov   

https://www.sutazekarate.sk/sutaze_klubsup.php?klub=137&sutaz=96  

https://www.zsfz.sk/zapas/313186/#menu/open/sutaze/zvaz/5/sezona/2017-2018/ 

 

 

https://finstat.sk/3
file:///C:/Users/juzel/Downloads/LIDL%20-%20Annual%20report%20GJ%202018%20(SVK).pdf
file:///C:/Users/juzel/Downloads/LIDL%20-%20Annual%20report%20GJ%202018%20(SVK).pdf
https://www.nemsova.sk/na-stiahnutie/subory/0/ovs-prenajom-nehnutelnosti-dom-sluzieb.pdf
https://my.raceresult.com/108884/results?lang=sk#0_D50FB7
https://my.raceresult.com/101649/results?lang=sk
http://statistiky.szfb.sk/liga/2017-2018/zex/detail
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_florbalov%C3%A1_1._liga_%C5%BEien
https://www.facebook.com/pg/SlovenskyZvazFlorbalu/posts/
http://www.szfb.sk/rok-2018-je-minulostou/
http://www.karate.sk/1224/3-kolo-slovensky-pohar-deti-a-ziakov
https://www.sutazekarate.sk/sutaze_klubsup.php?klub=137&sutaz=96
https://www.zsfz.sk/zapas/313186/#menu/open/sutaze/zvaz/5/sezona/2017-2018/

