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NOVOMESTSKÝ
SPRAVODAJCA

Vážení Novomešťania,
Krízový štáb mesta Nové Mesto nad Váhom (KŠ) v zložení: 

vedenie mesta, Mestská polícia a polícia SR, rokuje každý 

pracovný (aj sviatočný) deň o 8. 00. Na svojom zasadaní prijíma 

opatrenia a rieši aktuálne problémy a životné situácie občanov 

a podnikateľov mesta, ktoré vznikli, resp. sú prijaté v súvislosti 

so zabránením šírenia koronavírusu.

KŠ na svojom zasadnutí (v predch. období), o.i. prijal opatrenia:

• zriadenie karanténneho centra pre záchranné zložky mesta,

• zriadenie karanténneho centra pre obyvateľov mesta, 

 pre zabezpečenie starostlivosti o obyvateľov mesta, v prípade 

 prepuknutia pandémie COVID-19 v našom meste,

• zriadenia MŠ, resp. opatrovateľského centra pre deti zamest-

 nancov záchranných zložiek mesta, opatrovateliek a opatrova-

 teľov zariadenia pre seniorov mesta.

V prípade potreby sme po prerokovaní s RÚVZ Trenčín, pri-

pravení pomôcť nášmu mestu aj naším obyvateľom.

Zabezpečili sme kapacity lôžok, materiálne, technické a dezin-

fekčné prostriedky pre karanténne centrum.

Zatiaľ, vďaka Vašej zodpovednosti a zodpovednému prístupu, 

tieto kapacity nevyužívame.

Ďakujeme Vám

POZITÍVNE INFORMÁCIE:
Na jednom z posledných stretnutí KŠ, riaditeľ OR PZ Nové 

Mesto nad Váhom informoval:

• Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR v Novom Meste 

 nad Váhom (OR PZ) neeviduje zvýšenie domáceho násilia,

• OR PZ nezaznamenáva zvýšené hlásenia násilných vniknutí, 

 resp. preukazovania iných trestných činov v našom meste.

• OR PZ zaznamenáva zvýšený počet priestupkov v oblasti 

 cestnej premávky - dodržiavanie bezpečnosti cestnej 

 premávky (BCP), zvlášť porušovania BCP v oblasti prekra-

 čovania povolenej rýchlosti

- NA ZÁKLADE UVEDENÉHO OR PZ UPOZORŇUJE 

všetkých vodičov, že od 17. 4. 2020 uskutočňuje kontroly 

dodržiavania BCP - zvlášť meranie rýchlosti na pozmene-

ných komunikáciách nášho okresu formou merania rýchlosti 

a vyvodzovania objektívnej zodpovednosti

NEZABÚDAJME:

SPOLOČNE - SLUŠNE A ZODPOVEDNE 

ZA NAŠU KRAJINU, ZA NAŠE MESTO, 

ZA NAŠU BEZPEČNOSŤ 

v boji voči COVID-19 a na našich cestách

František Mašlonka, zástupca primátora

Autor: Vladimír Pavlík
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Naša spoločnosť, celý svet prežíva obdobie novej pandémie 
koronavírusu SARS-CoV-2. Situácia je vážna, nepodliehajme však 
panike, zároveň súčasnú situáciu nezľahčujme, konajme racionálne 
a zodpovedne.

Na zastavenie šírenia epidémie a liečbu koronavírusu nie je vyvinutý 
žiaden liek (zatiaľ). Vieme o možnostiach, ako znižovať riziko preno-
su nákazy a tlmiť šírenie ochorenia. Našim liekom proti šíreniu tejto 
choroby je zodpovednosť každého z nás. Zodpovednosť nielen za seba, 
ale za našich najbližších, našich susedov a ostatných obyvateľov.

Pre každého z Vás a pre podnikateľské subjekty nastáva zložitejšia 
životná i ekonomická situácia. V tejto dobe sme zvlášť s tými, ktorí sú 
v boji s koranavírusom v prvej línii. Naši zdravotníci, záchranári, polícia, 
hasiči a iné dobrovoľné zložky, ktorým sa chceme za všetkých obyvateľov 
poďakovať.

V tejto pohnutej dobe myslíme na všetkých obyvateľov nášho mesta. 
Osobitne chceme uľahčiť situáciu a pomôcť našim najzraniteľnejším - 
seniorov a imobilným osamelým obyvateľom. Chceme Vám vyjsť v ústre-
ty so zabezpečením dovozu základných potravín priamo k Vám domov.

Sme si vedomí náročnosti a zodpovednosti poskytovania tejto služby, 
preto sa zároveň obraciame na Vás obyvateľov - dobrovoľníkov, ktorí 
ste ochotní mestu s rozvozom potravín pomôcť, registrujte sa na našej 
stránke: Registrácia - dobrovoľník.

Vy, ktorí pomoc potrebujete (obyvateľ žijúci v Novom Meste nad Vá-
hom – osamelo žijúci seniori nad 70 rokov a imobilní, osoby, ktoré si ne-
môžu samotnéi zabezpečiť základné potraviny), registrujte sa na našom 
webe:
• prostredníctvom formulára (Registrácia - žiadateľ o pomoc), alebo
• emailom: pomoc@nove-mesto.sk, prípadne
• telefonicky na číslo: 0915 595 613.

Zároveň prosíme občanov, ktorí vedia o osobách, ktoré pomoc potre-
bujú a spĺňajú podmienky dovozu potravín, aby nám ich oznámili (pro-
stredníctvom webu, emailom, alebo telefonicky).

Po nahlásení pomoci hlavný koordinátor každý pondelok telefonicky 
kontaktuje záujemcov a dohaduje s nimi podrobnosti.

www.nove-mesto.sk

Mesto Nové Mesto nad Váhom (ďalej len mesto) zriadilo transparent-
ný účet za účelom poskytovania adresnej pomoci v boji s koronavírusom.
Finančné prostriedky transparentného účtu mesta (ďalej len fi nančné 
prostriedky) môžu byť použité len:

• na nákup základných potravín a hygienickým potrieb tým obyva-
 teľom mesta, ktorí sa v dôsledku prijatia opatrení na zastavenie 
 šírenia koronavírusu dostanú do ťažkej životnej situácie a nevzťa-
 huje sa na nich pomoc formou potravinových balíčkov štátu,
• na nákup osobných ochranných prostriedkov obyvateľom mesta, 
 ktorí si ich nemôžu zabezpečiť sami,
• na pokrytie fi nančných nákladov súvisiacich so zabezpečovaním 
 všetkých karanténnych opatrení pre zamestnancov záchranných 
 zložiek mesta, ktoré majú povinnosť podstúpiť osobnú karanténu 
 v karanténnom zariadení mesta,
• na nákup dezinfekčných prostriedkov pre výkon dezinfekcie verej-
 ných priestranstiev mesta.

Zostatok fi nančných prostriedkov po skončení pandemického obdo-
bia mesto použije na sociálne účely.

Na tento účet môže prispieť každý, kto má záujem pomôcť mestu 
a jeho občanom, umožní mu to jeho fi nančná situácia a to bez ohľadu na 
to, či poskytovateľ príspevku je verejný činiteľ, podnikateľ alebo obyvateľ 
nášho alebo iného mesta, či obce.

Transparentný účet je už AKTIVOVANÝ. Je dostupný prostredníc-
tvom webového sídla mesta aj na webovom sídle www.transparentneuc-
ty.sk, https://www.transparentneucty.sk/…).

TRANSPARENTNÝ ÚČET MESTA
SK47 0900 0000 0051 6946 4292

Ing. Jozef Trstenský (primátor): „Zriadenie transparentného účtu 
je najlepšia forma ako adresne a jasne zdokumentovať, že prostried-
ky budú poskytované na boj s koronavírusom a na zníženie dôsledkov 
jeho dopadu na život občanov a mesto samotné. Verím, že sa zapoja 
rôzni darcovia a spoločne tak budeme môcť pomáhať predovšetkým 
tým osobám, ktoré to skutočne v dnešnej situácii najviac potrebujú.
Som presvedčený, že týmto krokom spoločne prispejeme k lep-
šiemu zvládnutiu terajšej situácie a naša samospráva pomô-
že čo najskôr urýchliť proces obnovy života v našom meste. 
Verím, že táto forma pomoci môže osloviť aj niektorých našich podnika-
teľov, ale aj iné osoby, ktoré takýmto spôsobom prejavia svoju solidaritu.
Vopred Vám všetkým ďakujem za akúkoľvek pomoc z Vašej strany mestu 
a naším občanom.“

Zdroj: MsÚ  |  Ilustrácia:  Vladimír Pavlík

POMOC PRE SENIOROV STÁLE PLATÍ    COVID-19

NOVOMEŠŤANIA - BOJUJEME SPOLU     COVID-19

Poplatky za dane z nehnuteľností na rok 2020 nie sú posunuté a termí-
ny sú uvedené v rozhodnutiach.

Rozhodnutia o daňových povinnostiach budú doručené do poštových 
schránok v prvom májovom týždni.
Zaplatenie daňovej povinnosti bude možné vykonať 3 spôsobmi:
1) Kvôli opatreniam týkajúcich sa šírenia koronavírusu prioritne 
 prosíme o zaplatenie daňových povinností  prostredníctvom internet 
 banking
2) úhradu daňovej povinnosti realizovať cez slovenskú poštu, poprí-
 pade Vami zvolený peňažný ústav - banku,

3) úhradu daňovej povinnosti realizovať na mestskom úrade 
 – 2 pokladne.

V prípade nejasností týkajúcich sa Vašej platby je možné komunikovať 
na MsÚ s príslušnými referentkami a to: daň z nehnuteľností Hrehorová 
Zdenka, č. tel. 7402122, mail: hrehorova@ nove-mesto.sk, komunálny 
odpad Gajdošechová Alica, 7402413, gajdosechova@nove-mesto.sk, 
Bc. Martina Čačíková, 7402411, cacikova@nove-mesto.sk, daň za psa 
Lysáková Simona, 7402133, lysakova@nove-mesto.sk

Zdroj: MsÚ

POPLATOK ZA DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI ZAPLAŤTE V TERMÍNE
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UPOZORNENIE 
Upozorňujeme občanov, že Technické služby mesta začala vykonávať 

DEZINFEKCIU VEREJNÝCH PRIESTOROV. Dezinfi kuje sa lávka 
pre peších (nadchod), podchod, kontajnerové stanovištia, mestský mo-
biliár, autobusové zastávky, zábradlia.

Dezinfekčný prostriedok - spektrum účinnosti: baktericídny, virucíd-
ny, mykobakteriálny, tuberkulocídny, fungicídny, soricídny.

Zdroj: TSM

****
 Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom v záujme znižovania rizík 

pri možnej nákaze koronavírusom VYZÝVA občanov, aby vstupovali 
do budovy mestského úradu s ochranným rúškom na tvári a zároveň 
oznamuje, že dočasne upravuje v období od 17. marca 2020 
do odvolania, úradné hodiny pre občanov nasledovne:

Pondelok – Piatok    8:00 hod. – 11:00 hod.
Po jedenástej hodine bude úrad pre občanov zatvorený.
V prípade nutnosti môžu občania komunikovať počas stanovenej pre-

vádzkovej doby s pracovníkmi úradu elektronicky alebo telefonicky.
Žiadame Vás, aby ste mestský úrad navštívili len v prípade, 

že neviete svoju požiadavku vybaviť telefonicky alebo mailom: 
msu@nove-mesto.sk

Pri osobnej návšteve Mestského úradu  je v chodbe pri úradnej tabuli 
zriadená telefónna linka pre občanov, ktorá slúži na spojenie so zamest-
nancom príslušného referátu.

Zdroj: www.nove-mesto.sk
****

Mesto Nové Mesto nad Váhom oznamuje občanom bývajúcim na ulici 
Jilemnického a Novej, že na týchto uliciach bude čiastočná uzávierka od 
14.4.2020 do 15.9.2020 z dôvodu rekonštrukcie vodovodu a kanalizá-
cie. Práce sa začnú na ulici Jilemnického a postupne budú pokračovať 
na ulici Novej.

****
Pohotovostnú službu v NMnV má počas mesiaca máj Lekáreň Benu 

(Malinovského 36A/2664) každý deň v čase od 8.00 – 20.00 s výnimkou 
dní 3.5., 10.5., 17.5. a 24.5. (vždy ide o nedeľu) 

www.tsk.sk
****

 Linka MHD č.1  v NMnV je v momentálnej situácii pozastavená.
****

V mesiacoch február, marec sa v Novom Meste nad Váhom uskutoč-
nili tri sobáše. Zároveň sme v našom meste privítali 11 novorodencov, 
z toho 5 dievčatiek a 6 chlapcov.

Spracovala: Tatiana Brezinská 

KRÁTKE SPRÁVY Z MESTA      COVID-19

Nosenie rúška je povinnosť. Za nedodržiavanie nariadenia hrozí 
pokuta až do výšky 1000 €. Od utorka 21.4.2020 sú v platnosti výnimky. 
Nové nariadenie platí do odvolania.
• Deti do dvoch rokov
• osoby so získanými poruchami autistického spektra, 
• osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky zo spoločnej domácnosti,

• vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene
 od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
• osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pohybe v prírode, ak je ich 
 vzdialenosť od iných minimálne 20 metrov,
• osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich 
 vzájomná vzdialenosť minimálne 20 metrov.        redakcia

VÝNIMKY NA NOSENIE RÚŠKA       COVID-19

Vonkajšie trhovisko na Hviezdoslavovej ulici 
ulici vďaka spusteniu 1. fázy zmierňovania 
opatrení môže znova fungovať. Prvé nakupo-
vanie sa uskutočnilo 25.4. 2020 (opatrenie 
ÚVZ SR číslo: OLP/3461/2020). 

• Otváracia doba
 pondelok - piatok: 06.00 – 13.00
 sobota: 06.00 – 12.00
 pondelok - piatok: 09.00 – 11.00 iba osoby 
 nad 65 rokov
• dezinfekcia stolov, priestorov:
 pondelok - sobota od 13:30 – 14:30
• rozmer trhoviska 18x33 m 594 m2 (trhovis-
 ko bude z troch strán oplotené s jedným 
 vstupom a jedným výstupom podľa nákresu)
 - na vstupe a výstupe - mobilné zábrany 
 s personálom 2 osoby s OPP
 - max. počet stolov pre predajcu – 2 ks, 
 max počet predajcov 15 (2 osoby za stolom )
 - minimálna vzdialenosť predajných miest 2 m.

* predaj povolený LEN po odsúhlasení 
 správkyňou trhoviska
* zákaz umiestňovať akýkoľvek materiál, tovar 
 (bedničky, slnečníky, reklama... ) pred pre-
 dajný stánok – priestor bude voľne priechod-
 ný.

Kupujúci - zákazníci:
* regulovaný vstup a výstup z trhoviska
* dodržiavať jednosmerný pohyb 
– usmernenie pri vstupe, kontrola 
 v priestore
* povinná dezinfekcia rúk pri vstupe
* povinné prekrytie horných dýchacích ciest
* minimálna vzdialenosť medzi zákazníkmi 
2m
* max. počet zákazníkov cca 30 osôb, počet 
vstupov = počet výstupov
* čas využiť len na nákup – dodržať plynulosť 
pohybu – nákupu

Zdroj: fb/Nové Mesto nad Váhom

VONKAJŠIE TRHOVISKO OPÄŤ OŽILO     COVID-19
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Bolo to pred rokmi. Kráčal som s priateľmi prístavom Dalarö na okraji 
Štokholmu. Pozvali ma na tajuplný výlet, bez vysvetliviek. Zostúpili sme 
po schodíkoch do zvláštneho plavidla. Kapitán uzavrel príklop otočením 
kolesa a zasyčalo to. Vtedy mi došlo, že som hermeticky uzavretý v po-
norke a klesáme ku dnu. S touto partou. Niet úniku! Sme tu uzavretí. 
A spolu! Bol to veľmi zaujímavý pocit.

Obmedziť kontakt. Sociálna izolácia. Nevychádzať z príbytkov. Zo-
staňte doma! Takéto výzvy počúvame už niekoľko týždňov. Mimoriad-
na situácia v krajine si vyžiadala aj zvláštne opatrenia. Ľudia sa ocitli 
uzavretí v úzkom kruhu rodiny či nejakej skupiny na dlhú dobu. A v hla-
de po kontaktoch sa masovo vrhli na sociálne siete ako náhradu za živé 
stretnutia. Možno ako reakcia na psychologický fenomén s názvom po-
norková choroba alebo ľudovo ponorka, keď vzrastá napätie medzi ľuď-
mi v dlhodobo uzavretom prostredí.

Ale v tejto situácii vnímam aj veľkú šancu namiesto ponorky zažiť po-
nor do hlbších vzťahov. K Bohu i človeku. Lebo zrazu máme čas. Mám 
konečne čas počúvať svoju manželku, manžela, zahrať sa dieťaťom bez 
nervozity, otvoriť témy, ktoré sme nemali čas a silu riešiť. Zavolať blízkej, 
ale zanedbávanej osobe. Uzdraviť rany vo vzťahoch, spôsobené uponá-
hľaným životom. Utriasť si hodnoty, o čo mi ide. A mať čas na Boha. Veď 
on mi dal všetok čas života ako dar. On na mňa vždy má čas. Len ja nie… 
Ponor do modlitby, komunikácie s tým, ktorý ma stvoril z lásky a čaká na 
moju odpoveď. Možno práve tu, v hlbine srdca, v tichu vlastného vnútra 
dozriem k vďačnosti či ľútosti nad vykonaným zlom, k túžbe zamerať sa 
na podstatné veci života i večnosť.

Milý brat, sestra, využime tento čas na takýto ponor. A verím, že keď 
sa skončí toto zvláštne obdobie, vynoríme sa obohatení a lepší. Ľudskej-
ší, viac prežiarení Božím svetlom.                       Blažej Čaputa, dekan

Mnoho našich plánov sme už museli zrušiť. Dívajúc sa do kalendára 
aj nad tými ostatnými, na ktoré sme sa tešili (oslavy jubileí, dovolenka, 
svadba…), visia veľké otázniky. Začali sme si uvedomovať, akí sme bez-
mocní a veľmi obmedzení…

V biblickej knihe Žalmov mám niekoľko obľúbených. V jednom z nich 
žalmista Dávid zaznamenal otázku, ktorú počul vo svojom okolí: „Mno-
hí hovoria: Kto nám dá vidieť dobré veci?“ (Ž 4,7). Áno, hľadiac vôkol 
seba iba prirodzeným pohľadom, nás skôr či neskôr prepadne beznádej. 
Čo dobrého nás ešte čaká? Veď koľkokrát sme počuli, že svet už nikdy 
nebude taký, ako pred vypuknutím tejto pandémie?

Tak sa mi zdá, že situácia, v ktorej sa nachádzame, odhalila viac, ako 
našu momentálnu beznádej. Všetci dúfame, že vakcína proti vírusu sa 
skôr či neskôr objaví a ochráni nás pred nemocou a smrťou. Ale čo bude 
ďalej? Raz sa predsa každý z nás ocitne na konci svojej pozemskej púte. 
Vďaka viere vo vzkrieseného Krista viem, „kto nám dá vidieť dobré veci“. 
On do tohto sveta už priniesol evanjelium (= dobrú správu, zvesť o dob-
rých veciach). Preto záver 4. žalmu hovorí o dvoch dôležitých daroch, 
ktoré môžeme mať už dnes: 1. radosť, ktorá je väčšia ako to, z čoho sa 
tešíme obvykle; 2. pokoj pre dušu i telo. Čo viac dnes potrebujeme?

Ľubomír Ďuračka, ev. farár

B l d k i K áč l i ľ i í D l k ji Al j i á ii í j ľkú š i k žiť

PONORKA ALEBO PONOR DO HLBŠÍCH VZŤAHOV

NÁDEJ, KTORÁ SIAHA ĎALEJ

Prevádzková doba: PREKLÁDKOVÁ STANICA - Tehelná ulica ponde-
lok - piatok od 8:00 - 11:00; 12:00 : 14:45. ( komunálny odpad, stavebný 
odpad, objemný odpad )
Prevádzková doba: ZBERNÝ DVOR - Banská ulica - pondelok - sobota 
od 8:00 - 11:00; 12:00 : 14:45. (papier, plast, nebezpečný odpad, elektro-
odpad, BIO odpad)
OPATRENIA: 
• oprávnená osoba má povolený vstup len s ochranným rúškom 
 a ochrannými rukavicami.
• povolený je vstup len jednej osobe.
• osoba pohybujúca sa v priestoroch zberného dvora a Prekládkovej 
 stanice má zakázaný vstup do uzatvorených priestorov objektu.
• oprávnené osoby sa budú vpúšťať tak, aby neprichádzali do fyzického 
 kontaktu so zamestnancami.

• pri návoze stavebného odpadu na Prekládkovú stanicu s predpokla-
 danou hmotnosťou väčšou ako 1 tona bude pôvodcovi odpadu 
 odporučený vývoz tohto odpadu do fi rmy SLOVITRANS s.r.o.
• oprávnené osoby sú povinné dodržiavať bezpečnostný odstup 2 metre 
 od výdajného okna, v prípade platby za odpad peniaze odovzdávať 
 výhradne na výzvu obsluhy váhy – Prekládková stanica.
• oprávnené osoby sú povinné dodržiavať bezpečnostný odstup 2 metre 
 od vrátnice a dodržiavať pokyny obsluhy na uskladnenie odpadu 
 – zberný dvor
• Zberný dvor a Prekládková stanica budú prístupné len pre obyvateľov 
 mesta Nové Mesto nad Váhom
• osoby nedodržiavajúce dané opatrenia budú vykázané z priestorov 
 Zberného dvora a Prekládkovej stanice.

Zdroj:  TSM

PREKLÁDKOVÁ STANICA A ZBERNÝ DVOR SÚ OTVORENÉ

Presne takýmito slovami predstavil premiér SR Igor Matovič postup-
né uvoľňovanie opatrení, ktoré sú na Slovensku v dôsledku koronakrízy 
zavedené už 6 týždňov. Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch 
fáz, ktoré by, v prípade priaznivého vývoja situácie, mali kontinuálne 
nasledovať v cca dvojtýždňových intervaloch. Ak by sa situácia zhorši-
la, vrátila by sa naša krajina do pôvodného, dokonca ešte prísnejšieho 
režimu, kedy by boli znova pozatvárané všetky prevádzky a k dispozícii 
by boli len pôvodne otvorené potraviny, lekárne, čerpacie stanice, vete-
rinárne ambulancie…
Prvá fáza sa začala 22. 4. a do nej spadajú tieto obchody a činnosti:
• Otvorené prevádzky a služby do 300 metrov štvorcových
• Otvorené vonkajšie športoviská bez kontaktu jednotlivcov
• Otvorené verejné stravovanie
• Poskytované dlhodobé ubytovanie (napr. pre robotníkov)
• Otvorené predajne automobilov, autobazárov
• Otvorené vonkajšie trhoviská (za špecifi ckých podmienok)
• Skrátené nákupné hodiny pre seniorov v pracovnom týždni od 9.00 
 do 11. 00. Soboty neobmedzene. Pričom seniori majú zakázané 
 nakupovať mimo svojich vyhradených hodín.

Tatiana Brezinská

NIEČO ZA NIEČO           COVID-19
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sa uskutočnilo 25. februára 2020 v zasadačke na Palkovičovej ulici. Pre-
biehalo podľa schváleného programu rokovania. Otvorením, schvále-
ním programu rokovania, určením overovateľov, podaním mandátovej 
správy a voľbou návrhovej komisie, pokračovalo rokovanie MsZ ďalšími 
bodmi rokovania.

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením číslo:
177/2020-MsZ predĺženie podnájmu v nebytových priestoroch:
• spoločnosti Miloš Bokor - DADO, Južná 8, 915 01 Nové Mesto nad 
 Váhom, IČO: 34 490 515. Nebytové priestory na Ul. Klčové 85.
• spoločnosti Marek Krchnavý - MARKMONT, Považská 1980/4, 
 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 330 120. Nebytové priestory 
 na Ul. M. R. Štefánika 811/1.
Podnájmy sú predĺžené na 5 rokov za nezmenených podmienok.
178/2020-MsZ prenájom pozemkov:
• časť pozemku parcela registra C KN č. 634 o výmere 1 m² za symbo-
 lickú cenu nájmu 10 €/rok na umiestnenie jednej rýchlo nabíjacej 
 stanice na Ul. Klčové,
• časť pozemku parcela registra C KN č. 4594 o výmere 1 m² za sym-
 bolickú cenu nájmu 10 €/rok na umiestnenie dvoch pomalých nabí-
 jacích staníc na parkovisku na Dukelskej ul.,
spoločnosti GreenWay Infrastructure s.r.o., so sídlom Šustekova 49, 
851 04 Bratislava, IČO: 47 728 086, za účelom vybudovania základu pre 
nabíjacie stanice pre nabíjanie elektrických vozidiel s právom uloženia 
NN prípojky k nabíjaciemu stojanu cez pozemky mesta na dobu pre-
nájmu 5 rokov s možnosťou prenájmu na ďalších 5 rokov za rovnakých 
podmienok.

179/2020-MsZ prevod vlastníctva pozemku nachádzajúceho v ob-
jekte bývalých „ Kasární spojovacieho vojska“ na Bzinskej ul. - parcela 
registra C KN č. 3854/194 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m², 
ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č. 029/2020 z pôvodnej 
parcely registra C KN č. 3854/1 zastavané plochy a nádvoria, Západo-
slovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava za cenu 100 
€ za celú výmeru pozemku.

180/2020-MsZ zriadenie vecného bremena pre stavebníka spo-
ločnosť Rezidencia Kamenná, s.r.o., so sídlom J. Kollára 2014/13, 
Nové Mesto nad Váhom v prospech TVK a.s. Trenčín s právom ulože-
nia inžinierskej siete v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 
36335924-003-20 zo dňa 09. 01. 2020 na pozemku vo vlastníctve mesta. 
Parcela registra C KN č. 5202 o výmere 9590 m², rozsah vecného bre-
mena je označený ako diel 1 v rozsahu 43 m². Vecné bremeno sa zriaďuje 
odplatne za jednorazovú úhradu vo výške 480 €, stanovenú na základe 
Znaleckého posudku č. 14/2020 vypracovaného Ing. Jarmilou Nováči-
kovou.

181/2020-MsZ spôsob prevodu a podmienky ďalšieho kola verej-
nej súťaže na odpredaj bytu v bytovom dome súpis. č. 332, vchod č. 18 
na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom, postaveného na parcele 
registra C KN č. 4055/2 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod 
budovou parcela registra C KN č. 4055/2 zastavané plochy a nádvoria 
evidované na LV 8521. Jedná sa o trojizbový byt č. 14 nachádzajúci sa 
na III. NP.

181/2020-MsZ spôsob prevodu a podmienky ďalšieho kola ve-
rejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 
2078 na Jánošíkovej ul. v Novom Meste nad Váhom, postavený na par-
cele registra C KN č. 3673/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 415 
m² a na parcele registra C KN č. 3674/11 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 24 m² a pozemky parcela registra C KN č. 3673/2 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 415 m² a parcela registra C KN č. 3674/11 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m², evidované na LV č. 3160, 
k. ú. Nové Mesto nad Váhom.

185/2020-MsZ zoznam subjektov pre výkon preventívnych a násled-
ných protipožiarnych kontrol na rok 2020.

191/2020-MsZ záväzok mesta Nové Mesto nad Váhom v súvis-
losti s realizáciou fi nancovania predmetu výstavby v zmysle zákona č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v zne-
ní neskorších predpisov, a to najmä:

• dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv usta-
 novenia § 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 
 a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
• dodržiavať nájomný charakter bytov,
• zriadiť záložné právo na nájomné byty podľa zákona č. 443/2010 Z. z. 
 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
 predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
 republiky,
• MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom súhlasí s podmienkami na poskyt-
 nutie dotácie ustanovenými zákonom č. 443/2010 Z. z. platnými v čase 
 podania žiadosti,
• dodržať ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 443/2010 Z. z. 
 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
 predpisov v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie.

192/2020-MsZ záväzok mesta Nové Mesto nad Váhom v súvis-
losti s realizáciou fi nancovania predmetu výstavby v zmysle zákona 
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
v znení neskorších predpisov, a to najmä:
• dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustano-
 venia § 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 
 a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
• dodržiavať nájomný charakter bytov,
• zriadiť záložné právo na nájomné byty podľa zákona č. 443/2010 Z. z. 
 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
 predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
 republiky,
• MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom súhlasí s podmienkami na poskyt-
 nutie dotácie ustanovenými zákonom č. 443/2010 Z. z. platnými v čase 
 podania žiadosti,
• dodržať ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 443/2010 Z. z. 
 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
 predpisov v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením číslo:
176/2020-MsZ informáciu o plnení uznesení MsZ mesta Nové 

Mesto nad Váhom, predloženú hlavným kontrolórom mesta Ing. Mila-
nom Bačom.

177/2020-MsZ správu zo 7. schôdzky MsR, konanej dňa 13. fe-
bruára 2020, predloženú prednostom MsÚ Ing. Dušanom Današom.

181/2020-MsZ informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj dvoch bytov v bytovom dome súpis. č. 332, vchod 
č. 18 na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom.

182/2020-MsZ informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj stavby - Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánoší-
kovej ul. v Novom Meste nad Váhom.

183/2020-MsZ informáciu o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj stavby so súpisným č. 7 na Námestí slobody v Novom 
Meste nad Váhom.

184/2020-MsZ správu o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi 
z výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2019, prehľad 
požiarovosti na území mesta Nové Mesto nad Váhom v roku 2019.

186/2020-MsZ vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2019.
187/2020-MsZ vyhodnotenie činnosti komisií MsZ a výborov mest-

ských častí za rok 2019.
188/2020-MsZ správu o vybavení petícii za rok 2019, doručených do 

podateľne MsÚ.
189/2020-MsZ správu o výsledku následnej fi nančnej kontroly u po-

vinných osôb, MsBP.
190/2020-MsZ správu o vyhodnotení činnosti hlavného kontrolóra 

za rok 2019.
193/2020-MsZ informáciu o výsledkoch kontroly vykonanej NKÚ 

v meste Nové Mesto nad Váhom.

František Mašlonka, 
zástupca primátora

SIEDME RIADNE ZASADANIE MSZ
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Napriek karanténnym opatreniam a nemožnosti sa verejne stretá-

vať pri rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach, chceme do nášho 

mesta priniesť aspoň kúštik umenia a humoru. Netradičnou výstavou 

chceme vyjadriť, že nám na našom meste a jeho obyvateľoch záleží. Aj 

keď sa osobne nestretávame, myslíme na Vás a tešíme sa, že keď toto ob-

dobie spolu prekonáme, budeme sa môcť opäť vidieť, pozdraviť, podať si 

ruky, objať sa, či zdieľať – zmenení a snáď lepší.

Hovorí sa, že HUMOR LIEČI – v týchto dňoch ako celé ľudstvo po-

trebujeme veľa zdravia a množstvo konkrétnych uzdravení. A kde inde 

by sme v rámci Slovenska mali hľadať, či naopak ponúkať toto liečivo, 

keď nie v našom meste, kde má humor svoj domov – Galériu kresleného 

humoru a kde od roku 1981 pravidelne organizujeme bienále kresleného 

humoru – Novomestský osteň.

K výstave Súčasná doba očami karikaturistov som oslovila karikatu-

ristov z nášho okolia, ktorí už spoločne vystavovali v decembri minulého 

roku(Vianoce v kreslenom humore). Medzi nich patrí: Ľubomír Kotrha, 

Vladimír Pavlík, Roman Sika a František Bojničan. Všetci sú úplne úžas-

ní, vždy pripravení a ochotní podeliť sa o svoje diela – táto doba im ponú-

ka množstvo nových námetov pre svoju tvorbu. Okrem nich som oslovila aj pani Marie Plotěnú z Brna, ktorá mala u nás naplánovanú výstavu pri 

príležitosti Festivalu Aničky Jurkovičovej 2020. Ďalej som do projektu 

prizvala aj pána Milana Kupeckéhos jeho aforizmami. Medzi časom sa 

myšlienka cez Humorikon.sk rozšírila a obrázky nám zasielajú aj ďalší 

karikaturisti (Jiří Srna a iní). Keďže Vás, našich občanov, nemôžeme po-

zvať priamo do GKH, výstava je nainštalovaná v exteriéri a využívame 

výlepné plochy MsKS – na priečelí budovy MsKS, vitríny pri obchod-

nom dome Jednotaa presklený vstup Spoločenského domu. Za samotnú 

realizáciu výstavy chcem veľmi pekne poďakovať nášmu výtvarníkovi 

Jozefovi Šišovskému a vedúcemu Kina Považan Jozefovi Nováčekovi.

Pozývame Vás, aby ste sa v rámci Vašej jarnej prechádzky pri vystavo-

vaných humorných obrázkoch pristavili, snáď sa pousmiali, povzbudili, 

či zamysleli.

Veľmi Vás však prosíme, aby ste sa pri nich hromadne nezdržiava-
li, aby ste dodržiavali odporúčané odstupy a vyhli sa tak zbytočnému 
riziku šírenia koronavírusu COVID-19.

Prajeme Vám, nech Vás dobrá nálada, radosť, optimizmus, nádej 

a humor neopúšťajú ani v týchto dňoch!

Mária Volárová, riaditeľka MsKS

Kultúrne a športové akcie stíchli. Doteraz boli kvôli koronakríze zru-

šené tisícky podujatí. Obmedzenia sa týkajú aj Mestského kultúrneho 

strediska v Novom Meste nad Váhom. „Na základe karanténnych opat-

rení sme doteraz boli nútení zrušiť kultúrne akcie do konca júna. Jed-

ná sa o koncerty Duo Jamaha, marcový koncert Klubu priateľov hudby 

a májový koncert Malého komorného orchestra. Ďalej to boli programy 

našich súborov - Poetický večer venovaný J. Smrekovi, premiéra SDOS 

a repríza predstavenia k 30.výročiu FS OTAVA. Z výtvarného diania to 

boli výstavy M.Struhárika, J.Ovšákovej a M.Plotěnej (GKH). Tento rok 

sa nekoná Festival Aničky Jurkovičovej, ani Festival židovskej kultúry 

plánovaný na máj tohto roku. Z divadelných predstavení to sú: Silné reči 

(Stand up), Ilúzie (SND) v rámci FAJ, Svetový Slovák Štefánik (Mest-

ské divadlo Trenčín), programy pre deti Paci Paca Spievankovo, zábavná 

talkshow Štyria chlapi a Adela. V tomto období je pozastavená činnosť 

klubov a kurzov v MsKS a zatvorená je aj Mestská knižnica Ľ.V. Riznera 

a Kino Považan. Ako alternatívu sme pre Vás pripravili netradičnú vý-

stavu Súčasná doba očami karikaturistov, nainštalovanú na výlepných 

miestach MsKS,“ uviedla riaditeľka Mária Volárová

Vážení návštevníci kultúrnych podujatí a kina,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe nariadenia, ktoré vydal 

Ústredný krízový štáb SR sú Mestské kultúrne stredisko, Spoločenský 

dom a Kino Považan zatvorené.

Peniaze za zakúpené vstupenky Vám vrátime v pokladni MsKS 

po ukončení krízových opatrení v súvislosti s výskytom vírusu 

COVID-19. O storno vstupeniek zakúpených cez internet môžete 

požiadať cez email: digitalpovazan@gmail.com

Ohľadne smútočných oznámení, prosím, kontaktujte priamo redak-

ciu NMS: redakcia@msks.sk a platby za uverejnenie oznámení, prosím, 

realizujte cez internet.

Za pochopenie ďakujeme.

SÚČASNÁ DOBA OČAMI KARIKATURISTOV

KORONA ZRUŠILA VŠETKY KULTÚRNE PODUJATIA

OZNAM POKLADNE MsKS

Autor: Vladimír Pavlík

Autor: Vladimír Pavlík
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V súčasnosti sú brány škôl zatvorené do odvolania. Situácia, s ktorou 
sa postupne všetci vyrovnávame na celom Slovensku. Zavrieť školy na 
týždeň či dva sa dá zvládnuť i bez vopred pripraveného scenára. V aktu-
álnom stave si musíme vedieť poradiť aj bez neho. Učitelia boli zo dňa na 
deň nútení zostať doma a na takúto situáciu neboli pripravení.

Pokyny z ministerstva zneli, že podľa podmienok a možností treba za-
bezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komuniká-
cie s učiteľmi. Učitelia majú tzv. home offi ce, online musia byť minimál-
ne štyri hodiny denne a týždenne musia vykazovať činnosť, ktorú v tomto 
čase vykonávali. Aby však pokyny ministerstva boli splnené, musí byť na 
oboch stranách (učiteľov i žiakov) dostatočné technické vybavenie.

Roky sa hovorí o dôležitosti informatizácie školstva a nejaké kroky sa 
naozaj uskutočnili. Ale to, že škola disponuje dvadsiatimi interaktívny-
mi tabuľami s pripojením na internet, neznamená, že je dostatočne tech-
nicky vybavená. Na vyučovanie v škole možno, na vyučovanie z domu 
absolútne nie. Učitelia neboli vopred preškolení, ako pracovať z domu 
online. Niektorí z nich nemajú doma počítač s kamerou, mikrofónom 
a reproduktormi, či dokonca priestor na takúto prácu. Napriek tomu 
to nevzdávajú a vynakladajú nemalé úsilie na to, aby ich žiaci nestratili 
kontakt so školou. Mnohí učitelia absolvovali online školenia, ako učiť 
z domu, čím prispeli ku zvládnutiu situácie. Problém je ale aj na strane 
žiakov. Niektorí z nich nemajú vlastný počítač a pripojenie na internet 
majú iba cez mobilný telefón. V mnohých rodinách sa o jeden počítač 
delia niekoľkí súrodenci i s rodičmi. V takýchto prípadoch je vyučovanie 
z domu veľmi náročné.

Som tiež učiteľka a musím pracovať z domu. V našej škole sme prešli 
na online výučbu cez software Microsoft Teams, čo si pochvaľujem, lebo 
udržujeme priamy kontakt so žiakmi. Na zasielanie výukových materiá-
lov, pracovných listov, cvičení, zadaní pre žiakov a celkovej komunikácie 
so žiakmi i rodičmi používame aplikáciu Edupage či ďalšie internetové 
portály a aplikácie (WhatsApp, Viber, Zoom, Zborovna, Taktik…). Na-
šou snahou je opakovať a utvrdzovať prebraté učivo, redukovať nové 
učivo. Zameriavame sa na riešenie zaujímavých problémových úloh, pri 
ktorých žiak môže prejaviť svoju kreativitu. Vo veľkej miere zadávame 
žiakom také úlohy, ktoré dokážu splniť samostatne a bez pomoci rodiča. 
Samozrejme, treba si uvedomiť, do akej miery samostatne dokáže pra-
covať prváčik na ZŠ v porovnaní napríklad so žiakom strednej školy.

V súčasnosti sa ozývajú hlasy rodičov, ktorí takéto vyučovanie považu-
jú za neúnosné. Sťažujú sa, že popri svojich pracovných povinnostiach 
a zabezpečení fungovania svojich domácností sa musia ešte aj učiť s deť-
mi. Treba však mať na 
pamäti, že rodič nemá byť 
učiteľom. Ak dieťa nero-
zumie úlohe, prípadne ju 
nedokáže samostatne vy-
tvoriť, treba sa obrátiť na 
konkrétneho učiteľa. Ten 
dá dieťaťu spätnú väzbu, 
prípadne dovysvetľuje či 
navedie na správne rie-
šenie. „Snažím sa môjmu 
dieťaťu nastoliť normál-
ny školský režim. Ráno 
dcérku zobudím, umyje 
sa, oblečie, naraňajkuje 
a ideme sa učiť. Priznám 
sa, že celý čas sedím pri 
nej a pracujeme spolu, 
pretože inak sa prestáva 
venovať učivu. Pre mňa je 
to jednoduchšie, keďže som učiteľka. Ale slovenčinu si musím cibriť aj 
ja, lebo niektoré veci si nepamätám. Nové učivo sa učíme spolu, na záver 
ju vždy preskúšam. Ide nám to spolu dobre, ale opakujem - pod dohľa-
dom. Večer ide skôr spať, aby sme o ôsmej ráno skočili do nového dňa 
a venovali sa opäť učeniu,“ hovorí Barbora Kozicová, mamička 9-ročnej 
dcéry Dianky.

Učenie z domu má aj iné úskalia. Ak sa žiak učí doma, neučí sa tak 
dôsledne, ako keď pracuje v triede a s učiteľom. Nemá motiváciu si nové 
učivo zapamätať, lebo vie, že ho učiteľ nemôže bezprostredne preveriť. 
Online testy a previerky nie je možné chápať ako úplne objektívne či re-
levantné. Napríklad na základných školách sa aj z tohto dôvodu od hod-
notenia známkou upustilo.

Mamička dvoch synov (14 a 16 rokov) Michaela Zenková hovorí: 
„Moje deti sú síce samostatné a robia si všetky zadané úlohy, ale viem, že 
to zostáva len v tejto rovine a neučia sa dané učivo. Keď chodili do školy, 
zapamätali si množstvo z učiva, ktoré počuli na hodine od učiteľa. Teraz 
sa však musia spoliehať na to, čo si spoznámkujú, prípadne vypočujú na 
online hodine, a to nie je to isté. Ak by som mala vyjadriť názor na množ-
stvo učiva, tak sa mi zdá primerané. Synovia si nastavili určitý rozvrh 
dňa, škole sa venujú hlavne doobeda.“

Žijeme v období, ktoré je náročné pre rodičov, žiakov i učiteľov. Ostá-
va len veriť, že spoločným úsilím a toleranciou túto neľahkú situáciu 
zvládneme.

Dana Uhríková | Foto: archív autorky

BYŤ ŽIAKOM AJ UČITEĽOM V ČASE KORONAKRÍZY JE NÁROČNÉ
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Život v Novom Meste nad Váhom ku koncu druhej svetovej vojny 
veľkou mierou ovplyvňovala prítomnosť nemeckej posádky, ktorá bola 
ubytovaná od septembra 1944 v novomestských kasárňach. Aj z tohto 
dôvodu malo oslobodenie mesta a okolia svoj špecifi cký priebeh. 

Na možné priblíženie frontovej línie k Novému Mestu sa nemeckí 
vojaci pripravovali už bezprostredne po príchode do mesta a do viace-
rých aktivít zapájali aj civilné obyvateľstvo. Tak napr. veliteľ posádky 
major Fritz organizoval koncom septembra 1944 v okolí Nového Mes-
ta nad Váhom opevňovacie práce, na ktorých sa museli zúčastniť všetci 
práceschopní muži. Kopali a budovali strelecké a protitankové zákopy, 
guľometné hniezda a bunkre. 

Neskôr k tejto stálej posádke pribudli príslušníci špeciálnej jednotky 
bezpečnostnej služby SD s názvom Einsatzkommando 13. Novomeš-
ťania túto jednotku, ktorej velil SS-Obersturmführer Tronnier, zvykli 
nazývať Gestapom. Sídlo mala na Hurbanovej ulici v tzv. Reissovej vile 
(v súčasnosti je dom prestavaný, sídli v ňom materská škola). V budo-
ve obohnanej vysokým múrom vypočúvali a mučili účastníkov odboja 
a podporovateľov partizánskeho hnutia z Nového Mesta nad Váhom a 
okolia. 

Novomestské komando sa zaktivizovalo najmä po boji v osade 
Cetuna, kde došlo ku krvavému stretu partizánov z oddielu Hurban kpt. 
Miloša Uhra z 2. československej partizánskej brigády J. V. Stalin so 

smutne preslávenou protipartizánskou jednotkou Abwehrgruppe 218 
s krycím označením Edelweiss.  Komando prispelo pri tejto udalosti 
zatýkaním, vyšetrovaním, mučením antifašistov, partizánov a ich spo-
lupracovníkov zaistených v oblasti cetunského boja. Príslušníci tohto 
komanda vodili svoje obete na židovský cintorín, kde ich zastrelili a dali 
zakopať do hromadných hrobov. Už deň po boji v Cetune, 28. februára 
1945 popoludní, popravili prvých z celkovo 27 zavraždených. Koman-
do uskutočnilo ďalšie popravy na tom istom mieste v dňoch 7., 12. a 26. 
marca 1945. 

Úplnou absurdnosťou je, že posledné obete vražedného komanda zo-
mierali v čase, keď frontová línia bola takpovediac za humnami nášho 
mesta a nemecká posádka už mesto defi nitívne opúšťala. 

Nemeckí vojaci, ako sa dalo očakávať, za sebou zanechávali veľkú 
spúšť. Väčšinu deštrukčných akcií uskutočnili 4. a 5. apríla 1945. Do 
vzduchu vyhodili vážsky železný most, detonáciami poškodili väčšiu 
časť vojenských skladíšť a Einsatzkommando 13 podpálilo svoje sídlo 
na Hurbanovej ulici – Reissovu vilu, ktorá vyhorela do základov. Značne 
zdemolovali budovu pošty. Zničili aj železničnú stanicu a jej zariadenie, 
telegrafné a telefónne prístroje a v priestore stanice deštruovali všetky 
koľaje, vodáreň, nákladné rampy a výhrevňu. Život obyvateľov v týchto 
dňoch komplikovalo aj poškodenie telefónneho vedenia, ale najmä ne-
funkčnosť elektrárne. 

Oslobodzovanie časti Považia, v ktorej sa nachádza Nové Mesto nad 
Váhom, pripadlo spojeneckým vojakom zo strednej časti frontu, kde dô-
ležitú úlohu plnili jednotky 1. rumunskej armády. Tie od 4. do 6. apríla 
1945 oslobodzovali obce Novomestského okresu na ľavom brehu Váhu. 

Nemci sa na príchod spojeneckých armád náležite pripravili. 

OSLOBODENIE PRIŠLO PRED 75 ROKMI

Novomestský most cez rieku Váh zničený pri ústupe nemeckých vojsk 5. apríla 1945

Vojak Červenej armády na vojenskom motocykli  s postranným vozíkom (M-72) 

na Komenského ulici, pri evanjelickom kostole a fare

Ruskí vojaci nad plánom vojenských operácií v novomestskom chotári

Pochodujúci rumunskí vojaci na Haškovej ulici počas osláv oslobodenia a konca 2. sv. vojny 
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Vážení spoluobčania,
zvyčajne sa vám v tomto období prihováram v Parku Dominika Štub-

ňu-Zámostského pri Pamätníku padlým rumunským vojakom osobne, 
aby sme si slávnostne pripomenuli oslobodenie nášho mesta. Bohužiaľ, 
tento rok je iný. Bezohľadne do našich životov vstúpil neviditeľný nepria-
teľ, proti ktorému môžeme zatiaľ bojovať len disciplinovanosťou a ohľa-
duplnosťou jedného voči  druhému. Dovoľte mi preto, prosím, prihovoriť 
sa vám týmto spôsobom.

Vážení spoluobčania, naše mesto oslobodili pred sedemdesiatimi pia-
timi rokmi vojaci 4. rumunskej armády. 122 z nich sa domov už nikdy 
nevrátilo. Ich hrdinstvo a rozhodnosť, s akou odišli od svojich blízkych, 
si zaslúžia našu vďaku, lebo aj ich zásluhou môžeme žiť v mieri. Udalosti 
jari roku 1945 naznačovali, že sa blíži koniec najstrašnejšieho konfl iktu 
v dejinách ľudstva, ktorý zmaril milióny životov, snov o budúcnosti. No 
vôňu a zvuky jari, toho najkrajšieho ročného obdobia, neustále prehlu-
šovali výbuchy bômb, granátov, streľba. Aj v našom meste, podobne ako 
v iných,  zanechali pri ústupe vojaci fašistického Nemecka spúšť. Vypálili 
domy, poškodili telegrafné a telefónne vedenie, prerušili koľajovú trať, 
zničili samotnú stanicu a mnohé, mnohé ďalšie stavby a ulice... No nádej 
na nový začiatok, ktorú so sebou priniesli rumunskí vojaci, bola liekom  
na utrápené a bolesťou poznačené osudy úplne obyčajných ľudí. Nádej na 
život v mieri, bez vojny, utrpenia či hladu, bola hnacím motorom, ktorý 
umožnil našim obyvateľom znovu vstať a začať opäť budovať naše vskut-
ku nové, krásne Nové Mesto nad Váhom. 

Vážení spoluobčania, v mieri žijeme už 75 rokov. No v poslednom čase 
sa do našich životov začína nebadateľne vnárať čierny mrak neonacizmu. 
Chcem aj pri tejto príležitosti apelovať na nás všetkých, aby sme spoločne 
nedovolili zabudnúť na zverstvá, ktoré fašizmus napáchal. Sú ešte stále 
medzi nami ľudia, ktorí tieto hrôzy, napr. koncentračných táborov, prežili 
a povedali o nich... Správajme sa preto, prosím, zodpovedne, aby sa už 
nikdy neopakovali...

Vážení spoluobčania, dovoľte mi na záver vyjadriť úctu a vďaku našim 
osloboditeľom a spoločne nám všetkým zaželať život v mieri, zdraví, šťas-
tí, v pokore a trpezlivosti.

Jozef Trstenský, primátor

Už 2. apríla 1945 v počte asi 2000 vojakov obsadili pripravené zákopy 
v línii Čachtice – Nové Mesto, n. V. (lokalita Kamenná) – Bzince pod Ja-
vorinou. V meste sa menšie jednotky stiahli ku kasárňam, početnejšie 
pod Kamennú a na Rovenec do vybudovanej obrannej pozície. Na Ro-
venci, nad Bzinskou cestou, umiestnili 4 delá. Väčšia časť nemeckého 
vojska sa ešte pred príchodom spojencov presunula smerom na Bzince 
pod Javorinou. Prví rumunskí vojaci vošli do Nového Mesta nad Váhom 
už popoludní 6. apríla 1945, ale to ešte neznamenalo, že sa mesto mohlo 
tešiť z oslobodenia. 

V meste totiž operovala nepočetná skupina nemeckých vojakov (pod-
ľa novomestského kronikára to bolo 16 Nemcov), ktorí sa nadránom 7. 
apríla rozdelili do štyroch skupín a v centre mesta, najmä v uliciach Hur-
banova a Haškova, napádali rumunské hliadky. Niekoľko rumunských 
vojakov zabili a zranili. Zo strany Nemcov to bol jasný zámer vyprovoko-
vať väčšiu odvetnú akciu spojencov a zdržať ich. Tento úskočný manéver 
Nemcom takmer vyšiel. Veliteľ rumunských vojsk Rusan Virgil zastavil 
postup do mesta a v domnienke, že je v ňom nepriateľ schopný obrany, 
začal pripravovať delostreleckú paľbu. Počítal dokonca aj s pomocou so-
vietskych kaťuší od približujúcej sa Červenej armády. Vieme dobre, aké 
škody vedeli tieto populárne raketomety spôsobiť všade tam, kde boli 
použité. Nové Mesto nebolo ďaleko od podobnej tragédie, aká sa stala 
pár dní pred tým v Nitre, keď ju bombardovali sovietski letci a pri nálete 
na mestské centrum zabili viac ako tri stovky Nitranov (ofi ciálny počet 
obetí bol 345). Takejto tragédii v poslednej chvíli zamedzil Novomešťan 
Štefan Hurtík. Vyhľadal veliaceho rumunského dôstojníka, ktorý so svo-

jím štábom sídlil v jednom z domov za železničnými závorami na ceste 
do Piešťan a presvedčil ho, že v samotnom meste sa nachádza len má-
lopočetný nepriateľ. Rumuni prenikli do intravilánu mesta prekvapivo 
od Čachtíc (Nemci očakávali, že prídu po ceste od Piešťan), prešli cez 
starý cintorín a začali obchádzať mesto. Údernejšia časť rumunských 
vojakov zamierila cielene priamo ku Kamennej k Nemcom, ktorí v počte 
asi 70 mužov zostali v obrannej pozícii v zákopoch. Pred tým bola začatá 
delostrelecká príprava do priestoru Kamenná – Rovenec. V krátkom bo-
jovom strete padlo osem nemeckých vojakov a viac ako 30 bolo zajatých. 
Bezprostredne po Rumunoch mestom prechádzali aj príslušníci 53. 
Červenej armády pod velením generálporučíka Managarova. 

Udalosti spojené s oslobodzovaním mesta nezastihli Novomešťa-
nov nepripravených. Už v čase oslobodzovania mesta sa v pivničných 
priestoroch domu Štefana Martinusa zišli účastníci odboja a ustanovili 
dočasný Revolučný národný výbor (RNV). Za predsedu zvolili Eduar-
da Tvarožka, ktorý už v deň oslobodenia 7. apríla 1945 vyhlásil, že RNV 
preberá všetku právomoc v meste a okrese. Aj z tohto dôvodu sa mohla 
začať obnova úradov, začali sa opravy zariadení, sfunkčnili sa závody, 
zabezpečoval sa riadny chod verejného a občianskeho života. Veľmi dô-
ležitá bola oprava novomestskej elektrárne a obnovenie dodávok elek-
trického prúdu. Národný výbor dal taktiež podnet na rekonštrukciu 
poškodenej železničnej trate. Na náročnejších opravách a rekonštrukci-
ách spolupracoval RNV s velením sovietskych vojsk, ktoré sa zdržiavali 
v Novom Meste na Váhom. Prvým ruským veliteľom mesta bol kpt. Ana-
tol Vasiljevič Koznačevskij. Dňa 9.4.1945 prišiel do Nového Mesta nad 
Váhom ruský veliteľ npor. Šepovalenko s ruskými technikmi, ktorí orga-
nizovali spojazdnenie železničnej trate. Práce im netrvali dlho, pretože 
už 13. apríla prišiel prvý vlak z Leopoldova, bola to „motorka“ s ruskými 
dôstojníkmi. Pravidelná železničná doprava sa obnovila koncom mája, 
keď začal premávať jeden pár osobných vlakov na trati Bratislava – Nové 
Mesto nad Váhom – Stará Turá  a späť. Sovietski ženisti sa podieľali aj na 
rekonštrukcii cestného mosta cez Váh, ktorý zničili ustupujúci Nemci. 
Dôstojníci a niektorí z vojakov Červenej armády bývali v rodinných 
domoch. Z viacerých dobových fotografi í je zrejmé, že s obyvateľmi 
mesta nažívali v priateľskej atmosfére.  

Vojaci sovietskej a rumunskej armády sa nachádzali v Novom Mes-
te nad Váhom ešte aj v čase, keď sa kapituláciou Nemecka dňa 8. mája 
1945 skončila druhá svetová vojna. Z toho dôvodu aj oslavy konca voj-
ny v našom meste mohli prebehnúť za účasti príslušníkov obidvoch ar-
mád, ktoré Nové Mesto oslobodili. Tieto oslavy mieru sa uskutočnili na 
Bernolákovom námestí na sídlisku Lúka pred budovou mestského 
úradu (v súčasnosti budova nemocnice) a znamenali defi nitívnu bodku 
za udalosťami druhej svetovej vojny. 

 Podľa kroniky Nového Mesta nad Váhom spracoval Jozef Karlík. 

Nastúpené jednotky rumunskej a sovietskej armády pred budovou Mestského úradu 
v Novom Meste nad Váhom na Bernolákovom námestí (v súčasnosti budova nemocnice). 
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Ďakujeme, lebo iba vďaka Vám
môžeme pomáhať iným.

Od roku 2016 do roku 2019 sme z každého vydaného balenia darovali
1 cent novomestskej nemocnici k zvýšeniu komfortu jej pacientov.

ĎAKUJEME

SPOLU SME UŽ
DAROVALI

17 901,14 EUR
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DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2 v Novom Meste 

nad Váhom na Odborárskej ulici 3 (bývalé tlačiarne Tising) 

s ponukou servítkov, sviečok, dekorácii, aranžmánov, jednorazového 

riadu. Svadobná výzdoba - predaj - prenájom.

kontakt: 0905 962 718
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Jaroslav Bandura, 
( † 22.2.2020) vo veku  41 rokov

Oľga Gállová 
( † 23.2.2020) vo veku 72 rokov

Stanislav Miklánek 
( † 24.2.2020) vo veku  72 rokov

Igor Malota 
( † 24.2.2020 vo veku) 78 rokov

Elena Križanová
( † 22.2.2020) vo veku 82 rokov

Martin Fellmayer 
( † 22.2.2020) vo veku 19 rokov

Oľga Sučanská 
( † 25.2.2020) vo veku 78 rokov

Janka Kolenčíková, rod. Filáčková 
( † 29.2.2020) vo veku 66 rokov

Alžbeta Dragúňová
( † 1.3.2020) vo veku 85 rokov

Jozef Kadlec
( † 2.3.2020) vo veku 43 rokov

MUDr. Ján Kališ 
( † 2.3.2020) vo veku  90 rokov

Stanislav Masarik  
( † 2.3.2020) vo veku 72 rokov

Božena Bajčíková 
( † 2.3.2020) vo veku 87 rokov

Mikuláš Závodský
( † 10.3.2020) vo veku 69 rokov

Anton Lehocký 
( † 11.3.2020) vo veku 80 rokov

Emília Dzuráková 
( † 11.3.2020) vo veku 93 rokov

Miloš Babic 
( † 14.3.2020) vo veku  57 rokov

Ing. Tomáš Tlstovič  
(† 17.3.2020) vo veku 84 rokov

Oľga Kopasová 
( † 17.3.2020) vo veku  82 rokov

Ing. Ľubomír Šimo 
( † 17.3.2020) vo veku  51 rokov

Ing. Katarína Andelová 
( † 18.3.2020) vo veku 93 rokov

Miroslav Durec 
( † 18.3.2020) vo veku  50 rokov

Jozefína Rydlová 
( † 20.3.2020) vo veku 85 rokov

Božena Zemková 
( † 21.3.2020) vo veku 68 rokov

Viera Popelárová 
( † 22.3.2020) vo veku 86 rokov

O P U S T I L I  N Á S 
… v srdciach našich žiješ…

11. marca uplynulo štrnásť rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička 
a babička Helena PČOLÁROVÁ.

Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a so smútkom v srdci spomínajú dcéry Emília, Marcela s rodinami, 
syn Miroslav s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá Barborka, Martinko a ostatná rodina

8. apríla sme si pripomenuli 4. výročie, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a starý otec 

Jaroslav PIVODA.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

15. apríla uplynulo 7 rokov odkedy od nás navždy odišla naša drahá mama, babička, teta 
a sestra Oľga BÍROVÁ.

„Ak by som dostala jeden kvet za každýkrát čo na Teba myslím, mohla by som navždy 
kráčať v záhrade plnej kvetov.“ autor Claudia Ghandi

S láskou spomína dcéra Karin s rodinou, syn Jaromír, sestry a bratia s rodinami.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie. 
16. apríla uplynulo 15 rokov čo nás opustila naša drahá mama

Margita GÁLOVÁ, rod. Škorcová. 
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú dcéra Andrea s rodinou, synovia Igor a Marián s rodinami

Čas neúprosne beží, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
21. apríla uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný 

manžel, otec, dedko a pradedko  Emil POLÁČEK
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami. 

23. apríla sme si pripomenuli10. výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko

Ján TUSCHEL
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami. 

S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Kto v srdci žije, neodišiel, v spomienkach je stále s nami. 
28. apríla uplynulo 10. výročie, čo nás navždy opustil  náš drahý manžel, otec a deduško

Jaroslav REVAY
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomína manželka, dcéry a syn s rodinami. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí 
odprevadili dňa 6.3.2020 na poslednej ceste nášho milovaného manžela, otca, dedka, 

uja a švagra Stanislava MASARIKA. 
Rovnako ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 

ktorými chceli zmierniť náš veľký žiaľ.
Manželka Terézia s dcérou Janou a synom Petrom s ich rodinami.

Keď zomrie mama, aj slnko zájde, v duši sa rozhostí zvláštny chlad. 
Ťažko sa potom ešte vo svete nájde, kto by ako mama vedel mať rád.

Srdečne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom, 
ktorí sa dňa 15. apríla 2020 prišli rozlúčiť s našou mamou , babičkou a prababičkou 

Annou HARGAŠOVOU  rod. Hrobárovou. 
Zároveň úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina syn Milan, dcéra Eva a dcéra Olinka s rodinou.

S P O M Í N A M E

P O Ď A K O V A N I E

P O Ď A K O V A N I E
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OSOBNOSTI APRÍLA
2.4.1910 * SCHRAMM František, hudob-
ný skladateľ. Narodil sa a pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom. Nie je známe kedy a kde 
zomrel – 110. výročie narodenia. 
4.4.1935 * HNILICA Peter, lekár-endokri-
nológ, vysokoškolský pedagóg, vedec. 
Narodil sa v Starej Turej. Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom, v Trenčíne - 85. výročie 
narodenia. 
9.4.1710 * KLIMO Juraj, kňaz. Narodil 
sa v Lopašove. Pôsobil v Novom Meste nad 
Váhom. Zomrel 2.5.1777 v Pécsi (Maďarsko) 
– 310. výročie narodenia. 
11.4.1945 † ADAMOVIC Adam, lodný 
kapitán, účastník protifašistického odboja. 
Narodil sa 27.8.1921 v Bošáci. Študoval v 
Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Dunker-
que (Francúzsko) – 75. výročie úmrtia. 
14.4.2010† BERNOVSKÝ Ján, zdravotnícky 
pracovník, 360-násobný bezpríspevkový dar-
ca krvi a plazmy. Narodil sa 11.10.1926 v No-
vom Meste nad Váhom, kde aj zomrel – 10. 
výročie úmrtia. 
16.4.1910 † KULÍŠEK Miloslav, právnik, 
ľudovo-výchovný pracovník. Narodil sa 
4.8.1843 vo Vrbovciach. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel v Novom Meste nad Váhom – 110. 
výročie úmrtia. 
17.4.1915 * BARÁTOVÁ Elena, pedagogič-
ka. Narodila sa v Starej Turej. Pôsobila vo  
Višňovom, v Čachticiach, v Myjave, v Novom 
Meste nad Váhom, kde aj 27.9.2016 zomrela - 
105. výročie narodenia. 
23.4.1910 * TREBICHAVSKÝ Ivan, generál 
justičnej služby. Narodil sa v Trenčíne. Pôso-
bil v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne. 
Zomrel 16.9.1973 v Montreali (Kanada) – 
110. výročie narodenia. 
24.4.1905 * ĎURANA Kornel, matematik, 
pedagóg, autor učebníc, účastník protifaši-
stického odboja. Narodil sa v Kysuckom 
Novom Meste. Pôsobil v Novom Meste nad 
Váhom, v Trenčíne, kde aj 9.3.1967 zomrel – 
115. výročie narodenia. 
26.4.1925 * KRÉN Juraj, výtvarník, maliar. 
Narodil sa v Novom Meste nad Váhom, kde 
aj pôsobil. Zomrel 9.9.1969 v Bratislave – 95. 
výročie narodenia. 
28.4.2005 † CHLEBÍK Štefan, ovocinár. 
Narodil sa 6.6.1910 v Jablonke. Pôsobil v obci 
Hrušové. Zomrel v Novom Meste nad Váhom 
– 15. výročie úmrtia. 
30.4.1925 * JAMBOROVÁ Helena, 
demografka, štatistička. Narodila sa v 
Považanoch. Pôsobila v Novom Meste nad 
Váhom. Zomrela 6.9.1993 v Bratislave - 95. 
výročie narodenia.

OSOBNOSTI MÁJA

3.5.2015 † SLÁVIK Vladimír, poľovník, 
kynológ, športový strelec, majster odborného 
výcviku. Narodil sa 14.5.1931 v Bratislave. 
Pôsobil v Brunovciach a v Novom Meste nad 
Váhom, kde aj zomrel - 5. výročie úmrtia. 

10.5.1910 † PAVLÍK Alexander, lekár, národ-
no-kultúrny dejateľ. Narodil sa 5.10.1855 v 
Novom Meste nad Váhom, kde aj pôsobil. 
Gymnázium študoval v Trenčíne. Zomrel vo 
Viedni. Pochovaný je v Novom Meste nad 
Váhom – 110. výročie úmrtia. 

12.5.1910 * ŠKODÁČEK Pavol, lekár-
balneológ, vojak. Narodil sa v Lubine. Pôso-
bil v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom. 
Zomrel 12.6.1994 v Piešťanoch – 110. výročie 
narodenia. 

12.5.1995 † MARGETIN Vladimír, vodo-
hospodár, politik. Narodil sa 25.7.1931 v 
Dolnom Srní. Pôsobil v Novom Meste nad 
Váhom a v Dolnom Srní. Zomrel v Bratislave 
- 25. výročie úmrtia. 

15.5.1985 † SELECKÝ Anton, hudobný sk-
ladateľ, organový majster. Narodil sa 2.6.1909 
v Novom Meste nad Váhom, kde aj študoval. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 35. 
výročie úmrtia. 

20.5.2015 † CHAJMOVÁ Margita, poetka. 
Narodila sa 15.6.1925 v Bátovciach. Pôsobila 
v Novom Meste nad Váhom, kde aj zomrela – 
5. výročie úmrtia. 

25.5.1950 * PORIEZOVÁ Mária, peda-
gogička. Narodila sa Hlohovci. Pôsobila v 
Novom Meste nad Váhom. Zomrela 3.8.2011 
v Bratislave – 70. výročie narodenia. 

25.5.1970 † BAUMOVÁ Irena, lekárka. 
Narodila sa 28.7.1892 v Novom Meste nad 
Váhom, kde aj pôsobila a zomrela – 50. 
výročie úmrtia. 

26.5.1965 † MACHEK Václav, jazykovedec, 
pedagóg, člen korešpondent ČSAV. Narodil 
sa 8.11.1894 v Úhlejove (Česko). Pôsobil v 
Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Brne – 
55. výročie úmrtia. 

29.5.1825 * CHRÁSTEK Michal, kňaz, 
literárny historik, bibliograf, redaktor. Narodil 
sa v Novom Meste nad Váhom, kde študoval 
na gymnáziu. Zomrel 28.6.1900 v Žiari nad 
Hronom – 195. výročie narodenia. 

30.4.1925 * JAMBOROVÁ Helena, 
demografka, štatistička. Narodila sa v 
Považanoch. Pôsobila v Novom Meste nad 
Váhom. Zomrela 6.9.1993 v Bratislave - 95. 
výročie narodenia.  

Ján Slovík 
( † 22.3.2020) vo veku 83 rokov

Anna Slávková 
(†  24.3.2020) vo veku 86 rokov

Bc. Marián Filipovič 
( † 25.3.2020) vo veku 42 rokov

Pavel Adam 
( † 26.3.2020) vo veku  54 rokov

Miroslav Jurák 
( † 27.3.2020) vo veku 82 rokov

Jozef Prečuch 
( † 28.3.2020) vo veku 85 rokov

Dušan Predinský 
( † 28.3.2020) vo veku 64 rokov

Elidius Šipkovský 
( † 26.3.2020) 64 rokov

Josef Mikulinec 
( † 30.3.2020) vo veku  85 rokov

Dušan Bartovič 
( † 1.4.2020) vo veku 76 rokov

Jaroslav Kouřil 
( † 2.4.2020) vo veku 97 rokov

Marta Danišová 
( † 4.4.2020) vo veku 64 rokov

Jozef Čongrády 
( † 3.4.2020) vo veku 77 rokov

Terézia Padačová 
( † 4.4.2020) vo veku  78 rokov

Vladimír Duhár 
(† 11.4.2020 vo veku 67 rokov

Marián Moravčík
(† 12.4.2020) vo veku 66 rokov

Mgr. Ján Križan
(† 12.4.2020) vo veku 82 rokov

Stanislav Mraffko 
(† 12.4.2020) vo veku  55 rokov

Anna Hargašová 
( † 9.4.2020) vo veku 77 rokov

Danka Rešutíková
(† 17.4.2020) vo veku 75 rokov

Mária Bieliková 
(† 19.4.2020) vo veku  89 rokov

O P U S T I L I  N Á S 

OZNAM: Smútočné oznámenia, spomienky a poďakovania poprosíme posielať mailom na adresu: 
redakcia@msks.sk. Pokiaľ si želáte uverejniť aj fotografi u, nezabudnite ju dať do prílohy. 
Obratom Vám na mail pošleme vypočítanú sumu za uverejnenie (0,10€ / slovo) a IBAN, 
na ktorý môžete vykonať úhradu.              redakcia
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POVINNOSŤ NAHLÁSIŤ DRUHÚ KATEGÓRIU 
ZAMESTNANCOV

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verej-
ného zdravia, účinnej od 01. 06. 2018 má každý zamestnávateľ povin-
nosť nahlásiť Úradu verejného zdravotníctva údaje o zamestnancoch 
vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Povinnosť musí 
zamestnávateľ v zmysle zákona splniť do 15. januára príslušného kalen-
dárneho roka, pričom sa nahlasuje stav k 31. decembru predchádzajú-
ceho kalendárneho roka. Tento rok je lehota na nahlásenie predĺžená do 
28. februára. Stav zamestnancov nahlasuje zamestnávateľ elektronicky, 
pričom je povinný ho oznámiť aj zástupcom zamestnancov, ak u neho 
pôsobia.

Za zamestnanca sa na tieto účely považujú aj osoby pracujúce na 
základe pracovnej zmluvy, ale aj osoby vykonávajúce prácu na základe 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Nahlásiť je 
nevyhnutné aj študentov vysokej školy a žiakov strednej školy, ktorí u za-
mestnávateľa vykonávajú praktickú výučbu. Za zamestnancov sa nepo-
važujú len živnostníci, s ktorými zamestnávateľ spolupracuje.

Zamestnávateľ nahlasuje Úradu verejného zdravotníctva údaje v roz-
sahu:
· názov pracoviska,
· názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia,
 ktorým sú zamestnanci vystavení,
· počet zamestnancov pracoviska.

Do druhej kategórie patria práce, pri ktorých nie je predpoklad po-
škodenia zdravia, ale vzhľadom na pôsobiace faktory sa nedá vylúčiť ne-
priaznivá odpoveď organizmu. Patria sem práce, pri ktorých nepriaznivé 
faktory síce sú namerané, avšak neprekračujú limity, ktoré by vyžadovali 
zaradenie do vyššej kategórie.

Kritériá pre zaradenie zamestnancov do jednotlivých kategórií upra-
vuje jednak zákon č. 355/2007 Z. z. o o ochrane, podpore a rozvoji ve-
rejného zdravia, pričom podrobnosti upravuje vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce 
a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdra-
votných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Medzi nepriaznivé faktory patrí hluk, vibrácie, elektromagnetické 
pole, ultrafi alové pole, infračervené žiarenie, lasery, ionizujúce žiarenie, 
zvýšený tlak vzduchu, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne 
faktory, biologické faktory, záťaž teplom, záťaž chladom, fyzická záťaž 
a psychická pracovná záťaž.

Zaradenie prác do jednotlivých kategórií pre zamestnávateľa vykoná-
va pracovná zdravotná služba. Ak zamestnávateľ zamestnáva verejného 
zdravotníka, alebo lekára so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo 
a klinická toxikológia, zaradenie prác do kategórií môže pre zamestná-
vateľa urobiť aj tento zdravotník, resp. lekár.

Zaradenie do určitej kategórie nie je naviazané na názov určitého 
pracovného miesta, na ktoré je zamestnanec zaradený, ale odvíja sa 
od faktorov, ktoré na zamestnanca vplývajú pri výkone práce na tomto 
pracovnom mieste. Ak je zamestnanec pracuje napríklad na pozícii ad-
ministratívneho pracovníka, ale vzhľadom na situovanie priestorov za-
mestnávateľa je vystavený nadmernému hluku z výrobne, bude zaradený 
v závislosti od úrovne hluku minimálne do druhej kategórie. Pri niekto-
rých nepriaznivých faktoroch, bude zaradenie do kategórie závisieť aj 
od dĺžka vystavenia zamestnanca tomuto nepriaznivému faktoru. Pri 
už spomínanom hluku bude napríklad rozhodovať, či má zamestnanec 
ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín, resp. denný pracovný čas 
8 hodín, alebo nie a taktiež ako dlho počas pracovného času je nepriaz-
nivému faktoru zamestnanec vystavený. Taktiež záleží na tom, či je za-
mestnanec nepriaznivému faktoru vystavený počas celého roka, alebo 
len v určitom období.

Advokátska kancelária JUDr. Adriany Ručkayovej
Vypracované k 30. 04. 2020

OPATRENIA V OBLASTI SÚKROMNÉHO PRÁVA 
V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

 Národná rada Slovenskej republiky v súvislosti so súčasnou situáciou 
kvôli ochoreniu COVID-19 schválila dňa 25. 03. 2020 zákon, ktorým 
dochádza k prerušeniu plynutia súkromnoprávnych lehôt v dôsledku 
ktorých by došlo k premlčaniu alebo zániku práva odo dňa  27. 03. 2020, 
neplynú až do 30. 04. 2020. Súkromnoprávne lehoty v dôsledku kto-
rých dochádza k premlčaniu alebo zániku práva, ktoré uplynuli po 
12. 03. 2020 sa neskončia skôr ako 30 dní od 27. 03. 2020.

Medzi súkromnoprávne lehoty, ktorých sa táto právna úprava týka sú 
zaradené premlčacie lehoty, t.j. lehoty po uplynutí ktorých zaniká mož-
nosť vymáhať určité právo na súde a prekluzívnych lehoty, t.j. v lehoty 
po uplynutí ktorých zaniká právo, nielen možnosť vymáhať ho na súde, 
v zmysle Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných 
súkromnoprávnych predpisov. Pozastavenie plynutia lehôt sa netýka 
napríklad lehôt splatnosti, lehôt na plnenie a ani žiadnych iných lehôt. 
Pokiaľ má teda určitá osoba povinnosť niečo zaplatiť, niečo konať a po-
dobne, má táto osoba povinnosť plniť v lehote, ktorá jej vyplýva zo zmlu-
vy alebo zo zákona.

Z uvedeného vyplývajú dve možné situácie. Prvou situáciou je, keď 
by mala lehota uplynúť medzi účinnosťou zákona, t.j. medzi dňom 
27. 03. 2020 a 30. 04. 2020. V takomto prípade dochádza k zastaveniu 
plynutia lehoty, ktorej plynutie sa obnovuje až po 30. 04. 2020. Dĺžka 
samotnej lehoty bude predĺžená o čas jej zastavenia.

Zastavenie plynutia lehôt netýka všetkých súkromnoprávnych pre-
mlčacích a prekluzívnych lehôt, ale len tých lehôt, ktoré by uplynuli 
v období medzi 27. 03. 2020 a 30. 04. 2020. Nedôjde tak automaticky 
k plošnému predĺženiu všetkých súkromnoprávnych premlčacích a pre-
kluzívnych lehôt.

Druhou situáciou je, keď lehota uplynula, resp. uplynie medzi 
12. 03. 2020 a 27. 03. 2020. V takomto prípade sa má za to, že lehota 
uplynie až 30 dní po 27. 03. 2020.

Predĺženie lehôt sa rovnako týka aj lehôt v civilnom konaní na súde, 
bez ohľadu na to, či sa jedná lehoty ktoré sú určené zákonom alebo sú-
dom. Pokiaľ sa týka trestného konania, predĺženie lehôt sa týka len le-
hoty na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, 
poškodeného a zúčastnenú osobu.

Osobitne dochádza k predĺženiu lehoty na podanie návrhu na vyhlá-
senie konkurzu. Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok 
návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase 
od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, je 60 dní.

Zákonom sa ďalej taktiež ustanovuje, že v čase mimoriadnej situácie 
alebo núdzového stavu súdy vykonávajú pojednávania len v nevyhnut-
nom rozsahu a ochrana zdravia je dôvodom na vylúčenie verejnosti z po-
jednávania.

Do 30. 04. 2020 sú taktiež zakázané dražby a výkon záložného práva. 
Úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase odo dňa 27. 03. 2020 
do 30. apríla 2020 sú neúčinné.

Zákonom sa taktiež zavádza možnosť pre kolektívne orgány práv-
nických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo ob-
chodného práva, t.j. napríklad obchodné spoločnosti a družstvá, v čase 
mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné 
hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu 
prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich 
vnútorných predpisov alebo stanov.

Advokátska kancelária JUDr. Adriany Ručkayovej

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE V SÚVISLOSTI 
S OCHORENÍM COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky dňa 02. 04. 2020 prijala novelu 
Zákonníka práce v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Účelom 
novely Zákonníka práce je udržanie pracovných miest, zvýšenie fl exibi-

PRÁVNA PORADŇA - ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDR. RUČKAYOVEJ
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lity práce a ochrana zamestnancov počas trvania pandémie ochorenia 
COVID-19 a v tej súvislosti prijatých ochranných opatrení.

Opatrenia zavedené novelou Zákonníka práce sa uplatňujú počas mi-
moriadnejsituácie, ktorými sa počas tohto stavu modifi kujú ustanove-
nia zákonníku práce v 1 až 9 časti.

Zamestnávateľ je oprávnený počas účinnosti opatrení napredchádza-
nievznikuašíreniuprenosnýchochoreníalebo opatreniapri ohrozeníve-
rejnéhozdravia nariadiť zamestnancovi výkon práce z domácnosti, tzv. 
homeoffi ce, samozrejme za predpokladu, ak to povaha práce, ktorú za-
mestnanec vykonáva dovoľuje.

Zároveň sa dáva právo zamestnancovi požiadať o tzv. homeoffi ce za-
mestnávateľa, taktiež s ohľadom na povahu práce, ktorú má so zamest-
návateľom dohodnutú a tiež za predpokladu, že tomu nebránia vážne 
prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa, ktoré by bránili výkonu 
tejto činnosti z domu.

Pre nariadenie výkonu práce je potrebné individuálne pri každom 
zamestnancovi prihliadať na to, o aký druh práce sa jedná a či je reálne 
možné požadovať od zamestnanca, aby vykonával takého práce z domu. 
Vo väčšine prípadov pôjde pravdepodobne o práce administratívneho 
charakteru. Avšak aj v tomto prípade je nevyhnuté vyhodnotiť či na stra-
ne zamestnávateľa existujú alebo neexistujú vážne prevádzkové dôvody, 
ktoré by bránili, aby zamestnanec vykonával prácu z domácnosti. Ta-
kýmto vážny prevádzkovým dôvodom môže byť napríklad aj infraštruk-
túra a pracovné pomôcky, ktoré zamestnanec k výkonu práce potrebuje 
alebo prístup k určitým dátam, ktoré nie je možné zdieľať na diaľku apod.

Ďalšou novinkou, je skrátenie lehôt pri nariaďovaní čerpania dovolen-
ky zo strany Zamestnávateľa, ten je v čase platnosti mimoriadnejsituácie 
oprávnený nariadiť čerpanie dovolenky, ktorá je prenesená z predchá-
dzajúceho roku minimálne dva dni vopred. Čerpanie dovolenky na ktorú 
vznikol nárok tento rok musí zamestnancovi oznámiť najmenej sedem 
dní vopred. Tieto lehoty je možné skrátiť len sú súhlasom zamestnanca.

Zmena sa dotkla aj plánovania zmien, kedy je povinnosťou zamest-
návateľa oznámiť plánovanie zmien zamestnancom minimálne 2 dni 
vopred, a to s platnosťou minimálne na týždeň.

Zamestnávateľ je taktiež povinný ospravedlniť neprítomnosť zamest-
nanca v práci, z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie zamest-
nanca, pričom vo všeobecnosti zamestnancovi počas trvania karan-
ténneho opatrenia alebo izolácie nepatrí náhrada mzdy. Zamestnanec, 
ktorýmá dôležitúosobnúprekážkuv práciz dôvodukaranténnehoopat-
renia, izolácie, osobného a celodennéhoošetrovaniachoréhočlenarodi-
nypodľaosobitnéhopredpisualebo osobnej a celodennejstarostlivostio 
fyzickúosobu sa posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný za do-
časne práceneschopného. Po návrate do práce sa takýto zamestnanec 
posudzuje rovnako ako zamestnanec, ktorý sa vrátil po dočasnej práce-
neschopnosti. Dôsledkom, že sa na zamestnanca hľadí ako na dočasne 
práceneschopného je zákaz dania výpovede takémuto zamestnancovi, 
až na výnimky pri ktorých Zákonník práce pripúšťa skončenie pracov-
ného pomeru aj počas trvania práceneschopnosti.

Novela upravuje prekážkuv prácinastrane zamestnávateľa v prípade, 
ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zasta-
venie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnu-
tia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzeniečinnosti 
zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzo-
vého stavu alebový nimočného stavu, a stanovuje, že v tomto prípa-
de patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80% jeho priemerného 
zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. V prípade, že existuje 
kolektívna zmluva alebo iná dohoda medzi zamestnávateľom a zástup-
cami zamestnancov, má táto prednosť pred uvedeným zákonným usta-
novením. Rovnako sa toto ustanovenie nevzťahuje na zamestnancov, 
ktorých zamestnávateľ je subjektom hospodárskej mobilizácie, ktorému 
bola uložená pracovná povinnosť.

Poznámka – v čase prípravy tohto textu ešte nebola táto novela Zá-
konníku práce zverejnená v Zbierke zákonov, takže pri vyhotovovaní 
textu sa vychádzalo z dokumentu zverejneného na stránke NR SR.

Novela Zákonníku práce vstúpi do účinnosti dňom vyhlásenia 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Advokátska kancelária 
JUDr. Adriany Ručkayovej

Druhá časť výstavy v priestoroch Podjavorinského múzea sa zameria-
va na mladšiu dobu bronzovú, konkrétne na lužickú kultúru v Novom 
Meste nad Váhom. Archeologické nálezy z doby bronzovej patria medzi 
veľmi početné a často skúmané. Vystavené predmety sú hlavne z výsku-
mov z Nového Mesta nad Váhom a z okolitých lokalít.

Jedno z nálezísk sa nachádzalo v polohe Tri kríže. Pri stavbe opra-
várenských dielní bola porušená časť sídliska a v roku 1970 zachránili 
pracovníci múzea v Novom Meste nálezy z rozrušených objektov. Zá-
chranný archeologický výskum tu uskutočnil Archeologický ústav SAV 
v Nitre pod vedením Ladislava Veliačika o rok neskôr. Výskum odkryl 
20 sídliskových jám s nálezmi z doby bronzovej a zo stredoveku. Z lužic-
kej kultúry prevládajú jamy s nepravidelným oválnym alebo kruhovým 
pôdorysom. Obsahovali keramické črepy, mazanicu a zvieracie kosti. 
Okrem keramiky sa pri výskume našli aj bronzové ihlice, kostené hro-
ty a šidlá. Sídlisko sa tiahne pozdĺž okraja terasy smerom na Čachtice. 
Ďalší súbor nálezov bol zachránený aj v roku 1990 na pravej strane cesty 
z Nového Mesta nad Váhom smerom do Čachtíc. Súčasťou sídliska sú 
zrejme aj tri objekty porušené ryhou pre telefónne vedenie v polohe Vi-
nohrady v roku 1980.

Súčasťou predchádzajúceho sídliska bolo pravdepodobne aj nálezis-
ko v polohe Horné Samoty, ktoré sa nachádza asi 400 metrov na sever 
od Troch krížov. Boli tu porušené štyri sídliskové objekty, ktoré sú svojím 
nepravidelným tvarom a rozmermi podobné jamám odkrytým v polohe 
Tri kríže. Z tejto polohy pochádzajú výlučne nálezy lužickej kultúry.

V roku 1947 prebehol krátkodobý záchranný archeologický výskum 
na mieste dnešného parku Dominika Štubňu-Zámostského, počas kto-
rého bolo preskúmaných jedenásť rozrušených žiarových hrobov. Žiaro-
vé pohrebisko sa nachádza na ploche bývalého starého cintorína, kde sa 
pri kopaní hrobových jám objavovali kusy pravekej keramiky. V minu-
losti sa tu údajne narazilo aj na väčší skrinkový žiarový hrob obložený 
kameňmi. V keramickom materiáli sú zastúpené profi lované amfory, 

črpáky, misy so zatiahnutým okrajom a profi lované šálky. Okrem toho 
rozrušené hroby obsahovali aj bronzové drôty, bronzový nôž a sedlovitú 
sponu.

V roku 1960 sa do múzea v Novom Meste nad Váhom dostal bronzový 
meč typu Riegsee s plnou liatou rukoväťou. Bol údajne objavený v piesku 
vybagrovanom z Váhu. Pri bagrovaní koryta Váhu sa našli aj ďalšie dva 
bronzové meče s jazykovitou rukoväťou. Meče sú vystavené v expozícii 
Podjavorinského múzea. Výstava je doplnená aj o štvrtý bronzový meč 
s jazykovitou rukoväťou, ktorý taktiež pochádza zo Zelenej vody.

Text a foto: Patrícia Maňáková
(Autorka je archeologička Trenčianskeho múzea v Trenčíne, oddelenie 

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom.)
Foto: archív

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM V PRAVEKU (2. ČASŤ)

Keramický súbor z Nového Mesta nad Váhom - Starého cintorína
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Nákazlivé choroby existovali nepochybne už v najstarších dobách 
existencie človeka. Akonáhle sa však prelomili bariéry izolovaných 
spoločností a nové technológie a zručnosti otvorili aj nové možnos-
ti - predovšetkým rozvoj diaľkového obchodu a komunikácií, ľudia 
sa dali do pohybu po celej zemeguli. Spolu s nimi sa začali presúvať 
aj pôvodcovia nákazlivých chorôb. Tak vznikli pandémie - choroby, 
ktoré zachvátili všetky vtedy obývané územia – celý známy svet.

Prvú známu pandémiu, ktorá sa dotkla územia Slovenska a tiež aj 
Nového Mesta, spôsobil bacil moru. Čierna smrť, ako mor nazývali 
pre sčernenie pokožky po ochorení, obletela v niekoľkých vlnách po 
Ázii celú Európu. Po pandémii v rokoch 1347 až 1351 zanechala za 
sebou 25 miliónov mŕtvych, čo bola tretina európskej populácie. Cel-
kovo táto pandémia po celom svete zahubila asi 75 miliónov ľudí, je 
teda dodnes najhoršou, ktorá ľudstvo v jeho histórii postihla. O obe-
tiach moru v našom meste počas tejto pandémie neudávajú svedec-
tvo žiadne písomné pramene. Vieme len, že sídlo Nitrianskej župy 
- Nitru, do ktorej patrilo i Nové Mesto nad Váhom, navštívil mor 
v roku 1345.

Morová epidémia plnou silou zasiahla mesto aj v roku 1694. Bolo 
to našťastie už obdobie, keď sa obyvatelia miest nestavali k morovým 
epidémiám celkom pasívne, ale účinky moru vedeli zmierňovať pro-
stredníctvom určitých protimorových opatrení. Zásady týchto opat-
rení boli pre Uhorsko obsiahnuté v nariadení Ordopestis kardinála 
Kollonicha z roku 1692, teda dva roky pred vypuknutím spomína-
nej morovej epidémie v Novom Meste. Väčšina týchto opatrení ešte 
i dnes znie pomerne aktuálne: koncentrovanie chorých v osobitných 
nemocniciach - špitáloch, alebo separovanie, ohradenie, resp. ob-
kľúčenie zamorených oblastí miest, obcí a jednotlivých domov, zá-
kaz masových podujatí (trhov, cirkevných procesií a zábav), obcho-
dovania a cestovania, vstupu do zamorených miest, karanténa (na 
hranici zamorených oblastí zdržiavali osoby a tovar až na 40 dní), 
dezinfekcia (dymom, spálením šiat a bielizne po chorom). Osoby 
prichádzajúce do styku s chorým si dávali na hlavu kuklu, obliekali 
si ochranný odev, dezinfi kovali sa dymom z borovíc, octom a šťavou 
z citrónov.

V Novom Meste jedna z najdôležitejších podmienok týchto opat-
rení - mestský špitál, už v tom čase existovala. Budova špitála (chu-
dobinca) stála od roku 1636 pri Hornej bráne. V jej tesnej blízkosti 
v roku 1719 postavila rodina Viszlay kaplnku sv. Ondreja, ktorá sa 
zachovala do súčasnosti. Dôležitú úlohu v boji proti morovej epi-
démie zohrala aj autorita novomestského prepošta Jakuba Haška, 
ktorý jednak dbal na dodržiavanie opatrení, a jednak so svojím voj-
skom – bandériou zriadil morový kordón, ktorý kontroloval vstup 
do mesta. Priebeh moru z roku 1694 môžeme čiastočne sledovať zo 
zápisov rímskokatolíckej matriky zomrelých, podľa ktorej počet mŕt-
vych v marci vzrástol takmer trojnásobne oproti dlhodobému prie-
meru, Vyššia úmrtnosť pretrvávala až do mája 1694. Pamiatkou na 
túto morovú udalosť v našom meste je morový mariánsky stĺp, ktorý 
dal u majstra Pavla zo Žabokriek postaviť Jakub Haško, ale jeho od-
halenia v r. 1696 sa už nedožil. Zomrel 19. októbra 1695.

Morové epidémie navštívili mesto ešte niekoľkokrát. Mor po po-
vstaní Františka II. Rákocihov roku 1710 bol zrejme jednou z naj-
väčších pohrôm, aké postihli obyvateľstvo Nového Mesta ale aj iných 
miest na Považí. Z dôvodu nedôslednosti vedenia matričných zázna-
mov z tohto pohnutého obdobia nepoznáme počet obetí v našom 
meste. V Trenčíne zomrelo údajne až 1600 obyvateľov.

Mor v Novom Meste opäť vyčíňal v roku 1738. Tentokrát čierna smrť 
nemala konca. Od februára do septembra zomrelo približne 70 ľudí.

Poslednýkrát zaútočil na obyvateľov Nového Mesta v roku 1771. 
Táto pliaga, ktorá spôsobila nespočetný počet ľudských tragédií, 

sa síce z histórie mesta úplne vytratila, ale iným nákazlivým choro-
bám zďaleka nebol koniec. Dnes už nepredstaviteľnú úmrtnosť detí 
(v roku 1739 zomrelo až 102 detí do veku 5 rokov) zapríčinili infekč-
né choroby, najčastejšie to boli pravé kiahne.

O najväčšie pandémie, ktoré spôsobili hromadnú smrť mladých 
i starých Novomešťanov, sa postarala cholera, ktorá v 19. storočí 
udrela na mesto vo viacerých smrtiacich vlnách. Do celého sveta sa 
rozšírila z nádrže na rieke Ganga v Indii. O krátky čas vyčíňala v Ázii 
a odtiaľ prenikla do stepí južného Ruska. Do susedného Poľska ju za-
vliekli ruskí kozáci počas svojej misie proti poľským povstalcom. Na 
územie Slovenska ju preniesli pltníci z Poľska.

Cholera je rýchlym a efektívnym zabijakom. Prejavuje sa zvraca-
ním, vodnatými hnačkami, veľkou stratou telesných tekutín a boles-
tivými kŕčmi. Pôvodcom nákazy je baktéria vibriocholerae. O osude 
nakazených bolo zvyčajne rozhodnuté v priebehu 24 hodín, často zo-
mierali už po 7 až 10 hodinách, málokedy ešte žili viac ako 48 hodín.

Prvú obeť cholery v našom meste zaznamenala matrika rímskoka-
tolíckej cirkvi 5. augusta 1831. Bol to 45-ročný Ján Bútora. O deň 
neskôr pribudli k nemu 50-ročný mäsiar Juraj Štukovský a ďalší traja 
Novomešťania vo veku 26 – 35 rokov. A potom sa už matrika zapĺňa 

PANDÉMIU VEĽKÉHO ROZSAHU SME V MESTE UŽ MALI  

Morový stĺp na námestí so sochou Panny Márie, ktorý dal 
na pamiatku morovej epidémie v roku 1694 postaviť novomestský 

prepošt Jakub Haško. Foto: Jana Krištofovičová 
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zápismi o smrti neuveriteľne rýchlo. Podľa matričných záznamov si 
cholera už za prvý mesiac svojho vyčíňania vyžiadala 141 obetí (115 
katolíkov a 26 evanjelikov). Nemoc v našom meste vyčíňala do 7. no-
vembra 1831, keď zomrela jej posledná obeť, 45-ročná evanjelička 
Dorota Trvajová. Matričné záznamy vedené počas tejto pandémie 
hovoria jasnou rečou– v našom meste zomrelo na choleru 187 kato-
líkov a 52 evanjelikov, teda 249 pokrstených Novomešťanov. Celkový 
počet obetí cholery v z roku 1831 je určite vyšší, pretože nie sú nám 
známe matričné údaje o obyvateľoch Nového Mesta príslušných do 
židovskej náboženskej obce.

V roku 1849 zaútočila cholera na naše mesto znova. Zavliekli ju 
k nám ruské vojská, ktoré prišli zachrániť habsburský trón. V No-
vom Meste na následky ochorenia zomrelo 125 ľudí, čo bol vzhľadom 
na menšiu intenzitu epidémie veľmi vysoký počet. Prvou obeťou tejto 
epidémie nebol Novomešťan, ale mladý, 26-ročný ruský kaprál z Ka-
liningradu Viliam Kotschy, ktorého by sme zrejme dnes označili za 
pacienta nula. Zomrel 23. apríla 1849. Choroba kosila obyvateľstvo 
až do konca septembra 1849.

Pre naše mesto bola tragickou aj epidémia cholery v roku 1866. 
Túto vlnu pandémie k nám dovliekli tiež vojaci cudzej armády, ten-
toraz to boli Prusi. Prvou obeťou zaznamenanou v Novom Meste bol 
podobne ako pri epidémii cholery v roku 1849 tiež vojak a tiež Rus - 
gréckokatolík Nikolaj Prystaj, ktorý slúžil pravdepodobne v rakúskej 
armáde. Zomrel 23. augusta 1866. Cholera v tomto roku trvala celý 
september a október a ustúpila až začiatkom novembra, zrejme 
v čase prvých mrazov. Úmrtnosť enormne vysoká, ochorelo 262 ob-
čanov, z toho až 159 zomrelo. Poslednou obeťou cholery v roku 1866 
bola len osemtýždňová Marienka Michaliková, ktorá zomrela 3. no-
vembra 1866.

Cholera v roku 1866 nepovedala Novomešťanom posledné slovo. 
V roku 1873 navštívila naše mesto po štvrtýkrát. Narazila však už na 
disciplinovanejších občanov, takže počet obetí už nebol taký vysoký, 
ale aj tak sa jej podarilo nakaziť 34 Novomešťanov. Z nich sa uzdra-
vilo iba 12 a 22 zomrelo.

Cholera sa po tomto útoku na naše mesto stala minulosťou. Novo-
mešťania takmer pol storočia nepoznali, čo je to pandémia, ale to len 
dovtedy, kým neprišiel rok 1918 a s ním aj choroba ešte nebezpečnej-
šia ako mor a cholera. Bola to tzv. španielska chrípka, ktorá v závere 
1. svetovej vojny a krátko i po nej zabíjala oveľa viac ako zbrane, kto-
rými bojovali frontoví vojaci. Odhaduje sa, že počas prvej svetovej 
vojny zahynulo asi desať miliónov vojakov a päť až sedem miliónov 
civilných obyvateľov. Chrípková pandémia pripravila o život približ-

ne 50 miliónov ľudí. Bola to najväčšia katastrofa, spôsobená živým 
pôvodcom v histórii, porovnateľná len s čiernou smrťou – morom 
v stredoveku.

Presný pôvod tejto smrteľnej nákazy zostáva aj po sto rokoch od jej 
výskytu nejasný. Isté je len to, že prívlastok „španielska“ dostala ne-
oprávnene, pretože prvý prípad bol zaznamenaný nie v Španielsku, 
ale v Spojených štátoch amerických. Prvým prípadom tejto chrípky 
bolo ochorenie vojaka Alberta Gitchella v tábore Funston v americ-
kom Kansase, ktorý sa hlásil 11. marca 1918 s horúčkou, bolesťami 
hlavy a hrdla vo vojenskej ošetrovni. Ešte toho dňa ochorela viac ako 
stovka ďalších vojakov. Španielska chrípka sa do Ameriky pravdepo-
dobne dostala zložitou cestou z Číny.

Podobne ako pôvodca súčasnej pandémie koronavírus Covid 19, 
ani vírus španielskej chrípky nezabíjal priamo. Najskôr potlačil imu-
nitný systém infi kovanej osoby a tým aktivizoval množenie baktérie, 
ktorá je bežne prítomná v hornej časti dýchacieho traktu. To spôso-
bilo silný zápal pľúc, na ktorý pacienti umierali.

Chrípka zasiahla všetky vrstvy obyvateľstva. Neobišla ani slávnych 
a významných ľudí. Španielsku chrípku prekonal aj Milan Rastislav 
Štefánik, ktorý ochorel počas návštevy na japonskom ministerstve 
zahraničných vecí 15. októbra 1918 v Tokiu. Dva dni Štefánikov 
vyčerpaný organizmus bojoval so zákerným vírusom. Neskoršiemu 
československému ministrovi vojny však nebolo súdené zomrieť tak 
ďaleko od svojej vlasti. Ako vieme, zahynul pri leteckom nešťastí 
o pol roka neskôr, keď sa vracal na Slovensko. Chrípku sa podarilo 
prekonať napríklad aj vtedajšiemu americkému prezidentovi Wo-
odrowovi Wilsonovi, budúcemu prezidentovi Franklinovi Roose-
veltovi a tiež spisovateľovi Franzovi Kafkovi. Naopak, podľahli jej 
celebrity vtedajšieho sveta ako francúzsky básnik Guillaume Apol-
linaire, francúzsky dramatik Edmond Rostand, nemecký sociológ 
Max Weber, ale tiež aj starý otec súčasného amerického prezidenta 
Frederick Trump.

Španielska chrípka neušetrila ani naše mesto. O smrti Novo-
mešťanov, ktorí jej podľahli, sa dozvedáme z matričných záznamov 
zomrelých osôb z rokov 1918 - 1919. Pri španielskej chrípke, ako 
sme už uviedli, sa vlastne zomieralo na zápal pľúc, takže celý jej la-
tinsko-maďarský názov v matrike znie: „infl uenza tüdőlob“ (chríp-
ka, zápal pľúc). Prvou obeťou tejto pandémie v našom meste bol 
40-ročný Novomešťan židovského náboženstva Armin Bolcor, ktorý 
zomrel 3. septembra 1918. V ten istý deň zomrela aj 41-ročná Anna 
Staňová, rodená Pavlíková. Najväčší počet úmrtí priniesli mesiace 
september a október. Za tento čas zomrelo až 34 ľudí, čo sú takmer 
dve tretiny z celkového počtu obetí. Španielska chrípka v našom 
meste zapríčinila smrť až 51 ľuďom.

Charakteristickým znakom tejto chrípky bolo, že zomieralo viac 
mladých ľudí, ako pri iných pandémiách. Bolo to tak aj v Novom 
Meste. Aj poslednou obeťou bolo len 16-ročné dievča Anna Kubáno-
vá, ktorá zomrela 27. januára 1919.

Zaujímavosťou je, že táto pohroma u súčasníkov nezanechala 
adekvátnu stopu. Dokonca v mestskej kronike nie je o nej ani zmien-
ka, hoci pol stovka mŕtvych obyvateľov nášho mesta za necelých päť 
mesiacov je porovnateľná s počtom padlých Novomešťanov počas 
1. svetovej vojny. Tragédie v novomestských rodinách zapríčinené 
pandémiou chrípky sa však odohrávali v čase, keď v meste prebieha-
li udalosti spojené so vznikom 1. ČSR. Tie boli v našom meste také 
dramatické, že prišlo aj k stratám na životoch.

Podstata šírenia pandémií sa od stredoveku nezmenila. Ako sa 
v dávnych dobách šírili nákazy bez priestorového obmedzenia, tak je 
to aj teraz, keď nás sužuje pandémia ochorenia novým koronavírusom 
Covid-19. Rozdiel je len v tom, že ľudstvo už vie tomuto neviditeľnému 
zabijakovi vzdorovať účinnejšie ako v minulosti, keď pri veľkých pandé-
miách hynuli nie tisíce, ale milióny ľudí.

 Jozef Karlík

Ukážka záznamov rímskokatolíckej matriky z augusta 1831 
o úmrtí Novomešťanov na choleru. Matrika zaznamenáva 

až 187 obetí epidémie.
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Viete, čo zachytáva 
archívna snímka?

OSEMSMEROVKA 

TAJNIČKA PRE DETI Správna odpoveď: zlatý dážď

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Máme ich v ústach.   

2. Jazdí po koľajniciach.  

3. Nosí sa na karnevale.   

4. Mláďa sliepky.   

5. Umývame sa v ňom. 

 

6. Mama, otec, deti sú všetci spolu čo?  

7. Keď prší ochráni ťa.   

8. Je zelená a kváka.   

9. Malá loď - zdrobnelina.

NAŠA  FOTOHÁDANKA

SEDEMDESIATE ROKY 
20. STOROČIA.

POHĽAD NA BÝVALÚ 
SLÁDKOVIČOVÚ ULICU 

SMEROM NA ŽELEZNIČNÚ 
STANICU. VĽAVO JE SÚČASNÁ 

HAŠKOVA ULICA. 
VŠETKY BUDOVY BOLI 

ASANOVANÉ PRI VÝSTAVBE 
SÍDLISKA LÚKA. NA MIESTE 

BUDOV VPRAVO JE 
V SÚČASNOSTI OBCHODNÝ 

DOM JEDNOTA.
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Fefe vtrhol do nášho malého mesta s rokenrolom ako na jednej nohe 
poskakujúci Jerry Lee Lewis kdesi v americkej Omahe. V tých dobách, 
keď speváci distingvovane postávali pri mikrofóne, decentne nakláňali 
hlavu a seriózne vyspevovali Rodný môj kraj či Dej mi pár okovů, odpá-
lil svoje Komón lets gou na natrieskaných čajoch v starej jedálni bývalej 
Palmy a všetci išli zošalieť.

Postávali sme za oknom tej malej nízkej barabizne, kde to ešte od obe-
da páchlo gulášom, a nasávali energiu, čo sýtila viac ako obedy starých 
kuchárok za posledné tri dni. Zamastení chlapi z druhej fabrickej zme-
ny prilákaní rámusom sa pri poskakujúcom rockerovi chytali za bruchá 
a neveriacky krútili hlavami: Blázen. Tak som ho ako trinásťročný prvý-
krát zaregistroval. Náš idol - Fefe.

V tých časoch pod pojmom živel si človek predstavil víchricu, povodeň 
či oheň na streche. Až v dnešných moderných časoch, keď sa jazykové 
výrazy všelijako ohýbajú, krútia, posúvajú a rozširujú, sa prišlo na vec, 
že živel je tiež živý tvor. Presne tým Fefe bol. Keď ho na pódiu napojili na 
dvestodvadsať, bol na nezničenie. Najtiaž začal klopkať nohou po dre-
venej olejovej podlahe a uderil rokenrolovú dvanástku. Na parkete bolo 
zrazu husto, sukne lietali vysoko, frajeri a štricáci dostali šancu.

Lenže to bol začiatok. Po piatich minútach už mnohí vedeli, koľká bije, 
a ktorí to nepoznali, mali možnosť vyskúšať. Fefe hnal rytmus, zrýchlo-
val tep, dych, privádzal všetkých do varu, postupne aj na dno svojich síl, 
a nikto nemal potuchy, kedy mieni skončiť. Najskôr išli saká, potom kra-
vaty a postupne slabé nátury, čo si neodhadli sily, ako pri maratóne. Toto 
sa u tancmajstra Tirollera veru neučilo. Fefeho nevyčerpateľnú energiu 
mohol zastaviť tak náhly požiar, potopa alebo koniec sveta. Napokon 
ho vypol z prúdu požiarny dozor, potmehúdsky pán Beňo, ktorý tlačiac 
pred sebou brucho sa sťažka vyštveral na javisko, kdesi vzadu vytiahol 
zástrčku a Fefemu lakonicky prehodil:

- Čo sceš vyhrávat do rána?
Fefe dával do tej svojej muziky dušu, telo - seba. On to inak jednodu-

cho nevedel.
Až dovtedy, kým sa z neho zo dňa na deň nestal absolútny abstinent, 

a to zas nejaký čas trvalo, dostával pri produkcii najrozličnejšie nápady, 
ktorými dotváral onú rokenrolovú náladu a dostával tanečníkov na par-
kete do varu. Boli to časy, keď Fefeho jeho fanúškovia milovali. Hral na 
doraz, spieval na doraz, bavil na doraz. Lebo keď nastúpil, musela byť 
show.

Akoby ste geniálnemu Vlastovi Burianovi zobrali rozdávanie úsmevu. 
Zrazu nevypil už jediný pohár vína. Bol to Fefe, a nebol. Chvíľu trvalo, 
kým si na neho všetci zvykli. Chýbal im ten večný šoumen, ktorý predvá-
dzal možné i nemožné, čo ho vo chvíli napadlo, dvíhal náladu a pravidel-
ne robil vzrúšo. A tak hovorili:

- No, to už nie je ten starý Fefe.
Nemohli sa dosýta zasmiať, čakať, čo zase vyvedie, ba ani spolucítiť 

s ním vo chvíľach úplnej odovzdanosti. Áno, je to tak. Žiadne pragmatic-
ké a praktické vzťahy nenahradia kus emócie vyvolanej akýmsi vnútor-
ným ľudským napojením. Toho starého Fefeho mali všetci radi aj preto, 
že v tom spontánnom nevykalkulovanom odovzdávaní bol iný, ako oni 
sami.

Raz, oveľa oveľa neskôr, keď ma Fefe stretol v meste a pozval pozrieť, 
ako si doma vyrába muziku, mal som namierené na Kamennú. Bol zim-
ný čas, asi polovica februára.

- A… veď len na skok, iba na chvíľu.
V otepľovačkách, naobliekaného a vystrojeného do mrazu i vetra, usa-

dil ma Fefe v teplej izbe. Vytiahol hrubý zoznam piesní.
- Čo ti mám zahrať?
Veľa vecí si sám otextoval, a tak iba námatkovo som čosi ukázal.
Zapol kláves, zobral gitaru a spustil. Prvú, druhú, tretiu… Prešla ho-

dina, potom dve a Fefe vyhrával. Koncert pre jediného poslucháča trval 
dve a pol hodiny. Hral a spieval s nasadením, akoby v hľadisku sedeli 
stovky, možno tisíce poslucháčov, na ktorých sa prenáša tá živelná ener-
gia a spája na chvíľu ich duše.

Nikam som už nešiel. Ale mať tú energiu, čo dal Fefe do muzicírova-
nia, niekoľkokrát vybehnem na Salaš a späť. Aj potme.

Milan Hurtík
(Ukážka z knihy A všetko je len okamih.)

Ilustrácia: Jozef Janiska

FEFEHO MARATÓN

VZPIERAČI SA STIHLI PREDSTAVIŤ LEN V JEDNOM KOLE
Centrum voľného času v Novom Meste nad Váhom Bolo začiatkom 

marca dejiskom 1. kola 2. ligy mužov vo vzpieraní. Borci zo Športového 
klubu vzpierania Považan NMnV si postup z 3. ligy vybojovali minulý 
rok. Počas úvodného kola sa predstavili družstvá zo Školy vzpierania 
Kysucké Nové Mesto, ďalej Športový klub ELKOP WLC Dolný Kubín, 
Športový klub vzpierania Dunajplavba Bratislava, TJ Tatran nad Kysu-
cou a Luke Trenčín.

 Farby Mešťanov reprezentovali Michal Rehák, Matej Kubák, Jakub 
Klčo, Matej Bednár, Jakub Kosterec, Adrian Klimo a Vladimír Smetana.

Michal Rehák v trhu dosiahol výkon 105 kg a v nadhode 135 kg.
Matejovi Kubákovi sa podarilo trhnúť 100 kg a nadhodiť 135 kg.
Jakub Klčo trhol 100 kg a nadhodil 120 kg.

Matej Bednár v trhu zdolal 70 kg a v nadhode sa mu podarilo dať 
nad hlavu 98 kg. Jakub Kosterec v trhu zdolal činku s hmotnosťou 75 
kg a v nadhode 100 kg. Adrián Klimo trhol 75 kg a v nadhode sa mu 
podarilo zdolať 93 kg. Vladimír Smetana v trhu dosiahol výkon 75 kg 
a v nadhode 103 kg. Celkovo dosiahlo družstvo vzpieračov z Považanu 
1244 sincairových bodov a umiestnilo sa na 6. Mieste, s ktorým však sa-
motní pretekári spokojní neboli a chcú ho vylepšiť. Kedy im to však bude 

dopriate nevedno. Tak ako v iných športoch, ani súťaže vo vzpieraní pre 
opatrenia súvisiace s koronavírusom neprebiehajú.

Milan Kubák, tréner vzpierania
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V roku 2019 sa Box-club Považan Nové Mesto nad Váhom venoval 
hlavne žiakom a mládeži. Toto úsilie zožalo úspech. Dvaja borci Pova-
žanu sa prebojovali do reprezentácie SR. Pavol Fleischhacker v žiakoch 
a Patrik Valovič v junioroch. Prvý menovaný sa predstavil na Majstrov-
stvách Európy v Tbilisi, kde obsadil 8. miesto. Valovič vybojoval na 

medzinárodnom turnaji 
v Ústí nad Labem strieb-
ro.

Považan sa stal aj hos-
titeľom II. Slovenskej ligy 
v boxe. Tu sa predstavili 
Jakub Augustín, Marián 
Slováček, Lukáš Rehák 
a Denis Hagara. Okrem 
Slováčka na turnaji vyhra-
li všetci, on sám sa však 
prezentoval perfektným 
výkonom.

Počas uplynulého roka 
klub nadviazal družbu 
s kyjevskou Školou boxu 
Dmytra Nikulina. Toto 
vzájomné stretnutie sa 
skončilo tesným víťaz-
stvom 4:3 Ukrajincov. 
Z Novomešťanov boxo-
vali Fleischhacker a Sta-
nislav Kuba. Potom aj 

Marek Janíček a Matúš Janíček, ktorí prišli na hosťovanie z Bratislavy.
Na tradičnom turnaji o Pohár primátora sa okrem domácich borcov 

predstavili aj boxeristi z Ukrajiny a Česka. Minulý rok si tituly vice-
majstrov SR v mládeži vybojovali Mário Podolan a v junioroch Denis 
Hagara.

Napriek súčasnej športovej indispozícii chlapci trénujú v domácich 
podmienkach individuálne, aby boli opäť pripravení nastúpiť do súťaž-
ného kolotoča.

Redakcia | Foto: archív klubu

BOXERISTI UŽ AJ V REPREZENTÁCII

BOJ O EXTRALIGU NEKOMPROMISNE ZRUŠENÁ 
“Po minulej sezóne, v ktorej sme bojovali v baráži o postup do ex-

traligy, ale postup sme tesne nevybojovali (aj keď nám bola ponuknutá 
možnosť prihlásiť sa), sme novú sezónu 2019/2020 začali s rovnakým 
cieľom. A to znovu sa pokúsiť o účasť v baráži.

Sezónu sme začali s niekoľkým izmenami v kádri, ktoré boli vynútené 
štúdijnými, pracovnými a športovými cieľmi niektorých hráčov. Šancu 
zabojovať o miesto v kádri mužov dostali ďalší mladí odchovanci, ktorí 
doplnili starších a skusených hráčov.

V základnej časti sme odohrali 28 zápasov s bilanciou17 výhier a 11 
prehier a v tabuľke sme obsadili 4. miesto a postúpili sme do skupiny 
v boji o konečnú o 1.-4. Priečku. V tejto časti sme zbytočne prehrali nie-
ktoré zápasy, kedže ako amatérske družstvo máme svoje vnútorné prob-
lémy a niektorí hráči sa vzhľadom na pracovné a štúdijné povinnosti ne-
mohli zúčastniť všetkých zápasov. Postupom do prvej štvorky sme však 
splnili zakladný cieľ a to šancu ďalej bojovať o účasť v baráži o extraligu,” 
uviedol šeftréner chlapčenskej zložky Martin Minárik.

Tu sa však akékoľvek plány volejbalistov Nové Metsa skončili. Pre 
koronavírus boli pozastavené a následne ukončené všetky súťaže. 
Novomešťania sa tak budú musieť, a určite aj chcieť, uchádzať o baráž 
až v nasledujúcej sezóne.

Aktuálny káder mužov tvoria:
Karol Láncoš, Martin Slovák, David Svitač, Adam Benka, Šimon-

Ševcech, MatejŠimovec, Michal Stanek, Filip Kraisl, Miroslav Zeman, 
Adam Ševcech, Dominik Mračko, PavolSokol, David Richweiss, Andrej 
Barbierik

Kadeti
Okrem 1.ligy mužov nás reprezentuje aj družstvo kadetov. V tejto ka-

tegorií (roč.nar. 2002 a mladší) sa formuje nový kolektív, kedže viacej 
chalanov sa začalo volejbalu venovať ešte len minulú sezónu. Chlapci 

pod vedením trénerov Cmarka a Šimovca robia vo volejbale pokroky 
a keďže vo svojej kategorií budú mocť niektorí hraťešte tri sezóny verím, 
že postupne dosiahnu úspechy ako ich predchodcovia, ktorí sa stali dva-
krát juniorskými majstrami Slovenska.

Káder kadetov tvoria:
Adam Benka, Samuel Brezovák, Martin Slovák, Jakub Horváth,

Juraj Soldán, Adam Klein, Šimon Čelko, Patrik Jedenástik, Lukáš Hajas, 
Jakub Horňák.
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