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BECKOVSKÁ MADONA NA HRADE

Replika gotickej sochy Beckovskej madony bola po vysvätení
prenesená z farského kostola Štefana krá¾a

do zreštaurovanej hradnej kaplnky

Foto: Ing. J. Štefanec



Poslanci na 32. zasadnutí obecného zastupite¾stva 29. 6. 2018 
schválili nasledujúce uznesenia: 
uz. è. 345/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne-
sení zo zasadnutia obecného zastupite¾stva konaného dòa 18. 5. 2018 bez 
pripomienok.
uz. è. 346/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie inventarizáciu 
majetku a záväzkov obce Beckov k 31.12.2017 bez pripomienok.
uz. è. 347/2018 - Obecné zastupite¾stva vzalo na vedomie stanovisko hl. 
kontrolórky Obce Beckov k závereènému úètu obce za rok 2017.
uz. è. 348/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Závereèný úèet Obce 
Beckov za rok 2017 a celoroèné hospodárenie bez výhrad.
uz. è. 349/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo použitie prebytku hospo-
dárenia Obce Beckov na tvorbu rezervného fondu vo výške 159.536,83 €
uz. è. 350/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie stanovisko hl. 
kontrolórky k zmene è. 2 finanèného rozpoètu Obce Beckov na rok 2018.
uz. è. 351/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmenu è. 2 finanèného 
rozpoètu Obce Beckov na rok 2018 s pripomienkou: Obecné zastupite¾stvo 
súhlasí s dofinancovaním odchodného zamestnancov ZŠ s MŠ nad rámec 
schváleného rozpoètu.
uz. è. 352/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo návrhy na udelenie Ceny 
obce: pánovi Davidovi Kaèerekovi za dlhoroènú aktívnu prácu v oblasti športu, 
Kolektívu Obecného športového klubu Slovan Beckov za dlhoroènú aktívnu 
prácu v oblasti športu a odmenu za dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávania 
p. uèite¾ke A. Zatkalíkovej vo výške 100,00 €.
uz. è. 353/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo na nové volebné obdobie, 
v zmysle zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 11, ods. 3, pod¾a poètu obyvate¾ov 9 poslancov.  
uz. è. 354/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo pre vo¾by do orgánov 
samosprávy obcí v roku 2018, v zmysle zák. è.180/2014 Z. z. o podmien-
kach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov, § 166, ods. 2, 
pod¾a schváleného poètu poslancov jeden volebný obvod.
uz. è. 355/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo plný rozsah funkcie (100 
%) úväzok starostu obce Beckov pre volebné obdobie 2018 - 2022 v zmysle 
zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
§ 11, ods.4, písm. i.
uz. è. 356/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zverenie majetku obce 
- detské ihriská v hodnote 5686,00 € do správy Základnej školy s materskou 
školou J.M. Hurbana, Beckov è. 410, pod¾a Protokolu o zverení majetku obce 
do správy k 29. 6. 2018.    Zapísala Anna Benková

Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
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 Tlaèivá, potrebné na podanie kandidatúry spolu s petièným hárkom 
pre nezávislých kandidátov, sú zverejnené na internetovej stránke Minis-
terstva vnútra SR - www.minv.sk v èasti Verejná správa https://www.minv.
sk/?volby-oso2018. 
 Kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne naj-
neskôr 60 dní pred dòom konania volieb - najneskôr 11. 9. 2018, 
zapisovate¾ovi miestnej volebnej komisie, p. Anne Benkovej, telefónne 
èíslo 032/774 27 21, úradné hodiny pondelok - piatok 7,30 - 15,00 hod. 
v stredu 7,30 - 17,00 hod.
 Lehota na podanie kandidátnej listiny sa konèí uplynutím posledné-
ho dòa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doruèené ustanoveným 
spôsobom a na kandidátne listiny doruèené po uplynutí ustanovenej leho-
ty, sa neprihliada.

INFORMÁCIA pre kandidátov na poslancov 
obecného zastupite¾stva a na starostu obce pre 

Vo¾by do orgánov samosprávy 10. 11. 2018 

Vo¾by do orgánov samosprávy obcí 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil 
vo¾by do orgánov samosprávy obcí. 10. november 2018 urèil za deò 
konania volieb.
 Právo voliś
Právo voliś do orgánov samosprávy obce má obèan Slovenskej republi-
ky a cudzinec (ïalej len „obyvate¾ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a 
najneskôr v deò konania volieb dovàši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliś je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slo-
body z dôvodov ochrany verejného zdravia.
 Právo byś volený
Za poslanca obecného zastupite¾stva, v hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupite¾stva, môže 
byś zvolený obyvate¾ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandi-
duje, a najneskôr v deò volieb dovàši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byś zvolený obyvate¾ obce, ktorý má trvalý pobyt 
v obci a najneskôr v deò konania volieb dovàši 25 rokov veku.
 Prekážkou práva byś volený je:
- výkon trestu odòatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný èin, ak odsúdenie nebolo 
zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.  AB

OBEC BECKOV a ZO Jednoty dôchodcov 
v Beckove

 vás pozývajú v stredu 19. septembra 2018 o 14. hod na besedu do klu-
bu pri parku na tému: Zlepšenie prístupu obetí trestných èinov k službám 
a vytvorenie kontaktných bodov pre obete
 Prednáša Mgr. Soòa Mikušová, asistent koordinátora na regionálnej 
úrovni, Kontaktný bod Trenèín
 Seniori, najdôležitejšia cie¾ová skupina, sa dozvedia ako sa nestaś obeśou 
trestného èinu, ktorým je najèastejšie krádež alebo podvod, získajú informá-
cie o zriadení a èinnosti kontaktných bodov v krajských mestách - konkrétne 
kontaktného bodu v Trenèíne a oboznámia sa so systémovými preventívnymi 
riešeniami, ktoré v tomto národnom projekte pripravilo Ministerstvo vnútra 
SR.     DB

Národný projekt pomoci obetiam
trestných èinov

 Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR plní viace-
ro úloh, ktorými sa snaží zamedziś kriminalite a jej rozrastaniu. Ide o sys-
tematickú prácu prostredníctvom prednášok a stretnutí, šírenie informácií 
cez sociálne siete, informaèné letáky, brožúry, novinové èlánky, inštruktáž-
ne videá, televízne reportáže alebo vystúpenia v médiách. Zatia¾ najväèším 
poèinom odboru je Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných 
èinov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. 
 Cie¾om projektu operaèného systému Efektívna verejná správa je veno-
vaś sa systémovým preventívnym riešeniam. Ku koncu roka 2018 budú 
sprístupnené kontaktné body v každom krajskom meste na Slovensku
(v Trenèíne v priestoroch Klientskeho centra na Okresnom úrade, Hviezdo-
slavova 3). Obete trestných èinov alebo potenciálne obete sa tu budú môcś 
obrátiś na krajských koordinátorov a asistentov, ktorí im zabezpeèia prísun 
informácií a potrebnú pomoc. 
 Aby sa verejnosś v dostatoènom èasovom predstihu dozvedela o èin-
nosti a úlohách Národného projektu, pracovníci regionálnych kancelárií 
v tomto èase cestujú po mestách a dedinách a prednášajú najdôležitejšej 
cie¾ovej skupine - seniorom - o tom, ako sa nestaś obeśou trestného èinu. 
Páchatelia rôznej trestnej èinnosti sa neustále snažia vymýš¾aś nové formy, 
ktorými chcú okradnúś alebo podviesś niè netušiacich ¾udí. Preto je dôležité 
byś šikovnejší a minimálne o krok pred nimi, aby sa dalo vèas a úèinne 
vyhnúś nepríjemným situáciám. 
Okrem prednášok sa v rámci vytvárania nových kontaktov priamo v Tren-
èianskom samosprávnom kraji konajú stretnutia so zástupcami rôznych 
organizácií. Ide konkrétne o krajské, mestské a obecné úrady, Krajské ria-
dite¾stvo policajného zboru Trenèín, mestské polície, zariadenia a denné 
centrá pre seniorov, centrá sociálnych služieb, kluby a jednoty dôchodcov. 
 Na základe skúseností koordinátorky regionálnej kancelárie Trenèín 
Edity Kucejovej a jej asistentiek Soni Mikušovej a Dáši Hvolkovej z uskuto-
ènených pracovných stretnutí môžeme konštatovaś, že oslovené subjekty 
Národný projekt uvítali. Zaujalo ich vytvorenie kontaktných bodov a najmä 
bezplatné poskytovanie špecializovaného poradenstva èi sprevádzanie 
obete poèas trestného konania. V trenèianskom kraji sa ku dòu uzávierky 
konalo štrnásś besied a viac ako 150 pracovných stretnutí. 
 Projektovým kolegom na celom Slovensku sa poèas besied potvrdzu-
je, že starší obyvatelia sú ve¾mi zranite¾ní a ¾ahko uveria podvodníkom. Na 
stretnutiach sa venujú poradenstvu a informujú seniorov o tom, ako, kde 
a na akú inštitúciu sa v prípade potreby obrátiś. Zdôrazòujú tiež výhodu zos-
kupovania sa v organizáciách Jednoty dôchodcov Slovenska alebo iných 
združeniach, a to z dôvodu posúvania informácií oh¾adom vlastnej ochrany. 
 Koordinátori na regionálnej úrovni
Kontaktný bod Trenèín, budova Okresného úradu, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenèín, tel.: 0908 795 658



EXEKÚCIA - I. ÈASŤ
 Slovo exekúcia sa u mnohých spája s rešpek-
tom, dokonca miestami až s hrôzou. Skutoènosti, 
prezentované v médiách èi priamo našimi známy-
mi, sa nie vždy úplne stotožòujú s realitou, a tak sa 
v podvedomí ¾udí utvára obraz exekútora ako zlého 
èloveka, ktorý nám môže bezdôvodne siahnuś na 
majetok kedyko¾vek si zmyslí. Pravda je však taká, 
že exekútor je len štátom urèenou osobou, ktorá 
má vymôcś od dlžníka to, èo sa verite¾ovi nedarí 
iným dostupným spôsobom. Exekúcia prichád-
za do úvahy v situáciách, kedy ostatné dostupné 
spôsoby mimosúdneho èi súdneho vymáhania 
poh¾adávky zlyhali, a je tak posledným možným 
riešením neochoty dlžníka splniś svoj záväzok. Bez 
oh¾adu na to, èi už ste sa niekedy ocitli, príp. sa 
ocitnete, v pozícii verite¾a, ktorý nedokáže vymôcś 
svoj dlh, alebo ste dlžníkom, ktorý nedokáže plniś 
svoje záväzky, je dobré poznaś základné skutoè-
nosti oh¾adne exekuèného konania a postupu 
samotného exekútora.
 Dôvody, preèo došlo k exekúcii, môžu byś rôz-
ne, èi už je to z neschopnosti dlžníka splácaś svoje 
pôžièky, zabudnutím na pokutu v mestskej hromad-
nej doprave, ktorá rokmi narástla do znaènej výš-
ky, ale môže sa jednaś aj o nechcený nedoplatok 
v sociálnej poisśovni, èi mnoho ïalších. Bez oh¾a-
du na dôvod, pre ktorý k tomu došlo, všetky prípa-
dy majú jedno spoloèné. Exekúciu je možné zaèaś 
len pokia¾ verite¾ disponuje tzv. exekuèným titulom, 
t.j. vykonate¾ným rozhodnutím, na podklade kto-
rého je možné viesś exekúciu. Spravidla sa jedná 
o súdne rozhodnutie, nako¾ko väèšine exekuèných 
konaní predchádza súdne konanie, v ktorom súd 
rozhodne o oprávnenom nároku verite¾a. K exekú-
cii však môže dôjsś aj bez predchádzajúcej úèasti 
súdu. Jedná sa o prípady, keï je exekuèným titu-
lom napr. rozhodcovský rozsudok, notárska zápis-
nica so súhlasom k vykonate¾nosti, vykonate¾né 
rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach soci-
álneho zabezpeèenia, sociálneho poistenia a iné. 
Ak sa teda rozhodnete vymáhaś svoju poh¾adávku 
prostredníctvom exekútora, je nevyhnutné, aby ste 
disponovali zákonom uznaným exekuèným titulom, 
ktorý je zároveò právoplatný a vykonate¾ný. To zna-
mená, že ho jednak nemožno napadnúś riadnym 
opravným prostriedkom a zároveò uplynula lehota 
na dobrovo¾né plnenie pod¾a tohto rozhodnutia.
 Postup pre zaèatie exekuèného konania 
a následné vedenie exekúcie je upravený v zákone 
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti, t.j. v 
Exekuènom poriadku. Vzh¾adom na to, že s úèin-
nosśou k 1. aprílu 2017 prešiel pomerne rozsiahlou 
úpravou, je dôležité poznaś okamih zaèatia exe-
kuèného konania. Exekuèné konania zaèaté pred 
týmto dátumom totiž prebiehajú pod¾a dovtedy 
platných predpisov, na exekuèné konania zaèaté 
neskôr sa vzśahuje nová právna úprava. 
 Návrh na zaèatie exekúcie sa podáva na prís-
lušnom súde, t.j. na Okresnom súde Banská Bys-
trica, ktorý následne poverí vykonaním exekúcie 
toho exekútora, ktorého vygeneruje náhodným 
výberom. Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy sa 
už návrh nepodáva priamo exekútorovi, ale výluène 
na uvedený súd, ktorého pôsobnosś je spoloèná 
pre celé územie SR. Povinnou prílohou návrhu 
je už vyššie spomínaný exekuèný titul, ktorý musí 
byś ako vykonate¾ný osvedèený orgánom, ktorý ho 
vydal. Ak teda máte k dispozícii napr. rozhodnutie 
súdu o priznaní nároku, je potrebné, aby súd, kto-
rý toto rozhodnutie vydal, na òom vyznaèil doložku 

vykonate¾nosti. Požiadaś o vyznaèenie tejto doložky 
je možné buï osobne v infocentre súdu, ktorý 
rozhodnutie vydal, alebo zaslaním žiadosti o jej 
vyznaèenie na adresu daného súdu. Takto opatre-
ný exekuèný titul sa pripojí k návrhu na vykonanie 
exekúcie, ktorý musí spåòaś zákonom predpísané 
náležitosti. Nako¾ko nevyhnutným predpokladom 
pre zaèatie konanie je aj zaplatenie poplatku 
vo výše 16,50 eur, je vhodné k návrhu priložiś aj 
doklad preukazujúci zaplatenie súdneho poplatku.
 Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy je návrh 
možné podaś výluène elektronickými prostriedka-
mi, a to prostredníctvom vyplneného elektronické-
ho formulára podpísaného kvalifikovaným elektro-
nickým podpisom. Keïže nie každý má aktivovanú 
elektronickú schránku, možno ho podaś aj prostred-
níctvom ktoréhoko¾vek exekútora pôsobiaceho na 
Slovensku. Tento sa až do vydania poverenia na 
vykonanie exekúcie, bude považovaś za zástupcu 
oprávneného na doruèovanie písomností. V tomto 
prípade sa nejedená o exekútora, ktorý bude viesś 
samotnú exekúciu, ale len o zástupcu oprávnené-
ho na podanie návrhu. Zároveò treba rátaś s tým, 
že exekútor to nerobí bezplatne, ale má nárok na 
odmenu a náhradu výdavkov, ktorá mu vznikla v sú-
vislosti s podaním návrhu. 
 Exekuèné konanie je zaèaté dòom, keï je 
návrh doruèený súdu. V prípade, že spåòa všetky 
predpísané náležitosti, súd do 15 dní od jeho doru-
èenia vydá poverenie na vykonanie exekúcie a upo-
vedomí o tom oprávneného. Exekúciu následne 
vykoná ten exekútor, ktorého súd náhodne vygene-
roval a poveril jej vykonaním. Dòom, kedy je súdom 
vydané poverenie doruèené exekútorovi, zaèína 
samotná exekúcia. Exekútor následne podnikne 
postupné kroky smerujúce k vymoženiu poh¾adáv-
ky. V prvom rade doruèí dlžníkovi upovedomenie 
o zaèatí exekúcie. Je ve¾kou chybou myslieś si, že 
nepreberaním pošty èi zatajovaním sa pred exekú-
torom sa problém sám vyrieši. Práve naopak. Exe-
kútor má možnosś lustrácie v registroch za úèelom 
zistenia pobytu dlžníka. Ak by sa mu doruèenie ani 
v tomto prípade nepodarilo, urobí o tom oznámenie 
v Obchodnom vestníku. Uplynutím 30 dní od tohto 
oznámenia sa považuje upovedomenie za doruèe-
né dlžníkovi, a to aj za predpokladu, že sa o tom 
dlžník nedozvedel. Ignorácia exekútora sa teda 
neoplatí, najmä s oh¾adom na skutoènosś, že èím je 
vymáhanie dlhšie a nároènejšie, tým môže exekú-
cia vyjsś drahšie. V koneènom dôsledku tak dlžník 
zaplatí na trovách ove¾a viac, než by ho to stálo, ak 
by komunikoval s exekútorom od zaèiatku. V oka-
mihu, keï je dlžníkovi doruèené upovedomenie 
o zaèatí exekúcie, je najlepším riešením (za pred-
pokladu oprávnenosti nároku verite¾a) dojednaś si 
termín s exekútorom a následnou komunikáciou 
je možné dohodnúś sa na ïalšom postupe, ktorý 
bude vhodný aj pre dlžníka. 
 Postup od podania návrhu na vykonanie exe-
kúcie až do èasu, kým je doruèené upovedomenie 
o jej zaèatí, môže byś pomerne zdåhavý. Preto nie je 
nezvyèajné, že dlžník, ktorý medzièasom dlh uhra-
dil, zrazu obdrží upovedomenie o zaèatí exekúcie. 
Zväèša sa jedná o poh¾adávky voèi Sociálnej èi 
zdravotnej poisśovni, ktorá postúpi vec na vymáha-
nie ešte v èase, keï úhradu dlhu neeviduje. Dlžník 
však medzitým svoj dlh uhradí, no napriek tomu 
zistí, že bolo voèi nemu zaèaté exekuèné konanie. 
Ako sa brániś v prípadoch, keï dlžník svoj dlh už 
uhradil, príp. ak má za to, že exekúcia je nedôvod-

ná? Dlžník má možnosś podaś návrh na zastavenie 
exekúcie, musí tak však urobiś najneskôr do 15 dní 
od doruèenia upovedomenia o zaèatí exekúcie. 
Tento návrh sa podáva u exekútora, ktorý násled-
ne vyzve oprávneného, aby sa k nemu vyjadril. Ak 
oprávnený so zastavením exekúcie súhlasí, exekú-
tor vydá upovedomenie o jej zastavení. Vzh¾adom 
na uvedené je vhodné v návrhu podrobne opísaś 
skutoènosti brániace exekúcii, najmä doložiś dokla-
dy preukazujúce zaplatenie poh¾adávky. V prípade, 
že oprávnený nesúhlasí so zastavením exekúcie, 
exekútor predloží návrh súdu, ktorý následne roz-
hodne, èi sú tu dôvody na jej zastavenie, alebo 
návrh dlžníka zamietne.
 Pokia¾ si je dlžník vedomý, že svoju dlžobu 
neuhradil, je vhodné po doruèení upovedomenia 
o zaèatí exekuèného konania èo najskôr kontak-
tovaś exekútora. Najideálnejším riešením je úhrada 
dlhu ešte pred uplynutím lehoty na podanie návrhu 
na zastavenie konania, t.j. do 15 dní od doruèenia 
upovedomenia dlžníkovi. Výhoda takéhoto postupu 
spoèíva v tom, že odmena exekútora sa v takomto 
prípade znižuje na polovicu, èím môže dlžník ušetriś 
nemalé prostriedky. To prichádza do úvahy, najmä 
ak sa jedná o nižšiu sumu, napr. zabudnutý dlh 
zo zdravotnej poisśovne èi pokutu z MHD, èi iné. 
Samozrejme, dlžník nie vždy disponuje finanènými 
prostriedkami postaèujúcimi na úhradu celej vymá-
hanej sumy. Správnou komunikáciu s exekútorom 
je možné nájsś aj iné riešenia. Napríklad dohodnúś 
sa na splátkovom kalendári, ktorý je teraz do sumy 
2.000 eur možný aj bez súhlasu verite¾a, a teda 
dlžník si ho za splnenia urèitých podmienok môže 
dohodnúś priamo s exekútorom. Ïalším možným 
riešením, zoh¾adòujúcim záujem dlžníka, je odklad 
exekúcie zo sociálnych dôvodov. Exekútor môže 
povoliś odklad exekúcie na èas navrhnutý dlžníkom, 
najdlhšie však na 3 mesiace, a to za predpokladu, 
že sa dlžník bez vlastnej viny ocitol prechodne v ta-
kom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla 
maś pre neho èi pre jeho rodinných príslušníkov 
zvlášś nepriaznivé následky. 
 Pokia¾ exekútor povolí odklad exekúcie, èi už 
zo sociálnych, príp. iných zákonom vymedzených 
dôvodov, treba poèítaś s tým, že v niektorých prípa-
doch môže aj naïalej vykonávaś úkony smerujúce 
k zisteniu a zabezpeèeniu majetku dlžníka. Zname-
ná to, že aj naïalej môže komunikovaś s najrôznej-
šími úradmi a bankami, za úèelom zistenia majetku 
dlžníka a vyhotovenia jeho súpisu. Zároveò nie je 
vylúèené, aby vykonal súpis hnute¾ných vecí dlžní-
ka, èi zablokoval mu peòažné prostriedky na úète.
 Exekúcia predstavuje rozsiahlu problematiku, 
ktorú len śažko možno zhrnúś v jednom èlánku. Aký-
mi možnými spôsobmi ju môže viesś exekútor, aký 
majetok dlžníka nemôže byś exekúciou postihnutý, 
èi s akými trovami môže rátaś oprávnený a povin-
ný pri vedení exekúcie? To všetko sú otázky, ktoré 
budú predmetom samostatného èlánku. Dobrou 
radou na záver je, snažiś sa exekúcii vyhnúś všet-
kými možnými spôsobmi. Nemá význam hodnotiś èi 
posudzovaś dôvody, pre ktoré k vzniku dlhu došlo. 
Rozhodujúce je to, aby dlžník, ktorý sa v tejto situ-
ácii ocitol, podnikol kroky buï smerujúce k obrane 
pred exekúciou v prípade, ak je exekúcia neopráv-
nená, alebo kroky smerujúce k postupnému spla-
teniu dlhu. Prvým a najdôležitejším krokom je otvo-
rená komunikácia s verite¾om. Takýmto spôsobom 
sa dá èasto predísś stratám, ktorým sa už v exekúcii 
urèite nevyhne. JUDr. Katarína Križanová 
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ÈESTNÉ OBÈIANSTVO OBCE BECKOV

prof. Ing. Peter Šutovský, PhD.
  Ing. Peter Šutovský, PhD, Dr. h.c. je pro-
fesor na Univerzite v Missouri, mesto Colum-
bia. Je držite¾ Pamätného listu za šírenie 
dobrého mena obce Beckov vo svete, 
udeleného pri príležitosti 800. výroèia prvej 
písomnej zmienky o obci Beckov dòa 17. 
augusta 2008. 
 Narodil sa 19. apríla 1967 v Trenèíne ako 
druhý syn Jánovi a Anne Šutovským. Absolvo-
val Základnú školu v Beckove v rokoch (1973 
- 1981); Gymnázium v Novom Meste nad 
Váhom (1981 - 1985); Vysokú školu po¾no-
hospodársku v Nitre (1985 - 1989), inžinier 
- Èervený diplom a Cena dekana; vojenskú 

službu (1989-1990), podporuèík, raketové vojsko. Vedecké hodnosti: 
Doktor filozofie, kandidát vied - PhD, CSc. - Ústav živoèíšnej fyziológie a 
genetiky Èeskej AV, Libìchov (1990 - 1994).
  Od 1994 žije a pracuje  v USA, je profesor zootechniky a klinickej gyne-
kológie a pôrodníctva na Univerzite v Missouri, Columbia. Univerzita je 
preslávená po¾nohospodárskym a biologickým výskumom. Profesor Peter 
Šutovský pracuje v oblasti vývojovej a reprodukènej biológie, so špeciali-
záciou na mechanizmus oplodnenia a zrenia pohlavných buniek u ¾udí a 
cicavcov. Jeho práca nachádza uplatnenie v rozvoji techník umelej inse-
minácie hospodárskych a taktiež exotických zvierat, v diagnostike a lieèbe 
neplodnosti ¾udí a v oblasti merania nepriaznivých úèinkov farmaceutík a 
zneèistenia životného a pracovného prostredia na plodnosś ¾udí.
 Poèas svojej 28 roènej vedeckej kariéry profesor Šutovský uverejnil viac 
ako 180 odborných èlánkov a kapitol v medzinárodne uznávaných èasopi-
soch a monografiách, ktoré boli citované inými autormi viac ako 6000 krát. 
Profesor Šutovský, je jedným z desiatich zakladajúcich èlenov Missourij-
skej kapitoly Americkej Národnej Akadémie Vynálezcov. Na svojom konte 
má viacero vyznamenaní a patentov - napr. v roku 2005 Cena za objavy, 
ktorú po prvýkrát udelili práve jemu Ministerstvom po¾nohospodárstva USA 
a Národnou výskumnou iniciatívou (USDA-NRI), a ktorú mu osobne predal 
slávny americký senátor Christopher Kit Bond. Peter Šutovský bol vybraný 
ako jediný laureát spomedzi 2500 kandidátov. Tiež je držite¾om Èestnej 
profesúry na Univerzite San Marcos v Lime, Peru, najstaršej univerzite na 
Americkom kontinente, a èestného doktorátu Èeskej zemìdelské univerzi-
ty v Prahe. Udržuje aktívnu vedeckú spoluprácu s vedcami po celom svete, 
vrátane Slovenska a Èeska. Èasto prednáša na rôznych sympóziách po 
celom svete a o jeho prácu javia záujem médiá. Pripravuje diplomantov a 
je autorom 15 amerických a medzinárodných patentov. Je súèasným alebo 
minulým èlenom redakèných rád mnohých uznávaných odborných èasopi-

sov, vrátane slovenského zootechnického èasopisu Slovak Journal of Ani-
mal Science, èlenom mnohých medzinárodných vedeckých organizácií a 
odborným posudzovate¾om vedeckých rukopisov a grantových aplikácií pre 
nespoèetné odborné èasopisy a agentúry. Vlani bol menovaný profesorom 
hospitom (honorárny hosśujúci profesor) na Karlovej Univerzite a mal prvú 
prednášku na ich 2. Lekárskej fakulte v Plzni, s ktorou spolupracuje.
 Peter Šutovský je ženatý, s manželkou Miriam majú syna Martina 
(1991), ktorý po roku v CBS TV v Buffalo, New York, dostal svoje vysnívané 
miesto v stanici NBC v Portlande, Oregon, kde pracuje ako hlavný produ-
cent ranného spravodajského vysielania. Manželka Ing. Miriam Šutovská 
pracuje ako manažérka a technièka v Petrovom laboratóriu na University of 
Missouri.
 Peter Šutovský sa nieko¾kokrát zúèastnil stretnutí so žiakmi našej 
základnej školy a študentmi Gymnázia v Novom Meste nad Váhom. Okrem 
iných zá¾ub a športov sa vo vo¾nom èase zaoberá entomológiou, fotografiou 
a písaním o víne - už 9 rokov je pravidelným prispievate¾om do slovenského 
èasopisu Vinotéka (vydavate¾stvo Naše Pole), v ktorom má tiež pravidelný 
ståpèek „Pikošky z Ameriky“.

CENY OBCE
David Kaèerek
Cena obce za dlhoroènú aktívnu prácu v oblasti športu 
 David Kaèerek, prezident klubu OŠK Slovan Beckov, sa narodil 26. 
12. 1972 v Kyjove v ÈR. Asi jeden rok býval s rodièmi vo Veselí nad Mora-
vou, odkia¾ pochádzali jeho starí rodièia. Potom sa presśahovali do Nového 
Mesta nad Váhom, kde si jeho rodièia našli prácu. Na základnú a Strednú 
po¾nohospodársku školu s maturitou chodil v Novom Meste nad Váhom. 
Po ukonèení  štúdia nastúpil na vojenskú službu v Trenèíne. Po jej absolvo-
vaní zaèal pracovaś v spoloènosti SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom, kde po 
malej prestávke, kedy pracoval v zahranièí, pracuje dodnes. V roku 1995 
sa oženil, má dvoch už dospelých synov. Futbal zaèal hrávaś ako 8 roèný v 
TJ Považan Nové Mesto nad Váhom, kde hral až po mladší dorast. V tomto 
období sa stretol s Ivanom Tupým, ktorý ho priviedol do Beckova, kde zaèal 
hrávaś za dorastencov pod vedením p. I. Križana, a následne prešiel do „A“ 
mužstva, kde trénoval a hrával pod trénerským vedením p. M. Sládka a pre-
zidenta klubu p. M. Neboháèa. „Na tieto roky ve¾mi rád spomínam, pretože 
som v Beckove spoznal ve¾mi dobrých ¾udí, ktorí sú dodnes moji dobrí pri-
atelia“. Od roku 1996 zaèal hrávaś futsal za družstvo Javorina Nové Mesto 
nad Váhom a I. Slovenskú ligu a dva roky pôsobil aj v slovenskej repre-
zentácii. Vo funkcii prezidenta klubu pôsobí od roku 2015. „Do dnešného 
dòa sa nám podarilo úspešne zrealizovaś nieko¾ko projektov ako napríklad 
obnovu ihriska, kabín, a to aj vïaka ve¾mi dobrej spolupráci s OcÚ, s p. 
starostom a poslancami obce Beckov. Ve¾ká vïaka patrí aj ostatným spon-
zorom, ktorí pomáhajú športu v obci. Po futbalovej stránke sa nám taktiež 
darí, nako¾ko sme po 3 rokoch postúpili z poslednej ligy do vyššej súśaže. 
Všetci sa tešíme z tohto postupu, a to hlavne na atraktívnejšie zápasy so 
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Beckovský hrad, 19. 8. 2018: ¼ubomír Tinka, Ing. Ján Macejka, Ing. Norbert Ondrèka,
Ing. Jaroslav Martiš, Dušan Bartoviè, David Kaèerek, Mgr. Anna Zatkalíková, Anna Kabelíková,

Ing. Ján Križan, prof. Peter Šutovský, Marta Šimková, Rudolf Šimko, Ernest Benko. Foto: Ing. J. Štefanec



súpermi. Bol som ve¾mi milo prekvapený, že som bol navrhnutý na cenu 
obce a nesmierne si to vážim. Ïakujem všetkým, èo mi pomáhajú a držia 
palce. Tieto naše doterajšie úspechy sú aj ich zásluhou. Ïakujem OcÚ 
Beckov, sponzorom, výboru OŠK Beckov, trénerom a všetkým hráèom „A“ 
mužstva, žiakom a aj ich rodièom. Dúfam, že aj v budúcich rokoch sa nám 
bude dariś tak ako aj doteraz, len aby nám vydržalo zdravie“. 

OŠK Beckov - futbalový oddiel 
Cena obce za dlhoroènú aktívnu prácu v oblasti športu
 História futbalového klubu sa zaèala písaś v roku 1943, kedy beckovskí 
futbalisti zaèali súśažne hrávaś v okresnej medzidedinskej lige pod názvom 
Športový klub Ctibor Beckov. V tom èase sa hrávalo na provizórnom ihrisku 
na hornom pasienku. Po desiatich rokoch sa vybudovalo nové ihrisko, kto-
ré po menších úpravách slúži až dodnes. V období socializmu bol športový 
klub Ctibor premenovaný na TJ Slovan Beckov. V 90. rokoch bol klub opäś 
premenovaný na terajší názov Obecný športový klub Slovan Beckov. Poèas 
bohatej 75-roènej histórie futbalovej èinnosti, pôsobilo v klube ve¾a hrá-
èov, trénerov a funkcionárov, ktorým i touto cestou vyslovuje obec Beckov 
poïakovanie.

CENY STAROSTU
Marta Šimková
Cena starostu za celoživotnú prácu v oblasti kultúry a spoloèenského 
života
Marta Šimková bola a dodnes je mimoriadne aktívna a ob¾úbená v našej 
obci. Je absolventka Po¾nohospodárskej školy v Trnave, dlhé roky praco-
vala v JRD Beckov, najprv ako zootechnièka, neskôr skladníèka, fakturant-
ka a kàmièka ošípaných. Je matka 4 detí a babièka siedmych vnúèat. Býva-
lá aktívna èlenka Zväzu žien v Beckove, dlhoroèná speváèka v cirkevnom 
spevokole, ale aj zakladajúca èlenka Beckovského speváckeho zboru. 
Bola aj èlenkou ZPOZ, 11 rokov odprevádzala na pohreboch èlenov JRD, 
neskôr aj ostatných obèanov. Je èlenka ZO JDS v Beckove.

Rudolf Šimko
Cena starostu za celoživotnú prácu pre obec v oblasti športu a služieb
   Rudolf Šimko je v rodnej obci dobre známy ako športovec, ktorý v mlad-
ších rokoch aktívne hrával futbal. Svoje umelecké nadanie zúroèil v bec-
kovskej dychovke v hre na trubku. Po vyuèení pracoval v Drevine v Novom 
Meste nad Váhom ako maliar natieraè, neskôr vyše 25 rokov pre obec 
ako zamestnanec obecnej prevádzky, kde naplno využil svoje technické 
nadanie. Všetci ho poznajú ako vynikajúceho a vždy ochotného opravára 
bicyklov, ktorý ako šikovný domáci majster nakuje kosy, brúsi píly, opravuje 
na èo siahne, napriek tomu, že je už dôchodcom. Je dlhoroèným èlenom 
Dobrovo¾ného hasièského zboru v Beckove. 

Zuzana Benková
Cena starostu za obetavú prácu v oblasti dobrovo¾níctva a šírenie dob-
rého mena obce vo svete 
 Zuzana Benková absolvovala Obchodnú akadémiu v Trenèíne, po ukon-
èení štúdia na obchodnej akadémii študovala na City University v Trenèíne, 
kde získala dobrý základ anglického jazyka. Práca v kancelárii ju nelákala, 
ani štúdium ekonómie ju nenapåòalo, zmysluplnejšie naplnenie svojho živo-
ta našla v rozvojových projektoch charitatívneho a zdravotníckeho zame-
rania v rozvojových krajinách, ktoré organizuje Vysoká škola zdravotníckej 
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
 Jej dobrovo¾nícka práca zaèala v Indii, kde v roku 2015 strávila pol roka 
v škole pre najchudobnejšie deti z najnižšej indickej kasty v Manvi. Pokra-
èovala v Afrike, v malom štáte na juhu Afriky, v Lesothe. Tu pôsobila v Dets-
kom domove sv. Cecílie pre deti choré na aids (HIV). Ïalší polrok pôsobila 
v Keni v Malindy. V súèasnosti sa opäś na pol roka vrátila do Lesotha, odkia¾ 
odíde v septembri.
 V apríli 2018 bola nominovaná spolu s ïalšími 65 dobrovo¾níkmi 
Národným dobrovo¾níckym centrom na Cenu Dobrovo¾ník roka 2017 - Srd-
ce na dlani. Toto podujatie je prejavom úcty a vïaky dobrovo¾níkom, ktorí 
bez nároku na odmenu v prospech iných vykonávajú dobrovo¾nícku prácu. 
Zuzana o tejto práci hovorí: „Tí ¾udia, ktorým my pomáhame, si ani neuve-
domujú, ako ve¾mi pomáhajú oni nám“.
 „Niekedy som úplne zúfalá z toho, ako veci nefungujú pod¾a mojich 
predstáv. Predstavy som však už prispôsobila na africké pomery, ale aj 
napriek tomu ma dokáže nevïaènosś a ¾ahostajnosś urèitých ¾udí okolo mòa 
dostaś do pochmúrnej a zádumèivej nálady. Vždy sa však snažím v prvom 
rade pochopiś, preèo ¾udia konajú tak ako konajú. A práve tento prístup mi 

nedovo¾uje sa na nikoho hnevaś a už vôbec nie súdiś. Na oko problémové 
situácie, ktoré tu mám takmer na denno-dennom poriadku, sa snažím riešiś 
s láskou a pochopením, aj keï si to niekedy vyžaduje zvýšený hlas. Lásku 
dostávam v neskutoèných dávkach od našich milovaných detí. Cítim sa ako 
ich mama. Každý jeden deò od detí dostávam najláskavejšie objatia, aké 
som ešte v živote nezažila. Ich smiech a radosś z drobností ma robí vïaè-
nou za každý boží deò, za to, že som dostala príležitosś byś súèasśou ich 
životov. Tieto deti sú svetlom a motiváciou mojich dní.“

ODMENA
Mgr. Anna Zatkalíková
Odmena za dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávania 
 Pani uèite¾ka Mgr. Anna Zatkalíková pracuje v ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 
v Beckove od roku 2013. Je uèite¾kou prírodovedných predmetov. Každo-
roène pripravovala žiakov na rôzne súśaže zamerané na prírodné vedy, 
ako sú Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Fyzikálna olympiáda, Súśaž 
zruènosti Náboj junior. Na týchto súśažiach žiaci dosahovali ve¾mi pekné 
výsledky s umiestnením na popredných miestach. Aj tento školský rok 
2017/2018 dôsledne pripravovala žiakov 9. roèníka na Testovanie 9.
V okrese  Nové Mesto nad Váhom naša škola získala najlepšiu percentuál-
nu úspešnosś a získala 1. miesto.

Kultúrne podujatie Dni obce - 810. výroèie prvej písomnej zmi-
enky o obci BECKOV bolo financované s podporou Trenèian-
skeho samosprávneho kraja a Oblastnou organizáciou cestov-
ného ruchu „Trenèín a okolie“. 
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 Hrad Beckov, po významnej obnove v rokoch 2010 - 2012, ktorej 
výsledkom bola nielen sanácia a konzervácia  stavebných èastí predhradia 
a dolného nádvoria, ale aj vybudovaná infraštruktúra, je majetkom obce, 
ktorý aj naïalej potrebuje rozsiahlu údržbu. Preto sa každoroène obec 
snaží získavaś finanèné dotácie na tento úèel. Poskytovate¾om finanè-
ných prostriedkov je štátny rozpoèet prostredníctvom Ministerstva kultúry 
SR a nemenej významným zdrojom finanèných prostriedkov je Európsky 
sociálny fond v rámci Operaèného programu ¼udské zdroje spolu so štát-
nym rozpoètom, ktoré sú poskytované prostredníctvom Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom v rámci projektu „Zapojenie 
nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedièstva“. Výška celkovej dotácie 
pre rok 2018 na projekt „Obnova NKP hrad Beckov s úèasśou pracovníkov v 
evidencii nezamestnaných“ je 55 662,48 eur, z toho Ministerstvo kultúry SR 
12 000,00 eur a z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny máme k dispozícii 
43 662,48 eur. Výška dotácie na projekt „Hrad Beckov: Architektonicko-
historický výskum Západného paláca (ÚZPF è.1180/5) a Reštaurovanie èastí 
hradnej kaplnky (ÚZPF è.1180/8)“ je 13 000 eur z Ministerstva kultúry SR 
v rámci dotaèného programu - Obnovne si svoj dom.
 Tento rok konèí monitorovacie obdobie pre projekty ukonèené v roku 
2012, spolufinancované Európskou úniou, Slovenskou republikou a Obcou 
Beckov. Pripomíname si, že ide projekt Muzeálne nádvorie NKP Beckov, 
ktorý bol podporený nenávratným finanèným príspevkom vo výške 2 337 
299,21 eur a projekt Regenerácia centrálnej èasti obce Beckov (námestie 
a parkovisko pred obecným úradom), nenávratným finanèným príspevkom vo 
výške 711 116,67 eur.
 V júli 2018 sa zaèal realizovaś projekt „Prístavba a stavebné úpravy 
na objekte šatní“. Jedná sa o šatne na futbalovom ihrisku, a tento projekt 
je podporený dotáciou 10 000 eur poskytnutou Slovenským futbalovým 
zväzom v rámci národného športového projektu „Výstavba, rekonštrukcia 
a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017-2018“. Zdrojom pre 
celonárodné financovanie aktivít je štátny rozpoèet, prostredníctvom rozpoè-
tu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cie¾om tohto projektu je 
skvalitnenie futbalovej infraštruktúry pre tréningovú prípravu mládežníckych 
družstiev futbalových klubov. Preto, špecifickým cie¾om nášho projektu je 
dostavba šatní pre deti a dorast.
   V priebehu septembra sa bude realizovaś rekonštrukcia strechy v druhom 
pavilóne Základnej školy v Beckove. Stav strechy bol vyhodnotený ako hava-
rijný a na jeho riešenie pridelilo Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom 
Trenèianskeho samosprávneho kraja, odboru školstva, finanèný príspevok 
vo výške 30 000 eur. Ing. Marika Jurèacková, koordinátor projektov

Aktuálne o dotovaných
investièných projektoch

810. výroèie prvej písomnej zmienky o obci
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Vážení spoluobèania,
 býva dobrým zvykom, že každý starosta na 
sklonku svojho volebného obdobia urobí odpo-
èet svojej práce, pretože iba takto, v sumár-
nom odpoète, budete maś možnosś zhodnotiś 
jeho prácu. Vaše kritériá hodnotenia môžu byś 
rôzne, ale nikdy by nemali byś neslušné, ba až 
vulgárne, èo sa, bohužia¾, obèas stáva. Chcel 
by som vás zároveò ale ubezpeèiś, že moje 
pôsobenie vo funkcii starostu som chápal ako 
službu, a nie ako zamestnanie. Snažil som sa 
pracovaś zodpovedne a predovšetkým maś 
v práci nejaký systém, aby moje konanie malo 
hlavu aj pätu, v èom sme boli prakticky za jedno 
aj s poslancami obecného zastupite¾stva, vami 
volenými zástupcami. Verte, milí spoluobèania, 
že nebýva samozrejmosśou, aby poslanci a sta-
rosta mali podobné názory na potreby obce. 
Keïže v našom prípade to tak bolo, bolo to iba 
v prospech obce, pretože sa podarilo úspešne 
ukonèiś ve¾a projektov.   Skôr, než sa budem 
venovaś jednotlivým aktivitám a projektom, 
chcem vám vážení spoluobèania, pre lepšie 
pochopenie v krátkosti vysvetliś, o èom to celé 
je. Už dávno je preè doba, kedy sa prakticky 
o všetkom dianí a financovaní obce rozhodo-
valo inde a nie v obci. Dnes sme samospráva 
preto, že o všetkom podstatnom dianí v obci si 
rozhodujeme sami. Na chod obce, aby obec 
fungovala, už dávno nestaèia podielové dane, 
poprípade dane miestne. Musíme sa neustále 
uchádzaś o ïalšie financie od štátu, respektíve 
z fondov európskej únie. Tento proces však 
nie je jednoduchý a už vôbec nie automatický. 
Museli sme vynaložiś nemálo úsilia, aby sme 
zabezpeèili potrebné investície v obci. Rea-
govali sme na množstvo výziev z ministerstiev 
podaním spracovaných projektov, ktoré zoberú 
ve¾a èasu a taktiež vlastných peòazí a pri tomto 
všetkom vôbec nemáte zaruèené, že finanèné 
prostriedky, o ktoré ste sa uchádzali, vám budú 
pridelené. Bolo to treba jednoducho vybaviś. 
Keïže toto sú informácie, o ktorých nemáte 
odkia¾ vedieś, preto vám ich pre lepší preh¾ad 
ponúkam. Zároveò chcem týmto poïakovaś 
všetkým zamestnancom obecného úradu, ktorí 
sa podie¾ali nielen na spracovaní týchto projek-
tov, ale svedomito pracovali aj na bezproblémo-
vom chode úradu a obce. 
 Pri písaní o výzvach a projektoch musím 
smelo a hrdo napísaś, že sa nám podarilo za 
toto volebné obdobie získaś cca 400 000 eur 
ako mimorozpoètové zdroje, v ktorých nie je 
zapoèítaná dotácia na repasáciu hasièskej Tat-
ry 148 a dotácie z ministerstva kultúry na hrad. 
 Pre lepšie pochopenie poviem iba to¾ko, že 
bez nášho úsilia by sme tieto peniaze nemali. 
Nerád by som vás zaśažoval podrobnosśa-
mi týchto procesov, ale základné informácie 
o fungovaní dotácií som vám chcel poskytnúś. 
Nako¾ko som si vedomý, že dlhé èlánky moc 
v ob¾ube nie sú, budem sa snažiś byś struènejší, 
a hlavne zrozumite¾nejší, a preto budem využí-
vaś i fotodokumentáciu z realizovaných projek-
tov.

ZOZNAM USKUTOÈNENÝCH
AKTIVÍT

Strojový park:
- získanie osobného automobilu Škoda Octa-
via na prevoz stravy bezodplatne z Minister-
stva vnútra SR
- zakúpenie osobného automobilu Suzuki 

Vitara pre potreby obce
- zakúpenie traktora Zetor 80 pre potreby obce
- zakúpenie 8000 m3 cisterny s výkonným
  èerpadlom
- repasácia 11 000 m3 cisterny na Tatre 815
- zakúpenie traktorovej kosaèky s prísluš.
- repasácia hasièskej TATRY 148

Investièné akcie:
- kompletná rekonštrukcia verejného
  osvetlenia  (svietidlá, rozvody)

- nová prístupová cesta do školy
  (na vlastnom pozemku)

- priestor po zhorenej krème pretvorený na 
  odstavnú plochu
- vybudovaná nová trieda predškolákov
  v ZŠ (pre 22 detí)

- vybudovanie multifunkèného ihriska
  v ZŠ (nielen pre ZŠ)

- vybudovanie chodníka od ZŠ po krèmu
  Pod orechom

- rekonštrukcia sociálnych zariadení
  na zdravotnom stredisku
- rekonštrukcia tried a sociálnych zariadení 
   v MŠ 

- vybudovanie vsakovacích jám a odvodnenie  
  zo striech na dome smútku
- vybudovanie vsakovacích jám a odvodnenie     
  zo striech na ZŠ                    
- vybudovanie vsakovacích jám a odvodnenie  
  zo striech na MŠ                   
- vybudovanie vsakovacích jám a odvodnenie  
  zo striech na zdravotnom stredisku
- vybudovanie žumpy a kanalizaèných
  prípojok na zdravotnom stredisku
- vybudovanie nového certifikovaného
  detského ihriska v MŠ
- vybudovanie nového certifikovaného
  detského ihriska v ZŠ

ODPOÈET STAROSTU ZA VOLEBNÉ OBDOBIE 2015 - 2018
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- dokonèenie a sprevádzkovanie moder-
  nej školskej kuchyne (aj pre obèanov)

- oprava výtlkov (Veterná, Hurbanova,
  Vadièov, Pod Hôrkov, Pod hradom)
- izolácia strechy na Ocú (okrem strechy
  nad ve¾kou sálou)

Pre úplnosś informácií: celková výška inves-
tícií - ukonèené projekty do 31. 07. 2018 
- èinila cca 850 000 € (rozpoèet obce + 
získané dotácie).

Preèerpávaèka a ÈOV:
- zabezpeèenie povolenia na prevádzkovanie    
  ÈOV na 10 rokov (2015 - 2025)
- zabezpeèenie odborne spôsobilej osoby 
  na doh¾ad na prevádzkovanie ÈOV v súlade  
  so záknom

Hrad Beckov - získanie dotácie na dva 
projekty:
1. Projekt Obnova NKP hrad Beckov
 s úèasśou pracovníkov v evidencii
 nezamestnaných:
- rok 2015 - 2018 - dotácia na NKP hrad
 Beckov 52 000 €, zdroj Ministerstvo  
    kultúry SR

- rok 2015 - 2018 - dotácia na pracov-
 níkov v evidencii nezamestnaných
 143 800 €, zdroj ÚPSVR SR
2. Projekt Obnova hradnej kaplnky
 a výskumné práce:
- rok 2015 - 2018 - dotácia na NKP hrad
 Beckov 48 000 €, zdroj Ministerstvo  
    kultúry SR.

Organizácia ve¾kých kultúrno-spoloèen-
ských podujatí:
- zorganizovanie osláv 200. výroèia
 narodenia J.M. Hurbana - prvého pred-
 sedu NR, evanjelického kòaza a nášho
 rodáka
- spoluorganizácia návratu Beckovskej
 madony do hradnej kaplnky po viac ako
 400 rokoch
- založenie tradície na poslednú fašian-
 govú sobotu - minifutbalový turnaj
 o pohár starostu, súśaž gazdiniek o naj-
 lepšiu fašiangovú šišku resp. fánku.

 ZOZNAM PREBIEHAÚCICH
A NAPLÁNOVANÝCH AKTIVÍT

Investièné akcie:
- rekonštrukcia vnútorných priesto-
 rov na zdravotnom stredisku (ordi-
 nácie, chodba, èakárne)  s termínom 
 dokonèenia do 31. 08. 2018

- prestavba šatní na ihrisku ŠK Slovan
 Beckov, I. etapa do 30. 09. 2018
- vybudovanie bezbariérového vstupu
 do lekárne, termín do 30. 09. 2018
- výmena opotrebovaných zariadení na
 ÈOV (dúchadlá, èerpadlá), termín do
 30. 09. 2018
- výmena strešnej krytiny, osadenie
 strešných okien, izolácia podkrovia
 na ZŠ (trakt kuchyòa, jedáleò), termín
 do 30. 10. 2018.

Pre úplnosś informácií: celková výška 
investícií - rozpracované projekty - èiní cca 
170 000 € (rozpoèet obce + získané dotá-
cie).

 Spomenúś musím ešte hotový a schválený 
projekt revitalizácie nášho parku, schválený 
ministerstvom hospodárstva v rámci cezhra-
niènej spolupráce, no zatia¾ pre nedostatok 
financií je zaradený medzi projekty èakajúce na 
pridelenie finanèných prostriedkov.
 Èo sa týka kanalizácie, sme zaradení 
v zozname TSK medzi oprávnených žiadate¾ov, 
doplnili sme projekt o chýbajúce novovzniknuté 
ulice a èaká nás ešte prerobenie realizaèného 

projektu, nako¾ko projekt z roku 2002 už nevy-
hovuje súèasným normám.
 Pre poèítaèovo zdatnejších obèanov, a nie-
len pre nich, sme zverejnili na webovej stránke 
obce digitálny územný plán. DÚP je doplnený 
o aktuálny stav katastra nehnute¾ností, èi už z 
registra „E“ alebo registra „C“. Každý návštev-
ník tejto stránky si môže bez akýchko¾vek pro-
blémov vyhotoviś územnoplánovaciu informáciu 
(UPI) pre ïalšiu svoju èinnosś.
 Vážení spoluobèania, chcel som vás takým-
to sumárnym odpoètom informovaś o zásad-
ných investíciách a udalostiach, ktoré máme 
za necelé štyri roky za sebou. Nech si, prosím, 
každý urobí obraz sám o tom, èi sa v obci nieèo 
robilo alebo nie. Týmto by som chcel daś odpo-
veï aj rôznym „krik¾úòom“, ktorí sa dali poèuś, 
že sa tu niè nerobí. Myslím, že každý èlovek si 
urobí úsudok sám. Ten, kto mal záujem o dia-
nie v obci, si informácie mohol v priebehu 
obdobia odsledovaś na webovej stránke obce, 
poprípade v obecných novinách. Každopádne 
som chcel týmto èlánkom zdôrazniś, že sme sa 
chceli pri práci zameraś predovšetkým na naj-
vypuklejšie problémy v obci a pekne v poradí, 
pod¾a stupòa dôležitosti, ich aj zodpovedne 
riešiś. Je mi naozaj smutno z toho, keï mno-
ho ¾udí si neuvedomuje, že musia platiś v obci 
nejaké priority, nejaký systém, ktorý vychádza 
z poznania veci. Nedá sa hneï reagovaś na 
mnohokrát málo dôležité výèitky a používaś 
pritom pri kritike èasto i nevyberavé spôso-
by. Musím skonštatovaś, že medzi ¾uïmi, v 
spoloènosti slušnosś, èestnosś, zodpovednosś 
èi tolerancia nie je moc v móde, naopak lož, 
nenávisś, agresivita, drzosś èi netolerancia 
sa v spoloènosti tvrdo zakorenili. S po¾utova-
ním konštatujem, že tento negatívny fenomén 
dnešnej doby neobišiel ani našu obec Beckov. 
Nebudem sa na tomto fóre zaoberaś s osobný-
mi negatívnymi skúsenosśami. Skonštatujem 
iba to¾ko, že v takejto atmosfére sa zodpo-
vedne pracovaś nedá. Je mi nad slnko jasné, 
že drvivej väèšiny obèanov sa tieto negatívne 
vlastnosti netýkajú. Verím, že ten malý poèet 
obèanov, ktorých sa to týka, sa s týmito slovami 
zidentifikuje a minimálne bude o nich uvažovaś. 
Chcem na záver srdeène poïakovaś všetkým 
spolupracovníkom, poslancom, èlenom komisií 
za dobrú spoluprácu, väèšine obèanov za pod-
poru, pochopenie a toleranciu. Viem, že vždy 
sa dá urobiś nieèo ináè, nieèo lepšie, aj nám sa 
nie vždy všetko podarilo, ale tak, ako sa hovorí, 
iba ten kto niè nerobí, iba ten niè nepokazí. 
 Nako¾ko som sa rozhodol v ïalšom voleb-
nom období nekandidovaś za starostu obce, 
prajem všetkým obèanom obce Beckov hlav-
ne ve¾a zdravia, šśastný život a správnu vo¾bu 
v komunálnych vo¾bách 11. novembra 2018.

 Ing. Ján Križan, starosta obce Beckov
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 Žiaci poèas školského roka majú ve¾a príležitostí na to, aby sa zúèastnili 
rôznych súśaží. Tieto súśaže sú súèasśou výchovno-vzdelávacieho procesu 
a môžu výrazne pomôcś pri rozvíjaní schopností a vedomostí žiakov. Tento 
školský rok v našej škole žiaci dosiahli ve¾mi pekné umiestnenia v nasleduj-
úcich súśažiach:
Názov súśaže    Meno a priezvisko žiaka, trieda     Umiestnenie
Olympiáda v nemeckom jazyku
- okresné kolo   Rastislav Hyža, 8. trieda    2. miesto
Olympiáda v anglickom jazyku
- okresné kolo   Rastislav Hyža, 8. trieda    2. miesto
Dejepisná olympiáda - okresné kolo
v kategórii C (9. roèníky) Romana Gestingerová, 9. trieda 2. miesto
v kategórii E (7. roèníky) Patrícia Gestingerová, 7. trieda  2. miesto
v kategórii F (6. roèníky) David Strieženec, 6. trieda   3. miesto
       Lívia Lukáèová, 6. trieda   4. miesto
Atletika (hod kriketkou) - okresné kolo
       Vincent Kippel, 9. trieda   1. miesto
Atletika (vrh gu¾ou) - okresné kolo
       Peter Vacula, 9. trieda    3. miesto
Svätoplukovo krá¾ovstvo ožíva 
       Eliška Hladká, 7. trieda    2. miesto
       Lenka Sládeková, 7. trieda   2. miesto
iBobor - celoslovenská on-line
informatická súśaž   Rastislav Hyža, 8. trieda   96. percentil
       Radovan Ondrèka, 5. trieda  97. percentil

Testovanie 9 - 2018
 Deviataci tento školský rok silno zabojovali v Testovaní 9, èím dosiah-
li ve¾mi pekné umiestnenie nielen v okrese, ale aj v kraji (v okrese Nové 
Mesto nad Váhom v matematike dosiahli najlepšiu percentuálnu úspešnosś 
a v kraji tretiu najlepšiu percentuálnu úspešnosś). A tu sú dosiahnuté ich 
percentuálne výsledky:
Priemerná úspešnosś školy (v %): 
MATEMATIKA 78,2; SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 69,4
Priemerná úspešnosś v SR - národný priemer (v %): 
MATEMATIKA 55,9; SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 63,0
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %): 
MATEMATIKA 22,3; SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 6,4

Viac ako peniaze
 Aj tento školský rok sme finanènú gramotnosś rozvíjali u našich žiakov 

pomocou vzdelávacieho programu JA Viac ako peniaze. Za úspešné absol-
vovanie tohto programu žiaci 9. roèníka (L. Bulavová, R. Gestingerová, A. 
Hrnèiarik, N. Koreòová, V. Pavlechová a L. Polonský) získali certifikát. 
 Ïakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy. Taktiež ïakujeme 
všetkým uèite¾om, ktorí pripravovali žiakov a majú ve¾ký podiel na týchto 
úspechoch.   Mgr. Anna Èièalová, zástupkyòa riadite¾a školy

Absolventi ZŠ s MŠ J. M. Hurbana, Beckov è. 410 v šk. roku 2017/2018:
  Bibiána Bolechová, Laura Bulavová, Vanesa Erdélyiová, Martin Fiala, 
Simona Gajdošechová, Romana Gestingerová, Adam Hrnèiarik, Vincent 
Kippel, Nikola Koreòová, Natália Mikušová, Veronika Pavlechová, Lukáš 
Polonský, Martin Srnec, Peter Vacula.

Premianti
školský rok 2017/2018

Karol Radosa, 4. roèník
- najlepší žiak za I. stupeò

Romana Gestingerová,
9. roèník

-  najlepšia žiaèka za II. stupeò
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 Opäś po roku sme mali na beckovskej evanjelickej fare v poradí už 7. 
denný biblický tábor. Uskutoènil sa v dòoch od 13. do 17. 8. 2018. Tento 
rok sme sa „premenili“ na pátraèov, nako¾ko náš tábor niesol názov Pátraèi 
na stope. Celý týždeò sme spolu s deśmi h¾adali dôkazy o Pánovi Ježišovi. 
Hovorili sme si príbeh, ktorý dokazoval Jeho moc - premenenie vody na 
víno v Káne Galilejskej. Hovorili sme si o pokúšaní na púšti, èo nám doka-
zovalo Jeho dokonalý život. Najdôležitejším príbehom bol príbeh o ukrižo-
vaní a zmàtvychvstaní Pána Ježiša. Pretože to je najväèší dôkaz Jeho lásky 
k nám. On nás miluje tak, že sa za nás obetoval a dal za nás svoj život. 
 Tento rok sa tábora zúèastnilo 16 detí. Spoloène sme ráno zaèínali akt-
vivitkou, ktorá nám priblížila lekciu - pokúšali sme sa sladkosśami, umývali 
sme si nohy, liezli na strom, zatåkali klince do kríža, hrali scénky. Doobeda 
sme si rozprávali príbehy z Biblie, spievali piesne Pánu Bohu. Tento rok 
sme na tvorivých dielòach robili tzv. string art - robili sme obrázky z klincov 
a nitiek. Deti sa nauèili robiś náramky. Pomedzi sme sa hrávali rôzne hry.
 Každý deò sme súśažili v dvoch súśažných tímoch - Boží detektívi 
a Detektívne oèká. Poèas hier ste nás mohli stretnúś v parku, pri hrade. 
Deśom sa páèili hlavne hry, kde h¾adali svedkov a lúštili zašifrované správy 
pomocou odtlaèkov prstov.
  V stredu sme si spravili výlet do Haluzickej tiesòavy. V tieni Haluzické-
ho kostolíka sme mali lekciu a po nej sme sa prešli tiesòavou. Poèas pre-
chádzky sme plnili rôzne úlohy, ktoré boli súèasśou hry. Napríklad sme 
museli èasś úseku prejsś bosí, inú èasś úplne po tichu. Museli sme zbieraś 
rôzne veci z prírody a navzájom si pomáhaś tieto úlohy zvládnuś.
 Vo štvrtok sme mali na fare prespávaèku. Hrali sme rôzne hry, 
dokonèovali sme si výtvory, spievali piesne. Chlapci spoloène pripravili 
ohnisko, dievèatá nachystali jedlo a veèer sme si opekali. Bol to skvelý èas.

 V prvom rade sa chceme poïakovaś Pánu Bohu za to, že nám dal pod-
mienky na vykonanie tohto tábora, v ktorom sme prežili krásny a požehna-
ný èas s deśmi. Vïaka Mu patrí za ochranu všetkých táborníkov, za dobré 
poèasie, za to, že sa nás dotýkal. 
 A zároveò chceme poïakovaś všetkým, ktorí tento rok prispeli k tomu, 
aby tábor prebehol hladko. Rodièom za dobré desiaty a olovranty, našim 
„tetám“ - p. Kollárovej a Kroèitej, ktoré pomáhali pri príprave jedla. Ïaku-
jeme aj Eliške, Gabike, Lenke a Aïovi za pomoc s deśmi. A ïakujeme aj 
Miške, Monike, Radke, Tánke a Dávidovi, ktorí celý týždeò dozerali na deti, 
pripravili im množstvo aktivít a súśaží a taktiež zvesś Božieho slova, ktorá je 
na takomto tábore neodmyslite¾ná.     TF

Pátraèi na stope - denný biblický tábor evanjelickej cirkvi a. v.

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017/2018



 Vážené dámy, vážení páni, milí žiaci, 
o chví¾u zazvoní zvonec a bude koniec, nie však rozprávky, ale školského 
roka. Koneène budete maś na chví¾u vytúžený pokoj od školy, nemusíte 
ráno vstávaś, môžete oddychovaś, pozeraś televíziu, môžete robiś to, èo 
chcete alebo èo vám dovolia rodièia. Môžete si plánovaś ako využiś krásne 
letné prázdninové dni, aby boli èo najpríjemnejšie, plné radosti a nádher-
ných zážitkov...
 Tejto radosti z dnešného dòa však predchádzala tvrdá práca v škole 
poèas celého školského roka. Niektorí z Vás vynaložili ve¾ké úsilie na to, 
aby nazbierali èo najviac vedomostí, aby boli úspešní, ale aj aby mali dobré 
známky, ktoré tieto vedomosti symbolizujú. Iní zas možno len nevenovali 
dostatoènú pozornosś školským povinnostiam, možno sa vám len nechcelo 
a možno si nesprávne myslíte, že vzdelávanie sa nie je pre vás to podstat-
né... Nech je už ako chce, verte, že to, èo sa nauèíte v škole Vám nikto 
nevezme a že to je jediné vaše bohatstvo, ktoré sa vám urèite v dnešnej 
dobe zíde. Považujem za ve¾mi dôležité, aby si každý z vás uvedomil hod-
notu vzdelania a predovšetkým - zaènite od seba. Musíte sami chcieś, 
snažiś sa, chodiś do školy pravidelne a tak sa dostavia aj výsledky.
Milí žiaci,
v materskej škole sme vèera odovzdali osvedèenia o ukonèení predprimár-
neho vzdelávania - inak povedané máme pripravených nových prváèikov, 
ktorí zasadnú v septembri do školských lavíc. Na rozlúèkovom programe 
boli hraví, optimistickí a odvážni - urèite budú takí aj v škole a urèite na svoju 
škôlku nezabudnú. 
Naši „prváci“ majú za sebou prvý rok školskej dochádzky. Verím, že sa 
im darilo, že sa ve¾a nauèili, že si našli nových kamarátov a že sa tešia na 
prázdniny. 
Milí deviataci, vám želám, aby ste do novej etapy života vykroèili správnou 
a šśastnou nohou, nech sa vám darí a nech si na roky v našej škole spomí-
nate len v dobrom.
Všetci ste pracovali pod vedením svojich pani uèiteliek, ktoré vás viedli, 
posme¾ovali, posúvali vpred, vzdelávali a usmeròovali. Viem, že život žiaka 
je radostný a krásny, ale aj nároèný a vyèerpávajúci, dnes máte pred sebou 
dva mesiace krásnych prázdnin. Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, 
naèerpali novú silu a energiu, spoznali ve¾a zaujímavých ¾udí, miest a vecí 
na našej krásnej planéte. Získajte zážitky, skúsenosti, priate¾stvá a možno 
aj lásky, ktoré vás obohatia a posunú vpred. Nech sú vaše prázdniny plné 
slneèných dní, po skonèení ktorých si poviete: „stálo to za to“, ale „rád sa 
vraciam do školy ku kamarátom a školským povinnostiam…“ 
Všetci zamestnanci školy sa vám snažia v maximálnej miere pomôcś, aby 
vedomostí, zruèností a skúseností do života bolo to¾ko, ko¾ko chcete vy 
sami prijaś. Sme hrdí na tých žiakov, ktorí sa snažia a dosahujú úspechy 
v škole aj mimo školy, ale chceme pomôcś aj tým, ktorým sa tento rok ve¾mi 
nedarilo - a verím, že takých žiakov bude èo najmenej.
Chcem sa poïakovaś tým žiakom, ktorí predsa len urobili èosi na viac.  
Ïakujem im za èas a energiu, ktorú vynaložili prevažne mimo vyuèovania 
a vo svojom vo¾nom èase na prípravu. Moje poïakovanie patrí, samozrej-
me, aj uèite¾om, pod  vedením ktorých tieto úspechy získali.
Najlepšími žiakmi, ktorí poèas celého školského roka dosahovali výbor-
né výchovno-vzdelávacie výsledky a úspešne reprezentovali našu školu 
v rôznych súśažiach, sú za prvý stupeò Karol Radosa, žiak 4. roèníka, a za 
druhý stupeò Romanka Gestingerová, žiaèka 9. roèníka. 

Milé kolegyne,
chcem vám vyjadriś svoju úctu a vïaku za vynaloženú prácu, ktorá je nároè-
ná, pohlcuje celého èloveka, berie ve¾a energie, ale aj pozitívne òou nabíja, 
pozná prehry aj víśazstvá, hnevá aj teší…
Okrem zákonov, pouèiek, pravidiel a letopoètov uèíme našich žiakov ¾ud-
skosti, humanizmu, obetavosti, spolupatriènosti, aby naša spoloènosś 
nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ¾udská, aby našu spoloènosś 
neriadil iba poèítaèe, ale aj srdce a rozum v symbióze, aby sme sa nena-
háòali iba za peniazmi, ale aby sme okolo seba vnímali potreby iných. Uème 
našich žiakov láskavosti, nezištnosti, ochrane slabších a odkázaných a v 
neposlednom rade ochrane všetkého živého okolo nás. Viem, že je to beh 
na dlhé trate, kde nie sú výsledky okamžite vidite¾né, ale každý kilometer, 
hoc aj maratónskeho behu, sa zaèína tým povestným prvým krokom, ktorý 
robíme každý deò zas a znova.
Vážené pani uèite¾ky, ïakujem vám za vašu obetavú prácu, poèas celého 
uplynulého školského roka a zároveò vám prajem ve¾a tvorivosti a dobrých 
nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho. Príjemné prežitie dovolenko-
vého èasu s tými, ktorí sú vám blízki…
 Škola však nie je len o uèení sa. Som rád, že i tento rok sme sa zapojili 
do ZBERU PAPIERA, èím sme prispeli k ochrane našej prírody. Spolu sme 
nazbierali 3764 kg. Víśazné triedy si do svojho triedneho fondu pripísali 
finanènú èiastku (3. trieda - 55,4 kg - 35 €, 1. trieda - 50,7 kg - 25 €, 2. 
trieda - 49,2 kg - 15 €) a najlepší „zberaèi - jednotlivci“ - Barborka Macej-
ková (597 kg), Denisko Žovinec (435 kg) a Tomáško Horeèný (391 kg) 
boli odmenení peknými vecnými cenami. Touto cestou sa chcem poïako-
vaś hlavne rodièom, žiakom a všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera. 
Dúfam, že budúci školský rok budeme aspoò tak úspešný ako tento škol-
ský rok. 
 Na záver želám teda nám všetkým slneèné lúèe, dni oddychu, krásnu 
modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné 
dni. Pekné prázdniny všetkým!

Mgr. Jozef Pekaroviè, riadite¾ ZŒ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove

Pomyslite, ko¾ko rozumu a energie sa vynakladá na to, aby sa ¾uïom 
ukázalo, akí sú zlí. A predstavte si, že by sa všetka táto energia vyna-

ložila na to, aby sa ¾uïom ukázalo, èo je v nich dobrého.

9www.obec-beckov.skčíslo 4 - august 2018 Beckovské NOVINY

 Zábavno-športové popoludnie sa 
uskutoènilo v sobotu 30. júna 2018 
na futbalovom ihrisku od 14. hodiny. 
Bolo urèené pre malé aj ve¾ké deti, 
ktoré hrami a súśažami spolu s rodiè-
mi odštartovali ve¾ké letné prázdniny. 
Podujatiu prialo poèasie, takže plne 
nahradilo nerealizovaný deò detí, 
ktorý sa 2. júna nekonal pre dážï. 
Pripravila Obec Beckov a kultúrna 
komisia.   DB
Foto: Bc. Jana Ježovicová  

Zábavno-športové popoludnie alebo rozlúèka so školským rokom 
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Spoloèenská kronika (júl - august 2018)

Narodili sa:     Matej Bubeník, Mathias Èaòo, Júlia Tinková
Manželstvo uzatvorili: Ing. Veronika Škarková a Martin Pollák
       Soòa Šuleková a Ladislav Bulko
Blahoželáme
50 rokov:    ¼ubomír Martiš, Ing. Zuzana Fabušová
55 rokov:    Pavel Vavro, Jaroslav Straka, Peter Ondrejoviè,
    Dušan Šulej, ¼udmila Masárová, Helena Pilátová,
    Anna Èaòová, Alena Kroèitá
60 rokov:    Jozef Opat
65 rokov:    Margita Tomanová
70 rokov:    Ivan Švec, Ing. ¼udmila Turanová, Edita Vaculová
75 rokov:    Mária Šimková, Eva Pavlíková
80 rokov:    Ján Bednárik
Rozlúèili sme sa: Mária Gestingerová, Libuša Zornièková,
       O¾ga Pažitná, Ján Luèanský, Milan Záhumenský 

Pripravila A. Benková

 V sobotu 14. júla 2018 uplynulo 30 
rokov, èo nás navždy opustila naša drahá 
milovaná mamièka Mária Nováková. 
 Naša mamièka pochádzala z Oravskej 
Polhory a do Beckova sa prisśahovala 
nielen s manželom Jánom a s najstarším 
synom Jankom, ale aj s bratom Gustávom, 
sestrou Gitkou a bratom Tónom, so svojou 
mamou Janou Bandíkovou a jej sestrou 
Máriou Masnièákovu. Naša rodina sa roz-
rástla na šesś detí. Maminka pracovala na 
JRD ako dojièka. Èasom vážne ochorela, 
lieèila sa na onkológii v Bratislave. Opustila 
nás týždeò pred svojimi 47. narodeninami. 
Po 11 mesiacoch sa za òou pobral aj náš 
ocko. Osireli sme, najmladší bratia mali 12 
a 14 rokov, vychovala ich naša sestra Moni-
ka. A po 3 mesiacoch sa za rodièmi pobra-
la aj teta Masnièáková... 
 Nezostali sme však bez pomoci, s 
ve¾kou láskou a obetavosśou sa o nás sta-
rali beckovské sestrièky vincentky a notr-
damky - stali sa našou druhou rodinou. Aj 
keï sme už všetci dávno dospelí, puto so 
sestrièkami nás stále spája. Držíme spolu 
aj my, súrodenci. Všetci si pekne vychádza-
me a navzájom pomáhame. Snažíme sa žiś 
tak, ako by chceli naši rodièia. 

Na svojich rodièov, Máriu a Jána Novákovcov, s láskou a vïakou 
spomínajú deti Janko, Elenka, Katka, Monika, Jožko a Tomáško s 
rodinami.

Spomíname

  Aj v tomto roku sa priatelia Beckova a fotografa ¼uboša Balažovièa potešia 
- 26. júla 2018 vyšiel nový kalendár fotografií ich ob¾úbeného Beckova, ten-
toraz ide o 12 fotiek jediného miesta, èarovného a tajuplného stromoradia 
- slivkového sadu - z Obory na ceste k Beckovskému hradu. Kalendár si 
môžu zakúpiś na Beckovskom hrade vo dvoch ve¾kostiach po 10 a 15 eur. 
Rok v slivkovej aleji - kalendár 2019. Autor: ¼uboš Balažoviè.  DB

Nový kalendár na rok 2019

 V piatok 27. júla 2018 bolo možno od pol desiatej veèer pozorovaś aj 
na území Slovenska úplné a najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storoèí. 
Poèasie prialo, takže už od 20.24 h sa dalo pozorovaś na južnom až juho-
západnom obzore najprv èiastoèné zatmenie, potom úplné, ktoré dosiahlo 
maximum o 22.22 hod. a skonèilo po polnoci. Mesiac sa javil èervenohne-
dý, spôsobuje to lom slneèných lúèov v zemskej atmosfére.      DB

Úplné zatmenie Mesiaca

 Milí obyvatelia a èitatelia Beckovských novín, jedna z na-
šich obyvateliek, nám dobre známa pani Anièka, ktorá svedo-
mito udržiava v èistote naše ulice a všetky verejné priestran-
stvá - pretože, priznajme si to, nie každý si svoje odpadky 
vezme so sebou alebo vhodí do odpadovej nádoby - sa 
dostala do problémov. Jej starý a neudržiavaný dom, posta-
vený z nepálených tehál, sa vplyvom rozlièných okolností, 
vrátane dažïovej vody, dostal do havarijného stavu. Žia¾, 
ona sama, ani jej spolubývajúci, inak bezdomovec Milan, 
nie sú schopní zabezpeèiś potrebné opravy. Je na nás, ktorí 
máme väèšie šśastie v živote, aby sme im pomohli. 
 Obec má v tomto smere zviazané ruky, ale vy, naši obèa-
nia, nie ste obmedzení, pokia¾ ide o pomoc inému èloveku. 
Akáko¾vek pomoc pri oprave domu (mimo peòazí) je vítaná. 

Mgr. Dana Badžgoòová, sociálne oddelenie OcÚ,
032 77427 22

V strede vidieś torzo komína s poškodenou strechou.

Pomôžeme?



 Beckovèanka Zuzana Benková bola vybratá medzi tri závereèné nomi-
nácie na ocenenie Dobrovo¾ník roka 2017 v kategórii Slovak Aid. Jubilejný 
10. roèník tohto podujatia sa konal 30. mája v budove Slovenskej filhar-
mónie v Bratislave. Vyhlásení boli jednotliví ocenení v deviatich kategóri-
ách. V Zuzkinej kategórii si ocenenie napokon odniesli Martin a Alžbeta 
Jaborníkovci, ktorých obèianske združenie SAVIO vyslalo na jeden rok do 
Nairobi a Kene.
  Vlani Slovensko prostredníctvom Slovak Aid vyslalo až 34 dobrovo¾níkov 
do 11 krajín sveta. Medzi nimi aj Zuzanu Benkovú, ktorá už dva roky pôso-
bí ako dobrovo¾níèka v rozvojových krajinách. „Môj prvý polroèný projekt 
bol v Indii, štát Karnataka, kde som pracovala pre mimovládnu organizáciu 
Cesta domov na Internátnej škole pre deti z najnižšej kasty Dalit. Odtia¾ 
som bola poslaná na šesś mesiacov do Lesotha na projekt sirotinca sv. 
Cecílie, kde som aj teraz,“ prezradila pre Beckovské noviny. Medzitým však 
ešte šesś mesiacov pomáhala v Keni v Ushirikiano Centre pre deti a matky 
z blízkej komunity. 
 Na ocenenie Dobrovo¾ník roka 2017 ju nominoval Juraj Benca, pro-
rektor pre zahranièné vzśahy a vedecko-výskumnú èinnosś z Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. A preèo si vybral práve Zuzku? 
„Myslím si, že za moju ochotu ísś všade, kde ma pošlú, bez zbytoèných 
otázok a problémov,“ vysvet¾uje s úsmevom 26-roèná Beckovèanka.

 Podujatie Dobrovo¾ník roka 2017 organizovalo Národné dobrovo¾nícke 
centrum CARDO v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu a s finanènou podporou Ministerstva zahranièných 
vecí SR. Jeho súèasśou bola aj konferencia „Dobrovo¾níctvo ako podpo-
ra udržate¾ného rozvoja“, ktorej cie¾om je rozvinúś dialóg medzi partnermi 
v štátnej správe a samospráve, ako aj obèanmi, podnikate¾mi, mimovlád-
nymi organizáciami na tému spojenú s implementáciou Agendy 2030 pre 
udržate¾ný rozvoj. Všetkých nominovaných dobrovo¾níkov prijal dopoludnia 
dokonca aj slovenský prezident Andrej Kiska. 
 A hoci Zuzka hlavné ocenenie napokon nezískala, to, že bola vôbec 
nominovaná, si naozaj váži: „Úprimne zo srdca gratulujem všetkým 
výhercom aj nominovaným. Pre mòa to bol inšpiratívny veèer hlavne vïaka 
¾uïom a ich dobrovo¾níckym príbehom. A dovo¾te mi sa podeliś o jednu 
myšlienku, ktorá ten veèer padla a úplne vystihuje podstatu toho, èo dob-
rovo¾níctvo pre mòa znamená: Tí ¾udia, ktorým my pomáhame, si ani neu-
vedomujú, ako ve¾mi pomáhajú oni nám.“   Kristína Jurzová

Prezident Andrej Kiska spolu s dobrovo¾níkmi, ktorí boli nominova-
ní na ocenenie Dobrovo¾ník roka 2017. Na snímke z 30. mája 2018 
je Zuzana Benková šiesta zprava.

zdroj foto 2: Facebook/Zuzana Benková
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Zuzanu Benkovú nominovali na Dobrovo¾níka roka 2017

 V dòoch 14. a 15. júla 2018 sa v našej obci konal už 20. roèník Bec-
kovských slávností, na ktorých sa naša organizácia opäś prezentovala 
výstavou. Tento rok to bola výstava aranžovaných kvetov. Osem èleniek 
prinieslo do klubu rôzne kvety - umelé, sušené i živé. A pod rukami pani 
Evky Budíkovej, ktorá doniesla ešte vlastnoruène vyrobené vázièky a rôzne 
dekoratívne predmety, vznikla pekná výstava. O tom, že sa výstava páèila, 
svedèia aj podpisy s vyjadrením pochvaly v našej kronike.   
Foto: Ing. J. Štefanec    M. Mináriková
Výstava bola sprístupnená aj poèas Dní obce 18. 8. 2018.

Tam, kde kvitnú kvety, tam sa svet smeje  

 V Rusku žilo pred vojnou okolo 70 000 Èechov a do 2 000 Slová-
kov. Po vypuknutí vojny požiadali zástupcovia krajanských spolkov ruského 
cára o možnosś vytvoriś si vlastné vojenské jednotky, ktoré by bojovali proti 
Trojspolku. Tak vznikla Èeská družina v Kyjeve 11. októbra 1914. Dostala 
bojový prápor a pridelili ju k ruskej armáde, kde robili prieskumy, pôsobi-
li ako tlmoèníci a agitovali medzi rakúsko-uhorskými vojakmi. Vo februári 
1916 zmenila názov na Èeskoslovenský strelecký pluk a v máji 1916 na 
Èeskoslovenskú streleckú brigádu.
 V júli 1917 sa Ès. brigáda zúèastnila v rámci Kerenského ofenzívy boja 
pri Zborove, v ktorom dosiahla významné víśazstvo a v októbri 1917 vytvoril 
sa Èeskoslovenský armádny zbor.
 Po bolševickej revolúcii r. 1917 vydal T. G. Masaryk nášmu vojsku v 
Rusku pokyn na dodržanie neutrality a nezasahovania do ruských sporov. 
Neskôr vznikla myšlienka odsunu nášho armádneho zboru na sever cez 
Murmansk. Väèšina sa však presunula po ve¾mi dramatických udalostiach, 
kedy legionári ovládli celú Transsibírsku magistrálu, cez Vladivostok do 
Európy. Tu uveïme, že v legionárskych bojoch sa v Rusku zúèastnil zo 
Slovákov i Jozef Gregor-Tajovský.
 Légia musela ostaś v Rusku ešte dva roky po vzniku Èeskoslovenska, 
aby si zabezpeèila lepšiu pozíciu pri mierových rokovaniach vo Versailles. 
 Po zložitých rokovaniach sa podarilo so spojencami dohodnúś evakuá-
ciu ès. legionárov z Ruska. Vrátilo sa okolo 70 000 osôb, vojakov aj civilov.                                                                            

Pod¾a ext. zdrojov spracoval GR.

Sto rokov od vzniku
Èeskoslovenskej republiky
Èeskoslovenská légia v Rusku 3/4



  Beckovská madona sa vrátila do hradnej kaplnky po takmer štyristo 
rokoch. Vraví sa o nej, že je to zázraèná madona. Beckov má však ešte jed-
nu sochu Panny Márie, o ktorej sa traduje, že tiež urobila zázraky. Nachád-
za sa vo Farskom kostole svätého Štefana krá¾a.
 Na túto zaujímavosś poukazuje doktor Jozef ¼udovít Holuby, ktorý o tom 
v roku 1888 napísal do Èasopisu vlasteneckého muzejního spolku v Olo-
mouci. V èlánku Z Bošácké doliny na Slovensku sa vyjadruje na tému jur-
ských ohòov, bohyòovania na okolí a venuje sa aj starobylej soške Panny 
Márie. 
 Tú spomína v súvislosti s neïalekým Haluzickým kostolíkom, ktorý má 
vraj pochádzaś z 12. storoèia. Známy regionálny polyhistor a národopisec 
sa v èlánku domnieva, že chrám bol postavený na takzvanom Babušinci 
a že tam kedysi stála modla, ku ktorej chodieval okolitý ¾ud. 
 „Keï potom obyvate¾stvo prijalo uèenie kresśanské, buï v Bošáckej 
kláštornej kaplnke, buï v Haluzickom chráme postavená bola socha Pan-
ny Márie, ku ktorej ¾ud putovával až do roku asi 1545, teda do tej doby, 
keï aj Haluzický chrám aj Bošácky kláštor s kaplnkou zaujali evanjelici, 
a ich užívali až do roku 1673. Èi bola socha tejto Panny Márie za ten èas 
v Haluziciach èi v Bošáci, s istotou sa povedaś nemôže. Roku 1691 bola 
kaplnka Bošácka už rozborená, socha Panny Márie toho èasu nachádzala 
sa v chráme Haluzickom,“ píše Holuby.
 Ïalej uvádza zápisky bošáckej katolíckej matriky napísané v roku 1691, 
ktoré hovoria o tejto soche. Holuby podáva aj ich preklad z latinèiny: „Táto 
socha blahoslavenej Panny, Jezuliatko chovajúca, bývala kedysi v kostole 
kláštora Bošáckeho, keï (ako o tom ústne podanie je) vraj sa preslávila 
zázrakmi, ale odtia¾ bezbožnými vojakmi vyhodená a jedným z nich, bez 
všetkých pochýb katolíkom, sem (t. j. do Haluzíc) odnesená bola, zbožne 
od veriacich je uctievaná.“
 Evanjelický kòaz ïalej píše, že potom dostala sa táto socha do Beckov-
ského farského chrámu. „Bol som sa nedávno na òu pozrieś. Je to pekná 
rezbárska práca. Mária a Jezuliatko majú na hlavách korunky byzantské, 
èo zrejme na ve¾kú starobylosś ukazuje. Iba škoda, že socha nedávno 

bola znovu nama¾ovaná, a tak sa zdá byś úplne nová. Škoda, že nemáme 
starších zápisov o tejto soche z doby predreformaènej, aby sme sa dozve-
deli, èi dávno pred reformáciou v Bošáckej kaplnke drevenej ctená bola 
a èi sa konávali aké púte k nej? Nemožnou vecou to naskrze nie je, že po 
pokresśanení miestneho obyvate¾stva cyrillometodejskými kòazmi, asi zaèi-
atkom desiateho storoèia, keï modly pohanské znièené boli, postavená 
bola ku vzývaniu socha Panny Márie, a dávne púte pohanské že zmenili sa 
v kresśanské.“
 Z uvedeného teda vyplýva, že ¾udia v minulosti túto sochu považovali 
za zázraènú, no nie je zrejmé, aké zázraky vykonala. A pod¾a Holubyho nie 
je ani isté, èi sa k nej konali aj púte. Dnes má však svoje stále miesto na 
boènom oltári v beckovskom farskom kostole a pomodliś sa pri nej èi aspoò 
pozrieś sa na òu môžete aj vy.   Kristína Jurzová
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V tieni Beckovskej madony? Beckov má aj druhú zázraènú sochu

 Beckovský hrad poèas tohtoroènej letnej sezóny 
navštívil známy americký herec Thomas Joseph Thy-
ne. Svojej cestu po Slovensku zdokumentoval na Insta-
grame, kde zverejnil krátke video. Na dvoch záberoch 
je zachytená aj jeho návšteva Beckova, prièom vidno 
sokoliarske vystúpenie, ktorého sa zúèastnil, a fotku, 
ktorú si spravil v priestoroch západného paláca na hra-
de. Hrad Beckov na sociálnej sieti Facebook informo-
val, že tu bol „aj s priate¾kou, ktorá bola pravdepodobne 
zo Slovenska. Bol na prehliadke, pozrel si aj sokoliar-
ske vystúpenie a spokojný odchádzal z hradu preè“.
  „T.J.“ Thyne sa narodil v roku 1975 v Bostone 

a v USA vyštudoval herectvo. Preslávil sa ako doktor Jack Hodgins v se-
riáli Kosti (Bones), kde stváròuje mimoriadne bystrú postavu entomológia, 
mineralóga a botanika. Herec je známy aj našim divákom, pretože tento 
seriál je ob¾úbený aj u nás a všetkých dvanásś sérií odvysielala aj jedna zo 
slovenských televízií. Posledná klapka však padla pred viac ako dvoma rok-
mi a herec sa odvtedy venuje viac cestovaniu ako kariére. Okrem Sloven-
ska poèas svojich potuliek po Európe navštívil aj Nemecko a Lotyšsko.
zdroj foto 1: Instagram/tjthynegram / zdroj foto 2: Flickr Kristína Jurzová

Hrad navštívil známy americký herec
zo seriálu Kosti  Obec Beckov a Obecná knižnica v Beckove pripravili po prvýkrát v 51-

roènej histórii knižnice burzu kníh. Prvé kolo sa uskutoènilo 4. júla 2018 
v klube pri parku od 10. do 18. hodiny. V ponuke boli knihy vyradené z kniž-
nièného fondu OK a knihy, ktoré nám obèania darovali na zaradenie do kniž-
nièného fondu alebo na pripravovanú burzu. 
 Pod doh¾adom Margity Bubeníkovej a Jaroslavy Blatnickej, dobrovo¾-
níèok z radov ZO Jednoty dôchodcov, sa predalo 35 kníh za 17,50 eur - 
ÏAKUJEME obom dobrovo¾níèkam a všetkým, ktorí prišli a prispeli. Príjem 
z predaja sme použili na nákup nových kníh do OK. 
 Druhé kolo knižnej burzy sa konalo poèas Beckovských slávností - 
v sobotu a nede¾u 14. a 15. júla 2018 v klube pri parku. Predalo sa 190 kníh, 
a tak OK získala 95 eur na nákup nových kníh do OK. Ïakujeme organizáto-
rom BS za možnosś usporiadaś burzu poèas slávností.
 Tretí pokus o získanie finanèných prostriedkov na nákup nových kníh sa 
konal na Beckovskom hrade 4. augusta 2018. Za sobotu a napokon aj nede-
¾u sme získali 84 eur (knižky sme ponúkali na pódiu - viï foto). Ïakujeme 
Mgr. P. Pastierovi, výkonnému riadite¾ovi ZZPO HB, za poskytnutý priestor.
 Pretože je nám ¾úto vyradené knižky, ktoré sú ešte v zachovanom stave, 
posunúś do zberu papiera, èo by bol ich definitívny koniec, tak ešte usku-
toèníme poslednú knižnú burzu v tomto roku v nede¾u 9. septembra opäś na 
Beckovskom hrade. 
 Milí èitatelia, príïte sa pozrieś - a možno nás aj podporíte zakúpením kni-
hy za symbolickú cenu 0,50 eur.     Text a foto: D. Badžgoòová 

BURZA KNÍH



 V máji 1988 som zaèala pracovaś na Beckov-
skom hrade ako sprievodkyòa. Z holých rúk niè 
nevyèítate, tak to bolo i s prístupom k literatúre 
o hrade. Mala som knižky od viacerých spisova-
te¾ov, ale niè moc. Až v roku 2003 PhDr. Daniela 
Dvoøáková napísala knihu Rytier a jeho krá¾. Je to 
úžasná kniha, vždy, keï ju beriem do rúk, neza-
budnem si preèítaś na samom konci poïakovanie.  
 Roky ubiehali, prešlo 20 rokov a splnilo sa, 
o èom som snívala už dlho. V hradnej kaplnke je 
replika Beckovskej madony. 
 Cez zimu roku 2007 som dostala rukou písaný 
list z Považskej Bystrice. V òom mi neznáma pani, 
rodáèka z Beckova, napísala o Madone z hradu 
- že je mojou povinnosśou hovoriś o kráse tejto 
Madony. A tak v máji sme zorganizovali zájazd ZO 
Jednoty dôchodcov na Moravu, trasa Koryèany - 
Luhaèovice - Lešná - Beckov (pozri BN è. 3/2007, 
s. 11). 
  V Koryèanoch nás privítal pán starosta, pán farár 
nás uviedol do kostola. Prvý poh¾ad bol úžasný, 
krása Madony na hlavnom oltári sa nedá opísaś. 
Po usadení vo vchode kostola nám p. Sloboda 
zahral mariánsku pieseò, pán starosta porozprá-
val o Madone od èias, kedy bola prinesená do 
Koryèan. Bol prekvapený históriou Madony. 
 Už mnohí z nás, úèastníkov zájazdu, odišli na 
veèný odpoèinok, ale keby žili, mali by radosś tak 
ako ja, že Madona je v hradnej kaplnke. 
 Ïakujem všetkým, èo sa o to zaslúžili. 

Margita Bubeníková
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NAŠA MADONA

• 1. 9. 2018 - Pivný festival na hrade Beckov - Príïte na hrad Beckov ochutnaś 
zlatý poklad našich predkov. Remeselné pivovary zo Slovenska, Èiech, jedineèné pivá 
varené z bylín pod¾a prapôvodných receptov. O zábavu sa postará hudobno-pracovná 
skupina Vrbovskí víśazi, súśaže, v ktorých obstoja iba skutoèný pivári, ohòová show 
mnoho iného.
• 8. - 9. 2018 - Beckov pre všetkých - Možnosś navštíviś poèas víkendu 8. - 9. 
septembra všetky známe pamiatky v obci. Pri príležitosti Európskych dní kultúrneho 
dedièstva budú otvorené brány Františkánskeho kláštorného kostola, Farského kosto-
la sv. Štefana krá¾a a Evanjelického kostola. 
• 9. 9. 2018 - Jesenný piknik na hrade - Medzinárodný deò èokolády, pozitívne-
ho myslenia a Dní európskeho kultúrneho dedièstva. 
• 9. 9. 2018 - II. BURZA KNÍH NA HRADE - Obecná knižnica v Beckove 
opäś ponúka všetkým záujemcom staršie knižky vyradené z knižnièného 
fondu. 
• 14. - 15. 9. 2018 - Ako Becko poklad stratil - Animaèný hradný celodenný pro-
gram pre deti.
• 22. 9. 2018 - Burèiak na hrade - V dobách dávno minulých svahy za hradom 
Beckov zdobili vinice, èo plnili opojným mokom hradné pivnice.
• 29. 9. 2018 - Turnaj v tradiènej lukostre¾be o pohár vojvodu
 Ctibora - Trináste podujatie súśaže v tradiènej lukostre¾be.
• 30. 9. 2018 - Lukostrelci -   Druhý roèník podujatia venovaného lukostrelcom 
a návštevníkom. Tradièné dielne spojené s lukárskym remeslom: lukár, šípar, krajèír-
ka, kováè, kožiar, výroba krúžkovej zbroje, š¾achovanie. Rôzne techniky výroby lukov, 
šípov a ostatných komponentov. Hradný program na dolnom aj na hornom hrade. 
Objavovanie tajov lukostre¾by bude zábavou i pre deti. Ak budú pozorne poèúvaś a 
sledovaś remeselníkov pri svojej práci, iste sa im podarí odhaliś tajnú indíciu. Vyriešenú 
tajnièku s indíciou môžu deti každú celú hodinu na pódiu vymeniś za sladkú odmenu. 

HRAD BECKOV
Kalendár podujatí - september

 Keï som prišiel pracovaś do Beckova, stretol som sa viackrát s názo-
rom, túžbou Beckovanov, ktorí majú pozitívny vzśah k hradu Beckov, aby 
sa Beckovská madona do hradnej kaplnky prinavrátila. Táto myšlienka 
teda nie je zámerom súèasného vedenia združenia a obce, ale jedná 
sa o dlhodobejší proces. Prvé zámery realizácie možno dosledovaś už v 
rokoch 2012, chýbala však finanèná hotovosś. Moji predchodcovia preto 
napríklad vytvorili zbierku na výrobu sochy madony. V roku 2017 sme po 
dohode s pánom Balažovièom, novomestským fotografom, spravili aukciu 
jeho vystavených obrazov a opäś sa 
nám podarilo o èosi viacej priblížiś 
k realizácii nášho zámeru. Koncom 
roka 2017 však došlo k finálnemu 
zlomu. Po úspešných dvoch rokoch 
sa podarilo správnej rade vyèleniś 
z rozpoètu združenia sumu, ktorá 
pokryla náklady na výrobu sochy 
Madony. Realizácia mohla zaèaś. Po 
vysúśažení a uzavretí zmluvy zaèal 
reštaurátor pán Gabriel Strassner v 
Devíne tvoriś najskôr formu ako odli-
atok zo zapožièanej sochy madony 
z dekanátu z Nového Mesta nad 
Váhom. Neskôr, aj vïaka spoluprá-
ci s farským úradom v Koryèanoch, 
bola riešená samotná povrchová 
úprava. Koncom marca sa nám ju 
podarilo previezś na farský úrad do 
Beckova. Finálne práce priamo v 
kaplnke realizoval pán Martiš, ktorý 
pripravil nosidlá pre madonu na slávnostnú procesiu, vyvýšenú podestu v 
kaplnke a súèasne aj vitrínu, v ktorej je madona dnes umiestnená. 
 Ve¾ká vïaka v tomto procese patrí jednoznaène èlenom správnej 
rady, menovite najmä starostovi obce pánovi Križanovi, ktorý sa osobne 
angažoval pri príprave slávnostného aktu vysvätenia sochy a najmä zabez-
peèil zapožièanie vzoru, z ktorého sa madona odlievala. Podobne nejde 
opomenúś aj novomestského dekana pána Èaputu, ktorý nám sochu Bec-

kovskej madony zapožièal. Súèasne ve¾ká vïaka patrí aj pátrovi Egidovi, 
ktorý bol ve¾mi ochotný a nápomocný pri prípravách vysvätenia a procesie 
vynesenia madony do hradnej kaplnky. Osobitne by som rád poïakoval 
zamestnancom hradu, èlenom kultúrnej komisie a pracovníkom obecnej 
prevádzky.
19. august 2018 
 V ranných hodinách o 10.00, poèas hodových slávností a Dní obce 
Beckov, sa konala v kostole sv. Štefana krá¾a slávnostná svätá omša, spoje-
ná s vysviackou Beckovskej madony. Svätú omšu celebroval arcibiskup Ján 
Orosch, ktorý Madonu aj vysvätil. Nasledovne po obede o 14.00 slávnost-
nou procesiou veriaci Madonu vyniesli do hradnej kaplnky. Gotická socha 
Madony, ktorú dal zhotoviś vojvoda Stibor zo Stiboríc z limbového dreva pre 
svoju manželku Dobrochòu koncom 14. storoèia sa tak po viac ako 423 
rokoch vrátila opäś do pôvodného priestoru, pre ktorý bola vyrobená. Záve-
reèný akt vynesenia madony do priestoru kaplnky ozdobila nie len svojou 
osobnosśou, ale aj zaujímavou prednáškou Dr. Daniela Dvoøáková, ktorá sa 
dlhoroène venuje Stiborovcom a obdobiu Žigmunda Luxemburského.
 Zámerom Záujmového združenia právnických osôb Hrad Beckov a 
Obce Beckov vyrobením kópie Beckovskej - Koryèanskej madony bolo nie 
len ponúknuś návštevníkom hradu novinku v podobe tohto jediného docho-
vaného inventára hradnej kaplnky, ale aj povzniesś duchovný ráz tohto sak-
rálneho priestoru. 
Z histórie Beckovskej madony
 Vyrobiś je ju nechal vojvoda Stibor zo Stiboríc koncom 14. storoèia 
v Tirolsku z limbového dreva. Socha Madony s dieśaśom meria 183 cm. 
Neskôr bola venovaná novému prepoštskému kostolu v Novom Meste nad 
Váhom. Pred husitskými vpádmi ju už syn vojvodu Stibora nechal opäś pre-
viezś na hrad Beckov. Neskôr, keï hrad vlastnila rodina Bánffy, ktorá sa 
hlásila k protestantizmu, nechali Madonu najskôr uložiś na povalu, neskôr 
údajne bola nájdená aj v miestnom potoku. Vïaka Anne Bánffyovej, ktorá 
sa vydala na Moravu za grófa Majláta a bola katolíèkou, sa madona sśahuje 
na hrad Cimburk (1595) a potom v roku 1664 pred Vianocami ju rodina 
venovala miestnej farnosti. Dodnes sa nachádza v Kostole sv. Vavøinca v 
Koryèanoch, kde je umiestnená nad hlavným oltárom. V tomto období sa 
jej pripisujú rôzne zázraky a neskôr sa toto miesto stalo pútnickým mies-
tom.    Mgr. Peter Pastier

BECKOVSKÁ  MADONA



 Zviera už nebude vec, ale živá, cítiaca bytosś. Takúto prevratnú 
zmenu priniesla novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Jednou z jej 
podstatných èastí je, že zavádza povinné èipovanie psíkov. Každého psíka 
je nutné zaèipovaś pred zmenou majite¾a, najneskôr však do 12 týždòov 
veku zvieraśa. Vlastník psa, narodeného do 31. augusta 2018, je povinný 
zabezpeèiś oznaèenie psa do 31. októbra 2019. 
 Mikroèip je malý implantát o ve¾kosti zrnka ryže, ktoré sa aplikátorom 
v tvare ihly zavedie pod kožu zvieraśa. Je to pasívne rádiofrekvenèné iden-
tifikaèné zariadenie slúžiace iba na odèítavanie. Obsahuje jedineèný 15-
miestny èíselný kód, ktorý databáza spája s údajmi o zvierati a jeho maji-
te¾ovi. Mikroèip nie je aktívny, nedá sa pod¾a neho zistiś poloha zvieraśa. 
Kód sa z mikroèipu získava èítaèkou, ktorú majú veterinárni lekári, útulky a 
karanténne stanice pre zvieratá.
 Èipovanie vykonáva súkromný veterinárny lekár, ktorý je zároveò povin-
ný zaèipované zviera zaregistrovaś v Centrálnom registri spoloèenských 
zvierat. Registráciu vášho zvieraśa si môžete overiś na webe www.crsz.sk.
 Registruje sa: meno, druh, plemeno, pohlavie a dátum narodenia psa; 
meno, priezvisko, miesto trvalého 
pobytu, rodné èíslo a telefónne 
èíslo vlastníka zvieraśa a adresa 
držby zvieraśa. Súkromný veteri-
nárny lekár je oprávnený vyžado-
vaś od vlastníka zvieraśa preukaz 
totožnosti. Zároveò veterinárny 
lekár nesmie vykonaś veterinár-
ne úkony na psovi, ktorý nie je 
zaèipovaný, okrem nevyhnutých 
prípadov v záujme ochrany zdravia 
psa alebo èloveka. Za porušenie 
tejto povinnosti sa veterinárny 
lekár vystavuje nebezpeèenstvu 
právneho stíhania.
 Výhodou èipovania zvieraśa 
a jeho registrácie v Centrálnom registri spoloèenských zvierat je rýchla a 
jedineèná identifikácia zvieraśa, ktorá pri strate a nájdení zvieraśa umožní 
zistenie údajov o zvierati a jeho majite¾ovi, kontaktovanie majite¾a v krátkom 
èase a prinavrátenie zvieraśa do jeho rúk. Zároveò vytvára tlak na väèšiu 
zodpovednosś majite¾ov psíkov za ich domácich miláèikov. 
  Pri zmene majite¾a alebo úhyne zvieraśa je vlastník povinný nahlásiś zmenu  
najneskôr do 21 dní odo dòa  zmeny do Centrálneho registra spoloèen-
ských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.
  Mnohí majitelia psíkov už dnes ich majú zaèipovaných a považujú to za 
správne. Druhá èasś chovate¾ov je zásadne proti a považujú tento zákon 
len za ïalšie vyśahovanie peòazí z ich peòaženiek. Za obèanov, ktorí sú 
v hmotnej núdzi, bude doèasne platiś tento úkon štát. Po oèkovaní proti 
besnote je to druhá zásadná povinnosś pre majite¾ov psíkov, ktorú vyžaduje 
zákon. Máme pred sebou rok na splnenie si svojich povinností. Dúfam, že 
sa naplnia oèakávania od tvorcov zákona, a táto zásadná zmena zlepší spo-
lunažívanie èloveka a jeho najvernejšieho priate¾a.    ¼ubomír Èikel
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 Kompost má široké uplatnenie nielen v záhrade ale aj v domácnosti. 
Ocení ho pôda pri jej zúrodòovaní, trávnik, takmer všetky plodiny, ovocné 
stromy a taktiež izbové rastliny. Obsahuje totiž nespoèetné množstvo výživ-
ných látok, ktoré podporujú ich rast. Zároveò sa jeho tvorbou podie¾ate 
na ekologickom spôsobe nakladania s biologickými odpadmi. Je to krásny 
príklad toho, ako sa vám trocha úsilia dokáže vrátiś v podobe kvalitného 
domáceho hnojiva, upravenej záhrady a v neposlednom rade èistejšieho 
životného prostredia.
Kedy je kompost zrelý
Vyzretý kompost má hnedú až tmavohnedú farbu, drobnohrudkovitú štruk-
túru, nezapácha, ale vonia ako lesná pôda. O zrelosti kompostu sa môžete 
presvedèiś jednoduchým testom klíèivosti. Do nádobky s vlhkým preosia-
tym kompostom vysejte semienka žeruchy siatej, a ak poèas týždòa väèši-
na semien vyklíèi, môžete kompost použiś v záhrade.
Tipy ako správne použiś kompost
Surový kompost, ktorý sa spracovával po dobu 2 až 6 mesiacov a nie je 
ešte úplne stabilizovaný, je vhodný ako mulè okolo stromov alebo kríkov. 
Takýto kompost však ešte nie je vhodný k priesadám, keïže je výrazne 
silný a mohol by mladé rastliny spáliś.  
Vyzretý kompost je vhodný na akéko¾vek použitie. Výborne sa zapracováva 
napríklad do pôdy pri zakladaní nových plôch, kde výrazne vylepší pôdnu 
štruktúru. 
Zrelý kompost možno aplikovaś do pôdy poèas akéhoko¾vek vegetaèného 
obdobia avšak ideálne je, ak sa zapracováva jemne, nie príliš hlboko do 
pôdy a v rovnomernej vrstve. Ideálnymi pomocníkmi pri zapracovaní kom-
postu do pôdy sú hrable a kultivátor.
Odporúèa sa zapracovávaś kompost do pôdy v menších, ale opakovaných 
dávkach.
Pred zapracovaním kompostu pri výseve, èi pri sadení priesad alebo do 
trávnika kompost preosejte (napríklad cez záhradné sitko alebo klasické 
sitko na piesok). Malé èastice, ktoré prepadnú cez sito použite ako hnojivo 
a ve¾ké èasti ešte vráśte späś do kompostu, aby sa spracovali na menšie 
frakcie.
Z kompostu si môžete pripraviś aj výživný výluh. Ten je ideálny ako listové 
hnojivo v podobe postreku, ktoré rastliny rýchlo zásobuje živinami. Rastli-
ny, ktoré sú pravidelne vyživované kompostovým výluhom, sú odolnejšie 
proti chorobám a škodcom. Výluh si pripravíte zmiešaním 1kg zrelého pre-
osiateho kompostu s 10 l vody. Následne necháte zmes lúhovaś cca 14 
dní a potom je potrebné ho precediś a zriediś s vodou v pomere minimálne 
1:10. Kompostujte s radosśou!

VIAC INFORMÁCIÍ V PORADNI NA www.menejodpadu.shop 

AKO VYUŽIŤ VLASTNÝ KOMPOST

 Dòa 7. 7. 2018 uspo-
riadalo PZ Hurban Bec-
kov strelecké preteky 
o pohár starostu obce 
Beckov pod názvom 
Beckovské kolo v stre¾be 
z brokových zbraní. Víśa-
zom pretekov sa stal ¼u-
bomír Kolár z Drietomy, 
druhý skonèil Stanislav 
Hladký z Trenèína a tretí 
skonèil Radoslav Ježovi-
ca z Drietomy. PH
Foto: LP  
Z¾ava Stanislav Hladký, 
¼ubomír Kolár a Rado-
slav Ježovica.   

Beckovské kolo

 Dòa 18. augusta 2018 už tradiène poèas Dní obce usporiadala kul-
túrna komisia pri OÚ Beckov súśaž vo varení dobrôt v kotlíku. PZ Hurban 
Beckov reprezentovala dvojica èlenov Štefan Slávik a Marek Èaòo, ktorí 
varili beckovský po¾ovnícky gu¾áš z jeleniny. Všetok guláš, ktorý uvarili, sa 
aj rýchlo skonzumoval, èo svedèí o jeho dobrej kvalite.     PH
Na snímke Lukáša Pavlovièa gulášmajster Marek Èaòo s miešajú-
cim pomocníkom Štefanom Slávikom.

VARENIE DOBRÔT V KOTLÍKU

Nová povinnosś majite¾ov psíkov 
- èipovanie



 21. august 1968 sa vryl do pamäti èeského a slovenského národa vpá-
dom vojsk Varšavskej zmluvy do Èeskoslovenska.
 Rok 1968 bol v dejinách Èechov a Slovákov pokusom o nastolenie 
socializmu s ¾udskou tvárou. V praxi to znamenalo snahu o demokratizáciu 
komunistického systému. Alexander Dubèek nastúpil do funkcie 1. tajom-
níka ÚV KSÈ 5. januára 1968. Od jeho zvolenia do tejto funkcie sa zaèali 
pozorovate¾ne presadzovaś demokratizaèné tendencie, ako odstránenie 
cenzúry, povolenie èinnosti nekomunistických spolkov, sloboda cesto-
vania, snahy o zrovnoprávnenie postavenia Slovákov v spoloènom štáte, 
zlepšenie situácie cirkví èi pokraèujúce rehabilitácie obetí režimu z 50. 
rokov. Vývoj v Èeskoslovensku vyvolal obavy u predstavite¾och okolitých 
krajín sovietskeho bloku. Znepokojovala ich predstava, že „kontrarevolú-
cia“ a neželaný antisocialistický vývoj by sa preniesli aj do ich krajín.
 5. apríla 1968 bol prijatý Akèný program KSÈ, ktorý mal priniesś nové 
smerovanie politiky. Obsahoval množstvo progresívnych myšlienok ako 
posilnenie obèianskych, politických práv, ale aj sociálnych, hospodár-
skych a kultúrnych práv, potrebu federalizácie Èeskoslovenska, zavedenie 
trhového socializmu a potrebu rehabilitácie odsúdených v politických pro-
cesoch. Reformný proces zaèal vyvolávaś znepokojenie v susedných kra-
jinách. 23. marca 1968 sa uskutoènil stretnutie predstavite¾ov Varšavskej 
zmluvy v Drážïanoch mimo Rumunska.
 V dòoch 21. - 30. júna 1968 sa uskutoènilo na Šumave cvièenie armád 
Varšavskej zmluvy, ktoré tu zámerne zostali až do augusta. Cvièenia sa 
okrem ZSSR zúèastnili armády Bulharska, NDR, P¼R a M¼R. Medzi oby-
vate¾stvom tak prevládalo presvedèenie, že prítomnosś cudzích vojsk má 
ovplyvniś postoj èeskoslovenskej vlády.
 Nádeje vkladané do obrodného demokratizaèného procesu v komu-
nistickej strane a spoloènosti boli intervenciou zmarené. Pozývací list mal 
byś zámienkou pre vojenskú okupáciu. Podpísali ho Vasi¾ Bi¾ak, Alois Indra, 
Oldøich Švestka, Antonín Kapek, Drahomír Kolder. Žiadali v òom o pomoc 
štáty Varšavskej zmluvy všetkými prostriedkami, pretože v Èeskosloven-
sku bol ohrozený socializmus. Vasi¾ Bi¾ak odovzdal pozývací list 3. augus-
ta 1968 cez prvého tajomníka ÚV KS Ukrajiny Piotra Šelesta Leonidovi 
Brežnevovi.
 Okupácia sa zaèala v noci z 20. na 21. augusta 1968. Okrem voja-
kov Sovietskeho zväzu sa jej zúèastnili aj jednotky Maïarska, Bulharska, 
Po¾ska a NDR. NDR sa nezúèastnila vojensky, ale podie¾ala sa na prípra-
vách. Operácie sa zúèastnilo 27 divízií, èo predstavovalo viac ako 500 

000 vojakov a asi 6 300 tankov, 2 000 diel a 800 lietadiel. Tento akt bol 
odsúdený takmer celým svetom.  
 Vedúci èeskoslovenskí predstavitelia Dubèek, Smrkovský, Èerník a 
ïalší boli zatknutí a odvleèení na sovietske územie. V dôsledku intervencie 
v Èeskoslovensku zomrelo najmenej 108 ¾udí, z toho 37 na Slovensku, 
ïalšie stovky boli śažko zranených. Podpísanie Moskovského protokolu 
dòa 26. augusta legalizovalo pobyt vojsk. Znamenalo to potlaèenie èesko-
slovenského pokusu o socializmus s ¾udskou tvárou, obrodného procesu 
známeho ako Pražská jar. Rok 1968 zblížil Èechov a Slovákov v súvislosti 
so sovietskou okupáciou. Toto obdobie je charakteristické množstvom pro-
testov a demonštrácií. V apríli 1969 Dubèek odstúpil z funkcie 1. tajomníka 
ÚV KSÈ. Namiesto neho nastúpil Gustáv Husák, ktorý naštartoval proces 
tzv. normalizácie. Zdroj: Archív Trenèianskeho múzea v Trenèíne      
Mgr. Kristína Danková, historièka, Trenèianske múzeum v Trenèíne
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Priatelia a priaznivci histórie, 
dovo¾ujeme si vás osloviś s prosbou o poskytnutie materiálov k nami pri-
pravovanej novej expozícii v Kúrii Ambrovec v Beckove. 
Ak máte akéko¾vek fotografie, nábytok, predmety týkajúce sa histórie 
Beckova, a ktoré by ste chceli ponúknuś do zbierok Trenèianskeho mú-
zea v Trenèíne, radi ich prijmeme.
Budeme vám vïaèní za každý poskytnutý predmet èi fotografiu.
Kontakt: Mgr. Kristína Danková, Námestie slobody 4, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/77 123 39

Trenèianske múzeum v Trenèíne

 V uvedený deò som ako aj ostatné pracovné dni v mesiaci šiel na 7. 
hod do katolíckej stodoly, kde boli traktory JRD Beckov, kde som praco-
val ako brigádnik. Po ceste okolo parku som stretol jednu babku, ktorá 
niesla dve kapse s nákupom. Pri Trojièke som spozoroval, že v obchode 
Potraviny na našom námestí sa nachádza pred dverami väèšie množstvo 
¾udí. Po príchode do katolíckej stodoly na traktore Jaroslava Ondrejovièa 
bolo tranzistorové rádio, ktoré traktoristi poèúvali - hlásili o tom, že do našej 
krajiny prišli spojenecké vojská. Prišiel ujo Palo Kroèitý, autorita JRD, ktorý 
„besedu“ ukonèil a odišli sme silážovaś kukuricu na Výhonovú cestu. 
 Na našom hrade boli zavesené tri zástavy - èeskoslovenská, èierna 
a sovietska. Poèas dòa sme pracovali a o 12.00 hod zvonili všetky zvony 
(aj na Hôrkach a kostoloch) a my z role sme jasne poèuli ako trúbia po 
ceste 1/61 smer Nové Mesto - Trenèín všetky  vozidlá 2 minúty. Obèania 
vyjadrovali svoj protest. 
 Naši po¾ovníci mysleli, že príde k odobratiu zbraní, preto sa rozhodli ísś 
si poslednýkrát zapo¾ovaś. V priestore Zbojníckeho vrchu strelili dva kusy 
vysokej. Samozrejme, so zbraòami vyšli z obce tajne, nie verejne. Keï sa 
zotmelo, išiel Ján Hladký na Supri 50 pre túto divinu, nako¾ko svietil, zame-
rala ho sovietska helikoptéra a ráno tento úsek prekontrolovala sovietska 
armáda. Niè nenašli, ešte na Zapalovém skontrolovali prístrešok pre les-
ných robotníkov - nikto tam nebol. 
 Cez našu obec poèas dòa prechádzali maïarskí vojaci na Csepeli, 
plne ozbrojení s gu¾ometom na kabíne. Avšak k žiadnej stre¾be nedošlo. 
Po èase predseda MNV Jozef Hubina dojednal s nimi brigádnickú èinnosś 
na výstavbe AVY. V Beckove sa obèania chovali na úrovni, a preto nedošlo 
k žiadnemu incidentu s okupaènými vojskami. 

  Pavol Hladký, v tom èase 14-roèný, 27.08.2018

Spomienka na 21. august 1968

 Národná rada SR zverejnila na svojom 
internetovom sídle publikácie, ktoré 
vydala v minulom roku, medzi nimi sú 
tri, ktorých autorkou alebo spoluautor-
kou je PhDr. Natália Petranská Rolko-
vá Ide o diela Jozef Miloslav Hurban, 
prvý predseda Slovenskej národnej 
rady; Zápisnice Klubu slovenských 
poslancov 1918 - 1919 I., Ústava SR 
a jej dvadsaśpäś rokov (1992 - 2017).
 Publikácie sú dostupné v plnom znení v 
pdf formáte, ktorý si môžete vytlaèiś, ako 
aj šíriś ïalej. 
Zdroj: PhDr. Natália Petranská Rolková, 
PhD., štátna radkyòa, Parlamentný inšti-
tút, Kancelárie Národnej rady SR, Nám. 
A Dubèeka 1, 812 80 Bratislava DB

PUBLIKÁCIE NR SR

50. výroèie okupácie Èeskoslovenska

 Pri príležitosti pripomenutia 50. výroèia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy 
do Èeskoslovenska v roku 1968 pripravilo Podjavorinské múzeum v Novom 
Meste nad Váhom výstavu s názvom Kultové predmety socializmu. Výstava 
je realizovaná v spolupráci s pánom Filipom Poledovièom, zakladate¾om 
Izby revoluèných tradícií v Križovanoch nad Dudváhom. Vystavené objekty 
dopåòajú predmety a fotografie zo zbierok Trenèianskeho múzea v Trenèí-
ne. Otvorenie výstavy s vernisážou bude dòa 14.9.2018 o 16:00 hod vo 
výstavných priestoroch Podjavorinského múzea. Výstava potrvá do 3. 11. 
2018. Srdeène všetkých pozývame.  Andrea Lazarèíková, vedúca
 oddelenia Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom

Výstava Kultové predmety socializmu
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DNI OBCE 2018

Súśažné družstvá: 
1. Prvý florbalový tím Beckov - víśazi 
2. Beckovské ksichty
3. Benko team
4. Centrum novej evanjelizácie
5. CZ ECAV Beckov
6. Hasièi Beckov
7. Hrad Beckov
8. Kováèikovci
9.  Mexiko Keleši
10. Obecná prevádzka
11. Po¾ovnícke združenie Hurban Beckov
12. Rodina Šimovcová
13. Salaš Beckov
14. Školská jedáleò
15. ZŠ s MŠ Beckov

Prekvapenie z kotlíka

Èlenky kultúrnej komisie
pripravujú šú¾ance Víśazný Prvý florbalový tím

Súśaž v jedení šú¾ancov Závereèný pozdrav súśažiacich  Prekvapenie z kotlíka

Na poèúvanie a do tanca hrala
HS Black Band

Foto: Ing. J. Štefanec


