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Uznesenia zo 17. mimoriadneho zasadnu-
tia obecného zastupiteľstva z 15. januára 
2021:

• č.211/2021 – OZ uložilo členom správnej 
rady, aby na správnej rade hlasovali za zrušenie 
– likvidáciu Združenia právnických osôb Hrad 
Beckov.

• č.212/2021 – OZ poveruje starostu obce 
hlasovaním na valnom zhromaždení ZZPO Hrad 
Beckov za ukončenie činnosti ZZHB a následnú 
likvidáciu ZZHB.

• č.213/2021 – OZ vzalo na vedomie informá-
ciu o ďalších zámeroch Hradu Beckov.

• č.214/2021 – OZ schválilo zámer na poda-
nie žiadostí o dotáciu z Ministerstva kultúry SR z 
programu Obnovme si svoj dom na rekonštruk-
ciu severného paláca a kaplnky. 

• č.215/2021 – OZ schválilo podanie žiadosti 
o dotáciu na Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov z operačného programu Kvali-
ta životného prostredia.

Uznesenia z 18. zasadnutia Obecného za-
stupiteľstva obce Beckov zo dňa 12. febru-
ára 2021

• č.216/2021 – OZ vzalo na vedomie kontro-
lu uznesení zo zasadnutí 5. januára 2021 bez 
pripomienok.

• č.217/2021 – OZ po prerokovaní materiá-
lu vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky  
o kontrolnej činnosti za rok 2020 bez pripo- 
mienok.

• č.218/2021 – OZ v Beckove po prerokovaní 
predložených materiálov: 

a) berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok 
a stanovísk z prerokovania návrhu ZaDč.5 ÚPN-
-O Beckov; stanovisko Okresného úradu Tren-
čín, Odb. výstavby a bytovej politiky, podľa §25 
zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, 
v znení neskorších predpisov, číslo OU-TN-O-
VBP1-2020/000001-011, zo dňa 1. decem- 
bra 2020, ktorým odporúča schválenie ZaDč.5 
ÚPN-O Beckov; 

b) schvaľuje v zmysle §26 a §27 ods.3 zákona č. 
50/1976 Zb. Stavebného zákona, v znení nes-
korších predpisov, Zmeny a doplnky č.5 Územ-
ného plánu obce Beckov. Predmetom ZaDč.5 
ÚPN-O Beckov je: Rozšírenie výrobno-obsluž-
ného územia Pažitné o lokalitu V5 - nezávadnej 
výroby a skladov; zosúladenie Územného plánu 
obce Beckov so záväznou časťou Územného 
plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho 
kraja v aktuálnom znení.

ZaDč.5 ÚPN-O Beckov vypracoval Architekto-
nický ateliér BP, Bratislavská 110, 921 01 Pieš-
ťany, v zastúpení Ing. arch. Bohuslav Pernecký, 
autorizovaným architektom (AA 1048); obstara-
nie ZaDč.5 ÚPN-O zabezpečila obec prostred-
níctvom Ing. arch. Marianny Bogyovej, odborne 
spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD podľa 
§2a zákona č.50/1976 Zb. Stavebného zákona 
v znení neskorších predpisov (r.č.295 zo dňa 

Obec Beckov
kontakty

Uznesenie obecného zastupiteľstva
23. apríl 2012); sú majetkom obce Beckov; sú 
nedeliteľnou súčasťou schváleného Územného 
plánu obce Beckov (schválený dňa 27. októbra 
2006, uznesením OZ číslo 621/2006); sú v ur-
čenom rozsahu záväzným alebo smerným pod-
kladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej 
územnoplánovacej dokumentácie, na územné 
rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie 
stavieb.

Územnoplánovacia informácia: Obec umiestni 
schválené ZaDč.5 UPN-O Beckov na interneto-
vú stránku obce www.obec-beckov.sk, čím sa 
umožní dostupnosť dokumentácie všetkým záu-
jemcom o územnoplánovacie informácie.

c) uznáša sa na  Všeobecne záväznom nariade-
ní (VZN) obce číslo 1/2021, ktorým sa vyhlasu-
je záväzná časť  ZaDč.5 ÚPN-O Beckov.  

d) ukladá obecnému úradu oboznámiť s tým-
to uznesením a s VZN číslo 1/2021 občanov 
obce spôsobom obvyklým v zmysle §27 ods.4 
zákona č. 50/1976 Zb.; obecnému úradu ulo-
žiť ZaDč.5 ÚPN-O Beckov v zmysle §28 ods. 
3 v kompletnom rozsahu, rovnako ako ÚPN-O 
Beckov na Obecnom úrade obce Beckov, na 
Spoločnom úrade samosprávy v Novom Meste 
nad Váhom – Stavebnom úrade obce Beckov 
a na Okresnom úrade Trenčín, Odb. výstavby 
a bytovej politiky.

• č.219/2021 – a) OZ vzalo na vedomie návrh 
Redakčnej rady Beckovských novín na prijatie 
nového člena redakčnej rady. b) OZ schválilo 
novú členku Redakčnej rady Beckovských no-
vín Ing. Katarínu Kučerovú, učiteľku ZŠ s MŠ 
v Beckove. c) OZ vzalo na vedomie ukončenie 
členstva Mgr. Kristíny Jurzovej a p. Ľubomí-
ra Paulusa v redakčnej rade k 31. decembru 
2019.

• č.220/2021 – a) OZ schválilo založenie 
neziskovej organizácie s názvom Hrad Beckov, 
nezisková organizácia.

b) OZ schválilo štatút neziskovej organizácie 
Hrad Beckov s pripomienkami uvedenými v zá-
pisnici.

c) OZ schválilo Zakladateľskú listinu Hrad Bec-
kov, nezisková organizácia.

d) OZ uložilo Obecnému úradu v Beckove, 
ekonomickému oddeleniu, vyčleniť z rozpočtu 
obce sumu 5000 EUR ako základný vklad do 
neziskovej organizácie.

e) OZ uložilo obecnému úradu spracovať orga-
nizačnú štruktúru a základné smernice v zmysle 
štatútu neziskovej organizácie.

f) OZ schválilo členov správnej rady za poslan-
cov Ing. Jána Macejku, Ernesta Benka, Ľuboša 
Hajdúška, Petra Benka, za občanov Mgr. Dra-
hoslavu Šrámkoú a Jaroslava Zbudilu, za riadi-
teľa neziskovej organizácie Mgr. Petra Pastiera. 

g) OZ schválilo kandidátov do dozornej rady 
neziskovej organizácie – Ing. Jaroslava Martiša, 
Ing. Mareka Jambora a Ing. Mariku Jurčackovú. 

 Spracovala: A. Benková

1. OBECNÝ ÚRAD 

• Starosta - Daniel Hladký, tel.: 0905 506 021, 
032 77427 20 | starosta@obec-beckov.sk  

• Hlavná kontrolórka - Zdenka Krasňanská, tel.:  
0902 911 452, 032 7742 724 | kontrolorka@
obec-beckov.sk

• Podateľňa, matrika, evidencia obyvateľstva, 
stavebná agenda - Anna Benková, tel.: 032 
7742 721 | beckov@obec-beckov.sk

• Účtovníctvo, majetok obce, nahlasovanie 
vývozu fekálií - Ing. Ľubomír Čikel, tel.: 0903 
742 725, 032  774 2725 | uctaren@obec-bec-
kov.sk

• Pokladnňa, dane a poplatky, personalistika 
a mzdy, kultúra - Lenka Martišová, tel.: 032 7742 
723 | dane@obec-beckov.sk

• Projekty, komunálny a triedený odpad - Bc. 
Rastislav Šrámka, tel.: 0917 694 611, 032 7742 
728 | projekty@obec-beckov.sk

• Sociálne, web, knižnica, objednávky KP a ČP, 
Beckovské noviny - Mgr. Dana Badžgoňová, 
tel.: 0911 960 621, 032 7742 722 | socialne@
obec-beckov.sk

• Pracovníčka pre OcÚ, KD, klub a zdravotné 
stredisko - Alica Stehlíková, tel.: 0907 072 382

2. OZ HRAD BECKOV

• Riaditeľ - Mgr. Peter Pastier, tel.: 0948 216 
735 | riaditel@hrad-beckov.sk

• Administratíva - Iveta Martišová, tel.: 032 
77427 27 | info@hrad-beckov.sk

3. OBECNÁ PREVÁDZKA  

• Pracovníci OP, vývoz fekálií - Peter Čaňo, Mi-
roslav Malec, Drahomír Minárik, Miroslav Košút, 
Peter Huorka, tel.: 0904 847 222

4. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  

• Vedúca - Anna Gábová, tel.: 0948 226 472

5. CENTRUM NOVEJ EVANJELIZÁCIE – 
FRANTIŠKÁNI, OFM

• Rektor - P. Jozef Čirák, OFM, tel.: 0915 
070 532 | jozefcirak@gmail.com

• Výpomocný duchovný - P. Anton Kračunovský, 
OFM, tel.: 0949 857 551 | pantonofm@gmail.
com 

• Brat Vavrinec Vadkerti, OFM.                                                                                                                                       

6. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BECKOV                                                                                                              

• Farský administrátor - Mgr. František Mašek, 
tel.: 0951 483 966, 032 7777 119

7. CZ ECAV Beckov  

• Nám. farár CZ Beckov - Mgr. Ondrej Peťkov-
ský, tel.: 0903 218 143, 032 6497 101 | o.pet-
kovsky@gmail.com  

8. ZDRAVOTNÉ STREDISKO                                                                                                                                  

• Detské odd. - MUDr. Jana Drobná, tel.: 032 
7777 122

• Dospelí - MUDr. Lenka Benáková, tel.: 032 
7777 350

9. LEKÁREŇ 
• tel.: 032 7777 111                                                                                                                                     

10. POHREBNÍCTVO 
• Štefan Buček, tel.: 0904 230 875



jeme komunikáciu telefonicky alebo e-mailom 
a výplatu na účet; žiadosť je možné vhodiť do 
schránky na OcÚ alebo poslať poštou).

Možný problém 

a) rodičia majú ku dňu podania žiadosti záväzky 
voči obci po lehote splatnosti alebo po lehote 
plnenia;

b) rodičia zanedbávajú svoje rodičovské povin-
nosti, prípadne im bolo dieťa odobraté súdom 
do ústavnej starostlivosti alebo niektoré staršie 
dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. 

Opodstatnenosť jednotlivých prípadov posúdi 
sociálna komisia.

Táto finančná podpora je nenárokovateľná. 
Zaviedla sa ako dobrovoľná jednorazová so-
ciálna pomoc rodinám s trvalým pobytom 
v obci pri narodení dieťaťa alebo pri zvere-
ní dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. Viac- 
menej nahradila bývalé uvítanie detí do života.

Príspevky na dieťa

3www.obec-beckov.skčíslo 1 - február 2021 Beckovské NOVINY

Rodičom práve narodeného dieťaťa

Ďakujeme za  
podporu projektov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Spracovala A. Benková

Elektronické sčítanie obyvateľov sa usku-
toční od 15. februrára do 31. marca 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej 
republiky sa uskutoční v plánovanom termíne 
od 15.2.2021 do 31.3.2021. Povinnosť sčítať 
sa majú všetci obyvatelia SR. Za neplnoletého 
obyvateľa (za deti) a za obyvateľa, ktorý nie je 
spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť 
sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Všetky 
údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formu-
lári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu oka-
mihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. 
decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, 
absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia 
sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, 
prostredníctvom elektronického formulára, kto-
rý nájdete na www.scitanie.sk. 

Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie 
viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, 
tablet, notebook alebo počítač – PC. Elektro-
nický sčítací formulár nájdete na stránke www.
scitanie.sk a bude k dispozícii aj mobilná apli-
kácia.

Ak sa obyvateľ nemôže sčítať (nemá počítač, 
internet, je imobilný) alebo sa nevie sčítať sám 
alebo pomocou svojich blízkych, na splnenie 
povinnosti sčítať sa môže využiť asistované 
sčítanie. To znamená, že obyvateľ buď navští-
vi kontaktné miesto zriadené obcou, ktoré sa 
bude nachádzať na obecnom úrade, kde ho 

VZN č.5/2007 o poskytovaní finančnej pod-
pory pre narodené dieťa bolo schválené 
uznesením OZ č.176/2007 zo dňa 11. de-
cembra 2007.

Na základe tohto VZN môže obec od 1. janu-
ára 2008 poskytovať rodičom narodených detí 
finančný príspevok na dieťa, ak oň požiadajú v 
lehote do 1 mesiaca, najneskôr v lehote do 1 
roka, od narodenia dieťaťa. Výška príspevku je 
100 eur (pôvodne 3.000 Sk).  

Podmienky získania príspevku sú jednodu-
ché: 

a) trvalý pobyt v obci musí mať dieťa a aspoň 
jeden z rodičov (príp. pestúnov);

b) rodičia musia mať uhradené všetky poplatky 
voči obci v lehote splatnosti alebo v lehote plne-
nia, sú to: poplatok za komunálny odpad, psa, 
vývoz fekálií, daň z nehnuteľností a iné; 

c) poplatok za KO je nutné uhradiť aj na dieťa 
od dňa jeho narodenia do konca kalendárne-
ho roka (obec neúčtuje menší poplatok ako  
3 eurá).

Postup  

Po narodí dieťaťa jeden z rodičov (spravidla ten, 
ktorý má v obci trvalý pobyt) príde na OcÚ na 
oddelenie daní a poplatkov a uhradí poplatok za 
KO na dieťa od dňa jeho narodenia do konca 
kalendárneho roka, príp. ďalšie neuhradené 
poplatky; na sociálnom oddelení vypíše prvú 
stranu žiadosti (mená rodičov, č. d., č. tel., 
meno dieťaťa, dátum narodenia, č. účtu, na kto-
rý obec pošle príspevok), priloží kópiu rodného 
listu dieťaťa a žiadosť odovzdá v podateľni. Po 
skompletizovaní potvrdení na 2. strane, sociálna 
pracovníčka dá žiadateľovi podpísať zápisnicu o 
vzdaní sa odvolania voči rozhodnutiu, čím roz-
hodnutie o vyplatení finančnej podpory pre na-
rodené dieťa vo výške 100 eur nadobudne prá-
voplatnosť a príspevok môže byť poukázaný na 
uvedený účet, prípadne si ho žiadateľ vyzdvihne 
v pokladni (v období pandémie uprednostňu-    Mgr. Dana Badžgoňová 

 sociálne oddelenie
Ing. Marika Jurčacková 

koordinátor projektov

Ministerstvo kultúry SR (vo výške 11.000 EUR 
na pokrytie bežných výdavkov) a tiež Európsky 
sociálny fond prostredníctvom Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad 
Váhom (vo výške 48.215 EUR na pokrytie per-
sonálnych nákladov), tak ako po minulé roky od 
roku 2012, finančne podporili náš projekt „Ob-
nova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov 
v evidencii nezamestnaných“. Nosnou časťou 
tohto projektu bola v roku 2020 kompletná ob-
nova priečky a tehlovej podlahy na prvom nad-
zemnom podlaží západnej časti severného pa-
láca. Zároveň osem zamestnancov sa podieľalo 
na opravách a údržbe jednotlivých objektov 
hradu. Ministerstvo kultúry SR tiež podporilo 
aj projekt obnovy hradnej kaplnky finančnou 
dotáciou 15.000 EUR, ktorú sme použili na 
reštaurátorské práce. Ich výsledkom je ďalší 
stupeň obnovy vretenového schodiska, obnova 
a uzavretie vchodu do sakristie a reštaurovanie 
malieb v osteniach gotických okien. 

Trenčiansky samosprávny kraj a Oblastná or-
ganizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie 
finančne dotovali naše kultúrne podujatie Spo-
mienka s osadením pamätnej tabule k 130. vý-
ročiu úmrtia Dr. Jána Ambra v celkovej čiastke 
8.200 EUR.

Ďakujeme inštitúciám, ktoré oslovili naše pro-
jekty a rozhodli sa ich podporiť a ďakujeme aj 
všetkým, ktorí sa na ich realizácii akýmkoľvek 
spôsobom podieľali.

sčíta stacionárny asistent (určená pracovníčka 
obecného úradu), alebo telefonicky požiada  
o mobilnú asistentku (určenú obecným úra-
dom), ktorá ho navštívi doma a sčíta ho pomo-
cou tabletu. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu a rozhodnu-
tia vlády sa posúva termín asistovaného sčítania 
na kontaktnom mieste na obecnom úrade a mo-
bilného asistovaného sčítania – začne sa až 
od 1. apríla 2021 a potrvá do 31. októbra 
2021 z dôvodu ochrany zdravia všetkých 
zúčastnených.

Prosíme občanov, aby pomohli pri sčítaní svo-
jim blízkym, najmä seniorom, ak o to požiadajú. 
Neodporúčame však navštevovať cudzie do-
mácnosti, takýto občania nech počkajú do ter-
mínu, kedy bude otvorené kontaktné miesto na 
obecnom úrade alebo bude k dispozícii mobilný 
asistent sčítania, teda až po 1. apríli 2021.

Ako možno vidieť, za 13 rokov obec vyplatila 
príspevky pre 137 detí a ich rodičov - plus 7 
vybavených žiadostí za január a február 2021. 
V niektorých prípadoch rodičia o príspevok 
nepožiadali, možnože ani nevedeli o tejto mož-
nosti, hoci sme občanov opakovane informovali 
v BN, na webstránke obce i v ambulancii dets-
kej lekárky.  

Milí rodičia novorodenca, tlačivo žiadosti získate 
na obecnom úrade alebo ho stiahnete z www.
obec-beckov.sk v časti tlačivá, príp. oň požiada-
te v zdravotnom stredisku u MUDr. Drobnej. Na-
rodenie dieťaťa dokladáte kópiu rodného listu.

Vážení občania, vzhľadom na pretrvá-
vajúcu pandémiu COVID-19, rozhod-
nutia o komunálnom odpade a dani z 
nehnuteľností vám budú doručené až 
po 19. marci 2021. Ďakujeme za po-
chopenie.
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Celoplošné testovanie v našej obci 2021

23. – 24. januára 2021

Predposledný januárový víkend prebehlo aj v Beckove, tak ako v celej SR, 
tretie kolo celoplošného testovania na Covid-19. Testovanie sa konalo od 
8.00 hod do 20.00 hod v sobotu a do 18.00 hod v nedeľu v priestoroch 
KD. O jeho uskutočnenie sa zaslúžili zdravotníci, ktorí robili odbery a vy-
hodnocovali testy, administratívni pracovníci a dozor vykonávajúci hasiči  
z DHZ v Beckove.

SOBOTA - Zdravotníci: Mgr. Ingrid Kuníková, Martina Gábová, Alžbeta 
Martišová, Peter Gába • Hasiči: Ing. David Jaroščiak, Marek Jaroščiak, 
Patrik Šimko, Peter Šimko • Administrátori: Mgr. Viera Viktória Juricová, 
Radovan Poláček, Lenka Martišová

NEDEĽA - Zdravotníci: Andrea Daneková, Peter Gába • Hasiči: Ing. Da-
vid Jaroščiak, Marek Jaroščiak, Peter Šimko • Administrátori: Mgr. Viera 
Viktória Juricová, Radovan Poláček, Lenka Martišová

Mnohí občania využili možnosť objednať sa cez webstránku obce na kon-
krétny čas – v sobotu pracovali dva tímy, jeden z nich prednostne vyba-
voval objednaných občanov. Využívali možnosť na webe obce sledovať 
čakaciu dobu cez Celoplošné testovanie – LIVE alebo sa informovali na 
telefónnom čísle: 0903 742 725.

30. január 2021

Testovanie sa konalo len v sobotu v KD od 8,00 do 21,00 hod. Opäť 
bola možnosť elektronického prihlásenia sa prostredníctvom aplikácie 
bookio a sledovanie aktuálnej situácie web-kamerou. Poďakovanie patrí 
dobrovoľníkom: Zdravotníci: Mgr. Ingrid Kuníková, Andrea Daneková, Bc. 
Marianna Mahríková, Bc. Peter Gába • Hasiči: Radoslav Šprincl, Marek 
Jaroščiak, Patrik Šimko, Peter Šimko • Administrátori: Mgr. Viera Viktória 
Juricová, Radovan Poláček, Lenka Martišová, Tereza Tekulová.

7. február 2021

Podmienky rovnaké ako v predchádzajúcom kole. Poďakovanie patrí dob-
rovoľníkom: Zdravotníci: Andrea Daneková, Bc. Marianna Mahríková, 
Mgr. Marta Striežencová, Alžbeta Martišová • Hasiči: Marek Šutovský, 
Ing. David Jaroščiak, Marek Jaroščiak, Peter Šimko • Administrátori: 
Mgr. Viera Viktória Juricová, Radovan Poláček, Lenka Martišová, Tereza 
Tekulová, Peter Uhlík (Ozbrojené sily SR).

13. február 2021

Štvrté kolo testovania v tomto roku (celkovo šieste) sa konalo opäť za rov-
nakých podmienok ako predchádzajúce. Ďakujeme dobrovoľníkom: Zdra-
votníci: MUDr. Lenka Benáková, Andrea Daneková, Bc. Marianna Mahrí-
ková, Alžbeta Martišová • Hasiči: Marek Šutovský, Ing. David Jaroščiak, 
Tibor Šimko, Jakub Malec • Administrátori: Mgr. Viera Viktória Juricová, 
Iveta Martišová, Tereza Tekulová.

20. február 2021

Ďakujeme dobrovoľníkom - Zdravotníci: MUDr. Lenka Benáková, Andrea 
Daneková, Alžbeta Martišová • Hasiči: Ing. David Jaroščiak, Marek Ja-
roščiak, Patrik Šimko, Peter Šimko • Administrátori: Mgr. Viktória Viera 
Juricová, Iveta Martišová, Soňa Jaroščiaková, Tereza Tekulová.

Milí spoluobčania,

keď sme v novembri minulého roka absolvovali prvé celoplošné testovanie, 
nikomu z nás zrejme nenapadlo, že v tomto roku to bude takmer rutinná 
záležitosť. No nie je to celkom tak. Novembrové testovania organizovala ar-
máda SR, prebehlo aj s viacerými organizačnými nedostatkami. A ani tento 
rok to nebolo iné. Prvé kolá sprevádzal chaos, nedostatok informácií a tie, 
ktoré prišli, prišli väčšinou neskoro. Až posledné dve kolá boli organizačne 
v poriadku. To sme už mali skúsenosti a hlavne, už sme nečakali na žiadne 
pokyny. Áno, štát to nechal všetko na pleciach miest a obcí, a tak všetky 
rozhodnutia boli výhradne na samosprávach. Taktiež celá organizácia, od 
zabezpečenia personálu a plynulého priebehu testovania, nákupu všetkých 
pomôcok a potrebného materiálu, až po likvidáciu bio odpadu, čo je, mi-
mochodom, veľmi náročná a drahá záležitosť. Ale bolo to dobre, už sme na 
nikoho nečakali a nespoliehali sa, vedeli sme kedy, kde a čo máme zabez-
pečiť. Áno, stálo to veľa úsilia, času a nasedenia ľudí.

Tie prvé kolá boli rozpačité aj z toho dôvodu, že boli štátom nariadené, ale 
neriadené. Nerobíme to pre vládu, my to robíme pre vás, aby ste nemuseli 
chodiť do okresných miest vystáť si dlhé rady pred testovacím miestom.  
Z víkendu na víkend sme stále vylepšovali systém organizácie a stále držíme 
vysoký štandard pretestovaných ľudí za deň. Určite nám pomohlo technické 
vybavenie vo forme rezervačného systému a webovej kamery. O zvládnutí 
celej akcie svedčí aj vysoká účasť občanov iných obcí, ktorí ocenili náš 
prístup a je ich každý víkend viac a viac.

Máme už zastabilizovaný tím ľudí, všetci vedia, čo majú robiť, kde je ich 
miesto, prípadne, kde treba vypomôcť. Patrí im za to všetko obrovská 
vďaka, že na úkor svojho voľného času, na úkor svojich rodín a s veľkým 
rizikom nákazy robia pre nás túto službu. Potešia nás pochvalné slová, po-
strehy na sociálnej sieti alebo aj osobne. Taktiež aj drobnosti vo forme ma-
lého občerstvenia. Cítime vašu spolupatričnosť a podporu a aj milý úsmev 
nás dokáže povzbudiť.

Je pravdepodobné, že sa budeme ešte určitý čas stretávať na víkendových 
testovaniach. Aj keď si myslím, že suplovanie štátneho zdravotníckeho sys-
tému by nemalo ostať na pleciach samospráv. Žiaľ, nepomôže nám sťažo-
vať sa na vládu, parlament, ÚVZ či ministrov. Či sa nám to páči alebo nie, 
musíme sa správať zodpovedne. Dodržiavať všeobecne známe pravidlá zá-
kladnej hygieny, byť opatrní v dennom kontakte s ostatnými spoluobčanmi.

Všetkým nám chýba sociálny kontakt a voľnosť pohybu, otvorené ob-
chody, reštaurácie či pohostinstvá. Nemôžeme sa stretnúť v kostoloch, 
na oslavách, svadbách či rozlúčke so zosnulým. Je to ubíjajúce, všetko 
to trvá už dlho, ale nezostáva nám nič iné, len vydržať a stále sa správať 
zodpovedne. K sebe aj k ostatným ľuďom. Napriek pretlaku informácií  
z rôznych médií o tom, ako sa máme správať, ma stále udivuje nezodpo-
vednosť niektorých občanov. Stretávam ich bez prekrytia dýchacích ciest, 
zhromažďovať sa pred obchodmi alebo na skupinových prechádzkach ob-
cou. Výsledky testovaní sa môžu zdať na prvý pohľad priaznivé, ale situácia 
u nás v obci je vážnejšia, ako by sa mohlo zdať. Veľmi veľa ľudí je na pan-
demických PN a testovania sa nezúčastnili. Správajme sa zodpovedne a 
vzdajme tak úctu tým, ktorí obetujú svoj čas pre nás všetkých počas 
víkendov.

Starosta obce

Ďakujeme p. Skovajsovi za poskytnutie ochranných pomôcok testo-
vaciemu tímu.
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Úroveň vytriedenia 
KO za rok 2020

Poštová schránka
na OcÚ

Ďakujeme, že využívate poštovú schránku na 
budove obecného úradu.

Obecný úrad poštovú schránku zaviedol 30. ja-
nuára 2020, teda pred rokom, a za ten čas sa 
osvedčila. Obyvatelia ju v súčasnosti využívajú na 
odovzdávanie svojich podaní obci predovšetkým 
z dôvodu obmedzeného prístupu na úrad pre 
pandémiu korona-vírusu. DB

SKLO ZA 
 KONTAJNEROM

Pozrite sa, prosím, na fotku dole – je na nej de-
tail „zátišia“ asi štyroch igelitiek v tráve za kon-
tajnerom pri predajni Jednota. Podobné nálezy 
sa, žiaľ, vyskytujú opakovane. V tomto prípade 
nádoba na sklo bola takmer prázdna, krátko po 
vyvezení, takže preplnenosť kontajnera nebola 
príčinou, že sklo sa nachádzalo mimo miesta na 
to určeného. 

Poviete si, no a čo? Veď to ktosi odprace...  

Preto vás prosíme, milí obyvatelia obce, ak 
pošlete so sklom svoje deti, povedzte im, aby 
vaše nepotrebné sklo z tašky vybrali a sklo vho-
dili dovnútra kontajnera. Upozorňujeme na túto 
skutočnosť aj kvôli bezpečnosti – nechcený 
kontakt so sklom môže mať za následok úraz 
– vás, vášho dieťaťa či vášho psíka, čo si isto 
nikto neželá. 

Ďakujeme za pochopenie.
DB

Kontajnery na BIO-odpad

Druhého februára v našej obci pribudli tri kontajne-
ry na kuchynský odpad, ktoré boli rozmiestnené  
k bytovým domom č.52 (pre sťažnosť obyvateľov 
bol kontajner na druhý deň premiestnený na 
„Zhorenisko“), č.195 a č.204.

Sú určené na kuchynský odpad, ktorý vyprodu-
kujú občania v bytových domoch, ale nemajú 
možnosť kompostovať. Čo do nich patrí a čo nie 
je uvedené v priloženej tabuľke. Väčšie zelené 
kontajnery, ktoré sa nachádzajú pri bytových 
domoch č.52, č.195 a „Zhorenisku“ sú určené 
výhradne pre odkladanie použitého kuchynské-
ho oleja – olej je nutné vkladať v uzatvorených 
plastových nádobách!

A takto to vyzerá pri bytovkách: Hnedá nádoba 
je určená na BIO odpad a zelená na kuchynský 
olej.

Obec Beckov informuje, že úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu za rok 2020 je 20,39%. 
Sadzba poplatku za uloženie zmesového ko-
munálneho odpadu a objemového odpadu na 
skládku bude v tomto roku 27,00 EUR/t (platná 
od 1. marca 2021 do 28. februára 2022). Úro-
veň vytriedenia KO za rok 2019 bola 24,42% 
a poplatok za uloženie 1 tony KO a objemového 
odpadu bol 22 EUR. 

Obec - v súlade s § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 
Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zme- 
ne a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o En- 
vironmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov - zverejňuje v lehote do 28. februára 
príslušného kalendárneho roka informáciu  
o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za 
predchádzajúci kalendárny rok. 

POŠTA BECKOV
Slovenská pošta oznamuje zmenu otváracích 
hodín pre verejnosť od 1. marca 2021 na 
svojej pobočke v obci Beckov.

Pondelok – Utorok – Štvrtok – Piatok 
8.00 – 10.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.

Streda 
8.00 – 10.00 hod. a 15.00 – 17.00 hod.

Čo patrí?
• Zvyšky ovocia, zeleniny, 
 šupky z ich čistenia

• Pokazené alebo hnilé ovocie, zelenina...

• Kávové a čajové zvyšky

• Vajcia a vaječné škrupiny

• Starý chlieb a pečivo

• Zvyšky jedál

• Mäso, ryby

• Mliečne výrobky (bez obalu)

• Potraviny po záruke (bez obalu)

Čo NEpatrí?
• Zelený odpad zo záhrad 
 (lístie, tráva, konáre a iné)

• Triedené zložky komunálneho odpadu 
 (sklo, plasty, papier a iné)

• Nebezpečné odpady

• Cigaretové ohorky

• Tekuté zložky kuchynského odpadu 
 (polievky, omáčky a iné)

• Použité oleje a tuky z domácnosti 
 (vkladajú sa do nádob na to určených)

NÁDOBY NA KUCHYNSKÝ ODPAD

Foto: R. Šrámka



6 www.obec-beckov.sk číslo 1 - február 2021Beckovské NOVINY

HRAD BECKOV

Čo chystáme nového v roku 2021?

Okrem veľkého projektu z Grantu EHP a Nórska a štátneho rozpočtu na 
obnovu západného paláca bude aj tento rok Obec Beckov žiadať finančné 
prostriedky na rekonštrukciu niektorých častí hradu, ako je hradná kapln-
ka alebo severný palác. 

Už druhý rok realizujeme práce na sprístupnení západného krídla se-
verného hradného paláca. Začali sme obnovou kamennej klenby, jej 
dočasným prestrešením a minulý rok sa zrealizovali už aj niektoré in-
teriérové práce. Konkrétne sa spravila tehlová podlaha v prvej miest-
nosti pivničného priestoru. V roku 2021 sa chystáme reštaurátorsky 
ošetriť sedílie a okno v západnej stene s možnosťou jeho uzavretia. Rov-
nako by sa malo uzavrieť okno na severnej strane v druhej miestnosti. 
V tomto priestore pribudne aj maltová podlaha, ktorá pravdepodobne  
v danom priestore aj pôvodne bola. Pribudne aj osadenie dvernej vý- 
plne vstupu do pivnice. V uvedenom priestore je v pláne realizácia výstavy 
Záhady Slovenska. Výstava by mala začať v mesiaci máj a trvať by mala 
do jesene. Pevne veríme, že ako aj práce, tak aj výstavu budeme môcť 
zrealizovať. 

Radi by sme postupne verejnosti otvorili aj poslednú miestnosť vo východ-
nom trakte tohto paláca. Minulý rok sme tu realizovali historicko-architek-
tonický a archeologický výskum, ktoré sú predpokladom pre realizáciu 
projektovej dokumentácie na riešenie prezentácie pece na vykurovanie 
horných podlaží tohto reprezentatívneho paláca a prístupového schodis-
ka. 

Neopomenieme aj v tomto roku pokračovanie prác v hradnej kaplnke. 
Minulý rok sa zrealizovalo uzavretie vstupu do sakristie, prebiehali práce 
na uzavretí veľkej kaverny v južnej stene nad točitým schodiskom. Tento 
rok sa práce presunú prevažne do priliehajúcej sakristie. Budeme musieť 
rozobrať južný obvodový múr, ktorý bol vymurovaný v dvadsiatom storočí  
a nekorešponduje s pôvodným murivom. Múr a nanovo vymuruje do 
pôvodného ložiska a potiahne sa až na horné nádvorie k sedíliovej chod-
be, kde sa dobuduje nárožie z opracovaných pieskovcových kameňov. 
Po spevnení múra bude možné sa pustiť do vybudovania bezrebro-
vej tehlovej klenby nad sakristiou. Nad klenbou vznikne nasledovne 
prestrešenie, ktoré bude pochôdzne a v budúcnosti bude pre verejnosť 
slúžiť ako vyhliadková terasa. Prístup na ňu bude cez točité kamen-
né schodisko z hradnej kaplnky. Pribudnúť by malo aj zreštaurovanie  
a uzavretie okna vo východnej stene sakristie a tehlová podlaha, ktoré sa 
na hrade v minulosti vo veľkom množstve využívali. 

Pevne verím, že uvedené práce sprístupnia pre návštevníkov opäť nové a krás-
ne priestory, ktoré v minulosti nemohli vidieť. Práce sa budú realizovať z pro-
gramu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry a spoluúčasti Obce Beckov.  
V budúcnosti budú slúžiť širšiemu využitiu a skvalitneniu služieb hradu.

Mgr. Peter Pastier

Drak prilieta na hrad z Nórska

O tom, že obec Beckov získala grant na obnovu západného paláca na 
hrade Beckov, sme vás informovali už koncom roka 2020. Objekt by mal 
v priebehu nasledujúcich dvoch rokov byť zakonzervovaný, zastrešený  
v niektorých priestoroch a v budúcnosti bude slúžiť na prezentáciu histórie 
regiónu, hradu ako aj obce samotnej. Súčasne bude ponúkať aj multi-
funkčné priestory pre múzejnú pedagogiku, firemné eventy, ale aj kon-
certy, prednášky a iné slávnostné podujatia. V súčasnosti sa intenzívne 
pracuje na dokončení realizačného projektu, ktorý by sme aj s vizualizá-
ciou veľmi radi odprezentovali širokej verejnosti počas úvodnej otváracej 
konferencie dňa 10. marca 2021. Konferencia bude realizovaná pri pan-
demických obmedzeniach v on-line priestore prostredníctvom platformy 
Zoom. O možnosti registrácie vás budeme informovať prostredníctvom 
webovej stránky, ktorá bola zriadená za týmto účelom www.obec-beckov.
sk/sk/hrad alebo na facebooku obce a hradu Beckov.

Hrad Beckov 2020—2021
Projekt DRAGON získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 
v sume 890.000 EUR prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych 
grantov. Projekt bol spolufinancovaný v sume 80.000 EUR z prostried-
kov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je uviesť Zá-
padný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať 
zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie. 
Pozri aj: https://www.obec-beckov.sk/sk/hrad.
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Spomienky na staré časy máme radi, zdá sa nám, že svet bol vtedy 
krajší, ľudia milší... a my sme mali život sme pred sebou. A keď dnes 
otvoríme starý album s fotkami – nastane údiv – to, čo vidíme na fotke, 
často nezodpovedá našej spomienke, ten dom vyzeral akosi inak, určite 
nebol taký starý, ani ľudia... Napríklad dnešné „Zhorenisko“, ako vidíme 
na fotke, už pred polstoročím bolo staré a ošarpané – čierno-biela fotka 
vie byť nemilosrdná vo svojej pravdivosti. Ale aj krásna milými spomienka-
mi – ako tieto z Beckova. 

V obchodnom dome boli tri prevádzky, v potravinách vtedy predávala p. 
Mária Sládková, v textile p. Slávka Masariková, v zmiešanom tovare p. 
Jozef Križan. Pod hradom na Lackovci viedol obchod s mäsom p. Štefan 
Lacko, u „Baťu“ v predajni mliekareň predávala p. Mária Reháková. 

Beckov pred päťdesiatimi rokmi na fotkách Milana Vrbu

Milí rodičia!

Štyri fotky beckovských obchodov pochádzajú zo zbierky Milana Vrbu, 
trenčianskeho zberateľa starých fotografií Trenčína a jeho okolia. V no-
vembri 2019 časť svojej bohatej zbierky sprístupnil verejnosti na výstave 
Trenčín vtedy a teraz v priestoroch obchodného centra na Štefánikovej 
ulici. Pohľady na starý Trenčín boli konfrontované so súčasnými zábermi. 

Fotografie z Beckova zaradil do rubriky Predajne a pohostinstvá v trenči-
anskom regióne – sú zo 60. a 70. rokov – a nájdete ich na fecebookovej 
stránke https://www.facebook.com/Retro-Tren%C4%8D%C3%ADn-od-
-M-Vrbu-a-M-%C4%8Eur%C5%BEu-1702514299895205/ nazvanej Re-
tro Trenčín od M.Vrbu a M.Ďuržu.

Ak ste túto stránku ešte neobjavili, je čas to napraviť – krásne fotky a ne-
smierne množstvo práce s ich zverejnením čakajú na svojich obdivova-
teľov. 

Pán Vrba, zbieranie starých fotografií Trenčína a jeho okolia sa stalo 
zrejme Vašou veľkou vášňou, ktorej obetujete veľa času, síl aj prost-
riedkov. Zaujímalo by ma, ako ste sa k nej dostali a či by ste súhlasili 
usporiadať výstavu fotografií napr. na Beckovskom hrade, ak by bola 
takáto možnosť? 

Milan Vrba: Tejto záľube sa venujem od roku 1984, kedy som pracoval 
v štúrovskej celulózke. Už tam mi prišlo ľúto historických fotiek a vzácnych 
dokumentov ležiacich vo veľkých kopách. Pri predstave, aký ich čaká 
o niekoľko dní osud, vzal som si tie najvzácnejšie domov. Samozrejme, 
všetko nemám iba zo Štúrova, moje fotografie pochádzajú z rôznych zdro-
jov. Viaceré som naskenoval zo starých a preležaných, čiernobielych ne-
gatívov. Usporiadanie výstavy na Beckovskom hrade je zaujímavou myš- 
lienkou a fotografie zo starého Beckova pre tento účel rád poskytnem. 

Pán Vrba, ďakujeme za spoluprácu. DB

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 
2020 pre vybranú neziskovú organizáciu. Potešilo by nás, keby ste 
sa rozhodli pomôcť našej (vašej) škole a materskej škole. Tento príspevok 
vás nič nestojí, pretože daň ste už aj tak odviedli štátu. Ak sa rozhodnete 
2% darovať práve pre Rodičovské združenie pri ZŠ MŠ J.M. Hurbana  
v Beckove, finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchov-
no-vzdelávacieho procesu (učebné pomôcky), mimoškolskej činnosti 
(krúžková činnosť) a na skvalitnenie vybavenia školy a materskej školy. 

Predvyplnené tlačivo vám zasielame. Taktiež je k dispozícii aj na webo-
vej stránke školy: www.zs-beckov.edupage.org a v kancelárii školy. 
Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnáva-
teľa môžete odovzdať našej pani ekonómke v škole alebo priamo na 
daňovom úrade. Za prejavenú dôveru vám úprimne ďakujeme.

 Rodičovské združenie a Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ školy
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Matematické súťaže

Olympiáda v NJ 2021

Deň bezpečnejšieho internetu
Druhý deň, v druhom týždni, druhého mesiaca v roku je organizovaný 
sieťou Európskych centier bezpečného internetu od roka 2004. Pred-
stavuje dôležitý medzník v kalendári online bezpečnosti vo viac ako 170 
krajinách. Tento rok milióny priaznivcov na celom svete spoja svoje sily 
spoločne za lepší internet.

V priebehu iba niekoľkých desaťročí sa prostriedky komunikácie zmenili. 
Napríklad kamenné tabuľky a uhlík v rukách žiakov spred sto rokov na-
hradili papierové zošity a guľôčkové perá. Drevenú tabuľu a bielu kriedu 
spred päťdesiatich rokov nahradila v súčasnosti interaktívna biela tabuľa 
s pripojením na internet.

Komunikácia medzi ľuďmi dostala novú podobu. Nielen osobné stretnutia, 
návšteva zaujímavých miest, ale aj pracovný výkon a štúdium sa vykoná-
vajú v dnešnej dobe novou, modernejšou formou. Skoro všetky aktivity 
sa v súčasnej dobe vykonávajú bez opustenia domova, všetko sa deje 
prostredníctvom a vďaka internetu, pomocou rôznych webových nástrojov 
a aplikácií. Je to aktuálne, potrebné, ale – pozor! Nie vždy bezpečné!

Mnoho ľudí si myslí, že akonáhle sa ponoria do internetového sveta, je ich 
anonymita nekonečná. To je veľký omyl, pretože takmer vždy sa dá každý 
surfer vystopovať pomocou rôznych praktík a metód. Väčšina užívateľov  
o tom nemá ani potuchy, a preto sa správajú, resp. vyjadrujú vulgárne, 
robia útoky na druhé osoby, osočujú ich alebo sa z nich vysmievajú. Toto 
sa často stáva na rôznych četoch alebo internetových diskusiách.

Pravidlá slušného správania sa na Internete môžeme zapísať takto:

• Nikdy nezabúdajme, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač. To, čo 
anonymne napíšeš stroju, by si možno nikdy nepovedal dotyčnému do 
očí. 

• Dodržiavajme všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé  
v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete. 

• Zistime si, kde sa nachádzame. Cez internet totiž komunikujeme  
s ľuďmi z celého sveta. A čo je v jednej skupine na internete dovolené, 
iná to môže považovať za neprípustné. Politika, náboženstvo a iné roz-
poruplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou  
a taktom. 

• Majme ohľad k druhým. Nie každý má rýchle internetové pripojenie ako 
vy. Mnohí sa pripájajú z domu cez pomalý modem, za ktorý platia! Nepo-
sielajme teda zbytočné a zbytočne veľké e-mailové správy.

• Nebuďte grobianom! Aj keď píšeme bez diakritiky (bez dĺžňov a mäk-
čeňov) snažme sa o správny pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, 
alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. 

• Pomôžme, ak vieme. Niekto z diskusnej skupiny má taký alebo onaký 
problém. Ak vieme odpoveď, pomôžme. Nabudúce pomôže niekto nám. 
V diskusnej skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až potom píš.“ 

• Rešpektujme súkromie iných. Omylom vám prišla správa, ktorá vám 
nepatrí? Správajme sa tak, ako by sme chceli, keby niekto iný našiel našu 
poštu. 

Od kedy sme nastúpili na dištančné vzdelávanie, začali postupne pre-
biehať rôzne súťaže a olympiády. Ešte v novembri sa uskutočnilo škol-
ské kolo Pytagoriády. Žiaci riešili 15 súťažných úloh 60 minút. Úspešným 
riešiteľom sa stal žiak, ktorý vyriešil správne aspoň 10 úloh. Za každú 
správne vyriešenú úlohu získal žiak 1 bod. Body sa pripísali aj za ušetrený 
čas. Za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Úspešní riešitelia budú pozvaní 
do okresného kola. 

Matematickú olympiádu, školské kolo, žiaci riešia v domácom prostredí. 
Riešenia žiaci konzultujú s vyučujúcou prostredníctvom Edupage. Vyuču-
júca sa riadi kalendárom predmetových olympiád a súťaží a riešenia zašle 
členom komisie e-mailom. Úspešnou riešiteľkou školského kola je žiačka 
Nannete Ondrášiková, 5.ročník, ktorá bola pozvaná do okresného kola. 
Nanette sa neumiestnila, no nevzdáva sa a zapojila sa do korešpondenč-
nej matematickej súťaže Sezamko organizovanú JSMF Žilina, Fakulta Ri-
adenia a Informatiky ŽU. Olympiádu tiež riešia Nikolas Kotleba, 6.ročník, 
a Eliška Martišová, 7.ročník, (žiaci poslali zatiaľ svoje čiastkové riešenia; 
obaja majú svoje riešenia správne – riešenia majú žiaci prepísať podľa 
pokynov a zaslať vyučujúcej). Všetky súťaže a olympiády prebiehajú di-
štančnou formou. Takže držíme palce v ďalších kolách a tešíme sa, že 
máme na škole súťaživých žiakov.

Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriáda

Kategória P5: Patrik Sládek • Veronika Beňovičová  • Samuel Hladký • 
Nanette Ondrášiková • Kristína Brišková

Kategória P6: Nikolas Kotleba • Lea Ruth Cipciarová • Eliška Pavlecho-
vá • Simon Kapko • Ivan Múdry • Sára Klčovská

Kategória P7: Terézia Batková • Viktória Drahovská

Mgr. Lucia Školníková

   Ing. Katarína Kučerová

Lívia – aké krásne meno. Nositeľky tohto mena sú predurčené na 
úspech, vraj sú zvedavé, inteligentné, ale potrebujú podporu od rodiny 
i od okolia...

Ktovie, či je pravda, čo sa píše na internete? No každopádne na žiačky 
z našej školy to „sedí“. Majú stabilné zázemie doma, podporu od rodičov 
a, samozrejme, aj od nás vyučujúcich. Minulý školský rok sa darilo Lí-
vii Múdrej reprezentovať našu školu osobne na viacerých súťažiach. No 
a tento rok vo februári Lívia Lukáčová získala 1. miesto v kategórii 1B 
v okresnom kole olympiády v NEJ a postúpila do krajského kola. Súťaž 
prebiehala online formou. Ďakujeme za reprezentáciu školy a krásny 
úspech! Teší nás, že sa Lívia prebojovala až do krajského kola. Výsledky 
KK NO zatiaľ nie sú k dispozícii. Správnym smerovaním a s podporou 
rodičov i zo strany vyučujúcich a záujmu o vzdelávanie sa zo strany žiakov, 
sa dá dokázať veľmi veľa. Jazyková zdatnosť je veľmi dôležitá, v dnešnej 
dobe nestačí ovládať iba jeden jazyk. A ako sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, 
toľkokrát si človek“. Už i z nemecky hovoriacich krajín apelujú na naše 
školstvo, aby sa žiaci venovali tomuto jazyku. Áno je tvrdý, je ťažký, má 
zvláštnu výslovnosť, nie je tak zvučný, ako náš materinský jazyk, no kto 
je učenlivý, snaživý, dokáže sa ho naučiť. Na nemeckej ambasáde si už 
uvedomili, že s podporou nemčiny sa musia zamerať už na základné školy.

Čo mňa osobne teší, postrehla som väčší záujem u niektorých šiestakov 
i siedmakov o nemčinu. A musím priznať, vidím snahu a potenciál. Na 
to, akú malú časovú dotáciu pre NEJ máme, i vzhľadom k súčasnej pan-
demickej situácii, tak musím vyzdvihnúť chuť niektorých žiakov venovať 
sa nemčine a pripravovať sa do budúcna na olympiádu. Nezaspali sme 
na vavrínoch a snažíme sa pracovať všetci, ako najlepšie vieme. Siedma-
ci dostali úlohu, a to predstaviť sami seba a aj našu krajinu. Tak vytvorili 
pekné projekty, kreslili, strihali, nalepovali a písali po nemecky. Ich dielka 
– menšie i väčšie budú – čakať v škole na nástenke, ak sa opäť brány 
školy otvoria... Ďakujem šiestakom, že sa chcú venovať nemčine viac, než 
je ich hodinová dotácia. Zostávajú online pripojení i po skončení bežnej 
hodiny, aby tak čerpali ďalšie vedomosti. A rodičom ďakujem za podporu, 
pochopenie či svojich detí, no aj nás učiteľov.                                                                      

... pokračovanie na strane 11



a pracovať a súčasne zabezpečiť vzdelávanie 
dieťaťa, zvlášť, ak ide o prvákov alebo druhákov, 
ktorí prirodzene vyžadujú viac asistencie, je ná-
ročné. Ako to zvládnuť, ako sa nenechať vtiahnuť 
negatívnymi myšlienkami, že dieťa nedostatočne 
pripravíme a bude mať preto v škole medzery? 
Ako sa učiť doma s deťmi efektívne? 

Učiteľ v dnešnej dobe sa snaží žiakom dať všet-
ko, aby sa im dobre študovalo a pracovalo aj 
z domu. V dnešnej internetovej dobe sa dá aj 
učivo vysvetliť online. Problém avšak nastáva pri 
žiakoch, ktorí nemajú prístup k internetu, alebo 
nemajú potrebné materiálno-technické vybave-
nie. Priamy kontakt so žiakom na hodine je ne-
nahraditeľný, ale v tomto období si myslím, že 
každý učiteľ aj online výučbou odvádza svoju 
robotu čo najkvalitnejšie. 

Samozrejme, aj na vyučovací proces v škole sa 
vyučujúci pripravuje, ale problematiku učiva a 
jeho vysvetlenie môžeme riešiť rovno v triede a 
prispôsobiť sa daným žiakom. Online vyučova-
nie si od nás vyžaduje prípravu, v ktorej musíme 
myslieť na všetky problémy, ktoré by sa mohli s 
daným učivom vyskytnúť a podať ho tak, aby sme 
ich eliminovali a vcítili sa do všetkých žiakov. 

Cez média sa k nám dostávajú informácie o tom, 
ako zriaďovatelia a riaditelia nie sú ochotní ot-
várať školy aj napriek tomu, že je na otvorenie 
všetko pripravené. Rozpráva sa o kritickej in-
fraštruktúre, avšak nikto poriadne nevie, kto 
tam vlastne patrí. Covid automat neustále mení 
farbu. Víkend, čo víkend prebieha testovanie, 
ktoré nám má zabezpečiť „slobodu“. Učitelia 
sa zo dňa na deň prepracovali z jedenástej lí-
nie očkovania do tretej. Celý víkend sa rozprá-
valo o očkovaní pedagogických zamestnancov. 
Školu však netvoria iba učitelia... na kuchárky, 
upratovačky a školníkov sa nejak zabudlo, a to aj 
napriek tomu, že aj títo zamestnanci prichádzajú 
do kontaktu so žiakmi. Riaditelia škôl mali dostať 
v dohľadnej dobe e-mail z ministerstva, v ktorom 
mal byť uvedený link na postupné prihlasovanie 
a ďalšie inštrukcie. Táto informácia je zverejne-
ná na stránke ministerstva od 11.2.2021. Do 
dnešného dňa (16.2.2021) naša škola tento link 
nedostala...  

Prečo toto všetko píšem? Pretože mnohí si mys-
lia, že učiteľ sedí doma a nič nerobí, občas po-
šle nejakú úlohu a tam jeho práca končí. Nie, 
nie je to tak. Je veľký rozdiel medzi vyučovaním 
v škole a vyučovaním online. Každá jedna pani 
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Škola počas korony

Online škola

Pandémia COVID-19 zastavila vyučovanie na 
školách zo dňa na deň. Stále nie je jasné, ako 
dlho budú opatrenia vlády SR v platnosti. Školy 
nemajú jednotné a jasné inštrukcie ani návod, 
ako vykonávať online vyučovanie, a riaditelia a 
učitelia tak stoja pred veľkou výzvou. 

Tento môj príspevok vznikol na podnet udalostí 
z posledných dní. Otvoriť či neotvoriť školu? Kto 
mi odpovie... Otázka veľmi podobná tej, ktorú si 
položil v Shakespearovej hre samotný Hamlet...

Ministerstvo školstva investovalo za uplynulú de-
kádu stovky miliónov eur z eurofondov na nákup 
rôznych digitálnych vzdelávacích materiálov, tab-
letov či na zdokonaľovanie digitálnych zručností 
učiteľov a žiakov. Pri pohľade na všetky tieto in-
vestície by naše školstvo malo byť na dlhodobé 
zatvorenie škôl pripravené. Lenže nie je. 

Školy sú už nejaký čas zatvorené a dnes sa len 
špekuluje o tom, kedy a ako sa znova otvoria. 
Vyučovanie však aj napriek zatvoreniu prebieha 
naďalej a, pravdupovediac, je to omnoho nároč-
nejšie ako v samotnej škole. 

Po zavretí školských tried sa celý vzdelávací 
proces presunul do obývačiek a detských izieb, 
hlavným nástrojom komunikácie medzi učiteľom 
a žiakom sa stali rôzne internetové platformy. 
Školstvo sa v priebehu niekoľkých dní pretrans-
formovalo z prezenčnej formy štúdia na dištan- 
čnú (na diaľku). Okrem využívania internetu sa 
informácie k žiakom dostávajú aj tradičnejšími 
prostriedkami, ako je televízia, pošta či telefón. 
Učiteľmi sa dočasne stali rodičia a samoštúdium 
je pre státisíce žiakov hlavnou náplňou dňa.

Dnes vyučovanie prebieha interaktívne, čiže ko-
munikujeme so žiakmi cez Edupage, e-mail, te-
lefónom, ale často aj online vysielaním cez rôz-
ne softvéry. So žiakmi sa snažíme byť neustále  
v kontakte a riešiť ich študijné problémy.

Slovenské školstvo sa ani nikdy na dištančné 
(diaľkové) vzdelávanie nepripravovalo. Spomína-
né projekty boli parciálne, pilotné, často nesys-
témové a o online vyučovaní sa vždy uvažovalo 
len ako o doplnku k štandardným spôsobom 
výučby. Dnešný školský systém naráža hneď na 
niekoľko prekážok, ktoré mu znemožňujú prejsť 
v čase krízy na plnohodnotné online vyučovanie.

Vyučovací proces teda prebieha v inom režime. 
Vrásky to robí najmä rodičom mladších školákov. 
Niektorí z nich chodia do práce, iní práve preto, 
že majú doma malé deti, pracujú z domu. No 

   Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ školy

učiteľka robí všetko preto, aby bolo učenie ľahko 
pochopiteľné. Majú možnosť vybrať si spôsob, 
akým bude vyučovanie a overovanie vedomostí 
prebiehať, samozrejme, všetko je v súlade s me-
todikami jednotlivých predmetov. Vychováva-
teľky ŠKD, pani učiteľky MŠ a aj asistentky sa 
podieľajú na tom, aby deťom pomohli zvládnuť 
túto situáciu.

Očakáva sa, aby s doučovaním žiakov pomohli 
vo väčšej miere aj samotní rodičia. Rodič, ktorý 
sa venuje svojmu dieťaťu počas riadneho vyučo-
vania, sa mu venuje aj teraz. Platí to aj naopak. 
Samozrejme, že veľká ťarcha je na rodičoch, 
ktorí sú tí prví, na ktorých sa dieťa obráti. Tu mi 
však chýba vzájomná interakcia rodič – učiteľ.

Aj touto cestou by som rád poprosil rodičov, 
aby problémy týkajúce sa vyučovania počas tej-
to výnimočnej situácie neriešili pri obchode, na 
chodníku, vypisovaním na facebook, ale aby sa 
priamo skontaktovali s vyučujúcim, triednym uči-
teľom, prípadne s vedením školy a problém rieši-
li priamo. Všetkým nám záleží na vašich deťoch!

Tak ako každý školský rok, i tento, sme mali na-
plánovaných niekoľko aktivít a podujatí, avšak 
pandemická situácia výrazne poznačila predo- 
všetkým podujatia v prezenčnej forme. Dokázali 
sme sa tejto situácii prispôsobiť a preniesť ak-
tivity do online priestoru, čo malo v konečnom 
dôsledku pozitívny dopad. Žiaci riešili súťaže 
a olympiády z pohodlia domova, takže nepre-
žívali taký stres, ako pred skúšobnou komisiou. 
Okrem matematických súťaží a olympiády v ne-
meckom jazyku sa zúčastnili žiaci 2.stupňa aj 
dejepisnej olympiády. Okresného kola sa zú-
častnili: Lívia Lukáčová, 9.roč., Radovan Ondrč-
ka, 8.roč., Eliška Martišová a Vanesa Ďurkecho-
vá, obe 7.roč. Lívia, Eliška a Radko sa zaradili 
do kategórie úspešní riešitelia, dosiahli nad 50% 
bodov v teste. Radko sa umiestnil na peknom 
5. mieste. Do krajského kola postúpili iba žiaci  
z prvých miest v každej kategórii. Všetkým ďaku-
jeme za reprezentáciu školy.

Pre žiakov deviateho ročníka je pripravená onli-
ne prezentácia zo Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania v rámci národného projektu: „Duál- 
ne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality od-
borného vzdelávania a prípravy.“ Žiaci sa počas 
prezentácie dozvedia: na akom princípe je po-
stavené duálne vzdelávanie, aké sú jeho výhody, 
ktoré stredné školy sú zapojené do tohto systé-
mu a podobne. Žiaci budú aj aktívne spolupra-
covať a napríklad zoraďovať stredné školy k vy-
braným zamestnávateľom, počítať, aké finančné 
výhody môžu mať a v závere ich čaká kvíz.  

Pre žiakov 5. a 6. ročníka pripravujeme online 
vyučovanie – prednášku spojenú s besedou, 
ktorú odprezentuje zástupca svetovej organi-
zácie UNICEF. Táto organizácia získala Nobe-
lovu cenu mieru. Na prednáške pôjde o medzi 
predmetové prepojenie učív z dejepisu a občian- 
skej náuky. Piataci majú za úlohu vypracovať 
projekt o organizácii UNICEF a na online hodine 
si každý žiak svoj projekt odprezentuje. Teší nás, 
že môžeme žiakom priniesť učivo i rôzne novin-
ky a zaujímavosti aj inou formou, než je bežná 
vyučovacia hodina. Máme naplánované ešte 
ďalšie aktivity, no záleží, ako sa vyvinie situácia 
v školstve kvôli Covid 19. KK



Dňa 5. februára 2021 po ťažkej chorobe naveky opustil rady PZ Hu-
rban Beckov vo veku nedožitých 77 rokov kontrolór Ing. Martin Ne-
boháč.

Menovaný patril k aktívnym členom združenia a do decembra 2020 
patril do dvojice na starostlivosť o revír v Beckove spolu s Micha-
lom Čaňom. Členom PZ v Beckove sa stal v roku 1973 po príchode 
z Vrboviec. Bol členom aj poľovným hospodárom v rokoch 1989 až 
1993, ostatné obdobie zastupoval poľovného hospodára a bolo na 
neho veľké spoľahnutie. Rád sa pohyboval v prírode nielen v chotári 
Beckov, ale aj po Slovensku, v Čechách a viackrát navštívil Litvu, kde 
ulovil losa mokraďového. Svoj voľný čas netrávil len poľovníctvom, ale 
záhradkárčil, pokiaľ vekovo stačil, hral futbal za Slovan Beckov s dre-
som č.5. Ako vedúci pracovník odštepného závodu LESOSTAV Nitra, 
sídlo Krivosúd Bodovka, pomáhal technikou a pracovníkmi pri stav-
bách a iných činnostiach obci Beckov a jej občanom. Bol dve volebné 
obdobia poslancom OZ, kde pracoval v stavebnej oblasti a dlhoroč-

ným členom SZOPK – Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Na Beckovských letných 
slávnostiach dňa 11. júla 2004 mu bola udelená cena starostu obce za činnosť v oblasti športu  
a rozvoja obce.
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Spoločenská kronika 
január - február 2021

Zuzana Benková a Benjamin Omondi Ouma

Jakub Turan, Lujza Pápajová, 
Adela Šuleková, Nikolas Martinka

50 rokov: Romana Šebestová, Janette 
Sedláčková, Lenka Martišová, Monika 
Majtánová, Stanislava Kolesíková

55 rokov: Ing. Miriam Šutovská

60 rokov: Eva Školárová

65 rokov: Agnesa Peregrínová

70 rokov: Mária Guteková, 
Mária Kubíčková, JUDr. Anna Muríňová, 
Michal Bartoš

75 rokov: Valéria Beňová, 
Vlasta Pavlovičová

80 rokov: Karol Vavro

Anna Škodáková, Stanislav Kadlečík, 
 Ing. Martin Neboháč, Ján Strieženec

Manželstvo uzavreli

Narodili sa 

Blahoželáme

Rozlúčili sme sa

PZ Hurban Beckov sa lúči

Výročia 2021

Dňa 9. februára 2021 v nemocnici Trenčín po dlhej vážnej choro-
be zomrel Ján Strieženec vo veku 73 rokov. Narodil sa v Beckove, 
kde prežil detstvo a získal základné vzdelanie v miestnej škole. Ro-
dina sa presťahovala do Prievidze, kde získal stredoškolské vzdela-
nie a pracoval v bani. Po desiatich rokoch práce v bani sa vrátil do 
Beckova, pracoval v AVA Bratislava, prevádzka Beckov. Jedno voleb-
né obdobie za predsedu MNV Ing. Jána Turana bol vedúci obecnej 
prevádzky. Po roku 1989 prešiel do ZKŠ Nové Mesto nad Váhom  
a pred odchodom na dôchodok pracoval v PD Beckov. V ulici pri par-
ku, kde trvale býval, patril k nekonfliktným občanom a vždy rád každé-
mu pomohol v rámci svojich možností. Ako zamestnanec MNV sa ve-
noval aj práci v Dobrovoľnom hasičskom zbore v Beckove. Vo voľnom 
čase sa venoval hubárčeniu a rybárčeniu ostal verný po celý život.

Rozlúčili sme sa

Zamestnankyňa obecnej prevádzky Anna 
Škodáková zomrela 24. decembra 2020 
podvečer v nemocnici v Ilave vo veku 53 ro-
kov. Jej popol bol 5. februára 2021 uložený 
do hrobu matky. Lúčime sa a ďakujeme za 
prácu, ktorú pre obec vykonala. Zamest-
nanci OcÚ a OP.

Dňa 8. februára 2021 sme sa rozlúčili 
s naším otcom, starým otcom a manželom  
Stanislavom Kadlečíkom. Ďakujeme 
všetkým, ktorí s nami zdieľali náš veľký žiaľ.  
Smútiaca manželka, deti a vnučky.

DB
Ján Strieženec

Martin Neboháč

Česť vašej pamiatke! PH

JANUÁR 

Štefan Bednár, 15.05.1909 - 15.01.1976, 
maliar BH – 45. VU • Ján Ondrejovič, 
31.01.1930 - 28.01.1981, dizajnér – 40. VU

FEBRUÁR

Jana Soukeníková - Ondrejovičová, 
01.02.1961, výtvarníčka – 60. VN • Ján 
Hubinský, 01.02.1951, maliar BH - 70. VN • 
Pavol Dubík, 23.02.1886 - 13.05.1971 kňaz, 
učiteľ – 135. VN a 50. VU

MAREC

Peter Kerlik, 04.07.1946 - 01.03.2016, pre-
kladateľ, diplomat – 5. VU a 75. VN • Julián 
Šimko, 30.11.1886 - 16.03.1956, diplomat, 
úradník – 125. VN a 65. VU • Ján Hajduch, 
18.03.1906 - 04.08.1972, fotograf – 115. VN 
• Ján Dualszky, 16.01.1808 - 22.03.1881, 
1844 - 1870 farár RKC v B – 140. VU • Jozef 
Ľudovít Holuby, 25.03.1836 - 15.06.1923 
botanik, farár - 185. VN

APRÍL

František Draškovič, 05.04.1911 - 
03.06.1979 sochár, autor PP v B – 110. VN 
• Ladislav Mednyánszky, 23.04.1852 - 
17.04.1919, maliar, rodák - 169. VN • Karol 
Kállay, 26.04.1926 - 04.08.2012, fotograf 
BH – 95. VN

JÚN

Vojtech Jakub Gazda, 19.06.1741 - 
26.07.1817 františkán, spisovateľ – 280. VN

AUGUST

Martin Hric, 03.06.1936 - 11.08.2011, 
novinár – 85. VN a 10. VU • Miroslav Ďurža, 
08.06.1944 - 13.08.2006, maliar Stibora – 
15. VU

Ferdinand Foltán, 24.10.1908 - 25.08.1996 
farár, architekt – 25. VU

SEPTEMBER

Elena Hrušovská, 14.07.1909 - 22.09.1996 
učiteľka a knihovníčka – 25. VU • Štefan 
Bálent, 23.02.1842 - 24.09.1916, farár, náro-
dovec – 105. VU

OKTÓBER

Vojtech Tvrdý, 11.10.1896 - 31.05.1963 
politik, úradník – 125. VN • Ján Halaša, 
09.10.1893 - 12.10.1981, fotograf B – 40. VU 
• Karol Bôrik, 19.04.1820 - 21.10.1896 
notár v B - 125. VU

DECEMBER

Dominik Mokoš, 1718 - 22.12.1776, kňaz v B, 
spisovateľ – 245. VU

UDALOSTI

1561 - 460. výročie príchodu Révajovcov do B 
(sobáša Jána Révaia a Anny Bánfi)

1996 - 25. výročie otvorenia BH 11.5.1996 za 
účasti Michala Kováča, prezidenta SR

2001 - 20. výročie odhalenie PT na dome J. 
Ondrejoviča (8.7.2001)

1686 - 335. výročie publikovania najstaršieho 
zobrazenia BH - autor Justus van den Nypoort 
(1625-1692)

Vysvetlivky: VN - výročie narodenia • VU - 
výročie úmrtia • PT - pamätná tabuľa • BH 
- Beckovský hrad • B - Beckov
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60. výročie školy v BeckoveŽELANIE

Deň bezpečnejšieho internetu

Spolužiaci, VIII. ročník, školský rok 1959/1960

Spolužiaci, po 30 (hore) a 40 (dole) rokoch

V Beckovských novinách z decembra 2020 nás zaujal článok Anny Mi-
chalíkovej Spomienky prvých ôsmakov. Aj keď sme do novej školy cho-
dili od 1. januára 1960, prakticky polrok, všetky spomienky na novú školu, 
učiteľov a priebeh vyučovania v dočasných priestoroch a v novej škole sa 
nám oživovali i v našich stretnutiach po 30 a 40 rokoch. Tieto stretnutia 
dokumentujeme aj vo fotografiách s učiteľmi a so spolužiakmi v rokoch 
1990 a 2000. Žiaľ, stretnutie žiakov po 50 rokoch sa neuskutočnilo z rôz-
nych zdravotných a organizačných dôvodov. V roku 2010 sa uskutočnili 
oslavy polstoročnice školy v kultúrnom dome, škola s obcou si dôstojne 
uctili priebeh činnosti vzdelávania v Beckove. Skoro všetko bolo napísané 
v uvedenom článku, my by sme chceli doplniť, ako tie roky ubehli a zostali 
nám cenné spomienky na učiteľov a žiakov, ako škola zmenila tvár po 
60 rokoch. Doplňujeme fotografiami 8.B triedy a zo stretnutí po 30 a 40 
rokoch.

 MS

Máme za sebou už skoro dva mesiace roka 2021. Možno by bolo dobre 
napísať pár slov na povzbudenie. Dostala sa mi do rúk kniha Jána Haná-
ka – Na tenkom ľade. Sú to spomienky športovca, lekára, človeka podľa 
mňa s veľkým „Č“. 

Napísala som si úryvok: „Blíži sa záver mojich spomienok. Nedávno som 
čítal, že mnohí cudzinci na otázku, čo ich zaujalo na cestách po Sloven-
sku, odpovedajú, že málokedy sa stretnú s usmiatym človekom, sme za-
myslení, ustaraní, máme vrásky, nevidieť na nás radosť zo života. Je to 
škoda, lebo len veľmi malý počet ľudí má na to dostatočný dôvod. To, 
že môžeme vidieť, počuť, dýchať, chodiť, že máme čo jesť a máme 
strechu nad hlavou a mnohé ďalšie veci, vôbec nie je samozrejmé, 
je to DAR, ktorý by nás mal napĺňať pocitom šťastia a pokory. Už len 
to, že žijeme, je dostatočný dôvod, aby sme sa nielen usmievali, mali by 
sme sa od šťastia doslova rehotať. Sú slepí. Šťastie neexistuje, existujú 
len šťastní ľudia. Recept: Chce to len pri malých príjemných zážitkoch 
robiť z komára somára a pri veľkých nepríjemnostiach zo somára komára. 
Odporúčam natrénovať!“ 

A to je koniec úryvku. Mám pocit v dnešných dňoch, plných obmedze-
ní a chaosu, sú pre nás veľmi povzbudivé. Každý dôvod, ktorý nám kazí 
náladu, má aspoň 5 takých, pre ktoré by sme mali byť ŠŤASTNÍ. Želám 
nám, aby sme túto situáciu zvládali pokojne, bez stresu a zbytočného kri-
tizovania. Zbožné želanie, nech sa život vráti do pokojnejších dní. Už nám 
to chýba, no musíme vydržať. 

Držme si palce... Eva Budiková

• Nezneužívajme svoju moc a vedomosti. Užívatelia so špeciálnymi privi-
légiami, napr. správcovia serverov, ktorí majú prístup k pošte ostatných, 
musia mať dôveru bežných užívateľov.

• Odpúšťajme druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíme hneď 
reagovať výsmešne alebo so zlosťou. 

• Nerozosielajme reťazové listy a poplašné správy hoax. Upozornime aj 
ostatných, že takéto správanie je nevhodné.

 • Nerozosielajme spam – správy s reklamným textom. Upozornime i 
ostatných, že takéto správanie je nevhodné. 

• Rešpektujme autorské práva iných. Nepublikujme cudzí text pod svojim 
menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj, odkiaľ je text pre-
vzatý. Nevydávajme za svoju prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne 
iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť. Ak využijeme prácu iných, 
mali by sme spomenúť ich autorstvo (ja ho pod príspevkom uvádzam). 

Na Internete existuje množstvo nepísaných pravidiel, ktoré sa, na rozdiel 
od pravidiel zákonne ustanovených, vcelku dodržiavajú. Ich rešpektova-
ním si totiž užívatelia navzájom šetria čas, nervy a v neposlednom rade 
i peniaze. Pre tieto pravidlá slušnosti na Internete sa zaužíval termín ne-
tiketa. Je odvodený z anglických slov net (sieť) a etiquette (etiketa), do 
slovenčiny by sa dal tento termín preložiť možno ako „sietiketa“. Aj keď sa 
netiketa považuje len za „nepísaný súbor pravidiel“, jej nedodržiavanie sa 
chápe ako prejav neúcty, egoizmu až vulgárnosti. 

Uvádzam voľný preklad „desatora počítačovej etiky“ tak, ako ich definoval 
The Computer Ethics Institute:

1. Nepoužiješ počítač k škode iného • 2. Nebudeš ničiť prácu 
iných • 3. Nebudeš prezerať dáta iných ľudí • 4. Nepoužiješ 

počítač ku krádeži • 5. Nepoužiješ počítač pre krivé svedectvo • 
6. Nepoužiješ alebo nevytvoríš kópiu softvéru, ktorý si nezaplatil 
• 7. Nepoužiješ neoprávnene počítačové zdroje iných ľudí • 8. 
Neprivlastníš si intelektuálne dielo iného • 9. Budeš premýšľať  

o spoločenských následkoch programu, ktorý si stvoril •  
10. Budeš používať počítač ohľaduplne a s úctou.

Použité zdroje: Computer Ethics Institute Survey • https://www.gymmol-
dava.sk/ICV/INF/doc/internet/Ucebny_text_bezpecnostinternetu_sukro-
mie.pdf • https://referaty.centrum.sk/ostatne/informatika/23003/netiketa

... pokračovanie zo strany 8

Ing. Darina Jarábková



Achatius vlastnil v Čachticiach dom, ktorý zde-
dil jeho syn Štefan, priamy predok Eugena Ko-
ronthály. Zmienky o majetkoch v meste sú z ro-
kov 1617 a 1807. 

Dôležitou udalosťou v rodine Koronthály bol 
sobáš Achatia s Annou Ghyczy, ktorá dostala od 
brata Malé Výčapy – dnes časť obce Hruboňovo 
(potvrdené kráľom 5. marca 1582). Ghyczyovci 
tiež pochádzali z Vesprémskej stolice, Annin otec 
zastával úrad nitrianskeho podžupana (1554-
1559) a v roku 1574 získali obec Výčapy, ktoré 
sa rozdelili na Malé a Veľké Výčapy – Výčapky – 
Kiss Vicsáp – Malé Wicsappi. Od roku 1583 je 
doložená prítomnosť Koronthályovcov vo Výčap-
kách v Nitrianskej stolici. Vetva rodu, ktorú založil 
Achatius Koronthály, sa začala podpisovať ako 
Koronthály de Kiss Vicsap (prídomok sa zmenil 
na priezvisko a maďarské meno nového sídla sa 
stalo prídomkom), lebo jeho vnuk Žigmund zís-
kal v roku 1666 od Leopolda I. majetky v Senici, 
Sotine a Výčapkách. Odvtedy si Koronthályovci 
písali k menu prídomok z Výčapiek. 

Prvé generácie rodovej vetvy 
Achatia Koronthályho z Výčapiek

Achatius Koronthály (+ 1589) a Anna Ghyczy 
mali tri deti – Štefana, Gabriela (manželka Uršula 
Zlatay) a Zuzanu (manžel Michal Zerdahelyi, žup-
ný notár). 

Štefan Koronthály sa oženil do rodiny Szentivá-
nyi. Uplatnil sa v armáde a úrade, čo boli hlavné 
a jediné možnosti pre synov z evanjelických rodín 
z nižšej šľachty, ktorá vlastnila majetky v jednej 
alebo viacerých obciach. V roku 1626 sa Šte-
fan Koronthály zapojil do tretej výpravy Gabriela 

Koncom roka 2019 vyšla pozoruhodná publikácia – Šľachtický rod Koronthály z Výčapiek – predkovia Eugena 
Koronthályho po mužskej línii. Kniha vznikla ako tvorivá aktivita rodiny Koronthály, na ktorej vzniku sa podieľali štyri 
generácie – nebohý Dr. Zoltán Koronthály pátral v archívoch a zostavil rodokmeň, jeho syn Attila knihu doplnil, vnuk 
Eugen ju vydal a pravnučka Kristína jej dala vizuálnu podobu. Odbornosť spoločného genealogicko-historického 
diela zabezpečil historik PhDr. Jozef Karlík ako autor publikovaného textu. 

Genealogický výskum o šľachtickom rode Koronthály dokončil asi po desiatich rokoch bádania Dr. Zoltán Koronthály 
v roku 1950 a jeho syn Attila (Vavrinec) Koronthály po jeho smrti (1951) dielo  prepracoval a doplnil o zbierku historických 
údajov o celom rode, nielen o ich priamych predkoch. Pôvodný názov diela bol Vývoj rodiny Koronthály a zbierka jej his-
torických údajov a šíril sa v odpisoch medzi členmi rodu v maďarskom jazyku. Po takmer sedemdesiatich rokoch sa Eugen 
Korontály rozhodol vydať knižne genealogické dielo svojho otca a starého otca s dôrazom na vlastnú rodovú líniu. Nestal sa 
však autorom – požiadal o spracovanie genealógie svojich predkov odborníka, historika PhDr. Jozefa Karlíka, ktorý úlohu 
s radosťou prijal a, rovnako ako Zoltán Kronthály, sústredil sa na predkov rodu po mužskej línii s rovnakým priezviskom. 
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Koronthályovci z Výčapiek a Beckova

Kniha má 120 strán a text s doplňujúcimi obráz-
kami je rozdelený do desiatich kapitol. Pretože 
nejde o bežne dostupnú publikáciu, rozhodli 
sme sa priblížiť čitateľovi jej obsah, z ktorého 
neprecíti ono dobrodružstvo odkrývania osudov 
vlastných predkov z dávnych čias, ako ho zaží-
vali autori, ale možno bude žasnúť, ako mnohé 
známe mená našej histórie vstupujú do príbehu 
rodiny Koronthály. 

Pôvod šľachtického rodu Koronthály

Koronthályovci pochádzajú z dediny Korontál, 
ktorá sa nachádzala v župe Zala v Maďarsku 
– v roku 1272 obec vlastnil Peter Korontály 
(Péter de Korontáli), prvý známy nositeľ tohto 
mena a zakladateľ rodu, ktorý získal šľachtický 
titul od Ladislava IV. V 15. storočí sa spomína 
Malý a Veľký Korontál, zakrátko obe obce za-
nikli v dôsledku tureckého plienenia. Obnovili sa 
v 18. storočí príchodom nemeckých prisťahoval-
cov do Veľkého Kolontáru (Malý Kolontár patril 
rodu Esterházy). V 14. a 15. storočí sa rodina 
rozrastala, jej členovia získavali na postavení. Na-
príklad Anton, Michal a Beňadik boli v 15. storočí 
kráľovskí ľudia, mali osobitné postavenie na hod-
noverných miestach, napr. Michal zastával post 
podžupana vo Vesprémskej župe. Turecké pus-
tošenie ich pripravilo o majetky, ale aj po smrti 
Jána Zápoľského (1540), ktorého boli prívrženci, 
si udržali postavenie a majetok

Koronthályovci ako šľachtici 
a erb rodu

Koronthályovci patrili k strednej šľachte, do šľa-
chtického stavu sa Peter dostal ako kráľovský 
servient, teda človek, ktorý slúžil kráľovi. Za-
stávali úradnícke posty v župe aj v správe pan-
stiev. Predikát prvých členov rodu bol totožný 
s názvom obce, z ktorej pochádzali, no písal sa 
rôzne: de Korontáli, de Koruntal, de Korontál, až 
v 15. storočí pribudlo „h“ – prvýkrát v mene Mi-
chal Koronthály (1499), ale táto podoba mena sa 
ustálila sa až koncom 18. storočia. 

Erb rodu sa zachoval na pečati Michala Ko-
ronthályho z roku 1499 – má sa za to, že zob-
razuje jednorožca, bájneho starovekého tvora. 
Jednorožec prešiel aj do kresťanskej symboliky: 
mohla ho skrotiť len nevinná panna, a tak sa stal 
atribútom Panny Márie alebo inej svätice. V he-
raldike zobrazovali jednorožca ako poníka s jele-
ními nohami, capou bradou a vretenovým rohom. 
Súčasný erb rodu vytvoril Ladislav Vrteľ pre Eu-
gena Koronthályho a jeho potomkov obnovením 
pôvodného erbu z konca 19. storočia. Dominuje 

mu strieborný jednorožec so zlatou hrivou a tro-
mi ružami a zlatou korunou.

Obr. 1: Erb z náhrobného pomníka na cintoríne v 
Novom Meste nad Váhom. Zdroj: https://cz.pin- 
terest.com/pin/28569778860918303/.

Prví Koronthályovci na území 
Slovenska

   V roku 1560 sa dostal prvý Koronthály na úze-
mie dnešného Slovenska, do Čachtíc, kde pô-
sobil ako evanjelický farár – bol to Achatius 
Koronthály. Jeho syn Achatius bol familiárom vý-
znamného uhorského šľachtica Tomáša Nádaš-
dyho (palatín v roku 1554), slúžil mu ako správca 
hradu alebo celého hradného panstva Egervár 
a po jeho smrti (1562) slúžil jeho vdove Uršule 
Kanižajovej. Achatius sa stal prefektom čachtic-
kého panstva (1569-1578). Nádašdyovci pod-
porovali reformáciu, dávali vyštudovať mladým 
zo zemianskych rodín, ktorí zostávali v ich služ-
bách, a tak sa Achatius dostal do Čachtíc. V ob-
dobí tureckých vojen sa šľachta snažila získavať 
sídla v severnejších oblastiach, kam osmanská 
moc nesiahala. Nádašdyovci si vybrali od pa-
novníka čachtické panstvo ako náhradu za hrad 
Kanižu, kde mala vzniknúť protiturecká pevnosť. 
Uršula Kanižajová (1569) vymenovala za prefek-
ta Čachtíc Achatia Koronthályho a majetkovo ho 
zabezpečila darovaním obce Hrušové v Nitrians-
kej stolici – jej syn František Nádašdy donáciu 
potvrdil 18. novembra 1572 v kaštieli Keresztúr. 
Achatius svoje postavenie prefekta stratil v roku 
1578, kedy na panstve začala vládnuť Alžbeta 
Báthory, manželka Františka Nádašdyho, prezý-
vaného Čierny Beg. 



   Rozrastanie rodu a ďalšie sídla Ko-
ronthályovcov

Väčšina rodových majetkov sa v polovici 17. sto-
ročia nachádzala v Nitrianskej župe, v obci Soti-
na (časť mesta Senica), v Skalici, ale aj v Brati-
slavskej župe a Levickom okrese. 

Ignác Koronthály (syn Gašpara II.) sídlil priamo 
v Sotine, v rokoch 1746 a 1755 inicioval vyšetro-
vanie, či sú fámy o náleze pokladu v dome jeho 
otca, ktorý si mala privlastniť otcova sestra Anna 
Vajaiová, pravdivé. Ignác bol jedným z desiatich 
zemepánov obce (1769), vlastnil deviatich sed-
liakov a jedného domkára, takže bol druhý na-
jmajetnejší v obci (po grófovi Jozefovi Nyárim).    
V Sotine žil aj jeho syn Juraj Koronthály, ktorý bol 
v rokoch 1794 – 1807 hlavným slúžnym okresu 
Skalica a stoličným sudcom. Jeho manželkou 
bola Helena Klimová, mali spolu len dcéru Ma-
gdalénu, ktorá sa vydala za Tomáša Zmertycha. 

Druhý syn Ignáca – František Koronthály – pre-
dok Eugena Koronthályho – žil v Sobotišti. Jeho 
manželkou bola zemianka Anna Dohnány, a prá-
ve ona priniesla do rodiny majetok v Sobotišti. 
František a Anna mali spolu 11 detí, prvých päť 
sa narodilo v Sobotišti, ďalšie v Dojči (1769), 
kam sa rodina presťahovala. Z nich spomenie-
me Jozefa (vojak, padol 5.4.1799 pri Verone) a 
Michala Koronthályho (1762-1809), ktorý sa po-
kladá za zakladateľa senickej vetvy Koronthályov-
cov. Jeho syn Jozef mal so Žofiou Tomkovou päť 
detí, z nich Eugen Koronthály (1819-1890) bol 
okresný úradník v Senici, priamy účastník revolú-
cie 1848-1849 na maďarskej strane. 

Koronthályovci v 19. storočí zmenili národnosť, 
aj náboženstvo – prešli na maďarskú stranu a 
katolícku vieru, hoci Gašpar Koronthály bol zapí-
saný na Trnavskej univerzite ako Slovák (1636). 
Boli kritizovaní štúrovcami za svoj promaďarský 
postoj, v tom čase žili v Senici traja, Eugen, jeho 
brat Rudolf aj ich otec Jozef Kolontháry. Ale 
Eugenov syn Eugen Koronthály (1847-1914), 
ktorý bol notárom v Senici, sympatizoval so slo-
venskými národovcami; vo volebnom roku 1872 
bol členom Slovenskej národnej strany. Ovplyvnil 
ho jeho koncipient Štefan Fajnor, pansláv, inak 
krstný otec Milana Rastislava Štefánika. Euge-
nove deti nezostali na Slovensku, založili si ro-
diny v Maďarsku a žili v Budapešti. Syn Eugen 
Koronthály (1883-1973) bol akademickým mali-
arom. 
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Bethlena proti Ferdinandovi II. S Ľudovítom Nyá-
ry sa zúčastnil ako mimoriadny vyslanec Nitrians-
kej župy na rokovaní o uzavretí mieru v Bratislave, 
ktorý bol podpísaný 28. decembra 1626. Štefan 
Koronthály v službách Ferdinanda II. bol v roku 
1632 zvolený za kapitána oddielu určeného na 
obranu proti Turkom, o dva roky neskôr bol dele-
gátom uhorského snemu v Šoporni a zároveň ho 
zvolili za podžupana Nitrianskej župy. Na sneme 
v Bratislave v roku 1637, ktorý zvolala Ferdinand 
III., sa zúčastnil rokovania o vyslaní mierového 
posolstva k Turkom. 

Štefan Koronthály mal s manželkou sedem detí. 
Najstarší bol Štefan, jeho rodina zanikla po meči. 
František (manželka Anna Radóczy, dvaja syno-
via František a Žigmund) – absolvoval úspešnú 
úradnícku kariéru, v januári 1686 a 1687 bol 
zvolený za hlavného sudcu novomestského 
slúžnovského okresu, o rok neskôr do okresu 
Skalica (1689-1694). Býval v Sotine, zachovalo 
sa o ňom svedectvo, že pri spore na poľovačke 
s miestnym zemepánom kvôli nejakému vtákovi, 
nadával mu nielen po maďarsky, ale aj po slo-
vensky. Gašpar Koronthály, priamy predok Eu-
gena Koronthályho, od roku 1636 študoval na 
Trnavskej univerzite. V roku 1671 postavil pre 
svoju rodinu vo Výčapkách kaštieľ. Bol evanje-
lik a Slovák. Mal dcéru Annu, ktorá sa vydala za 
skalického richtára Františka Vayaya, a jedného 
syna, Gašpara, ktorého potomkovia prežili po 
súčasnosť. Gašpar Koronthály v roku 1663 bo-
joval proti Turkom ako veliteľ oddielu cisárskeho 
vojska.   

V kráľovskej listine z 20.11.1666 Žigmund Ko-
ronthály (syn Štefana II.) vlastní majetok nielen 
vo Výčapkách, ale aj v Senici, Sotine, Sobotišti. 
O desať rokov neskôr Výčapky získavajú nových 
majiteľov alebo nájomcov. V roku 1721 nado-
budol väčšinu rodinného majetku barón Štefan 
Vajai (vnuk Anny Koronthály) a zriadil si tam jed-
no zo svojich sídiel. V roku 1723 postavil nový 
kaštieľ na ruinách starého (tento dodnes existuje 
v obci Hruboňovo). Rodina ho mala  vo vlastníc-
tve do roku 1808.

Obr.2: Kaštieľ vo Výčapkách (Hruboňovo), ja-
nuár 2020. Zdroj: https://hashtag.zoznam.sk/
video-smutna-ukazka-toho-ako-si-nevazime-pa-
miatky-tento-kastiel-bol-pychou-okolia-dnes-
-sa-rozpada-pred-ocami/ 

Obr.3-4: Jenö Koronthály (1883 - 1973) – 
akvarely na papieri, 40x30cm, bez datovania 
– zdroj: Galéria Savaria:  https://galeriasavaria.
hu/ 

Ján Koronthály bol synom Františka a Anny Do-
hnányovej, narodil sa v roku 1776 ako dvojča 
sestry Barbory, jeho manželkou bola Alžbeta 
Krónerová, zomrel v roku 1855 ako správca ma-
jetkov  grófa Erdödyho v Hlohovci (mali majet-
kové podiely aj v Beckove po Nádašdyovcoch). 
V Piešťanoch sa manželom narodila  dcéra Anna, 
ktorá sa vydala za Jána Farkaša, zomrela v Se-
nici. Syn Ján Koronthály (1805-18) sa narodil 
v Dvorníkoch a oženil sa s Karolínou Prónajovou, 
žili vo Vrbovom (miestny pozemok „Koronthál-
ka“), dom mali aj v Čachticiach. Ich syn Ernest 
Koronthály (1841 Vrbové – 1894 Bratislava) mal 
s manželkou Konstanciou Pettkovou tri deti.

Z 11 detí Františka a Anny uvedieme ešte dvoch 
– Juraja, zakladateľa beckovskej vetvy rodu 
a Žigmunda – novomestskej vetvy rodu, priame-
ho predka Eugena Koronthályho. Narodili sa 
v Chtelnici, ďalšom pôsobisku ich otca Františka 
ako provizora. Najmladší syn František Koronthá-
ly (1822-1877) pôsobil ako krajinský poslanec 
v Nitre a Senici (v roku 1875 vyšiel o ňom spis). 
Vďaka 11 potomkom Františka a Anny prežil ten-
to rod do dnešných  čias. 

Juraj Koronthály 
a beckovská vetva rodu 

Juraj Koronthály sa narodil 27. mája 1811 v Dvor-
níkoch (syn Jána a Alžbety) a zomrel 31. decem-
bra 1863 vo Veľkých Bučanoch. Oženil sa 1. 
júna 1840 s Máriou Širčičovou / Sirchich, ktorej 
rodokmeň siaha po praslici až k Stiborovcom. 
Sirchichovci pochádzali z Chorvátska – de Kis 
Zsira / Kiss Sira, v 16. storočí Štefan Horváth pri-
šiel do Uhorska, usadil sa v Trenčianskej stolici, 
syn Juraj Širčič bol kastelánom Trenčianskeho 
hradu (1601-1615), potomkovia žili v Trenčíne, 
zastávali post stoličných úradníkov. V 18. a 19. 
storočí mali svoje sídla v Skalskej Novej Vsi, Mel-
čiciach a Beckove. Majetok v Beckove získal 
Štefan Širčič sobášom s Evou Tökölyovou. Mária 
Širčičová bola dcérou Tadeáša Širčiča a Judity 
Ürményi, ktorí v Beckove vlastnili kúriu, kde sa 
Mária narodila 20. decembra 1807 a 2. apríla 
1872 aj zomrela. 

Manželia mali šesť detí, ktoré sa všetky narodili 
v Beckove, z nich sa len tri dožili dospelosti – 
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synovia Vincent Koronthály (1841-1911) a Ga-
špar (1850-1916) a dcéra Mária (manžel Martin 
Hankus). V Beckove zostali bývať len Vincentovi 
synovia Karol (1887-1911) a Jozef (1883-1969) 
– na fotografii (zdroj: DB). Jozef  bol dvakrát že-
natý (Anna Šimončičová a Elena Čejchanová), 
zomrel bezdetný. Gašparov syn Alojz Koronthály, 
hostinský v Šamoríne, bol zakladateľom brati-
slavskej vetvy rodu. Beckovská vetva sa rozšírila 
za hranice Slovenska, ďalší Koronthályovci žijú 
v Maďarsku, USA, Česku.

Novomestská vetva rodu

Zakladateľom tejto vetvy bol Žigmund Koronthály 
(3.5.1815 - 9.1.1880), tretí syn Jána a Alžbety, 
ktorý sa narodil v Chtelnici. Oženil sa 14.10.1836 
v Beckove so zemiankou Antóniou Akayovou, 
ktorej rodokmeň po ženskej línii siaha až k Sti-
borovcom (Akay – Bach – Nedecký – Širčič – 
Tököly – Suňog – Horecký – Majláth – Bánfi – 
Stiborovci). Dlho nemohli nájsť svoj domov, prvý 
syn sa narodil v Lubine, dcéra v Horných Obdo-
kovciach, ďalší dvaja synovia v Trenčianskych 
Bohuslaviciach. Jedným z nich bol Vavrinec Ko-
ronthály (1848-1920), prastarý otec Eugena Ko-
ronthályho. Bývali v Piešťanoch, Hornej Strede 
a Novom Meste nad Váhom – častá zmena po-
bytu súvisela s tým, že aj Žigmund bol správcom 
majetkov Erdödyovcov ako jeho otec. Usadil sa 
až  v roku 1877 ako 62-ročný v Novom Meste 
nad Váhom. S manželkou bývali v dome na dneš-
nej Komenského ulici č. 8, oproti sýpke Jána 
Nepomuka Erdödyho. Zomrel v Novom Meste, aj 
manželka a deti, okrem syna Vojtecha. Syn Ru-
dolf bol vojak, vyznamenal sa v bitke pri Solferine 
(1859) – strieborná medaila za hrdinstvo. Syn 
Vojtech bol slúžnym v Piešťanoch a komisárom 
piešťanských kúpeľov. Najmladší Vavrinec Ko-
ronthály zostal bývať v Novom Meste nad Váhom, 
hoci pracoval v Nitre ako hlavný prokurátor, a 15. 
júla 1885 sa v Novom Meste nad Váhom oženil 
s Violou Lányiovou. 

Šľachtický rod Jacoby-Lányi, 
pôvod Violy Koronthályovej-Lányiovej  

Lányiovci pochádzali zo stredného Slovenska a 
patrili k významnejšej drobnej alebo strednej šľa-
chte v Uhorsku, Rakúsku, Morave a Čechách. 
Svoj pôvod odvodzujú z hradu Leányvár (Dievčí 
hrad). Novomestská vetva sa odlišovala prídom-
kom Jacoby-Lányi, ktorý získali v 12. a 13. sto-
ročí, kedy boli dvaja Jakubovia z ich rodu tem-
plármi. Eliáš Láni (1570-1618) a jeho syn Daniel 
Lányi (1605-1665) boli zakladateľmi turčianskej 
vetvy. V roku 1666 bol Martin Jacoby-Lányi pový-
šený do šľachtického stavu a zakladateľ tzv. hra-
bušickej vetvy, z ktorej sa odvodzuje aj vetva Violy 
Lányiovej z Nového Mesta nad Váhom.  

Od Vavrinca Koronthályho 
a Violy Lányiovej po súčasnosť

Vavrinec a Viola Koronthály v Novom Meste nad 
Váhom patrili medzi vážených občanov, spravo-
vali  hospodárstvo a podporovali miestny hasič-
ský zbor. Po smrti Vavrinca 13. júla 1920 Viola 
Koronthályová spravovala poľnohospodársky 
majetok spolu so synom Zoltánom (v Novom 
Meste nad Váhom a Hornej Strede). Mali len dve 
deti, dcéra zomrela mesiac po narodení. Syn 
Zoltán Koronthály  sa narodil 7. júna 1886 v No-
vom Meste nad Váhom v dome na Komenského 
ulici. Vyštudoval právo a po absolvovaní základ-
ného vojenského výcviku (1907-1909) a troch 
rokov právnickej praxe bol odvelený do prvej 
svetovej vojny. Slúžil v Prešove u delostrelcov, 
tam sa zoznámil so svojou budúcou manželkou 
Viktóriou Tuhrinskou – zosobášili sa v Prešove 
24. júna 1920. Narodilo sa im jediné dieťa – syn 
Vavrinec / Attila (1922-1989). Zoltán sa profesi-
onálne venoval právnickej práci a hospodáreniu, 
jeho veľkou záľubou bola história, zanechal v 
rukopisoch práce o histórii novomestskej prepo-
zitúry, kostola a predovšetkým o jeho vlastnej ro-
dine. V pohnutých časoch zachránil aj niekoľko 
cenných historických dokumentov. 

Bádaniu o Kolontháryovcoch venoval nesmierne 
veľa času aj prostriedkov, ťažiskom bola práca 
v archívoch. Výsledné genealogické dielo sa 
zachovalo v odpisoch do dnešných čias a stalo 
sa základom knihy PhDr. Karlíka. Po smrti Zol-
tána (9. októbra 1951) musela Viktória odovzdať 
v roku 1956 zbierku jeho historických listín do 
Štátneho archívu v Trenčíne. Pomohli im archivá-
ri v Trenčíne, zbierku listín uložili do trenčianske-
ho archívu do depozitu na základe zmluvy, takže 
dokumenty spravoval štát, ale nebol ich vlastní-
kom. Archívne dokumenty za socializmu skončili 
v Štátnom archíve v Nitre, až po nežnej revolúcii 
ich vrátili dedičovi pôvodného majiteľa – jeho 
vnukovi Eugenovi. Koronthályovci sa po Febru-
ári ´48 stali triednymi nepriateľmi ako šľachtici 
aj veľkostatkári, a podľa toho sa k nim predstavi-
telia bývalého režimu chovali.

Vavrinec / Attila Koronthály sa oženil v roku 1948 
s Gizelou Kardošovou, sestrou hudobného skla-
dateľa Dezidera Kardoša. Za socializmu sa ne-
mohol uplatniť vzhľadom na svoj pôvod, a tak 
napriek vzdelaniu až do penzie vykonával neod-
bornú prácu na rôznych miestach v Bratislave. 
Jeho syn Eugen sa narodil 13. septembra 1956 

v Trenčíne, po roku 1989 mohol svoje schop-
nosti naplno rozvinúť v podnikaní (PARTNERS 
s.r.o.), rovnako aj jeho deti, dcéra Kristína je 
dizajnérka a syn Norbert manažér – a jeho syn 
Richard predstavuje zatiaľ najmladšiu generáciu 
Koronthályovcov. 

Od Petra Korontalyho v roku 1272 po Richarda 
Koronthályho v roku 2019 ubehlo 747 rokov, 
takmer 8 storočí príslušníci tohto rodu zanechá-
vali viditeľné stopy v histórii Uhorska i Slovenska. 

   Domy Koronthályovcov  
v Novom Meste nad Váhom

V tejto časti nájdeme zdokumentované domy Ko-
lontáryovcov v Novom Meste nad Váhom a mies-
ta, kde sa pôvodne nachádzali. Staré fotografie 
približujú dnes už nejestvujúci dom na sídlisku 
Lúka – tzv. Koronthályovec, v ktorom rodina bý-
vala do roku 1947. Od roku 1955 v ňom sídlil in-
ternát SPŠ strojníckej a v 70. rokoch ho zbúrali 
(pri nemocnici). Skonfiškovali im aj majer a dom 
na Hviezdoslavovej ulici. V dome na bývalej Šte-
fánikovej ulici sa narodila Viola Lányiová... 

Poďakovanie za vznik tejto jedinečnej knihy patrí 
Eugenovi Korontálymu, jeho predkom i potom-
kom, a autorovi novej verzie genealógie rodu 
Koronthály – známemu regionálnemu historikovi 
PhDr. Jozefovi Karlíkovi, ktorý dokázal z genea-
logických záznamov rodiny Koronthály vytvoriť aj 
čitateľsky príťažlivé dielo, ktoré poteší mnohých 
záujemcov o regionálnu históriu a genealógiu.

Poznámky: Hruboňovo – obec v Nitrianskom 
kraji, okres Nitra, 507 obyvateľov, vznikla v roku 
1960 spojením obcí Suľany a Výčapky. • V Bec-
kove žili a boli pochovaní niektorí Koronthályov-
ci. Identifikovateľné sú hroby Jozefa Koronthá-
lyho s manželkou Helenou a Alojza Koronthály, 
vnukov Juraja Koronthályho. 

Obr.5: Jozef Kronthály a jeho prvá manželka Anna, 
rod. Šimončičová (1885-1951) alebo druhá man-
želka Elena Čejhanová (10.12.1901-11.12.1981). 
Zdroj: www.ancientsfaces.com

Obr.6: Eugen Koronthály vo Výčapkách. Foto: 
Jana Krištofovičová

Obr.7: Jozef Koronthály sa hrá so psíkom. Zdroj: 
Július Šimončič

Mgr. Dana Badžgoňová
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Rozhoduješ sa kam na strednú školu? Poď k nám a získaj počítač

Fašiangy v čase pandémie Spomienka na fašiangy

TRENČIANSKE MÚZEUM v Trenčíne
hľadá pracovníkov pre kúriu Ambovec v Beckove (správca objektu  
a sprievodca) Záujemcovia sa môžu informovať v TNM v Trenčíne - 
presonalne@muzeumtn.sk. Bližšie informácie nájdete aj na www.
obec-beckov.sk/sk/obcan.

FAŠIANGY – symbol veselosti, zábavy, hodovania. Také bývali fašiangy  
v minulosti. V niektorých regiónoch Slovenska sa tieto tradície dodržiava-
jú oveľa intenzívnejšie aj v súčasnosti. Fašiangové obdobie začína už od 
Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate obdobím precho-
du od zimy k jari. Po ňom nasleduje štyridsaťdňový pôst.

Na Slovensku v minulosti k fašiangom patrili zabíjačky, maškary a muzika. 
Mnohé dediny a osady si tieto obyčaje zachovávajú dodnes. Fašiangov-
níci poobliekaní do masiek sa v poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na 
obchôdzku z domu do domu. Za odmenu si vyslúžili pohostenie – koláče 
a, samozrejme, aj vypiť. Symbol fašiangov sú perfektné domáce šišky a 
fánky. Vyvrcholenie fašiangových sviatkov bolo vo fašiangový utorok – 
posledná muzika spojená s pochovávaním basy. Fašiangy boli a hádam 
ešte sú tou zvláštnou časťou roka, keď – ako hovorí tradícia – by malo 
byť všetko naopak. Bol to čas stretávania sa, spoločenských posedení a 
družných debát, aby rok, ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý a bohatý 
ako fašiangový čas. Verím, že všetko sa dostane do pôvodných koľají a 
tradície sa obnovia aj u nás. ZT

 Margita Bubeníková

Je 16. február 2021, posledný fašiangový deň. Dostala sa mi do rúk fotka 
stará 22 rokov. Bolo to rok po založení ZO Jednoty dôchodcov – mali sme 
cez 80 členov, stretávali sme sa v pondelok a utorok, v zimnom období 
nás bol plný klub. Veľa z nás už odišlo na večný odpočinok – česť ich 
pamiatke.

9. februára 1999 sme mali fašiangové posedenie, začínali sme progra-
mom – ako vidieť na fotke – naše žienky doniesli šišky, fánky, bolo i vínko. 
Do nálady nám hral p. J. Sloboda. Nálada bola na jednotku. Šišky, ktoré 
nám zostali, sme rozniesli po sponzoroch, ktorí nám v prvom roku po-
mohli. 

Bola dobrá spolupráca so základnou i materskou školou, malí škôlkari 
nám robili radosť tančekmi, viedla ich p. uč. Dobrovodská. So staršími 
žiakmi sme sa po viac rokoch stretli pri spomienke, ako sme my ako deti 
prežívali Vianoce i Veľkú noc. Už zostali len spomienky. 

Žijeme veľmi zlú dobu, stretávam ľudí samotárov, chýba im spoločnosť, 
porozprávať sa, nevedia, aký je deň. Pomaly nerozoznávame nedeľu od 
pracovného dňa. Dúfajme a pevne verme, že sa s prichádzajúcou jarou 
dožijeme lepších časov. 

Kvalitné vzdelanie je pri vstupe mladých ľudí do života veľmi dôležité. Preto 
by pri rozhodovaní o strednej škole mali dbať na dobrý výber.

SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice sa zameriava na rozvoj zručností  
a všestrannú odbornú prípravu študentov v oblasti cestovného ruchu  
a ekonomiky, floristiky, či ekológie a záhradníctva.  Zameriavame sa nielen 
na rozširovanie vedomostí, ale aj na získavanie praktických skúseností,  
sme zaradení do systému duálneho vzdelávania.

Študentom nechávame dostatok priestoru pre rozvoj ich kreativity  
a fantázie. Po úspešnom absolvovaní štúdia sú skvelo pripravení na život  
a profesionálnu kariéru. O absolventov je na trhu práce záujem, prípadne 
pokračujú v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

Pre žiakov prvého ročníka máme pripravených 25 ks počítačov, ktoré 
dostanú na domáce použitie po začiatku štúdia u nás. Rovnako veľkou 
výhodou je prax počas štúdia, ktorá prináša okrem získania reálnych pra-
covných skúseností aj možnosť zárobku popri štúdiu.
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Bol raz jeden mlynár, Matúš, ktorý chodil po sve-
te a hľadal si nevestu. Hľadal ju po mestách aj 
dedinách, ale žiadnu nenašiel. Až raz prišiel ku 
kšinskému kostolíku a uvidel tam malú chatrč, 
v ktorej bývala chudobná rodina s krásnou 
a pôvabnou Beatrix. Matúšovi sa hneď zapáčila, 
prosil jej rodičov, aby mu ju dali za ženu. Lenže 
jej rodičia si chceli vybrať takého ženícha, kto-
rý by sa o ňu dobre postaral. Matúš prosil, dary 
dával, až napokon rodičia podľahli jeho nátlaku 
aj peniazom. Po svadbe, keď sa všetci radovali 
z novomanželov a tancovali, vybehla Beatrix na 
vrchnú vežu kšinského kostolíka, kde plakala, 
lebo sa veľmi hnevala na rodičov, až napokon 
podľahla svojmu žiaľu a skočila z veže. Ráno, keď 
išiel okolo Matúšov pomocník Dárius, našiel ne-
bohú Beatrix pod oknami kostolíka. Priniesol ju 
ukázať Matúšovi a hovorí: „Pozri sa, čo si spravil, 
pripravil si o život také pekné dievča. Ona moh-

Predchodcami ochotníckych divadiel na úze-
mí Slovenska boli v 18. storočí školské hry na 
latinských školách. Za celkom prvé slovenské 
ochotnícke divadlo sa pokladá Divadlo sloven-
ské Sväto-Mikulášske, ktoré bolo založené 
v roku 1830 v Liptovskom Svätom Mikuláši. 
Viedol ho v tom čase Gašpar Fejérpataky – Be-
lopotocký. 22. augusta 1830 sa tam odohralo 
jeho prvé divadelné predstavenie, v ktorom 
uviedli veselohru Janka Chalupku – Kocúrkovo. 

Po mojom starom otcovi sa mi zachoval výtlačok 
hry z roku 1869 (deduško sa narodil o dvadsať 
rokov neskôr). Je písaná ešte švabachom. Ďal-
šia knižočka je z roku 1905... vnútri osobná 
pečiatka L. Kollár (starý otec Ľudovít Kollár bol 
režisérom beckovských ochotníkov pred sto ro-
kmi).

Čas plynul, menili sa rôzne obdobia v politic-
kom, aj spoločenskom živote. Na podnet aktív-
nych žien, ktorých nadšenie bolo veľmi chytľa-
vé, sa v Beckove na jar 1989 vytvoril amatérsky 
divadelný súbor. Boli v ňom zastúpené tri gene-
rácie zložené zo skupiny zväzáčiek (bývalých pi-
onierok), futbalistov–dorastencov, členiek SŽŽ 
(Slovenského zväzu žien), talentovaných mužov 
– futbalistov a spevákov v jednej osobe a zopár 
nenahraditeľných, ochotných manželov členiek 
„výrobného štábu“. 

Kšinský kostolík - miestna povesť

190 rokov ochotníctva na Slovensku

Elena Škultétyová, rod. Čiklová

DJ

la inak žiť ako s tebou, mohla mať šťastný život.“ 
Toto všetko počuli jej rodičia, nuž ale pomysleli 
si svoje. Zavolali sudcu, ktorý mlynára Matúša 
odsúdil na smrť. Zamurovali ho v jednej komnate 
kostolíka... Po sto – dvesto rokoch sa ich potom-
kovia prechádzali okolo kostolíka, a zrazu, v tej 
tme uvideli obrysy usmrteného mlynára Matúša. 
Utekali odtiaľ a už sa tam nikdy neodvážili vkročiť. 
Ešte aj my sa tam bojíme chodiť. 

Všeličo môžeš na svete mať, ale pokiaľ nezískaš 
lásku milovaného človeka, nemáš nič. Všeličo na 
svete môže človek zastaviť, ale nikdy nezastaví 
ani nespomalí čas. Čas je rieka nášho života. 
Míňa sa deň za dňom, rok za rokom, a my sa pri 
jej toku občas zastavíme, aby sme si uvedomili 
určitý medzník vo svojom živote, a tak sa tok rieky 
zastavil.

V zime sa pohrávali s myšlienkou kolektívneho 
vystúpenia. Počas niekoľkých mesiacov stre-
távania sa na skúškach nacvičili celovečerný 
program nazvaný „Televízny večer po bec-
kovsky“. Keď sa po niekoľkých tipoch na názov 
programu rozhodli za tento názov, boli celé od 
radosti bez seba, akoby už mali za sebou mini-
málne generálku. Scenár bol zostavený podľa 
vtedajšieho večerného programu v STV, poč-
núc rozohriatím v Cvičme v rytme, cez hlásenie 
Správ z domova i zo sveta. Nasledovalo Kultúr-
ne okienko s módou mladých a zlatým klincom 
večera bola divadelná hra – paródia na Hviez-
doslavovu Hájnikovu ženu - na fotografiách.

Od tohto aktívneho obdobia, keď sa štyridsať 
šikovných ľudí z Beckova podujalo pripraviť pro-
gram pre zábavu svojich príbuzných, susedov 
a ostatných Beckovčanov, prešlo tridsať rokov. 
Ak si na ich vystúpenie pamätáte a niektorí z vás 
azda aj zaspomínajú na svoje osobné vystúpe-
nie v ňom, poteší nás, keď svoje spomienky na 
toto obdobie – zo zákulisia skúšok, domácností, 
či vystúpenia – pošlete do redakcie BN. Poteší 
nás každý príspevok, ktorý vtedajším divákom 
oživí a v mysliach opäť sprostredkuje veselú 
beckovskú televíznu atmosféru spred tridsiatich 
rokov. Možno to bude pre terajšiu mladšiu ge-
neráciu Beckovčanov inšpiráciou k podobnému 
počinu ...

Nová knižka
 anekdot

DB

Milan Stano, známy karikaturista, maliar, grafik 
a vydavateľ Štúdia humoru, satiry atď., kálnický 
rodák a žiak našej školy, vydal pred Vianocami 
novú knižku Židia v anekdotách, aby – ako sám 
píše, posilnil most humoru, „ktorý spája a zbližuje 
ľudí, robí ich optimistickejšími a priateľskejšími.“ 

Židovský humor má vo svete humoru osobitné 
postavenie, je charakteristický, má prekvapivé 
pointy, filozofickú hĺbku, ukrýva „tisícročnú život-
nú múdrosť historicky ťažko skúšaného židovské-
ho národa.“ Milan Stano píše v úvode, že vraj ži-
dovský humor má svoje korene v Talmude: „Ten, 
kto nás rozosmeje, tomu patrí raj.“

Spomedzi 1132 anekdot a 135 karikatúr bolo 
ťažko vyberať – ale aspoň malá ukážka. 

Lévy prišiel za rabínom: „Rabi, poraď, vedie sa mi 
zle, obchody nejdú, neviem, čím to je. Ale taký 
Kohn... Má obchod s rovnakým tovarom ako ja 
a vedie sa mu dobre. Čím to je?“ Rabín sa zamy-
slí: „Príčina je prostá. Kohnovi sa vedie dobre, 
lebo sa stará iba o jeden obchod. Ale ty sa staráš 
o dva obchody. O svoj a jeho. A na to nemáš dosť 
sily a ani dosť rozumu.“ (s. 19)

V časti Židovské príslovia a porekadlá sme vybrali 
niekoľko známych výrokov, o ktorých sme ani ne-
vedeli, že majú židovský pôvod: 

Vošlo víno – vyšlo tajomstvo. Všetci sa sťažujú 
na nedostatok peňazí – a na nedostatok rozumu 
nikto! (s. 235). Hosť a ryba po troch dňoch za-
čínajú smrdieť. Dobre mlčať je ťažšie, ako dobre 
hovoriť (s. 236). Lepšie je umrieť od smiechu ako 
od strachu. Skúsenosť je slovo, ktorým ľudia na-
zývajú svoje chyby (s. 237).

A ešte jedna židovská hádanka: Kto je bohatý? 
Bohatý je ten, kto má dosť (s. 237).

Keďže čitatelia dobrých kníh nikdy nemajú dosť, 
tak veríme, že si nájdete čas aj na túto knižku – 
pre potešenie, zábavu i poučenie.
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Fitnesscentrum P+D Jarábek

 Ing. Darina Jarábková

Tridsaťročná kronika „oázy pohody, kliniky zdravia“

Po rôznych zmenách sa v roku 1989 otvorili možnosti k podnikaniu a zria-
ďovaniu súkromných prevádzok. Preto sa manželia Jarábkovci rozhodli 
k odvážnemu kroku – zabezpečili potrebné priestory bývalej materskej 
školy Chirana, a.s. Stará Turá, a zakúpili posilňovacie prístroje. V roku 
1990 zaregistrovali v SAKST svoje Fitnesscentrum Bodybuilding PP+DD 
Jarábek. O desať rokov tam 13. mája 2000 prvýkrát usporiadali majst-
rovstvá republiky v športovej kulturistike juniorov a žien, ktoré boli súčas-
ne nomináciou na ME. V tom období sa začala písať aj história druhého 
fitnesscentra P+D Jarábek v Trenčíne. Od septembra 1995 najskôr na 
sídlisku Juh, ulici Saratovská, potom od roku 1998 na Lavičkovej (nad 
kostolom) sa na celých dvadsať rokov stalo „železnou klinikou“, alebo aj 
„oázou zdravia a pohody“. Snaha o zdokonalenie vzdelania bola zavŕšená 
v roku 2000, keď Pavol Jarábek a Ing. Darina Jarábková ukončili štúdium 
na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 
a boli promovaní ako tréneri v odbore kulturistika, silový trojboj a fitness.

Významným medzníkom bol začiatok tisícročia 
v roku 2001. Z poverenia SAKFST bolo usporia-
daním majstrovstiev republiky v kulturistike s no-
mináciou na majstrovstvá Európy poverené FC 
P+D Jarábek. Takto sa celá republika dozvede-
la o Beckove ako centre kulturistiky na Považí. 
Manželia Jarábkovci boli promotérmi Majst-
rovstiev Slovenska v Beckove päťkrát: v rokoch 
2001, 2003, 2008, 2010 a 2012.

Listujeme ďalej vo fitnesáckej kronike a na inom 
liste čítame, že v roku 1990 sa narodila Adela 
Ondrejovičová. Áno, tá Adelka, hviezda sveto-
vých súťažných pódií posledných desiatich ro-
kov. 

Z atlétky, študentky športového gymnázia, sa 
stala bodyfitneskou svetového mena zo zlatým 
leskom.  Zlomový bol rok 1998, keď sa vybrala 
do FC v Trenčíne k trénerovi P. Jarábkovi. Pre-
čo práve k nemu? Vtedy už boli známi niekoľkí 
jeho pretekári, ktorým sa venoval. Adelkina ma-
mina, kamarátka Jarábkovcov, ktorá pochádza 
z Beckova, položila otázku: „Bude z nej niečo?“ 
Tréner si Adelku poprezeral a odpovedal: „Má 
na to, keď to bude brať vážne, dostane sa až na 
Olympiu“. Predpoveď vyšla!

Ukázalo sa, že si Adelka vybrala správneho tré-
nera. Vytvorila sa medzi nimi väzba, v ktorej sa 
ukázalo fungovanie rešpektu a disciplíny. Všet-
ky rady a slová trénera pretavovala Adelka do 

kvalitných tréningov a svalov – tak sa pod Jaráb-
kovými činkami rodila hviezda!

Adelka od získania svojho prvého titulu majster-
ky republiky pokračovala v úspešnej kariére. 
Desať rokov stála na stupienku víťaza na kaž-
dej medzinárodnej súťaži. Jej galériu úspechov 
z majstrovstiev Európy a sveta na amatérskej, 
neskôr profesionálnej úrovni tvorí tridsať zlatých 
medailí a titulov majsterky. 

Nuž, toto všetko sa udialo v rámci „tridsiatky“: 
založenie fitnescentrum P+D Jarábek – 30-roč-
ná jubilantka Adela Ondrejovičová, hviezda fit-
nes pódií s 30 zlatými medailami. 

Dúfam a pevne verím, že ďalšie listy vo fitnesác-
kej kronike budú zaplnené len príjemným obsa-
hom o úspešnej budúcnosti našich zverencov, 
cvičencov a ich ceste v budovaní zdravého ži-
votného štýlu.

  

Obrázky:

1) Adela na prvej súťaži Veľká cena Dubnice 
2008 - Adela na poslednej súťaži v roku 2020 
• 2) Adela s trénerom Pavlom Jarábkom a jeho 
manželkou • 3) Adela ako víťazka z MS v Mont-
reale v roku 2014 • 4) Adela na konci roka 2020 
so zbierkou medailí

Zdroj: FB Adely Ondrejovičovej
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Príroda má svoje nepísané zákony. Celá flóra 
i fauna sa nimi riadia. My, ľudia, to nazývame 
„zákon silnejšieho“. Jeho fungovanie vidíme 
všade okolo nás počas rôznych ročných obdo-
bí. Funguje spravodlivo, neúnavne. Niet divu, 
keď má pri sebe pomocníka – počasie. Keď sa 
začnú navidomoči prejavovať v prírode tí „silnej-
ší“ – nuž, ani ľudia ako silné a rozumom obdare-
né bytosti s tým nič nezmôžu. Deje sa tak podľa 
zákona prírody. Keď sa lesom preženie vietor, 
skoro až uragán, po jeho odchode nezostanú 
všetky stromy týčiť sa k nebu, ako tomu bolo 
pred pohromou. Niektoré s pevne uchytený-
mi koreňmi „ustoja“ víchricu, ale, beda! Svoju 
silu im dá vyčíňajúci prírodný živel pocítiť sviž-
ným kolotočom okolo kmeňov. Vtedy sa lámu aj 
hrubšie stromy a ich kýpte padajú krížom-krá-
žom pomedzi ostatné stromy. Na prechádzke 
lesom sa nám potom naskytne smutný pohľad. 
Niektoré dôsledky takýchto javov však ľudia radi 
obdivujú a doslova nad nimi žasnú.

Príkladom toho môžu byť aj ľadové kvaple, či 
ľadové plamene, dokonca ľadový stalagnát! Na 
jeden  zlomený kmeň v zime napadla snehová 
prikrývka. Slnečné lúče sa k nemu naťahovali 
a topili sneh. Súčasne však pán zimy, mráz, sl-
niečku nechcel dovoliť ukončiť jeho pár dní tr-
vajúcu vládu, preto prituhoval viac a viac a udr-
žiaval stekajúce kvapky nad zemou. Boľavý 
zlomený strom v tuhom mraze plakal a jeho slzy 
(živica) sa miešali s topiacim sa snehom a tuhli, 
tuhli, až zamrzli... na odlomenom kýpti stromu 
vznikol zaujímavý ľadový medovo-zlatý útvar...

Ľadové kvaple

Martin na bielo...

Každý deň stretnúť človeka, to stačí...
Dni plynú ako voda... Prežili sme nový rok, svi-
atok Troch kráľov aj Hromnice, ktoré sa podľa 
starých porekadiel spájali s koncom sanice. 
Nikto by však nepredpokladal, že sa Beckov 
výrok z histórie – „Do roka a do dňa!“ – v tomto 
prípade, nenaplní. Od vlaňajšieho začiatku pan-
démie Covid-19 na Slovensku pomaly uplynie 
rok a ešte nevieme deň, ktorý sa označí ako 
„posledný kovidový“.

V týchto pandemických časoch ani všetkým 
nám známu  starú pravdu – „ľudia s ľuďmi, hory 
s horami“, bohužiaľ, ani pri našej najlepšej vôli, 
nemôžeme napĺňať. Bránia nám v tom rôzne ob-
medzenia a zákazy, hlavne v pohybe osôb po-
čas núdzového stavu.

Vo chvíľach retrospektívneho pohľadu na preži-
té roky a preberania sa v spomienkach, v tejto 
súvislosti mi prišla na myseľ báseň Jána Kostru:

Každý deň stretnúť človeka, 
to stačí. 

Každý deň stretnúť človeka, 
bremä vláči, klesá, a z prachu vzletí. 

Deň, v ktorom nestretneš ho, 
stratený je. 

Deň, v ktorom nestretneš ho, 
prepadáš sa o stupeň nižšie medzi smeti, 

medzi relikvie.

Každý deň stretnúť človeka.

Jedno, či náhliš sa, jedno, či ležíš chorý, 
jedno, či drvíš skaly a prenášaš hory, 
jedno, či neprijímaš návštevy, jedno, 

či blúdiš v hmle a cestu hľadáš pustatinou, 
jedno, či sedíš na lavičke v parku alebo trpíš  

obrátený k stene. 
Človeka stretnúť každodenne.

Kiežby sme už čoskoro mohli slobodne, voľne  
a s radosťou do bodky naplniť túžbu autora, kto-
rá je, myslím si, túžbou každého z nás.

áno, ale celkom s iným materiálom...

Predstavte si voňavú polievku z májoviek (hríbi-
ky), chutné pravé bryndzové halušky z čerstvej 
bryndze... Asi by ste nepredpokladali, že takéto 
meníčko môžete mať na stole nielen v máji, ale 
– čuduj sa svete – aj na Martina, 11. novemb-
ra! Na takýchto dobrotách sme si pochutnávali
v deň, keď podľa starej pranostiky naozaj s prí-
chodom mena Martin v kalendári sa naše oko-
lie, celá krajina, zvykla pokryť bielou snehovou
perinou - to bývalo v minulosti. V posledných ro-
koch však už tieto staré múdra nevychádzajú a
akosi netrafia na ten deň „D“ v kalendári. Tento
rok sme teda tiež mali na Martina bielučké gule
v rukách, ale boli zhotovené z voňavých májo-
viek a chutnej bryndze – ešte stále zelené past-
viny za hradom k tomu napomohli.

11. november 2020 – májovky z Bakoša
a ovce na paši s pastierom Dušanom

   DJ

 DJ

 DJ
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Zo života PZ HURBAN Beckov O zime

Vnútorné bielenie zubov

Zaujímavosti

11. január 2021 – brigáda na parcele pri
PD Beckov u p.Kořínka – bratia Marek Čaňo
a Zdenko Čaňo s deťmi pri zbere kukurice do
kŕmelcov pre zver.

12. január 2021 – kŕmenie po celom revíri
Beckov – v čase strádania sa doplňujú soľníky,
válovce a dodávajú sa hlavne granule: Miroslav
Uherčík, Michal Čaňo, Pavol Hladký a Lukáš
Pavlovič.

   PH

ZT

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR dňa 16.12.2020 vydalo mimoriadne 
povolenie lovu diviačej zveri bez ohľadu na vek 
a pohlavie počas celého roka 2021. Dovoľuje-
me si požiadať občanov, aby – ak nemusia – ne-
vchádzali do súvislých lesných celkov, tobôž nie 
so psíkmi, a tým zabránili rozptylu diviačej zveri. 
V prípade nálezu uhynutého diviaka, ohláste 
vec ohliadačovi zveri Marekovi Čaňovi, bytom 
Beckov č. 83, alebo ktorémukoľvek poľovní-
kovi, ktorý vyrozumie jeho alebo funkcionára 
PZ Hurban Beckov, a ten zabezpečí realizáciu 
veci. Tieto opatrenia súvisia s ochranou pred 
africkým morom a klasickým morom ošípaných. 
Do dnešnej doby sme nezaznamenali pozitívnu 
vzorku. 

Zima prichádza po jeseni, hneď ako vtáci odle-
tia do teplých krajín. Komíny začínajú plniť svoju 
úlohu a trávime viac času v teple domova ako 
vonku. Viac siahneme po dobrej knihe, krížov-
ke, ručnej práci. Prechádzky obmedzujeme, a 
keď vykukne zubaté slniečko, mnohí – zaba-
bušení do búnd a šálov – vyrážame do terénu 
sa vyvetrať. Čarodejnica príroda nám ponúka 
krásnu scenériu. Mráz a sneh vytvárajú ľadové 
meče v podobe cencúľov. Zamrznuté kaluže 
ako zrkadlo schované pod kobercom snehu 
nás neraz prekvapia, keď sa nájdeme na zemi. 
V zime pred mnohými domami vidíme majestát-
ne stáť strážcov objektu – snehuliakov. Hlavne 
tam, kde žijú deti. My starší sa zabávame od-
pratávaním snehu, aspoň máme pohyb. Občas 
si požundreme, že zase sype. A teraz, keď sme 
viac doma, tak nám nevadí, že trochu lopatu-
jeme. Koncom februára, keď začína byť pani 
Zima na ústupe, ľadové zrkadlá a meče sa po-
maly menia na vodu. Vieme, že si užijeme viac 
slniečka. Začneme chystať semienka na jarnú 
výsadbu. Objavia sa prvé snežienky a krokusy a 
naša nálada sa vylepší. Hneď sa nám bude zdať 
všetko krajšie, veselšie. Zima je krásne ročné 
obdobie. Nádherné snehové vločky a trblietaj-
úci sa ľad rozbúcha srdce nejedného človeka. 
Verím, že mnohí obdivujú krásu zimy.

Ponúkame klietky pre chov prepelíc, pasce 
na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne 
pre kuriatka, kŕmidlá a napájačky, výstavné 
klietky pre chovateľov, výbehy pre psíkov a 
hydinu, šklbačky, dojenie pre kravy, ovce 
a kozy. Rozvoz robíme po celom Slovensku 
• viac na www.123nakup.eu.

Martin Hubinák • 0907 181 800
Sakurion s.r.o. 

Továrnická 2104/19 • 955 01 Topoľčany

INZERCIA

Zakrátko máme jar, mesiac marec, a v prírode 
začne kladenie mladej generácie zveri, preto 
do prírody nepatrí motorizmus a voľný pohyb 
psíkov. Hľadanie a zber zhodov zveri môžu pre-
vádzať v prenajatom poľovníckom revíri LEN 
členovia príslušného PZ na základe pridelenej 
povolenky. 

Preto rešpektujme chod prírody!

Je metóda, ktorá sa používa výhradne pri mŕt-
vych zuboch, kedy tmavý odtieň odumretých zu-
bov je vonkajším bielením neodstrániteľný. 

Príčinou odumretia zubov je hlavne úraz, zub-
ný kaz, ktorý prenikol až do nervu. Takýto zub 
postupne stráca vitalitu a prirodzené zafarbenie. 

Ako prebieha vnútorné bielenie? 

Pre úspešné odstránenie zafarbenej korunky 
je potrebné odstrániť všetky cudzie materiály, 
ktoré zub zafarbili – kaz, zbytky ponechanej 
nekrotickej (odumretej) zubnej drene, nevyho-
vujúce výplne. 

Následne po ďalšej úprave zuba je dôležité 
správne ošetrenie koreňového kanálika – endo-
dontické ošetrenie. Po endodontickom ošetrení 
sa do zuba aplikuje bieliace činidlo a zub sa do-
časne uzavrie dočasnou výplňou a bielenie po-
kračuje až do výmeny vložky pri ďalšej návšteve. 

Počet návštev pri vnútornom bielení je individu-
álny, závisí to od intenzity sfarbenia zuba. Po do-
končení vnútorného bielenia je nutné ošetriť zub 
definitívnou výplňou. Zuby procesom vnútorné-

ho bielenia nie sú krehké a ani viac náchylné 
k tvorbe zubného kazu. Vnútorné bielenie nie je 
vhodné pre tehotné a kojace ženy. 

Milí čitatelia, prajem vám krásne, požehnané 
vianočné sviatky, zdravý a úspešný rok 2021 
a hlavne   nezabúdajte na dôležitú ústnu hygie-
nu pre seba a svoje detičky.   

 „Otvor ústa a uvidíš svoje zdravie.“

MDDr. Matúš Gašpar

Mesiac február má v tomto roku - 4 pondelky 
• 4 utorky • 4 stredy • 4 piatky • 4 soboty
a 4 nedele. Vraj k tomuto javu dochádza raz
za 823 rokov, takže už viackrát v našom živote
sa nezopakuje. Údajne sa tomu hovorí „vrece
peňazí“ – v tomto mesiaci máme výnimočnú
šancu zbohatnúť! Ktovie, čo je z toho pravda...

Poďakovanie 
dôchodcov

patrí starostovi D. Hladkému a poslancovi 
OZ P. Benkovi, ktorí nám zabezpečili respi-
rátory na lepšiu ochranu pred COVID-om  
a možno i psychickú podporu a dodanie 
viery, že to s Božou (i obecnou) pomo-
cou zvládneme. Ďakujeme!

Po dva respirátory dostali do schránok 
seniori nad 60 rokov.

Eva Budiková
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Sterilná krajina - náš domov 
Človek si pretvára životné prostredie po stáročia 
vo svoj prospech. Len za posledné polstoročie, 
ktoré si ja pamätám, životné prostredie sa oko-
lo nášho krásneho Beckova zásadne zmenilo. 
Dopláca na to najmä živočíšstvo. Mnohí ste si 
iste všimli, že túto zimu sme videli zas menej 
sýkoriek, ako bývalo bežné. Postupne si zvyká-
me, že naše životné prostredie sa stáva sterilné. 
Kedysi hojné vrabce, lastovičky, vrany nám mi-
znú pred očami a my, ľudia, sa naivne pýtame 
prečo? Asi už len pamätníci si pamätajú pipíšky, 
škovránky, dudky, prepelice...

Odhadom 50 až 80 percent biotopov poľno-
hospodárskej krajiny už nevytvára podmienky 
pre rozmnožovanie a zimovanie pôvodných 
druhov živočíchov a rastlín. Zachovanie čo na-
jvyššieho počtu foriem života je pre človeka veľ-
mi dôležité. Dôvody ich poklesu súvisia práve 
s činnosťou človeka. Vplyv na naše okolie má 
meniaca sa klíma, procesy v poľnohospodárs-
kej výrobe, ťažba lesov, elektrické vedenie či 
pozemné komunikácie bez migračných korido-
rov. V neposlednom rade však aj drobný vlast-
ný prístup nás jednotlivcov. Asi najviac zmien v 
našej krajiny je spôsobených veľkoplošným poľ-
nohospodárstvom. Vysoké používanie postre-
kov a umelých hnojív, pestovanie monokultúr sú 
podstatnou príčinou úbytku života v krajine. Ot-
rávené polia zabíjajú aj v zemi dážďovky, ktoré 
prevzdušňujú zem. Chýbajú vzdušné kanáliky, 
ktoré zem majú ventilovať. Na holých poliach už 
nepočuť cvrčky, nelietajú motýle, neprebehnú 
jarabice. Nič, len mŕtve ticho. Takto volá príroda 
o pomoc, a takto sa prejavuje výrazný pokles
biodiverzity na Slovensku, najmä medzi vtákmi.

Problémom je v mnohých prípadoch aj dotačná 
politika Európskej únie, podporujúca veľkovýro-
bu repky a kukurice, ktorá je pre zverstvo po-
hromou. Živočíchy poľnohospodárskej krajiny 
strácajú základné životné podmienky. Zaorá-
vajú sa všetky trávnaté pásy, aby sa čo najviac 
plochy využilo na výsadbu plodín. Zeleň chýba 
hmyzu a hmyz vtáctvu. Chýbajú nám medze 
s lúčnymi spoločenstvami, dutinovými stromami 
vhodnými na hniezdenie. Práve staré stromy sú 
prepotrebné pre mnohé hniezdiace vtáky. Tie 
však miznú a neraz končia ako palivo. 

Z nížin, kde je pre prírodu dôležitý každý strom, 
sa vyvážajú kamióny naložené drevom na výro-
bu štiepky. Odzeleňovanie poľnohospodárskej 
krajiny má zásadný vplyv na pokles biodiverzi-
ty. Pred zhruba 5. rokmi bola odstránená me- 
dzi Beckovom a Rakolubami, na tzv. Prostred-
nej ceste, väčšina starých stromov z iniciatívy 
štiepkarskej loby. Kilometrový lán polí sprava 
a ešte väčší zľava. Takto nám zdecimovali cenný 
ostrov života uprostred polí s cennými starými 
stromami. Práve staré orechy mávajú cenné du-
tiny. Zo slovenských hájov a lesov sa vytrácajú 
bútľavé stromy. Dutinové hniezdiče sú na tom 
oveľa horšie, ako pred 20 rokmi, nemajú kde 
hniezdiť. S tým významne súvisí aj pokles väčši-

ny druhov spevavcov, ďatľov a sov. Duté stromy 
chýbajú. Čo je príčinou? Rubný vek smreka je 
u nás 80 rokov, buka 100 rokov. No za ten čas
sa ani u jedného z nich nevytvoria prirodzené
dutiny. V chotári miznú staré ovocné stromy
a orechy. Na orechy prišla choroba černenia
plodov. Dutín je žalostne málo. Čiastočne ich
suplujú aktívni občania, takzvaní „búdkári“, ku
ktorým sme sa v Beckove podaktorí tiež pridali.
V niektorých hniezdia za jeden rok dva druhy.
Príde najprv brhlík, a potom muchárik. Je o ne
doslova bitka. V beckovskom parku, ale aj na
starom cintoríne si možno všimnete naše prvé
búdky. Sú potrebné nielen pre vtáky, tlačia sa
do nich plchy, pĺšiky, sršne, osy, divé včely.
Stále je v našom prostredí dostatok hmyzu na
odchov vtáčích mláďat. Ak by tam nehniezdili,
v lese by bolo viac hmyzích škodcov a na listoch
by boli značné množstvá húseníc.

Na Slovensku začali ubúdať aj také vtáčie druhy, 
ktorých početnosť je v iných krajinách stabilná. 
Napríklad v Rakúsku, kde poľnohospodárska 
krajina si zachovala tradičný charakter pestrého 
striedania pruhov polí, medzí a stromoradí, stá-
le hojne žijú jarabice, prepelice, zajace a spús-
ta iných, u nás už vzácnych druhov. Dudka 
chocholatého som naposledy videl v Beckove, 
keď som jeho mladé, ešte ako decko, vyberal 
z dutej čerešne v svahu nad cintorínom. Vtedy 
nám to „zasranom“ ani v najmenšom nikto ne-
vyčítal, lebo vtáctva bolo plno. Moji rovesníci 
chovali pustovky, jastraby, sovy. Kŕmili ich vrab-
cami, či vytápanými sysľami. Boli aj takí, ktorí 
mláďa dravca vychovali, neskôr uškrtili a dali ho 
vypchať, aby mali „ozdobu“ doma na chodbe. 
Poľovníci po každoročných zimných poľovač-
kách viezli plný rebrinák zastrelených bažan-
tov a zajacov. Každý vtedajší poľovník, mal na 
chodbe domu na „obdiv“ vypchávky všetkých 
dnes už kriticky ohrozených druhov – spome- 
niem datle, mačku divú a dravé vtáky. Vtedy 
ešte bežné druhy.

V neposlednom rade je to aj pokles početnos-
ti nočného hmyzu, za ktorým je zbytočné pre-
svetlenie nočnej krajiny. Pamätám si, ako reflek-
tory osvetľujúce náš nočný hrad boli v prvých 
rokoch osvetľovania, zhruba pred 40 rokmi, za-
nesené vrstvami suchých hmyzích pozostatkov. 
V teplé letné noci reflektory nalákali a doslova 
usmažili tisíce nočných motýľov. V súčasnosti, 
ak sa nejaký nočný hmyz vyskytne okolo ta-
kýchto zdrojov, je to už len zlomkové množstvo, 
lebo jednoducho nie sú. Následne sa to od-
ráža na klesajúcej populácii netopierov. Nočnú 
tmu všade vystriedali stovky menších zdrojov, 
potrebných aj zbytočných osvetlení ako pri re-
klamných bilboardoch. Viaceré metropoly sveta 
sa veľkoplošných reklám postupne vzdávajú. 
Potrebujeme ich aj my? Nebolo by rozumné ich 
intenzívne svetlo aspoň po polnoci vypínať?

Vtáky odchádzajú od ľudí v mestách aj dedinách, 
pretože sa vzďaľujeme od prírody. Úpadok cho-

vu hospodárskych zvierat sa podpísal pod veľký 
pokles lastovičiek. Sú závislé od maštalí, potre-
bujú teplo zo zvierat a hnoja. Vrabec domový si 
zas darmo hľadá slamu na stavbu hniezd v okolí 
dedinských domov, ktoré sa čoraz viac zapĺňa 
anglickými trávnikmi a skalkami. Prestávajú sa 
chovať sliepky, prasatá, zajace a vrabec si tak 
už nenájdu pri domoch potravu, ani výklenok na 
drevenej kôlni, kde by si postavil hniezdo. V po-
rovnaní s rokom 1980 klesli stavy vrabca domo-
vého v celej Európe o 80 percent a je z neho aj 
na Slovensku ohrozený druh. Belorítky a dáž-
ďovníky trpia pre nešetrné zatepľovanie budov. 
Tu nás môže tešiť, že Beckovská skala je naj- 
väčšie prirodzené hniezdisko dážďovníkov na 
Západnom Slovensku.  

Útočišťami pre bežné aj vzácne vtáčie druhy 
mokradí patria porasty kríkov a pásy zelene tia-
hnuce sa pri Váhu. Tu sa však takisto občas ťaží 
s odôvodnením, že si to vyžaduje priechodnosť 
vôd v prípade záplav.

Každopádne stále najvýznamnejší vplyv na pes-
trosť krajiny majú poľnohospodári. Šetrenejšie 
by malo byť hospodárenie uprostred veľkých 
lánov. Je potrebné opätovne vysádzať trávnaté 
pásy či vetrolamy, hoci poľnohospodárom ne-
prinášajú zisk. Obrovským problémom je mul-
čovanie lúk. Jednorazové kosenie doslova 
zdecimuje populácie motýľov, koníkov a iného 
drobného hmyzu. Tie obľúbené anglické trávni-
ky sú sterilné a bez života. Ak kosíme trávu v zá-
hradách s lúčnym spoločenstvom, je potrebné, 
aby sme ju nekosili príliš často, všetko jedno-
razovo a permanentne len nakrátko. Necha-
jme kvety vykvitnúť a motýle sa vyliahnuť a ich 
húsenice prežiť. Prirodzená lúka dáva živobytie 
včelám a motýľom a iným živočíchom. Tu máme 
aj my, malí jednotlivci, šancu niečo v prírode 
zlepšiť.

Mne sa podarilo v nedávnej dobe rozbehnúť 
iniciatívu vešania búdok. S podporou viacerých 
Beckovanov sme vyrobili a zavesili búdky pre 
malé aj veľké sokoly, sovy, kuviky, spevavce 
a dutinové kačice pri Váhu. Na potoky v okolí, 
lebo v Beckove potok nemáme, práve vešiame 
búdky pod mosty pre vodnáre potočné. Pripojiť 
sa môže každý. Veľa informácií je na internete, 
zaujímavé videá vás môžu tiež motivovať. Stačí 
len trochu pohnúť zadkom a rozumom.

  Z viacerých zdrojov a vlastných skúseností 
spracoval Peter Ondrejovič




