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Vážení spoluobčania,

od chvíle, keď dozneli posledné 
výstrely druhej svetovej vojny na 
európskom kontinente, uplynulo 
8. mája už dlhých 75 rokov. V tento 
deň v roku 1945 podpísalo fašis-
tické Nemecko kapituláciu a mo-
hol sa tak skončiť najväčší vojnový 
konfl ikt v dejinách ľudstva. Bohu-
žiaľ, koniec vojny v Európe ešte 
neznamenal jej úplný koniec. Stále 

sa bojovalo v Ázii a až zhodenie atómových bômb na japonské mestá 
Hirošima a Nagasaki v auguste 1945 prinútilo Japonsko podpísať kapi-
tuláciu. Ľudstvo tak muselo prijať neskutočne tragický epilóg šesťročné-
ho vojnového besnenia, ktorý nemal dovtedy obdobu a ktorého následky 
pociťujú japonskí občania dodnes.

Vážení spoluobčania, niekdajší americký prezident Harry Truman po 
skončení vojny, ktorá dostala prívlastok 2. svetová, povedal: „Musíme 
vybudovať nový, omnoho lepší svet, v ktorom sa bude rešpektovať več-
ná dôstojnosť človeka“. Áno, táto vojna zmarila milióny životov, túžob 
a nádejí. Veľa obetí druhej svetovej vojny bolo aj na Slovensku. Stačí si 
spomenúť na masakry, ktoré sa udiali v Kľaku, Ostrom Grúni či v neďa-
lekej, dnes už zaniknutej osade Nárcie. Barbarský a agresívny fašizmus 
vystavil hrozbe zničenia základné hodnoty ľudskej existencie - právo na 
život v pokoji a v mieri, bez ohľadu na etnický pôvod či vierovyznanie. 
Fašistická mašinéria bola neúprosná, ničila všetko, čo jej prišlo do cesty. 
Je preto našou povinnosťou zachovať, aby bola dôstojnosť človeka nena-
padnuteľná.

Jednou z miliónov obetí vojny je aj kapitán Vasilij Petrovič Ljubov-
skij, ktorému je venovaný pamätník v Parku Jozefa Miloslava Hurbana. 
Zomrel na následky ťažkých zranení, ktoré utrpel pri oslobodzovaní náš-
ho mesta. Spomeňme si pri prechádzke parkom nielen na neho, ale aj 

na ďalšie obete vojny. Bez nich by sme dnes nemohli slobodne dýchať, 
slobodne žiť. Myslím, že práve v tejto pre nás zvláštnej dobe máme čas 
pouvažovať nad životom, prípadne sa aj o niečo viac zaujímať o dejiny 
2. svetovej vojny. Možno pritom zistíme, že nám vlastne nič nechýba. 
Lebo žiť v slobodnej krajine je to, čo potrebujeme všetci bez rozdielu. 
Vážme si preto tých známych aj neznámych, ktorí majú zásluhu na na-
šom živote v mieri, a nezabúdajme. Nezabúdajme tiež na to, že vojna pa-
ralyzovala celé svetové hospodárstvo, zničila tisíce miest a obcí, poško-
dila alebo aj zničila mnohé kultúrne pamiatky nevyčísliteľnej hodnoty. 
Nedopusťme, aby sa niečo podobné zopakovalo.

Vážení spoluobčania, poďakujme spoločne všetkým hrdinom 2. sveto-
vej vojny. Mier, ktorý nám pred sedemdesiatimi piatimi rokmi priniesli, 
je cennosťou, ktorá sa nedá kúpiť. A preto si ju chráňme…

Jozef Trstenský, 
primátor mesta

Pri príležitosti víťazstva nad fašizmom položili zástupcovia Nového Mesta nad Váhom k pamätníku v parku J. M. Hurbana veniec spolu so zástupcami SZPB. 
Pripomínanie si tohto významného dňa pre celé ľudstvo má dva základné významy: poďakovanie všetkým, ktorí sa obetovali a položili svoje životy za oslobodenie 

od fašizmu, a zároveň ide o dôležité memento, aby sme každú malú iskru prejavu fašizmu a rasovej neznášanlivosti uhasili ihneď pri jej zrode. Foto: archív mesta

VÝROČIE

30.4.1945 vojaci Červenej armády vztýčili nad budovou  Ríšskeho snemu 
v Berlíne zástavu víťazstva. Nemecké vojská nachádzajúce sa v Berlíne 

kapitulovali 2.5.1945. Foto zdroj: vhu.sk
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Detské ihriská sú už otvorené
Na základe usmernenia ÚVZ SR mesto Nové Mesto nad Váhom 

otvorilo 12.5.2020 detské ihriská v nižšie uvedených lokalitách mesta. 
Ihriská budú v prevádzke denne od 10.00 h za dodržiavania prísnych 
hygienických nariadení.

1. Park J. M. Hurbana
2. Park D. Štubňu
3. vnútroblok Ul. Hollého
4. vnútroblok Ul. Karpatská
5. sídlisko Klčové – nové ihrisko
6. Ulica Južná
7. vnútroblok Ul. Tematínska
8. Záhumenice

Zdroj: tsm  Foto: Ihrisko (archív tsm)

Ozónový generátor v akcii
Mesto Nové Mesto nad Váhom zakúpilo ozónový generátor MOBIL 

O3 na dezinfekciu miestností a vozidiel. Tento prístroj bol už použitý aj 
v dome smútku. Dezinfekciu vykonala Mestská Polícia Nové Mesto n. V. 
Pracovníci strediska verejnej zelene v ostatných dňoch vysadili, ošetrili, 
upravili zeleň v okolí domu smútku.

Zdroj: tsm Foto: Cintorín (archív tsm)

Negatívne testy zamestnancov
V uplynulých týždňoch prešli mnohí zamestnanci v organizácii mesta 

testovaním na Covid 19. Patrilo sem zariadenie pre seniorov, zariade-
nie opatrovateľskej služby, útulok pre občanov bez prístrešia (vrátane 
klientov útulku), MsP a MsÚ, ďalej pracovníci odvozu odpadu, pracov-
níci zberového dvora, prekládkovej stanice, pohrebníctva, pracovníci zo 
strediska čistenia mesta, časť THP. Všetci mali negatívny výsledok.

Zdroj: nove-mesto.sk/fb

Oznámenie
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom v záujme znižovania rizík pri 

možnej nákaze koronavírusom vyzýva občanov, aby vstupovali do budo-
vy mestského úradu s ochranným rúškom na tvári a zároveň oznamuje, 
že v období od 29.4.2020 do odvolania upravuje  úradné hodiny pre ob-
čanov nasledovne:

Pondelok – piatok 8:00 – 12:00 hod.,13:00 - 15:00 hod.
V prípade nutnosti môžu občania komunikovať počas stanoveného 

prevádzkového času s pracovníkmi úradu elektronicky alebo telefonic-
ky.

Žiadame vás, aby ste mestský úrad navštívili len v prípade, že neviete 
svoju požiadavku vybaviť telefonicky alebo mailom. Pri osobnej návšte-
ve mestského úradu je v chodbe pri úradnej tabuli zriadená telefónna 
linka pre občanov, ktorá slúži na spojenie so zamestnancom príslušného 
referátu.

Zdroj: nove-mesto.sk/fb

****
Trhovisko pre ľudí

Od stredy 20.5.2020 sa uvoľnením opatrení zvyšuje počet osôb naku-
pujúcich na trhovisku na 45. 

Naďalej zostáva v platnosti:
- povinné rúško (keďže nie je možné dodržať odstup 5 m)
- povinná dezinfekcia rúk alebo rukovice
- regulovaný vstup
- dodržiavanie odstupov

Zdroj: tsm Foto: Trhovisko (archív tsm)

Noví spoluobčania
V mesiaci apríl pribudlo v Novom Meste nad Váhom 14 novoroden-

cov, z toho 10 dievčat a 4 chlapci. Sobáše v tomto mesiaci neboli žiadne.

****
Pomoc mesta podnikateľom

Na rokovanie orgánov mesta predložíme na schválenie návrh 
na odpustenie alikvotnej časti nájmu za nebytové priestory (NP) 
na obdobie od 13.3.2020 do 31.5.2020 pre všetky povinne zatvorené 
prevádzky, za podmienok:

• prevádzka je zriadená v priestoroch vo vlastníctve mesta;
•  podnikateľský subjekt nebol v omeškaní s plnením svojich záväzkov 

 voči mestu, MsBP a TSM v období do 15.3.2020;
• podnikateľský subjekt má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu 

 užívania NP na obdobie minimálne do 31.12.2020, resp. pristúpi 
 k uzatvoreniu dodatku k zmluve minimálne na uvedené obdobie.

• mesto odpustí nájom za užívanie NP vo výške 50 percent 
 alikvotnej čiastky v prípade, ak štát pristúpi ku kompenzácii, 
 t. j. pomôže podnikateľom s platením nájmu, alebo:

• mesto odpustí nájom vo výške 70 percent alikvotnej čiastky, ak štát 
 podnikateľom nepomôže s platením nájmu; a navyše:

• mesto odpustí miestnu daň za užívanie verejného priestranstva 
 za účelom zriadenia vonkajšieho letného sedenia pre všetky 
 prevádzky v meste v období od 1.5. do 30.9.2020.

Zdroj: nove-mesto.sk

Spracovala: Tatiana Brezinská

KRÁTKE SPRÁVY Z MESTA      COVID-19
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Mestská knižnica Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom v ponde-
lok 11. mája 2020 opäť otvorila svoje priestory po dvojmesačnej prestáv-
ke, spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19. Príprava na otvorenie 
spočívala v zabezpečení ochranných pracovných prostriedkov pre pra-
covníčky knižnice vrátane ochranných plexiskiel na výpožičné pulty, 
tvárových štítov, dezinfekcie na ruky, ochranného odevu a ochranných 
rukavíc. Súčasne sa vydezinfi kovali všetky plochy, s ktorými prichádzajú 
používatelia do kontaktu. Dezinfekcia prebieha niekoľkokrát za deň.

Pre používateľov platia prísne hygienické predpisy, ktoré je nutné do-
držiavať. Ide predovšetkým o prekrytie horných dýchacích ciest a povin-
nú dezinfekciu rúk. Taktiež je obmedzený počet osôb v danom momente 
na troch používateľov a zároveň sa musí zachovať odporučený odstup. 
Do odvolania je zatvorená čitáreň, nie je povolený prístup na verejný in-

ternet a je tiež pozastavený voľný výber dokumentov. To značí, že požia-
davky sa vybavujú pri výpožičnom pulte, prípadne je možné v sprievode 
pracovníčky knižnice zotrvať vo výpožičných priestoroch najviac desať 
minút. Časopisy sa zatiaľ nepožičiavajú vôbec. Vrátené dokumenty sa 
umiestňujú do karantény, po jej uplynutí sa počas sanitárneho dňa, 
ktorým je piatok, dokumenty dezinfi kujú a rozdeľujú do fondu. Tiež pre-
bieha dôkladná dezinfekcia spoločných priestorov. Ostatné dni od pon-
delka do štvrtka je knižnica otvorená od 10. do 13. a od 14. do 17. hod. 
V sobotu je zatvorené.

Veríme, že tieto dočasné obmedzenia používatelia pochopia a po uply-
nutí všetkých preventívnych opatrení sa spoločne stretneme za zvyčaj-
ných podmienok a v obvyklých výpožičných hodinách.

Marta Stuparičová (autorka je vedúca knižnice)

V ostatných dňoch najčastejšie sa opakujúca otázka na infolinke: 
Kedy otvoríte skatehalu?

Skatehala zostáva zatvorená napriek tomu, že 4. fáza uvoľňovania 
opatrení síce zahŕňa i vnútorné plavárne a športoviska, ale len pre špor-
tové kluby. Počas výluky dochádza v hale k úprave, oprave interiéru, hy-
gienických náterov, pokladne a sociálnych zariadení.

Zdroj: tsm Foto: archív tsm

MESTSKÁ KNIŽNICA Ľ. V. RIZNERA OTVORENÁ   COVID-19

SKATEHALA ZOSTÁVA NAĎALEJ ZATVORENÁ   COVID-19

Výstavu Súčasné dni očami karikaturistov, ktorá po Veľkej noci 
zaplnila prázdne vitríny v centre  nášho mesta, sme obohatili o panely 
s kresbami našich českých priateľov. Zámerom bolo vyzdvihnúť fakt, že 
kreslený humor je zrozumiteľný napriek rozdielnosti jazykov a šíri sa aj 
v čase uzatvorených hraníc.

Spoluprácu s českými autormi nadviazal karikaturista a grafi k 
Roman Sika, ktorému takmer denne prichádzajú úsmevné kreslené po-
zdravy spoza Javoriny. Prihlásilo sa 29 českých autorov so 45 kresbami. 
Aktuálna netradičná výstava má priaznivý ohlas. Informácia o nej bola 
uverejnená vo viacerých médiách a zachytiť ju možno aj na internete a 
na aplikácii mesta. Echo o Galérii kresleného humoru a o našom meste 
sa tak rozšírilo po celom Slovensku aj v zahraničí. Dokonca sme inšpiro-
vali organizátorov z mesta Martin, ktorí 24. apríla v budove Millenium 
na Divadelnom námestí nainštalovali výstavu Smejme sa aj pod rúškom. 
Za touto aktivitou stojí popredný slovenský karikaturista Bruno Horec-
ký. Prostredníctvom detského časopisu Fľak ho pozná aj naše najmlad-
šie publikum. Galéria kresleného humoru sa zároveň stala spoluorgani-
zátorom výstavy Smejeme sa aj s rúškom v Novej Dubnici.

Veríme, že vystavované diela nezapadnú prachom ani po uverejnení 
v exteriéri, nakoľko sa výstava neskôr uskutoční v priestoroch Galérie 
kresleného humoru so všetkým, čo k tomu patrí. Diela zostanú v galé-
rii ako dôležitý výpovedný materiál o pandémii koronavírusu pre ďalšie 
generácie. 

Mária Volárová (autorka je riaditeľka MsKS)

(A NAVZDORY UZATVORENÝM HRANICIAM)(A NAVZDORY UZATVORENÝM HRANICIAM)

KRESLENÝ HUMOR NAPRIEK ROZDIELNOSTI JAZYKOV 



4

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCAwww.nove-mesto.sk

4. FÁZA UVOĽNOVOVANIA OPATRENÍ    COVID-19

Na Slovensku sme pristúpili vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú 
epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňova-
niu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. 
Kĺzavý medián, určujúci  otváranie ekonomiky u nás, sa dlhodobo drží 
na najnižšej úrovni, a vďaka tomu môžme jednotlivé fázy spúšťať 
rýchlejšie ako sa pôvodne predpokladalo. Naďalej však odborníci 
vyzývajú širokú verejnosť k dodržiavaniu prísnych hygienických opatrení 
a zachovaniu zdržanlivosti v sociálnych väzbách. 

Pozn. redakcie: uvedené informácie sú uverejnené v znení v akom boli 
platné v čase uzávierky tohoto čísla NMS a to dňa 22.05.2020.

redakcia
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Vzdelávanie žiakov počas mimoriadneho 
prerušenia vyučovania

 Na základe opatrenia Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky 
č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky o podrobnostiach o organi-
zácii školského roka na základných školách, 
na stredných školách, na základných umelec-
kých školách, na praktických školách, na od-
borných učilištiach a na jazykových školách 
v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, 
žiakov alebo zamestnancov škôl a školských 
zariadení na základe rozhodnutia hlavného 
hygienika a záverov ústredného krízového 
štábu, ktoré je zapríčinené šírením respirač-
ného ochorenia covid-19 vyvolaného novým 
koronavírusom, bolo prerušené vyučovanie 
na školách a školských zariadeniach v období 
od 16. marca do 27. marca 2020 a na základe 
rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Branislava Gröhlinga podľa § 150 
ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom 
prerušení vyučovania v školách a prevádzky 
školských zariadení bolo vyučovanie preruše-
né od 30. marca 2020 do odvolania.

 
Spolupráca pedagógov i inštitúcií

Dištančnou formou sa v týchto dňoch 
vzdelávajú aj žiaci s mentálnym postihnutím. 
Domáce úlohy od svojich učiteliek dostáva-
jú on-line, telefonicky či priamo do poštovej 
schránky. Bez výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nezostalo ani jedno dieťa. Spojená škola 
(Špeciálna základná škola a Praktická škola) 
na Ul. J. Kollára 3 v Novom Meste nad Váhom 
sa počas obdobia prerušenia vzdelávania ria-
di usmerneniami Okresného úradu – odboru 
školstva v Trenčíne a MŠVVaŠ SR. Pedagó-

govia pracujú formou homeoffi ce a žiaci sú 
vzdelávaní dištančnou formou. „Komunikácia 
medzi pedagógmi a vedením školy je zabezpe-
čená prostredníctvom videohovoru pravidelne 
raz týždenne, telefonicky, e-mailom a pro-
stredníctvom správ (Messenger, WhatsApp). 
Tiež je zabezpečená aj komunikácia medzi 
jednotlivými školami v rámci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, keď si pedagógovia vy-
mieňajú svoje skúsenosti s dištančným vzde-
lávaním žiakov s mentálnym postihnutím, 
vypracované materiály pre vzdelávanie žiakov 
či nápady na výrobu pomôcok. Vzdelávanie 
žiakov prebieha v rámci technických, ekono-
mických a sociálnych možností rodín žiakov. 
V prvom rade sme však museli žiakov rozdeliť 
na skupiny. Jedná sa o žiakov bez technické-
ho vybavenia a pripojenia na internet, žiakov 
s pripojením na internet i s technickým vy-
bavením a žiakov len s telefonickým pripoje-
ním,“ uviedla zástupkyňa riaditeľky Spojenej 
školy Eva Révayová.

 
Domáce úlohy pre deti, odporúčania a rady 
pre rodičov

Pedagógovia pravidelne pripravujú materi-
ály s domácimi úlohami, precvičovaním a opa-
kovaním prebratého učiva pre žiakov. Vzde-
lávanie prebieha prostredníctvom webovej 
stránky školy, kde sú jednotlivé materiály pre 
žiakov uverejnené. Spolu s domácimi úlohami 
tam žiaci aj rodičia nájdu množstvo odporúča-
ní, ako sa doma učiť, užitočné rady pre rodičov, 
odkazy na webové stránky, ktoré poskytujú 
vzdelávací materiál zadarmo, množstvo ná-
padov, ako tráviť voľný čas, rozvíjať výtvarné 
zručnosti, pracovné návyky a zručnosti. Žiaci 
sú tiež vzdelávaní aj prostredníctvom videoho-
voru, zadávania úloh prostredníctvom e-ma-
ilu, správ (Messenger, WhatsApp), facebo-
oku, telefonického hovoru. Prostredníctvom 
uvedených komunikačných foriem je zabezpe-
čená aj spätná väzba od žiakov k pedagógom. 
Žiaci svoje vypracované úlohy posielajú peda-
gógom prostredníctvom e-mailu či fotografi í. 
So žiakmi a ich rodičmi pedagógovia pravidel-
ne komunikujú aj telefonicky. „Keďže niektorí 
žiaci školy pochádzajú z rodín s veľmi slabými 
sociálnymi a ekonomickými podmienkami, 
nemajú možnosť sa vzdelávať on-line, sú bez 
pripojenia na internet i bez počítačov alebo 
mobilných telefónov. V takých prípadoch sme 
pristúpili v roznášaniu domácich úloh žiakom 
domov do schránok v tlačenej forme. Žiaci 
domáce úlohy vypracujú, všetky dokumenty 
si odložia a po návrate do školy ich odovzdajú 
pedagógom. Domáce úlohy žiakom roznášajú 
niektorí pedagógovia. Tiež spolupracujeme 
s Obecným úradom v Čachticiach a s Obec-
ným úradom v Častkovciach, kde odovzda-
nie domácich úloh žiakom zabezpečujú ich 
pracovníci. V Novom Meste nad Váhom spo-
lupracujeme aj s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny,“ povedala Eva Révayová. Tiež 
využívame aj dištančné vzdelávanie podporo-
vané ministerstvom, a to vzdelávaciu reláciu 

RTVS na STV2 s názvom Školský klub, ktorá 
je určená pre obidva stupne základnej školy. 
Rodičom a žiakom sme odporučili aj portál 
ucimenadialku.sk a rôzne vzdelávacie weby 
a edukačné internetové stránky.

 
Pracovné zručnosti

Pre žiakov je veľmi dôležité aj pracovné vy-
učovanie, ktoré je jedným z hlavných predme-
tov školy. Pracovné zručnosti a návyky si žiaci 
Špeciálnej základnej školy rozvíjajú v rôznych 
oblastiach. V Praktickej škole sú už tieto zruč-
nosti špecifi kované na pomocné práce v ku-
chyni. Učenie žiakov prebieha aj praktickými 
činnosťami spolu s rodičmi i súrodencami pri 
domácich prácach, na záhrade a chode do-
mácnosti ako takej. „Domáce úlohy posielané 
žiakom sú jednoduché, s menším objemom 
zadaní, s citom na stresujúcu situáciu a in-
dividuálne možnosti rodiny sa dieťaťu veno-
vať. Rodičia nemusia mať obavy, že ich dieťa 
nebude ovládať dôležité učivá pre ďalšie štú-
dium. Obsah učiva bude presunutý do vyšších 
ročníkov a učitelia dobehnú so žiakmi všetko 
podstatné v nasledujúcom roku,“ dodala Eva 
Révayová. Rodičom žiakov Spojenej školy 
boli poskytnuté kontakty na jednotlivých pe-
dagógov a v prípade potreby sú pedagógovia 
k dispozícii, aby s nimi jednotlivé zadania úloh 
konzultovali, úlohy aj učivo žiakovi vysvetlili. 
Na webovej stránke školy majú rodičia k dis-
pozícii i nové usmernenia a informácie k zápi-
su detí do 1. ročníka Spojenej školy i posiela-
niu prihlášok žiakov 9. ročníka do Odborného 
učilišťa a Praktickej školy. Všetkým rodičom 
a žiakom i prípadným záujemcom o vzdelá-
vanie sa v Praktickej škole v trojročnom učeb-
nom odbore pomocné práce v kuchyni je on-li-
ne k dispozícii aj výchovná poradkyňa, ktorá 
poskytne konzultácie a informácie.

Monika Šupatíková 
Foto: archív SŠ

VZDELÁVANIA POČAS PANDÉMIE     COVID-19
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Viete, čo zachytáva 
archívna snímka?

NAŠA  FOTOHÁDANKA

Prvomájový sprievod na Fučíkovej 
ulici (v súčasnosti Ulica J. 

Kollára). Za druhou bytovkou 
sprava je Ulica Obrancov mieru. 
Začiatok 60. rokov 20. storočia.

ceruzka

diera

dóza

ihla

ikra

ježko

káva

kniha

krk

mapa

matka

obor

ovocie

papier

pero

pivo

plot

pohár

ryba

zošit

šok

televízor

tona

váza

voda

OSEMSMEROVKA 

TAJNIČKA PRE DETI Správna odpoveď: zlatý dážď

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. kváka pri jazere 

2. guľatá hračka 

3. patrí k nemu stolička 

4. ako robí kozička?

    

5. môžeš si ju prečítať 

6. horná končatina  

7. rozprávkový s viacerými hlavami

8. dáva nám ho kravička

9. behá po poli a má dlhé uši

10. jazdí na ceste  

11. samička kocúra

12. pozeráš ním   
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Inšpirovaní bohatou židovskou históriou v Novom meste nad Váhom 
sme v tomto roku chceli položiť základ novej festivalovej tradície - je-
den víkend v roku naplniť naše mesto pestrým programom, v ktorom 
by na nás dýchala príjemná vôňa histórie, kultúry, múdrosti a umenia 
židovského národa. Niekoľko koncertov a výstav, divadelné a fi lmové 
predstavenia, večer židovskej poézie pri kóšer víne, komentovaná pre-
hliadka mesta s historikom Jozefom Karlíkom, ekumenická bohoslužba 
Modlitba žalmov, židovská gastronómia, hostia a návštevníci od nás aj 
zo zahraničia, to všetko bolo naplánované na dni 15. – 17. mája 2020. 
Pre obmedzenia kultúrno-spoločenských podujatí a stretávaní sa ne-
bolo možné festival uskutočniť. Pripravili sme aspoň malú ochutnávku 
v podobe dokumentu, ktorý počas spomínaného víkendu odvysielala TV 
Pohoda a ktorý je stále možné sledovať na internete.

Dokument spustil vlnu priaznivých ohlasov. Prichádzajú nám reakcie 
z rôznych kútov Slovenska plné uznania a obdivu, že otvárame túto časť 
zabudnutej histórie. Dostali sme aj mail zo Švajčiarska, v ktorom pán 
Pavol Weil pátra po svojich koreňoch, pretože ho rodičia v roku 1944 
ako ročného chlapčeka ukryli u jednej rodiny v dedinke neďaleko Nové-
ho Mesta nad Váhom. Lámanou slovenčinou a s rozochveným hlasom 
telefonoval z Tel Avivu pán Menachem Rosenberg, rodák z Nového 
Mesta nad Váhom, že ho dokument dojal a chcel by festival vo svojom 
rodnom meste zažiť v roku 2021 osobne.

Tieto a ďalšie reakcie svedčia o tom, že sme sa dotkli citlivej témy, kto-
rá vyvoláva mnoho silných spomienok.

Link na video: https://youtu.be/UUCNkEBT6wU
Mária Volárová (autorka je riaditeľka MsKS) 

FESTIVAL ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

Pred pol rokom sa aj naše mesto vďaka kultúrnemu programu na ná-
mestí prihlásilo k odkazu Novembra 1989. Novembrové udalosti v roku 
1989 boli iste veľkým medzníkom v našej histórii. Väčšina občanov 
republiky vtedy spontánnym spôsobom prejavila túžbu po slobodnom 
štáte, v ktorom by nevládla len jedna strana, ale na vládnej moci by sa 
demokratickým spôsobom mohol podieľať každý občan.

Aby sa politická moc dostala späť do rúk občanom, bolo potrebné 
uskutočniť slobodné demokratické voľby, ktoré sa v Československu ne-
konali od roku 1946. Dobre si to uvedomovali už tí, ktorí vyšli v novem-
bri 1989 na námestia. Transparenty s podobným textom ako Žiadame 
slobodné voľby niesli viacerí účastníci generálneho štrajku 27. novem-
bra 1989 aj na novomestskom námestí.

Cesta k slobodným voľbám nebola taká jednoduchá, ako by sa po 
uplynutí tridsiatich rokov mohlo zdať. Prelomovým momentom bolo, že 
aktéri Nežnej revolúcie presadili 29. novembra 1989 zrušenie článku 4 
ústavy o vedúcej úlohy KSČ. Komunistická strana sa takto stala politic-
kým subjektom, ktorý už nedisponoval neobmedzenou politickou mo-
cou, ale mal rovnakú pozíciu ako hnutie Občianske fórum – OF v Čes-
ku, Verejnosť proti násiliu – VPN na Slovensku a iné politické subjekty, 
ktoré vznikali po januári 1990. Aktéri nežnej revolúcie však neodstavili 
komunistov od politického diania, tak ako to predtým oni urobili opo-
zičným politikom po Februári 1948, ale s nimi viedli rokovania pri tzv. 
okrúhlych stoloch.

Politické dianie v našom meste v období po Novembri 1989 až po prvé 
slobodné demokratické voľby v júni 1990 sme podrobnejšie priblížili 
v marcovom vydaní Novomestského spravodajcu, v článku Spomienky 
najmä na dobu pred 30 rokmi (NS 03/ 2020). Jeho autorom je ten naj-
povolanejší - Ľubomír Hausdorf, jeden zo zakladateľov novomestskej 

VPN a tiež aj jediný predseda tejto občianskej iniciatívy.
Jedna z najzávažnejších úloh pre koordinačný výbor VPN v našom 

meste po Novembri 1989 bola rekonštrukcia orgánov miestnej správy. 
Zloženie poslancov ešte aj na začiatku roka 1990 odrážalo výsledky 
posledných volieb do národných výborov konaných v roku 1986, kto-
ré voľbami, tak ako všetky voľby za socializmu, v podstate ani neboli. 
Poslancami sa totiž stávali kandidáti Národného frontu (NF), ktorých 
schvaľovali stranícki funkcionári a zvolenie im zabezpečovala takmer 
100 percentná, v podstate povinná účasť voličov. Dočasným riešením sa 

TRIDSAŤ ROKOV OD PRVÝCH SLOBODNÝCH VOLIEB

Časť novomestského námestia v súčasnosti. Foto: Jana Krištofovičová

Časť námestia v Novom Meste nad Váhom pred tridsiatimi rokmi 

Varenie predvolebného gulášu na mítingu VPN. Vpravo Ing. Ľubomír Hausdorf  
- predseda VPN v Novom Meste n. V., vľavo Ing. Jozef Varta  - predseda MsNV, 

neskôr prvý novomestský primátor
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stala čiastočná obmena poslancov MsNV zákonne prijatým systémom 
kooptácie poslancov. V praxi sa to uskutočňovalo tak, že na miesta ko-
munistických poslancov, ktorí sa postupne vzdávali svojho mandátu, 
boli vybraní takí, ktorí pochádzali z prostredia revolučných hnutí. V No-
vom Meste nad Váhom sa tento proces realizoval len po „tvrdých a zloži-
tých rokovaniach pri okrúhlom stole“. Dôležitá dohoda medzi účastník-
mi okrúhleho stola vznikla 8. januára 1986. Na základe nej na ďalšom 
spoločnom rokovaní bola navrhnutá prvá rekonštruovaná 11-členná 
rada MsNV ôsmimi kandidátmi navrhnutými VPN. Dňa 12. januára na 
mimoriadnom zasadnutí rady MsNV sa tieto návrhy ešte prerokovávali 
a pripravili na schválenie plénu MsNV. Plenárne zasadnutie sa konalo 
15. januára 1990. Po schválení kooptácie nových poslancov sa volili aj 
noví funkcionári MsNV. Predsedom MsNV sa stal Ing. Jozef Varta. Je za-
ujímavé, že nového predsedu, ktorý bol v tom čase kandidátom za VPN, 
volilo ešte nezrekonštruované plénum, v ktorom bolo z 80 poslancov 76 
členov KSS. Ľubomír Hausdorf vo svojom článku uvádza, že komunisti 
volili Jozefa Vartu „so škrípaním zubov“ pretože museli rešpektovať do-
hodu s VPN vytvorenú pri spomínanom rokovaní za okrúhlym stolom.

Rekonštrukcia MsNV sa defi nitívne zavŕšila až na mimoriadnom 20. 
plenárnom zasadnutí MsNV, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. februára 1990 
v divadelnej sále MsKS. Aj tomuto zasadnutiu pléna predchádzali zloži-
té rokovania za okrúhlym stolom. Pri nich sa nestretávali už len členovia 
KSS, zástupcovia NF a koordinačný výbor VPN, ale svoje zastúpenie 
mali aj nové strany, ktoré vznikali v našom meste od januára 1990, napr. 
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Demokratická strana (DS) či 
Strana zelených (SZ). V pléne sa na tomto zasadnutí uskutočnili do-
vtedy najväčšie zmeny v mestskom zastupiteľstve. Svojho mandátu sa 
vzdalo až 30 poslancov. Kooptovanie nových poslancov sa uskutočnilo 
verejným hlasovaním. Nie všetci navrhovaní poslanci boli zvolení, hla-
sovaním neprešlo deväť kandidátov.

Ako vidieť, VPN bola hlavným ťahúňom demokratizačného procesu 
po Novembri 1989 aj v našom meste a svedomito si plnila úlohu garanta 
na dosiahnutie cieľa Nežnej revolúcie, a ten bol jednoznačný – uskutoč-
nenie slobodných demokratických volieb.

Termín volieb bol stanovený na 8. a 9. júna 1990. Volebná kampaň sa 
začala 40 dní pred dňom volieb, teda už od 28. apríla. Pri posledných 
rokovaniach pri okrúhlom stole sa zástupcovia strán a hnutí dohodli, že 
v predvolebnom boji budú dodržiavať zásady etiky a slušnosti, čo sa aj 
v plnej miere uskutočnilo.

V priebehu predvolebného obdobia sa síce konalo viacero podujatí, 
ale tie najvýznamnejšie len týždeň pred voľbami 1. júna 1990. V ten-

to deň počas mítingu VPN na preplnenom námestí rečnil Alexander 
Dubček a v tom istom čase komunisti Vasil Mohorita a Jozef Stank boli 
hlavnými rečníkmi na predvolebnom mítingu KSS, ktorý sa uskutočnil 
v športovej hale.

Volebné miestnosti, ktorých bolo 14, sa nachádzali predovšetkým 
v budovách základných a stredných škôl, ale tiež i v areáli podniku 
VÚMA, v dome služieb, v športovej hale a v budovách nemocnice a pod-
niku OPMP a tiež i v mestskom kultúrnom stredisku.

Podľa očakávania sa jednoznačným víťazom volieb aj v Novom Mes-
te nad Váhom stala VPN, ktorá získala 39,5 percenta platných hlasov. 
Ostatné strany a hnutia boli na tom výrazne horšie. Druhá v poradí bola 
KSČ. Tá dosiahla 17,6 percenta a len o 3 percentá menej – 14,5 percenta, 
získala SNS a podobný výsledok – 13,9 percenta dosiahlo KDH. Ostat-
né strany a hnutia získali menej ako 5 percent hlasov. Výsledky volieb 
v našom meste pre prvé štyri politické subjekty v porovnaní s výsledka-
mi pre celú SR sú však odlišné. VPN síce aj v celoslovenskom meradle 
získala najviac hlasov - 29,3 percenta, ale druhá najúspešnejšia strana 
v našom meste, KSČ, získala na celom Slovensku len 13,4 percenta hla-
sov a umiestnila sa až na štvrtom mieste za KDH a SNS.

Voľby v roku 1990 boli skutočnými demokratickými voľbami aj pre-
to, lebo umožnili jednotlivým občanom slobodne, bez ideologického 
ovplyvňovania, sa rozhodnúť o charaktere vládnej moci. Demokratic-
kým prejavom týchto volieb bola aj skutočnosť, že jedna z politických 
strán, ktorá sa uchádzala o priaznivé volebné výsledky, bola aj KSČ, teda 
strana s dlhodobou totalitnou, antidemokratickou minulosťou.

Pri spomienke na prvé demokratické voľby v našom meste nemôžeme 
nepodčiarknuť význam novomestskej VPN ako hlavného činiteľa de-
mokratických premien po Novembri 1989. Novomestskí „vépeenkári“ 
si boli veľmi dobre vedomí, čo sľúbili demonštrujúcim občanom na no-
vembrovom námestí. Svoj sľub splnili a aj vďaka nim sa Nežná revolúcia 
v Novom Meste dostala k svojmu cieľu – k slobodným voľbám.

 Jozef Karlík

Alexander Dubček na predvolebnom mítingu VPN 
na novomestskom námestí dňa 1. júna 1990. 
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DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2 v Novom Meste 

nad Váhom na Odborárskej ulici 3 (bývalé tlačiarne Tising) 

s ponukou servítkov, sviečok, dekorácii, aranžmánov, jednorazového 

riadu. Svadobná výzdoba - predaj - prenájom.

kontakt: 0905 962 718
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Jarmila Mikšíková (†20.4.2020) 
vo veku 76 rokov

Zuzana Macejková (†20.4.2020)
vo veku  82 rokov

Emília Madrová (†22.4.2020) 
vo veku 76 rokov

Mária Vašková (†24.4.2020) 
vo veku 82 rokov

Anna Haščičová (†24.4.2020) 
vo veku 75 rokov

Pavol Varady (†25.4.2020) 
vo veku 54 rokov

Magdaléna Macková († 25.4.2020) 
vo veku 63 rokov

Marián Pavlík († 28.4.2020) 
vo veku 69 rokov

Ján Šustek (†28.4.2020) 
vo veku 79 rokov

Samuel Ferík (†2.5.2020) 
vo veku 81 rokov

Eva Malcová (†28.4.2020) 
vo veku 64 rokov

PhDr. Svetozár Popelka († 4.5.2020) 
vo veku 80 rokov

Rudolf Behul († 6.5.2020) 
vo veku 81 rokov

Peter Hrúz (†13.5.2020) 
vo veku 51 rokov

Marta Šimončíková, rod. Matejovová 
(†12.5.2020) vo veku 72 rokov

Viliam Mikuška (†13.5.2020) 
vo veku 80 rokov

Ján Hargaš († 14.5.2020) 
vo veku 74 rokov

Daniela Hudecová († 14.5.2020) 
vo veku  61 rokov

Anton Dolinský  († 16.5.2020)
vo veku 64 rokov

O P U S T I L I  N Á S 
Dňa 3.5.2020  sme si pripomenuli smutné piate výročie, kedy nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec a  dedko

Vladimír SLÁVIK
Spomínajte na neho, kto ste ho poznali, a venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

19.4.2020 uplynulo 15 rokov odkedy nás navždy opustila  

naša drahá mamička a babička

Oľga DVORANOVÁ
 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Dcéry Darina a Ľubica s rodinami

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať vedeniu a všetkým zamestnancom Zariadenia pre seniorov 

na ulici Fraňa Kráľa  v Novom Meste nad Váhom. Aj v súčasnej neľahkej situácii, 

pre našu rodinu osobitne bolestnej,  si zachovávajú voči  klientom a ich rodinám ľudský prístup, 

za čo im patrí náš úprimný obdiv a poďakovanie. 

Rodina Slančíková a Macejková

S P O M Í N A M E

P O Ď A K O V A N I E

OSOBNOSTI JÚNA
3.6.1940 * APFEL Viliam, autor literatúry 
faktu, publicista, novinár, redaktor. Narodil sa 
v Novom Meste nad Váhom. Žije v Bratislave – 
80. výročie narodenia.

5.6.1905 * BALÁŽ Daniel, protifašistický 
bojovník. Narodil sa v Bohuniciach. Pôsobil 
v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v roku 
1945 v Trenčíne. Pochovaný je v Novom Meste 
nad Váhom – 115. výročie narodenia.

6.6.1905 * GMEYNER Mikuláš, lekár. Naro-
dil sa v Považanoch. Pôsobil v Novom Meste 
nad Váhom. Zomrel 9.7.1942 v Osvienčime 
(Poľsko) – 115. výročie narodenia.

6.6.1910 * CHLEBÍK Štefan, pedagóg, ovo-
cinár. Narodil sa v Jablonke. Pôsobil ako pe-
dagóg  v základných školách v Novom Meste 
nad Váhom. Je autorom piatich kníh o ovoci-
nárstve, ktoré aj ilustroval. Zomrel 28.4.2005 
v Novom Meste nad Váhom – 110. výročie na-
rodenia.

11.6.1940 * DICOVÁ-ONDREJKOVÁ Jar-
mila, výtvarníčka-maliarka. Narodila sa v Bru-
novciach. Študovala na gymnáziu v Novom 
Meste nad Váhom – 80. výročie narodenia.

18.6.1995† HANZLÍK Ján, geograf, vedec-
ký pracovník. Narodil sa 10.1.1925 v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave – 25. 
výročie úmrtia. 

19.6.1930 * BARTEK Július, výtvarník, ma-
liar. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. 
Zomrel 23.9.2004 v Trnave – 90. výročie na-
rodenia.

19.6.1940 * UHLÍK Peter, pedagóg, osveto-
vý pracovník. Ocenenie: významná osobnosť 
Podjavoriny.  Narodil sa v Starej Turej. Študo-

val na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom. 
Žije v Brezovej pod Bradlom – 80. výročie na-
rodenia. 

21.6.1995 † LAZAROVÁ Katarína, spiso-
vateľka, prekladateľka, účastníčka protifaš. 
odboja. Narodila sa 13.2.1914 v obci Výča-
py-Opatovce. V rokoch 1924-28 študovala 
na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom. 
V roku 1974 ju ŠtB vo svojich zväzkoch 
preklasifi kovala z preverovanej na ne-
priateľskú osobu. Zomrela v Bratislave – 
25. výročie úmrtia.

22.6.1910 † ALTMANN Jakub, pedagóg, 
publicista. Narodil sa v roku 1847 v Myjave. 
Od roku 1895 – 1910 bol riaditeľom židovskej 
reálky (strednej všeobecnovzdelávacej školy) 
v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Popra-
de-Spišská Sobota – 110. výročie úmrtia. 

27.6.1945 † TRESKÝ Karol, osvetový pra-
covník, regionalista, školský inšpektor, peda-
góg. Narodil sa 7.11.1882 v Modre. Od roku 
1907 pôsobil v Novom Meste nad Váhom, kde 
aj zomrel – 75. výročie úmrtia.

28.6.1900 † CHRÁSTEK Michal, kňaz, lite-
rárny historik, bibliograf, redaktor. Narodil sa 
29.5.1825 v Novom Meste nad Váhom. Študo-
val v Trenčíne. Zomrel v Žiari nad Hronom – 
120. výročie úmrtia.

29.6.1975 † DUBEC Anton, pedagóg, ma-
tematik.  Narodil sa 3.2.1906 v Rajci-Šuja. 
V tridsiatich rokoch vyučoval na gymnáziu 
v Novom Meste nad Váhom. Bol autorom 
odborných publikácií, učebníc matematiky 
a deskriptívnej geometrie, metodík vyučova-
nia matematiky a deskriptívnej geometrie na 
rôznych stupňoch škôl. Zomrel v Bratislave – 
45. výročie úmrtia.
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Deň Zeme a s ním spojené environmentálne aktivity sú tradičnou sú-
časťou výchovno-vzdelávacieho procesu študentov Gymnázia M. R. Šte-
fánika v Novom Meste nad Váhom. Každoročne spoločne čistia mesto 
a okolie školy. Škola organizovala pre nich rôzne aktivity pripomínajúce 
dôležitosť ochrany životného prostredia. Tento rok sa všetci museli pri-
spôsobiť novej situácii. A tak si tradičný Deň Zeme pripomenul každý 
samostatne.

V rámci Dňa Zeme študenti vyšli do prírody, aby vyčistili svoje oko-
lie od odpadkov, poukázali na rôzne čierne skládky v blízkosti mesta či 
predstavili environmentálne aktivity, ktorým sa venujú v týchto dňoch 
doma. Ich činy sú nielen ukážkou toho, ako by sme sa mali správať je-
den deň, ale i počas celého roka. Na sociálnej sieti na stránke školy bol 
vytvorený album s fotografi ami a príbehmi študentov, ktoré zozbierala 
koordinátorka environmentálnej výchovy v našej škole PaedDr. Michae-
la Zenková. Ako sa vyslovila študentka septimy Martina: „Ostávame 
doma, aby sme chránili seba aj druhých, a pritom nevedomky chránime 
i našu planétu. Nemuseli sme nič, len sa na chvíľku zastaviť.“
Aktivity sa presunuli aj do záhradky

Malé záhradky a pestovanie byliniek je aktivita, ktorá spája mnohých 
študentov školy. Z rastlín v kvetináčoch postupom času vyrastie chutná 
zelenina, kôpor či bazalka. Študenti sa pochválili aj domácim fóliovní-
kom, ktorý vytvorila spomínaná študentka Martina s rodinou zo starých 
plastových vriec. Zrecyklovali i rúrky na zavlažovanie a vznikol tak pro-
dukt z materiálov, ktorým takto dali druhú šancu. Zaujímavým nápa-
dom bolo aj vysadenie mladých stromčekov v Moravskom Lieskovom. 
Takúto myšlienku dostala Rebecca z kvarty, ktorá myslí nielen na dne-
šok, ale hľadí aj do budúcnosti. Stromčeky na verejnom priestranstve pri 
dome budú časom slúžiť ako ochrana pred prachom a hlukom z cesty. 

Šimon Adamovič z kvinty zasa vysadil najmä ríbezle. „Okrem nás si na 
nich pochutia i pre vtáky, ktoré sa často objavujú v našej záhrade,“ kon-
štatoval Šimon.
Zníženie množstva odpadu je potrebné

Mnoho študentov pokračovalo aj v tradičnom zbieraní odpadkov 
v prírode a v okolí svojho bydliska. „U nás na sídlisku sa snažím udr-
žiavať poriadok zbieraním odpadkov, ktoré tam okoloidúci vyhodia bez 
menšieho zaváhania. A pritom separovať papier, plast či sklo už vedia 
hádam všetci,“ povedal len jedenásťročný žiak prímy Daniel. Mnohí 
študenti v tomto období vymenili futbal na ihrisku za bicykel či korčule. 
Na svojich výletoch si všímajú čierne skládky či „bordel“, ako to sami 
niektorí nazvali. Prinášajú si nielen zážitky z krásnej prírody, ale i od-
padky, ktoré vyzbierali. Iní sa postarali vo svojich rodinách o zníženie 
produkcie odpadu šitím vlastných vreciek na pečivo, zeleninu a ovocie, 
prípadne vymenili igelitové nákupné tašky za vhodnejšie alternatívy. 
Taktiež sa snažia o zníženie spotreby plastových fl iaš využívaním do-
mácich vodných zdrojov. „Rodičia dali opakovane skontrolovať vodu 
z našej vlastnej studne a nakoľko je vysoko kvalitná, nekupujeme balenú 
vodu už niekoľko rokov,“ pochválil sa Marek z prímy.

Činnosti, ktorým sa venovali študenti novomestského gymnázia, sú 
dobrou motiváciou a môžu byť príkladom aj pre tých, ktorí si na Deň 
Zeme nespomenuli. Ako povedala prváčka Simona: „Veľké veci sa začí-
najú malými zázrakmi.“ Nad touto vetou by sa každý mal zamyslieť, pre-
tože aj keď náš život je momentálne spomalený a Zem sa konečne začína 
trochu zotavovať, netreba zabúdať, že takáto situácia tu nebude navždy. 
Zem nie je na jedno použitie. Preto si ju musíme chrániť a zaujímať sa 
o ňu nielen 22. apríla. Zaslúži si našu pozornosť každý deň.

Nina Kališová, študentka GMRŠ

Š

VYBERÁME PRE VÁS Z OSOBNOSTÍ MESTA

KAŽDÝ DEŇ JE DŇOM ZEME

akad. mal. JÚLIUS BARTEK 
- 90. výročie narodenia

Narodil sa 19. 6. 1930 
v Novom Meste nad Váhom. 
V roku 1934 sa rodina 
presťahovala do Serede. 
V rokoch 1951 - 1956 štu-
doval na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bra-
tislave, na oddelení gra-

fi ky u profesora Vincenta Hložníka. V ro-
koch 1957 - 1971 pedagogicky pôsobil pri 
závodnom klube Niklova huta v Seredi. 
V roku 1964 sa presťahoval do Trnavy, kde 
vytvoril množstvo architektonických realizácií. 

Venoval sa grafi ke, maľbe a monumen-
tálnej tvorbe pre architektúru. V po-
lovici šesťdesiatych rokov opúšťa fi gurálne 
východiská, aby sa koncentroval na mnohofa-
rebné abstraktné geometrické štruktúry, často 
s metaforickým významom. Zomrel 23. 9. 2004 
v Trnave.

akad. mal. 
JARMILA DICOVÁ – ONDREJKOVÁ 

- 80. výročie narodenia
Narodila sa 11. 6. 1940 
v Brunovciach. Stredo-
školské štúdiá absolvovala 
v Novom Meste nad Vá-
hom. V rokoch 1957 - 1958 
sa súkromne vzdelávala 
u akad. maliara Juraja Kréna 
v Novom Meste nad Váhom. 

Po absolvovaní prípravného ročníka na Stred-
nej škole umeleckého priemyslu v Bratislave 
v rokoch 1959 - 1965 študovala na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave, na odde-
lení voľnej grafi ky a knižnej ilustrácie u profe-
sora Vincenta Hložníka. Žije a tvorí v Bratisla-
ve. Venuje sa tvorbe pre architektúru (vytvorila 
mnoho exteriérových a interiérových realizácií 
po celom Slovensku), voľnej maliarskej tvorbe 
a knižnej ilustrácii (predovšetkým pre deti a 

mládež). Vo svojich farbami hýriacich dielach, 
na pomedzí reálneho a abstraktného, využíva 
symbolické apely na zachovanie civilizácie 
i poučenie zo starovekých dejinných súvislos-
tí. V jej tvorbe majúvýznamné miesto aj maľby 
a grafi ky, v ktorých častým námetom je poetic-
ký vtáčí svet a svet prírody vôbec.

(GPM)

ZÁTIŠIE, olej, 1997 MATKINO ŠŤASTIE, akryl, 2009


