
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   

 „Narodil sa s futbalom v krvi, bol 
moderným typom obrancu s podporou 
v útočnej fáze, presnými centrami a 
prudkou strelou. Vždy  mal dobrú 
náladu, bol výborným zabávačom,“ 
povedal o Pavlovi Kapkovi dubnický 
spoluhráč Ľuboš Nosický. Elegán 
z Dolnej Poruby stále behá po futbalo-
vých trávnikoch a v uplynulej sezóne sa 
stal najlepším strelcom mužstva rodnej 
obce! V júli oslavuje 45. narodeniny. 

 
 Pri ohliadnutí za uplynulou sezónou si viac spokojný s hrou  
alebo umiestnením TJ Slovan v II. triede Sever? 
O čosi viac s umiestnením. Pri pohľade na vekový priemer mužstva 
sme v tabuľke obsadili solídnu šiestu priečku. Výsledky ani herný 
prejav však neboli také, ako sme si predstavovali. Chceli sme hrať 
o špicu. Niekoľko zápasov sme mali dobrých, ale v niektorých sme 
sa naozaj vytrápili. Kolísavú formu v závere jarnej časti spôsobili 
najmä problémy s dochádzkou. 
 Kde hľadať príčinu? Paradoxne, ešte koncom marca sa niektorí  
hráči nezmestili ani na zápasovú súpisku. 

Už som v Porube veľa rokov a s týmto bojujeme pravidelne. Ne-
viem, či je to nedostatočnou motiváciou, keď stratíme reálnu šancu 
na postup. Podľa mňa je vždy o čo hrať. V tomto smere je problém 
skôr s mladými hráčmi, takže to asi bude len v hlavách. Každý jeden 
v mužstve je vekom síce dospelý, ale situácia sa nezmení, pokiaľ 
všetci mentálne nedozrejú a neuvedomia si, že ich futbal baví 
a spravia preň všetko, aj keď hrajú nižšiu súťaž. 
 Od zápasu s Beckovom si kvôli zraneniu zadného stehenného  
svalu nútene pauzoval šesť kôl. Ako si na tom zdravotne? 
Už celkom dobre. Po dlhej dobe mám za sebou prvý tréning. Verím, 
že letná prestávka a dovolenka mi ešte viac pomôžu. Okrem zrane-
ného členka, s ktorým som laboroval jeden a pol roka, som takýto 
dlhotrvajúci zápasový výpadok nemal ani počas ligovej kariéry. 
 Spomenieš si, ako si sa v lete 1987 dostal z dorastu TTS Trenčín  
do Dunajskej Stredy? 
Niektorí si mysleli, že to je kvôli bratovi Janovi, ktorý tam pôsobil. 
Nebolo to na jeho podnet, asi si ma vyhliadli v dorasteneckej lige. 
Hneď po príchode ma však upozornil, že to budem mať nesmierne 
ťažké. S týmto vedomím som tam aj išiel. Nenamýšľal som si, že ako 
osemnásťročný hneď zo zostavy vytlačím hráčov, ktorí už v lige 
niečo odohrali. Stačí, ak spomeniem mená ako Stando Vahala, Peťo 
Kašpar či Tibor Mičinec.                                 POKRAČOVANIE NA S. 4. 

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S HRAJÚCIM TRÉNEROM FUTBALISTOV TJ SLOVAN 

Aktuálna téma: užitočné tipy 
pre bezstarostné leto 

 » s. 3 
 

Pohľad na druhý štvrťrok 2014 
očami starostu obce 

 » s. 4 

 

Laura Suchá bude Slovensko 
reprezentovať na OH mládeže 

 » s. 6 

Naši školáci v knižnici diskuto-
vali s Adelou Banášovou  

 » s. 7 

Deň matiek  
v podaní školákov.  
Foto: Peter Zelíska 
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UZNESENIA Z XVIII. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

OZ NA XVIII. ZASADNUTÍ DŇA 17. 6. 2014  
SCHVÁLILO: 

 záverečný účet obce za rok 2013  výrokom 
podľa Zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočto- 
vých pravidlách územnej samosprávy § 16 
ods. 10  nasledovne: „celoročné hospodá-
renie obce sa schvaľuje bez výhrad“, 

 vysporiadanie schodku v sume -3354 Eur, 
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 
písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o roz- 
počtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov z finančných 
operácií vo výške 3354 Eur, 

 zostatok finančných operácií v sume 27052 
Eur, ktorý bude zdrojom rozpočtu obce na 
rok 2014 v príjmových operáciách bez tvor-
by rezervného fondu v roku 2014, 

 správu o výsledku inventarizácie majetku, 
záväzkov a pohľadávok obce a rozpočtovej 
organizácie k 31. 12. 2013, 

 VZN č. 4/2014 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvá-
dzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 
na území obce Dolná Poruba, 

 finančný príspevok vo výške 50 Eur pre 
žiakov 9. ročníka základnej školy v Dolnej 
Porube na záverečnú rozlúčku so školou,                                                                                            

 žiadosť p. Mika Ľubomíra o predĺženie ná-
jomnej zmluvy na obecnej bytovke na 1 rok, 

 žiadosť zo Súkromnej základnej umeleckej 
školy v Omšení o bezplatný prenájom sály 
kultúrneho domu v obci za účelom konania 
záverečného koncertu žiakov SZUŠ, 

 žiadosť o finančný príspevok vo výške 200 
Eur na ušitie krojov pre deti z materskej 
školy, ktoré budú využívané pri rôznych vy-
stúpeniach detí, 

 členstvo vo verejno-súkromnom partner-
stve (VSP), ktoré vznikne spojením mikrore-
giónov Podhorie, Uhrovská dolina 
a Teplička, 

 opravu miestnej komunikácie v časti 
u Suchých od súpis. č. 318 po súpis. č. 305 
v celkovej dĺžke 200 m a šírke cca 2,5m, 
v celkovej výške nákladov 7410 Eur, 
ZOBRALO NA VEDOMIE: 

 stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu Záverečného účtu obce za rok 
2013, 

 sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec 
vyberá za správne úkony na územní obce 
Dolná Poruba v súlade so zákonom č. 
145/1995 Z.z. a novelou zákona č. 
347/2013 Z.z. o správnych poplatkoch, 

 žiadosť na brúsenie parkiet v I., II. a IV. 
triede v budove základnej školy v D. Porube, 

 informáciu starostu obce o pracovnom 
stretnutí starostov, starostiek a primátorov 
členských obcí a miest Stredného Považia, 

 informácie poskytnuté firmou AE konzul-
tanti s.r.o., Zámocká 3, Bratislava 
o ponúkanom projekte na modernizáciu 
verejného osvetlenia v obci s výmenou sve-
telných zdrojov za svetelné zdroje typu LED, 

 čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej 
organizácie  za 1. Q 2014, 

 návrh poplatkov za sprístupnenie informá-
cií, ktoré obec vyberá na území obce Dolná 
Poruba v súlade s § 21 zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 
URČILO: 

 v zmysle § 11, ods. 3, písm. c) Zákona č. 
369/1990 Z .z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov počet pos-
lancov Obecného zastupiteľstva Dolná 
Poruba  na ďalšie volebné obdobie 
v počte 5 poslancov, 

 v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) Zákona č. 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov výkon funkcie staros-
tu obce Dolná Poruba na celý úväzok na 
celé ďalšie volebné obdobie. 

ZUZANA VÁNIOVÁ

 

VÝŇATOK ZO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 4/2014 O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO  
ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKOD-
ŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP PODĽA MIESTNYCH PODMIENOK NA ÚZEMÍ OBCE DOLNÁ PORUBA 
 
 

§ 2 Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody 
(1) Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verej-
ného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pit-
nou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to: miestnym rozhla-
som, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na interne-
tovej stránke obce v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, 
najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok a po vy-
hlásení mimoriadnej situácie. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy 
platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného 
vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou 
vodou. 
(2) V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely, ako je 
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané pitnú vodu z 
verejného vodovodu používať na polievanie záhrad, ihriska, ve-
rejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, 
umývanie áut , napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, sta-
vebné účely a upratovanie. 
§ 3 Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou 
(1) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodo-
vodom, starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným 
zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným 
zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými 
prepravnými prostriedkami v spolupráci s Trenčianskou vodohos-
podárskou spoločnosťou, a.s. 
(2) Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:  
a) verejné priestranstvo pred obchodnými jednotkami v obci,  

b) v hornej časti obce – autobusový otoč, 
c) v časti u Bežákov pri autobusovej zastávke, 
d) v časti u Suchých pred potravinami Jednoty COOP, 
(3) Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v 
ods.2 oznámi obec a to miestnym rozhlasom, písomným oznáme-
ní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.  
(4) Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpe-
čuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve. 
 

§4 Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškod-
ňovanie obsahu žúmp 
(1) Domácnosti, ktoré nie je možné z technických príčin napojiť na 
verejnú kanalizáciu, používajú na odvádzanie odpadových vôd 
žumpy. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzko-
vať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo 
žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia 
obyvateľov alebo životného prostredia. 
(2) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy 
v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady 
prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.  
(3) Obec v súlade s právnymi normami dáva na vedomie, že naj-
bližšou firmou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a 
septikov je Obec Dolná Poruba – Pestovateľská pálenica, s.r.o. 
Dolná Poruba. 

(4) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie 
kontrolnému orgánu obce doklad o spôsobe zneškodnenia odpa-

dových vôd zo žumpy.                                        OcÚ DOLNÁ PORUBA 

VECI VEREJNÉ 
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Užitočné tipy pre bezstarostné leto 
 

Leto. Čas dovoleniek. Či už svoje vytúžené chvíle oddychu strávite 
v záhrade, na horách alebo pri mori, nezabúdajte, že čert nikdy 
nespí. Prinášame vám zopár užitočných tipov a nezabúdame ani 
na cestovateľské inšpirácie. 
 

TOP 10 NA SLOVENSKU (slovakia.travel) 
Bratislava 
Hlavné mesto nad Dunajom a korunovačné mesto uhorských kráľov 
vrátane významnej panovníčky Márie Terézie. 
Tatry a Liptov 
Vysokohorské túry, počas ktorých môžete stretnúť voľne žijúcich 
kamzíkov, adrenalínové bikeparky aj cyklistické chodníky pre celé 
rodiny a k tomu akvaparky. 
Košice 
Druhé najväčšie mesto na Slovensku má svoju jedinečnú atmosféru. 
Malebnému centru dominuje Dóm svätej Alžbety. 
Banská Štiavnica 
Historické banské mesto, pre svoje úchvatné centrum a technické 
pamiatky okolia zapísané do zoznamu UNESCO. 
Spišský hrad 
S rozlohou viac ako 40 000 m2 ide o jeden z najväčších hradných 
komplexov v celej Európe. 
Slovenský raj 
Národný park Slovenský raj získal svoj názov úplne oprávnene. V 
jeho hustých lesoch sa budete cítiť ako na inej planéte. 
Bardejov 
Mesto v regióne Šariš sa hrdí veľkorysým obdĺžnikovým námestím 
zapísaným do zoznamu UNESCO. 
Drevené kostolíky v slovenskej časti Karpát 
Hervartov, Tvrdošín, Kežmarok, Leštiny, Hronsek, Bodružal, Ladomi-
rová a Ruská Bystrá. Mnohé z nich sú postavené bez jediného klinca 
a ich výzdoba vám zoberie dych. 
Jaskyne Slovenského krasu 
Slovensko má okrem prírodného a kultúrneho bohatstva na po-
vrchu aj skvosty ukryté pod zemou. 
Kúpele Piešťany 
Svetoznáme liečivé bahno, voda a monumentálne hotely v úžas-
ných parkoch sú to pravé pre váš dokonalý relax. 
 

 
 

3 x NAJ SLOVENSKA (visitslovakia.com) 
Najväčší drevený oltár na svete: Kostol sv. Jakuba 
Lokalita: Levoča 
Jedinečnosť: výška 18,6 m a šírka 6,3 m 
Najvyšší vrch Karpát: Gerlachovský štít 
Lokalita: Vysoké Tatry 
Jedinečnosť: výška 2655m n. m. 
Jedna z najstarších mincovní na svete: Kremnická mincovňa 
Lokalita: Kremnica 
Jedinečnosť: rok založenia 1328 

 

TOP 10 METROPOL ROKA 2014 (dromedar.sk) 
 Paríž, Francúzsko 

 Trinidad, Kuba 

 Kapské mesto, Juhoafrická republika 

 Riga, Lotyšsko 

 Zürich, Švajčiarsko 

 Šanghaj, Čína 

 Vancouver, Kanada 

 Chicago, USA 

 Adelaide, Južná Austrália 

 Auckland, Nový Zéland 
 

 
 

EURÓPSKA KOMISIA RADÍ... (europa.eu) 
Kto mi môže pomôcť, ak mám počas dovolenky problémy s letec-
kou spoločnosťou, autopožičovňou alebo cestovnou kanceláriou? 
Ak došlo k meškaniu alebo zrušeniu môjho leteckého, vlakového, 
autobusového či lodného spojenia... 
Vďaka predpisom EÚ v oblasti práv cestujúcich by vám v prípade 
niekoľkohodinového oneskorenia vášho leteckého alebo iného 
spojenia mala dopravná spoločnosť, s ktorou cestujete, poskytnúť 
spravodlivé odškodnenie. Ak v dôsledku zrušenia cesty musíte 
zostať v hoteli vzdialenom od konečného cieľa vašej cesty, výdavky 
naň by mal uhradiť predmetný prevádzkovateľ leteckej alebo želez-
ničnej dopravy. Pred cestou si zistite, ako si možno na letiskách, v 
prístavoch alebo na vlakových staniciach v celej Európe uplatniť 
svoje práva, alebo si stiahnite aplikáciu pre smartfóny. 
Objednal som si dovolenkový pobyt s balíkom služieb, ale moja 
cestovná kancelária skrachovala. Mám nárok na vrátenie peňazí? 
Smernica o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb 
chráni európskych spotrebiteľov, ktorí cestujú na dovolenku, pri-
čom sa vzťahuje na vopred zorganizované dovolenkové balíky kom-
binujúce aspoň dve z uvedených služieb: 1. dopravu, 2. ubytovanie 
alebo 3. iné turistické služby, ako napríklad výlety (zahrnuté v cene 
zájazdu). Smernica poskytuje ochranu, ktorá sa týka: informácií v 
brožúrach, práva odstúpiť od zmluvy bez pokuty, zodpovednosti za 
služby (napríklad v prípade hotelov nezodpovedajúcich danému 
štandardu) a ochrany spotrebiteľa v prípade bankrotu cestovnej 
kancelárie alebo leteckého dopravca. 
Podľa nových návrhov Európskej komisie, podporených Európskym 
parlamentom (MEMO/14/184), sa táto ochrana v budúcnosti rozšíri 
aj na dovolenkárov, ktorí si cez internet objednajú tzv. personalizo-
vané dovolenkové balíky, teda dovolenky upravené podľa svojich 
vlastných predstáv (či už od jedného alebo viacero vzájomne ob-
chodne prepojených predajcov). Dodatočnú ochranu tak získa 
okolo 120 miliónov ľudí. 
 

Spracoval: PETER MARTINÁK, Foto: slovakia.travel, dromedar.sk 

AKTUÁLNA TÉMA 

Spišský hrad 

Trinidad, Kuba 

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/index.html
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/mobile.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX:31990L0314
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX:31990L0314
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-184_en.htm
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Mojimi očami 
POHĽAD STAROSTU OBCE NA DRUHÝ 
ŠTVRŤROK 2014 
 

Vstúpili sme do 
druhej polovice 
roka 2014. Ak by 
som mal hodnotiť 
druhý kvartál 
tohto roka, mu-
sím povedať, že 
sa niesol v duchu 
kontrol už zreali-
zovaných projek-
tov. S potešením 

vám môžem oznámiť, že kontrolná skupina 
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
(PPA) nám nevytkla žiadne nedostatky, čo je 
zásadná podmienka na úhradu vynalože-
ných finančných zdrojov. 
Konečne sme sa posunuli dopredu aj 
s opravami miestnych komunikácií (Milošo-
vá), ktoré boli realizované zo zdrojov PPA. 
Vo vlastnej réžii nám ostáva opraviť odtoko-
vú mrežu, ktorá je zdeformovaná. Pri oprave 
tejto komunikácie som zaregistroval isté 

ponosy niektorých občanov v zmysle „prečo 
komunikácia nie je širšia“ a podobne. Každý 
projekt je limitovaný určitou maximálnou 
sumou a toto je premietnuté v stavebnom 
projekte. Ak by sme tieto postupy pri reali-
zácii projektov nedodržali, hrozilo by nám 
nevrátenie oprávnených výdavkov. To zna-
mená krátenie dotácie alebo úplné zamiet-
nutie úhrady projektu. 
Síce s ťažkosťami, ale úspešne sme vykonali 
opravu ďalšej miestnej komunikácie v časti 
u Suchých za obchodným domom COOP 
Jednota. Táto oprava bola financovaná 
z ušetrených finančných zdrojov obce. 
Som si plne vedomý, že je potrebné opraviť 
ešte cestu pod pálenicou, Dolinky a U Kote-
ša. Postupne, ako nám to finančná situácia 
dovolí, dokončíme i tieto opravy vrátane 
odtokových (odvodňovacích) mreží. Tieto 
sme doposiaľ realizovali na troch miestach – 
U Guliša, Bavlnku a pri cintoríne. 
Ďalšie práce, ktoré sme uskutočnili, bola 
oprava lavičiek na miestnom cintoríne 
a akútna havária kanalizácie na obecnej 
bytovke, kde boli vykonávané výkopové 
práce na havárii odpadového potrubia 
obecnej bytovky. 

Ako som už informoval, máme na kontrole 
(PPA) ďalšie tri projekty a to „Oprava strechy 
KD, revitalizácia priestoru pred obecným 
úradom a vybudovanie detského ihriska“. To 
sú projekty, ktoré budú financované z PPA. 
V súčasnosti prebiehajú práce v športovom 
areáli futbalového štadióna – kompletná 
výmena oplotenia. Tie chceme ukončiť do 15. 
7. 2014, ešte pred 4. ročníkom súťaže vo 
varení guláša, ktorá sa uskutoční 19. 7. 2014 
v spolupráci MAS mikroregiónu Teplička, 
APVV Veteran police Slovakia Bratislava 
a Trenčín, hasičov našej obce a TJ Slovan 
Dolná Poruba. Nebude chýbať pestrý sprie-
vodný program, občerstvenie pre deti 
i dospelých a samozrejme futbalové derby 
starých pánov zo susedmi z Valaskej Belej, 
ako aj futbalistov A-mužstiev Dolnej a Hornej 
Poruby. Srdečne vás všetkých pozývam na 
toto už tradičné športovo-kultúrne podujatie. 
V neposlednom rade ďakujem všetkým za 
pomoc pri zveľaďovaní našej obce, zároveň 
gratulujem svadobčanom, novonarodeným 
deťom a ich rodičom. Všetkým spoluobča-
nom želám pekné prázdniny! 

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce),  
Foto: Peter Zelíska, Peter Martinák

 

     
 
 

DOKONČENIE ROZHOVORU S P. KAPKOM 
 

 DAC v tom čase patril k špičke v najvyššej súťaži, po víťazstve nad  
Spartou Praha získal Československý pohár. Môžeš porovnať atmo-
sféru v klube a meste s tým, čo si dovtedy zažil v Trenčíne? 
To sa nedá porovnávať. Dunajská Streda znamenala v tom čase po-
jem. Každý híkal nad podmienkami a eufóriou v meste. Cítil som sa 
ako v rozprávke, futbalisti boli uznávaní, ľudia si nás všímali, fanúšiko-
via sa tešili, keď nás mohli pozdraviť a porozprávať sa. Mužstvo bolo 
kvalitné, partia fungovala v duchu jeden za všetkých, všetci za jedné-
ho. Starší nad nami držali ochranné krídla. 
 Povolávací rozkaz si dostal do Liptovského Mikuláša, B-mužstva  
Banskej Bystrice. Prečo si po vojenčine pokračoval práve v Dubnici? 
Medzitým som sa oženil. Po návrate mi v DAC povedali, že počas 
rozbehnutej sezóny majú uzavretý káder. Otec robil na hutách, kde 
pôsobili aj dubnickí funkcionári. Dozvedeli sa, že mi skracujú vojenčinu 
a že v Dunajskej Strede pre mňa nemajú byt ani zaujímavé podmienky. 
Oslovili ma. Najhlavnejšie bolo, že som dostal robotu a slušný príjem. 

 Krátku, avšak o to zaujímavejšiu kapitolu v tvojej kariére predsta- 
vuje angažmán v izraelskom klube Apoel Ashdod. 
Keď mi v Dubnici ako tridsaťročnému povedali, že so mnou nepočítajú, 
brat mi cez agenta, ktorý mal v Izraeli dobré kontakty, pomohol spro-
stredkovať skúšku. Za dva týždne som odohral štyri zápasy. 
 Môžeš porovnať z pozície hrajúceho trénera, s čím nastupovala na  
ihrisko tvoja generácia a ako zápas vnímajú mladí futbalisti dnes? 
Najväčší rozdiel spočíva v prístupe. Boli sme hladní po víťazstve a tak 
to na ihrisku vyzeralo. Dokázali sme sa kvôli zlému výsledku pohádať aj 
počas priateľského zápasu. Nehovorím, že teraz mladí chalani nechcú 
vyhrávať, lenže zápas pre nich končí hneď, ako vyzlečú dres. 
 Prezradíš recept na futbalovú dlhovekosť? 
Myslím, že recept na dlhovekosť neexistuje, či už vo futbalovom alebo 
reálnom živote. Človek si musí zvážiť, čo mu prospieva a čo nie. Najprv 
si treba v hlave usporiadať priority. Mňa futbal stále baví, chcem ho 
hrať, pokiaľ budem vládať, ale treba mu aj niečo obetovať. Kto má 
futbal naozaj rád, nájde si recept, ako sa udržať v správnom tempe. 
 

PETER MARTINÁK, Foto: archív PK 

MEDZI NAMI 

Viac fotografií zo života obce nájdete 
na webe www.dolnaporuba.sk 

 

http://www.dolnaporuba.sk/
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Výnimočná nedeľa 
 

Pre Bibku Hoštákovú, Andreja Bielika, Patríciu Daridovú, Adelu 
Ilavskú a Adamka Zelísku bol deň 11. 5. 2014 výnimočný. Bol to 
deň ich prvého svätého prijímania. Obrad sa uskutočnil v kostole 
svätého Martina v Dolnej Porube.         Text a foto: PETER ZELÍSKA  
 

 

 
 

Slovenská hymna 
má 170 rokov 
 

Text slovenskej hymny má melodický 
a slovný prejav pre väčšinu Slovákov. 
Hymnická pieseň „Nad Tatrou sa blýska“, 
ktorá sa stala slovenskou štátnou hym-
nou, vznikla pre 170 rokmi.  
V čase, keď sa začali prejavovať prvé verej-
né snahy národne orientovaných skupín 
získať slobodu, pri demonštratívnom od-
chode slovenských študentov z Bratislavy 
do Levoče. Bol to nútený odchod Ľudovíta 
Štúra z evanjelického lýcea v Bratislave. 
Text piesne štúrovskej mládeže, ktorá vyšla 
anonymne v Domovej pokladnici pod ná- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zvom Dobrovoľnícka, napísal spisovateľ 
Janko Matúška z Oravy. Mal vtedy 23 rokov 
a bol študentom lýcea. Text budúcej hymny 
odporučil spievať na nápev ľudovej piesne 
„Kopala studienku“. Pôvodne mal text šesť 
strof, neskôr bol upravený a skrátený na 
štyri. Prvá strofa piesne „zastavme sa bra-
tia“ sa 12. 12. 1918 stala súčasťou štátnej 
hymny Československa. 
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 
v roku 1993 sa v treťom riadku text zmenil 
na verziu „zastavme ich bratia“. 
Jej obsah nesie veľké duchovné posolstvo 
pre súčasnú generáciu. Môžeme byť hrdí 
na národnú hymnu. Vyrástla prirodzene 
z bohatstva, z hlboko zakoreneného kmeňa 
v duši Slovákov. 
PETER TVRDOŇ, Zdroj: ExtraPlus, wikipedia 

 

 

V detstve karatista, teraz kňaz 
 

16. mája 2014 navštívil našu farnosť rímskokatolícky kňaz Marián 
Kuffa (54), ktorý sa venuje ľuďom na okraji spoločnosti.  
Pôsobí v Žakovciach ako rímskokatolícky kňaz, kde pracuje s ľuďmi z 
polepšovní, s navrátilcami z väzenia, alkoholikmi, či narkomanmi. Po 
omši v kostole v Omšení, na ktorej mal kázeň, si mohli veriaci vypočuť aj 
jeho príhovor, ktorý trval takmer 1,5 hodiny. Hovoril o živote s ľuďmi na 
okraji spoločnosti, s pomocou ktorých dokončil opravu fary a vybudoval 
ďalšie objekty. V súčasnosti je na fare viac ako 260 ľudí, ktorí potrebujú 
jeho pomoc. Dozvedeli sme sa tiež, ako sa stal kňazom a čo všetko 
musel na tejto ceste prekonať.                       Text a foto: PETER ZELÍSKA 
 
 
 

     

 
 

KULTÚRNY ŽIVOT 

Eurovoľby ´2014 
 

Európsky parlament má zákonodarnú a rozpočtovú právomoc 
a dozerá na činnosť všetkých európskych inštitúcií. Tohtoročné 
voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili 24. mája 2014. 
Kandidovalo 29 politických strán v ktorých bolo 333 kandidátov. 
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu 
volilo 13 nových slovenských europoslancov. V eurovoľbách 
volilo na Slovensku opäť málo ľudí, účasť dosiahla len 13,05 %. Na 
priebeh Európskych volieb v našej obci dohliadala okrsková vo-
lebná komisia zložená zo 7 členov a zapisovateľky. Účasť vo voľ-
bách bola najnižšia v Trenčianskom kraji – len 5,53 %. 
Tieto voľby boli tretími od vstupu Slovenska do EÚ. Nový euro-
parlament by sa mal prvýkrát zísť začiatkom júla na prvom ple-
nárnom zasadnutí. 
 

Zvolení poslanci Európskeho parlamentu za SR: 
Maroš Šefčovič (Smer–SD), Monika Flašíková-Beňová (Smer–SD), 
Boris Zala (Smer–SD), Vladimír Maňka (Smer–SD), Anna Zaborská 
(KDH), Miroslav Mikolášik (KDH), Igor Štefanec (SDKÚ – DS), Eduard 
Kukan(SDKÚ – DS), Branislav Škripek (OĹaNO), József Nagy (Most –
HÍD), Richard Sulík (SaS), Pál Csáky (SMK), Jana Žitňanská (NOVA). 

 

PETER TVRDOŇ, Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

Pán Boh nás nebude súdiť za to, 
čo sme nemohli urobiť. Ale za to, 

čo sme mohli a neurobili sme. 
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S reprezentáciou smer Čína 
 

Výkonný výbor Slovenského olympijského výboru na základe 
návrhov príslušných športových zväzov predbežne schválil nomi-
náciu slovenskej výpravy na II. Olympijské hry mládeže v čínskom 
Nanjingu (16. – 28. augusta). Slovensko by v 11 športoch malo 
reprezentovať spolu 37 športovcov (10 chlapcov a 27 dievčat). 
Fantastická správa znie, že medzi nominovanými figuruje aj pät-
násťročná futbalistka Laura Suchá z Dolnej Poruby! 
Našu výpravu povedie člen výkonného výboru SOV a predseda 

komisie športovcov SOV, päťnásobný olympionik a dvojnásobný 
bronzový olympijský medailista v streľbe Jozef Gӧnci.  
Žreb v dejisku OH mládeže 2014 rozhodol o zložení základných 
skupín futbalového turnaja. Slovenská pätnástka sa stretne v A-
skupine s rovesníčkami z Venezuely a Papua Novej Guinei. Šesť 
účastníkov turnaja je rozdelených do dvoch trojčlenných skupín, 
účastníkmi B-skupiny sú domáca Čína, Mexiko a Namíbia. Zveren-
kyne trénera Branislava Petroviča si vybojovali účasť na OH mláde-
že na kvalifikačnom turnaji v októbri minulého roka vo švajčiarskom 
Nyone za účasti troch európskych tímov. V rozhodujúcom zápase 
zdolali Azerbajdžan 1:0. V kádri nechýbala ani talentovaná hráčka 
MŠK Slovan Trenčianske Teplice a zmiešaného žiackeho družstva TJ 
Slovan Dolná Poruba Laura Suchá. „Každý zápas sa začína od 0:0, 
očakávam vyrovnaný turnaj a urobíme všetko, čo bude v našich 
silách pre úspešnú reprezentáciu krajiny. Z môjho pohľadu je veľ-
kým úspechom už samotná účasť Slovenska na záverečnom turnaji 
OH," povedal smerom k žrebu tréner ženskej pätnástky. 
Prípravu na letné OH v Číne náš najmladší ženský reprezentačný tím 
odštartoval v apríli aj s Laurou Suchou v anglickom meste Repton. 
Na medzinárodnom turnaji Bob Docherty Cup 2014 sa nestratil a v 
konkurencii všetkých reprezentačných tímov z Britských ostrovov 
obsadil výborné delené 3. miesto. Domov sa vrátil s bilanciou 1 
víťazstvo (Severné Írsko 2:0), 1 remíza (Škótsko 0:0) a 1 prehra 
(Írsko 1:2). Proti Severnému Írsku Suchá odohrala celý zápas, 
v bezgólovom zápase so Škótskom ju v 44. minúte striedala Hráde-
ľová. Koncom júna odohrala slovenská pätnástka prípravný dvojzá-
pas s Českou republikou. Vo Viničnom naše futbalistky zvíťazili 5:0. 
Laura Suchá v ňom nastúpila v základnej zostave a v 31. minúte 
strelila svoj premiérový reprezentačný gól, ktorý znamenal vedenie 
2:0. V odvete v Uherskom Brode Slovenky podľahli českým roves-
níčkam 0:3. Pred odletom do Nanjingu sa reprezentácia stretne na 
záverečnom sústredení. „Zraz máme naplánovaný na záver júla, v 
priebehu siedmych dní odohráme dva-tri prípravné zápasy a 8. 
augusta odlietame do dejiska záverečného turnaja," dodal na záver 
tréner Petrovič. Laure blahoželáme k významnému medzníku 
v kariére a želáme veľa ďalších (nielen) športových úspechov! 

PM, Zdroj: www.futbalsfz.sk, www.olympic.sk 
 

 

SVÄTOREČENIE PÁPEŽOV 
 

Cirkev má od 27. 4. 2014 dvoch nových 
svätcov. Pápež František vo Vatikáne na 
Námesti sv. Petra vyhlásil Jána XXIII. 
a Jána Pavla II. za svätých. Slávenie malo 
charakter Nedele Božieho milosrdenstva, 
ako vyvrcholenie Veľkonočnej oktávy. Na 
oltár boli uložené relikvie oboch novo 
svätorečených: krv Jána Pavla II. priniesla 

spolu s manželom Kostaričanka, ktorej 
uzdravenie v roku 2011 bolo uznané za 
zázrak a kúsok pokožky Jána XXIII. priniesli 
členovia jeho príbuzenstva. Pre Slovákov, 
ako aj pre obyvateľov našej obce je blízka 
osoba Jána Pavla II. (vlastným menom 
Karol Józef Wojtyła), ktorý pochádzal 
z Wadowic pri Krakove a netajil sa vrúcnym 
vzťahom k Slovensku. Našu krajinu navštívil 
trikrát, čo je na to, aká sme malá krajina, 

pomerne dosť veľa. Pápež František na-
zval sv. Jána XXIII. „pápežom poddajnosti 
voči Duchu Svätému“ a sv. Jána Pavla II. 
„pápežom rodiny“. Obaja zosnulí pápeži 
sú považovaní za najvplyvnejších 
a najobľúbenejších v katolíckej cirkvi 
v novodobých dejinách. Od tejto chvíle im 
cirkev prejavuje nábožnú úctu príslušnú 
svätým.  

PETER TVRDOŇ, Foto: TV Lux
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

ŽENILI SME „DAŠA“ 
Do stavu manželského prestúpil 7. júna futbalista Slovan Dolná Po-
ruba Martin Daško. Spoločné ÁNO si povedali s Gabikou Bajčíkovou. 
Mladoženích na svadobnú hostinu pozval aj svojich spoluhráčov, 
ktorí sa mu na druhý deň odvďačili víťazstvom v Mníchovej Lehote. 
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Stretnutie s Adelou 
 

Tretia májová streda mala pre školákov 
z Dolnej Poruby špecifickú príchuť. 
V krajskej knižnici v Trenčíne sa zúčastnili 
besedy s Adelou Banášovou. Okrem disku-
sie o svete šoubiznisu televízna 
a rozhlasová moderátorka deťom predsta-
vila svoju knižku Zabudnuté slovenské 
rozprávky. Zábavné príbehy pre deti vyba-
vila presvedčivým rodokmeňom a vlastný-

mi ilustráciami. Pôvodne sa v starej sloven-
čine volali Poviedanky starjeho baču a jeho 
príhody, lenže knihu s takýmto názvom by 
si vraj nikto nekúpil. O salaši, na ktorom sa 
starý zaprášený zväzok našiel vieme len to, 
že autorka si ho predstavovala ako miesto 
nehodiace sa do konceptu modernej doby, 
ktoré musia zbúrať, aby tam mohli postaviť 
niečo polyfunkčné. 
Hlavnými hrdinami knižky sú traja bryn-
dzovníci. Keďže sú z bryndze, sú mäkkí a 
majú mäkké srdce. Postavičky stretávajú 

počas púte po Slovensku rôzne, nielen 
rozprávkové, bytosti. Príbehy sú uvoľnené 
a vtipne vystihujú viaceré spoločenské 
neduhy. Napríklad v malej horskej dedinke 
Klebetné Kydy s devätnástimi obyvateľmi 
bryndzovníci zisťujú, že väčšina ľudí celé 
dni klebetí a ohovára tých, čo práve nie sú 
nablízku.  
Ako doplnila autorka, čitateľ by mal pri 
čítaní Zabudnutých slovenských rozprávok 
na všetko zabudnúť. 

Text a foto: PETER MARTINÁK

 
      
 
 
 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

KONCERT ŽIAKOV ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 
8. mája sa konal v Omšení koncert Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorú navštevujú aj 
žiaci ZŠ v Dolnej Porube. Koncert vyvrcholil vystúpením orchestru, ktorý vedie Stanislav Mok-
rý. Koncert mal vysokú umeleckú úroveň. Na fotografii zľava: Ľubko Bežák, Mikuláš Nedielka a 
Ondrej Nedielka. Vzadu hrá na akordeón Peťko Bielik.                     Text a foto: PETER ZELÍSKA 
 

VÝLET DO PARLAMENTU 
Koncom školského roka sa Základnej škole 
v Dolnej Porube v spolupráci s trenčianskou 
knižnicou podarilo žiakom sprostredkovať 
exkurziu do Národnej rady Slovenskej re-
publiky. Priľahlé nádvorie Bratislavského 
hradu má osobitné čaro nielen na fotkách. 
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MOZAIKA 

Naše spoločenstvo 
 

V období 1. 4. – 30. 6. 2014 
 

JULIÁNA BIELIKOVÁ KLÁRA ŠUPÁKOVÁ, sa medzi nás narodili: ,  
 

PAVLÍNA VÁNIOVÁ (rod. Šupáková) MÁ-navždy nás opustili: , 
RIA ŽABKOVÁ (rod. Smolková), MICHAL TVRDOŇ, ANNA ĎAT-
KOVÁ (rod. Merková), ALŽBETA DORIČKOVÁ (rod. Olašová), 
 

LUCIA ČMELKOVÁ MÁRIA BEŽÁKOVÁ, JARMI-prisťahovali sa: , 
LA BEŽÁKOVÁ, NIKOLA CHYBOVÁ,  
 

Ing. VERONIKA ĎATKOVÁ ANNA TVRDOŇO-odsťahovali sa: , 
VÁ, ĽUBOŠ TVRDOŇ, ZUZANA TVRDOŇOVÁ, JAKUB TVRDOŇ, 
 

manželstvo uzavreli: Ing. VERONIKA SUCHÁ a RUDOLF ĎATKO, 
ĽUBOMÍR TROKAN a MONIKA SUCHÁ. 
 

POČET OBYVATEĽOV K 2. 7. 2014: 793 (409 MUŽOV, 384 ŽIEN). 
OcÚ DOLNÁ PORUBA 
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Záleží vám na  

budúcnosti  
školy v Dolnej Porube? 
TAK POMÔŽTE! 

Prispejte na účet občianskeho združenia SRRZ–RZ pri Základnej škole s materskou školou v Dolnej Porube! Bližšie informácie: 
www.zsdporuba.edupage.sk, na obecnom úrade alebo u predsedníčky OZ Danky Suchej (D. Poruba 379). ČÍSLO ÚČTU: 2803075451/0200 (VÚB banka). 

INZERUJTE V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 
032/6597257, dolnoporubskyhlas@centrum.sk 

 


