
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Začiatkom aktuálneho školského 
roka došlo k zmene na čele Rady 
školy pri Základnej škole s MŠ 
v Dolnej Porube. Katarínu Bližnáko-
vú vo funkcii predsedníčky vystrie-
dala ZUZANA CIHLÁROVÁ (31) 
z Novej Dubnice, triedna učiteľka 
v tunajšej materskej škole. 
 
■ Akými kompetenciami vlastne 
disponuje inštitút Rady školy? Kam 
siaha jeho vplyv v oblasti výchov-
no-vzdelávacieho procesu? 
Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré 
sa vzťahujú k práci školy. V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu 
sa vyjadruje k návrhu na počty prijímaných detí , na zavedenie študij-
ných a učebných odborov a ich zameraní, k návrhu školského vzdelá-
vacieho programu a výchovného programu, k správe o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy, ku kon-
cepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovaného najmenej na dva 

roky a každoročne vyhodnocovaného, či k informácii o pedagogicko-
organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu. 
■ Môžete čitateľom v krátkosti priblížiť detaily septembrovej voľby 
do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Dolnej Porube? 
Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí volila zo svojich 
členov predsedu a podpredsedu Rady školy a to na obdobie štyroch 
rokov. Zároveň mal každý člen možnosť kandidovať na tento post. 
Predsedu a podpredsedu Rady školy navrhli a volili jej členovia, a to 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Rady školy. 
■ Mali ste pri voľbe predsedníčky nejakých protikandidátov? 
Nie, nemala. Mala som plnú podporu zúčastnených členov Rady školy. 
■ Ktorý podnet vás presvedčil kandidovať na tento post? 
Ak mám byť úprimná, kandidovať z vlastného presvedčenia som moc 
nechcela. Je to funkcia, ktorá zastáva veľa povinnosti a nesie zo sebou 
taktiež veľkú zodpovednosť. V predošlom volebnom období som 
pôsobila ako členka Rady školy a kto ma pozná, vie, že sa nebojím 
povedať svoj názor a predovšetkým obhájiť názor celej skupiny. 
Jednoznačne sa členovia Rady školy zhodli na predsedníčke. Dúfam, 
že nesklamem ich dôveru.                                 POKRAČOVANIE NA S. 7 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S PREDSEDNÍČKOU RADY ŠKOLY 

Dolná Poruba si pripomína 660. 
výročie 1. písomnej zmienky 

 » s. 3 
 

Starosta obce hodnotil prvý 
štvrťrok 2015 

 » s. 4 

 

NEPREHLIADNITE: fotoreportáž 
z fašiangovej veselice 

 » s. 5 
 

Vyhodnotenie čitateľskej súťaže 
o reflexné prvky 

 » s. 8 

 

SAD zrušila časť spojov do D. Poruby! 
Viac na s. 4 

 

Foto: Daniel Suchý 
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
Z DŇA 17. 3. 2015 

 

Prítomní poslanci: Daniel Bežák, Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter Zelíska; 
prítomný kontrolór obce: Anna Ďurovcová. 
Zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 
 

K bodu: Otvorenie 
II. zasadnutie obecného zastupiteľstva Dolná Poruba (ďalej len OZ) otvoril starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan a srdečne všetkých 
prítomných privítal. 
 

K bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Pavla Gagu a Daniela Bežáka, ktorí boli jednomyseľne schválení. Písaním zápisnice 
poveril zamestnanca obecného úradu Mgr. Danu Suchú. 
 

K bodu: Schválenie programu zasadnutia 
Starosta obce prečítal program zasadnutia, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. 
 

K bodu: Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce udelil slovo kontrolórke obce Anne Ďurovcovej, ktorá vykonala kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí 
OZ a skonštatovala, že uznesenia  sa priebežne plnia, trvajú alebo sú splnené. Poslanci kontrolu plnenia uznesení zobrali na vedomie. 
Kontrolórka obce spracovala a podala poslancom správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014 a plán kontrolnej 
činnosti na rok 2015, ktorý poslanci zobrali na vedomie. 
 

K bodu: Schválenie Dodatku č. 1 k štatútu obce 
V zmysle uznesenia OZ z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Dolnej Porube bol vypracovaný Dodatok č .1 k štatútu obce a následne s ním 
súvisiaci aj Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku OZ v Dolnej Porube, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. 
 

K bodu: Žiadosti Základnej školy s materskou školou v Dolnej Porube  
Starosta obce predložil žiadosť ZŠ s MŠ, Dolná Poruba 88, o poskytnutie financií z rozpočtu obce na zakúpenie školských potrieb pre 
prváčikov v sume 62,22Eur, ktorú poslanci jednomyseľne schválili. 
Informácie ohľadom plnenia uznesenia – kontroly zo strany obce o finančných prostriedkoch na škole podala poslancom kontrolórka 
obce, ktoré poslanci zobrali na vedomie. 
 

K bodu: Rôzne žiadosti 
Poslanci preberali nasledovné žiadosti občanov: 
a) Žiadosť Petra Smolku o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke jednomyseľne schválili na 1 rok. 
b) Žiadosť Andrei Suchej o úľavu za odvozu odpadu pre dcéru Luciu Suchú z dôvodu ZŤP poslanci jednomyseľne schválili odpustením 

plnej sumy. 
c) Žiadosť Mgr. Petra Tvrdoňa o opravu odvodňovacej mreže na ulici Milošová poslanci zobrali na vedomie s tým, že tieto práce sú 

v najbližších pracovných plánoch obce v roku 2015. 
d) Žiadosť Moniky Tašárovej o odkúpenie časti pozemku pri cintoríne, ktorá je vo vlastníctve obce, poslanci zobrali na vedomie 

a uložili stavebnej komisii pri obecnom úrade, aby vykonala na tvare miesta obhliadku a preskúmala dôvod odkúpenia pozemku. 
 

K bodu: Informácie starostu obce 
Starosta obce informoval poslancov o výzve čerpania nenávratných fondov z Programu rozvoja vidieka na roky 2014 - 2020 
z Ministerstva pôdohospodárstva a výstavby SR (MPaV SR). Na základe tejto informácie poslanci prijali uznesenie, v ktorom  poverili 
starostu obce spolupracovať na príprave projektov v zmysle výziev pre roky 2014 - 2020 s tým, že zároveň ho poverujú spolupracovať 
v zmysle zákonných postupov s externým manažmentom pre spracovanie projektov z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 - 2020, 
ktorý prezentovalo MPaV SR, na príprave a konzultácií projektov, ktoré budú posunuté na spracovanie. 
Starosta obce podal poslancom informáciu o ústnej žiadosti Márii Horňákovej na vybudovanie kúpeľne v rodinnom dome č. 341. Pos-
lanci odporučili stavebnej komisii, aby na svojom zasadnutí túto žiadosť prerokovala a prizvala na ňu aj vlastníkov, resp. zástupcov 
nehnuteľnosti. 
Problém v sociálnej oblasti rodiny Fábikovej, ktorú rieši Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín (ÚPSVR Trenčín), oddelenie sociál-
noprávnej ochrany detí, poslanci zobrali na vedomie a odporučili komisii verejného záujmu pri obecnom úrade navštíviť uvedenú rodi-
nu v termíne do 14 dní odo dňa zasadnutia OZ a zistiť ich sociálne a bytové podmienky podľa požiadavky ÚPSVR Trenčín. 
 

K bodu: Diskusia a záver 
Po krátkej diskusii sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

DANA SUCHÁ 
 

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU OBCE DOLNÁ PORUBA 
Dôvodová správa: Návrh dodatku č. 1 k Štatútu obce Dolná Poruba vychádza zo zmien v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Dodatok č. 1 k Štatútu obce Dolná Poruba vydáva pre obec Dolná Poruba Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube na základe § 11 ods. 4 
písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: „Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba 
bude v zmysle rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba trvať v príslušný deň od 14.00 do 18.00 h, ak obecné zastupi-
teľstvo nerozhodne inak.“ 
 

VECI VEREJNÉ 



 
3 Dolnoporubský hlas 

 
 
 
 

Podeľme sa s pokladom  
RODINNÝCH ARCHÍVOV! 
 

Obec Dolná Poruba si v roku 2015 pripomína 660. výročie prvej 
písomnej zmienky. Ako sme vás informovali v predchádzajúcom 
čísle, obecný úrad v decembri doručil na Ministerstvo kultúry SR 
žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015 
v rámci programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-
osvetová činnosť (podprogram 7.4 / Vedecko-výskumná a publi-
kačná činnosť).  
Cieľom projektu je spracovať a pútavou formou priblížiť vybrané 
kapitoly z minulosti i súčasnosti Dolnej Poruby a vydať dosiaľ 
neexistujúcu prehľadnú monografiu s obrazovou prílohou (Dolná 
Poruba na fotografiách, v historických prameňoch a súvislostiach), 
ktorá originálnym spôsobom pripomenie spomínané jubileum 
prvej písomnej zmienky o obci.  
Žiadosť bola po splnení podmienky úplnosti podľa zákona odstú-
pená gestorovi programu. V súčasnosti prebieha schvaľovací 
proces, konečný rezultát o finančnej (ne)podpore sa verejnosť 
dozvie v najbližších dňoch, o čom vás, samozrejme, budeme in-
formovať. Jadro autorského kolektívu však nezaháľa a priebežne 
zhromažďuje a selektuje zachované archívne pramene. Po viacná-
sobných výzvach v našich obecných novinách s radosťou konšta-
tujeme, že Dolnoporubčania v sebe predsa len prebudili pocit 
spolupatričnosti a postupne vo svojich rodinných archívoch na-
chádzajú zabudnuté skvosty, ktoré si nezaslúžia zapadnúť pra-
chom. Výzva spojená s prosbou o zapožičanie dobových fotografií, 
dokumentov a iných historických prameňov je stále aktuálna. 
O niektoré z nich sa s vami radi podelíme už teraz. 
 

Vo vestibule obecného úradu v Dolnej Porube je na stene zavese-
ný obraz ženy s dieťaťom, signovaný „Luhý“ s datáciou 37 (=1937). 
Pátrame po totožnosti tejto ženy, pričom zatiaľ máme k dispozícii 
iba fakt, že údajne bývala v dome oproti obecnému úradu, 

v usadlosti, kde neskoršie vypukol požiar. Uvítame akúkoľvek in-
formáciu, ktorá by napomohla k identifikácii portrétovanej osoby. 
Prosíme vás, aby ste vaše poznatky sprostredkovali na obecnom 
úrade osobne alebo telefonicky (032/6597257). Ďakujeme. 
 

 
Mláťačka, 1977. Fotografiu urobil turista a poslal Jozefovi Bližniakovi. 
 

Prosíme občanov, ktorých príbuzní (starí či prastarí otcovia, strý-
kovia, bratia starých rodičov...) sa nevrátili z prvej svetovej vojny 
(1914-1918) domov, aby nám pomohli pri získavaní informácií 
o počte a totožnostiach padlých mužov z Dolnej Poruby. 
Každý jeden si zaslúži našu úctu a ich zoznam bude súčasťou pripra-
vovanej publikácie o obci. S dostupnými údajmi ako meno, priezvis-
ko, dátum narodenia, manželka, deti, krajina, kde zomreli, prípadne 
dátum úmrtia alebo aj fotografia sa prihláste na Obecnom úrade 
v Dolnej Porube. Vopred ďakujeme za ochotu pomôcť. 
 

 
Ján Marušinec – vojak rakúsko-uhorskej armády počas 1. svetovej vojny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slávnostné otvorenie budovy obecného úradu v Dolnej Porube 
 

PETER MARTINÁK (koordinátor projektu), 
Foto: PM, archív OcÚ, súkromné archívy; Reprofoto: Peter Zelíska, PM 

AKTUÁLNA TÉMA 



 
4 Dolnoporubský hlas 

 
 
 
 

Mojimi očami 
 

Vážení občania, sú za 
nami štyri roky, keď 
sme si dali okrem 
iného za cieľ štvrť-
ročne vydávať obec-
né noviny Dolnopo-
rubský hlas. Hlavným 
účelom tohto roz-
hodnutia je pravi-
delne informovať 

občanov o našej práci a celkovej situácii 
v obci. Pokiaľ možno zo všetkých oblastí. 
Predchádzajúcim volebným obdobím skonči-
lo i programovacie obdobie čerpania dotácií 
z eurofondov a zároveň vláda SR a príslušné 
rezorty nastavujú nové výzvy na roky 2014 – 
2020, o ktoré sa v prvej etape budeme uchá-

dzať formou projektov z Programu rozvoja 
vidieka na roky 2014 – 2020. Tu vidím prie-
stor na ďalšie zveľaďovanie obce. 
Už v minulosti som naznačoval, že chceme 
dokončiť úpravu centrálnej časti obce, pokra-
čovať v revitalizácii materskej školy, prípadne 
zvýšiť jej kapacitu. Prvé rokovania k týmto 
výzvam máme naplánované na mesiac apríl. 
Už tradične sme úspešne organizovali oslavy 
fašiangov. Tu mi prináleží poďakovať všet-
kým, ktorí nám pomáhali zvládnuť toto ná-
ročné kultúrno-spoločenské podujatie: Po-
ľovníckej spoločnosti Homôlka, ľudovej hud-
be Nedielkovci, poslancom obecného zastupi-
teľstva a zamestnancom obce, pekárni HO-
MOLKA, s.r.o., potravinám Lubex a Remix, 
Dobrovoľnému hasičskému zboru Dolná 
Poruba, mäsiarovi Rudolfovi Nedielkovi, 
rodákovi z Dolnej Poruby Ivanovi Hofierkovi, 
pracovníkom na VPP pri likvidácii snehu ako 

i ostatným občanom, dobrovoľníkom a náv-
števníkom, ktorí svojou prítomnosťou prispeli 
k príjemnej atmosfére. 
V najbližšej budúcnosti nás čakajú nasledovné 
aktivity: stavanie centrálneho mája, oslavy 
660. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
Dolná Poruba (o harmonograme vás budeme 
priebežne informovať), piaty ročník súťaže vo 
varení guláša spojenej s regionálnym poduja-
tím „Cesta, ktorá spája“ – turistický pochod  
z Trenčianskej Teplej do Dolnej Poruby. Ter-
mín súťaže je stanovený na 27. 6. 2015 a už 
teraz vás na ňu srdečne pozývame!   
Záverom mi dovoľte zablahoželať rodičom 
novonarodených spoluobčanov, ich ratoles-
tiam zavinšovať šťastný život a prisťahova-
ným občanom popriať, aby sa im u nás dobre 
a spokojne bývalo. 

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce),  
Foto: Peter Zelíska

PODPORTE NAŠE DETI,  
venujte 2 % z dane do ich vzdelania! 
 

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zapla-
tenej dane z príjmov na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň navyše, ľudia a 
firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale 
bude prevedená v prospech neziskových organizácií. Podporte dobrú vec, venujte 2 % 
z vašich daní v prospech Základnej školy v Dolnej Porube alebo Súkromnej základnej ume-
leckej školy v Omšení s pobočkou v Dolnej Porube! 
Vzdelávanie detí môžete podporiť formou darovania 2% z vašej dane, ktorú ako právnická 
alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník), alebo cez zamestnávateľa 
(ako zamestnanec). Poskytnutie 2% pre vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže 
ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho 
rozpočtu. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za minulý rok a Vyhlásenie o poukázaní sumy 
do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov doručte na príslušný daňový úrad podľa vášho 
bydliska do 30. 4. 2015. 
Potrebné tlačivá s už vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na webovej stránke základnej 
školy (www.zsdporuba.edupage.sk, sekcia Dokumenty na stiahnutie), v budove ZŠ, na obec-
nom úrade alebo u predsedníčky občianskeho združenia SRRZ – RZ pri Základnej škole 
s materskou školou v Dolnej Porube Danky Suchej (D. Poruba 379). 
Na rozvoj základnej a materskej školy v Dolnej Porube môžete kedykoľvek prispieť aj pro-
stredníctvom účtu občianskeho združenia SRRZ – RZ č. 2803075451/0200 (VÚB). 
Bližšie informácie a kontakt: Mgr. Pavlína Vakošová (riaditeľka ZŠ s MŠ), telefón: 032 6597 
279, e-mail: zssms.dp@inmail.sk.                                                               Text a foto: PETER MARTINÁK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDZI NAMI 

Úprava spojov SAD Trenčín 
 

Od 1. 3. 2015 vstúpil do platnosti nový ces-
tovný poriadok pre prímestskú dopravu, 
ktorý platí aj pre našu obec. Zmluvní doprav-
covia spracovali podrobnú analýzu dlhodobo 
nerentabilných spojov. Po komunikácii so 
zástupcami miest a obcí, ktorí sa mali mož-
nosť vyjadriť k pripravovanej optimalizácií, 
predložil Trenčiansky samosprávny kraj návrh 
na zníženie dohodnutého objemu tarifných 
kilometrov. Pri návrhu sa prihliadalo na za-
chovanie základnej dopravnej obslužnosti 
a vznesené pripomienky boli odkonzultované 
s dopravcami.  
Niektoré zrušené autobusové spoje boli 
nahradené formou prestupov. V praxi to 
znamená, že ak dva autobusy v ten istý čas 
idú podobnou trasou spoločne(aj keď sú to 
iné linky), a každý má nižšiu obsaditeľnosť, 
vďaka prestupom sa na jednej trase autobus 
naplní. Pričom ostáva zachovaná možnosť 
dopraviť sa na miesto určenia autobusom. 
Výška cestovného ostane zachovaná. 
Prímestská autobusová doprava poskytuje aj 
zľavy. Od 1. januára 2015 majú občania nad 
70 rokov jednosmerné osobitné cestovné vo 
výške 0,35 Eur za každých aj začatých 25 km.  
 

SPOJE, PRI KTORÝCH DOCHÁDZA K ZMENE 
 

 Spoj č. 79, 10:50 h (sobota, nedeľa, sviatok)  
z TN (Dlhé Hony) smer D. Poruba, bude skrátený 
po zástavku Omšenie (OcÚ). 
 

 Spoj č. 65, 22:15 h (pracovné dni) z TN (SAD) 
smer D. Poruba, bude skrátený po zástavku 
Omšenie (OcÚ). Do D. Poruby pokračuje spoj 
z Dubnice n/V. 
 

 Spoj č. 12, 5:30 h (pracovné dni) z D. Poruby 
(OcÚ) smer TN (Dlhé Hony), bude skrátený zo 
zástavky Omšenie (OcÚ) s odchodom 5:40 h. Z D. 
Poruby vychádza prvý spoj o 5:40 h (hor. koniec). 
 

 Spoj č. 32, 12:15 h (sobota, nedeľa, sviatok) z D. 
Poruby (OcÚ) smer TN (Dlhé Hony), bude skráte-
ný zo zástavky Omšenie (OcÚ) s odch. 12:30 h. 

 

PETER TVRDOŇ, Zdroj: SAD TN, TSK 
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OBRAZOM: Valentínska fašiangová veselica 
 

V sobotu, 14. februára 2015, vyvrcholilo v našej obci fašiangové obdobie. Nádvorie kultúrneho domu dýchalo tradíciami, hýrilo farbami a 
rozvoniavalo omamnými vôňami zabíjačkových špecialít, ktoré od skorého rána pripravoval kolektív pod vedením hlavného mäsiara Rudolfa 
Nedielku. Mediálnym partnerom akcie bol týždenník Pardon. Pripomeňte si tento deň v tematickej fotogalérii.            PM, Foto: Peter Martinák 
 

 
 

     
 

     

KULTÚRNY ŽIVOT 
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Výsledky referenda o ochrane rodiny 
 

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa uskutočnilo už 
ôsme referendové hlasovanie, ktoré bolo 7. februára 2015. Refe-
rendum iniciovala Aliancia za rodinu a týkalo sa manželstva, adopcií 
deti a sexuálnej výchovy na školách. 
Referendum bolo neúspešné, nakoľko sa zúčastnilo na Slovensku 
len 21,4 %.občanov. 
V našej obci dohliadala na priebeh okrsková volebná komisia zložená 
z 5 členov bez zapisovateľky. Účasť  našich občanov bola 34,10 %. 
Počet oprávnených voličov v Dolnej Porube   651 
 

Počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali lístky  222 
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov  1 

 

REFERENDOVÉ OTÁZKY 
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné 
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého 
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná 
výchova? 
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyu-
čovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia 
alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 

Otázka  Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné hlasy 

Počet Podiel (%) Počet Podiel (%) Počet Podiel (%) 
1. 216 97,29 5 2,25 1 0,45 

2. 214 96,39 7 3,15 1 0,45 
3. 212 95,49 9 4,05 1 0,45 

 

PETER TVRDOŇ, Zdroj: Štatistický úrad SR
 
 

Do jarnej časti so  
staronovými posilami 
 
Futbalový oddiel TJ Slovan Dolná Poruba má 
za sebou ďalšiu pestrú zimu. Mužstvo dospe-
lých sa pripravovalo prevažne v „domácich“ 
podmienkach. Tréningový stan si najprv 
rozložilo v Trenčianskych Tepliciach, od janu-
ára využívalo ihrisko s umelou trávou v Om-
šení. Koncom februára nabrala 22-členná 
výprava smer Dolný Kubín. V osvedčenom 
prostredí zariadenia Kopačka priamo na 
tamojšom mestskom futbalovom štadióne 
našli po roku opäť ideálne podmienky na 
posilnenie kondície, nácvik herných situácií, 
utuženie kolektívneho ducha i regeneráciu. 
Štyri tréningové jednotky futbalisti zavŕšili 
prípravným zápasom s účastníkom I. triedy 
ObFZ Dolný Kubín – OŠK Pribiš (0:1).  
V rámci zimnej prestávky sa v klube udiali aj 
personálne zmeny. Káder vystužil navrátilec 
z Trenčianskych Teplíc, strelecky disponova-
ný útočník Tomáš Suchý, od ktorého si v TJ 
Slovan sľubujú najmä efektívnejšiu koncov-

ku. Tesne pred koncom prestupového ob-
dobia sa z hosťovania v TJ KOVO Beluša 
vrátil aj ďalší kmeňový hráč Dolnej Poruby, 
Jakub Hoppan. V súčasnosti tvorí mužstvo 
22 hráčov. Hoci sa na zápasovej súpiske 
môže objaviť len 18 mien, je pozitívne, že 
kolektív je súdržný a rešpektuje rotačný 
systém trénerov s úmyslom dosiahnuť čo 
najlepšie výsledky a výkony na trávniku. 
Prvoradým cieľom v TJ Slovan však naďalej 
zostáva nezlomná partia. 

Cez zimu nelenili ani starí páni, ktorí repre-
zentovali na halovom turnaji o pohár starostu 
Hornej Poruby v Púchove. Zverenci nehrajú-
ceho kapitána Romana Suchého si zmerali sily 
s rovesníkmi z Hornej Poruby, Košeckého 
Podhradia a Mrlínka v okrese Kroměříž. Po 
rozhodujúcom víťazstve nad moravským 
účastníkom (4:3) obsadili 3. miesto a do 
svojej vitríny priniesli ďalší cenný pohár. 
Vedenie, hráči a realizačný tím TJ Slovan 
Dolná Poruba touto cestou ďakujú svojim 
„patrónom“, ktorí im ochotne a nezištne 
prispeli na materiálno-technické zabezpeče-
nie zimného sústredenia v Dolnom Kubíne 
a zároveň pomohli úspešne vstúpiť do jarnej 
časti sezóny 2014/2015. Sú to (v abecednom 
poradí): Bežák Milan (Nová Dubnica), Homola 
Milan (Trenčín), Pekáreň HOMOLKA s.r.o. 
(Dolná Poruba), Hrbáček Roman (Dolná Poru-
ba), Kapko Peter (Valaská Belá), JUDr. Kopčan 
Miroslav (Dolná Poruba), Ing. Suchý Ján (Tren-
čianska Teplá), Suchý Milan (Dolná Poruba), 
Suchý Miroslav (Dolná Poruba), Strieška Peter 
(Trenčianske Teplice), Šlesárik Peter (Trenčian-
ska Turná), ŽIHLAVNÍK s.r.o. (Omšenie). 

PETER MARTINÁK, Foto: archív TJ Slovan 

 

Odroň kopaničársky 
KOMENTÁR OCHRANCU PRÍRODY ALFONZA LIŠKU 
 

Urobil som nákup potravín do plného plecniaka. Doma som všetko 
povykladal a skontroloval ceny. Šokovaný som si všimol nápisy na 
sáčkoch so sušeným ovocím. Výrobca, krajina pôvodu. Fazuľa z Číny, 
brusnice z Kalifornie, čučoriedky z Turecka, slivky z Južnej Ameriky. Je 
to možné? Je to pravda! Kde je miesto pre Slovákov? Kde sa podeli sady, 
sušiarne, konzervárne? No prosím, zase som si poplakal, posťažoval sa... 
Nedávno prišiel ku mne kamarát. Práve som bol vystrojený po zále-
sácky a tak ma požiadal, či môže ísť so mnou. Jasné! A tak sme s jeho 
autom prešli na vzdialenú samotu na kopaniciach. Samotu vo venci 
hôr a rolí. Chalupa pri brehu potoka, holubník, mláťačka, traktory, 
kopa hnoja... Čomu sa vždy teším, keď tam prídem, je stará dreveno-
hlinená sušiareň ovocia. Gazda bol doma na dvore a tak nás hromo-
vým hlasom počastoval nadávkami, že ho pri robote bavíme. Bol 

pracovný deň a tak som sa i trocha hanbil, keď mi podával tvrdú med-
vediu labu, prepáčte, ale inak sa to ani nedá povedať. A tak nás tento 
boží človek poučoval o všetkom, hlavne o drine okolo rolí, lesa, sade, 
pálení slivovice a sušení ovocia. Úžasná prednáška. Oči sa mu radosťou 
blýskali, že môže prezrádzať pravdu o láske k pôde. Tvár mal dobrácku 
a tak som si vychutnával tieto minúty s dojatím. Keď sme sa s ním 
rozlúčili, môj kamarát na jeho adresu povedal: „Je to odroň kopaničár-
sky!“ A ja som dodal, že áno, ale so zlatou medailou – za statočnosť pri 
obrábaní rodnej zeme, zveľaďovaní gazdovstva. 
Kto spočíta zaburinené role, sady, vydrancované lesy? Koľko ovocia 
zhnije? Koľko musíme preplatiť ovocie spoza mora, koľko stojí dopra-
va? A že vraj je hospodárska kríza? Poznáte východisko? Sebestačnosť 
vo výrobe potravín je najdôležitejšia, nie automobilky! 
Poznáte ten titul – vraj sprostý sedliak. Sedliak predsa nemôže byť 
sprostý. Musí poznať tisíce zákonitostí o pôde, sade, roli, zvieratách, 
gazdovstve. A preto sa takýmto „odroňom kopaničárskym“ vždy hlbo-
ko pokloním. Som šťastný, že ich spoznávam. Ešte žijú! 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

Tomáš Suchý zase oblieka dolnoporubský dres. 



 
7 Dolnoporubský hlas 

 
     
 

DOKONČENIE ROZHOVORU S PREDSEDNÍČKOU RADY ŠKOLY Z. CIHLÁROVOU 

 

■ Keďže s pozíciou v Rade školy už máte 
viacročné skúsenosti, viete pomenovať 
najväčšie rezervy, resp. potenciál v jej sme-
rovaní? Na aké priority a aktivity budete 
z pozície predsedníčky klásť najväčší dôraz? 
Nemám právo hodnotiť, či sa veci správne 
alebo nesprávne riešili v predošlom volebnom 
období, či veci odhlasované boli zároveň tou 
správnou cestou. Viem však, že sme vždy 
starostlivo zvažovali dané skutočnosti a podľa 
najlepšieho vedomia a svedomia pristupovali 
k záveru, ktorý sme odhlasovali. V úvode za-
sadnutí Rady školy, ktoré sa realizujú zvyčajne 
štyrikrát do roka má už tradične slovo pani 
riaditeľka Pavlína Vakošová, ktorá nás oboz-
námi s prípadnými zmenami, informuje nás 
o dôležitých skutočnostiach. Nie raz sa vyskyt-
ne situácia, kde si vzájomne poradíme, vyjad-
ríme sa k jadru veci otvorene a ponúkneme si 

navzájom riešenia v mnohých veciach. Brať 
post predsedníčky Rady školy zodpovedne 
a byť nápomocným článkom počas celého 
volebného obdobia je mojou prioritou. 
■ Túžili ste byť odmalička učiteľkou 
v materskej škole? Vnímate svoje zamest-
nanie ako prácu, povolanie alebo poslanie? 
Úprimne? Vôbec. Nikdy som neuvažovala 
v detstve o práci učiteľky. Ako malá som 
chcela byť letuškou a to ma držalo veľmi dlho. 
Potom kdesi na druhom stupni sa mi v hlave 
zrodila myšlienka byť kuchárkou. Bolo to 
tesne po tom ako som upiekla svoj prvý koláč 
a ukuchtila svoje prvé francúzske zemiaky. 
Keď som si v 9. ročníku podávala prihlášku na 
štúdium na strednú školu, mama mi bez 
akéhokoľvek rozhovoru dala do rúk prihlášku 
na Pedagogickú a sociálnu akadémiu. Z očí 
som jej čítala „chceš – nechceš – musíš“ a tak 

je zo mňa učiteľka. Raz darmo, mama vždy 
vie, čo je pre jej dieťa najlepšie... 
■ Skúste nám na záver prezradiť, čo je nové 
v našej materskej škole, čo majú škôlkari za 
sebou a čo najzaujímavejšie ich v tomto 
školskom roku ešte čaká. 
V našej škôlke je stále niečo nové. Ale taká 
ozaj „najnovšia“ je moja kolegyňa Zuzka 
Uherková. Je čerstvou absolventkou Pedago-
gickej a sociálnej akadémie a vzťah k deťom a 
chuť pracovať jej naozaj nechýba. Nové má-
me taktiež detské ihrisko. Síce od jesene v 
areáli MŠ, no kvôli nepriazni počasia ho vyu-
žívame až od jari. Deti sa veľmi tešia na pobyt 
vonku a naopak, nechcú ísť dnu. Onedlho sa 
budeme tešiť z nových moderných 
a pohodlných ležadiel, na ktorých spolufinan-
covaní sa podieľa obec aj Rada školy. 

PETER MARTINÁK, Foto: archív ZC
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plavecký výcvik žiakov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fyzika hrou 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karneval 

 
 
 
 
 
 

 
Divadelné predstavenie Janko Polienko 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

Deň učiteľov  
 

Vo štvrtok 26. marca 2015 sa uskutočnilo v Trenčianskych Tepliciach stretnutie pedago-
gických zamestnancov so starostom obce Dolná Poruba JUDr. Miroslavom Kopčanom 
a zástupcom starostu Milanom Suchým pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov.  
Pán starosta vo svojom príhovore ocenil a poďakoval pedagogickým zamestnancom 
základnej i materskej školy, ktorí trpezlivo, ochotne, s pochopením a láskou vykonávajú 
náročné povolanie učiteľa. 
Z pozície riaditeľky Základnej školy s MŠ sa pripájam k tomuto poďakovaniu a prajem všet-
kým kolegom v ich náročnom a zodpovednom povolaní veľa pedagogického optimizmu, 
inšpirácie a tvorivosti, spoločenského uznania a triedy plné šikovných a dobrých žiakov.  

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ) 
 

Druhá polovica školského roka  
 

Druhá polovica školské roka v škole i škôlke naďalej pokračuje v znamení vzdelávania sa  
podľa štátnych a školských učebných plánov, ale i množstva akcií, ktoré pre našich žiakov 
pripravujú alebo zabezpečujú pedagógovia, spomeniem napríklad: zábavný školský kar-
neval, súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, vzdelávacie podujatie Fyzika 
hrou, preventívna beseda KR Policajného zboru v Trenčíne na témy dopravná výchova 
a trestnoprávna zodpovednosť mladistvých, medzinárodná súťaž Matematický Klokan, 
divadelné predstavenie Janko Polienko, či plavecký kurz a výcvik detí MŠ a ZŠ. 
Svojou reprezentáciou  a zároveň šírením  dobrého mena školy i obce nám urobili radosť 
žiaci, ktorí sa zúčastnili predmetových olympiád alebo súťaží. Žiačka M. Kopčanová získa-
la v okresnom kole Nemeckej olympiády prvé a v krajskom kole piate miesto. 
V okresnom kole Biologickej olympiády získali žiaci A. Žabka prvé miesto, M. Ďatko šieste 
miesto. V krajskom kole Biologickej olympiády dosiahol A. Žabka krásne umiestnenie na 
ôsmom mieste. V okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda sa umiestnili žiačky V. 
Tarabová na peknom 11. a  B. Hoštáková 12. mieste v celkovom poradí všetkých žiakov. 
Všetkým žiakom a ich pedagógom patrí uznanie a srdečné blahoželanie.  
ZŠ je zapojená do projektu Zvyšovania kvality vzdelávania na ZŠ, ktorého garantom je MŠ 
VVaŠ SR a realizátorom NÚCEM Bratislava. V rámci tohto projektu sa naši žiaci zúčastnili 
e-testovania, aby si nielen overili vedomosti na celoslovenskej úrovni, ale i zlepšovali 
zručnosti v používaní informačno-komunikačných technológií. Testy absolvovali žiaci II. 
stupňa z predmetov a vzdelávacích oblastí: matematika, prírodoveda, čitateľská 
a finančná gramotnosť, slovenský jazyk a literatúra. 
Našich najstarších žiakov 9. ročníka čaká každoročné výstupné Testovanie 9-2015. Pra-
jeme im čo najlepšie dosiahnutie výsledkov a úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov 
na stredné školy! 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ), Foto: web ZŠ Dolná Poruba 
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SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA 
 

V. ročník 

Organizátori: Obec Dolná Poruba a MAS Teplička 
 

27. jún 2015  |  9.00 h 
 

Pestrý sprievodný program pre deti i dospelých. SÚVISIACE PODUJATIE: CESTA, KTORÁ SPÁJA  
(vyvrcholenie turistického pochodu  z Trenčianskej Teplej do Dolnej Poruby). 

 

Prihlášky do súťaže a bližšie informácie nájdete na obecnom úrade v Dolnej Porube  
 

(kontakt: 032/6597257, obecdporuba@mail.t-com.sk, www.dolnaporuba.sk). 
 

 

MOZAIKA 

Naše spoločenstvo 
 

V období 1. 1. – 27. 3. 2015 
 

ŠIMONKO BAČÍK, sa medzi nás narodil: 
 

ANNA ČUPALKOVÁ (rod. Malová) EVA navždy nás opustili: , 
DORIČKOVÁ (rod. Bližniaková), 
 

ZLATA ČERVÍKOVÁ,  prihlásila sa k prechodnému pobytu: 
 

JÚLIUS SUCHÝ z Trenčianskych prihlásili sa k trvalému pobytu: 
Teplíc, MÁRIA VÁNYIOVÁ z Dubnice n/V., ANNA TROKANOVÁ 
(rod. Piešťanská) z Trenčianskych Bohuslavíc. 
 

POČET OBYVATEĽOV: 790 (409 mužov, 381 žien).                  OcÚ DP 
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INZERUJTE V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 
032/6597257 

dolnoporubskyhlas@centrum.sk 
 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 
O REFLEXNÉ PRVKY 

 

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA: V ktorom roku vstúpila do platnosti novela 
zákona o cestnej premávke, ktorá upravuje používanie reflex-
ných prvkov chodcami? 
 

a.) 2013        b.) 2014         c.) 2015 
 

Správnu odpoveď (B) uhádli: 
MÁRIA SUCHÁ, MARCELA ĎURAČKOVÁ, ANNA ZAPALOVÁ, 
DANIELA TVRDOŇOVÁ, ANNA GULIŠOVÁ, TIMOTEI GULIŠ, 
BIBIANA GULIŠOVÁ. 
 

Výhercovia získavajú vecné ceny s reflexnými prvkami, ktoré 
si môžu prevziať na obecnom úrade v Dolnej Porube. 
Srdečne blahoželáme! 
Ceny do súťaže venoval Peter Tvrdoň. 

LETNÝ VÝVOZ  
KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2015 

 

MODRÉ NÁLEPKY: 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 
20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10.  2015. 
Zimný vývoz začne 2. 11. 2015. 
 

RUŽOVÉ NÁLEPKY: 27. 4., 25. 5., 22. 6., 20. 7., 31. 8., 28. 9., 
26. 10. 2015. Zimný vývoz začne 9. 11. 2015.  

 

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB  
Pestovateľská pálenica spol. s r.o. / obec Dolná Poruba 

 

 cena za 1 liter vypáleného destilátu: 4,20 € s DPH 
 cena za práce vykonané pracovným strojom JCB – 2 CX: 15,- €/h 
(pre občanov s trvalým pobytom v Dolnej Porube) 
 cena za práce vykonané pracovným strojom JCB – 2 CX: 20,- €/h 
(pre občanov mimo obce Dolná Poruba) 
 cena za práce vykonané pracovným strojom JCB – 2 CX: 30,- €/h 
(pre podnikateľské subjekty) 
 cena za výber septika fekálnym vozidlom: 14,- € (pre občanov D. Poruby) 
 cena za výber septika fekálnym vozidlom: 25,- € (pre občanov  
obce Omšenie, podnikateľské subjekty v obci Dolná Poruba) 
 cena za výber septika fekálnym vozidlom: 30,- € (pre občanov  
Trenčianskych Teplíc a Baračky) 
 cena za výber septika fekálnym vozidlom: 35,- € (pre podnikateľské  
subjekty v Omšení, Trenč. Tepliciach, na Baračke) + poplatok za čističku 
 prenájom multikáry: 10,- €/h 
 prenájom prívesného vozíka: 5,- € (v rámci SR) / 10,- € (zahraničie) 
 prenájom miešačky: 5,- €/deň 
 prenájom kompresora: 4,- €/pol dňa; 8,- €/deň 
Vzhľadom k tomu, že od 1. 3. 2014 je spoločnosť v zmysle §4 Zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zaregistrovaná za 
platiteľa DPH, na všetky služby v bodoch 2-9 sa pripočítava DPH (20%). 

 


