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Hostia bálu prispeli 
na mestské štipendium 
Novodobá história organizovania mestských bálov sa v roku 2019 
prehupla už do jedenástej sezóny. Aktuálny ročník Mestského 
bálu v Púchove, ktorý 12. januára prakticky otváral tohtoročnú 
plesovú sezónu, sa uskutočnil tradične v priestoroch divadla. 

V programe sa predstavila speváčka Mária Čí-
rová, Starmania Original, Ľudová hudba Ivana 
Sadloňa, Tanečná škola Tep Dance manželov 
Žižkovcov z Považskej Bystrice. Na záver taktov-
ku nad zábavou prevzal DJ Jerry. Programom 
moderátorským slovom sprevádzal (rovnako 
ako vlani) Slavomír Jurko, ktorý je známy aj ako 
športový spíker. V sobotu sa však predstavil aj  
v úlohe vtipného zabávača. 

Súčasťou 11. ročníku mestského bálu v Púcho-
ve bola aj dobrovoľná finančná zbierka prí-
tomných zabávajúcich sa hostí, vďaka ktorej sa 
spolu s výťažkom z tomboly podarilo získať ho-
tovosť 825 eur. Peniaze poputujú do mestské-
ho fondu, z ktorého sa každoročne vyplácajú 
štipendiá pre púchovských študentov.

-tam-
Foto: Ľ. Ďurica

Éterická Mária Čírová.

Moderátor Slavomír Jurko s primátorkou.  

Na mestské štipendium venovali 825 eur.

Atmosféru bálu spríjemňovala  
aj Ľudová hudba Ivana Sadloňa.

Výzdoba bálu bola v štýle á la Hollywood.
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Aj Púchov sa boril s výdatným snežením

Pracovníci zimnej pohotovosti 
PTSM majú v čase od 20:00 do 02:00 
prestávku na oddych, aby mohli zno-
vu nastúpiť do práce na odstraňovaní 
snehu z ciest tak, aby boli hlavné trasy 
zjazdné ráno, keď idú ľudia do práce. 
Po odstránení snehu pracovníci zim-
nej pohotovosti nastupujú do svojej 
hlavnej práce - zberu a odvozu komu-
nálneho odpadu. Riaditeľ PTSM Ing. 
Miloš Svoboda požiadal prostredníc-
tvom webovej stránky našich novín a 
Facebooku občanov Púchova o trpez-
livosť a pochopenie, že pri odstraňo-
vaní takejto snehovej nádielky nie je 
možné zabezpečiť okamžité a stále 
odhrnutie snehu na všetkých cestách 
a chodníkoch v meste.

Deti sa z množstva nového snehu te-
šili, vodiči naopak na sneh nadávali. 
Pracovníci PTSM za dva dni odviedli 
množstvo práce. Napriek tomu sa ne-
podarilo všetkým ľuďom vyhovieť a 
viacerí nespokojní občania sa obracali 

na poslancov a mestský úrad so svo-
jimi sťažnosťami. V stredu 9. januára 
zvolala vedúca oddelenia dopravy a 
služieb MsÚ Ing. Alena Vavrová z po-
verenia primátorky mesta stretnutie 
poslancov a pracovníkov mesta do 
zasadačky mestského úradu, aby sa 
zaoberali pripomienkami občanov. 

Prítomní boli oboznámení so spôso-
bom realizácie zimnej údržby v meste 
a miestnych častiach. Postup, dôle-
žitosť a poradie miestnych komuni-
kácií pre zimnú údržbu sú schválené 
v Operatívnom pláne zimnej údržby 
pre rok 2018 - 2019. S návrhom, kto-
rý emailom zaslal poslanec D.  Lako 
o možnostiach uzatvoriť zmluvy so 
správcami bytových domov na údrž-
bu chodníkov pred bytovými doma-
mi a zabezpečením posypovej soli, 
sa prítomní stotožnili a odporučili ho 
zapracovať do nasledujúceho Ope-
račného plánu zimnej údržby 2019 
- 2020. 

Máte povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?
Daňové priznanie sa podáva, ak na-
stala zmena vlastníctva na základe 
kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej 
zmluvy, pričom v tomto prípade je 
rozhodujúci dátum povolenie vkladu 
katastrom nehnuteľností.  

Podať daňové priznanie musia fy-
zické osoby (občan, podnikateľ) 
alebo právnické osoby, ak v priebe-
hu roka: 
• nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. 
januáru sú zapísaní v katastri nehnu-
teľností 
• predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 
už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľ-
ností 
• nastali také zmeny oproti minulému 
roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie 
dane (napríklad sa zmenila výmera 
pozemkov)  
Daňové priznanie sa podáva do 31. 1. 
2019 na MsÚ č. dv. 2 v úradných ho-
dinách  

Daňová povinnosť VZNIKÁ 
na základe: 
• povolenia vkladu vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností na základe 
kúpnej alebo darovacej zmluvy 
• nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia o dedení nehnuteľností 
• nadobudnutia nehnuteľnosti vy-
dražením na základe právoplatnosti 
dražby alebo na základe schválenia 
príklepu súdom 
• vysporiadania bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov 
• vydania právoplatného stavebné-
ho povolenia 
• právoplatného kolaudačného roz-
hodnutia 
• ukončenie výstavby drobnej stavby 
• povolenia zmeny užívania stavby 
alebo bytu 

• zmenou užívania stavby na iné účely 
ako sa stavba užívala 
• podpísania dlhodobého nájomné-
ho vzťahu k nehnuteľnosti zapísané-
ho v katastri nehnuteľností 
• zmeny druhu pôdy v katastri nehnu-
teľnosti 
· zmeny výmery nehnuteľnosti, roz-
delenia parcely, prečíslovania parcely  

Daňová povinnosť ZANIKÁ 
na základe:  
• povolenia vkladu vlastníckeho prá-
va do katastra nehnuteľností na zá-
klade predajnej, darovacej zmluvy 
• vydraženia nehnuteľnosti 
• zrušenie bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov 
• zmeny výmery nehnuteľnosti 
• povolenia zmeny užívania stavby 
alebo bytu 
• zrušenia dlhodobého nájomného 
vzťahu k nehnuteľnosti v katastri ne-
hnuteľnosti 
• zbúrania alebo odstránenia stavby 
na základe povolenia búracích prác 
stavby a následným výmazom stavby 
z listu vlastníctva  

Potrebné doklady:
· pri predaji resp. kúpe treba predložiť 
rozhodnutie vydané katastrom, kto-
rým sa povoľuje vklad vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti 
• pri zdedenej nehnuteľnosti treba 
právoplatné osvedčenie o dedičstve 
alebo rozhodnutie s vyznačeným dá-
tumom právoplatnosti. 
• ak získate nehnuteľnosť darovaním, 
musíte predložiť rozhodnutie katastra, 
ktorým povoľuje vklad vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti
• pri stavebnom pozemku sa predloží 
právoplatné stavebné povolenie 
• pri kolaudácii stavby treba právoplat-
né kolaudačné rozhodnutie 
• odstránenú stavbu treba doložiť prá-
voplatným búracím povolením 
• pri zmene užívania stavby sa predloží 
doklad o zmene užívania stavby 
• ak sa zmení charakter pozemku, 
daňovník musí predložiť výpis z listu 
vlastníctva 
• pri dražbe je potrebné osvedčenie o 
priebehu dražby

MsÚ Púchov, foto: pixabay.com

Ďalej vyjadrili potrebu vyzvať obča-
nov mesta, ktorí disponujú voľnou 
technikou, ktorá by mohla slúžiť na 
odpratanie návalov snehu a násled-
ným posypom komunikácií a sú 
ochotní v stave, kedy technika PTSM 

nestíha, udržiavať zjazdnosť komuni-
kácií, aby kontaktovali riaditeľa PTSM, 
prípadne oddelenie dopravy a služieb 
mestského úradu Púchov. 

Slavomír Flimmel

V utorok 8. januára hlásili meteorológovia výdatné sneženie Trenčianskom kraji. Snežilo výdatne najmä 
v okresov Ilava, Považská Bystrica a Púchov. Všetky mechanizmy a pracovníci zimnej pohotovosti Podniku 
technických služieb mesta, s. r. o. boli v utorok od 6. hodiny ráno až do 8. hodiny večer v teréne. V meste a 
miestnych častiach s odstraňovaním snehu navyše pomáhali zazmluvnení externí partneri. 



PÚCHOVSKÉ NOVINY4 spravodajstvo

Ústavný súd odôvodnil odmietnutie 
volebnej sťažnosti
Neúspešní kandidáti žiadali 
opakovanie volieb
Šiesti neúspešní kandidáti z komu-
nálnych volieb v Púchove podali 
po voľbách v novembri 2018 pro-
stredníctvom advokátky JUDr. Iva-
ny Gajdošíkovej spoločnú ústavnú 
sťažnosť, v ktorej žiadali ústavný 
súd, aby vyhlásil voľby primátora 
a poslancov mesta Púchov za ne-
platné a zrušil ich výsledky v celom 
rozsahu. Išlo o troch neúspešných 
kandidátov na post primátora - Pav-
la Crkoňa, Miroslava Faktora a 
Miroslava Kubičára. K sťažnosti sa 
pridali traja neúspešní kandidáti na 
poslanca mestského zastupiteľstva 
- Ján Gabčo, Igor Hurta a Ivan Za-
hradový.

Ústavný súd Slovenskej republiky 
pod vedením podpredsedu Mila-
na Ľalíka na neverejnom zasadnutí 
pléna v decembri 2018 sťažnosť 
odmietol pre nesplnenie záko-
nom predpísaných náležitostí. Až 
nedávno zverejnil aj odôvodnenie 
svojho rozhodnutia, z ktorého voľne 
vyberáme:

Sťažovatelia navrhujú, aby ústavný 
súd vyniesol tento nález: „konaním 
Mestského zastupiteľstva v Púchove 
dňa 13. 08. 2018 vo veci rozhodnutia 
Uznesením č. 84/2018 došlo k poru-
šeniu základného ústavného práva 
garantovaného článkom 129 ods. 2 
Ústavy SR. Ústavný súd vyhlasuje 
voľby primátora a poslancov mesta 
Púchov konané dňa 10. 11. 2018 za 
neplatné a zrušuje výsledky volieb do 
orgánov samosprávy mesta Púchov 
zo dňa 10. 11. 2018 v celom rozsahu.“ 

Posudzujúc obsah sťažnosti v jeho 
súhrne ústavný súd predovšetkým 
konštatuje, že napriek jeho neurči-
tosti a zmätočnosti jej nosné dôvody 
smerujú k posúdeniu neústavnosti a 
nezákonnosti volieb do orgánov sa-
mosprávy mesta Púchov konaných 
10. novembra 2018. Uvedená neú-
stavnosť a nezákonnosť mala spočí-
vať jednak v postupe a uzneseniach 
Mestského zastupiteľstva mesta Pú-
chov v čase pred voľbami a jednak 
v nezákonnej kampani zvolenej pri-
mátorky mesta Púchov. 

Podľa zákona o ústavnom súde 
môže ústavný súd na predbežnom 
prerokovaní odmietnuť návrhy, kto-
ré nemajú náležitosti predpísané 

zákonom, návrhy podané niekým 
zjavne neoprávneným, ako aj ná-
vrhy podané oneskorene. Volebná 
sťažnosť okrem všeobecných ná-
ležitostí musí obsahovať aj vyja-
drenie sťažovateľa o tom, či napá-
da voľby len v určitom volebnom 
obvode (kandidát môže napádať 
len zvolenie iného kandidáta vo 
svojom volebnom obvode),  dôvo-
dy, pre ktoré voľby napáda, s ozna-
čením dôkazov, údaje a dôkazy o 
tom, že je oprávneným navrhova-
teľom. 

Sťažnosť neobsahovala všetky 
obligatórne náležitosti 
Sťažnosť sťažovateľov bola doru-
čená do desiatich dní po oznámení 
výsledku volieb. Ústavný súd pri 
predbežnom prerokovaní sťažnos-
ti sťažovateľov však zistil, že táto 
v predloženom znení neobsahuje 
všetky obligatórne náležitosti zá-
kona o ústavnom súde pre volebné 
sťažnosti, keďže 

a) sťažovatelia jednoznačne nepre-
ukázali (predložením dôkazov), 
že sú aktívne legitimovaní na 
podanie volebnej sťažnosti. Z nimi 
uvedených údajov nijakým spôso-
bom nemožno vyvodiť, že sťažova-
telia získali v príslušnom volebnom 
obvode najmenej 10 % voličov. 
Sťažnosť preto neobsahuje údaje 
a dôkazy o tom, že sťažovatelia sú 
oprávnenými navrhovateľmi podľa 
zákona; 

b) nie je v nej označený kandidát, 
proti ktorému volebná sťažnosť 
smeruje; 

c) neobsahuje náležité označenie 
dôkazov na preukázanie všetkých 
tvrdení sťažovateľov a celkove vy-
kazuje znaky neurčitosti a zmä-
točnosti, a to napriek tomu, že ho 
v mene sťažovateľov podáva kvali-
fikovaná právna zástupkyňa – ad-
vokátka. Rovnako zmätočne sa javí 
skutočnosť, ak ostatní traja sťažova-
telia (ako kandidáti na poslancov) 
napádajú volebnú kampaň zvolenej 
primátorky; 

d) je k nej priložené nedostatočne 
kvalifikované splnomocnenie 
na zastupovanie sťažovateľov ad-
vokátkou v konaní pred ústavným 
súdom. Sťažovatelia splnomocnili 
svoju právnu zástupkyňu iba gene-
rálne. V prípade, že sťažovateľ mieni 
udeliť splnomocnenie advokátovi 
na zastupovanie pred ústavným 
súdom v konaní o jeho sťažnosti 
smerujúcej proti postupu a rozhod-
nutiam orgánu verejnej moci, je po-
trebné, aby splnomocnenie obsa-
hovalo dostatočne určité označenie 
predmetu konania o sťažnosti, čo 
splnené nebolo. 

Ústavný súd uvádza, že sťažovatelia 
sú v konaní pred ústavným súdom 
zastúpení advokátkou, a teda nedo-
statky zákonom predpísaných nále-
žitostí vyplývajúce z podania sťažo-
vateľov nie je povinný odstraňovať 
z úradnej povinnosti, resp. výzvou 
adresovanou advokátke. Povinnos-
ti advokáta vylučujú, aby ústavný 
súd nahradzoval úkony právnej 
služby, ktoré je povinný vykonať 
advokát tak, aby také úkony boli 
objektívne spôsobilé vyvolať nielen 

začatie konania, ale aj prijatie sťaž-
nosti na ďalšie konanie. Aj v  tomto 
ohľade zostáva v platnosti zásada 
„vigilantibus iura scripta sunt“, t. j. 
bdelým patrí právo, a to o to zvlášť, 
ak ide o osoby práva znalé (napr. ad-
vokáta). 

Na základe uvedeného ústavný 
súd odmietol sťažnosť sťažova-
teľov pre nesplnenie zákonom 
predpísaných náležitostí. 

Volebná sťažnosť nemá slúžiť ne-
úspešným kandidátom na zmenu 
výsledku volieb
Nad rámec veci ústavný súd dodáva, 
že ak by aj vychádzal z názoru, že 
relevantným predmetom tohto ko-
nania nie je „volebná vec“, ale postup 
Mestského zastupiteľstva mesta Pú-
chov, aj v takom prípade by musel 
sťažnosť odmietnuť už len z dôvodu 
oneskorenosti jej podania. V podob-
ných súvislostiach už ústavný súd 
vyslovil názor: 

„Stav, ktorý predkladateľ volebnej 
sťažnosti označil za protiústavný a 
nezákonný, nevznikol v období rea-
lizácie volieb. Nastal počas prípravy 
volieb. Neústavnosť a nezákonno-
sť vytvorenia volebných obvodov 
pre voľby do Mestského zastupi-
teľstva..., mal sťažovateľ namietnuť 
bezprostredne po prijatí uznesenia 
Mestského zastupiteľstva..., ktorým 
sa určili volebné obvody a počty 
poslancov pre komunálne voľby... 
Ústavný súd mal právomoc toto 
uznesenie zrušiť, ak by jeho neústav-
nosť a nezákonnosť sťažovateľ na-
mietol ústavnou sťažnosťou podľa 
čl. 127 ústavy podanou v období 
prípravy volieb... Sťažovateľ teda mal 
procesný prostriedok na ochranu 
svojho ústavou zaručeného práva, 
ale tento prostriedok neuplatnil.  
V okolnostiach prípadu predkladateľ 
volebnej sťažnosti zmeškal príleži- 
tosť včas sa uchádzať o účinnú ochra-
nu svojho ústavou zaručeného práva 
tým, že nepodal ústavnú sťažnosť. 
Volebná sťažnosť nie je právnym 
prostriedkom na zmenu výsled-
ku volieb z dôvodu, že uchádzač  
o verejnú funkciu nie je spokojný 
s dosiahnutým výsledkom vo voľ-
bách.“ 

Z odôvodnenia uznesenia Ústavné-
ho súdu SR vybral Slavomír Flimmel.

Zdroj: www.ustavnysud.sk
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Prezident in memoriam ocenil Jána Kuciaka, ale napríklad aj Máriu 
Jasenkovú - priekopníčku domácej detskej hospicovej starostlivosti
Pri príležitosti 26. výročia vzniku 
Slovenskej republiky prezident An-
drej Kiska udelil 8. januára štátne 
vyznamenania 30 osobnostiam. „Je 
to šanca vyzdvihnúť zásluhy žien a 
mužov najlepšie reprezentujúcich 
hodnoty, na ktorých naša spoloč-
nosť stojí a ktorými by sme sa mali 
riadiť pri našom spolunažívaní,“ 
uviedol prezident. „O to väčšmi ma 
teší, že sa mi dnes ako prezidentovi 
opäť dostalo cti oceniť nielen vý-
nimočné individuálne výkony. Ale 

niečo dôležitejšie. Môžem vyzna-
menať ľudí, ktorí v nás vzbudzujú 
hrdosť, podnecujú lásku k Sloven-
sku. Ľudí, ktorých životné príbe-
hy napĺňajú príbeh našej krajiny 
sebavedomím, rešpektom i citom. 
Skutočných lídrov, ktorí ukazujú 
ako riešiť problémy, prekonávať 
prekážky, inšpirovať ostatných. 
Ľudí, ktorí pomáhajú tvoriť, chrá-
niť a rozvíjať spoločnú identitu 
Slovenskej republiky.“

Medzi ocenenými bola naprí-
klad aj lekárka Mária Jasenková 
– zakladateľka neziskovej orga-
nizácie  Plamienok, ktorá sa od 
roku 2002 venuje detskej do-
mácej hospicovej starostlivosti, 
smútkovému poradenstvu a tera-
pii pre deti a ich rodiny. Prezident 
udelil in memoriam Rad Ľudovíta 
Štúra I. triedy Jánovi Kuciakovi za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj de-
mokracie a rozvoj žurnalistiky. 

Andrej Kiska v príhovore zároveň 
pripomenul, že v tomto roku si 
pripomenieme 30. výročie najdôle-
žitejšej udalosti v moderných de-
jinách našej krajiny. „V novembri 
1989 sme sa zbavili režimu, ktorý 
šliapal po našich právach a slobo-
dách. Vďaka odvahe, spoločnému 
úsiliu a schopnosti správne sa roz-
hodnúť sme súčasťou slobodnej 
demokratickej Európy.“

Slávnostného oceňovania sa v 
bratislavskej Redute na základe 
pozvania prezidenta zúčastnila aj 
púchovská primátorka Katarína 
Heneková. 

                 -tam-, www.prezident.sk
Foto:  FB, prezident.sk

MUDr. Márii Jasenkovej prezident odovzdal Pribinov kríž I. triedy 
za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti zdravia.

Ocenenie in memoriam pre Jána Kuciaka si prevzal jeho otec 
spolu  s matkou Martiny Kušnírovej. 

Zoznam ocenených osobností: 
Josef Abrhám, Dagmar Burešová, Radoslav Danilák, Jana Dubovcová, Alexej 
Fulmek, Daniela Hantuchová, Peter Hunčík, Pavel Cheben, Mária Jasenková, 
Jana Juráňová, Darina Kárová, Ján Kuciak, Zuzana Kumanová, Ľubomír Lon-
gauer, Dušan Mitana, Svetozár Naďovič, Mária Omastová, Klára Orgovánová, 
Roman Patkoló, Veronika Racková, Ladislav Snopko, Richard Stanke, Marián 
Valko, Magdaléna Vášáryová, Veronika Velez Zuzulová, Gyula Zalabai, Katarína 
Zavacká, Miroslav Žbirka, Jana Želibská, Zuzana Žirková.   

Púchovská primátorka v spoloč-
nosti Magdalény Vášaryovej, ktorej 
prezident udelil Rad Ľudovíta Štúra 

I. triedy za mimoriadne zásluhy  
o rozvoj v oblasti kultúry, divadel-
ného a filmového umenia, medzi-

národných vzťahov a za šírenie 
dobrého mena Slovenskej 

republiky v zahraničí.

Zásahová činnosť jednotiek HaZZ v Trenčianskom kraji
V priebehu mesiaca december 2018 
uskutočnili príslušníci Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčian-
skom kraji celkom 226 výjazdov. Z 
tohto počtu bolo najviac výjazdov k 
požiarom - až 76 zásahov. Nasledo-
valo 66 zásahov pri dopravných ne-
hodách, 43 výjazdov k technickým 
zásahom a 9 ekologických zásahov. 
Okrem toho hasiči v priebehu uply-
nulého mesiaca vykonali 27 po-
žiarno-previerkových cvičení a päť 
výjazdov k udalostiam, pri ktorých 

napokon zasahovať nemuseli. 

Priame škody v dôsledku udalostí 
za mesiac december boli vyčíslené 
na 298.000 eur. Uchránené hodno-
ty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchran-
ného zboru v Trenčianskom kraji 
predstavovali v sledovanom obdo-
bí hodnotu viac ako 1.200.000 eur.

Zdroj: www.policiasr.eu
Foto:  archív PN
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Mestská polícia

Chorobnosť v okrese 
Púchov mierne klesla

Futbalový tréner z okresu Púchov dostal 
päť rokov za sexuálne zneužívanie

POLÍCIA INFORMUJE

Tragickú zrážku s autobusom na diaľnici D1 neďaleko Beluše neprežila 36-ročná vodička.   FOTO: KR PZ Trenčín  

Na päť rokov odňatia slobody nepodmienečne so 
zaradením na výkon trestu do ústavu s minimálnym 
stupňom stráženie odsúdil minulý týždeň Okresný 
súd v Považskej Bystrici 33-ročného bývalého trénera 
žiakov v jednom z futbalových klubov v Púchovskom 
okrese. Súd ho uznal vinným zo zločinu sexuálneho 
zneužívania, ktorý mal spáchať na troch maloletých 
chlapcoch. 

K spáchaniu skutkov došlo v rodinnom dome, v 
ktorom obžalovaný žil, v jeho vozidle a na futbalo-
vom štadióne v Českej republike počas futbalového 
zápasu. Podľa obžaloby okrem svojich zverencov 
zneužíval aj miništranta, s ktorým sa zoznámil v 

miestnom kostole.
Obžalovaný na hlavnom pojednávaní urobil vyhlá-

senie, že nepopiera spáchanie skutkov uvedených v 
obžalobe, súd toto vyhlásenie prijal a následne bolo 
vykonávané už len dokazovanie potrebné pre roz-
hodnutie o treste a ochrannom liečení. Zároveň súd 
obžalovanému uložil ochranné sexuologické liečenie 
ústavnou formou. 

Rozsudok ešte nie je právoplatný, prokurátorka sa 
vzdala práva podať odvolanie proti rozsudku. Obža-
lovaný si ponechal lehotu na rozmyslenie, či sa od-
volá. 

(r)

V stredu 9. januára v skorých ranných hodinách sa 
stala na diaľnici D1 v km 153,5 neďaleko privádzača 
Ladce v smere smer Žilina smrteľná dopravná neho-
da medzi osobným autom značky Škoda Octavia  a 
autobusom. K dopravnej nehode  pravdepodobne 
došlo tak, že 36-
-ročná vodička sa 
v uvedenom úse-
ku cesty pripájala 
na diaľnicu, pri-
čom sa mala  do-
stať pred autobus, 
ktorý jazdil v tom 
čase v pomalom 
jazdnom pruhu a 
následne došlo k 
zrážke. 

Pri dopravnej 
nehode  vodička 
utrpela zranenia, 
ktorým na mieste 
podľahla.  

V autobuse ne-
boli žiadne osoby  

zranené. Vodič autobusu  bol podrobený dychovej 
skúške s negatívnym výsledkom. Poverený policajt z 
Diaľničného oddelenia Trenčín začal trestné stíhanie 
vo veci prečinu usmrtenia. Dopravná nehoda je  v 
štádiu vyšetrovania.                KR PZ Trenčín

Tragickú dopravnú nehodu na diaľnici 
D1 neprežila v stredu 36-ročná žena

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v minulom týždni v Púchovskom okrese len 
mierne o približne 50 ochorení na 100.000 obyva-
teľov. V druhom kalendárnom týždni chorobnosť 
poklesla na úroveň 1874 ochorení na 100.000 
obyvateľov, čo bola tretia najvyššia chorobnosť v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji na-
hlásili v minulom týždni 5070 akútnych respirač-
ných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1583 
ochorení na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s 
minulým týždňom stúpla chorobnosť o 24 per-
cent. Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola minulý týždeň v Trenčianskom 
kraji v okrese Myjava, kde stúpla na úroveň 2265 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia cho-
robnosť – 1233 ochorení na 100.000 ochorení, 
bola v okrese Nové Mesto nad Váhom. 

Z celkového počtu ochorení bolo 396 ochorení 
na chrípku. Chrípková chorobnosť klesla v porov-
naní s predchádzajúcim týždňom o 8,5 percenta. 
Chrípka tento týždeň trápila najviac mládež od 15 
do 19 rokov. Pre chrípku nemuseli prerušiť vyučo-
vanie v žiadnej škole a školskom zariadení v Pú-
chovskom okrese, ani v Trenčianskom kraji.       (r)  

Nakúpil a zaspal...
Príslušníci púchovskej mestskej polície zasaho-

vali na základe upozornenia na Mudroňovej ulici, 
kde pred bytovým domom ležal evidentne pod 
vplyvom alkoholu na chodníku vedľa nákupné-
ho vozíka muž. V nákupnom vozíku z jedného z 
púchovských supermarketov bol nákup. Opitého 
muža odviedli mestskí policajti do miesta byd-
liska, kde si ho prevzala matka. Zároveň jej odo-
vzdali aj synov nákup. Priestupok proti verejnému 
poriadku vyriešila hliadka napomenutím, vozík 
umiestnili do prístrešku pri supermarkete.  

Jatky sa nekonali
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, že na Spojovej ulici sa medzi bytovka-
mi pohybujú zakrvavené zvieratá, mala obavy o 
deti. Hliadka na mieste zistila, že na súkromnom 
pozemku sa vo voliére nachádza asi 30 morčiat 
rôzneho veku. Žiadne zo zvierat sa nepohybovalo 
mimo voliéru. Niektoré morčatá mali na tele star-
šie poranenia, ani jedno nekrvácalo. Hliadka mor-
čatám zabezpečila potravu z priľahlého skladu a 
vodu. Následne bola požiadaná sestra majiteľky 
pozemku, ktorá prisľúbila súčinnosť pri vyhľadaní 
majiteľa zvierat.   

Susedské šarvátky...
Hliadka mestskej polície riešila na základe te-

lefonického oznámenia sťažnosť muža, ktorého 
sused v bytovom dome mal búchať na radiátory 
a oplzlo mu nadávať. Hliadka na mieste nezistila 
protiprávne konanie, sused však mestských poli-
cajtov informoval, že sťažovateľ ho rovnako ruší 
búchaním stoličiek. Následne hliadke sľúbil, že sa 
so susedom porozpráva, aby si susedské vzťahy 
urovnali. 

Auto preparkoval
Na nevhodne odstavené motorové vozidlo sa 

sťažoval mestským policajtom pracovník pracu-
júci na stavbe mostov v Nosiciach. Nepojazdné 
vozidlo prekážalo pri práci. Policajti zistili majiteľa 
vozidla, ktorý sľúbil, že automobil preparkuje. 
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OČNÁ OPTIKA

OTVORENÉ
PO-PI
SOBOTA

8:30 - 17:00
8:30 - 12:00

HROMADNÉ 
ZLACŇOVANIE

PO NOVOM ROKU MNOHÍ ZDRAŽUJÚ, 
MY ZLACŇUJEME

NOVÉ CENY  
OKULIAROVÝCH SKIEL

AKCIA PLATÍ DO ODVOLANIA

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ OKULIARE UŽ OD 55 €

Moravská 687/11, 020 01 Púchov
mail: puchov@droptic.sk, telefón: 0915 378 744
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www.swan.sk

Máte doma
lenivý internet?
Zrýchlite 
so SWANOM

už od

9,99 € 
mesačne

Info:  CK Riatour Moyzesova 1744 oproti Bille  po - pia 9,00 – 18,00   
na tel : 042/4635036, 0905207852, e - mail: riatour@riatourck.sk 

www. riatour.com

First Minute
zľavy do 40% do 31.01.2019
Leto pri mori  letecké dovolenky
Vo vybraných hoteloch deti zdarma!
Najpestrejší výber do  všetkých  destinácii 

na jednom mieste!

Zájazdy  autobusom alebo vlastným autom
 

Kúpele v regióne

Termálne bazény:  

Bazén Grand:            

Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 9:00 - 17:30 hod.
                                         predajprocedur@slktn.sk

v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.

1.12. - 23.12.2018  a  2.1. - 28.2.2019

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom v danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand

www.kupele-teplice.sk

aj pre občanov

NÁŠHO MESTA

Kúpele v regióne

Termálne bazény:  

Bazén Grand:            

Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 9:00 - 17:30 hod.
                                         predajprocedur@slktn.sk

v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.

1.12. - 23.12.2018  a  2.1. - 28.2.2019

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom v danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand

www.kupele-teplice.sk

aj pre občanov

NÁŠHO MESTAaj pre občanov NÁŠHO MESTA
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Šikanovanie a kyberšikanovanie

ČO JE ŠIKANOVANIE?
• zlomyseľné správanie žiaka, ktorého 
úmyslom je ublíženie, ohrozenie ale-
bo zastrašovanie, týranie, obťažova-
nie, prenasledovanie iného žiaka
• úmyselný opakovaný útok voči ži-
akovi alebo skupine žiakov, ktorí sa 
z rôznych dôvodov nevedia alebo ne-
môžu účinne brániť 
• úmysel ublížiť druhému fyzicky ale-
bo psychicky 
• agresia jedného žiaka alebo skupiny 
žiakov 
• prevaha agresora alebo skupiny 
agresorov nad obeťou 

AGRESOR:
• starší, fyzicky vyspelejší jedinec alebo 
skupina s početnou prevahou
• zakomplexovaný s nedostatkom se-
bavedomia
• bezohľadný, zväčša považuje obeť za 
menejcennú

OBEŤ:
• ten, kto sa odlišuje (sociálne či fyzic-
ky, má handicap)
• ľudia úzkostliví, plachí alebo tí, ktorí 
sa odlišujú rasovo, národnostne, vy-
znaním alebo správaním
• často nový žiak, nový člen skupiny

KYBERŠIKANOVANIE
Kyberšikanovanie je priama forma 
šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie 
informačno-komunikačných techno-
lógií (najmä telefónu, tabletu, inter-
netu a sociálnych sietí) na úmyselné 
ohrozenie, ublíženie alebo zastrašo-
vanie. 

Pre kyberšikanu je typické:
• nie je nutná fyzická prevaha (sociál-
na, psychická prevaha agresora), 
• útok nevyžaduje fyzický kontakt 
agresora a obete, 
• útoky sa šíria prostredníctvom inter-
netu podstatne rýchlejšie ako inými 
spôsobmi, 
• útoky sú prístupné veľkému množ-
stvu osôb, 
• útoky môžu mať dlhšie trvanie v 
čase, 
• agresor vystupuje často anonymne, 
• agresor je schopný uskutočniť útok z 
rôznych miest, 
• obeť nemusí o napadnutí dlhšiu 
dobu vedieť, 

• obeť nemusí byť schopná identifi-
kovať agresora, 
• zverejnené informácie, fotogra-
fie, audiozáznamy a videozáznamy 
môže byť náročné odstrániť z inter-
netu. 

Najčastejšie prejavy:
Sexting – elektronické rozosielanie 
textových správ, fotografií, videí so 
sexuálnym obsahom. 

Kybergrooming – snaha manipulo-
vať s vyhliadnutou osobou a prinútiť 
ju k osobnému stretnutiu pomocou 
chatu, SMS, Skype.

Kyberstalking – zneužívanie inter-
netu, mobilných telefónov a iných 
informačných a komunikačných 
technológií k prenasledovaniu. 
Kyberstalking možno jednoducho 
nazvať nebezpečným prenasledo-
vaním. Útočník využíva informačné  

a komunikačné technológie k dlho-
dobému, opakovanému a stupňo-
vanému kontaktovaniu – prenasle-
dovaniu svojej obete, v ktorej chce 
úmyselne vyvolať pocit strachu o svo-
je súkromie, zdravie alebo život. 

Stalking - e-maily, SMS, telefonáty, 
darčeky, prenasledovanie, vyhráža-
nie, ničenie majetku obete, šírenie 
nepravdivých informácií.

Happy slapping – násilné alebo 
sexuálne útoky, ktoré si útočníci na-
táčajú na mobil a následne šíria po 
internete. Happy slapping – v pre-
klade znamená „spokojné fackova-
nie“. Účelom happy slappingu je ne-
čakane fyzicky napadnúť buď dieťa 
alebo aj dospelého človeka, pričom 
agresorov komplic celý čin nahráva 
na mobilný telefón alebo kameru. 
Získané video potom umiestni na 
internet (napr. na YouTube).

Žiak, ktorý je agresorom, môže byť 
trestne stíhaný najmä za trestný čin:
• ublíženia na zdraví,
• obmedzovania osobnej slobody,
• lúpeže,
• vydierania,
• hrubého nátlaku,
• nátlaku,
• porušovania domovej slobody, 
• sexuálneho násilia,
• sexuálneho zneužívania, 
• krádeže,
• neoprávneného užívania cudzej veci,
• poškodzovania cudzej veci,
• nebezpečného vyhrážania sa,
• nebezpečného prenasledovania,
• výroby detskej pornografie,
• rozširovania detskej pornografie,
• prechovávania detskej pornografie a 
účasť na detskom pornog. predstavení,
• ohovárania.

Bohumil Bořuta, MsP Púchov
Zdroj: zodpovedne.sk, e-bezpeci.cz, 

policie.cz; Ilustr. foto:  androidportal.sk

Mestská polícia v Púchove zabezpečuje okrem represívnej funkcie aj prevenciu kriminality.  
Na púchovských základných školách pravidelne organizuje pre žiakov prednášky spojené s pre-
zentáciami na rôzne témy súvisiace s kriminálnymi aktivitami. V decembri 2018 bolo témou pred-
nášky pre žiakov ZŠ J. A. Komenského šikanovanie.
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Pavol a Peter Ďurdíkovci 
- svetoví rekordmani z Púchova

Bratia Ďurdíkovci ako bývalí úspešní 
boxeri po skončení svojej aktívnej 
športovej kariéry zamerali svoju ak-
tivitu na zápisy do slovenských a aj 
svetových rebríčkov rôznych (nieke-
dy až bizarných) rekordov. Ako prvý  
z dvojičiek to bol Pavol Ďurdík, ktorý si 
už v roku 2013 určil cieľ zapísať sa do 
slávnej Guinnessovej knihy rekordov. 
Vybral si disciplínu obúvania pono-
žiek na čas, v ktorej bol v roku 2014 
úspešný (obul si 46 ponožiek za 1 mi- 
nútu). Postupne sa v tejto disciplí-
ne do Guinnessovej knihy zapísal až 
4-krát, keď skončil rekordom na čísle 
52 ponožiek. Celkovo má v Guinne-
ssovej knihe rekordov do dnešného 
dňa 12 zápisov.

V roku 2015 začal spolupracovať so 
svetovou organizáciou Record Setter 
z USA, kde sa v rokoch 2015 - 2018 
štyrikrát po sebe stal najúspešnejším 
svetovým rekordmanom. Pavol Ďur-
dík je prvým Slovákom, ktorý vlastní 

certifikáty z 29 svetových, národných 
a kontinentálnych združení, resp. vy-
davateľstiev kníh o rekordoch. 

Čo vás inšpirovalo k získavaniu rekor-
dov? 
Môj sen bol sa zapísať do Guinne-
ssovej knihy rekordov, tak som vy-
hľadával na internete rekordmanov, 
ktorých by som prekonal. 

Máte nejaký svoj vzor? 
Ja nemám vzor, vidím iba rekordy, 
ktoré musím prekonať a skúšam, po-
kiaľ sa mi to nepodarí.

Ako hľadáte nápady na rekordné dis-
ciplíny? 
Cez internet, noviny, knihy vyhľadá-
vam rekordy, ktoré by som mohol 
prekonať a popritom ma napadnú aj 
vlastne rekordy.

Existuje disciplína, v ktorej ste chceli 
veľmi získať rekord a nepodarilo sa 
to? 
Neexistuje, ale ak náhodou bude 
existovať, tak sa budem snažiť zdo-
konaľovať a zapísať sa v danej disci-
plíne. Koľko máte celkovo slovenských, 

resp. svetových rekordov? 
Som zapísaný v 29 svetových or-
ganizáciách a vydavateľstvách 
kníh o rekordoch.  Celkovo mám 
dohromady 2.281 slovenských a 
svetových rekordov. Len vo sve-
tovej  organizácii Record Setter z 
USA mám 1.682 aktuálnych a 483 
prekonaných rekordov.

Ktoré svoje rekordy si najviac ce-
níte?
Najviac si cením rekord v zhasína-
ní zápaliek na jazyku, zhasínanie 
sviečok jedným úderom a môj 
prvý rekord, ktorý som dosiahol 
v Guinness World Record s  po-
nožkami - najviac ponožiek na- 
tiahnutých na jednu nohu za jed-
nu minútu.

Aké disciplíny plánujete absolvovať 
v roku 2019? 
Tento rok sa budem snažiť prekoná-
vať rôzne svetové rekordy a zdoko-
naliť svoju rýchlosť.

Na prekonávanie rekordov ste inšpi-
rovali aj svojho syna Paľka...
Syn má tri roky a je už zapísaný  
v piatich svetových organizáciách. 
Certifikáty získal za rekordy zo spi-
nnerom (najdlhší čas točenia spinne-
ra na kolienku, na čele, roztočený na 
stole), s pingpongovou loptičkou 
(kde ju vkladal z ruky dospelého do 
umelého pohárika), za rýchlosť udie-
rania do bojovej lapy (za 10 sekúnd 
45 úderov, za 30 sekúnd 144 úderov), 
s balónikom (najviac ťuknutí nafúka-
ného balónika o hlavu, za 10 sekúnd  
22-krát).

V posledných rokoch šíria vo svete dobré meno Púchova a Slovenska dvaja naši 
spoluobčania: bratia Pavol a Peter Ďurdíkovci. Popri svojom zamestnaní vo svo-
jom voľnom čase trénujú a prekonávajú obrovské množstvo rôznych rekordov.

Pavol Ďurdík
 - držiteľ 2.281 rekordov

Pavol Ďurdík jr. so svojimi 
trofejami v roku 2018.

Pavol Ďurdík s certifikátmi
Guinness World Records v roku 2017.
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Niektoré rekordy Pavla Ďurdíka 
z roku 2018: 
V časovom limite 30 sek. si na jednu 
nohu natiahol 26 ponožiek, neskôr to 
vylepšil na 28 kusov; na nose si roz-
točil spinner a v tomto stave vydržal 
2 min. a 17 sek.; vylepšil slovenský 
rekord - zapaľovanie zápaliek jednej 
od druhej, presnejšie v rade za sebou - 
vypálil 1.110 kusov zápaliek; uhasil za 
30 sek. na vlastnom jazyku postupne 
za sebou 21 kusov horiacich zápaliek; 
udržal v kľude na malíčku pravej ruky 
hraciu kartu 2 hodiny a 15 sek., poda-
rilo sa mu vylepšiť bratov rekord o ne-
celú 1 a pol hodinu; uložil na tenisovú 
loptičku, ktorú držal v ľavej ruke za 10 
sek. 12 kusov CD médií, si vložil jedno 
CD do úst, a držal ho pevne zubami, 
postupne si naň sám poukladal 71 
kusov diskov; umiestnil na tenisovú 
loptičku postupne 111 kusov CD, dr-
žal pritom loptičku v ľavej ruke; urobil 
najviac striedavých odrazov pingpon-
govej loptičky na oboch stranách če-
pele noža - podarilo sa mu ich spraviť 
celkom 1.754-krát; urobil najviac strie-
davých odrazov pingpongovej loptič-
ky na čepeliach dvoch nožov - celkom 
973-krát; urobil najviac odrazov cibule 
za 10 sek. na dvoch stolnotenisových 
raketách s tmavými okuliarmi na  
očiach - bolo ich 52, vytvoril stĺpec z 
10 kusov kotúčikov toaletného pa-
piera za 2,31 sekundy; za 1 minútu 
odrazil od stola pingpongovú loptič-
ku do plastového pohára; uhasil za 
30 sek. na vlastnom jazyku postupne 
za sebou 33 kusov horiacich zápaliek; 
podarilo sa mu postupne zapichnúť 
do jednej bobuľky hrozna 397 kusov 
špáradiel, vylepšil svoj rekord z roku 
2017 - vtedy použil na zapichnutie  
280 kusov špáradiel; v časovom limite 
1 minúta zapálil a zároveň uhasil na 
vyplazenom jazyku 62 horiacich zá-
paliek (prekonal vlastný rekord, ktorý 
mal hodnotu 58 kusov); vložil si do 
úst 5 kusov pingpongových loptičiek, 
pokus je zaradený ako ustanovujúci 

slovenský rekord; vložil si do úst 371 
kozmetických tyčiniek a potreboval 
na to len 5 sekúnd, vytvoril ustano-
vujúci slovenský rekord...

Druhý z bratov Ďurdíkovcov bol v 
minulosti úspešný boxerista. Získal 
tri tituly majstra Slovenska a bron-
zovú medailu na majstrovstvách 
Európy. Po skončení boxerskej  ka-
riéry podobne ako brat Pavol sa aj 
on niekoľkokrát pokúšal získať zápis 
do  Guinnessovej knihy rekordov. 
Keďže zabezpečiť si jej certifikát je 
finančne veľmi náročné, zatiaľ sa mu 
to nepodarilo. 
Peter Ďurdík má ale veľa úspešných 
zápisov v organizácii registrujúcej 

svetové rekordy Record Setter z 
USA, kde sa s vysokým počtom re-
kordov umiestnil v  prvej desiatke 
svetových rekordmanov v rokoch 
2016 (7. miesto), 2017 (5. miesto) 
a 2018 (6. miesto). Peter Ďurdík si 
veľmi váži svoje zápisy v knihách 
rekordov - najmä v High range book 
of world record (2016 - 2018) a India 
star book of record (2018). S niekto-
rými rekordami mu pomáhala man-
želka Andrea, ktorá je tiež držiteľkou 
niekoľkých svetových rekordov.

Čo vás inšpirovalo k získavaniu re-
kordov? Máte nejaký svoj vzor? 
Inšpiroval ma môj brat Pavol Ďur-
dík, ktorý mal už viac rekordných 
zápisov v USA, tak ako bývalý profe- 
sionálny športovec som sa pustil do 
toho aj ja.

Ako hľadáte nápady na rekordné 
disciplíny? 
Prezerám knihy rekordmanov po ce-
lom svete, pozerám webové stránky 
s rekordmi a tam vyhľadávam inšpi-
ráciu na svoje nové rekordy.

Koľko máte celkovo slovenských, re-
spektíve svetových rekordov? 
Slovenských a svetových rekordov 
mám dohromady 460.

Ktoré svoje rekordy si najviac ceníte?
Najviac si cením rekordy s futbalo-
vou loptou na čele a s pingpongo-
vou loptou na rúčke pingpongovej 
rakety. V disciplíne s futbalovou 
loptou na čele v stoji sa mi podarilo 
prekonať rekord v súťaži s rekord-
manmi z USA, Indie, Kanady - a ja 
ako Slovák som zvíťazil. Rekord som 

sa prekonal 5-krát a držím svetový 
rekord s časom 1 hodina, 32 minút a 
24 sekúnd.

Niektoré rekordy Petra Ďurdíka 
z roku 2018:
Poukladal 130 kusov CD-čiek na rol-
ku toaletného papiera za podmienky, 
že tento stĺpec médií musel zostať 
do spadnutia na rolke minimálne 5 
sekúnd; na čelo si umiestnil plnú pi-
vovú fľašu o objeme 0,5 litra a v stoji 
so zaklonenou hlavou ju udržal 1 ho-
dinu a 23 minút; uložil na stole stĺpec 
7 kusov mandarínok položených na 
seba; uložil na basketbalovú loptu 
mandarínky na seba, stĺpec vytvoril z 
5 kusov (vylepšil vlastný rekord); ten-
tokrát to bolo spolu s manželkou An-
dreou - na jej vlasy postupne prichytil 
406 kolíkov na bielizeň; uložil si na nos 
30 kusov plastových lyžičiek, udržal 
ich tam minimálny časový limit 5 sek.; 
udržal na 30 cm dlhom pravítku pin-
gpongovú loptičku 3 min. a 28 sek., 
na nej bol ešte plastový uzáver z PET 
fľaše; poukladal na položený kotúčik 
papiera na stole na oblej strane až 
170 kusov CD médií do stĺpca; udržal 
na čele 17 hokejových pukov (9 min. a 
56 sek.), počas pokusu sedel, v ústach 
mal zahryznuté jablko a jedno bolo 
položené na vrchnom puku; balanso-
val s futbalovou loptou a na jej vrchu 
mal umiestnenú golfovú loptičku - vy-
držal celkom 34 min. a 51 sek.; udržal 
na čele 17 hokejových pukov neuve-
riteľnú dobu 50 min. a 29 sek., počas 
pokusu sedel, urobil za sebou 52 kli-
kov s futbalovou loptou umiestnenou 
na zátylku hlavy...

Spracoval: Slavomír Flimmel; 
zdroj: FB, slovenskerekordy.sk

Peter Ďurdík
 - držiteľ 460 rekordov

Andrea Ďurdíková a slovenský rekord s 204 vidličkami vo vlasoch.

Peter Ďurdík so svojimi trofejami v roku 2019.
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16. 1. (streda) 
Astronomický krúžok o 16:30 h
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ Včielka.

18., 25. 1. (vždy v piatok) 
Výtvarný ateliér o 17:00 h 
Pravidelné stretnutia pre všetkých priazniv-
cov výtvarného umenia. Viac informácií zís-
kate v Centre voľného času Včielka Púchov.

štvrtok 17. 1. 2019 
Kreatívny workshop: 
Mandaly na textile o 17:00 h
Príďte si vytvoriť svoju osobnú mandalu na 
plátno (tašku či tričko) za pomoci kružidla 
a nádherných farieb. Nezabúdame ani na 
detičky, pre nich budú pripravené vyfarbo-
vacie mandalky. 

štvrtok 24. 1. 2019 
NA CESTE: 6 dní Švajčiarskej 
jesene o 18:00 h
Vlakmi, lanovkami aj po svojich. Dni inten-
zívnych presunov, ale aj oddych v prírode. 
Sám s batohom a foťákom na okružnom 
výlete po Švajčiarsku. 

utorok 29. 1. 2019 
Filmový kvíz Československého 
filmu o 18:30 h
Príďte si preveriť svoje vedomosti z oblasti 
československého filmu! Zábava s priateľmi 
zaručená a možno práve vy vyhráte milé 
ceny.

streda 30. 1. 2019 
Vernisáž výstavy 
„Putovanie storočím“ o 17:00 h
Pozývame vás do podkrovia Župného 
domu na vernisáž výstavy venovanej histó-
rii módy a súčasne 100. výročiu vzniku ČSR. 
Výstava potrvá do 14. februára 2019. Podu-
jatie organizuje Stredná odborná škola Ivana Krasku v Púchove.

Január ́ 19
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

DOVOZ ZDARMA
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Streda, 16. 1., 19.30 h  

ZRODILA SA HVIEZDA  
V novom spracovaní romantickej drámy stvárni Bradley Cooper ostrieľaného muzikanta Jacksona 
Mainea, ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally (Lady Gaga). Táto už svoj veľký 
sen o hviezdnej kariére vzdala, pokým ju Jack neprinúti výjsť na pódium pred svetlá reflektorov. 
Ale keď Allyin raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiažnejšie nesie svoj ústup  
z veľkých pódií a o to viac bojuje so svojimi vnútornými démonmi.
MN 15 rokov – USA – Continentalfilm – 136´ – titulky – dráma, hudobný. Vstupné 2 €.

Piatok, 18. 1., 17.30 h,   Sobota, 19. 1., 17.30 h

CENA ZA ŠŤASTIE  
Obyčajné ľudské šťastie môže mať mnoho podôb. Kde ho hľadať a čo mu obetovať? Film ukazuje 
príbehy ľudí, ktorí cestu k svojmu šťastiu niekde stratili a pokúšajú sa ju znovu nájsť. Vzťah, láska, 
moc, útek a vlastné deti, ktoré môžu prinášať nádej a radosť, ale oveľa častejšie nakoniec pykajú 
za naše chyby. Prepletenec rodičov, ktorých môžete stretnúť každý deň, ich detí a partnerov. 
MPN 12 rokov – ČR – Bontonfilm – 95´ – český jazyk – dráma, komédia. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 18. 1., 19.30 h   Nedeľa, 20. 1., 17.30 h 

ZLOŽKA 64  
Do rúk detektíva Carla a jeho asistenta Assada z kriminálneho Oddelenia Q sa dostáva ďalší ne-
vyriešený prípad súvisiaci s  tromi mumifikovanými telami sediacimi okolo jedálenského stola. 
Pátranie po majiteľovi apartmánu, kde sa múmie našli, ich privádza na opustený ostrov, nesláv-
ne známe miesto, kde sa vykonávali podivné lekárske experimenty, zneužívanie a prevýchova 
necudných dievčat. Mrazivý detektívny príbeh založený na skutočnej kapitole dánskych dejín je 
štvrtým severským trilerom natočeným podľa bestelleru Jussiho Adler-Olsena.
MN 15  rokov –  DK   – Continentalfilm –  119´ – titulky  –  triller. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa, 20. 1., 15.30 h  

ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA  
Príbeh sa točí okolo ich čarovného nápoja.Ten  účinkuje tak, že kto ho vypije tak sa stane nadpo-
zemsky silný. Starý a popletený druid Panoramix, ktorý  ako jediný vie tento nápoj pripraviť, jed-
ného dňa spadne pri zbere imela zo stromu. Pri páde si nielenže zlomí nohu, ale  si aj uvedomí, že 
ak sa s ním niečo stane, tak budúcnosť Galov je ohrozená. Preto sa rozhodne odovzdať tajomstvo 
čarovného nápoja niekomu mladšiemu. Pri hľadaní toho správneho  druida si vezme na pomoc 
dvoch  „osvedčených “hrdinov z dediny – Asterixa a Obelixa. A dobrodružná cesta za budúcim 
nositeľom tajomstva čarovného nápoja môže začať...
MP – Fr.  –  Magicbox  –  91´  –  slovenský dabing  –  animovaný, komédia. Vstupné 4 €. 

Pondelok, 21. 1., 19.30 h   KINO ZA „BABKU“

ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV
Dáš si ešte jedno? Film podľa knižného bestselleru Josefa Formánka. Miestami vtipný, miestami 
smutný. Svoju tragikomédiu  „o chľaste, vôli a vesmíre“ rozpráva úspešný spisovateľ, ktorý k práci 
aj k rozprávaniu sa s inými ľuďmi potrebuje najskôr len pohárik a neskôr aj celú fľašu. V liečebni sa 
potom Josef stretáva s ďalšími osudmi tých, ktorí sú, či donedávna boli, v pití alkoholu ozajstnými 
majstrami. A vznikajú tú priateľstva a situácie, ktoré v obyčajnom živote ani nie sú možné.
MN 15  rokov – ČR – Bontonfilm – 92 ´ – český jazyk – komédia, dráma. Vstupné 2 €.

Streda, 23. 1., 19.30 h     Nedeľa, 27. 1., 19.45 h  

KURSK
Film zobrazuje skutočnú katastrofu, ku ktorej prišlo v roku 2000 na palube jadrovej ponorky K-141 
Kursk. 154 metrov dlhá jadrová ponorka K-141 Kursk je  „nepotopiteľnou“ pýchou Severného loď-
stva ruského vojenského námorníctva. Počas námorného cvičenia v auguste 2000 sa na palube 
nachádzalo 118 členov posádky.12. augusta otrasú trupom Kurska mohutné explózie, ktoré pla-
vidlo pošlú do hĺbky 108 metrov, na dno arktických vôd Barentsovho mora. Pre námorníkov za-
čína zúfalý boj s časom. Záchrannú operáciu komplikuje zastaralé vybavenie a odmietavý postoj 
ruské vlády prijať zahraničnú pomoc. 
MN 12 rokov  –  Belg.,Lux.   – Magicbox – 117 ́  – titulky – akčný, dráma. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
do 25. 2.                      vestibul divadla     

IGOR CVACHO - GOOD VIBRATIONS
Výstava malieb, sôch a grafík Igora Cvacha. Jeho umelecká tvorba je charakteristická množstvom 
disciplín, v ktorých profesionálne pôsobí. Dominantnými sú voľná grafika a maľba, paralelne sa 
venuje ilustrovaniu knižiek, tvorbe ex libris a grafického dizajnu. Výstava potrvá do 25. 2. 2019.

Streda, 16. 1.    veľká sála               15:00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. O dob-
rú náladu sa postará  ĽH Heligonica – populárna hudba TV šláger. Vstupné 3 €.  Predpredaj vstu-
peniek od 2. 1. 2019 v pokladni (od 16.00 h).  

Utorok, 22. 1.   veľká sála               17:00 h

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Výnimočný koncert sólistov, súborov a učiteľov ZUŠ Púchov. Hosť koncertu: speváčka Eva Halči-
nová (SK).Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3. 1. 2019 v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk.  

Piatok, 25. 1.   veľká sála               19:00 h

MISTER DOLAR
Divadelný súbor Makyta srdečne pozýva na prvú reprízu novej komédie v štyroch dejstvách na 
námet Branislava Nušića. Réžia: Michal BABIAK. Účinkujú: Peter PANTÚČEK, Matej DROBNÝ, Ján 
KRUMP, Peter BEDNÁR, Jaroslava BOTOŠOVÁ, Martina DRÁBIKOVÁ, Magda BORÁKOVÁ, Alena HU-
DEKOVÁ, Miriam GAJDOŠÍKOVÁ, Petra POBEŽALOVÁ, Šimon GABČO, Katarína BIZOŇOVÁ, Mária 
BLAŠKOVÁ. Vstupné: 4 € 

Piatok, 25. 1.   veľká sála               19:00 h

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU
O SNEHULIAKOVEJ MRKVE  - milý zimný príbeh o nevšednom kamarátstve malého hladného 
zajačika, ktorý putuje zasneženou krajinou hľadajúc mrkvu a vďaka tomu si nájde nového ka-
maráta - smiešneho nesmrteľného snehuliaka, ktorý si privyrába tým, že pracuje ako živá socha.
Veselé činoherné predstavenie vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Vstupné: 3 €.

Utorok, 15. 1.       kinosála          15.30 h

KREATÍVNE KURZY
Pletenie z  papiera II. – pre mierne pokročilých. Oslovila vás táto technika, túžite vytvárať 
z papiera zložitejšie dekorácie a neviete ako na to? Ponúkame Vám možnosť sa v nej zdokonaliť.  
Enkaustika pre pokročilých – koláže. Aj pri maľbe voskom máme niekedy pocit, že to nie je ono 
a niečo tomu chýba. Čo s tým? Vyhodiť, nevyhodiť? Máme riešenie. Z tých našich „nepodarených“ 
obrázkov dokážeme vytvárať ďaľšie nádherné obrazy. Servítková technika pre začiatočníkov. 
Podstata techniky spočíva v tom, že vystrihujeme motívy zo servítok a polepíme nimi najrôznej-
šie predmety. Do kurzov je nutné prihlásiť sa na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.
sk. Každý kurz 2 x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. 

Štvrtok, 24. 1.     zasadacia miestnosť          18.00 h

AL-ANON
V Al-Anon sa snažíme zlepšiť samých seba. Učíme sa, že náš rast a vyrovnanosť závisia od nášho 
sústredenia sa na samých seba. Nekritizujeme ani neodsudzujeme alkoholikov, ani s ostatnými 
nediskutujeme o ich nedostatkoch. Zotavenie zahŕňa prevzatie zodpovednosti za svoje vlastné 
činy a pocity. Rozvinieme si schopnosť žiť svoj život... Vstup voľný.

Utorok, 29. 1.     gymnázium, knižnica         16.00 h

KLUB ŽIEN:  TALIANSKO AKO HO NEPOZNÁTE
Okrem toho, že je v lete úžasne slnečné a zo Slovenska dobre dostupné autom, má aj mnoho ďal-
ších plusov. Samostatnú kapitolu tvorí talianska gastronómia, čisté pláže s pozvoľným vstupom 
do vody...  Zaujímavosti o ktorých ste možno ani nevedeli,  nám priblíži z „talianskej čižmy“ od 
severu až po Sicíliu so zástavkou v Ríme profesorka Mgr. Maráková. Vstup voľný.

Utorok, 29. 1.     zasadacia miestnosť          18.00 h

KURZ: AKO BYŤ SÁM SEBE LIEČITEĽOM
V kurze, ktorý bude zameraný na techniky vychádzajúce z Astrológie deviatich planét (tradičná 
čínska medicína), vás povedieme k  sebapoznaniu, sebadiagnostikovaniu a  k následnému se-
bauzdraveniu. 10 lekcií po 2 vyuč. hodiny, kurzový poplatok 1 h/2,50 €. Info: 0908 718 662.

KURZY A KLUBY

PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. 
Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránkach: 

www.kino.puchov.sk
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2. Mäso dvoch farieb, (bravčové, hovädzie), 
ryža, obedový šalát

Štvrtok: 17. 1.
Šampiňónová s mrvenicou
1. Hovädzia šťavnatá pečienka, dusená ryža
2. Nitrianske brav. pliecko, domáce halušky

Piatok: 18. 1.
Cvikľová s kôprom
1. Španielský hovädzí vtáčik, ryža, čer. repa
2. Kuracie soté na kari s pórkom v zemia-
kovej placke

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 15. 1.
Krúpová s údeným mäsom   
1. Morčacie fašírky s cuketou, zemiakové 
pyré, červená repa 
2. Koložvárska kapusta  
3. Papardele carbonara
Dezert: Karamelové rezy

Streda: 16. 1.
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami 
1. Kur. stehno s dubák. plnkou, ryža, kompót
2. Jelenie ragú so šalotkou a slaninou, var. 
zemiaky s pažítkou, zeleninové obloženie 
3. Parené buchty lekvárové     
Dezert: Ananásové rezy

Štvrtok: 17. 1.
Milánska s haluškami 
1. Morčacie soté s bambusovými výhonka-
mi a hubami, bylinková ryža, zel. obloženie 
2. Bravčové pliecko na cesnaku, dusená 
kapusta, parená knedľa
3. Syrovo-šampiň. špíz, zemiaky, tatárska 
Dezert: Viedenský zákusok

Piatok: 18. 1.
Hráškový krém s opekanou šunkou
1.  Kuracie prsia na fazuľových luskoch, 
basmati ryža, zeleninové obloženie  
2. Hovädzia roštenka „Smädný mních“, 
tarhoňa, zeleninové obloženie 
3. Gratinovaná treska, varené zemiaky, 
miešaný šalát 
Dezert: Dobošové rezy  

Reštaurácia 
Hradisko 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 15. 1.
Paradajková s krupic. haluškami, chlieb 
1. Hovädzí  kapucínsky guláš, kys. knedľa 
2. Domáca pizza s klobásou a slaninou 

Streda: 16. 1. 
Cibuľ. krémová s nivou a krutónmi, chlieb
1. Vyprážaný kurací rezeň v cestíčku, 
slovenský zemiakový šalát 
2. Brokolica na masle, dusená tarhoňa 

Štvrtok: 17. 1. 
Hovädzia s ryžou a hráškom, chlieb
1. Frankfurtské bravč.rebierko, opek. zemia-
ky, šalát z čínskej kapusty
2. Fliačky na pražský spôsob, steril. uhorka 

Piatok: 18. 1. 
Zemiaková „Kulajda“, chlieb 
1. Kuracie „Kung Pao“, dusená ryža 
2. Palacinky s tvarohom a šľahačkou 

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 15. 1.
Sedliacka gulášová 
Zeleninová s krupicovými haluškami
1. Partizánske brav. rebierko (strapačky s 
kysl. kapustou, klobása)  
2. Vypráž. kur. stehno (vykostené), zemiako-
vá kaša, zeleninový šalát  
3. Ryžové rezance s údeným tofu  
4. Listový šalát s tuniakom, vajíčkom a 
červenou cibuľkou, toast 

Streda: 16. 1. 
Hubová s mrveničkou
Kelová s klobásou
1. Kurací. steak s grilovanou cuketou a pap-
rikou , pečené zemiaky s rozmarínom   
2. Bratislavské brav. rizoto, karotkový šalát   
3. Rybacie krokety, zemiaky s masl., tatárska
4. Listový šalát s tuniakom, vajíčkom a 
červenou cibuľkou, toast

Štvrtok: 17. 1. 
Karotková s pohánkou

Dubnická šútolica
1. Brav. krkovička na cesnaku, dus. kapusta 
na červenom víne, tirolské knedle 
2. Kurací Stroganov, dus. ryža 
3. Špagety aglio olio e peperoncini s 
parmezánom  
4. Listový šalát s tuniakom, vajíčkom a 
červenou cibuľkou, toast  

Piatok: 18. 1. 
Kuracia s celestínskymi rezancami
Dubáková krémová 
1. Kuracie kúsky so suš. paradajkou v orav-
skej slaninke, pučené zemiaky s cibuľkou   
2. Bravčové mäso v pikantnej omáčke 
3. Hlivový perkelt, maslové halušky  
4. Listový šalát s tuniakom, vajíčkom a 
červenou cibuľkou, toas

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 15. 1.
Kulajda, chlieb
Hovädzí vývar so špenátovými haluškami
1. Morčací plátok s angl. zeleninou, dus. ryža   
2. Hov. sviečková na smotane, knedľa
3. Tvarohová žemľovka s ovocím
4. Pizza Vegetariana  

Streda: 16. 1.
Boršč, chlieb
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou 
1. Kurací „Černohor“, zem. pyré, kys. uhorka
2. Drevorubačský steak, ryža, zel. obloženie
3. Špagety „ Aglio e Olio“, parmezán 
4. Pizza Rucola 

Štvrtok: 17. 1.
Zemiakový krém so slaninkou, krutóny
Zverinový  vývar „Risi - Bisi“ 
1. Zemiakové guľky plnené údeným 
mäskom, kyslá kapusta, pečená cibuľka
2. Jelenie ragú, maslové halušky (5,90 €)                                    
3. Lasagne „Bolognese“
4. Pizza Calzone  

Piatok: 18.01.
Dubáková krémová, chlebové krutóny  
Hov. vývar s drob. cestovinou a zeleninou
1. Kuracie prsia „Hawai“ (ananás, syr), duse-

ná ryža, kompót
2. Mäsové guľky (hovädzie a bravčové 
mäso), rajč. omáčka, zemiakové pyré 
3. Vypráž. šampiňóny, var. zemiaky, tatárska
4. Pizza Hawai  (pomod., šunka, ananás, syr)  

U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 15. 1.
Hŕstková, chlieb  
1. Zemiaková baba s krúpkami a údeninou, 
kyslé mlieko 
2. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót  
3. India: Bravčová panenka v tibetskej 
omáčke, kukuricová ryža 

Streda: 16. 1. 
Šošovicová nakyslo
1. Tvarohové fánky v orechovom kabátiku  
2. Hovädzí plátok na šampiňónoch, tarho-
ňa, kyslá uhorka
3. India: Kuracie mäsko MAKHAMAI, cesna-
kový chlieb NAAN A

Štvrtok: 17. 1. 
Cesnačka so šunkou a syrom, krutóny 
1. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárska 
2. Kurací perkelt, domáce maslové halušky 
3. India: Rybí filet v cesnakovej omáčke s 
chilli, zeleninové tagliatelle 

Piatok: 18. 1.
Frankfurtská s párkom, chlieb
1. Hubové krémové rizoto, strúhaný syr   
2. Grilovaný losos, peč. zemiaky, dresing, 
zeleninová príloha  
3. India: Kuracia TIKKA ROLLS, chilli omáčka, 
zeleninová príloha 

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 15. 1.
Šošovicová na kyslo
1. Údená brav. krkovička, kapusta, knedľa
2. Morčací černohorský rezeň, opekané 
zemiaky, tatarská omáčka

Streda: 16. 1.
Sedliacka krúpková 
1. Kuracia kapsa s bryndzou a slaninkou, 
pučené zemiaky s cibuľkou



spravodajstvo  I  oznamy 15

Firma Premiereprostudio s. r. o. s 
finančnou podporou grantového 
programu Zelené oči, ktorý tvorí 
súčasť projektu Zelená župa finan-
covaného z rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, vytvorili pre 
deti predprimárneho vzdelávania 
zaujímavý projekt. Hlavnými cieľmi 
projektu je prehlbovať, rozvíjať a 
upevňovať hodnotový systém detí 
predškolského veku v  prospech 

pozitívneho prístupu k životnému 
prostrediu prostredníctvom au-
diovizuálneho materiálu, rozvíjať 
schopnosť vnímať a citlivo pristu-
povať k  prírode a prírodnému de-
dičstvu u detí predškolského veku.

Počas realizácie projektu bolo vy-
tvorené edukatívne DVD, ktoré ob-
sahuje detsky pútavým spôsobom 
spracovanú tému správania sa v le- 

se. Deti sa počas sledovania krátke-
ho filmu dozvedia desať základných 
pravidiel správania sa v lese. Ne-
budú ich to však učiť dospeláci. Túto 
úlohu si zobrali na starosť žiaci niž-
šieho stredného vzdelávania, ktorí 
prostredníctvom rovesníckeho vz-
delávania sprevádzajú deti lesom a 
učia ich, ako sa v lese majú vhodne 

správať. Vytvorené edukatívne DVD 
sa zdarma distribuuje do všetkých 
materských škôlok v našom okrese. 
Deti okrem DVD nosiča získajú aj 
darček – kartu s ikonami reprezen-
tujúcimi desať pravidiel správania sa 
v lese.

PaedDr. Martina Cimeráková 

Projekt „Deti deťom o lese“
Predstavujeme vám projekt „Deti deťom o lese“, ktorý sa v súčasnosti realizuje v púchovskom okrese. 

POĎAKOVANIE
ZA OBETAVÚ PRÁCU

V týchto dňoch dovŕšila dôchodkový vek

pani�Mária Hořelicová,
zamestnankyňa Mestského úradu v Púchove

z oddelenia školstva a sociálnych vecí,
kde 15 rokov zodpovedne riadila opatrovateľskú službu

a starostlivo pristupovala k svojim klientom.

Za túto obetavú prácu jej patrí veľká vďaka.
Do ďalších rokov jej želáme pevné zdravie, veľa štastia

a osobných úspechov v kruhu svojich najbližších.

JUDr. Katarína Heneková
primátorka mesta

Mgr. Renáta Holáková
vedúca oddelenia školstva a soc. vecí



spravodajstvo PÚCHOVSKÉ NOVINY16

Rodinné životy sa každou domácno-
sťou odlišujú. Každý vychováva deti 
tak ako vie a pestujeme si tak vzá-
jomne zvyk, že sa síce nad určitými 
situáciami pozastavíme, ale váhame, 
či ich nejako riešiť. Tragické príbehy v 
našom okolí nútia nielen pracovníkov 
oddelenia sociálnoprávnej ochrany 
detí na Úrade práce sociálnych vecí a 
rodiny Považská Bystrica, ale aj ďalších 
odborníkov v meste a okolí diskutovať 
o tom, ako násilie páchané na deťoch 
riešiť, pretože stopy na obetiach sú 
hlboké, dlhodobé a bolestivé. Súčas-
ťou ochrany detí pred násilím však 
nemôžu byť len inštitúcie, ale prispieť 
významným dielom môže aj široká 
verejnosť. 

Každý môže dať bodku za násilím
Pod násilím páchaným na deťoch 
si najčastejšie môžeme predstaviť 
psychické a fyzické násilie, sexuálne 
násilie, rovesnícke násilie a hrubé 
zanedbávanie. Detské obete násilia, 
majú niektoré spoločné črty, ktoré 
odborníci nazývajú ako CAN syndróm 
(Child abuse and neglect). Dopady 
ktorejkoľvek formy na dieťa sú vážne. 
To, ako násilie na dieťati poznačí jeho 
psychiku, sebadôveru a jeho ďalší 
život, závisí nielen od spomínanej 
formy, ale najmä od toho, ako dlho 
je na ňom násilie páchané, ako často 
sa incidenty opakujú a tiež to, kedy sa 
mu dostane pomoc od niekoho, kto 
zastaví jeho trápenie. Ten, kto dá bod-
ku za násilím, môže byť učiteľ, lekár, 
ale aj sused, starý rodič, či náhodný 
okoloidúci. 

Fyzické násilie si môže všimnúť kto-
koľvek
Znaky násilia na deťoch a prejavy 
agresorov si môže všimnúť ktokoľ-
vek. Pri fyzickom násilí môžu byť na 
tele dieťaťa prítomné modriny na 
neobvyklých miestach, otlačky dlane 
na tvári, chrbte a ďalších miestach, 
podliatiny, zlomeniny, odreniny a 
popáleniny napríklad od ťahania po 
koberci alebo od ohorkov cigariet. Ale 
taktiež ťažko uveriteľné úrazy. Znaky 
násilia na dieťati sú často na miestach 
pod oblečením, takže si ich skôr môže 
všimnúť starý rodič, lekár, telocvikár. 
Počas letných dní a na kúpaliskách aj 
ktokoľvek iný. Dieťa, ktoré zažíva fy-
zické týranie, sa môže prejavovať rôz-
ne, pretože každé vníma aj pociťuje 
násilie na sebe inak. Niektoré deti sú 

utiahnuté, klamú o úrazoch, nevedia 
vysvetliť rany, majú veľký strach z 
toho, že sa na rany opýtate rodičov. 
Iné zasa môžu byť agresívne voči 
iným deťom.

Dieťa počas nezvládnutého roz-
vodu je vystavené psychickému 
násiliu
Pod psychickým násilím si môžeme 
predstaviť pohŕdanie dieťaťom, po-
nižovanie, vyvíjanie neprimeraného 
tlaku, vyžadovanie neprimeraných 
nárokov, vydieranie, vyhrážanie sa, 
odopieranie stravy, obviňovanie, 
porovnávanie. Pri psychickom ná-
silí je veľmi zložité odhadnúť mieru, 
za ktorou už ide o násilie. Zväčša ho 

môžeme oddeliť od bežných medzi-
generačných konfliktov tým, že pri 
násilí je dieťa vystavované tlaku, kto-
rý je nad jeho sily, prípadne je nútené 
k zodpovednosti za veci, ktoré nedo-
káže ovplyvniť. 
Veľkým fenoménom pri psychickom 
násilí sú situácie pri rozvodoch a roz-
chodoch rodičov, kde veľmi často 
dochádza k traumám spôsobeným 
povýšením záujmov rodičov nad 
záujem dieťaťa. Hoci sa nechceli stať 
agresormi, „vybavovaním si účtov“ 
s rozchádzajúcim sa partnerom, 
ovplyvňovaním dieťaťa a hádkami o 
tom, kto je lepší rodič, deťom veľmi 
ubližujú. 

Aj cez mobil sa dá zneužiť dieťa
Veľmi závažnou a traumatizujúcou 
formou násilia páchanom na deťoch 
je sexuálne násilie. Trauma sa násobí 
tým, ak je páchateľom blízka osoba 
napr. z rodiny, ktorej dieťa dôveruje 
a nechce ju stratiť. Vplyvom techno-

lógii pribúdajú aj nové typy prípadov 
sexuálneho násilia, ktoré sa dejú v ky-
berpriestore v počítačoch, tabletoch 
a telefónoch. Práve tieto kybernetic-
ké formy násilia najprv začínajú mož-
no nevinným dobrodružstvom, ktoré 
sa časom často mení na vydieranie, 
sexuálne zneužitie, či diskreditáciu 
dieťaťa medzi rovesníkmi. Táto for-
ma sexuálneho násilia je veľmi ťažko 
riešiteľná aj z dôvodu, že sa deje na 
zaheslovaných sociálnych sieťach a 
umožňujú anonymnú komunikáciu. 
Sťažuje to odhalenie, ale aj vyšetro-
vanie prípadných incidentov, ktorých 
obete sú deti. Aj tu však dokážu po-
môcť odborníci aj polícia, pokiaľ sa 
koná včas.

Šikana je tiež násilím
Medzi násilie páchané na deťoch sa 
zaraďuje aj rovesnícke násilie, ktoré 
označujeme ako rovesnícke šikano-
vanie. Môže niesť znaky všetkých 
troch doteraz spomínaných foriem. 
Najčastejšie s ním stretávame v ško-
lách a v rovesníckych skupinách. V 
detských kolektívoch ide najmä o ni-
čenie vecí, vyhrážanie sa na odľahlých 
miestach školy alebo ulice, nútené 
nosenie peňazí, cigariet, atď. Špecific-
kou formou šikanovania je kyberšika-
na, ktorá prišla so sociálnymi sieťami 
a s technológiami. Medzi najčastejšie 
prejavy kyberšikany patrí prenasle-
dovanie na sociálnej sieti, vulgárne, 
výhražné správy, očierňovanie, vytvá-
ranie falošných správ a profilov, rôzne 
zvrátené a nebezpečné výzvy, vy-
dieranie, zneužitie osobných údajov 
a zverejňovanie kompromitujúcich 
fotografií a videí. Obeťou kyberšikany 
môže byť aj vaše dieťa, hoci o tom ne-
musíte ani tušiť. 

Nenechávajte si informácie len pre 
seba
Počet prípadov násilia na deťoch pri-
búda. Je to spôsobené aj súčasným 
spôsobom života spoločnosti, aj mož-
nosťou techniky dostávať sa k deťom 
ešte bližšie ako dokážu zvládnuť. Aj 
keď je nemožné ovplyvňovanie nási-
lím úplne zastaviť, výrazne môžeme 
deťom pomôcť zotrvávať v ohrození 
čo najkratší čas. Každý včasný podnet 
môže dať dieťaťu šancu na život bez 
násilia. 
Zareagovať na násilie páchané na die-
ťati môžete rôznymi spôsobmi. Pokiaľ 
ste svedkom incidentu, o ktorom si 
myslíte, že dieťaťu spôsobuje nepri-
meraný stres, poníženie alebo zrane-
nie, môžete bezodkladne ohlásiť ten-
to incident na štátnej alebo mestskej 
polícii. Pokiaľ máte vedomosť alebo 
podozrenie, že nejaké dieťa je obeťou 
psychického, fyzického, sexuálneho 
násilia alebo hrubého zanedbávania, 
mali by ste túto skutočnosť oznámiť. 

Kde hľadať pomoc?
Pracovníci Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny Považsky Bystrica od-
delenia sociálnoprávnej ochrany a 
sociálnej kurately preverujú každý 
podnet priamo v rodine dieťaťa. Čím 
je váš podnet na prešetrenie situácie 
podrobnejší a detailnejší, tým je väčšia 
šanca, že bude ohrozenému dieťaťu 
poskytnutá rýchla, správna a účinná 
forma pomoci. V prípade rovesnícke-
ho násilia je taktiež potrebné o inci-
dentoch komunikovať. Ak sa dieťaťu 
ubližuje v škole, malo by byť o tejto 
situácii informované vedenie školy, 
ktoré je povinné postupovať v zmysle 
smernice o šikanovaní a prijať násled-
né opatrenia na zabezpečenie ochra-
ny dieťaťu. Úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny tejto oblasti venuje zvýšenú 
pozornosť, citlivo analyzuje takéto 
prípady a spolupracuje s ďalšími zlož-
kami, ktoré sa usilujú problém vyriešiť.

  Mgr. Peter Lengyel, PhD., 
koordinátor ochrany detí pred násilím, 

ÚPSVaR Pov. Bystrica, Ilustr. foto: Pixabay

Násilie na deťoch, fenomén, ktorý by sme radšej nevideli
Rozhovory o násilí na deťoch sa príliš nespomínajú v bežných rozhovoroch. Téma je určitým spôsobom  
tabuizovaná medzi ľuďmi a to hneď z niekoľkých dôvodov. Často sa totiž týka intimity rodiny a pri inciden-
toch, ktorých sme niekedy svedkom, máme pocit, že „nazeráme do kuchyne“ cudzím ľudom. 

KONTAKTY POMOCI
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
Považská Bystrica
Bezplatná linka pre nahlasovanie 
podnetov násilia na deťoch: 
0800 191 222
Linka detskej istoty: 116 111 
www.destvobeznasilia.gov.sk
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Krásna zimná scenéria po dlhých na 
sneh skúpych rokoch s množstvom 
prírodného snehu, to je Čertov tých-
to dní. Na rozdiel od niektorých Pú-
chovčanov tu sa ľudia z tohto mimo- 
riadneho prídelu snehu tešia. Akosi 
sme si odvykli od toho, že sneh k zime 
patrí a v rámci prirodzeného kolobe-
hu ročných období je to len dočasne 
“zakonzervovaná” forma životodarnej 
vody, ktorá na jar poteší ekológov, zá-
hradkárov a poľnohospodárov. 

V lyžiarskom stredisku Ski Čertov ten-
to mimoriadny prídel snehu umožnil 
spojazdniť a upraviť všetky zjazdovky 
a v prevádzke je denne všetkých päť 

Pozdrav z Čertova
vlekov a v určené dni je aj večerné 
lyžovanie. Pre milovníkov lyžovania 
ideálne podmienky pre celé rodiny, 
dobrá dostupnosť po upravených 
cestách, čo vidno podľa širokej škály 
ŠPZ-tiek parkujúcich áut zo SR aj ČR. 
Zlepšuje sa aj infraštruktúra ubyto-
vacích a stravovacích služieb. Tu sa 
na sneh nefrfle, skôr sa to berie ako 
predpoklad úspešného štartu do 
nového a hlavne s dostatkom vody 
aj úrodného roku. Takže neváhajte a 
príďte si užiť čertovskú lyžovačku. Na 
dopravu môžete k tomu využiť aj ski-
bus, ktorý z Púchova premáva podľa 
uvedeného cestovného poriadku.

Ing. Pavel Melišík

Vynikajúce výkony podali dievčatá v 
kategórii „Nádeje mladšie dievčatá B“. 
Barbora Belobradová  si vybojovala 
2. miesto a Adela Kaňková 3. miesto. 
V rovnakej kategórii súťažila aj Natália 
Michalíková, ktorá sa umiestnila na 8. 
mieste. Svojou jazdou v kategórii „Ba-
sic“ zahviezdila Adriana Michalíková a 
do Púchova priniesla 2. miesto. Výbor-
nú jazdu predviedla aj Žofia Kubíková 
v kategórii IK silver mladšie a umiest-
nila sa na peknom 7. mieste.
Laura Kolmanová v kategórii „Nádeje 
dievčatá 8“ získala skvelé 4. miesto a 
jej staršia sestra Lucia v kategórií St. ži-
ačky po výbornom výkone vybojova-

la 6. miesto. Najmladšia, iba päťročná 
pretekárka Krasoklubu  úchov Bela 
Belobradová, sa premiérovo pred-
stavila na tejto súťaži a zo svojich 
prvých pretekov si odnášala krásne 
4. miesto.

A uplynulý víkendd (12. – 13. 1. 2019) 
sa v Novom meste nad Váhom konal 
jubilejný 10. ročník Novomestského 
pohára Fedory Kalenčíkovej v kraso-
korčuľovaní. Krasoklub Púchov tu re-
prezentovalo rovnako 8 pretekárok.
Po prvýkrát sa na najvyšší stupeň 
postavila Adriana Michalíková v ka-
tegórii „Basic“.

Pretekárky Krasoklubu Púchov úspešné v Dubnici aj v Novom Meste nad Váhom
Prvý víkend v novom roku (5. – 6. 1. 2019) sa v Dubnici 
nad Váhom konala 2nd Figure Skating Challenge, na kto-
rej sa zúčastnilo osem pretekárok z Krasoklubu Púchov.  

Skibus z Púchova na Čertov a späť premáva od 14. 1. 
(pondelok – piatok) do konca lyžiarskej sezóny 2019
TAM:
Púchov, Trenčianska ul. (žel.stanica)   8:05 hod.
Púchov, Štefánikova ul. (Divadlo)    8:07 hod. 
Púchov, Komenského ul. (Jednota C)   8:08 hod.
SKI ČERTOV JAVORNÍKY (chata Alpina)  8:40 hod.

SPÄŤ:
SKI ČERTOV JAVORNÍKY (chata Alpina)  16:10 hod.
Púchov, Komenského ul. (Jednota C)  16:50 hod.
Púchov, Štefánikova ul. (Divadlo)    16:52 hod.
Púchov, Trenčianska ul. (žel. stanica)   16:55 hod.
 
Cena prepravného: Púchov – chata Alpina – Púchov tam aj späť 2 €. 
PREVOZY: Chata Alpina – chata Čertov – hotel František denne v časoch 
od 8:45 až 16:00 hod.
Prevozy počas dňa medzi chatou Alpina a hotelom František: zadarmo.

Florbal: V šlágri kola Púchovčania uštedrili lídrovi z Košíc prvú prehru
V januári sa opäť rozbehol kolotoč 1. 
ligy mužov vo florbale. Koniec roka ne-
bol podľa predstáv púchovských flor-
balistov, skončil sa prehrou s Partizán-
skym 4:3. Mužstvo je však dostatočne 
namotivované a po novom roku chce 
zopakovať úspešne ťaženie sezónou, 
tvrdí predseda klubu FBK Púchov Pe-
ter Hinka. „Priebežne druhé miesto v 
tabuľke je pre náš klub veľmi pozitív-
na vizitka, ale hneď v úvode nového 
roka na nás čakal veľmi ťažký super 
(Žltý sneh Košice, líder 1. ligy, pozn. red.), 
ktorý našich chalanov ako prvý v 
sezóne porazil.“ Šláger kola prvého 
s druhým bol na programe uplynulú 
sobotu v púchovskej sTC Aréne a do-
mácim sa v ňom podarilo Košičanom 

uštedriť prvú prehru v sezóne 9:5 
(4:2;1:0;4:3). „Po početných zrane- 
niach sa chalani opäť vrátili do for-
my a fantastickým výkonom v kva-
litnom a náročnom zápase ukázali 
svoj hlad po víťazstvách,“ komentuje 
sobotný  úspech Peter Hinka.
V nedeľu hráči FBK Púchov zavŕšili 
úspešnú víkendovú jazdu očaká-
vaným víťazstvom s Eastern Wings 
Michalovce 13:3 (5:0;3:2;5:1), predpo-
sledným mužstvom tabuľky. Zápas sa 
odohral v športovej hale v Nemšovej.
Tabuľke základnej časti 1. florbalovej 
ligy kraľujú Košice (44 bodov), Púcho-
vu patrí druhá priečka (38 bodov), 
štyri body naňho stráca v poradí tre- 
tia Trnava.     -tam-, Foto: FBK Púchov

Na stupienky víťazov sa opäť po-
stavili v kategórii „Nádeje mladšie 
dievčatá B“ aj Adela Kaňková (1. 
miesto) a Barbora Belobradová (3. 
miesto). Svoj bodový zisk v tejto ka-
tegórii zvýšila aj Natália Michalíková 
(16. miesto).
Liliana Drábová si v kategórii „Mlad-
šie žiačky“ vybojovala svoju voľnou 
jazdou pekné 8. miesto.
Výborný výkon podala v kategórii 
„Staršie žiačky“ Lucia Kolmanová a 
umiestnila sa na 7. mieste. Laura Kol-
manová sa zasa predviedla skvelou 
jazdou a odnáša si 11. miesto v kate-
górii „Nádeje dievčatá 8“. 
Najmladšia pretekárka Krasoklubu 
Púchov Bela Belobradová, obhájila  
štvrtú priečku v kategórii „Hviezdičky“.

Nikoleta Drábová, 
Krasoklub Púchov
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Kvalifikačný turnaj o postup na ME vo volejbale dievčat do 16 rokov - Púchov, 9. - 13. 1. 2018

Slovenské volejbalistky U16 postupový krok neurobili
Slovenské reprezentantky vo volejbale do 16 rokov 

si na turnaji stredoeurópskej zóny Európskej volejba-
lovej asociácie MEVZA (Middle European Volleyball 
Zonal Association) nevybojovali v Púchove priamy 
postup na záverečný turnaj majstrovstiev Európy 
tejto vekovej kategórie do Talianska a Chorvátska 
(13. - 21. júla). Mladé Slovenky podľahli vo finálovom
stretnutí rovesníčkam zo Slovinska.   

Reprezentácia Slovenska (ročník narodenia 2004 a 
mladšie) sa v A-skupine v púchovskej sTC Aréne po-
stupne stretla s Cyperčankami, Maďarkami a Rakú-
šankami. V B-skupine v Mestskej športovej hale sa 
predstavili Češky, Chorvátky, Slovinky a Izraelčanky. 
Víťaz turnaja sa prebojoval priamo na záverečný tur-
naj ME do Talianska a Chorvátska, ďalší piati v koneč-
nom poradí (Chorvátsko mimo poradia, pozn.) ešte 
dostanú príležitosť v záverečnej II. fáze kvalifikácie
(25. - 28. apríla), z ktorej postúpia na majstrovstvá 
Európy víťazi piatich štvorčlenných skupín. Na záve-
rečnom turnaji ME sa predstaví 12 krajín.

Výsledky
Skupina A
Slovensko – Cyprus 3:0
Maďarsko – Rakúsko 3:1
Slovensko – Maďarsko 3:0
Rakúsko – Cyprus 3:1
Slovensko – Rakúsko 3:0
Maďarsko – Cyprus 3:1

1. Slovensko  3 3 0 9:0 9
2. Maďarsko 3 2 1 6:5 6
3. Rakúsko 3 1 2 4:7 3
4. Cyprus 3 0 3 2:9 0

Skupina B
Česko – Izrael 3:0
Slovinsko – Chorvátsko 3:0
Česko – Chorvátsko 3:0
Slovinsko – Izrael 3:0
Slovinsko – Česko 3:1
Chorvátsko – Izrael 3:0

1. Slovinsko 3 3 0 9:1 9
2. Česko 3 2 1 7:3 6
3. Chorvátsko 3 1 2 3:6 3
4. Izrael 3 0 3 0:9 0

O 5. – 8. miesto:
Rakúsko – Izrael 3:0 (17, 19, 11)

Chorvátsko – Cyprus 3:0 (14, 20, 12)
O 7. miesto:
Izrael – Cyprus 0:3 (-19, -16, -14)
O 5. miesto:
Rakúsko – Chorvátsko 1:3(17, -15, -15, -18) 
Semifinále:
Slovensko – Česko 3:1 (-20, 16, 22, 22)
Mladé Slovenky po troch víťazstvách v skupine 

nad Cyprom, Maďarskom a Rakúskom bez straty 
setu nastúpili na semifinále v sTC aréne v Púchove
odhodlané zvíťaziť a vrátiť Češkám prehru z finále
decembrového turnaja v Prahe. Prvý set síce získali 
české volejbalistky, ale v ďalšom priebehu domáce 
reprezentantky ťažili z kvalitného podania, obetavej 
hre v poli a obrovskej bojovnosti a tešili sa zo zaslú-
ženého úspechu.

Zostava Slovenska: Čilijaková 6, Hašková 19, Va-
lentová 12, Boledovičová 7, Štermenská 10, A. Fričová 

11, liberá Justhová a Pavlíková (Hvozdová 0, Pappová 
1, Tamara Hrušecká 0). Tréner M. Maličký.

Patrícia Čilijaková, blokárka: „V prvom sete sme 
robili chyby, tým sme umožnili hrať súperovi jeho 
vlastnú hru. Po zvyšok zápasu sme boli dominantným 
tímom, zomkli sme sa a spoločnými silami a celkovou 
hrou sme dokázali doviezť zápas do víťazného konca. 
Veľmi nám pomohla taktická príprava od trénerov.“

Zuzana Justhová, libero SR: „V prvom sete sme 
sa rozbiehali, preto bola naša hra viac opatrná ako 
odvážna. V druhom sete sme zatlačili podaním, tým 
mal súper problém s prihrávkou a následne tvrdým 
útokom. V treťom sete sme na začiatku trochu poľavi-
li, ale hneď sme otočili skóre a dostali sa do vedenia. 
Dobojovali sme to do konca, v celom zápase vládla v 
hale výborná atmosféra.“

Radka Hašková, univerzálka SR: „Zápas nám dal 
veľa hlavne po psychickej stránke. Boli sme dobre 
pripravené, za čo ďakujeme trénerovi Maličkému a 
celému realizačnému tímu, ktorý nám veril a my sme 
verili im. Tešíme sa z výhry.“

Slovinsko – Maďarsko 3:1 (9, 17, -20, 17)
O 3. miesto:
Česko – Maďarsko 3:0 (19, 16, 15) 
Finále
Slovensko - Slovinsko 1:3 (-23, 15, -11, -19)
O postup medzi tucet elitných európskych tímov v 

tejto vekovej kategórii v Púchove bojovali: 
Nahrávačky: Emma Štermenská (ŠŠK Bilíkova Bra-

tislava), Zdenka Hvozdová (COP Nitra)
Smečiarky: Alexandra Fričová (Slávia UK Bratislava), 

Deana Valentová (Spišská Nová Ves), Lujza Pappová 
(Senica), Tamara Hrušecká (ŠŠK Bilíkova Bratislava)

Blokárky: Nina Boledovičová, Patrícia Čilijaková 
(obe ŠŠK Bilíkova Bratislava), Kristína Kartíková (Lip-
tovský Hrádok)

Univerzálka: Radka Hašková (MVK Stropkov)
Liberá: Zuzana Justhová (COP Nitra), Jasmína Pav-

líková (Palas Levice)
Realizačný tím: Tréner: Marek Maličký, asistenti tré-

nera: Vladislav Mika, Peter Adamec, team manager: 
Slavomír Huba, fyzioterapeutka: Daniela Chymičová, 
štatistik: Martin Szabó.   Zdroj: SVF

Takto sa mladé Slovenky tešili po víťazstve nad Češkami. Postup im však napokon ušiel medzi prsty.    FOTO: SVF
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V prvom kole play-off trápenie so šťastným koncom
2. liga muži
Play-off
1.kolo: 
MŠK Púchov – HK Iskra Partizánske 2:1 (0:1, 0:0, 

2:0) – stav série 1:0, 45. Prus (Romanov, Augustín), 
52. Dolinajec (Romanov, Prus) – 14. Zelený (Ondruš-
ka, Gašparovič)

Strely na  bránku: 36/27, Presilovky: 6/1 – 6/1, roz-
hodovali Štefík, Hodoň, Kubala, 873 divákov

Pred fantastickou diváckou kulisou predvádzali 
obe mužstvá výborný rýchly a dôrazný hokej. Obe 
mužstvá hrali predovšetkým so zabezpečenou obra-
nou, napriek tomu sa do vedenia dostali hostia gó-
lom Zeleného v 14. minúte – 0:1. Púchovčania po 
góle ovládli ľad, strelecky mali navrch, no v druhej 
tretine nedokázali nájsť recept na pozornú obranu 
Partizánskeho. Nepodľahli však panike ani v úvode 
záverečného dejstva a dočkali sa zaslúženej odmeny. 
Štvrť hodinu pred koncom po kombinácii Romano-
va s Augustínom vsietil vyrovnávajúci gól Prus – 1:1. 
Následne Púchovčania prežili presilovku, keď dostal 
Božik dvojminútový trest za pästný súboj. Následne 
išiel na trestnú lavicu hosťujúci Školka a Dolinajec 
po asistenciách Romanova a Prusa strhol víťazstvo v 
prvom zápase play-off na stranu MŠK Púchov. Druhý
zápas sa hrá v sobotu v Partizánskom, prípadný tretí 
zápas hneď v nedeľu opäť v Púchove. 

Zostava MŠK Púchov: Kutej – Kvocera, Zúbek, 
Augustín, Fančovič, Haluška, Božik – Pšurný, Zemko, 
Furo, Panáček, Šimíček, Prus, Romanov, Dolinajec, 
Švantner, tréner Branislav Okuliar

Zostava Partizánskeho: Beliansky – J. Ondruška, 
Zelený, Bečka, Cvejn, P. Ondruška, Malinka, Kubáň 
– Káčer, Mihalik, Tvrdík, Peniaška, Lunter, Gašparovič, 
Košecký, Tupý, Školka, tréner Marek Adamik

Ostatné zápasy 1. kola play-off:
Skupina západ:
Levice – Prievidza 4:3, stav série 1:0
Skupina východ:
Rimavská Sobota – Trebišov 4:3 pp, stav série 1:0
Gelnica – Bardejov 1:4, stav série 0:1

Extraliga dorast
33. kolo: 
MMHK Nitra – MŠK Púchov 1:2 (0:1, 1:0, 0:1), 3. 

Putala (Urban), 44. Chykantsev (Urbánek, Putala)
Ostatné výsledky 33. kola: Zvolen – Slovan Bra-

tislava 2:8, Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 4:1, 
Martin – Košice 5:0, Poprad – Michalovce 6:2, Skalica 
– Spišská Nová Ves 1:4, Žilina – Trenčín 0:9

34. kolo:
MMHK Nitra – MŠK Púchov 0:4 (0:2, 0:1, 0:1), 8. 

Urban (Papán, Omelka), 18. Ladecký (Rusnák), 33. La-
decký (Majerík, Kuric), 56. Pobežal (Putala)

Ostatné výsledky 34. kola:
Zvolen – Slovan Bratislava 2:11, Banská Bystrica 

– Liptovský Mikuláš 5:3 pp, Martin – Košice 7:2, Po-
prad – Michalovce 7:2, Skalica – Spišská Nová Ves 2:3, 
Žilina – Trenčín 0:9
1. Slovan 40 31 1 0 1 7 192:90 96
2. Poprad  40 26 4 0 3 7 168:95 89
3. B. Bystrica  40 23 6 0 2 9 143:98 83
4. Trenčín  40 22 6 0 3 9 153:85 81
5. Košice  40 23 4 0 4 9 148:91 81
6. MŠK Púchov  39 21 4 0 4 10 124:80 75
7. Sp. N. Ves  40 20 3 0 4 12 133:101 70
8. Michalovce  40 14 4 0 3 19 123:149 53
9. Nitra  40 13 3 0 2 22 108:124 47
10. Martin  40 14 1 0 3 22 112:138 47
11. Skalica  40 12 2 0 4 21 98:164 44

12. L. Mikuláš  40 9 0 0 3 28 90:155 30
13. Žilina  40 7 2 0 4 27 91:182 29
14. Zvolen  39 3 0 0 0 36 71:202 9

   Kadeti
   Skupina o majstra
   3. kolo: 
   MMHK Nitra – MŠK Púchov 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
   Ostatné výsledky 3. kola: 
Prievidza – Trenčín 1:7, Martin – Slovan Bratislava 2:3, 
Zvolen – Trnava 4:2, Brezno – Košice 1:5, Banská Bys-
trica – Prešov 2:2
   4. kolo:
   MŠHK Prievidza – MŠK Púchov 3:4 (0:2, 2:2, 1:0), 
4. Mišák (Moravanský), 20. Ondrášik (Pobežal), 22. 
Moravanský (Kubala, Mišák), 37. Pobežal (Žemla, On-
drášik)
   Ostatné výsledky 4. kola:
   Nitra – Trenčín 1:1, Martin – Trnava 4:2, Zvolen – Slo-
van Bratislava 0:4, Brezno – Prešov 6:2, Banská Bystri-
ca – Košice 1:6, Poprad – Liptovský Mikuláš 2:4
1. Trenčín  4 3 1 0 16:4 7
2. Nitra  4 3 1 0 15:3 7
3. Košice  3 3 0 0 17:7 6
4. Slovan  4 3 0 1 13:9 6
5. L. Mikuláš  3 2 0 1 11:8 4
6. Martin  4 2 0 2 11:12 4
7. Zvolen  4 2 0 2 13:15 4
8. Brezno  3 1 1 1 9:9 3
9. B. Bystrica  2 0 2 0 4:4 2
10. Trnava  4 1 0 3 12:14 2
11. Poprad  3 1 0 2 5:9 2
12. MŠK Púchov  4 1 0 3 7:15 2
13. Prešov 4 0 1 3 8:16 1
14. Prievidza  4 0 0 4 7:23 0

  1. liga starší žiaci
   8. HT
   23. kolo: 
   MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 3:0 (0:0, 
1:0, 2:0), 39. Škultéty (Pišoja), 46. Ťapko (Lazarov), 58. 
Hajas
   Ostatné výsledky 23. kola: Liptovský Mikuláš – 
Zvolen 1:2, Ružomberok – Martin 2:0, Žilina – Brezno 
10:0, Lučenec – Považská Bystrica 4:12
1. MŠK Púchov  23 17 4 2 140:25 38
2. Žilina  23 18 1 4 172:59 37
3. Martin  23 16 3 4 186:52 35
4. B. Bystrica  23 15 2 6 154:51 32
5. Zvolen  22 15 2 5 142:49 32
6. L. Mikuláš  23 9 1 13 127:90 19
7. P. Bystrica  23 7 0 16 94:140 14
8. Ružomberok  23 5 1 17 71:133 11
9. Brezno  23 5 0 18 53:190 10
10. Lučenec  22 0 0 22 70:420 0
   7. HT
   23. kolo:
   MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 5:2 (1:2, 
3:0, 1:0), 5. Žondor (Vrábel), 24. Pobežal, 29. Režný 
(Pobežal), 32. Cebo (Pobežal), 59. Mikovič
   Ostatné výsledky 23. kola:
Liptovský Mikuláš – Zvolen 2:10, Dolný Kubín – Mar-
tin 5:1, Žilina – Brezno 9:0, Lučenec – Považská Byst-
rica 5:3
1. D. Kubín 23 17 3 3 148:41 37
2. B. Bystrica  23 18 1 3 169:68 37
3. MŠK Púchov  23 17 2 3 179:67 36
4. Žilina  23 15 1 7 152:81 31
5. Zvolen  23 13 3 6 122:96 29

Extraligoví dorastenci MŠKL Púchov pokračujú na víťaznej vlne. Po dvoch domácich víťazstvách nad Žilinou (na 
snímke) bodovali počas víkendu aj na horúcom nitrianskom ľade.           FOTO: Anka Urbanová 

(Pokračovanie na 23. strane.)



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY20
šport    23

HOKEJ

(Dokončenie z 22. strany)
6. P. Bystrica  23 5 4 14 81:120 14
7. Martin  23 7 0 16 62:139 14
8. Brezno  23 5 2 16 57:151 12
9. Lučenec  23 5 0 18 81:186 10
10. L. Mikuláš  23 3 0 19 55:157 6

   1. liga mladší žiaci
   6. HT
   23. kolo: 
   HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 5:4 (2:2, 
1:0, 2:2), Zvolen – Liptovský Mikuláš 7:2, Martin – Ru-
žomberok 13:0, Brezno – Žilina 2:4, Považská Bystrica 
– Rimavská Sobota 5:2
   5. HT
   23. kolo:
   HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 7:6 (1:2, 
3:2, 3:2), Zvolen – Liptovský Mikuláš 4:13, Martin 
– Dolný Kubín 7:6, Brezno – Žilina 0:9, Považská Byst-
rica – Rimavská Sobota 4:9

Kto s kým na ľade
2. liga muži
Skupina A play-off
2. kolo: Iskra Partizánske – MŠK Púchov (19. 1. o 
18.00)
Prípadné 3. kolo: MŠK Púchov – Iskra Partizánske (20. 
1. o 17.30)
Extraliga dorast
35. a 36. kolo: MŠK Púchov – HK Mládež Michalovce 
(19. 1. o 14.00 a 20. 1. o 10.30), L. Mikuláš  - Slovan 
Bratislava, Martin – Zvolen, Poprad – Banská Bystrica 
– Košice – Spišská Nová Ves, Žilina – Skalica, Trenčín 
– Nitra
Kadeti
Skupina o majstra
5. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin (19. 1. o 17.00), 
Slovan Bratislava – Brezno, Trnava – Banská Bystrica, 
Trenčín – Zvolen, Poprad – Nitra, Liptovský Mikuláš 
- Prievidza

V prvom kole play-off trápenie so šťastným koncom
6. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen (20. 1. o 13.30), 
Slovan Bratislava – Banská Bystrica, Trnava – Brezno, 
Trenčín – Martin, Poprad – Prievidza, Liptovský Miku-
láš – Nitra, Prešov – Košice
I. liga starší žiaci
8. HT
24. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov (16. 
1. o 9.00)
25. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin (19. 1. o 9.00)
7. HT
24. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov (16. 

1. o 11.30)
25. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin (19. 1. o 11.30)
I. liga mladší žiaci
6. HT
24. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica (16. 
1. o 14.30)
25. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov (19. 1. o 10.00)
5. HT
24. kolo: MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica (16. 
1. o 16.30)
25. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov (19. 1. o 12.30)

Komisia mládeže Oblastného futbalového zväzu v 
Považskej Bystrici pripravuje tradičné zimné halové 
futbalové turnaje mládežníckych družstiev štartu-

júcich v súťažiach riadených Oblastným futbalovým 
zväzom. Uskutočnia sa v mesiaci február 2019 v špor-
tových halách v Považskej Bystrici a v Púchove.

Termíny:
1. turnaj (prí-

pravka - ročník 
2008 a mladší) 
- 16. 2. 2019 špor-
tová hala MŠK Po-
važská  Bystrica

2. turnaj (žiaci 
- ročník 2006 a 
mladší) - 17. 2. 
2019 športová 
hala MŠK Považ-
ská Bystrica

3. turnaj (prí-
pravky - ročník 
2008 a mladší) 
- 24. 2. 2019 volej-
balová športová 
hala MŠK v Pú-
chove.

Termín prihlášok 

na všetky turnaje je najneskôr do 27. januára na mai-
lovú adresu sekretar@obfzpb.sk. 

 Výkonný výbor rozdeľoval
Na oneskorené vianočné darčeky sa môžu tešiť 

futbalové oddiely a kluby v pôsobnosti Oblastného 
futbalového zväzu i Západoslovenského futbalové-
ho zväzu, ktoré majú mládežnícke súťaže. Slovenský 
futbalový zväz pridelil za rok 2018 na mládežnícke 
družstvá z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ila-
va, ktoré sú zaradené do súťaží Západoslovenské-
ho futbalového zväzu celkovú sumu 4210 eur a pre 
družstvá zaradené do súťaží Oblastného futbalového 
zväzu celkovú sumu 2478 eur. 

Následne Výkonný výbor Oblastného futbalového 
zväzu Považská Bystrica na svojom minulotýždňo-
vom zasadnutí rozhodol o navýšení prostriedkov na 
mládež z vlastného rozpočtu o 2352 eur. V praxi to 
znamená, že za každé mládežnícke družstvo zara-
dené v súťažiach Západoslovenského futbalového 
zväzu poputuje na účet oddielu či klubu 175 eur. Za 
každé mládežnícke družstvo zaradené v súťažiach 
Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica do-
stane oddiel či klub  70 eur. 

(r)

Futbal

Február je časom halových futbalových turnajov mládeže
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V okresnom derby štvrtej ligy prekvapujúci triumf Lysej 
Stolný tenis

Kto s kým za stolmi

   4. liga muži
Prvé odvetné dvojkolo štvrtej stolnotenisovej ligy 
zviedlo proti sebe v súboji „dvojičiek“ obe mužstvá z 
Púchovského okresu. Favorizované Dolné Kočkovce 
mali papierovo v Lysej pod Makytou vyhrať. Nestalo 
sa, domáci najmä vďaka výborným výkonom dvojice 
Schulcz, Panáček zvíťazili najtesnejším rozdielom a 
pomaly sa dostávajú z pásma zostupu. 
   Výsledky: 
  15. kolo: 
  OZ Lysá pod Makytou – Slovan Dolné Kočkovce 
10:8 (body za domácich – Schulcz 4, Panáček 4, 2x 
štvorhra)
   Bošany – Tužina 12:6, Prievidza B – Trenčianska Tep-
lá B 7:11, Handlová – Trenčianske Jastrabie 13:5, Cho-
cholná-Velčice – Malé Chlievany 10:8, Trenčianske 
Bohuslavice – Otrhánky 6:12
   16. kolo: 
   Bošany – Kanianka 13:5, Prievidza B – Trenčianske 
Jastrabie 7:11, Handlová – Trenčianska Teplá B 7:11, 
Chocholná-Velčice – Otrhánky 8:10, Trenčianske Bo-
huslavice – Malé Chlievany 9:9
1. Bošany B  15 15 0 0 203:67 45
2. Tr. Teplá B 15 11 3 1 173:97 40
3. Otrhánky 15 10 2 3 154:116 37
4. Handlová 15 8 3 4 161:109 34
5. Chocholná 15 7 2 6 136:134 31
6. Tužina   14 6 4 4 144:108 30
7. Oslany 13 7 3 3 131:103 30
8. Tr. Jastrabie 15 6 0 9 105:165 27
9. D. Kočkovce 14 6 1 7 122:130 27
10. Tr. Bohuslavice 15 4 2 9 120:150 25
11. Lysá 14 4 1 9 94:158 23
12. Kanianka 14 2 2 10 101:151 20
13. M. Chlievany 15 1 3 11 107:163 20
14. Prievidza B  15 1 2 12 85:185 19
   5. liga muži
  12. kolo: 
   Nová Dubnica C – Pruské A 3:15, Oravec 2, Palies-
ka 1 – Joz. Šatka, Jakúbek po 4, Burdej 3, Beránek 2, 
2 štv., Dohňany A – Medeko Považská Bystrica A 
8:10, R. Baška 3, M. Baška 2, Junga, Hološko po 1, 1 
štv. – Guláč 4, Lipa 3, Belás 2, 1 štv., Ladce B – Slovan 
Považská Bystrica A 7:11, Pišta 4, Gajdošík, Kvasnica 
po 1, 1 štv. – Kvaššay, Šuba po 3, Zemančík, Hlubina 
po 2, 1 štv., Nozdrovice A – Sedmerovec B 8:10, J. 
Letko, J. Kalus, Didek po 2, Koštialik 1, 1 štv. – M. Še-
linga st. 4, M. Šelinga ml. 3, Miloš Šelinga, Mazán po 
1, 1 štv., Dolný Moštenec – TTC Považská Bystrica 
B 16:2, Kmecík, Bírošík po 4, Baláž, Podmaník st. po 
3, 2 štv. – Wallenfelsová, Čelko st. po 1, Dubnica nad 
Váhom – Nová Dubnica B 13:5, Gereg 4, Topák 3, 
Mutala, Slivka po 2, 2 štv. – Janiga 3, Lászlová 2,.
1. D. Moštenec   12 10 1 1 151:65 33
2. Medeko PB   12 10 1 1 140:76 33
3. Pruské   12 9 2 1 149:67 32
4. Dubnica   12 8 1 3 134:82 29
5. Sedmerovec B  12 7 0 5 123:93 26
6. Ladce B  12 7 0 5 123:93 26
7. Slovan PB   12 7 0 5 116:100 26
8. N. Dubnica B  12 5 0 7 88:128 22
9. TTC PB B  12 2 1 9 77:139 17
10. Dohňany   12 2 1 9 88:128 17
11. Nozdrovice   12 1 1 10 70:146 15
12. N. Dubnica C  12 0 0 12 37:179 12
   6. liga muži
   12. kolo: Červený Kameň – Pruské B 9:9, Ľ. 
Dohňanský, Oboňa, Rydlo, Bajzík po 2, 1 štv. – Cibík 
4, Kutlák 3, Ľ. Šatka 1, 1 štv., TTC Považská Bystrica 
C – Medeko Považská Bystrica B 3:15, T. Sádecký 3 

– Herco 4, Hedera, I. Melicherík, Ľ. Melicherík po 3, 2 
štv., Sedmerovec C – Slovan Považská Bystrica B 
11:7, Štefanec 4, A. Mišík, Galko po 2, P. Barták 1, 2 
štv. – J. Gálik 3, P. Gálik 2, Cedzo, Jurčík po 1, Dolná 
Mariková – Milochov A 8:10, Striženec, Žiačik po 3, 
V. Melicherík 1, 1 štv. – Benko 3, Kunovský, Balušík, 
Lutišan po 2, 1 štv., Dolné Kočkovce B – Zliechov 
12:6, Michalec, P. Majdán po 4, M. Crkoň 2, Fedora 1, 
1 štv. – M. Vicen, J. Vicen po 2, D. Mišík st. 1, 1 štv., Pru-
žina A – Beluša A 8:10, Krupa 3, Sádecký, Topor po 2, 
Behro 1 – Ľ. Hrevuš 4, Hovězák 3, I. Hrevuš 1, 2 štv.
1. Beluša   12 10 0 2 141:75 32
2. D. Kočkovce B  12 8 2 2 131:85 30
3. Zliechov   12 8 1 3 131:85 29
4. Pruské B  12 7 2 3 124:92 28
5. Medeko PB B  12 7 1 4 132:84 27
6. D. Mariková   12 6 3 3 118:98 27
7. Slovan PB B  12 6 2 4 125:91 26
8. Milochov   12 5 0 7 90:126 22
9. Sedmerovec C  12 3 1 8 95:121 19
10. Č.Kameň   12 2 1 9 81:135 17
11. Pružina   12 2 1 9 99:117 17
12. TTC PB C  12 1 0 11 29:187 14
   7. liga JUH
   10. kolo: Miracles Dubnica nad Váhom – voľno, 3. 
ZŠ Dubnica nad Váhom – Dolné Kočkovce C 8:10, 
Ševček, Beniatka, Herda, Čilek ml. po 2 – M. Crkoň, 
Hudec po 4, 2 štv., JoLa Dubnica Dubnica nad Vá-
hom– Nozdrovice B 15:3, Rojkovič 4, Švikruha, Kmi-
niak po 3, Lalinský, Bílý po 1, 2 štv. – Češko, Zemano-
vič, Otruba po 1, Horná Breznica – Sedmerovec D 
16:2, Kocúr 4, Brnák, Lipták po 3, Tomanica 2, Karas, 
Chachula ml. 1, 2 štv. – J. Mišík, P. Barták po 1, Bel-
uša B – Dohňany B 2:16, A. Hrevuš, Vyhnička po 1 
– Gombár, Riško, Štrbák po 4, Marman 2, 2 štv.
1. JoLa DCA   9 8 1 0 125:37 26
2. H. Breznica   9 8 1 0 140:22 26
3. D. Kočkovce C  9 6 0 3 94:68 21
4. Miracles DCA   8 6 0 2 95:49 20
5. Nozdrovice B  9 3 0 6 73:89 15

6. Dohňany B  9 3 0 6 67:95 15
7. Sedmerovec D  9 3 0 6 54:108 15
8. ZŠ Dubnica   9 2 0 7 53:109 13
9. Beluša B  9 0 0 9 19:143 9
   7. liga SEVER
   10. kolo:  Pružina B – voľno, Prečín – Púchov A 
0:18, Miko, Lefko, Kvasnička, Sitár po 4, 2 štv., TTC 
Považská Bystrica D – Šebešťanová nenahlásený 
výsledok,  Púchov B – Milochov B 1:17, Kutlík 1 
– Horečný, Duško, Balušík po 4, Gazdík 3, 2 štv., Pa-
pradno – Udiča 9:9, Krátky 4, M. Žilinčík 3, Grbál 1, 1 
štv. – Kostka 3, Turiak, Beník po 2, Šuška 1, 1 štv.
1. Šebešťanová  8 8 0 0 117:27 24
2. Udiča   9 6 2 1 112:50 23
3. Papradno   9 6 1 2 100:62 22
4. Milochov B  9 4 2 3 100:62 19
5. Pružina B  8 5 0 3 97:47 18
6. Púchov A  9 4 1 4 98:64 18
7. Prečín   9 2 0 7 26:136 13
8. Púchov B  9 1 0 8 30:132 11
9. TTC PB D  8 0 0 8 22:122 8

Marcel Schulcz (vľavo) a Dominik Panáček boli ústrednými postavami okresného derby 4. ligy medzi Lysou a Dol-
nými Kočkovcami. Postarali sa o deväť bodov z desiatich a prekvapujúce víťazstvo Lysej.  FOTO: Milan Podmaník 

5. liga muži – 18. 1.
13. kolo: Dubnica – N. Dubnica C, N. Dubnica B 

– TTC P. Bystrica B, D. Moštenec – Nozdrovice, Sed-
merovec B – Ladce B, Slovan PB – Dohňany, Medeko 
PB – Pruské

6. liga muži – 18. 1.
13. kolo: Pružina – Č. Kameň, Beluša – D. Kočkovce 

B, Zliechov – D. Mariková, Milochov – Sedmerovec, 
Slovan PB – TTC PB C, Medeko PB B – Pruské

7. liga juh – 18. 1.
Dohňany B – H. Breznica, Sedmerovec D - JoLa 

Dubnica, Nozdrovice B – ZŠ Dubnica, D. Kočkovce C 
– Miracels Dubnica

7. liga sever – 18. 1.
Udiča – Púchov B, Milochov B – TTC PB D, Šebešťa-

nová – Prečín, Púchov A – Pružina B
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POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 16:00 – 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

po – pia: 16:00– 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 
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SPOMIENKA
Bolesťou unavená tíško 
si zaspala, zanechajúc 
všetkých, čo si rada mala. 
Za všetky Tvoje trápenia 
a bolesti nech Ti dá Pán 
boh večnej milosti. 
Dňa 16. 1. 2019 uplynie 
20 rokov, čo nás opus-
tila naša drahá mama, 
babka a prababka Anna ŠKULTÉTYOVÁ. 

S láskou a úctou spomínajú dcéra Helena, 
vnučky Alenka, Mirka, Erika s rodinou.

SPOMIENKA
Oschli už slzy, zmiernil sa 
žiaľ, čo dané nám bolo, to 
si osud vzal. Žiarila z Teba 
dobrota, chýbaš nám a 
chýbať budeš do konca 
nášho života. 
Dňa 16. 1. 2019 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mamička Agnesa MARTAUSOVÁ, rod. Polacká  
z Cérova. Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu 
spolu s nami. 

S láskou spomína dcéra Lýdia s manželom 
Miroslavom, dcéra Oľga s manželom Jozefom, 

vnúčatá Ing. Olinka a Bc. Ľuboško. 

SPOMIENKA
Smútok neutícha ani 
po roku, keď od nás  
Ing. Rudolf ČVIRIK 
dňa 17. 1. 2018 tak ná-
hle odišiel. V našich srd- 
ciach zostaneš navždy. 

S láskou spomína 
manželka Vierka a 

smútiaca rodina. 

POĎAKOVANIE
So zármutkom v srdci 
chceme vysloviť poďako-
vanie všetkým príbuzným, 
priateľom a známym za 
účasť a kvetinové dary na 
poslednej rozlúčke s našou 
drahou mamou, babkou a 
prababkou 
Annou ŠELESTIAKOVOU. 
Naše poďakovanie patrí aj CSS Chmelinec, pohreb-
nej službe Advent, dychovej hudbe a evanjelickému 
p. farárovi Eštokovi z farnosti Záriečie. 

Dcéry Anna a Slávka s rodinami. 

SPOMIENKA
Snívaj tíško svoj večný 
sen, modlíme sa za Teba 
každý deň. 
Dňa 13. 1. 2019 sme si 
pripomenuli 7. výročie, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá Mgr. Beáta 
KONDÁKOROVÁ, rod. 
Loužecká. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dni utekajú, roky pri- 
búdajú, ale spomienky 
na Teba v našich srdciach 
stále zostávajú. 
Dňa 9. 1. 2019 sme si 
pripomenuli 10. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a starý 
otec Marián MOŠKO  
z Púchova. 

S láskou spomínajú manželka, 
deti s rodinami a vnúčence. 

SPOMIENKA
Zastalo Ti srdce, stíchol 
Tvoj hlas, mal si rád život 
a všetkých nás.
Dňa 8. 1. 2019 uplynuli 
dva roky, čo nás navždy 
opustil milovaný 
Jaroslav DOHŇANSKÝ. 
S láskou a úctou spomí-

na smútiaca rodina.  
SPOMIENKA
Dňa 19.1. si pripomeni-
eme druhé výročie čo 
Pán života a smrti po-
volal k sebe do večnosti 
nášho otca a starého 
otca Ivana PAGÁČA  
z Púchova. 

S láskou spomína 
syn Ľubomír s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 19. 1. 2019 uplynú 
tri roky, čo nás opustila 
naša milovaná manžel-
ka, mama, babka a pra-
babka 
Lolka HOLÁKOVÁ. 
S úctou a láskou si na 
ňu spomínajú manžel 
Štefan, dcéry Renka, Ga-
bika s manželom, vnučky Lucka, Nikolka, vnuk 
Marek a pravnúčatá Oskarko, Eliska, Noelko, Lia 
Zoe, Samko a Tamarka. 
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosíme, tichú spo-
mienku. 

SPOMIENKA
Dňa 8. 1. 2019 sme si pri-
pomenuli nedožité 93. 
narodeniny nášho drahé- 
ho Františka CRKOŇA. 
Dňa 11. 1. 2019 uplynu-
lo 20 rokov, čo nás na-
vždy opustil. Venujte mu  
s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomí-
najú manželka Helenka, dcéra Gabriela, synovia 

František a Augustín s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 15. 1. 2019 uplynie 
už 5 rokov, čo nás opus-
tila Anna CRKOŇOVÁ. 
Kto ste ju poznali, spo-
meňte si na ňu v tichej 
modlitbe. 

S láskou spomína 
manžel, dcéra, syn, vnú- 
čence a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 15. 1. 2019 si pripo-
míname prvé výročie 
úmrtia 
Ing. Andreja GABAJA. 

Za tichú spomienku 
ďakujú rodičia a sestry 

 s rodinami.

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu mate- 
riálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2019. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Kompletné rekonštrukcie domov, bytov, bytových 
jadier, nebytových priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. 
Tel. 0911 689 723.
• Tesárske a  pokrývačské práce, krovy, altánky, 
prístrešky, šalovacie práce. Tel. 0918 427 134.
• Milé zákazníčky, som Vám znova k dispozícii so 
svojimi službami. Kozmetika - Ria Staňová, Štefáni-
kova 817. Tel. 0905 972 810.

ZAMESTNANIE PONÚKA
• Beauty studio Púchov hľadá manikérku, pedikér-
ku. Tel. 0902 794 133.
• Hľadám kaderníčky a kozmetičku v PU na TPP/

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim komerčné priestory v PU/PB, prízemie, 
parkovanie. Tel. 0915 286 885.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu nezariadený 4-izbový byt 86 m², 
1. poschodie na Štefánikovej ulici v Púchove. Cena 
330 € + DPH + energie. Kontakt: 0905 408 785.
• Dám do prenájmu zariadený 3-izbový byt so zaskle-
nou lodžiou v centre Púchova. Tel. 0905 603 220.
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Dvoroch, 
34 m². Tel. 0904 156 102.

PREDAJ RÔZNE
• Predám rohovú sedaciu súpravu – pravú. Tel. 0948 
519 017.

SLUŽBY
• Prenájom príves. vozíkov. Tel. 0908 792 955.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168. 
• Rekonštrukcie kúpeľní. Tel. 0904 628 324.

dohodu/živnosť. Nástup možný ihneď. Mzda: 500 - 
1500 €. Tel. 0907 575 992.

RÔZNE 
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• Žiadam o pomoc pri upratovaní bytu po maľovaní. 
Platba dohodou. Záujemci, hláste sa na tel. 042/ 46 
33 558.
• 42-ročný muž žijúci v CSS hľadá opatrovateľ/ku – 
asistenta/ku. Bližšie info 0905 566 608.

OZNAMY 
• Slov. zväz včelárov ZO Púchov pozýva včelárov a 
aj nevčelárov na 12. včelársky ples 9. februára 2019 
o 19:00 v Divadle Púchov. Do tanca hrá HS SYNTÉ-
ZA. Vstupné 25 €. Vstupenky: Predajňa Včela, M. 
Janco, 0903 108 810.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 28. 1. 2019 od 14.30 v kancelárii ZO SZZP 
(býv. kataster, Nám. slobody). Právne poradenstvo 
sa pre veľký záujem zužuje na právne problémy 
zdrav. postihnutých a starších občanov mesta Pú-
chov. Hláste sa do 20. 1. na tel. 0948 093 551.

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

Tel.č. 0907 074 694www.artravel.sk

26. január 2019 

Skvelá hra o tom, ako žije typický Slovák!

Cena vrátane dopravy a vstupného: 27 € dospelý, 
22 € senior, študent

(Hrajú: R. Jakab, M. Labuda, M. Landl, P. Šimun a ďalší)

16. február 2019

SND BRATISLAVA: BÁL

Cena vrátane dopravy a vstupného I. kategórie: 32 €

Vynikajúce divadelné predstavenie so silným
emocionálnym prežitkom.
(Hrajú: K. Magálová, Z. Studenková, D. Mórová, J. Vajda, F. Kovár, J. Oľhová, Ľ. Kostelný...)

Komédia v Astorke

DIVADLO ASTORKA KORZO
BRATISLAVA: NÁŠ ČLOVEK

Na motívy B. S. Timravy

23. február 2019 

Hviezdne obsadenie, veľkolepá výprava! 
Cena: 29 € dospelý, 22 € senior, študent

26. február 2019

SND: APARTMÁN
V HOTELI BRISTOL
Cena: 33 € (sedenie I. kategórie)

Čierna komédia s obsadením slovenskej hereckej špičky:

Verdiho opera

SND: GIUSEPPE VERDI
- OPERA DON CARLOS

Komédia Roalda Dahla

E. Horváth, K. Magálová, J. Vajda, T. Maštalír, M. Hilmerová, F. Kovár a ďalší



inzercia


