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Výsledky volieb do NR SR hodnotia kandidáti: 
Hvizdák, Svoboda, Mišún a Ranik
Na vernisáži i veľvyslanec Srbskej republiky
NKÚ o bašovaní s mestským 
majetkom v roku 2009

Ustúpi 11 javorov 
16-tim autám?

77 rokov od vzniku Slovenského štátu
Futbalisti „prešvihli“ zápas v Komárne 
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Ako hodnotia výsledky volieb do NR SR 2016 kandidáti z Púchova?
Kto chcel 5. marca pri voľbách posunúť do národného parlamentu kandidátov z Púchova, musel vyu-
žiť krúžkovanie. Z Púchovčanov dostal od Púchovčanov najviac hlasov Roman Hvizdák (245 hlasov), 
nasledoval ho Marián Mišún s 203 krúžkami. Tretí v poradí skončil Lukáš Raník so 160-timi označe-
niami, ktorý sa na sociálnej sieti hneď označil za „gazdu pravice pre púchovský okres“. 
Niektorým z kandidátov z nášho mesta sme položili nasledujúce otázky:

1. Ako hodnotíte váš výsledok 
ako kandidáta vo voľbách do NR 
SR 2016?

2. Ako hodnotíte výsledky polit. 
strany, za ktorú ste kandidovali?

3. Ako hodnotíte celkové výsled-
ky volieb do NR SR 2016?

Roman Hvizdák
OĽaNO – NOVA
celkovo 671 hlasov
hlasov v Púchove 245

1. Ako prvé by som chcel veľmi pekne 
poďakovať za prejavenú dôveru a kaž-
dý krúžok a teda hlas, ktorý ľudia – ob-
čania dali mne alebo mojim kolegom 
z OĽaNO - NOVA, veľmi si to vážim. 
Výsledok je adekvátny s ohľadom na 
vyvinuté úsilie. Myslím tým fakt, ako 
sa človek prezentuje na celosloven-
skej úrovni, potom hlavne jeho čísel-
né postavenie v poradí na kandidátke 
a miesto trvalého pobytu kandidáta.

2. Výsledok bol pre mňa osobne pozi-
tívne prekvapujúci, keďže ,,komerčné“ 
a možno aj kúpené prieskumy stranu 
OĽaNO – NOVA stavali do pozície až 
niekde na úrovni 6 %. Dosiahnutý 
dvojciferný výsledok na celosloven-
skej úrovni je veľkým úspechom.

3. Ťažko sa to hodnotí. Niekoľkoroč-
nému „gazdovaniu“ jednej strany 
povedali voliči prostredníctvom svo-
jich hlasov dosť. Zrážajúce je, že tak 
povedali aj prostredníctvom výraznej 
podpory stranám, ktorým by v dobre 
hospodársky, politicky a sociálne fun-
gujúcej spoločnosti sotva venovali 
tak výraznú pozornosť. Považujem to 
aj za vizitku absolútnej moci, ktorá tu 
posledné roky pôsobila.

Miloš Svoboda
OĽaNO – NOVA
celkovo 377 hlasov
hlasov v Púchove 71

1. Vzhľadom na obmedzené finanč-
né možnosti hnutia NOVA, ktorého 
som členom, sme sa viac sústredili 
na prezentáciu hnutia ako celku a 
samozrejme ľudí, ktorí mali reál-
nu šancu zabojovať o parlament. 
Získal som 377 hlasov, za ktoré sa 
chcem každému voličovi pekne po-
ďakovať.

2. Hnutie OĽANO - NOVA dosiahlo v 
týchto parlamentných voľbách tretí 
najlepší výsledok zo všetkých poli-
tických strán, čo nás prekvapilo, ale 
na druhej strane aj veľmi potešilo. 
Niektorí politológovia sa sústavne 
netriafajú do svojich predpovedí a 
sú horší ako meteorológovia.

Potešila ma vysoká účasť ľudí, ktorí 
prišli voliť. Väčšina ľudí na Sloven-
sku rozhodla, že nechcú vládu R. 
Fica a jeho stranu SMER, že nechcú 
ďalšie rozkrádanie krajiny. 

3. Celkové výsledky parlamentných 
volieb boli prekvapivé, dá sa pove-
dať, že až šokujúce. Jednak z hľa-
diska vysokého počtu strán, ktoré 
sa dostali do parlamentu, jednak 
z hľadiska charakteru strán. Ako 
bude vyzerať nová vláda ukážu naj-
bližšie dni, chcem veriť, že rozhod-
nutie dvoch tretín občanov Sloven-
ska budú politici rešpektovať.

Marián Mišún
Kotleba – ĽSNS
celkovo 3 982 hlasov
hlasov v Púchove 203

1. Som spokojný najmä s ohľadom 
na skutočnosť, že som sa po vážnom 
úraze takmer vôbec aktívne nezapájal 
do kampane a vlastnej propagácie. 
Absolvoval som jediný predvolebný 
míting v Trnave, kde som verejne vy-
stúpil. Napriek tomuto hendikepu som 
získal v rámci strany najviac krúžkov 
ako 14. v poradí, pričom som získal 
viac prednostných hlasov, ako mnohí z 
doterajších i nových poslancov NR SR. 
Verím, že keď sa spoločne s našimi ľuď-
mi posnažíme, v najbližších voľbách do 
VÚC dokážeme v TSK malú revolúciu a 
pánovi Baškovi spôsobíme podobný 
šok, ako prednedávnom spôsobil Kot-
leba pánovi Maňkovi.

2. Celkový výsledok strany Kotleba - 
ĽSNS, považujem za obrovský úspech, 
keďže strana sa dostala do parlamentu 
napriek evidentne zmanipulovaným 
predvolebným prieskumom, ktoré 
uvádzali, že strana nedosiahne ani 5 
%. Som veľmi rád, že sa slovenskí voliči 
nenechali uvedenými prieskumami 
ovplyvniť a ukázali štandardným po-
litikom, ktorí od roku 1989 rozkrádajú 
Slovensko, že im už neveria a chcú sku-
točnú zmenu.

3. Verím, že je to len začiatok a naša 
strana začne naberať na sile, keď sa 
ukázalo, že predvolebné prieskumy 
boli zmanipulované. Už teraz sa mi len 
v Púchove hlásia desiatky nových pod-
porovateľov. Viete, ľudia sa radi pridá-
vajú k víťazom.

Lukáš Ranik
SaS
celkovo 872 hlasov
hlasov v Púchove 160

1. Vzhľadom nato, že som viedol 
skromnú kampaň, je celkový vý-
sledok veľmi slušný. Dovoľte mi, 
aby som sa ako okresný predseda 
SaS poďakoval prostredníctvom 
Púchovských novín všetkým naším 
voličom. Vážime si ich podporu. 
Dali nám silný mandát a obrovskú 
dôveru. Obzvlášť chcem poďako-
vať tým, ktorí ma krúžkovali.

2. Počas celej volebnej noci som sa 
nachádzal v centrále SaS v Bratisla-
ve. Všetci sme tam spoločne čakali 
na prvé výsledky exit poll-u, ktoré 
priniesla TV Markíza tesne pred 
desiatou večer. Po ich zverejnení 
prišiel pre nás obrovský pozitívny 
šok. Úprimne, nečakal som takú 
podporu od ľudí na Slovensku. Ľu-
dia dali jasne najavo, že majú dosť 
bačovania Fica. S výsledkom nalo-
žíme s pokorou a urobíme všetko 
preto, aby sme ľudí nesklamali.

3. Celkovo ma milo prekvapila vo-
lebná účasť. Už menej pozitívne 
hodnotím nástup extrémistickej 
strany Kotlebu. Je to riadna fac-
ka pre našu spoločnosť a naše 
hodnoty. Strašenie ľudí migrač-
nou krízou, tak ako to predviedli 
v Smere, má podľa môjho názoru 
za následok vstup tejto strany do 
parlamentu.

-pam-

23
aby sa doma 

oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť

                                             volímJuraj
Lednický
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OBJEDNÁVATEĽ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39333
DODÁVATEĽ: MEDIAL Púchov, s.r.o. Námestie slobody 1400 020 01 Púchov, IČO: 363 30272



reálnej cene ocenenej metódou vlastného ima-
nia k 31. 12. 2008 a do finančných nákladov ob-
starávaciu cenu obchodného podielu v sume 
17 260,84 eur. Súčasne bol predaný obchodný 
podiel vyradený z dlhodobého finančného ma-
jetku.

Predaj obchodného podielu aj úbytok dlhodo-
bého finančného majetku (obchodného po-
dielu s podstatným vplyvom) boli zaúčtované 
v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o 
účtovníctve a následne v súlade s ustanove-
ním § 14 ods. 2 písm. a), § 11a § 12 opatrenia o 
postupoch účtovania pre podnikateľov účtujú-
cich v podvojnom účtovníctve.

Účtovný doklad o prevode obchodného po-
dielu (VF091387) nebol ale podpísaný osobou 
zodpovednou za účtovníctvo, čím nebolo do-
držané ustanovenie § 10 ods. 1 písm. f ) zákona 
o účtovníctve, podľa ktorého účtovný doklad 
musí obsahovať podpisový záznam osoby (§ 
32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v 
účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby 
zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
Podľa zmluvy o prevode obchodného podielu a 
aj podľa odoslanej faktúry bol kupujúci, mesto 
Púchov, povinný zaplatiť za predaný obchodný 
podiel do 14 dní od doručenia faktúry. Prevere-
ním účtovania bankových výpisov bolo zistené, 
že pohľadávku do konca roka 2009 MsBP nemal 
uhradenú a finančné prostriedky z uvedenej 
pohľadávky boli predávajúcemu pripísané na 
bankový účet až 1. 4. 2010.

Stručné zhrnutie:

Zdroj: NKÚ SR

Predaj obchodného podielu 
v spoločnosti TKR

Kontrolovaný subjekt (MsBP) k 1. 1. 2009 vie-
dol vo svojom účtovníctve dlhodobý finančný 
majetok – 65 % podiel na základnom imaní v 
spoločnosti TKR. Obchodný podiel ku dňu zo-
stavenia poslednej účtovnej závierky 31. 12. 
2008 MsBP ocenil reálnou cenou stanovenou 
metódou vlastného imania v sume 75 283,81 
eur. Preverením predmetného ocenenia podľa 
účtovnej závierky ovládanej spoločnosti neboli 
zistené rozdiely a ocenenie bolo riadne zaú-
čtované a uvedené v účtovnej závierke za rok 
2008.

Mestské zastupiteľstvo 27. 8. 2009 uznesením č. 
73/2009 najskôr zrušilo uznesenie č. 135/2008 
o predaji 65 % obchodného podielu MsBP v 
spoločnosti TKR v prospech spoločnosti ozna-
čenej na účely tohto dokumentu „SV“ a súčasne 
schválilo predaj predmetného obchodného 
podielu v prospech mesta Púchov. Následne aj 
valné zhromaždenie MsBP 16. 9. 2009 schválilo 
odpredaj obchodného podielu v spoločnosti 
TKR svojmu zakladateľovi za cenu 75 284 eur.

Predmetný obchodný podiel bol v roku 2009 
zmluvou o prevode obchodného podielu z 16. 
9. 2009 predaný a faktúrou č. 11091387 z 16. 9. 
2009 vyfakturovaný zakladateľovi kontrolova-
ného subjektu, mestu Púchov.

Predávajúca obchodná spoločnosť predajom 
obchodného podielu za cenu vlastného ima-
nia k 31. 12. 2009 získala finančný prínos 58 
023,16 eur z rozdielu medzi predajnou cenou 
ocenenou metódou vlastného imania a kúp-
nou cenou základného imania 65 % podielu v 
spoločnosti TKR, bez ohodnotenia podielu ne-
hmotného majetku.

Kontrolovaný subjekt nepredložil dokumen-
táciu o vykonanom prieskume trhovej pre-
dajnej ceny alebo znalecký posudok o sta-
novení všeobecnej hodnoty majetku.

V rokoch 2009 a 2010 legislatívne nebola sta-
novená povinnosť transferového oceňovania 
medzi prepojenými tuzemskými subjektmi.

Predaný obchodný podiel kupujúci, majoritný 
vlastník MsBP (mesto Púchov), v marci 2010 
ďalej predal obchodnej spoločnosti „SV“ 
bez verejnej obchodnej súťaže a bez znal-
com stanovenej všeobecnej hodnoty ma-
jetku – obchodného podielu za cenu 365 
118 eur. Pri predaji majetku majoritný vlastník 
mal postupovať v súlade s ustanovením § 9a 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov, podľa ktorého predaj 
majetku mal vykonať obchodnou verejnou sú-
ťažou, dobrovoľnou dražbou alebo priamym 
predajom najmenej za cenu vo výške všeobec-
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NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD O BAŠOVANÍ 
S MESTSKÝM MAJETKOM V ROKU 2009

nej hodnoty majetku stanovenej podľa osobit-
ného predpisu.

Kupujúci získal kúpou obchodného podielu 
taktiež cca 3500 koncových užívateľov káb-
lovej televízie. Súčasne kupujúci obchodné-
ho podielu odkúpil od MsBP optický káblo-
vý rozvod mestskej informačnej siete.

NKÚ SR po oboznámení sa s celou obsiah-
lou zmluvou o predaji obchodného podielu 
a s kúpnou zmluvou o predaji mestskej infor-
mačnej siete odporučil majoritnému vlastní-
kovi (mestu Púchov) dať vypracovať znalecký 
posudok na ohodnotenie celého predaného 
obchodného podielu, alebo časti týkajúcej sa 
nehmotného majetku spoločnosti TKR.

Kontrole bol v čase výkonu kontroly predlože-
ný znalecký posudok č. 01/2016 z 18. 1. 2016 
o stanovení všeobecnej hodnoty nehmotného 
majetku tvoreného nechráneným nehmotným 
majetkom vo forme know–how a to súborom 
dvojstranných zmlúv spojených s právom vy-
užívania telekomunikačných káblových roz-
vodov v meste Púchov za účelom aktualizácie 
daného majetku k určenému dátumu s cieľom 
preverenia stanovenej hodnoty k následnej 
kúpno-predajnej zmluve.

Predmetným znaleckým posudkom bola sta-
novená všeobecná hodnota nehmotného 
majetku 1 594 904 eur ku dňu ohodnotenia, 
t. j. 31. 12. 2009, z toho 65 % obchodný po-
diel činil 1 036 687,60 eur. 

Z porovnania skutočnej výnosnosti predaja 
obchodného podielu so znaleckým posudkom 
nehmotného majetku s pripočítaním hodnoty 
vlastného imania vyplýva, že 
predaj obchodného podielu spolu za pre-
pojené osoby bol neefektívny, keď do pre-
dajnej ceny nebola započítaná aj cena ne-
hmotného majetku. Po posúdení predaja 
obchodného podielu so započítaním ceny 
znalcom ohodnoteného nehmotného ma-
jetku bol obchodný podiel predaný za cenu 
nižšiu o 746 853,41 eur v porovnaní s trho-
vou cenou.

Predaj kontrolovaný subjekt zaúčtoval do fi-
nančných výnosov v účtovnej cene obchodné-
ho podielu 75 284,00 eur, ktorá zodpovedala 

Obchodný podiel v spoločnosti prevádz-
kujúcej káblové televízne rozvody bol v 
účtovníctve správne ocenený ku dňu zo-
stavenia účtovnej závierky 2014, zmenu 
ocenenia kontrolovaný subjekt zaúčto-
val správne. Predaj obchodného podielu 
za cenu vlastného imania 75 284,00 eur 
bez DPH majoritnému vlastníkovi – mes-
tu Púchov bol správne zaúčtovaný, avšak 
predajná cena nebola stanovená znalec-
kým posudkom, nebola výsledkom ob-
chodnej súťaže alebo prieskumu trhu.
Majoritný vlastník následne za niekoľko 
mesiacov predal predmetný obchodný 
podiel ďalšej spoločnosti za cenu doho-
dou, pri ktorom mal postupovať v súlade 
so zákonom o majetku obcí.
Predaj obchodného podielu spolu za 
prepojené osoby bol neefektívny, keď do 
ceny nebola započítaná aj cena nehmot-
ného majetku. Po posúdení predaja aj 
so započítaním znalcom ohodnoteného 
nehmotného majetku bol obchodný po-
diel predaný za nižšiu cenu v porovnaní s 
trhovou o 746 853,41 eur.
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Voľby do NR SR v okrese Púchov
Okrsok spolu SMER SNS OĽANO SaS ĽS NS SR BK #SIEŤ KDH MOST ostat.

Púchov 9 199 2 971 937 1 128 1 209 749 715 517 434 201 338

Beluša 3 234 1 214 432 310 262 238 227 178 199 65 109

Dohňany 938 480 90 95 41 86 55 24 23 15 29

Dolná Breznica 464 227 59 35 19 45 35 15 10 5 14

Dolné Kočkovce 729 323 116 50 58 38 36 43 20 7 38

Horná Breznica 202 103 21 10 9 18 13 6 15 1 6

Horovce 465 158 64 50 31 31 26 10 78 1 16

Kvašov 299 154 27 20 7 19 11 17 25 3 16

Lazy pod Makytou 670 225 83 78 75 88 29 30 22 11 29

Lednica 424 197 78 27 11 44 22 10 19 3 13

Lednické Rovne 2042 861 233 154 204 187 146 70 66 31 90

Lúky 517 176 70 57 35 53 31 22 22 13 38

Lysá pod Makytou 1 100 474 145 95 88 112 41 53 43 12 37

Mestečko 278 108 43 21 21 35 20 13 1 8 8

Mojtín 258 125 23 16 15 29 15 6 24 5

Nimnica 485 207 65 57 24 27 28 26 29 6 16

Streženice 484 180 49 64 36 53 22 20 35 9 16

Visolaje 516 233 69 31 30 48 22 25 35 2 21

Vydrná 191 74 15 15 13 29 17 14 1 1 12

Záriečie 405 134 51 47 36 48 30 26 1 4 28

SPOLU 22 900 8 624 2 670 2 360 2 224 1 977 1 541 1 125 1 102 398 879

Okrsok spolu SMER SNS OĽANO SaS ĽS NS SR BK #SIEŤ KDH MOST ostat.

Púchov 9 199 32% 10% 12% 13% 8% 8% 6% 5% 2% 4%

Beluša 3 234 38% 13% 10% 8% 7% 7% 6% 6% 2% 3%

Dohňany 938 51% 10% 10% 4% 9% 6% 3% 2% 2% 3%

Dolná Breznica 464 49% 13% 8% 4% 10% 8% 3% 2% 1% 3%

Dolné Kočkovce 729 44% 16% 7% 8% 5% 5% 6% 3% 1% 5%

Horná Breznica 202 51% 10% 5% 4% 9% 6% 3% 7% 0% 3%

Horovce 465 34% 14% 11% 7% 7% 6% 2% 17% 0% 3%

Kvašov 299 52% 9% 7% 2% 6% 4% 6% 8% 1% 5%

Lazy pod Makytou 670 34% 12% 12% 11% 13% 4% 4% 3% 2% 4%

Lednica 424 46% 18% 6% 3% 10% 5% 2% 4% 1% 3%

Lednické Rovne 2042 42% 11% 8% 10% 9% 7% 3% 3% 2% 4%

Lúky 517 34% 14% 11% 7% 10% 6% 4% 4% 3% 7%

Lysá pod Makytou 1 100 43% 13% 9% 8% 10% 4% 5% 4% 1% 3%

Mestečko 278 39% 15% 8% 8% 13% 7% 5% 0% 3% 3%

Mojtín 258 48% 9% 6% 6% 11% 6% 2% 9% 0% 2%

Nimnica 485 43% 13% 12% 5% 6% 6% 5% 6% 1% 3%

Streženice 484 37% 10% 13% 7% 11% 5% 4% 7% 2% 3%

Visolaje 516 45% 13% 6% 6% 9% 4% 5% 7% 0% 4%

Vydrná 191 39% 8% 8% 7% 15% 9% 7% 1% 1% 6%

Záriečie 405 33% 13% 12% 9% 12% 7% 6% 0% 1% 7%

SPOLU 22 900 38% 12% 10% 10% 9% 7% 5% 5% 2% 4%

Zdroj: ŠÚ SR
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Slovenskí a srbskí umelci 
v Ozvenách umenia

Odpratali búdy 
pri bikrosovej 
dráhe 

SSE – DISTRIBÚCIA Žilina oznamuje, že
23. 3. 2016 v čase od 7:30 - 19:30 h 
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu 
plánovaných prác na zariadeniach distribučnej 

sústavy prevádzkovateľa v Púchove, miestna časť:

Horné Kočkovce
Ul. Novonosická
Ul. Trenčianska

Vŕšok
Záhradná
Záskalie.

V piatkový večer 4. marca sa v priestoroch 
púchovského Divadla uskutočnila otváracia 
vernisáž slovenských a srbských umelcov, 
ktorú poctil svojou návštevou aj veľvysla-
nec Srbskej republiky Šani Dermaku. Mesto 
zároveň rozbieha nový projekt na podporu 
„mladého umenia“.

Slováci vystavujú so Srbmi
Na vernisáži predstavili svoje umenie Jaroslav 
Martiš, Alena Michňová, Lucia Bršiaková a Mar-
tin Kremeň zo zoskupenia ART Belušské Slatiny. 
Výnimočnosť celej výstavy sa prejavila i v spo-
lupráci s menami Marjan Karavla, Ján Agársky, 
Pavel Pop, Jozef Klátik a Martina Karavlová Hlo-
dová, ktorí prišli ukázať svoje diela do púchov-
ského Divadla 
zo Srbska. Vice-
primátor mesta 
Púchov Roman 
Hvizdák v súvis-
losti s podujatím 
„OZVENY UME-
NIA“ povedal: 
„Dnes je výsta-
va v Púchove a 
nabudúce bude 
v srbskej Starej 
Pazove. Verím, 
že touto verni-
sážou sa začína 
ďalšia - nová etapa našej spolupráce medzi 
spomínanými mestami a jej ozveny budeme 
cítiť i v ďalších oblastiach, napríklad v športe, 

turistickom ruchu či v obchode.“ Slávnostné-
ho otvorenia výstavy sa na pozvanie predsta-
viteľov mesta zúčastnil i veľvyslanec Srbskej 
republiky na Slovensku Šani Dermaku, ktorý 
tiež ocenil viac ako 3 desiatky rokov trvajúce 
srbsko-slovenské priateľstvo na úrovni miest a 
jeho obyvateľov. Všetkým zúčastneným poprial 

i krásne umelecké zážitky z 
vystavovaných diel.

Priateľstvo a podpora mla-
dých
Na organizácii celej výsta-
vy sa výrazným spôsobom 
podieľalo i Slovenské veľvy-
slanectvo v Belehrade, pri-
čom na „slovenskej strane“ 
pracovali dobrovoľníci s ART 
Belušské Slatiny, ktorí nainš-
talovali umelecké diela. Zá-
stupca družobného mesta 
Stará Pazova Alexander Bako 
poďakoval všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave tohto 
podujatia a vyzdvihol dote-

rajšie dlhoročné priateľstvo oboch miest i na 
úrovni folklórnych a divadelných súborov. „Ve-
rím, že memorandum, ktoré podpísali mestá 
Stará Pazova a Púchov pred asi 10-timi rokmi 
bude mať i naďalej taký význam, že budeme 
priateľmi nielen medzi oficiálnymi predsta-
viteľmi samosprávy, ale i medzi všetkými 
obyvateľmi,“ povedal Bako. OZVENY UMENIA 

sú rozbiehajúcim sa 
pilotným projektom 
mesta Púchov pod 
záštitou primátora 
Rastislava Heneka. 
Jeho hlavným úče-
lom by mala byť pre-
zentácia a podpora 
mladých umelcov z 
mesta. Nápad a spo-
luprácu v tejto ob-
lasti ocenil i Jaroslav 
Martiš pôsobiaci v 
Belušských Slatinách 
ako umelec – tvorca 

drevených plastík. I tie môže verejnosť vidieť 
na výstave v Divadle do 3. apríla.

-pam-

Nedávne dobrovoľnícke čistenie rozsiahle-
ho areálu popri Váhu od odpadkov upria- 
milo pozornosť na plechové unimobunky, 
ktoré sa nachádzali v bezprostrednej blíz-
kosti bikrosového areálu. Podľa ich obsahu 
a takpovediac vnútorného zariadenia, ne-
bolo ťažké uhádnuť, že ich využívajú bez-
domovci.   

„Áno, boli tu dve hrdzavé búdy, ktoré 
podľa všetkého obývali bezdomovci. 
Podnik technických služieb ich v spolu-
práci s verejno-prospešnými pracovníkmi 
vyprázdnil a zlikvidoval,“ uvádza Miloš 
Svoboda, prokurista podniku technických 
služieb. 

Lokalita pri bikrosovej dráhe nie je zďaleka 
jedinou, kde v Púchove môžete nájsť ležo-
viská alebo známky bivakovania ľudí. 
V uplynulom roku sa takéto miesta za po-
moci samotných bezdomovcov čistili pod 
púchovským mostom, zdokumentovali 
sme ich aj pod privádzačom, železničným 
mostom alebo na železničnej zastávke v 
Hrabovke. „Monitorujeme aj ostatné lo-
kality na území mesta a plánujeme ich 
„upratať“ podobne, ako tie, ktoré sme na-
šli pri bikrosovej dráhe,“ 
uzatvára Svoboda.

-red-

Vyjadrenie MŠK
Bývalý primátor Michalec minulý týždeň opäť 
raz zavádzal verejnosť nepravdivými údajmi. 
Vraj bývalá konateľka MŠK Katarína Bradáčo-
vá robila prácu za dnešných päť pracovníkov 
a brala za to mzdu len 19 000 eur ročne, čo je 
v porovnaní s dnešnými 63 000 eur obrovský 
rozdiel.

Zabudol pritom započítať prácu a mzdu vte-
dajších troch managerov a navyše započítal 
prácu a mzdu jedného z dvoch prevádzkárov, 

ktorý síce do spoločnosti pribudol, aby vzá-
pätí iný odišiel na rodičovskú dovolenku.
V skutočnosti sa počet pracovníkov nenavýšil 
a ich spoločná mzda sa zvýšila nie o 44 000 
eur, ale len o 3 900 eur ročne. Treba však vziať 
do úvahy, že konateľka MŠK Bradáčová spra-
vovala len zimný štadión a plaváreň. K 1. 7. 
2015 prešiel pod MŠK Púchov futbalový klub 
so svojím štadiónom a tento rok aj volejba-
lová hala. V časoch konateľky Bradáčovej sa 
mužský futbal zachraňoval a dnes je naše 
mužstvo na popredných priečkach tabuľky s 
vidinou postupu do vyššej súťaže.

Rudolf Marman, manager futbalu MŠK

Sprava: Viceprimátor Roman Hvizdák, veľvyslanec Šani Dermaku, tlmočník, 
Vera Ostojič a Alexander Bako z družobného mesta Stará Pazova. 
Foto: Miroslava Moravčíková

Foto: M. Moravčíková 



V diskusii o dlhodobých problémoch s parko-
vaním pri bytových domoch v Púchove sú na 
pretrase i plochy, ktoré nie sú využívané iba vo-
dičmi, ale všetkými obyvateľmi – mestská zeleň. 
Konkrétnym príkladom zo súčasnosti je zelená 
plocha s jedenástimi stromami na Námestí slo-
body, ktorú chcú niektorí obyvatelia okolitých 
bytoviek nahradiť parkovacími miestami. 

Zdravé stromy vs. blízkosť parkovania
Na uvedené miesto sme sa vybrali s poradcom pre 
mestskú zeleň – arboristom a dendrológom Richar-
dom Pekarom. Ako odborník na problematiku nám 
povedal viac o drevinách priamo pod ich korunami. 
„Ide o zdravé kusy javora horského, ktorý je domá-
cou neinvazívnou drevinou. Možno by potrebovali 
drobné ošetrenie v zmysle odstránenia malých 
odumretých konárov, no bola by veľká škoda, keby 
sme prišli aj o túto zelenú plochu, pretože pokiaľ sa 
teraz zastavia alebo spevní asfaltom či betónom, 
tak sa sem  už v živote naspäť zeleň nevráti,“ po-
vedal Pekara. Pri rozhovore okolo nás prechádzala 
pani so psíkom a tak sme sa opýtali na jej názor v 
súvislosti s plánovaním vybudovania parkoviska. So 
sarkazmom skonštatovala: „Veď treba zelené zlikvi-
dovať, nie?! Je toho málo, tak treba betón nastavať 
do šírky, do výšky aj do hĺbky. Jednoducho neviem, 
ako by som to slušne povedala!“ 

Rozdiel až 8 °C
O význame stromov ďalej hovoril Richard Pekara: 
„Tento zelený priestor pomáha pri výrobe kyslíka, 
zabraňuje prašnosti, udržuje vlahu, význam má i z 
hľadiska udržiavania klímy vzhľadom na celé mes-
to. Obyvatelia to majú možnosť sami pocítiť, preto-
že v zalesnených plochách je v letných horúčavách 
aj o 7 - 8 °C menej ako v meste.“ Výstavbu nových 
parkovacích miest iniciujú najmä obyvatelia priľah-
lých 12-poschodových panelákov, pričom odmie- 
tajú parkovanie v tesnej blízkosti svojich bytov, kde 
nie sú zasadené stromy. „Keď si zoberieme, že v 
tomto vysokom paneláku je 48 bytov a na jeden byt 
prislúcha jedno až tri autá, tak už v tomto momente 
nepostačuje plánovaný počet nových parkovacích 
plôch na mieste týchto javorov,“ naznačil Pekara o 

potrebe systémového riešenia situácie s parkova-
ním a možným precedensom v Púchove. Pri našej 
diskusii vyvstala tiež otázka, či je v prípade výrubu 
možné nahradiť tieto stromy inou zeleňou, pričom 
sme dostali od arboristu pohotovú odpoveď: „Keby 
sme prišli konkrétne o tento druh, teda javor horský, 
ktorý má veľkú plochu zelene s úmernou produk- 
ciou kyslíka, tak by sme museli počkať asi 30 rokov, 
čo je približný vek týchto stromov. Akákoľvek kríko-
vá forma zelene je nedostatočná z hľadiska funkcie 
a je potrebné to riešiť vysoko urastenými stromami.“ 

Súhlasia aj nešoféri?
Prípadný výrub musí byť realizovaný mimo vege-
tačného obdobia, ktoré končí 31. marca a začína 
opäť 1. októbra. Ohľad je potrebný brať i na vtáctvo 
„Existuje výnimka kvôli hniezdeniu vtákov, pretože 
funkcia stromu je nezanedbateľná i pre existenciu 
malého spevavého vtáctva v meste, na ktoré sa via- 
že ďalší kolobeh.“ Počas celého trvania nášho roz-
hovoru pod stromami, ktoré by mali ustúpiť autám, 
chodilo okolo nás množstvo ľudí. Mnohí krútili hla-
vami, keď videli, ako si odborník na mestskú zeleň 
odmeriava dreviny. Medzi nimi boli i dôchodcovia, 
psíčkari, rodiny s malými deťmi či osoby zdravot-
ne postihnuté. „Je dôležité, aby sa aj týchto skupín 
obyvateľov niekto opýtal, či súhlasia s takýmto spô-
sobom rozširovania parkovísk,“ uvažuje odborník. 
Celý náš rozhovor pod javormi na Námestí slobody 
ukončil Richard Pekara rečníckou otázkou: „Prečo 
ľudia chodia na dovolenky, čo sa im najviac páči v 
historických či kúpeľných mestách, aký majú pocit, 
keď kráčajú po promenáde a oddychujú?“ 

-pam-
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Ustúpi 11 javorov 16-tim autám?

ANKETA: Je podľa vás v uliciach mesta Púchov dostatok zelene?
Jozef, 27 rokov, IT pracovník
Podľa mňa je v meste dostatok zelene. Nepáči sa 
mi ale, že jej má ubúdať na úkor budovania parko-
vacích miest. Takýto systém je dlhodobo neudrža-
teľný, autá pribúdajú a o chvíľu budeme stromy v 
Púchove poznať iba z obrázkov.

Mária, 52 rokov, úradníčka
Určitá skupina ľudí v Púchove hľadí iba na hmot-
né statky a tá druhá tak nekričí, aby sa zeleň za-
chovala. Ak to súvisí s pripravovanou situáciou na 
Námestí slobody, v tomto meste bude život veľmi 
ťažký, najmä zo zdravotného hľadiska.

Eva, 59 rokov, odborná referentka
Môj názor je taký, že v meste je dostatok zelene. 
Marczibányiho záhrada je krásna a aj niektoré 
priestranstvá pred bytovkami sú veľmi pekné.

František, 39 rokov, robotník
Zelených plôch je v Púchove veľa, niektoré nie sú 
žiadnym spôsobom využívané a bol by som rád, 
keby sa využívali napr. na parkovanie, pretože keď 
idem z poobednej, nemám kde zaparkovať.

Ivan, 35 rokov, dizajnér
Kvalitnej a udržiavanej zelene nie je v mestských 
aglomeráciách nikdy dosť. V čase, keď sa počasie 
prejavuje extrémami je nevyhnutné, aby ochlad-
zovala betónové plochy a absorbovala množstvo 
zrážok. Púchov má v tomto smere ešte nedostatky.

Kristína, 24 rokov, predavačka
Keď som v lete s deťmi vonku, tak nie je veľa miest, 
kde sa môžu hrať bez toho, aby na nich pražilo slnko. 
Uvítala by som miesta s tieňom, ale takmer všade sú 
len betónové dlaždice a táto plocha sa iba zväčšuje.

Milan, 62 rokov, invalidný dôchodca
Všetkého veľa škodí. V našom meste je stromov 
dosť, no treba hľadať rozumnú mieru, pretože 
moje vnúčatá sú alergické na peľ.

Nikola, 16 rokov, študentka
Ja som za to, aby bolo v Púchove viacej stromov a 
trávy. V našom meste je najlepší park pri Župnom 
dome. S kamarátmi využívame i gaštany pri Váhu, 
kde chodíme na kofolu. Inak nie je veľmi kde vonku 
sedieť cez horúčavy, ktoré boli minulé leto. 

Prvé jarné včielky.
Foto: Igor Chovanec 



note asi milión Kčs. Ešte 12. marca boli odzbrojení 
miestni žandári: osem Čechov a aj štyria Slováci. 

Príchod Nemcov do regiónu
Dva dni po vyhlásení Slovenského štátu – 16. marca 
1939 prišli po obsadení Čiech a Moravy cez Lyský 

priesmyk do Púchova nemeckí vojaci. Okupovali 
časť západného Slovenska, pričom hranicou sa sta-
la rieka Váh. Zo strategických dôvodov nebola táto 
hranica rešpektovaná a v okolitých mestách ako 
Považská Bystrica alebo Dubnica nad Váhom Nemci 

obsadili na ľavom brehu Váhu 
ležiace zbrojovky. Nemecká 
ríša 23. marca 1939 nanútila 
slovenskej vláde „Zmluvu o 
ochrannom pomere medzi 
Nemeckou ríšou a Slovenskou 
republikou“ a tým umožnila 
vytvoriť tzv. ochrannú zónu 
alebo Schutzzone, kde Nemci 
mohli mať vojenské základne 
od Devína až po Svrčinovec 
pri poľských hraniciach. V Pú-
chove sa Nemci ubytovali v 
Sociálnom dome (v budove 
dnešného detského domova). 
Od 17. marca tu zriadili colný 
úrad a pasovú kontrolu. Ne-
dostatočné ubytovacie kapa-
city pre nemeckých poľných 
žandárov viedli v roku 1941 
k výstavbe a následnému 
obývaniu barakového tábora 
na druhom brehu rieky Biela 
voda smerom do Keblianskej 
doliny (dnes areál tenisových 
kurtov sTC). 

Hlinkova garda šikanovala 
obyvateľov
Prvé dni v novom štáte sa po-
kúsili vo svoj prospech využiť 
radikáli z HG a to až do takej 
miery, že sa v meste pokúsili 
prevziať moc. Bez akéhokoľ-
vek poverenia sa zhostili úlohy 
bezpečnostných orgánov. Ob-
sadili cesty, verejné budovy a 
zadržali bohatších židovských 

Obsadzovanie strategických miest
Začiatok roku 1939 bol v Púchove veľmi búrlivý a 
plný napätia. Českí vládni činitelia sa pokúsili zís-
kať kontrolu nad Slovenskom a paralyzovať rastúce 
volanie po samostatnosti Slovenska vojenským zá-
sahom. Vojaci a četníci obsadzovali strategické ob-
jekty, zatkli viac ako 250 nepohodlných slovenských 
politikov, pričom niektorých z nich internovali na 
Morave. Akcia dostala neskôr názov propagandis-
tický názov Homolov puč podľa generála Bedřicha 
Homolu – veliteľa VII. zboru v Banskej Bystrici. Puč sa 
nepodaril a českí predstavitelia dosiahli skôr pravý 
opak. Podnietili sa tým skôr protičeské nálady a in-
tervencia sa chápala ako útok na autonómiu krajiny, 
hoci to jej zámerom nebolo. Hitler si zavolal do Ber-
lína vtedy už bývalého predsedu autonómnej vlády 
Dr. Jozefa Tisa. Oznámil mu ultimátum o vyhlásení 
samostatnosti, inak ponechá územie Slovenska na-
pospas územným požiadavkám Maďarska a Poľska. 
Napokon slovenský snem pod tlakom vyhlásil 14. 
marca 1939 Slovenský štát. Českým žandárom sa 
počas puču nepodarilo obsadiť žiadnu z význam-
nejších budov v Púchove, ale už skôr, v noci 9. marca 
1939 obsadila Hlinkova garda (HG) dôležité komu-
nikácie a objekty. Židom zabavili rádioprijímače a 
autá. Celkovo pri kontrolách zabavili majetok v hod-

obyvateľov. 
Svojvoľná 
č i n n o s ť 
HG na úze-
mí mesta 
n a p o k o n 
vyústila do 
zásahu zno-
vu ozbro-
j e n ý c h 
jednot iek 
žandárstva 
podľa po-
kynov okresného náčelníka, ktorý zakázal HG koho-
koľvek legitimizovať, zaistiť alebo ho zbaviť majet-
ku. Táto radikálna organizácia sa postupne stiahla 
z ulíc, odovzdala moc a zbrane oficiálnym bezpeč-
nostným zložkám. HG si v Púchove však zachovala 
radikálny charakter, čo sa ukázalo najmä pri vyko-
návaní protižidovských nariadení a deportáciám 
Židov do koncentračných táborov. Okrem toho sa 
niektorí členovia HG v meste podieľali na organizo-
vaní kultúrnych a športových podujatí. Prevádzko-
vali kino v Púchove a Lednických Rovniach a taktiež 
sa podieľali na výstavbe športového areálu s ihriska-
mi pre rôzne druhy loptových hier. 

Vojna zasiahla všetkých
V auguste 1939 sa Nemecko pripravovalo na vojnu 
s Poľskom. V Púchove, ako dôležitom dopravnom 
uzle, obsadila nemecká armáda cesty a mosty. Po-
čet prebývajúcich členov nemeckej armády v meste 
sa stále zväčšoval. Ubytovaní boli v školách, katolíc-
kom kultúrnom dome, v hostinci u Nathana (nárož-
né budovy dnešnej pešej zóny a Námestia slobody) 
a pri železničnej stanici v Horných Kočkovciach. 
Smerom k Poľsku sa najmä po železničnej trati od 
Nemšovej a cez Púchovskú dolinu presúvali vojaci 
so svojou technikou. Z tohto dôvodu bol upravený 
aj cestovný poriadok na železničnej trati. Smerom 

na Bratislavu a Žilinu premávali len dva osobné 
vlaky denne. Slovensko bolo spojencom Nemecka, 
a tak do vojny proti Poľsku 1. septembra 1939 boli 
povolaní aj záložníci do 36 rokov, s ktorými sa na 
vynovenej železničnej stanici a koľajisku lúčili rodi-
ny. Vojnu obyvateľom pripomenulo aj nariadenie 
zatemniť všetky okná, zákaz organizovania taneč-
ných zábav a určená záverečná hodina pre zábavné 
podniky  a hostince. 

Pavol Makyna

okno do minulosti 7

14. marca uplynie 77 rokov, kedy vznikol Slovenský štát  „pod ochranou“ nacistického Nemecka. 
Takmer celá jeho existencia sa viaže k obdobiu 2. svetovej vojny prinášajúcej aj masové vraždy 
vlastných obyvateľov. Medzi takých patrila i komunita viac ako 220 Židov v Púchove, ale i ľudia s iným 
svetonázorom, náhodní okoloidúci pri bombardovaní, či Rómovia.

77 ROKOV OD VZNIKU SLOVENSKÉHO ŠTÁTU

Jeden z množstva domov v Púchove (roh Moyzesovej a 
Námestia), v ktorom bývali počas vojny Nemci.

Pohľad na centrum Púchova na začiatku 40-tych rokov mi-
nulého storočia.

Zhromaždenie obyvateľov pred Okresným 
sociálno-zdravotným domom 1. júna 1940.

Židovský chlapec Štefan Buchwaelder
 (na bicykli na Námestí) zahynul v roku 
1944 v tábore smrti  Majdánek.
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Na cestách Púchovského okresu sa v deviatom ka-
lendárnom týždni stali iba tri dopravné nehody. Ne-
vyžiadali si žiadnu obeť ani ťažké zranenie. Dve z nich 
však zavinili vodiči pod vplyvom alkoholu.

V utorok 1. marca o 11.45 h sa na parkovisku pred 
budovou zdravotníckeho zariadenia Zdravie v Púcho-
ve stala dopravná nehoda. Vodič osobného motoro-
vého vozidla Peugeot 208 sa pri výjazde z parkoviska 
nevenoval dostatočne vedeniu vozidla a narazil do 
prednej časti zaparkovaného vozidla VW Routan. Vo-
dič si následne nesplnil základné povinnosti vodiča a 
účastníka dopravnej nehody, keď z miesta odišiel bez 
ohlásenia nehody polícii. Pri nehode sa nikto nezra-
nil. Polícia vodiča vypátrala a pri dychovej skúške mu 
namerali 3,31 promile alkoholu.   

Druhá „alkoholická“ dopravná nehoda sa stala v ne-
deľu 6.marca krátko pred polnocou na Komenského 
ulici v Púchove. Vodič Škody 105 sa dostatočne 
nevenoval vedeniu vozidla, zišiel mimo cestu, kde 
havaroval v trávnatom teréne. Pri nehode nedo-
šlo k zraneniu osôb, vodičovi policajti pri dycho-
vej skúške namerali v dychu 2,29 promile alkoho-
lu. Oboch vodičov obvinili z prečinu ohrozovania 
pod vplyvom návykovej látky. Hrozí im trest od-
ňatia slobody až na jeden rok.  

Tretia dopravná nehoda sa stala v posledný 
februárový deň na ceste I/61 v belušskej miest-
nej časti Hloža. Vodič nákladného motorového 
vozidla značky Iveco neprispôsobil rýchlosť jazdy 
svojim schopnostiam a vlastnostiam nákladu. Pri 
odbočovaní na cestu III/1944 sa s vozidlom pre-
vrátil na ľavú stranu, pričom poškodil stĺpik do-
pravného značenia. Pri nehode sa nikto nezranil, 

skúška na alkohol bola u vodič negatívna. 
Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

v deviatom kalendárnom týždni stalo iba 15 doprav-
ných nehôd. Nikto pri nich nezomrel, ani neutrpel 
ťažké zranenia. Od začiatku roka sa na krajských ces-
tách stalo 192 dopravných nehôd, pri ktorých zom-
reli štyria ľudia (medziročne o jedného viac), ťažké 
zranenia utrpelo šesť osôb, čo je o štyri menej, ako v 
rovnakom období minulého roku. 

Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 
2085 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich už 36 ľudí, 
čo je o dvoch menej, ako v rovnakom období roku 
2015. Najviac obetí si v tomto roku vyžiadali cesty 
Žilinského samosprávneho kraja, kde zomrelo pri 
dopravných nehodách už desať ľudí. Bez obetí do-
pravných nehôd je v tomto roku iba Prešovský samo-
správny kraj.                 KR PZ Trenčín

Mestská polícia
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V okrese Púchov po dvojtýždňovom poklese      
chorobnosť na respiračné ochorenia opäť stúpla

Vodič Iveca podcenil veľkosť vozidla a nákladu a v Hloži prevrátil automobil na cestu.    
                                            FOTO: KR PZ Trenčín

Dve z troch dopravných nehôd v Púchovskom 
okrese zavinili vodiči pod vplyvom alkoholu

Po dvoch týždňoch poklesu chorobnosti na akút-
ne respiračné ochorenia v Púchovskom okrese došlo 
v minulom týždni opäť nárastu chorobnosti. Kým v 
deviatom kalendárnom týždni sa chorobnosť pohy-
bovala na úrovni 1544 ochorení na 100.000 obyva-
teľov, v minulom týždni stúpla na 1843 ochorení na 
100.000 obyvateľov. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji došlo v minu-
lom týždni k zníženiu chorobnosti na akútne respi-
račné ochorenia o 5,33 percent. Najvyššia chorob-

nosť bola v okrese Myjava (2671 ochorení na 100.000 
obyvateľov), najnižšia v susednom okrese Považská 
Bystrica (1381 ochorení na 100.000 obyvateľov). 

Z celkového počtu ochorení bolo 640 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť klesla v porovnaní 
s predchádzajúcim týždňom o 19,43 percenta. Pre 
chrípku nemuseli prerušiť školské vyučovanie v žiad-
nej škole a školskom zariadení v Trenčianskom kraji. 
Informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
v Trenčíne.                   pok 

Aj ten plot im podpálim...
Hliadku mestskej polície privolali o pol tretej na-

dránom na Železničnú ulicu, kde podľa oznáme-
nia mal neznámy muž podpáliť pri drevenom plo-
te plastovú nádobu s neznámou látkou. Mládenci 
zbadali oheň asi zo vzdialenosti 100 metrov, pri-
čom z miesta videli utekať neznámeho muža po 
Vajanského ulici. Následne oheň uhasili a privolali 
hliadku mestskej polície. Policajti miesto fotogra-
ficky zdokumentovali a následne pátrali po podo-

zrivej osobe v Horných Kočkovciach. Neúspešne. 

Zhorená dodávka hyzdí prostredie
Mestskí policajti riešili prípad vraku automobilu 

umiestneného pred vchodom do areálu bývalého 
Agrozonu na Trenčianskej ulici v Púchove. Ohore-
ný vrak automobilu značky Citroen Jupmer slúžil 
pôvodne na prepravu pacientov a patril košickej 
zdravotnej službe a užívali ho na zdravotnú do-
pravu v Púchove. Policajti zistili, že vozidlo po ško-
dovej udalosti umiestnili do garáže v Agrozone, 
kde však skončila nájomná zmluva. Vozidlo preto 
odtiahli na súkromný pozemok s povolením vlast-
níka pozemku. Umiestnenie vozidla v blízkosti 
komunikácie však vytvára dojem čiernej skládky. 
Majiteľ vozila sľúbil, že vozidlo zahalí plachtou a 
neskôr ho z pozemku odstráni. 

Zaspal za železničným prejazdom
Dispečing mestskej polície informovali o 

priestupku proti verejnému poriadku. Dopustil sa 
ho muž z Ilavy, ktorý pod vplyvom alkoholu spal 
na krajnici príjazdovej cesty k chatovej osade Ce-
rov za železničným prejazdom v Nosiciach. Muža 
hliadka po zistení totožnosti previezla na železnič-
nú   stanicu, priestupok vyriešila dohováraním. 

Pripitý vodič poškodil zábradlie
Mestských policajtov telefonicky upozornili 

na poškodené motorové vozidlo, z ktorého na 
Hollého ulici vyteká olej. Hliadka zistila, že ide o 
automobil vodiča, ktorého v nočných hodinách 
zadržala hliadka štátnej polície, keďže šoféroval 
pod vplyvom alkoholu. Olejovú škvrnu posypali 
absorpčnou látkou. Následne mestskí policajti 
zistili, že na kruhovom objazde v smere na Nim-
nicu je poškodené zábradlie, ktoré malo poškodiť 
práve autom, z ktorého vytekal olej.   
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Ľudia sa stretli s alkohol už v dávnych dobách, keď zistili, že 
niektoré skvasené potraviny ich príjemne ovplyvňujú. Už v bib-
lických časoch sa naučili vyrábať víno, v stredoveku pivo a v 11. 
storočí destiláty. V našich krajinách sa pitie rozmohlo v 2. polo-
vici 18. storočia. Ako reakcia na tento stav vznikali najmä záslu-
hou cirkvi „Spolky miernosti“, ktoré bojovali proti alkoholizmu. 
Dnes je alkohol dostupnejší ako v minulosti a pri vysokej miere 
stresu sa po ňom siaha ako po barličke. Alkohol (etanol) sa pri-
pravuje iba liehovým kvasením. Najrozšírenejší spôsob prípra-
vy alkoholu je alkoholické kvasenie prírodných látok bohatých 
na sacharidy (zemiaky, obilie, ovocie, atď.). 

Farmakologické pôsobenie alkoholu:
- tlmí pocit úzkosti. Výsledkom je, že 
stúpa odvaha a mizne opatrnosť. Se-
bavedomie sa zvyšuje, výkon sa ale 
objektívne zhoršuje (vo vyšších dáv-
kach to platí i pri sexe). 
- narušuje koordináciu pohybov a po-
zornosť 
- zmenšuje zorné pole a zhoršuje od-
had vzdialenosti
- zvyšuje účinnosť hypnotík
- zvyšuje vylučovanie vody z organiz-
mu
- v malých množstvách pod 30 g 
denne podporuje tvorbu faktoru, kto-
rý rozpúšťa tukové látky v cievach
- vo vyšších dávkach zvyšuje krvný tlak

Alkohol sa vstrebáva už v ústach 
Do krvi sa dostáva už v ústach, ale 
vstrebáva sa hlavne v žalúdku a v ten-
kom čreve. Po jednorazovom požití je 
maximum alkoholu v krvi namerané 
za 30 – 60 minút. Dosiahnutie maxi-
málnej koncentrácie závisí od viace-
rých faktorov: 
   - množstvo požitého alkoholu
   - koncentrácia alkoholu 
   - množstvo a druh potravy v žalúd-
ku (ak je v žalúdku viac potravy s ob-
sahom tuku, vstrebávanie sa výrazne 
predĺži)
   - rýchlejšie sa vstrebávajú bublinkové 
nápoje

Ako rýchlo sa telo zbavuje alkoholu?
Rozklad alkoholu sa deje zhruba tem-
pom 0,1 až 0, 2 promile za hodinu. 
U niektorých ľudí môže byť spracova-
nie alkoholu rýchlejšie. Výrazne rých-
lejšie odbúravajú alkohol pravidelní 
konzumenti, kým nemajú poškodenú 
pečeň. Ženy, mladiství a príležitost-
ní konzumenti odbúravajú alkohol 
pomalšie. Prejavy opitosti pri tej istej 
koncentrácii alkoholu v krvi sú vý-
raznejšie vo fáze, keď hladina alkoho-
lu stúpa. Spánok neurýchľuje odbúra-
vanie alkoholu. Vylučuje sa aj dychom 
a močom (ale len 5 % požitého al-
koholu). Odbúrava sa v pečeni, ale 
k jeho rozkladu dochádza aj v iných 
tkanivách (sliznica žalúdka a tenkého 
čreva). Alkohol znižuje hladinu tukov 
v krvi. Malé množstvo alkoholu zvyšu-
je množstvo HDL (dobrého choleste-
rolu). Dlhodobá konzumácia nadmer-
ných dávok  však zvyšuje množstvo 
tukov v krvi  a ateroskleróza sa vyvíja 
rýchlejšie. Dlhodobá nadmerná kon-
zumácia alkoholu sa dá zistiť vyšetre-
ním krvi (pomocou zvýšenej hladiny 
pečeňového enzýmu GMT aj niekoľ-
konásobne proti norme). 

Prečo je alkohol vo väčšom množ-
stve bunkový jed?
V tele je rozkladaný na acetaldehyd, 
ktorý je veľmi reaktívny a pre telo to-

xický. Spôsobuje vy-
plavenie adrenalínu 
a ďalších látok, ktoré 
spôsobujú nevoľ-
nosť, bolesti hlavy, 
zrýchlenú činnosť 
srdca, sčervenanie 
kože a niekedy zvra-
canie. Ovplyvňuje aj 
funkciu mozgových 
buniek, čo spôso-
buje zmeny psychi-
ky v opitosti. 

Čo sú prázdne ka-
lórie? 
Kalórie z alkoholu 
sa označujú ako 
„prázdne“, pretože 
nespĺňajú nároky 
na správnu výživu. 
Neobsahujú žiadne 
bielkoviny ani vi-
tamíny a minerály. 
Vzhľadom na to, že 
alkoholické nápoje 

majú vysokú energetickú hodnotu 
(1 dcl tvrdého alkoholu obsahuje 220 
kalórií), ich konzumácia vedie k tvor-
be tuku. 

Aké choroby spôsobuje zvýšená 
konzumácia alkoholu?
Poškodenie funkcie pečene často 
končiace až cirhózou, sliznice trávia-

cich orgánov a zvýšené riziko nádo-
rov hltana a pažeráka, degenerácia 
CNS a poruchy nervov s bolesťami, 
najmä dolných končatín. S alkoholom 
súvisia poruchy vnímania a pamäti, 
oslabenie vôle, ochudobnenie du-
ševného života, depresie. Známa je 
žiarlivosť alkoholikov daná poruchou 
potencie. Prejavom chronického alko-
holizmu sú aj psychózy. 

Ako sa zvýšená konzumácia alko-
holu podieľa na vzniku nádorových 
ochorení? 
Dlhodobá konzumácia alkoholu zvy-
šuje produkciu látok, ktoré vyvolávajú 
oxidačný stres. Ten znižuje obranys-
chopnosť organizmu a riziko vzniku 
nádorov sa zvyšuje. 

Prečo ženy a deti alkohol viac po-
škodzuje a skôr u nich vzniká závis-
losť? 
Ženy majú asi o 20 – 25 % menej 
enzýmov, ktoré rozkladajú alkohol 
ako muži. Deti a mladiství ľudia do 
18 rokov nemajú dokončený vývoj 
enzymatických systémov na likvidá-
ciu škodlivých látok. Preto aj menšie 
množstvo alkoholu môže poškodiť 
ich zdravie. Závislosť vzniká oveľa 
rýchlejšie  - napr. u 15-ročného stačí 
na vznik závislosti aj niekoľko mesia-
cov denného pravidelného pitia. 

MUDr. Viliam Bršiak

Alkohol
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Oznam o vývoze odpadových 
splaškových vôd zo žúmp

Považská vodárenská spoločnosť, a. s., 
oznamuje svojim zákazníkom, že 
vlastní dve nové špeciálne vozidlá 
MAN Feka 8 m³ na vývoz odpadových 
splaškových vôd z domácich žúmp. 
Uvedené vozidlá budú prevádzať 
služby pre obyvateľov a firmy v pô-
sobnosti spoločnosti v okresoch Po-
važská Bystrica, Púchov a Ilava.
Cena za vývoz a likvidáciu:
11,52 € za 15 minút použitia vozidla 
(nasávanie, vypúšťanie)
1,01 € za 1 km jazdy vozidla (prázdny, 
plný)
1,07 € za 1 m³ likvidácie – stočné od-
padových splaškových vôd.
Uvedené ceny sú bez DPH.

Objednávky sa budú nahlasovať a 
evidovať  nonstop na centrálny dis-
pečing do Považskej Bystrice telefo-
nicky alebo emailom, kde bude kniha  

objednávok v ktorej dispečer zapíše 
meno, priezvisko, adresu a telefónny 
kontakt žiadateľa, požadovaný termín 
a miesto vývozu. Príslušný  majster 
sa telefonicky spojí so žiadateľom, 
dohodne termín a miesto vývozu, 
pripraví vypísanú objednávku, vypíše 
žiadanku na jazdu a tzv. stazku a odo-
vzdá ju vodičovi, ktorý bude uvedenú 
zákazku realizovať. Vodič zrealizuje 
zákazku, dá na mieste podpísať žia-
dateľovi pripravenú objednávku, po-
tvrdiť objem v m³, potvrdiť stazku a 
podklady odovzdá majstrovi. Majster 
zaeviduje objednávku a podklady 
postúpi na fakturačné oddelenie. 
Fakturačné oddelenie vystaví faktúru 
a zašle ju zákazníkovi, ktorý ju zaplatí. 
Týmto je uvedená zákazka vybavená.
Naša spoločnosť garantuje odbornú 
likvidáciu odpadových splaškových 
vôd v súlade s platnou legislatívou 
(VZN miest, obcí), zneškodňovaním 
na ČOV. Odporúčame zákazníkom 
uschovať si doklady o likvidácií. Medzi 

odpadové splaškové vody nepatria: 
kaly zo septikov a iných zariadení 
(malé ČOV), priemyselné vody, mast-
noty z lapača tukov a odpady z odlu-
čovača ropných látok.
NAHLASOVANIE NONSTOP: 
pevná linka: 042/ 4331153 
mobil: 0905 716 468 
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

Podporte projekt na výsadbu 
nových stromov v Marczibánke
„Stromy sú básne, ktoré Zem píše do 
neba“ je projekt, prostredníctvom 
ktorého môže mesto Púchov zís-
kať príspevok 1000 eur na ošetrenie 
dvoch stromov a výsadbu dvoch no-
vých stromov v Marczibányiho záhra-
de. Tento projekt bol vybratý správ-
nou radou banky a od 1. 3. 2016 do 
31. 3. 2016 je možné hlasovať za jeho 
podporu. Projekt s najvyšším počtom 
hlasov bude odmenený sumou 1000 
€. Hlasovať môže osoba vo veku od 

18 rokov priamo v pobočke Raifeissen 
banky na Štefánikovej ulici (na Rožá-
ku) tak, že tam vypíše hlasovací lístok. 
Každá osoba môže hlasovať iba raz. 
Prosíme Vás, nájdite si chvíľku času a 
zahlasujte za náš projekt, oslovte i Va-
šich známych, aby nás podporili. 
Pomôžme a zahlasujme – stromy si to 
určite zaslúžia.
Mesto Púchov

Podnik technických služieb mesta 
s. r. o., ponúka k odberu drevnú štiep-
ku a stabilizovaný kompost. V prípade 
záujmu o bližšie informácie kontak-
tujte: Ing. L. Halas, 0905 770 140, ha-
las.ptsmpu@slovanet.sk

ZO SZZP Púchov, poriada zájazd na 
výstavu kvetov  v Trenčíne 7. 4. 2016, 
odchod o 7.00 z parkoviska za starým 
DK, poplatok 6 eur. Prihlášky do 1. 4. u 
Jána Petra, tel. 0949 103 709, Antónie 
Dolinskej, Dolné Kočkovce, Jozefíny 
Fedorovej, Horné Kočkovce.

BOD KULTÚRY 
ŽUPNÝ DOM

PROGRAM MAREC 
2016:

17. 3. Marek Slobodník: Austrá-
liou a Indonéziou na Jawe 250 
– 19.00
18. 3. Bystruška (vedomostný 
večer) – 19.00
24. 3. Prednáška dokumentaris-
tu Jakuba Cíbika:  
Biologicky hodnotná krajina – 
18.00
26. 3. Knižný trh – 14.00

Do pozornosti budúcim piatakom!
Základná škola v Púchove, Ul. Gorazdova, otvára v šk. roku 2016/2017
športovú triedu pre žiakov 5. ročníka so zameraním na

volejbal, plávanie a futbal.  

Talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch:
5. apríla 2016 a 7. apríla 2016

od 14,30 do 16,30 hod.
v telocvični ZŠ na Gorazdovej ulici.
Prineste si športovú obuv a oblečenie.  

Kritériá: dobrý zdravotný stav, záujem o daný šport 
Informácie na tel.č.: 042/463 13 39
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Aj TMA potrebuje našu pomoc...

Keď deň volieb nie je len o voľbách...

Každý astronóm má svoju obľúbenú časť v tejto 
vede. Jeden fotografuje kométy, ďalší skúma Slnko 
alebo pozoruje premenné hviezdy. Mojou obľúbe-
nou časťou v tejto vede je Svetelné znečistenie. Pre-
čo práve toto?

Pochádzam z dedinky na Kysuciach, kde 
som ako dieťa z balkóna nášho domu po-
zoroval za jasných nocí hviezdy aj Mlieč-
nu dráhu. Teraz, keď som dospelý, pres-
ťahoval som sa do mesta za prácou. Na 
svoje detské časy som však nezabudol. 
Stále rád pozorujem hviezdy. Preto ma 
mrzí, že to, čo som dokázal vidieť od nás 
z domu, tu už nie je vidieť. Mesto svieti, 
vytvára tým aj svetelné znečistenie, pre 
mnohých známe ako svetelný smog. 
Bohužiaľ, ak by som chcel vidieť Mliečnu 
dráhu, tak musím ísť mimo mesto. Do 
ochrany pred svetelným smogom sa ako 
prví púšťajú astronómovia. Prekáža im 
to v ich práci. Ostatných ľudí to netrápi, 
lebo v tej dobe väčšinou už odpočívajú 
doma. Preto, ak niekto začne ľuďom roz-
právať o svetelnom znečistení, tak mnohí 
prevrátia očami a pomyslia si, zase nejaký 
človek, čo chce všetko zhasnúť a odídu. 

Iba malá časť ostane a to sú tí, ktorí to už chápu ale-
bo chcú o tom vedieť viac. Narážam týmto na sve-
tovú kampaň Hodina Zeme, ktorá sa každoročne 
koná na konci marca. Netvrdím že je zlá. Do tejto 
kampane sa zapájam aj ja. Vďaka nej sa dozvedelo 
obrovské množstvo ľudí o tomto probléme. No vši-
mol som si aj jej opačnú stránku. 

Neviem, ako je to v iných krajinách, ale v Čechách a 
na Slovensku túto kampaň ľudia pochopili len veľmi 
povrchne. 
Je to možno spôsobené tým, že sa to ľudí priamo 
nedotýka alebo aspoň si to myslia a možno aj nedo-
statočným vysvetlením. Mal som zaujímavú príhodu 
s jednou pani, ktorá pracuje ako hlavná energetička 
vo fabrike, kde pracujem. Navrhol som jej, či by sa 
naša fabrika nemohla zapojiť do tejto kampane. Jej 
odpoveď? Rezolútne „NIE, TO V ŽIADNOM PRÍPADE, 
TOTO VEDENIE NESCHVÁLI“. Samozrejme, takáto od-

poveď ma zamrzela. No nedal som sa odbiť. 

Napadlo ma, že tá pani možno nevie, akým spôso-
bom sa môže do tejto kampane zapojiť bez toho, 

aby to ovplyvnilo bezpečnosť alebo prevádzku zá-
vodu. Preto som zopakoval svoj návrh aj s konkrét-
nym spôsobom. Nezhasínajte fabriku, to nedáva 
logiku. Zhasnite len reklamné banery a vonkajšie 
nasvietenie budov.

Nechcem, aby sa zhasínalo osvetlenie budov alebo 
komunikácií. To by viedlo k nebezpečným situáci-
ám. Zhasnite to, čo nie je nevyhnutné k zaisteniu 
bezpečnosti a prevádzky závodu.Tento návrh ich 
prekvapil. Nevedeli, že do kampane sa dá zapojiť aj 
čiastočným zhasnutím osvetlenia, ktoré nie je dôle-
žité. Teraz sa zamyslite. Koľko by sa ušetrilo energie, 
keby sme zhasli len tie svetlá, ktoré nemusia nevy-
hnutne svietiť. 

Reklamy a reflektormi nasvietené budovy alebo 
rôzne pamiatky, kde svetlo smeruje zo zeme nahor. 
Verím tomu, že teraz by sa na mňa nahnevalo veľa 
obchodníkov a aj samotný obyvatelia. Prečo? Veď 

vďaka svietiacej reklame je ich obchod lepšie vidieť. 

Hrady, kostoly a rôzne pamiatky bez nočného osvet-
lenia stratia svoje čaro a ľudia ani nebudú vedieť, že 
tam niečo také je. Keď to neuvidia. Pritom, by si to 
radi pozreli. S tým súhlasím. Reklamy aj nasviete-
nie budov či pamiatok je potrebné v určitom čase. 

Slovensko je krajina, kde nočný život na 
dedinách a v malých mestách utícha po 
23. hodine. Znovu rozpor, niekto by mohol 
tvrdiť, veď v zákone je nočný kľud od 22. 
hodiny. To je pravda. No na druhej strane 
o 22. hodine končí vo všetkých závodoch 
na Slovensku poobedná smena. Všetci ľu-
dia sa po tejto hodine začínajú presúvať 
domov. Preto som napísal až 23. hodinu. 
Je pravdou, že mnohé dediny v rámci še-
trenia, zhasínajú svoje pouličné osvetlenie 
úplne. Nerobia to však všetky, z dôvodu 
bezpečnosti.

To isté platí aj v mestách. Pouličné osvet-
lenie je brané ako určitá forma ochrany a 
bezpečia pre ľudí. No sú tu miesta, kde je 
svetla priveľa a sklon lampy je nesprávny. 
Úpravou sklonu a intenzity svetla by sa 
dalo aj ušetriť a svetlo by zbytočne nesvie- 
tilo ľuďom do okien, ale na cestu kde má. 
Svetelný smog je priamym dôsledkom ply-
tvania energie. Čím viac energie využijeme 

správne, o toľko sa zníži svetelný smog v našom oko-
lí a nám sa bude lepšie spať. Chcel by som týmto 
článkom vyvolať diskusiu medzi ľuďmi o efektívnej-
šom využívaní verejného osvetlenia. Zároveň chcem 
pozvať širokú verejnosť na podujatie Hodina zeme, 
ktoré sa uskutoční 19. marca 2016 na Hoennin-
govom námestí v Púchove. 

Predstavte si, čo dokážeme, ak budeme jednať spo-
ločne. Hodina Zeme už urobila veľa pre zvýšenie 
povedomia o svetelnom smogu. Je to ale viac, ako 
len zhasínanie svetiel na hodinu, raz za rok. Všetko je 
to o dávaní ľudom možnosť hlasovať o budúcnosti 
našej planéty, kde majú dve možnosti – nekvalitný 
spánok, kvôli prebytočnému svetlu alebo nezničenú 
planétu Zem. Je len na nás, ktorým smerom sa vy-
berieme.

 Marián Rečičár, Púchovský eko-astro klub

Sobota 5. marca hovorila väčšine Slovákov len jed-
no. Bol to deň keď sme si volili našu novú vládu. 
Pre púchovských turistov bol však tento deň vý-
nimočný aj niečím iným ako voľbami. Bol to deň, 
keď symbolicky otvárali nielen svoju turistickú se-
zónu, ale aj turistickú sezónu v našom meste.

Aj napriek voľbám a nepriaznivej predpovedi po-
časia sa stretli pred púchovskou plavárňou, aby 
privítali všetkých turistov, ktorí sa rozhodli prísť na 
ich akciu a prejsť si už tradičnú trasu z Púchova cez 
Keblie a rozhľadňu na Tlstej hore do Dohňan. 

A čo čaká púchovských turistov tento rok ? Plán 
akcií je bohatý, o čom sa môžete presvedčiť na ich 
webovej stránke. Nájdete tu informácie o autobu-
sových zájazdoch do Dolomitov, Rakúska, na Čes-
komoravskú Vysočinu, či Cerovú vrchovinu alebo 

Volovské vrchy. Nemôžu chýbať už 
tradičné výlety do Tatier, Malých Kar-
pát, oboch Fatier a samozrejme aj do 
nášho širokého okolia. Tento rok však 
majú púchovskí turisti jedno veľké 
nóvum. Po rokoch obnovili totiž čin-
nosť turistického oddielu mladých. 
Ten nový ponesie názov: TOM Pú-
chovskí leňochodi.

Ak sa chcete pridať na nejaký ich 
výlet, tak stačí sledovať ich stránku: 
www.kstpuchov.sk a prísť v ten 
správny deň a čas na určené miesto. 
Určite Vás radi medzi sebou privítajú.

Vladimír Jadrníček – KST Púchov
(redakčne krátené)

HODINA ZEME 
V sobotu 19. marca 2016 v čase 20:15 až 21:30 na Štefánikovej 
ulici a na Hoenningovom námestí pred divadlom v Púchove.

Príhovory organizátorov kombinované s vystúpeniami:
20:15 – 20:20  PaedDr. Alena Strýčková, CVČ Včielka, Privítanie hostí

20:20 – 20:30  Trombitáši púchovskej doliny, FS Javorník z Lúk, 1. vystúpenie

20:30 -  21:30  Zhasnutie verejného osvetlenia v centre mesta

20:30 -  20:35  Mgr. Rastislav Henek, primátor mesta Púchov

20:35 – 20:45  Vystúpenie mažoretiek z CVČ Včielka Púchov

20:45 – 20:55  Pavol Ďuriš, Historicko-astronomická spol., Svetelné znečistenie

20:55 – 21:00  Premietanie video dokumentu ,,Bojujeme o hviezdy“

21:00 – 21:10  Prezentácia ,,65 rokov Hvezdárne Vsetín“ (Miroslav Jedlička)

21:10 – 21:25  Trombitáši púchovskej doliny, FS Javorník z Lúk, 2. vystúpenie

21:25 – 21:30  Marián Rečičár, Púchovský eko-astro klub, Poďakovanie a ukočenie

Sprievodné podujatia: projekcia nočnej oblohy cez program ,,Stellarium“, 
za priaznivého počasia sa uskutoční astronomické pozorovanie

Otvorenie turistickej sezóny 5. marca odštartovali púchovskí turisti 
tradičnou túrou na dohňanskú rozhľadňu na Tlstej hore.



Absolventov štúdia prioritne prijímame do kmeňo-
vého stavu a preto po ukončení štúdia nemajú pro-
blém s uplatnením sa na trhu práce a v porovnaní s 
inými zamestnancami majú hlbšie vedomosti o vý-
robe plášťov, poznajú všetky prevádzky vo výrobe. 
Tým sa z nich stávajú hodnotní odborníci vo svojej 
oblasti, čo im napomáha k rýchlejšiemu kariérnemu 
rastu a vyššiemu ohodnoteniu.
Aj preto v duálnom vzdelávaní vidíme veľkú príle-
žitosť ako pripraviť vysokokvalifikovaných budúcich 
kolegov s výbornými znalosťami, ktorí sú stotožnení 
s našou víziou a kultúrou a pomôžu nám dosahovať 
naše spoločné ciele.

Výberový proces:
 – v prípade záujmu o zaradenie do duálneho 
vzdelávania sa štandardne prihláste na štúdium na 
SOŠ Púchov v študijnom odbore Operátor gumár-
skej a plastikárskej výroby
 – so všetkými prihlásenými žiakmi budeme v 
deň prijímacej skúšky robiť pohovory 

Viac o duálnom vzdelávaní nájdete na stránke školy 
www.sospuchov.sk, prípadne kontaktujte:

Peter Štefánik, Riadenie ľudských vzťahov, CMR, 
042/461 4079, peter.stefanik@conti.sk

Anna Virdzeková, Riadenie ľudských vzťahov, CMR,  
042/461 2636, anna.virdzekova@conti.sk

Lenka Jancíková, Stredná odborná škola Puchov, 
042/426 1974, info@sospuchov.sk.
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V novembri 2015 získala certifikáciu pre poskyto-
vanie praktického vyučovania v systéme duálneho 
vzdelávania aj spoločnosť Continental Matador 
Rubber.  Do duálneho vzdelávania vstupuje v spo-
lupráci so Strednou odbornou školou Púchov v 
školskom roku 2016/2017 v študijnom odbore ope-
rátor gumárskej a plastikárskej výroby. Možnosť 
zapojiť sa bude mať v nasledujúcich rokoch celkovo 
až 48 žiakov.  

Duálne vzdelávanie má výraznú podporu od vede-
nia spoločnosti, ktoré ho vidí ho ako príležitosť pri-
praviť odborníkov pre gumárenskú výrobu: „Okrem 
sociálneho rozmeru, kde nový absolvent prichá- 
dza po ukončení štúdia do už známeho pracov-
ného prostredia ide hlavne o praktickú odbornú 
prípravu doplnenú o osobnú skúsenosť, ktorá sa 
nedá nahradiť žiadnou teóriou“ potvrdzuje An-
ton Vatala, konateľ a riaditeľ závodu. „Práve takto 
pripravených pracovníkov bude spoločnosť Con-
tinental potrebovať na zaistenie svojho ďalšieho 
rozvoja a naplnenie našej vízie“ dováva.    
            
Spolupráca so Strednou odbornou školou Púchov 
pre Continental nie je nová.  „Duálne vzdelávanie“, aj 
keď pod iným názvom, fungovalo už mnoho rokov 
dozadu. Spoločnosť takto už dlhodobo systematic-
ky investuje do prípravy nových zamestnancov a ži-
akom poskytuje praktické vyučovanie vo vlastných 
priestoroch, hmotné aj finančné zabezpečenie.  K 
úspešným absolventom  vtedy „podnikového vzde- 
lávania“ patrí aj Stanislav Vajčner, vedúci prevád-
zky Konfekcia – Nová hala, ktorý štúdium hodnotí 
pozitívne:  „Počas štúdia sme prešli všetky prevá-
dzky, vyskúšali sme si veľa pracovných činností a 
výsledkom bolo, že sme si vedeli spojiť teoretické 

vedomosti s reálnou praxou. Po ukončení štúdia 
sme mali garantované miesta vo firme, čo bolo 
veľké plus. Ako veľké pozitívum som bral aj fakt, 
že som bol ukrátený o riešenie problémov typu 
neznalosť pracovného prostredia, pracovníkov - 
kolegov, systému práce, pravidiel v práci, ktoré sú 
významných stresorom pre študentov, ktorí počas 
štúdia neprišli do styku s reálnou praxou“.

„Teraz mám možnosť pozrieť sa na celú situáciu 
aj z druhej strany, kedy prichádzam do kontaktu 
so študentmi, operátormi gumárenskej a plasti-
kárskej výroby, ako zástupca zamestnávateľa. Je 
oveľa lepšie si budúcich zamestnancov „vycho-
vať“ a pracovať s nimi priamo na prevádzke 2 - 3 
roky. Počas tejto doby viete o každom študentovi 
všetko, čo potrebujete a snažíme sa spoločne so 
školou neustále zlepšovať kvalitu pripravenosti 
našich budúcich zamestnancov“. 
 

Zo skúseností z výberových pohovorov vieme, že 
absolventom stredných aj vysokých škôl veľakrát 
chýbajú praktické skúsenosti a ich vyštudované 
odbory nie sú pre zamestnávateľov zaujímavé. Po 
ukončení štúdia môžu mať problém pri uplatnení 
sa na trhu práce, prípadne po nastúpení do práce 
sa nemusia stotožniť s kultúrou spoločnosti, preto-
že ju vopred nepoznali. Naopak, žiaci zapojení do 
praktickej prípravy v Continental majú všeobecný 
prehľad o celom procese výroby plášťov a vo svojej 
oblasti majú preto veľký potenciál stať sa vyhľadá-
vanými špecialistami.  Priamo vo firme spoznávajú 
nielen pracovné postupy a produkty, ale aj jej za-
mestnancov, kultúru, hodnoty a tak pri nástupe do 
pracovného pomeru nevstupujú  „do neznáma“.  

Duálne vzdelávanie – obojstranne 
výhodná spolupráca žiakov a firiem
V poslednej dobe sa čoraz častejšie skloňuje slovo duálne vzdelávanie ako novinka, ktorá má napomôcť k lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce 
a tiež spoločnostiam, aby si už počas štúdia mohli pripravovať žiakov, budúcich zamestnancov firmy. Štúdium v systéme duálneho vzdelávania je určené 
pre žiakov, ktorým nie je výber strednej školy ľahostajný, chcú získať v budúcnosti stabilné zamestnanie a svojimi vedomosťami a skúsenosťami získaný-
mi počas štúdia sa stať hodnotnými odborníkmi a prispieť k rozvoju spoločnosti.

Prínosy duálneho vzdelávania:
 – prepojenie teoretickej a praktickej prípravy 
žiakov – žiaci si budú môcť priamo v reálnej firme 
overiť to, čo sa v škole predchádzajúci týždeň na-
učili
 – praktické vyučovanie u zamestnávateľa tvorí 
50 % celkového objemu výučby
 – platená prax počas celého štúdia zamest-
návateľom (50 % – 100 % minimálnej hodinovej 
mzdy za každú odpracovanú hodinu)
 – po úspešnom ukončení štúdia garantovaná 
práca v spoločnosti Continental
 – platené brigády počas víkendov, prázdnin 
(od 18 rokov)
 – stravovanie počas praktického vyučovania 
hradené Continentalom, rovnako i ochranné pra-
covné pomôcky a oblečenie



Návštevnosť Veľkonočného jarmoku v Púchove 
a úsmevy jeho návštevníkov boli opäť dôkazom 
jeho úspechu. Dokonca ani zime v podobe Mo-
reny sa ho dlho nechcelo opustiť.

V sobotu 12. marca sa v Púchove uskutočnil už 6. 
ročník Veľkonočného jarmoku a už ho možno za-
radiť medzi tradičné a najväčšie podujatia v meste, 
ktoré navštevuje nielen množstvo domácich obyva-
teľov, ale i návštevníci zo širokého okolia či zahrani-
čia. Myslíme si, že nebudeme ďaleko od pravdy, ak o 
ňom napíšeme, že väčšina návštevníkov pomyselne 
sníma klobúk pred jeho organizátormi. Tým sa opäť 
podarilo priniesť na pešiu zónu a Námestie slobo-
dy tradičné produkty, ukážky práce remeselníkov 
a ručne pripravované výrobky. Dôkazom úspechu 
je opäť vysoká návštevnosť, úsmevy a spokojnosť 
ľudí v uličkách medzi stánkami. „Ak to môžem po-
rovnať s inými jarmokmi v okolí, tak Púchov nikdy 
nesklame. Páči sa mi, že to nie je burza lacných 
výrobkov, ale poctivá práca remeselníkov, ktorú 
viem oceniť,“ povedala nám pri stánku s ručne tka-
nými kobercami mladá návštevníčka, ktorá sem pri-
šla z Považskej Bystrice. 

Morena dlho vzdorovala
Hoci predpovede počasia neveštili v tento deň nič 
dobré, napriek tomu spomedzi mrakov vykuklo 
ešte stále „zubaté“ slnko. Primátor Púchova Rastislav 
Henek tesne po 10.00 privítal všetkých návštevní-
kov a slávnostne otvoril jarnú verziu púchovského 
jarmoku. Na javisku sa počas celej soboty v boha-
tom programe striedali šikovné deti zo záujmových 
združení pôsobiacich v meste. Ešte pred tým zabá-
valo najmä deti vystúpenie známej dvojice ELA HOP 
s jarnou rozprávkou. Popoludnie patrilo folklórnej a 
definitívnej rozlúčke so zimou. Sprievod Púchovča-
nov, na čele ktorého boli krojované dievčatá, odpre-
vadil Morenu do minulosti. Tá síce dlho vzdorovala 
vďaka vetru, no nakoniec ju plamennú odniesli 
vody Váhu. Kultúrny program 6. ročníka Veľkonoč-
ného jarmoku v Púchove vyvrcholil príjemným vy-
stúpením známej slovenskej speváčky a herečky Ra-
došinského naivného divadla Simony Martausovej.   
 -pam-

spravodajstvo 13

Jarmočné 
vítanie jari 
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Piatok 18. 3. 
19.30 h, CAROL

Sobota 19. 3.
17.30 h, CAROL
19.45 h, DVOJNÍCI

Nedeľa 20. 3.
17.30 h, DVOJNÍCI
                     
Piatok 25. 3.
15.30 h, KUNG FU PANDA 3
17.30 h, EXPERIMENT (DIVERGENCIA)

Sobota 26. 3.
15.30 h, KUNG FU PANDA 3 – 3 D
17.30 h, EXPERIMENT (DIVERGENCIA)

Nedeľa 27. 3.
15.30 h, KUNG FU PANDA 3
19.30 h, EXPERIMENT (DIVERGENCIA)

Pondelok 28. 3.
17.30 h, V MENE KRISTA

Streda 30. 3.
19.30 h, BARANI
Vstupné: 3,50 €, 5 € (3 D).

KINO

KULTÚRA
Utorok 15. 3., kinosála, 8.30 h, 10.30 h
BELLA  A SEBASTIÁN 2: DOBRODRUŽSTVO POKRAČUJE
Je september 1945 a všetci obyvatelia horskej dedinky v srdci úchvatných sa-
vojských Álp oslavujú koniec vojny. Sebastián vyrástol a stal sa z neho desaťroč-
ný chlapec. Spoločne s divokou psou kamarátkou Bellou netrpezlivo čaká na 
návrat Angeliny, ktorá preňho vždy bola ako jeho druhá matka. Organizované.

Streda 16. 3., kinosála, 8.00 h, 11.00 h
BOHOVIA EGYPTA
Fantasy epos je dobrodružstvom inšpirovaným klasickou mytológiou starovekej 
egyptskej ríše. Osud ľudstva visí na vlásku. Na scénu preto vstupuje nečakaný hrdi-
na, ktorý musí podniknúť napínavú cestu, aby zachránil svoju pravú lásku a s ňou aj 
celý svet. Staroveký Egypt čaká epický súboj titanov. Organizované.

Štvrtok 17. 3., učebňa č. 2, 18.00 h
AL-ANON 
Ovplyvňuje vás pitie druhej osoby a vy si myslíte, že to zmeníte? 12- krokový 
program ukáže cestu.

Sobota 19. 3., Hoenningovo nám. pred Divadlom, 20.15 - 21.30 h
HODINA ZEME 60+
Mesto Púchov, CVČVčielka Púchov, Púchovský eko-astro klub a Historicko-ast-
ronomická spoločnosť Vás srdečne pozývajú na medzinárodné osvetové podu-
jatie zamerané na ochranu životného prostredia pred svetelným znečistením.

Nedeľa 20. 3., veľká sála, 16.00 h
NEDEĽA: ČÍTANIE PRE DETI A VÁS...
V úvode nedeľného popopludnia nám dievčatká z krúžku moderného tanca 
SMAJLÍK z DK Púchov zatancujú novú choreografiu a potom sa začítame s Luciou 
Panáčkovou, započúvame do príjemných tónov. Vstup voľný. 
 
Streda 23. 3., kinosála, 9.00 h, 11.00 h
FILMOVÝ KABINET DEŤOM
Deti sa dozvedia čo je animácia, ako sa rodí animovaný film a  kto ho vytvára. 
V prednáške sa prelína dnešný svet s tým rozprávkovým, aby školáci vedeli, že 
hranice oboch svetov siahajú potiaľ, pokiaľ si ich sami určíme. Organizované.

Utorok 29. 3., kinosála, 16.00 h
KLUB ŽIEN: ŽIVOT...
Ako sa vyrovnať so životom pri rôznych tragických udalostiach? Niekto prepad-
ne beznádeji, niekto začne hľadať lásku, nádej alebo človeka, ktorý mu pomôže 
z nečakanej situácie. 
Viac na stretnutí v Klube žien. 

Streda 30. 3., tanečná sála, 18.10 h
KURZ LATINO LADY STYLE
Je určený pre ženy bez tanečných partnerov. 10 lekcií, kurzový poplatok 35 €. 
Od 30. 3. do 1. 6. 2016. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na: dkpuchov1@gmail.
com. Info na 0908 718 662.

Štvrtok 31. 3., veľká sála 
DEŇ UČITEĽOV
Oceňovanie učiteľov pri príležitosti ich sviatku spojené s koncertom ZUŠ Púchov.
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Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Futbalové súťaže riadené Západoslovenským futbalovým zväzom

Belušania v derby na výbornú, Prečínu nadelili poltucet
4. liga muži

5. liga muži

Viac ako 40 minút trvalo strelecké trápenie lídra štvrtej ligy so zachraňujúcim sa Prečínom. Belušania však v zá-
verečnej päťminútovke prvého polčasu tromi gólmi zlomili odpor hostí. Na snímke Gorelka strieľa hlavou po rohu 
v 41. minúte úvodný gól stretnutia.            FOTO: Milan Podmaník

Beluša – Prečín 6:1 (3:0)
Belušania nastúpili na stretnutie odhodlaní vrátiť 

Prečínčanom prehru z prvej polovice, kedy podľahli 
po troch góloch z pokutových kopov v druhom pol-
čase 3:5. Hostia sa však zamerali na pozornú obranu 
a domáci pred peknou diváckou kulisou nedokáza-
li dlho prelomiť ich obranný val. Vypracovali si síce 
niekoľko vyložených šancí, no buď pri nich nestála 
strelecká šťastena, alebo sa vyznamenal brankár Pre-
čína Bartek. Strelecké prekliatie odklial až päť minút 
pred koncom prvého polčasu Gorelka, ktorý hlavou 
po rohovom kope predskočil Barteka a nezadržateľ-
ne skóroval – 1:0. Ubehli len tri minúty, keď hosťujúci 
obrancovia neustrážili Filipa Vavríka a ten prízemnou 
strelou k tyči zvýšil na 2:0. Hostia už čakali polčasový 
hvizd, no ešte pred ním rozhodca odpískal tretí gól. 
Rozhodená hosťujúca obrana si opäť nepostrážila Fili-
pa Vavríka, ktorý elegantným lobom prehodil Barteka 
– 3:0. Ani v druhom polčase Belušania neznížili obrát-
ky a už po desiatich minútach zvyšoval Peter Gažo na 
4:0. Črtajúci sa debakel čiastočne pribrzdil hosťujúci 
Michal Vrábel, ktorý z pokutového kopu znížil na 4:1. 
Ďalšie penalty však už rozhodca nepískol, a tak sa do 
streleckej listiny zapísali už len domáci. V 77. minúte 
zvyšoval Jaromír Gažo na 5:1 a Gorelka v záverečnej 
minúte uzavrel na konečných 6:1. Belušania si tak v 
čele štvrtej ligy stále držia osembodový náskok. 

Zostava Beluše: Ciesar – Martinka, Gorelka, Pavol 
Vavrík, Hrnčík, Zapotoka (Strapko), Novisedlák, Peter 
Gažo (Mikuška), Jurga (Masárik), Filip Vavrík

Ostatné výsledky 17. kola: Vrbové – Kanianka 2:1, 
Častkovce – Bánovce nad Bebravou 1:1, Holíč – Nová 
Dubnica 1:2, Šimonovany – Partizánske 2:0, Boleráz 
– Malženice 0:1, Domaniža – ŠK Blava 3:3, Trenčian-
ske Stankovce – Trenčianske Teplice 3:3

1. Beluša 17 14 1 2 44:17 43
2. Malženice 16 10 2 4 37:23 32
3. Domaniža 17 8 6 3 34:27 30
4. Šimonovany 17 9 1 7 24:19 28
5. Vrbové 16 7 6 3 27:22 27
6. Holíč 17 7 4 6 26:20 25
7. Tr. Teplice 17 8 1 8 32:28 25
8. ŠK BLAVA 17 7 3 7 35:32 24
9. N. Dubnica 17 7 2 8 24:32 23
10. Bánovce 17 6 4 7 26:21 22
11. Tr. Stankovce 17 6 3 8 26:34 21
12. Častkovce 16 7 2 7 27:26 20
13. Prečín 17 6 1 10 29:44 19
14. Boleráz 16 4 4 8 26:19 16
15. Partizánske 17 3 5 9 25:39 14
16. Kanianka 17 2 1 14 17:56 7

Belušania mali v oblastnom derby počas celého stret-
nutia navrch, gólovo sa dokázali presadiť až koncom 
prvého polčasu. Na snímke Jaromír Gažo (v modrom 
drese s číslom 2), ktorý otvoril strelecký účet druhého 
polčasu, keď v 77. minúte zvyšoval na 4:0. 

                    FOTO: Milan Podmaník

Uhrovec – Streženice 4:1 (2:1)
V šesťbodovom stretnutí o záchranu nezačali Stre-

ženičania dobre a už v ôsmej minúte prehrávali po 
góle Michala Stana – 1:0. Gól hostí nakopol k vyššej 
aktivite a v 17. minúte sa dočkali vyrovnávajúceho 
gólu z kopačky Michala Šestáka – 1:1. Už o tri minúty 
však šli opäť do vedenia Uhrovčania, keď Opát dru-
hýkrát prekonal hosťujúceho brankára Jantáka – 2:1. 
V druhom polčase nemožno hosťom uprieť snahu o 
skorigovanie výsledku, no strelecky sa už presadili 
iba domáci. Dvadsať minút pred koncom zvyšoval 
Provazník na 3:1 a v 84. minúte spečatil na koneč-
ných 4:1 Stuparič. Streženičania tak klesli na posled-

né miesto piatoligovej tabuľky.
Zostava Streženíc: Janták – Struhárňanský, Ľ. Med-

ňanský, Bernhauser, Sagan (Žiaček), Štrbák, Miloš 
Šesták (Lamžo), Michal Šesták, Trník, Loduha (Vavrík)

Cígeľ – Horovce 1:0 (0:0)
Na trávniku lídra súťaže sa Horovčanom veľké šan-

ce nedávali, no favorit sa na chudobné víťazstvo po-     
riadne natrápil. Hostia odolávali domácemu tlaku a 
po rýchlych protiútokoch neraz domácej obrane po-
riadne zavarili. Domáceho gólmana sa im však pre-
konať nepodarilo. Naopak, domáci sa dočkali po ob-
rátke, keď v 62. minúte rozhodol o víťazstve Kamde 
– 1:0. Horovčania tak v tabuľky klesli a od posledných 
Streženíc ich delia už iba tri body...

Zostava Horoviec: Rajník – Ruman, Škrapko, Lodu-
ha, Štefanec, Brix (Kebis), Kormendy, Borovský, Kučo, 
Ďurovec, Balocký

Ostatné výsledky 17. kola: Stará Turá – Podolie 
1:0, Trenčianska Turná – Chocholná-Velčice 1:2, Lad-
ce – Myjava B 0:1, Veľké Uherce – Brvnište 1:0, Bošany 
– Malá Hradná 1:0
1. Cígeľ 15 11 2 2 32:11 35
2. Myjava B 16 10 3 3 32:14 33
3. V. Uherce 17 8 4 5 29:21 28
4. M. Čausa 16 8 2 6 33:28 26
5. Z. Kostoľany 16 6 5 5 24:28 23
6. Ladce 16 6 4 6 20:14 22
7. Bošany 17 6 4 7 22:31 22
8. Tr. Turná 17 5 6 6 30:30 21
9. Brvnište 17 6 3 8 29:31 21
10. Horovce 15 5 5 5 32:27 20
11. Podolie 17 5 5 7 22:27 20
12. Uhrovec 17 6 2 9 24:32 20
13. M. Hradná 16 4 6 6 19:29 18
14. Stará Turá 16 5 3 8 15:29 18
15. Chocholná 16 5 2 9 31:31 17
16. Streženice 16 5 2 9 27:38 17

Piata futbalová ligy sa začína poriadne zamo-
távať. Najmä boj o záchranu sľubuje mimoriad-
ne napínavé divadlo. Šieste Ladce totiž delí od 
posledných Streženíc iba päť bodov. Tie sa dajú 
získať či stratiť vo dvoch stretnutiach, a tak je v 
podstate pre desať mužstiev každý zápas exis-
tenčným...
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Športovo technická komisia
1.ŠTK schvaľuje výnimky z ÚHČ a dní  pre jarnú časť 
súťažného ročníka 2015/2016:  
6. liga dospelí: Dulov odohrá domáce MFS v sobotu 
v ÚHČ.
7. liga dospelí: MŠK Považská Bystrica odohrá domá-
ce MFS nasledovne:
15. kolo: MŠK PB – Hr. Lednica dňa 26. 3. 2016  (sobo-
ta) o 14,00 hod. na ihrisku s umelým trávnikom
17. kolo: MŠK PB- Podmanín dňa  9. 4. o  15.00 hod.
20. kolo: MŠK Pov. Bystrica - D. Mariková  dňa 1. 5. 
2016  (nedeľa) o  14.30 hod.
22. kolo: MŠK PB - Visolaje  dňa 15. 5. o 14.30 hod.
24. kolo: MŠK PB - Pruské  dňa 29. 5. o 14.30 hod.
26. kolo : MŠK PB - Kolačín dňa 12. 6. o 14.30 hod. 
8. liga dospelí: ŠK Fan club Púchov – odohrá domáce 
MFS v Mestečku .
Bolešov B - odohrá domáce MFS v sobotu o 14,00 
hod.
6. liga dorast: Horná Poruba -  odohrá domáce MFS v 
sobotu v ÚHČ dospelých, Tuchyňa  - odohrá domáce 
MFS v sobotu v ÚHČ dospelých, Udiča - odohrá do-
máce MFS v sobotu v ÚHČ dospelých, Pruské - odo-
hrá domáce MFS v nedeľu o 10,30 hod, Praznov/Pod-
manín  -  odohrá jarné domáce MFS v Praznove
4. liga žiaci: Dolná Mariková - odohrá domáce MFS v 
nedeľu v ÚHČ dorastu
5. liga žiaci:  Mikušovce - odohrajú domáce MFS v ne-
deľu v ÚHČ dorastu, Lazy - odohrajú svoje domáce 
MFS v nedeľu v ÚHČ dorastu 
2. ŠTK upozorňuje  všetky FO, FK a TJ (dospelí) na po-
vinnosť  včasného vytvorenia zápasových nominácií 
v ISSF na MFZ minimálne 30 min. pred začiatkom 
stretnutia. 

Až v predposlednom kole najvyššej oblastnej stol-
notenisovej súťaže prerušili stolní tenisti Lysej pod 
Makytou nelichotivú sériu prehier a v priamom sú-
boji o šiestu priečku dokázali za domácimi stolmi 
deklasovať rezervu Ladiec. Či si solídne umiestnenie 
dokážu udržať, ukáže až záverečné kolo, v ktorom sa 
Lysania predstavia za stolmi Pružiny, ktorá ich ako je-
diná môže vytlačiť zo šiestej priečky. 

21. kolo: Slovan Považská Bystrica A – Nová 
Dubnica D 12:6, Zemančík 4, J. Gálik, Šuba po 3, 
Tománek 1, 1 štvorhra – Pšenková 2, Košík, Gramb-
ličková, Lászlová po 1, 1 štvorhra, Pruské A – Sed-
merovec A 9:9, Joz. Šatka 4, Ondruška 3, Meluch 1, 
1 štvorhra – Stránovský 3, Marián Šelinga, Mišík po 2, 
Juríček 1, 1 štvorhra, Klobušice – TTC Považská Bys-
trica C 10:8, Slivka, Nemečkaj po 3, Novosad 2, Mu-
tala 1, 1 štvorhra – J. Bačík 3, Lednický 2, V. Michalec, 
L. Bačík po 1, 1 štvorhra, Lysá pod Makytou – Ladce 
B 15:3, Ladecký, Schulcz po 4, Panáček 3, Janíček st. 
2, 2x štvorhra – V. Popelka, Gajdošík, Jankovský st. po 
1, Nová Dubnica C – Pružina 14:4, M. Pšenka, Pre-
kop po 4, Oravec, J. Pšenka po 2, 2x štvorhra – Krupa 
2, Behro, Sádecký po 1.
1. Sedmerovec   19 16 3 0 240:102 54
2. Dubnica   19 14 3 2 226:116 50
3. Klobušice   19 12 2 5 184:158 45
4. TTC PB C  19 10 2 7 175:167 41
5. Slovan PB  19 8 3 8 153:189 38
6. Lysá   19 6 3 10 167:175 34
7. Ladce B  20 6 2 12 158:202 34
8. Pružina   19 4 6 9 146:196 33
9. N. Dubnica C  19 6 1 12 157:185 32
10. Pruské   19 5 3 11 160:182 32
11. N. Dubnica D  19 3 2 14 124:218 27

5. SATES liga muži

6. REKONT liga muži

7. liga muži

S domácimi stolmi sa v tohtoročnej sezóne rozlúčili 
stolní tenisti Dohnian očakávanou výhrou nad zostu-
pujúcou Dubnicou. V záverečnom kole sa predstavia 
Dohňanci za stolmi predposlednej Šebešťanovej a v 
prípade víťazstva sa pri priaznivej zhode okolností 
môžu vyhupnúť až na konečnú siedmu priečku, čo 
by pred súťažou brali všetkými desiatimi. Dramatic-
ké stretnutie odohrali za stolmi lídra hráči rezervy 
Dolných Kočkoviec. V stretnutí, v ktorom už išlo iba o 
prestíž, napokon odchádzali nekompletní Dolnokoč-
kovania so sklonenými hlavami. 

21. kolo: Slovan Považská Bystrica B – Šebešťa-
nová predohrané 8:10, Hlubina 3, Tabaček, Cedzo 
po 2, Tarnek 1 – Mitaš 4, Zaukolec 2, J. Petrík, Šesták 
po 1, 2x štvorhra, Pruské B – Dolné Kočkovce B 
10:8, Kopačka 4, Černej, Ľ. Šatka, Beránek po 2 – P. 
Majdán 3, Fedora, Crkoň, Chobot po 1, 2x štvorhra, 
Dolná Mariková – TTC Považská Bystrica D 9:9, 
Belás, Striženec, Žiačik po 3 - Mroščák 4, Martaus, P. 
Fapšo, Meliš po 1, 2x štvorhra, Medeko Považská 
Bystrica – Červený Kameň 16:2, Lauš 4, Lipa, Pauer, 
Filípek po 3, Hedera 1, 2x štvorhra – D. Dohňanský, Ľ. 
Dohňanský po 1, Sedmerovec B – Zliechov 7:11, Mi-
šík, Galko po 2, Štefanec, Miloš Šelinga po 1, 1 štvor-
hra – J. Vicen, M. Vicen po 4, D. Mišík st. 2, 1 štvorhra, 

23. kolo: Ladce C – Milochov B 18:0, Sňahničan, 
Pišta, Kvocera, Kvasnica po 4, 2x štvorhra, 3. ZŠ Dub-
nica nad Váhom – Pružina B 7:11, Trenčan 3, Čilek 
ml. 2, Ševček 1, 1 štvorhra – Topor 4, Petrovič 3, D. 
Olšovský 2, M. Olšovský 1, 1 štvorhra, TTC Považská 
Bystrica E – Udiča 12:6, Kulichová 4, Lieskovský, 
Dujsíková po 3, Ďurajka 1, 1 štvorhra – Beník, Igná-
cik ml. po 2, Vaňko st. 1, 1 štvorhra, Nozdrovice A 
– Nozdrovice B predohrané 3:15, Vavrík 2, Hrubo 
1 – Koštialik 4, J. Letko, Češko po 3, Otruba 2, Didek 
1, 2x štvorhra, Dolné Kočkovce C – Púchov 18:0, 
Crkoň, Hudec, Gombár, F. Škrabko po 4, 2x štvorhra, 
Milochov A – Dolný Moštenec 7:11, Kunovský 3, 
Benko 2, Lutišan 1, 1 štvorhra – I. Bírošík 4, Baláž 3, I. 
Melicherík 2, Ľ. Melicherík 1, 1 štvorhra, Nové Dubni-
ca E – Miracles Dubnica nad Váhom 10:8, Oravec, 
Vinczeová po 3, J. Pšenka 2, 2x štvorhra – R. Fatrsík, P. 
Fatrsík, Jakuš, Heštera po 2.
1. Nozdrovice  23 19 3 1 317:97 64
2. Ladce C  23 20 1 2 315:99 64
3. D. Moštenec  23 20 1 2 310:104 64
4. Milochov   23 15 1 7 258:156 54
5. Udiča   23 12 0 11 195:219 47
6. TTC PB E  23 11 1 11 223:191 46
7. N. Dubnica E  23 10 2 11 191:223 45
8. Milochov B  23 10 1 12 180:234 44
9. Pružina B  23 9 3 11 193:221 44
10. Miracles DCA  23 9 1 13 201:213 42
11. D. Kočkovce C  23 9 0 14 185:229 41
12. Nozdrovice B  23 8 1 14 191:223 40
13. Púchov  23 1 1 21 74:340 26
14. ZŠ Dubnica  23 0 0 23 65:349 23

Oblastné stolnotenisové súťaže
6. liga muži – 14. kolo o 15.00
Jasenica – Horná Poruba (Brna, Hrenák, Lamžo), 

Dulov – Papradno (v sobotu – Migát, Milčík, La-
mžo), Malé Lednice – Dolné Kočkovce (Vadovský, 
Mihálik, Kvaššay), Košeca – Ilava (Brundza, Uhrín, 
Mako), Lysá pod Makytou – Tuchyňa (Černej, Mig-
át, Milčík), Udiča – Bolešov (Škrovánek, Tomášek, 
Kováčik), Plevník – Košecké Podhradie (Oselský, O. 
Komorník, Cabaj)

7. liga muži – 14. kolo o 15.00
Podvažie – Pružina (Koleno, Bielik), Hradčan 

Lednica – Podmanín (Hriadel, Kapila), Dohňany 
– MŠK Považská Bystrica (Papuča, Bagín, Kováč), 
Kolačín – Šebešťanová (J. Pecuš, A. Pecuš), Svere-
pec – Dolná Mariková (Zvak, Galbavý, Horečný), 
Pruské – Lvašov (Burian, D. Komorník), Praznov 
– Visolaje (Folučka, R)

6. liga dorast – 14. kolo o 12.15
Jasenica – Prejta (Bielik, Brna), Kolačín – Udiča 

(A. Pecuš, J. Pecuš), Dohňany – Dolné Kočkovce 
(Bagín, Kováč), Lysá pod Makytou – Bolešov (Mig-
át, Milčík) Sverepec – Tuchyňa (Galbavý, Horečný), 
Pruské – Horná Poruba (o 10.30 – Škrovánek, D. 
Komorník), Plevní – Praznov/Podmanín (Cabaj, O. 
Komorník)

4. liga starší žiaci – 14. kolo o 10.30
Jasenica – Ladce (Brundza), Pružina – Papradno 

(Hriadel), Lysá pod Makytou – Domaniža (Milčík), 
Košeca – Prečín (Tomášek), Sverepec – Dolná Ma-
riková (Horečný, vavrík), Udiča – Dohňany (Vadov-
ský), Plevník má voľno

4. liga severozápad dorast – 18. kolo o 12.30
Papradno – Dolné Vestenice (Hrenák, Lamžo)
5. liga sever dorast – 18. kolo o 12.30
Prečín – Trenčianska Turná (Kvaššay, Mihálik)

Delegačná listina ObFZ

Úradná správa ObFZ

Pred posledným kolom všetko jasné
Dohňany – JoLa Dubnica nad Váhom 13:5, Hološ-
ko, R. Baška, M. Baška, Junga po 3, 1 štvorhra – Rojko-
vič 4, 1 štvorhra
1. Pruské B  21 19 1 1 233:145 60
2. Medeko PB  21 15 3 3 226:152 54
3. D. Kočkovce B  21 13 2 6 213:165 49
4. TTC PB D  21 9 7 5 198:180 46
5. Zliechov   21 10 4 7 198:180 45
6. D. Mariková   21 9 4 8 188:190 43
7. Sedmerovec   21 6 5 10 186:192 38
8. Č. Kameň  21 7 2 12 165:213 37
9. Slovan PB B  21 6 3 12 177:201 36
10. Dohňany  21 6 3 12 182:196 36
11. Šebešťanová  21 4 3 14 141:237 32
12.J oLa DCA   21 2 3 16 161:217 28

Všetko o stolnom tensie:

www.pinec.info

Kto s kým za stolmi
5. SATES liga – 22. kolo 
Nová Dubnica D – Nová Dubnica C, Pružina – Lysá, 

Dubnica – Klobušice, TTC Považská Bystrica C – Prus-
ké, Sedmerovec – Slovan Pov. Bystrica

6. REKONT liga – 22. kolo
Šebešťanová – Dohňany, JoLa Dubnica – Sedmero-

vec B, Zliechov – Medeko Považská Bystrica, Červe-
ný kameň – Dolná Mariková, TTC Považská Bystrica 
D – Pruské B, Dolné Kočkovce B – Slovan Považská 
Bystrica B

7. liga – 24. kolo
Milochov B – N. Dubnica E, Miracels Dubnica – Milo-

chov A, D. Moštenec – D. Kočkovce C, Púchov – Noz-
drovice B, Nozdrovice A – TTC Pov. Bystrica E, Udiča 
– ZŠ Dubnica, Pružina B – Ladce C
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Vyžrebovanie jarnej časti oblastných futbalových súťaží - dospelí

6. liga muži 7. liga muži 8. liga muži

14. kolo: 20.3. o 15.00
Jasenica - Horná Poruba, Dulov - Papradno, Malé 

Lednice - Dolné Kočkovce, Košeca - Ilava, Lysá pod 
Makytou - Tuchyňa, Udiča - Bolešov, Košecké Podhra-
die - Plevník  

15. kolo 27. 3. o 15.00
Košecké Podhradie – Jasenica, Plevník – Udiča, Bo-

lešov – Lysá pod Makytou, Tuchyňa – Košeca, Ilava 
– M. Lednice, Dolné Kočkovce – Dulov, Papradno – H. 
Poruba

16. kolo 3. 4. o 15.30
Jasenica - Papradno, Horná Poruba - Dolné Kočkov-

ce, Dulov - Ilava, Malé Lednice - Tuchyňa, Košeca - Bo-
lešov, Lysá  pod Makytou - Plevník, Udiča - Košecké 
Podhradie

17. kolo 10. 4. o 15.30
Udiča - Jasenica, K. Podhradie - Lysá, Plevník - Ko-

šeca, Bolešov -M. Lednice, Tuchyňa - Dulov, Ilava - H. 
Poruba, D. Kočkovce - Papradno

18. kolo 17. 4. o 16.00
Jasenica - D. Kočkovce, Papradno - Ilava, H. Poruba 

- Tuchyňa, Dulov - Bolešov, M. Lednice - Plevník, Ko-
šeca - K. Podhradie, Lysá - Udiča

19. kolo 24. 4. o 16.00
Lysá - Jasenica, Udiča - Košeca, K. Podhradie - M. 

Lednice, Plevník - Dulov, Bolešov - H. Poruba, Tuchyňa 
- Papradno, Ilava - D. Kočkovce  

20. kolo 1. 5. o 16.30
Jasenica - Ilava, D. Kočkovce - Tuchyňa, Papradno - 

Bolešov, H. Poruba - Plevník, Dulov - K. Podhradie, M. 
Lednice - Udiča, Košeca - Lysá

21. kolo 8. 5. o 16.30
Košeca - Jasenica, Lysá - M. Lednice, Udiča - Dulov, 

K. Podhradie - H. Poruba, Plevník - Papradno, Bolešov 
- D. Kočkovce, Tuchyňa - Ilava

22. kolo 15. 5. o 16.30
Jasenica - Tuchyňa, Ilava - Bolešov, D. Kočkovce - 

Plevník, Papradno - K. Podhradie, H. Poruba - Udiča, 
Dulov - Lysá, M. Lednice - Košeca

23. kolo 22. 5. o 17.00
M. Lednice - Jasenica, Košeca - Dulov, Lysá - H. Po-

ruba, Udiča - Papradno, K. Podhradie - D. Kočkovce, 
Plevník - Ilava, Bolešov - Tuchyňa

24. kolo 29. 5. o 17.00
Jasenica - Bolešov, Tuchyňa - Plevník, Ilava - K. Pod-

hradie, D. Kočkovce - Udiča, Papradno - Lysá, H. Poru-
ba - Košeca, Dulov - M. Lednice  

25. kolo 5. 6. o 17.00
Dulov - Jasenica, M. Lednice - H. Poruba, Košeca - 

Papradno, Lysá - D. Kočkovce, Udiča - Ilava, K. Podhra-
die - Tuchyňa, Plevník - Bolešov  

26. kolo 12. 6. o 17.00
Jasenica - Plevník, Bolešov - K. Podhradie, Tuchyňa 

- Udiča, Ilava - Lysá, D. Kočkovce - Košeca, Papradno 
- M. Lednice, H. Poruba - Dulov

14. kolo 20. 3. o 14.00
Podvažie - Pružina, Hradčan Lednica - Podmanín, 

Dohňany - P. Bystrica, Kolačín - Šebešťanová, Svere-
pec - D. Mariková, Pruské - Kvašov, Praznov - Visolaje.

15. kolo 27. 3. o 15.00
Praznov - Podvažie, Visolaje - Pruské, Kvašov - Sve-

repec, D. Mariková - Kolačín, Šebešťanová - Dohňany, 
Pov. Bystrica - Hradčan Lednica, Podmanín - Pružina.

16. kolo 3. 4. o 15.30
Podvažie - Podmanín, Pružina - P. Bystrica, Hradčan 

Lednica - Šebešťanová, Dohňany - D. Mariková, Kola-
čín - Kvašov, Sverepec - Visolaje, Pruské - Praznov.

17. kolo 10. 4. o 15.30
Pruské - Podvažie, Praznov - Sverepec, Visolaje - Ko-

lačín, Kvašov - Dohňany, D. Mariková - Hradčan Led-
nica, Šebešťanová - Pružina, P. Bystrica - Podmanín.

18. kolo 17. 4. o 16.00
Podvažie - P. Bystrica, Podmanín - Šebešťanová, Pru-

žina - D. Mariková, Hradčan Lednica - Kvašov, Dohňa-
ny - Visolaje, Kolačín - Praznov, Sverepec - Pruské.  

19. kolo 24.9. o 16.00
Sverepec - Podvažie, Pruské - Kolačín, Praznov - 

Dohňany, Visolaje - Hradčan Lednica, Kvašov - Pru-
žina, D. Mariková - Podmanín, Šebešťanová - Pov. 
Bystrica.

20. kolo 1. 5. o 16.30
Podvažie - Šebešťanová, Pov. Bystrica - D. Mariková, 

Podmanín - Kvašov, Pružina - Visolaje, Hradčan Ledni-
ca - Praznov, Dohňany - Pruské, Kolačín - Sverepec. 

21. kolo 8. 5. o 16.30
Kolačín - Podvažie, Sverepec - Dohňany, Pruské - 

Hradčan Lednica, Praznov - Pružina, Visolaje - Podma-
nín, Kvašov - P. Bystrica, D. Mariková - Šebešťanová.

22. kolo 15. 5. o 16.30
Podvažie - D. Mariková, Šebešťanová - Kvašov, Pov. 

Bystrica - Visolaje, Podmanín - Praznov, Pružina - Prus-
ké, Hradčan Lednica - Sverepec, Dohňany - Kolačín.

23. kolo 22. 5. o 17.00
Dohňany - Podvažie, Kolačín - Hradčan Lednica, 

Sverepec - Pružina, Pruské - Podmanín, Praznov - P. 
Bystrica, Visolaje - Šebešťanová, Kvašov - D. Mariko-
vá.

24. kolo 29. 5. o 17.00
Podvažie - Kvašov, D. Mariková - Visolaje, Šebešťa-

nová - Praznov, P. Bystrica - Pruské, Podmanín - Svere-
pec, Pružina - Kolačín, Hradčan Lednica - Dohňany.

25. kolo 5. 6. o 17.00
Hradčan Lednica - Podvažie, Dohňany - Pružina, Ko-

lačín - Podmanín, Sverepec - P. Bystrica, Pruské - Še-
bešťanová, Praznov - D. Mariková, Visolaje - Kvašov.

26. kolo 12. 6. o 17.00
Podvažie - Visolaje, Kvašov - Praznov, D. Mariková 

- Pruské, Šebešťanová - Sverepec, Pov. Bystrica - Ko-
lačín, Podmanín - Dohňany, Pružina - Hradčan Led-
nica.

12. kolo 3. 4. o 15.30
Lazy pod Makytou - Mikušovce, Prejta - Fan Club 

Púchov, Dolná Breznica - Vrchteplá, Bodiná - Kame-
ničany, Trstie - Bolešov B, Červený Kameň - Dynamo 
Orlové

13. kolo 10. 4. o 15.30
Červený Kameň - Lazy pod Makytou, Dynamo Or-

lové - Trstie, Bolešov B - Bodiná, Kameničany - Dolná 
Breznica, Vrchteplá - Prejta, Fan Club Púchov - Miku-
šovce

14. kolo 17. 4. o 16.00
Lazy pod Makytou - Fan Club Púchov, Mikušovce 

- Vrchteplá, Prejta - Kameničany, Dolná Breznica - 
Bolešov B, Bodiná - Dynamo Orlové, Trstie - Červený 
Kameň  

15. kolo 24. 4. o 16.00
Trstie - Lazy pod Makytou, Červený Kameň - Bo-

diná, Dynamo Orlové - Dolná Breznica, Bolešov B - 
Prejta, Kameničany - Mikušovce, Vrchteplá - Fan Club 
Púchov 

16. kolo 1. 5. o 16.30
Lazy pod Makytou - Vrchteplá, Fan Club Púchov - 

Kameničany, Mikušovce - Bolešov B, Prejta - Dynamo 
Orlové, Dolná Breznica - Červený Kameň, Bodiná - Tr-
stie 

17. kolo 8. 5. o 16.30
Bodiná - Lazy pod Makytou, Trstie - Dolná Breznica, 

Červený Kameň - Prejta, Dynamo Orlové - Mikušovce, 
Bolešov B - Fan Club Púchov, Kameničany - Vrchtep-
lá 

18. kolo 15. 5. o 16.30
Lazy pod Makytou - Kameničany, Vrchteplá - Bole-

šov B, Fan Club Púchov - Dynamo Orlové, Mikušovce 
- Červený Kameň, Prejta - Trstie, Dolná Breznica - Bo-
diná

19. kolo 22. 5. o 17.00
Dolná Breznica - Lazy pod Makytou, Bodiná - Prejta, 

Trstie - Mikušovce, Červený Kameň - Fan Club Púchov, 
Dynamo Orlové - Vrchteplá, Bolešov B - Kameničany 
20. kolo 29. 5. o 17.00

Lazy pod Makytou - Bolešov B, Kameničany - Dy-
namo Orlové, Vrchteplá - Červený Kameň, Fan Club 
Púchov - Trstie, Mikušovce - Bodiná, Prejta - Dolná 
Breznica 

21. kolo 5. 6. o 17.00
Prejta - Lazy pod Makytou, Dolná Breznica - Miku-

šovce, Bodiná - Fan Club Púchov, Trstie - Vrchteplá, 
Červený Kameň - Kameničany, Dynamo Orlové - Bo-
lešov B

22. kolo 12. 6. o 17.00
Lazy - Dynamo Orlové, Bolešov B - Č. Kameň, Ka-

meničany - Trstie, Vrchteplá - Bodiná, FC Púchov - D. 
Breznica, Mikušovce - Prejta.

TABUĽKA PO JESENI
1. Plevník 13 8 4 1 30:16 28
2. Tuchyňa 13 9 1 3 32:19 28
3. Bolešov 13 8 3 2 28:9 27
4. Horná Poruba 13 8 2 3 41:20 26
5. Košeca 13 6 3 4 43:20 21
6. Udiča 13 6 2 5 20:34 20
7. D. Kočkovce 13 6 1 6 25:23 19
8. Lysá  13 6 0 7 23:26 18
9. Papradno 13 5 1 7 18:20 16
10. K. Podhradie 13 3 5 5 22:20 14
11. Ilava 13 4 1 8 28:30 13
12. Malé Lednice 13 4 0 9 14:38 12
13. Jasenica 13 3 1 9 16:46 10
14. Dulov 13 2 2 9 13:32 8

TABUĽKA PO JESENI
1. Podmanín 13 12 0 1 45:9 36
2. Visolaje 13 8 4 1 34:17 28
3. P. Bystrica 13 8 3 2 37:15 27
4. Dohňany 13 8 2 3 32:15 26
5. D. Mariková 13 6 2 5 26:27 20
6. Kolačín 13 6 1 6 30:31 19
7. Pružina 12 5 2 5 26:22 17
8. Podvažie 13 5 2 6 25:25 17
9. Šebešťanová 13 5 2 6 23:24 17
10. Kvašov 13 4 4 5 26:27 16
11. Pruské 13 4 3 6 21:26 15
12. Sverepec 13 3 3 7 19:28 12
13. Praznov 13 2 0 11 22:55 6
14. Hr.Lednica 12 0 0 12 5:50 0

TABUĽKA PO JESENI
1. Lazy  11 7 3 1 43:13 24
2. Bodiná 10 6 2 2 22:13 20
3. FC Púchov 11 6 2 3 24:16 20
4. D. Breznica 11 5 2 4 23:19 17
5. Kameničany 10 5 1 4 29:26 16
6. Bolešov B 11 5 1 5 19:30 16
7. Mikušovce 11 5 0 6 18:25 15
8. Prejta 11 4 3 4 19:31 15
9. Vrchteplá 11 4 2 5 21:18 14
10. Tŕstie 11 3 4 4 17:21 13
11. Č. Kameň 11 3 2 6 22:23 11
12. Dy. Orlové 11 1 0 10 8:30 3

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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Vyžrebovanie jarnej časti oblastných futbalových súťaží - mládež

6. liga dorast

14. kolo 20. 3. o 12.15
Jasenica - Prejta, Kolačín - Udiča, Dohňany - D. 

Kočkovce, Lysá pod Makytou - Bolešov, Sverepec 
- Tuchyňa, Pruské - H. Poruba, Praznov /Podmanín - 
Plevník – Praznov

15. kolo 27. 3. o 12.15
Praznov /Podmanín - Jasenica, Plevník - Pruské, 

H. Poruba - Sverepec, Tuchyňa - Lysá pod Makytou, 
Bolešov - Dohňany, Dolné Kočkovce - Kolačín, Udiča 
- Prejta

16. kolo 3. 4. o 12.45
Jasenica - Udiča, Prejta - Dolné Kočkovce, Kolačín 

- Bolešov, Dohňany -Tuchyňa, Lysá pod Makytou - H. 
Poruba, Sverepec - Plevník, Pruské - Praznov /Podma-
nín

17. kolo 10. 4. o 12.45
Pruské - Jasenica, Praznov /Podmanín - Sverepec, 

Plevník - Lysá, H. Poruba - Dohňany, Tuchyňa - Kola-
čín, Bolešov - Prejta, D. Kočkovce - Udiča

18. kolo 17. 4. o 13.15
Jasenica - D. Kočkovce, Udiča - Bolešov, Prejta - 

Tuchyňa, Kolačín - H. Poruba, Dohňany - Plevník, Lysá 
- Praznov /Podmanín, Sverepec - Pruské

19. kolo 24. 4. o 13.15
Sverepec - Jasenica, Pruské - Lysá, Praznov /Podma-

nín - Dohňany, Plevník - Kolačín, H. Poruba - Prejta, 
Tuchyňa - Udiča, Bolešov - D. Kočkovce 

20. kolo 1. 5. o 13.45
Jasenica - Bolešov, D. Kočkovce - Tuchyňa, Udiča - H. 

Poruba, Prejta - Plevník, Kolačín - Praznov /Podma-
nín, Dohňany - Pruské, Lysá - Sverepec 

21. kolo 8. 5. o 13.45
Lysá - Jasenica, Sverepec - Dohňany, Pruské - Kola-

čín, Praznov /Podmanín - Prejta, Plevník - Udiča, H. 
Poruba - D. Kočkovce, Tuchyňa - Bolešov

22. kolo 15. 5. o 13.45
Jasenica - Tuchyňa, Bolešov - H. Poruba, D. Kočkov-

ce - Plevník, Udiča - Praznov /Podmanín, Prejta - Prus-
ké, Kolačín - Sverepec, Dohňany - Lysá

23. kolo 22. 5. o 14.15
Dohňany - Jasenica, Lysá - Kolačín, Sverepec - Prej-

ta, Pruské - Udiča, Praznov /Podmanín - D. Kočkovce, 
Plevník - Bolešov, H. Poruba - Tuchyňa 

24. kolo 29. 5. o 14.15
Jasenica - H. Poruba, Tuchyňa - Plevník, Bolešov 

- Praznov /Podmanín, D. Kočkovce - Pruské, Udiča - 
Sverepec, Prejta - Lysá, Kolačín - Dohňany

25. kolo 5. 6. o 14.15
Kolačín - Jasenica, Dohňany - Prejta, Lysá - Udiča, 

Sverepec - D. Kočkovce, Pruské - Bolešov, Praznov /
Podmanín - Tuchyňa, Plevník - H. Poruba

26. kolo 12. 6. o 14.15
Jasenica - Plevník, H. Poruba - Praznov /Podmanín, 

Tuchyňa - Pruské, Bolešov - Sverepec, D. Kočkovce - 
Lysá, Udiča - Dohňany, Prejta - Kolačín

4. liga starší žiaci

14. kolo 20. 3. o 10.30
Jasenica - Ladce, Pružina - Papradno, Lysá - Doma-

niža, Košeca - Prečín, Sverepec - D. Mariková, Udiča 
- Dohňany, voľno - Plevník 

15. kolo 27. 3. o 10.30
voľno - Jasenica, Plevník - Udiča, Dohňany - Svere-

pec, D. Mariková - Košeca, Prečín - Lysá, Domaniža - 
Pružina, Papradno - Ladce

16. kolo 3. 4. o 10.30
Jasenica - Papradno, Ladce - Domaniža, Pružina 

- Prečín, Lysá - D. Mariková, Košeca - Dohňany, Svere-
pec - Plevník, Udiča – voľno 

17. kolo 10. 4. o 10.30
Udiča - Jasenica, voľno - Sverepec, Plevník - Košeca, 

Dohňany - Lysá, D. Mariková - Pružina, Prečín - Ladce, 
Domaniža - Papradno

18. kolo 17. 4. o 10.30
Jasenica - Domaniža, Papradno - Prečín, Ladce - D. 

Mariková, Pružina - Dohňany, Lysá - Plevník, Košeca 
- voľno, Sverepec - Udiča 

19. kolo 24. 4. o 10.30
Sverepec - Jasenica, Udiča - Košeca, voľno - Lysá, 

Plevník - Pružina, Dohňany - Ladce, D. Mariková - Pa-
pradno, Prečín - Domaniža

20. kolo 1. 5. o 10.30
Jasenica - Prečín, Domaniža - D. Mariková, Paprad-

no - Dohňany, Ladce – Plevník, Pružina - voľno, Lysá 
- Udiča, Košeca - Sverepec

21. kolo 8. 5. o 10.30
Košeca - Jasenica, Sverepec - Lysá, Udiča - Pružina, 

voľno - Ladce, Plevník - Papradno, Dohňany - Doma-
niža, D. Mariková - Prečín

22. kolo 15. 5. o 10.30
Jasenica - D. Mariková, Prečín - Dohňany, Domaniža 

- Plevník, Papradno - voľno, Ladce - Udiča, Pružina - 
Sverepec, Lysá - Košeca 

23. kolo 22. 5. o 10.30
Lysá - Jasenica, Košeca - Pružina, Sverepec - Ladce, 

5. liga starší žiaci

12. kolo 10. 4. o 10.30
Lazy - voľno, Horovce - Zubák, Mikušovce - Borčice 

/Bolešov, - Hradčan Lednica - H. Poruba 
13. kolo 17. 4. o 10.30
Hradčan Lednica - Lazy, H. Poruba - Mikušovce, Bor-

čice /Bolešov - Horovce, Zubák - voľno
14. kolo 24. 4. o 10.30
Lazy - Zubák, voľno - Borčice /Bolešov, Horovce - H. 

Poruba, Mikušovce -  Hradčan Lednica 
15. kolo 1. 5. o 10.30
Mikušovce - Lazy, Horovce - Hradčan Lednica, voľ-

no - H. Poruba, Zubák – Borčice /Bolešov
16. kolo 8. 5. o 10.30
Lazy – Borčice /Bolešov, H. Poruba – Zubák, Hrad-

čan Lednica - voľno,  Mikušovce – Horovce
17. kolo 15. 5. o 10.30
Horovce – Lazy, voľno – Mikušovce, Zubák - Hrad-

čan Lednica, Borčice /Bolešov – H. Poruba
18. kolo 22. 5. o 10.30
Lazy – H. Poruba, Hradčan Lednica – Borčice /Bole-

šov, Mikušovce – Zubák, Horovce – voľno
19. kolo 29. 5. o 10.30
voľno – Lazy, Zubák – Horovce, Borčice /Bolešov 

– Mikušovce, H. Poruba - Hradčan Lednica 
20. kolo 5. 6. o 10.30
Lazy - Hradčan Lednica, Mikušovce – H. Poruba, Ho-

rovce – Borčice /Bolešov, voľno – Zubák
21. kolo 12. 6. o 10.30
Zubák – Lazy, Borčice /Bolešov – voľno, H. Poruba 

– Horovce, Hradčan Lednica – Mikušovce

TABUĽKA PO JESENI
1. H. Poruba 13 10 2 1 60:14 32
2. Udiča 13 10 2 1 59:15 32
3. Pruské 13 10 1 2 48:14 31
4. Plevník 13 9 1 3 38:16 28
5. D. Kočkovce 13 7 1 5 46:26 22
6. Tuchyňa 13 7 0 6 22:15 21
7. Lysá  13 5 3 5 35:40 18
8. Praznov 13 4 4 5 41:34 16
9. Jasenica 13 4 3 6 24:29 15
10. Sverepec 13 5 0 8 26:32 15
11. Prejta 13 4 1 8 24:31 13
12. Dohňany 13 3 1 9 27:30 10
13. Bolešov 13 3 1 9 23:49 10
14. Kolačín 13 0 0 13 8:136 0

TABUĽKA PO JESENI
1. Udiča 12 11 1 0 65:8 34
2. Košeca 12 9 3 0 73:13 30
3. Plevník 12 9 1 2 74:17 28
4. Domaniža 12 7 1 4 40:38 22
5. Dohňany 12 6 3 3 32:19 21
6. Ladce 12 7 0 5 42:30 21
7. Pružina 12 4 4 4 37:32 16
8. Papradno 12 4 2 6 27:34 14
9. Prečín 12 4 0 8 29:32 12
10. D. Mariková 12 3 3 6 19:30 12
11. Lysá 12 2 1 9 14:49 7
12. Jasenica 12 2 1 9 18:63 7
13. Sverepec 12 0 0 12 2:107 0

TABUĽKA PO JESENI
1. H. Poruba 9 7 2 0 53:10 23
2. Lazy  10 5 2 3 39:21 17
3. Mikušovce 9 5 0 4 25:12 15
4. Horovce 9 4 2 3 22:15 14
5. Zubák 10 4 2 4 23:31 14
6. Lednica 9 2 4 3 25:11 10
7. Borčice  10 0 0 10 6:93 0

Udiča - Papradno, voľno - Domaniža, Plevník - Prečín, 
Dohňany - D. Mariková

24. kolo 29. 5. o 10.30
Jasenica - Dohňany, D. Mariková - Plevník, Prečín - 

voľno, Domaniža - Udiča, Papradno - Sverepec, Ladce 
- Košeca, Pružina - Lysá

25. kolo 5. 6. o 10.30
Pružina  - Jasenica, Lysá - Ladce, Košeca - Papradno, 

Sverepec - Domaniža, Udiča - Prečín, voľno - D. Mari-
ková, Plevník - Dohňany

26. kolo 12. 6. o 10.30
Jasenica - Plevník, Dohňany - voľno, Dolná Mari-

ková - Udiča, Prečín - Sverepec, Domaniža - Košeca, 
Papradno - Lysá pod Makytou, Ladce - Pružina
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Mladí púchovskí futbalisti do 10 rokov si počas 
zimnej prípravy pripísali cenný skalp. Na pôde 
elitného družstva MŠK Žilina triumfovali Pú-
chovčania po dramatickom priebehu výsled-
kom 17:16. 

MŠK Žilina U10 – MŠK Púchov 
U10 16:17 (1:4, 5:4, 4:6, 6:3)

Góly MŠK Púchov: Čmelo 5, Vričan 5, Baláž 3, Já-
novský 2, Staňo 2

Zostava MŠK Púchov: Chovanec, Vrábel, Staňo, 
Bodzík, Čmelo, Jánovský, Vričan, Baláž

Púchovská prípravka skutočne príjemne prekva-

pila a nad silnou Žilinou zvíťazila rozdielom jedné-
ho gólu. Piatimi presnými zásahmi zaujali v drese 
Púchova Čmelo a Vričan, hetrik zaznamenal Baláž 
a po dva góly pridali Jánovský so Staňom. Tréne-
ra Petra Mičica nečakané víťazstvo veľmi potešilo.  
„Veľká pochvala mojim chlapcom! Odohrali sme 
fantastický zápas s jedným z najlepších družstiev 
na Slovensku. Musím uznať vysokú kvalitu Žiliny 
a to viac ma teší, že sme herne odohrali vyrovna-
ný zápas. Chlapcom toto víťazstvo veľmi prajem, 
pretože ukázali, že z nich môžu byť v budúcnosti 
talenty púchovského futbalu,“ komentoval P. Mi-
čic. Prípravka do 10 rokov sa postupne pripravuje na 
jarnú časť, ktorá sa začína koncom apríla. 

-tsch-

Mládežnícky futbal: Prípravka MŠK Púchov uspela v Žiline

Družstvá MŠK Púchov si počas víkendu pripísali 
pozitívnu bilanciu a zo šiestich stretnutí vyhrali až 
štyri. Úspešní boli doma proti Komárnu dorasten-
ci, víťazstvom na Hornej Nitre príjemne prekva-
pili starší žiaci (U14) a rovnakého súpera doma 
zdolali mladší žiaci do 12 rokov. 

17. kolo II. ligy staršieho dorastu (U19): 
MŠK Púchov – KFC Komárno 1:0 (1:0)
Gól MŠK Púchov: Šimko
Zostava MŠK Púchov: Pilný – Marman 
(73. Valašík), Hrančík, Rosina, Buček (73. 
Červený), Hafera, Šimko, Hrnko, Kmošena, 
Vojtek, Kováčik (64. Strnad)

Starší dorast si udržal kontakt s čelom ta-
buľky a platí, že na jar ešte neinkasoval. Pú-
chovčania rozhodli o víťazstve už v prvom 
polčase po presnom zásahu Mateja Šimka. 
Dorastenci MŠK Púchov sú v tabuľke so 
ziskom 31 bodov  na 4. priečke, na vedúce 
Vráble strácajú len päť bodov. 

17. kolo II. ligy mladšieho dorastu (U17): 
MŠK Púchov – KFC Komárno 4:2 (2:0)
Góly: Kendy 3, Socha
Zostava: Vaňo – Krčmárik (65. Mušák), Ga-
lánek, Granzer (53. Socha), Belica, Gabaj, 
Bartoš, Ciesar, Černoško, Kendy, Hurta

Mladší dorastenci si proti Komárnu užili 
pomerne pohodový zápas a zaslúžene zvíťazili. Pú-
chovčania viedli po hetriku Romana Kendyho už roz-
dielom triedy, potom síce hostia znížili na 3:1, Socha 
však v 68. minúte opäť zvyšoval na rozdiel troch gó-
lov. Komárno ešte raz kontrolovalo, tri body ale ostali 
v Púchove. Mladší dorastenci sa v tabuľke nachádzajú 
na 12. mieste, kde nazbierali 19 bodov pri skóre 31:34.

15. kolo I. ligy starších žiakov (U15): 
FC Baník Horná Nitra Prievidza&Handlová – MŠK 
Púchov 4:2 (3:2)
Góly: Králik 2
Červená karta: 2. Pavlovič (Púchov)
Zostava: Bračík – Brezina, Pavlovič, Živčic (48. Ková-
čik), Michalik, Mičúch (53. Krajčík), Ocelík, Haviar (68. 
Rak), Vápeník (48. Vajdík), Sakala, Králik 

Starší žiaci odohrali na Hornej Nitre dramatický zápas 

s nešťastným koncom. Duel mal veľmi rýchly spád, 
keď už v 2. minúte zastavil súpera v pokutovom úze-
mí nedovolene Pavlovič, videl červenú kartu a domá-
ci navyše zahrávali penaltu. Tú premenili, v 8. minúte 
však už bolo po zásahu Králika vyrovnané. V 10. min-
úte Horná Nitra viedla po góle Šutinského 2:1, už o 
minútu však opäť skóroval Králik a dával na 2:2. Ne-
uveriteľnú gólovú nádielku z úvodných minút zavŕšil 
v 13. minúte Kovács, ktorý upravoval na 3:2. Odvtedy 
gólostroj ustal, Púchovčania sa v oslabení neúspešne 

snažili vyrovnať a Petráš v 67. minúte zo štandardky 
uzavrel na 4:2. Púchov je v tabuľke naďalej na posled-
nom 14. mieste so ziskom štyroch bodov a skóre 9:39. 

15. kolo I. ligy starších žiakov (U14): 
FC Baník Horná Nitra Prievidza&Handlová – MŠK 
Púchov 1:2 (1:0)
Góly: Jandušík, Guzma
Zostava: Macko – Hanes (36. M. Drahuta), Belás, Hre-
nák, Guzma, Šlesar (36. Jurík), Galko (36. Jandušík), 
Bátora, Reksa, Baláž, Mikoláš (60. Klúčik)

Púchovčania museli doťahovať už od úvodnej min-
úty, kedy sa domáci ujali vedenia. Skóre sa potom 
menilo až po hodine hry, keď striedajúci Jandušík 
vyrovnával na 1:1. O zisku troch cenných bodov pre 
Púchov rozhodol v 67. minúte Guzma, ktorý upravil 
na konečných 1:2. V tabuľke sú púchovskí mladší žiaci 

na 11. priečke, kde nazbierali 10 bodov pri skóre 9:54. 

15. kolo I. ligy mladších žiakov (U13): 
MŠK Púchov – FC Baník Horná Nitra Prievidza-
&Handlová 6:11 (2:6)
Góly: Brezina 3, Gabriš, Jesenský, Chleban
Zostava: Pacek, S. Drahuta – Kurej, Klúčik, Ondrišík, 
Cíbik, Lupták, Porubčan, Bajza, Mynář, Chleban, Bre-
zina, Bednárik, Hošták, Gabriš, Kres, Mat. Moravčík, 
Mich. Moravčík, Jesenský

Mladší žiaci v nedeľu na pomocnom ihris-
ku nestačili na disponovaného súpera z 
Hornej Nitry. Púchovčania doplatili hlavne 
na slabší prvý počas, v druhom dejstve 
potom už stratu nedotiahli. Hetrikom sa 
v ich drese blysol Peter Brezina. V tabuľke 
sú púchovskí mladší žiaci na 14. priečke so 
ziskom troch bodov a skóre 50:307. 

15. kolo I. ligy mladších žiakov (U12): 
MŠK Púchov – FC Baník Horná Nitra 
Prievidza&Handlová 7:5 (4:3)
Góly: Mozsi 2, Porubčan 2, Mynář, Kadák, 
Obšivan
Zostava: S. Drahuta, Martiš – Mozsi, Zlo-
cha, Tuček, Kadák, Baláž, Krajčík, Porubčan, 
Obšivan, Mynář, Čmelo, Híreš, E. Drahuta, 
Fedor, Chleban, Hošták, Jurenková, Gabriš, 
Klúčik

Mladší žiaci do 12 rokov zažili proti Hornej Nitre 
doma poriadnu drámu. Ešte tesne pred koncom bol 
stav vyrovnaný 5:5, potom však skóroval Porubčan a 
na záverečných 7:5 upravoval Mozsi. Púchovčania sú 
v tabuľke na 12. mieste, kde nazbierali 10 bodov pri 
skóre 106:160. 

Najbližší program: 
18. kolo II. ligy dorastu: MFK Skalica – MŠK Púchov, 
v nedeľu 20. 3. o 10:00 (starší dorast) a o 12:30 (mladší 
dorast) 
16. kolo I. ligy starších žiakov: MŠK Púchov – FC 
ViOn Zlaté Moravce, v nedeľu 20. 3. o 10:00 (U15) a o 
12:00 (U14) na pomocnom ihrisku v Púchove
16. kolo I. ligy mladších žiakov: FC ViOn Zlaté Mo-
ravce – MŠK Púchov, v nedeľu 20. 3. o 10:00 (U13) a 
o 12:00 (U12)

T. Schügerl

Mládežnícky futbal: Štyri púchovské víťazstvá
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Nabitý program púchovských bedmintonistov 
pokračoval aj počas volebného víkendu. Mládež 
sa zúčastnila turnaja v Trenčíne a svoje ligové 
zápasy odohrali tiež zmiešané družstvá mužov a 
žien.

V sobotu 5. marca cestovali mladé bedmintonové 
nádeje do Trenčína na Oblastné majstrovstvá SR ka-
tegórie starších žiakov. BKR Púchov na tomto turnaji 
reprezentovali Romana Comová, Olívia Kadlecová, 
Rebeka Kováčová a Sebastián Kadlec.

V dvojhrách chlapcov maximom Kadlecovo štvr-
ťfinále
V dvojhrách chlapcov sa Sebastián Kadlec dostal až 
do štvrťfinále, v ktorom podľahol rivalovi z kategó-
rie U13 Simeonovi Suchému z BKK Sliač. Prvý set sa 
zlomil až v koncovke, kedy Kadlec nepremenil štyri 
setbaly a naopak, hneď svoj prvý využil jeho súper, 
vďaka čomu vyhral prvý set. Suchý tak do ďalšieho 

setu získal potrebnú sebadôveru, ktorú pretavil do 
dvojsetového víťazstva.  Kadlec tak obsadil po štvrť-
finálovej prehre 24:26 a 15:21 konečné 5. – 8. miesto.

Z párových disciplín dvakrát bronz
V dvojhrách dievčat sa najviac darilo Romane Como-
vej, ktorá sa taktiež ako Kadlec prebojovala do štvr-
ťfinále, v ktorom zostala na rakete Lucie Vojtekovej 
zo Spojov Bratislava. Radosť do radov BKR Púchov 
priniesli párové disciplíny, konkrétne štvorhry chlap-
cov a dievčat. Vo štvorhre chlapcov skončila dvojica 
Kadlec / Mihaľov (Loko Bánov) na 3. mieste a bronzo-
vú pozíciu si vybojovali aj Comová s Kuhnovou (BPR 
Bratislava). V mixoch sa Kadlec a Comová prebojovali 
do štvrťfinále. 

Treťoligová definitíva na dosah
„A“ tím dospelých odohral 5. kolo III. ligy Západ v Bra-
tislave, na pôde organizátora z Malinova. Na turnaj 
cestovali Púchovčania v oklieštenej zostave bez tria 
Michalka, Kumičak, Kožúšek, zato však s dvojicou 
Daniel Filip a Matej Jelluš z „B“ tímu: „Pred turnajom 
sme si dali cieľ získať z troch zápasov 3 body, čo by 
nám takmer na 100 % zaistilo III. ligovú účasť aj v na-
sledujúcej sezóne. Keďže sme boli oslabení o troch 
hráčov, náš cieľ bol nastavený veľmi optimisticky.“ 
priznal hrajúci tréner M. Čuntala. Púchovské „rakety“ 
nakoniec zabodovali nad plán, keď si po víťazstvách 
nad Malinovom (7:1), Fénixom Bratislava (6:2) pripí-
sali 4 body. Mohli aj viac, nebyť najtesnejšej prehry 
s Filozom Bratislava (3:5): „Veľká vďaka patrí všet-
kým hráčom za predvedené výkony a bojovnosť a 
taktiež hráčom z „B“ tímu, ktorí veľmi zodpovedne 
a dôsledne zastúpili absentujúcich spoluhráčov.“ 

zhodnotil M. Čuntala.

III. liga – Západ - Tabuľka po 5. kole 

1. CEVA Trenčín C 11 3 1 78:42 25

2. Spoje Bratislava C 8 4 3 70:50 20

3. BKR Púchov 9 0 6 71:49 18

4. BK MI Trenčín B 4 7 4 61:59 15

5. Sokol Ilava 6 2 7 62:58 14

6. MBK Malinovo 4 5 6 54:66 13

7. Fénix Bratislava B 4 4 7 55:65 12

8. Filozof Bratislava 3 6 6 53:67 12

9. Koliba Bratislava B 1 6 6 51:69 12

10. M-Šport Trenčín 4 1 10 45:75 9

Forma „béčka“ stúpa
Púchovský „B“ tím cestoval na zápasy 5. kola IV. ligy 
Západ do Piešťan v zložení Daniel Filip, Matej Jelluš, 
Peter Čibenka, Michal Smolka, Erika Šimáčková a 
Nikola Rýdza. Motivácia bola jasná – vyhrať aspoň 
v jednom z dvoch stretnutí a ukázať, že postavenie 
na chvoste tabuľky nezodpovedá kvalitám družstva. 
BKR Púchov „B“ potvrdil zlepšujúcu sa formu a získal 
3 body za víťazstvo nad Šamorínom (5:3) a remízu s 
Piešťanmi „B“ (4:4): „Turnaj nám ukázal, že sa bedmin-
tonovo neustále zlepšujeme a napredujeme. Toto 
víťazstvo a remíza nám dali veľkú silu do posledné-
ho kola, v ktorom, ako dúfame, sa nám opäť podarí 
uspieť a získať nejaké body.“ uzavrel Miloslav Čuntala.

-lef-

Kadlec a Comová bronzoví na žiackych Oblastných 
majstrovstvách Slovenska v bedmintone

M-SR v krasokorčuľovaní: Dvojnásobná 
účasť Krasoklubu Púchov v „top desiatke“

Na Majstrovstvá Slovenska sa 
kvalifikovali len tie najlepšie 
krasokorčuliarky z každej ka-
tegórie. Výbornú sezónu po-
tvrdila Liliana Drábová, ktorá 
nastúpila v kategórii nádeje 9. 
Mladá Púchovčanka si vyjazdi-
la šiestu priečku a nebola ďa-
leko ani od stupňov víťaziek. 

V kategórii nádeje 10 sa pred-
stavila Lucia Kolmanová, ktorá 
taktiež vybojovala umiest-
nenie v prvej desiatke. So 
ziskom 28,85 bodu sa mladá 
Púchovčanka umiestnila na 
konečnej siedmej pozícii. 

Spomedzi 52 pretekárok z 

celého Slovenska si osemnásť 
najlepších vybojovalo postup na 
M-SR do kategórie mladšie žiač-
ky. Nechýbala medzi nimi Jana 
Novacká z Krasoklubu Púchov, 
ktorá obsadila peknú 14. priečku. 

Zverenkyne trénerky Evy Siman-
číkovej tak vzorne reprezen-
tovali mesto Púchov na tomto 
prestížnom celoslovenskom 
podujatí. Krasoklub úspešne za-
končil sezónu 2015/2016, pričom 
v nasledujúcom ročníku sa pokú-
si dobré výsledky minimálne zo-
pakovať a prípadne ešte vylepšiť.

Výsledky: 

Kategória Meno Umiestnenie Počet bodov

Mladšie žiačky Jana Novacká 14. 32,33

Nádeje 10 Lucia Kolmanová 7. 28,85

Nádeje 9 Liliana Drábová 6. 29,73

-tsch-

M-SR v krasokorčuľovaní: Dvojnásobná účasť Krasoklubu Púchov 
v „top desiatke“ 
Krasokorčuliarska sezóna vyvrcholila počas prvého marcového 
víkendu Majstrovstvami Slovenska (M-SR) v Ružomberku. Vo far-
bách Krasoklubu Púchov nastúpili na najprestížnejšom sloven-
skom podujatí tri pretekárky a v silnej konkurencii sa rozhodne 

nestratili. 

Liliana Drábová (6. priečka v kategórii nádeje 9).

Jana Novacká 
(14. priečka v kategórii mladšie žiačky).
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8. kolo nadstavbovej časti I. ligy starších žiakov (9. 
ročník):
MsHKM Žilina – MŠK Púchov 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly MŠK Púchov: Jeluš 2, Ladecký
Zostava MŠK Púchov: Kmošena – R. Rusnák, D. Hu-
dík, Ševčík, V. Krajčovič – Osacký, Ladecký, Deneš – 
Kašlík, Jeluš, Kuchta

Deviataci vyťažili v Žiline z minima maximum. Desať 
statočných korčuliarov vzdorovalo domácim trom 
päťkám a prinieslo spod Dubňa mimoriadne cenné 
dva body. Žilinčania prestrieľali Púchovčanov po-
merom 48:20, brankár Kmošena však chytal fantas-
ticky a pustil za chrbát len dva puky. Dvomi gólmi na 
púchovskej strane sa blysol produktívny Jeluš, ďalší 
presný zásah pridal Ladecký. Púchovskí hokejisti v 
nadstavbe prvý raz bodovali, s dvomi bodmi a skóre 
17:55 sú priebežne šiesti. 

8. kolo nadstavbovej časti I. ligy starších žiakov (8. 
ročník):
MsHKM Žilina – MŠK Púchov 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
Gól: L. Halušková

Víkendový volejbalový program ponúkol zápasy 
piatich púchovských družstiev. V poslednom do-
mácom stretnutí sezóny sa veľmi dobre prezen-
tovali ženy, ktoré po vyše dvojhodinovej bitke so 
Senicou získali aspoň bod. Potešili aj mladší žiaci, 
VŠK Púchov „A“ vyhral na domácom turnaji všet-
ky zápasy a v tejto sezóne drží víťaznú bilanciu. 
 
17. kolo I. ligy žien: 
1. VK Púchov – VMS Senica 0:3 (-10, -22, -19) a 2:3 
(-17, 23, -24, 22, -7)
Zostava 1. VK Púchov: Kováčiková, Crkoňová, P. Ga-
špárková, Martináková, Barnincová, Tarkovská, libero 
Janáková, striedali Rosinová, M. Gašpárková

V súboji dvoch vedúcich družstiev súťaže začala 
oveľa lepšie Senica, ktorá úvodný duel vyhrala hlad-
ko 3:0. O poznanie zaujímavejšie sa vyvíjalo druhé 
stretnutie, v ktorom Senica viedla, Púchovčanky však 
predviedli výbornú koncovku druhého setu a vyrov-
nali na 1:1. Aj nasledujúce sety boli tesné a logickým 
vyústením bol rozhodujúci piaty set. V ňom už uspeli 
Seničanky, domáce hráčky sa tak mohli tešiť aspoň 
zo zisku jedného bodu. „V prvom zápase nám nevy-
chádzal príjem a celkovo sme nehrali dobre. Druhé 
stretnutie bolo z našej strany oveľa lepšie, vychá-
dzalo nám aj podanie a hrali sme viac tímovo. S 
výkonom môžeme byť spokojné, teší nás aspoň 
zisk bodu, ktorý sme si právom zaslúžili,“ zhodno-
tila stretnutie kapitánka tímu Katarína Kováčiková. 
Päťsetová bitka v druhom zápase trvala 133 minút, 
k dobrému zážitku sa pridali aj fanúšikovia, ktorí 
sympaticky povzbudzovali domáce družstvo. „Bol to 
volejbal hodný úrovne prvej ligy a súboja prvého 

Mládežnícky hokej: Púchovské bodové zásahy proti Žiline

Volejbal: Dráma žien proti Senici, mladší žiaci VŠK Púchov naďalej stopercentní 

Víkendový program družstiev MŠK Púchov 
priniesol štyri merania síl so Žilinou. Príjem-
ne prekvapili výhrou na ľade súpera devia-
taci, blízko k víťazstvu boli doma aj ôsmaci, 
tí však inkasovali tesne pred koncom a brali 
„len“ bod. Tradične výborne dopadli šiesta-
ci, ktorí strelili šesť gólov a s bratislavským 
Slovanom bojujú o prvenstvo vo svojej sú-
ťaži. 

Zostava: Kadlec – Putala, D. Hajas, J. Pobežal, J. Urban 
– A. Krajčovič, L. Halušková, A. Rusnák – Pisch, Ďuriš, 
Martiniuc  - P. Haluška, Jesenský

V zápase ôsmakov sa rozhodlo v prvej tretine. Žilina 
za ten čas nastrieľala tri góly a vedenie udržiavala až 
do konca stretnutia. Púchovčania si pripísali aspoň je-
den čestný zásah, o ktorý sa postarala Lucia Haluško-
vá. V tabuľke sú ôsmaci piati, majú na konte tri body 
pri skóre 24:44. 

8. kolo nadstavbovej časti I. ligy 
mladších žiakov (7. ročník):
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 
3:3 (1:0, 2:1, 0:2)
Góly: R. Halušková, Moravanský, 
J. Veteška
Zostava: Andrisík – Šulíková, Vir-
ga, F. Pobežal, J. Veteška, Lezzani, 
Janoško – Suchánek, Moravanský, 
Šmigura – R. Halušková, Bednár, 
Zemančík

Len 26 sekúnd chýbalo výberu 
siedmakov k zisku cenného tri-
umfu nad Žilinou. Púchovčania 
vyhrávali po dvoch tretinách 3:1, keď postupne skó-
rovali Romana Halušková, Maximilián Moravanský (v 
presilovke) a Jakub Veteška. Napokon to však nestači-
lo, hostia spod Dubňa v tretej časti znížili a v posled-
nej minúte pri presilovke vyrovnali. Aj zisk bodu je 
však odmenou za kvalitný púchovský výkon, siedma-
ci v tabuľke zostali na šiestom mieste s tromi bodmi 
a skóre 18:53. 

družstva s druhým. Senica má vysokú kvalitu, teší 
ma, že naše hráčky boli vyrovnaným súperom. 
Skutočne, bol to dobrý volejbal aj pre oko diváka,“ 
konštatoval tréner M. Suchánek. Púchovčanky sú 
v tabuľke druhé, na ich postavení sa už do konca 
súťaže nič nezmení. 

14. kolo I. ligy junioriek: 
1. VK Púchov – ŠŠK VIVUS Bratislava 0:3 (-8, -9, 
-18) a 0:3 (-12, -13, -17)
Zostava: V. Luhová, K. Hološková, Pišojová, Kolláriko-
vá, Valachová, Kuchtová, libero P. Hološková, striedali 
Vardžáková, Kováčiková, Ľ. Luhová

Chorobami oslabené juniorky nastúpili proti silnému 
družstvu z Bratislavy a  napriek snaživému výkonu 
nezískali ani set a dvakrát podľahli 0:3. Púchovčanky 
sú v tabuľke na poslednom 10. mieste so ziskom 6 
bodov. Zostupujú dve družstvá, nádej na záchranu 
však stále žije, Púchov sa totiž môže dotiahnuť na 
deviatu Považskú Bystricu. 

17. kolo I. ligy kadetiek: 
1. VK Púchov – Volley Project UKF Nitra 2:3 (-19, 
16, 23, -16, -5) a 3:0 (10, 18, 12)
Zostava: Kováčiková, Valachová, Ďurkechová, 
Kolláriková, Vardžáková, Kuchtová, libero Zágorová, 
striedali Racková, Mikáčová

Dve rozdielne stretnutia odohrali proti Nitre kadetky. 
V tom prvom sledovali diváci veľkú drámu, keď 
si družstvá navzájom striedali vedenie. Nevídaný 
záver ponúkol tretí set, keď Púchovčanky prehrávali 
13:23, aby sa po úspešnej sérii podaní radovali z 

8. kolo nadstavbovej časti I. ligy mladších žiakov 
(6. ročník):
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
Góly: Jonák 2, Žemla, A. Kováčik, Ondrášik, M. Hajas
Zostava: Gerhardt (S. Urban) – Ondrášik, M. Pišoja, 
Slížik, Krajčoviech – M. Pobežal, A. Kováčik, M. Hajas, 
Jonák, Vojtek, Svinčák, Žemla, A. Hudík, M. Veteška

Šiestaci pokračujú vo svojich vynikajúcich výko-
noch. Inak sa ani nedá opísať demontáž Žiliny, ktorá 
si na cestu domov odviezla šesť gólov. Prakticky po 

prvej tretine bolo 
rozhodnuté, keď 
Púchovčania stre-
lili tri góly a náskok 
potom už len zveľa-
ďovali. V tabuľke 
prebieha bitka Pú-
chova a Slovana o 
prvú priečku, mo-
mentálne majú oba 
tímy zhodne po 15 
bodov, bratislav-
skí hokejisti majú 
ešte jeden zápas k 
dobru. Púchov má 

ukážkové skóre 36:15, v záverečnom súboji so Slova-
nom sa rozhodne o víťazovi nadstavby. 

Najbližší program 
9. kolo nadstavbovej časti I. ligy starších žiakov: 
Mestský mládežnícky HK Nitra – MŠK Púchov, 16 .3. 
od 10.30 (9. ročník) a o 13.00 (8. ročník) 
-tsch-

výhry 25:23. V štvrtej sade však Nitrianky vyrovnali 
a výborne zvládli aj tajbrejk, vďaka čomu v prvom 
dueli triumfovali 3:2. Púchovčanky napravili prehru 
v druhom stretnutí, ktoré zvládli vo veľkom štýle a 
Nitriankam nedarovali ani set. V tabuľke sú kadetky 
priebežne štvrté, už ale stratili šancu postúpiť na 
finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska. 

4. turnaj Majstrovstiev Slovenska mladších 
žiakov MIDI: 
Púchov A – Trenčín 2:1 (-22, 16, 7)
Púchov A – Nové Mesto nad Váhom 2:1 (14, -15, 
7)
Púchov A – Komárno 2:0 (18, 14)
Púchov A  - Púchov B 2:0 (11, 9)
Púchov B – Nové Mesto nad Váhom 0:2 (-13, -11)
Púchov B – Komárno 1:2 (-13, 22, -8)
Púchov B – Trenčín 0:2 (-14, -22)
Zostava Púchov A: O. Pišoja, P. Pišoja, Cíbik, E. Gab-
ko, Štefánik, Bradáč, Turčáni
Zostava Púchov B: Kadlecová, Drga, Maslák, Kvasni-
ca, Pivko, Medňaský

Najbližší program: 
18. kolo I. ligy žien: MKSO Trenčín – 1. VK Púchov, v 
sobotu 19. 3. 
15. kolo I. ligy junioriek: COP Volley Nitra – 1. VK 
Púchov, v sobotu 19. 3.
11. kolo I. ligy starších žiakov: VŠK Púchov – VO TJ 
Spartak Myjava, v sobotu 19. 3. od 10:00 a 14:00 vo 
volejbalovej športovej hale
-tsch, -msu-
V. Luhový, VŠK Púchov

Radosť púchovských siedmakov z gólu v sieti súpera.
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Na záver sezóny úspech pre SPORTING CLUB PÚCHOVFutbalisti „prešvihli“ zápas v Komárne
Koncom februára sa v Žiline konali 
výkonnostne testy krasokorčuliarov. 
Ich úspešné absolvovanie je pre jed-
notlivé kategórie nevyhnutné k účas-
ti na Majstrovstvách SR. Testov sa 
zúčastnili aj krasokorčuliarky SPOR-
TING CLUB PÚCHOV.

Krasokorčuliarky Lucia Horvátova a 
Alexandra Ridošková uspeli v testoch, 
pozostávajúcich z povinných prvkov 
ako oblúky na vonkajšej,  vnútornej 
hrane alebo čisto skočený skok, na vý-
bornú. Terézia Viselková sa zúčastnila 
juniorského testu číslo tri, v ktorom 
neuspela z dôvodu neúspešného pre-
vedenia dvojitého Flipu, posledného 
prvku v teste.

Na Veľkej cene Žiliny sa predstavili 
štyri korčuliarky SCP
Nasledujúce dva dni po testoch, teda 
v sobotu 26. a nedeľu 27. februára, sa 
konal záverečný pretek sezóny - Veľ-
ká cena Žiliny, na ktorom sa zúčastnili 
opäť aj pretekárky SCP. Eliška Laban-
tová v kategórii nádeje 8 obsadila 19. 
miesto, Alexandra Ridošková v kate-
górii nádeje 9 skončila na 10. mieste, 
Lucia Horvátová obsadila 17. Miesto 
medzi staršími žiačkami a Terézia Vi-

selková 9. miesto v juniorskej kategó-
rii. Podľa vyjadrenia vedenia SCP patrí 
krasokorčuliarkam absolutórium za 
ich vytrvalosť pri tréningovej príprave 
a bojovnosť na pretekoch, keďže už 
štyri mesiace majú sťaženú športovú 
prípravu z dôvodu absencie trénera. 
Klub zatiaľ rieši situáciu spoluprácou s 
trénermi zo žilinského a trenčianskeho 
krasokorčuliarskeho klubu a momen-
tálne rokuje s tromi potenciálnymi zá-
ujemcami o trénerské miesto.

Víťazstvo Horvátovej v Maďarsku
Na spomínané Majstrovstvá Slovenska, 
ktoré sa konali v dňoch 5. a 6. marca, sa 
z klubu SCP kvalifikovala Alexandra 
Ridošková, ktorá v kategórii nádeje 9 
obsadila pekné 12. miesto medzi trid-
siatimi šiestimi pretekárkami. Ešte 
viac sa darilo jej oddielovej kolegyni 
Lucii Horvátovej na medzinárodnom 
krasokorčuliarskom preteku 27. Sport-
land Trophy v Budapešti. V kategórii 
C interpretačného krasokorčuľovania 
nenašla korčuliarka SCP premožiteľku 
a s počtom bodov 33,76 predviedla 
najlepší výkon spomedzi dvanástich 
súťažiacich. 

Tomáš Lefko

Púchovskí futbalisti mali cez víkend na programe duel 19. kola III. ligy 
v Komárne. Zápas sa však neodohral, keďže Púchovčania do Komárna 
nepricestovali. 

Zisťovali sme, čo stálo za skutočnosťou, že Púchov do Komárna nevycesto-
val a s takmer stopercentnou pravdepodobnosťou prehrá kontumačne 0:3. 
Púchovčania pritom boli papierovými favoritmi a bojujú vrchné priečky, kým 
Komárno hrá v spodnej polovici tabuľky. 

Obrátili sme sa na kompetentných v MŠK Púchov. Športovo-marketingový 
manažér Rudolf Marman uviedol, že pre vyjadrenie musí mať súhlas konateľa 
MŠK Púchov Ľ. Luhového. Snažili sme sa neúspešne kontaktovať aj Ľ. Luhové-
ho, ktorý bol podľa našich informácií na dovolenke. Manažér futbalu v MŠK 
Púchov Ladislav Loužecký prisľúbil, že klub vydá pre fanúšikov vyjadrenie po 
porade v pondelok. 

Podľa našich informácií stojí za nevycestovaním administratívna chyba. Ešte 
pred týždňom aj v čase uzávierky predchádzajúceho čísla Púchovských novín 
svietil na portáli SFZ (www.futbalnet.sk) čas začiatku zápasu v nedeľu 13. mar-
ca od 14:30. Komárno však aj na jeseň hrávalo stretnutia v soboty, preto sa čas 
výkopu v priebehu týždňa zmenil na sobotu 12. marca od 14:30. Púchovskí 
futbalisti mali v sobotu ráno ešte na programe tréning v znamení prípravy na 
nedeľňajší duel. Žiaľ, o tom, že sa hrá v sobotu, sa dozvedeli až približne dve 
hodiny pred výkopom. Púchovčania sa snažili zmobilizovať a vyraziť autami, 
do Komárna je to však cez 200 kilometrov a cesta trvá takmer dve a pol hodi-
ny. Ani pri využití čakacej doby by teda hráči zápas nestihli. 

Púchov tak prišiel o možný zisk bodov a v tabuľke III. ligy je s 31 bodmi na 
siedmom mieste. 
T. Schügerl



PREDAJ BYTY – NEHNUTEĽNOSTI
Predám 3-izbový byt v Streženiciach na kopci + ga-
ráž a záhradka. Tel. 0907 739 896. I-059

PREDAJ RÔZNE
PREDÁM NOVÉ LIAHNE, odchovne, pasce, šklbačky, 
klietky pre prepelice, kŕmitká, napájačky a iné, viac 
na www.123nakup.eu Tel. 0907 181 800. I-041

Predám Toyotu Yaris 1.0 VVT-i, RV 2003, 3 dvr, 998 
cm³, 48 kw, šedá metalíza. Nová prevodovka, výfuk, 
predná kapota, zadný nárazník, vymenené brzdy. 
EK + TK do 2017, cena 2500 €, dohoda možná. Tel. 
0903 027 918. I-042

Predám 60-basovú harmoniku Rigoletto, cena 80 €. 
Tel. 0915 545 623. I-056

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
Kúpim 3-izbový byt v Púchove. Tel. 0904 832 393. I-048

Kúpim 1-izbový byt. Tel. 0949 632 210. I-050

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
Dám do prenájmu kompletne zariadený 2-izbový 
byt na Moravskej ulici (nad Regnumom) na 2. po-
schodí s internetom a satelitom. Voľný ihneď. Nájom 
+ energie. Dohoda. Tel. 0903 422 011. I-052 

Dám do prenájmu  kancelársky priestor 24 m² na 
tržnici, 130 € + energie. Tel. 0940 383 153. I-060

Prenajmem 2-izbový kompletne zariadený byt v Pú-
chove. Tel. 0903 802 627. I-061

SLUŽBY
POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2016. RENOVÁCIA mo-
dernou nemeckou technológiou vám ponúka čisté 
a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré dve-
re, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. Toto 
všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 422 
113. I-003  

Nákladné TAXI: sťahovanie bytu, dom, nábytku, 
bielej techniky, preprava tovaru od 1 palety do 15 
paliet, od 500 kg do 3,5 t. Odťah vášho vozidla kam-
koľvek. Tel. 0918 054 671. I-035

Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0948 799 649. I-039

Pílenie dreva, údržba zelene, výrub stromov. Tel. 
0907 877 880. I-043

Stavebná činnosť. Tel. 0907 877 880. I-044

Streženice – hydinová farma ponúka čisté veľkonoč-
né morky, 5 – 6 kg, cena 4 €/kg. Tel. 0905 332 402. 
I-046

Stavebné práce, výstavba rodinných domov, re-
konštrukcie bytov, domov, bytových jadier, kúpeľní, 
nebyt. priestorov, panelákových schodíšť. Maľby, 
stierky, nátery, omietky, zateplenie fasád, zámkové 
dlažby. Tel. 0911 689 723. I-053

Tesárske, pokrývačské práce, krovy, altánky, prístreš-
ky. Tel. 0918 427 134. I-054

ZAMESTNANIE
Prijmem vodiča B, C, E. Tel. 0918 054 671. I-034

Reštaurácia Happy Burger prijme kuchára(-ku) na 
TPP. Nástup možný ihneď. Tel. 0908 245 166. I-055

SPOMIENK A

Dňa 12. 3. 2016 sme si pri-
pomenuli 15. výročie úmrtia 
mamy a babky
Márie Zsadányovej 
z Púchova.  
Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.
Syn Jozef a dcéra Mária s rodinami.

SPOMIENK A

Odišiel  tíško, nie je medzi 
nami, no v našich srdciach 
zostáva navždy s nami.
13. 3. sme si pripomenuli 
3 roky, čo nás navždy opustil
Vladimír Luhový. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, synovia Miro-
slav, Peter a Michal s manželkou a vnučky Si-
monka a Sofinka. 

Ponúkam sezónne lesné práce a brigády v okolí. Tel. 
0903 948 047. I-057

Spoločnosť GOMS, s. r. o. so sídlom v Púchove – Hor-
né Kočkovce prijme do zamestnania pracovníkov v 
profesii kovoobrábač – sústružník, frézar, horizont-
kár s praxou min. 2 roky. Kontakt: 0905 981 955, 
042/445 09 38. I-058
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Kvetinárstvo - živé, umelé kytice

Royova ulica (pri Sociálnej poisťovni)

0903 424 242       0905 775 712
47 10 260 

0903 42 42 42
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POHOTOVOSTNÉ 
SLUŽBY 

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAVOTNÁ POHOTOVOSŤ 155
POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH  

po – pia: 15.30–7.00 / so – ne: nepretržite 
4605 319

DETSKÁ POHOTOVOSŤ  
po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00 

4605 200
Spojovateľka 4605 111, 4605 120

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 
19. 3. 2016 MUDr. Oľga Pogányová, 

ZS Beluša 
20. 3. 2016 MUDr. Eva Crkoňová, 

ZS Lednické Rovne

POĎAKOVANIE
Vedenie mestskej spo-
ločnosti Podniku tech-
nických služieb mesta a 
všetci zamestnanci ďa-
kujú Evke a Petrovi Be-
riacovcom za dlhoročnú 
obetavú a zodpovedne 
vykonanú prácu v našej 
spoločnosti. Do ďalších 
rokov prajeme veľa zdra-
via, lásky a šťastných dní.  

Kolektív PTSM, s. r. o. 
K poďakovaniu a želaniu sa pripájajú primátor  
R. Henek a pracovníci MsÚ Púchov. 

SPOMIENK A

Ťažko je vysloviť, čo v srdci 
cítime po rokoch bolesti, čo k 
hrobu chodíme.
To, že sa rany hoja je len zda-
nie, v srdci bolesť ostáva a spo-
mínanie. 
Dňa 14. marca 2016 sme si pripomenuli 3. vý-
ročie úmrtia našej milovanej mamy a manželky
Janky Rusnákovej z Horných Kočkoviec.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENK A

Kytičku kvetov Ti môžeme na 
hrob dať a vrúcnu modlitbu 
za Teba odriekať. Chýbaš nám, 
otec, každý deň, spomínať na 
Teba môžeme len. 
Dňa 14. 3. uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný otec a dedko
Oldřich Šedý. 

Spomína manželka, dcéra Jana s rodinou a vn-
účatá Roman, Lucka, Marek a Radko.

SPOMIENK A

Dňa 16. 3. 2016 si 
pripomíname 5. vý-
ročie úmrtia nášho 
drahého
Mariána Prokopa  
a 19. 3. 2016 si pripomíname 4. výročie úmrtia 
našej drahej
Margity Prokopovej.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomien-
ku. S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENK A

Dňa 16. 3. si pripomíname 3. výročie úmrtia na-
šej mamy a starej mamy
Boženy Špankovej z Púchova.

S láskou a úctou spomína dcéra s vnukom.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spo-
mienku.
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