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a mestských častiach

Medaila svätého Gorazda 
za celoživotnú, obetavú 
a tvorivú prácu  
pre Máriu Chromekovú
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Široká verejnosť vie, že púchovský primátor Rastislav Henek pochádza z učiteľskej rodiny a sám 
bol donedávna učiteľom. Pri príležitosti Dňa učiteľov mu redakcia PN položila niekoľko otázok:

10 otázok primátorovi mesta ku Dňu učiteľov

Chodili ste radi do školy a ktoré predmety 
boli vaše obľúbené?

Aby som povedal pravdu, tak asi ako každému 
chlapcovi, mi príliš nevoňala povinnosť kaž-
dodenného vstávania a chodenia do školy. Dá 
sa povedať, že som rešpektoval túto nutnosť 
návštevy školy, avšak aj ja som mal obľúbené 
predmety, ako napr. telesná výchova, geografia 
a biológia. 

Na ktorých učiteľov základnej alebo stred-
nej školy najradšej spomínate?

Na všetkých si veľmi rád spomínam a vážim si 
ich, pretože každý z nich nám chcel dať do ži-
vota to najlepšie, ale na to človek príde až po 
štúdiách. Za základnú školu musím spome- 
núť napr. moju triednu učiteľku a riaditeľku ZŠ 
Anku Linerovú, Hanku Pantúčkovú, pani uči-
teľku Žofčíkovú, kovalovú, Brečkovú a vtedy 
začínajúcu pani učiteľku Balalovú, pána učiteľa 
Bučka a samozrejme telocvikára - pána učiteľa 
Hlúbika. Z gymnázia rád spomínam na triedne-
ho profesora Anzelma Peniaka, pána profesora 
Mušku, panie profesorky Jančiovú, Flimmelovú, 
Čerešňovú, Sůrovú, pánov profesorov Horvátha, 
Slávika, Lajčina, Martinku, kukučku, Pirožeka... 
Veľa vďačím aj profesorovi Sůrovi, ktorý mi nie- 
len učiteľsky, ale i ľudsky pomohol pripraviť sa 
na ďalšie – vysokoškolské – štúdium.   

Prečo ste si vybrali profesiu pedagóga?

Pomáhať ľuďom mi bolo vždy blízke a aj preto 
som sa rozhodol dať sa na štúdium pedagogiky 
a pomáhať ľuďom profesionálne, učiť a pripra-
vovať mládež do ďalšieho života.

Vaše obľúbené pedagogické motto?

Nemám žiadne pedagogické motto. Profesiu 
učiteľa beriem ako poslanie a nie ako povo-
lanie. Treba ju vykonávať odborne, zo srdca a 
z lásky a vtedy sa dostavia výsledky, pretože 
deti netreba podceňovať, nakoľko tie učiteľovu 
úprimnosť alebo neúprimnosť hneď odhalia. 

Spomeniete sa na nejakú vtipnú alebo zaují-
mavú príhodu z vášho pôsobenia v školstve?

Za ten krátky čas, čo som učil, ich bolo veľa, 
pretože som sa snažil ku každej hodine pristu-
povať veselo a s dobrou náladou, takže veľakrát 
sme sa aj so žiakmi zasmiali. Musím povedať, že 
práve svojim žiakom a kolegom – pedagógom 
môžem ďakovať za to, že mi dali pocítiť radosť 
z práce a z toho, že som  mohol vnímať a cítiť 
od svojich žiakov, aký má práca učiteľa význam 
a zmysel.  

Ako hodnotíte dnešnú mládež? Patríte               

k ľuďom, ktorí ju kritizujú?

Dnešná mládež podľa mňa veľakrát ani nemô-
že za to, v akej uponáhľanej dobe žijeme a to 
všetko sa na nej odzrkadľuje. Výchova začína 
v rodine, kde by sa mali dať jej pevné základy, 
pričom úlohou učiteľov je na týchto základoch 
ďalej stavať a rozvíjať ich. Bohužiaľ, nie každé 
dieťa príde s takýmito pevnými základmi do 
školy a vtedy je to neľahká práca pre pedagó-
ga, ktorý pri tom veľkom množstve žiakov a ich 
rozmanitosti má veľmi sťažené ďalšie formova-
nie osobnosti týchto žiakov. Aj pre toto si veľmi 
vážim prácu svojich kolegov – učiteľov, pretože 
každý jeden z nich chce, aby sa dieťa pod jeho 
vedením posúvalo stále vpred, rozvíjalo svoje 
záujmy a bolo pripravené pre ďalší život. 

Pomáhate svojim deťom s domácimi úloha-
mi?

Túto činnosť v našej domácnosti zastrešuje 
manželka a sčasti aj moja mama, ktorá je býva-
lá profesorka z gymnázia. 

V posledných desaťročiach sme svedkami 
informačnej revolúcie. Ste v tejto súvislosti 
za radikálne reformy školstva alebo ste skôr 
tradicionalista?

Aj školstvo musí ísť s dobou, a preto si netre-
ba zakrývať oči pred pokrokom informačných 
technológií. Deti treba učiť ako tieto techno-

lógie ovládať, ako im majú uľahčovať život, 
ale nie byť nimi ovládaný. Reformu školstva by 
mal robiť človek, ktorý si prešiel reálne celým 
procesom života pedagóga v praxi, aby vedel, 
čo v skutočnosti naše školstvo – učitelia i deti 
potrebujú a hlavne treba zapracovať pripo- 
mienky tých, ktorí sa tohto procesu dennodenne 
zúčastňujú – teda samotných pedagógov.  

Čo chýba dnešnému slovenskému a púchov-
skému školstvu?

Myslím si, že školstvu všeobecne chýbajú penia- 
ze, a to nielen pre učiteľov a nepedagogických 
pracovníkov, ale aj pre možnosti kvalitnej výuč-
by. Púchovským školám  chce aj mesto prispieť k 
zlepšeniu podmienok výchovno – vzdelávacie- 
ho procesu tým, že v rámci svojich možnosti 
skultúrnime pracovné podmienky postupnou 
rekonštrukciou všetkých základných škôl v 
meste. Zo svojej pozície urobím všetko pre to, 
aby sa podarilo tento cieľ splniť a aspoň takto 
uľahčiť a spríjemniť učiteľom, deťom a ich rodi-
čom pôsobenie v škole. 

Čo by ste popriali púchovským učiteľom k 
ich sviatku?

Hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a optimizmu. 
Prajem im veľa detí, ktoré sa budú tešiť na ich 
hodiny a veľa šikovných žiakov, ktorí im budú 
robiť radosť a budú im dávať pocit, že ich práca 
má skutočný zmysel. 
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Na komisii o sociálnych službách mesta 
i kultúrnych novinkách

Najsilnejší Slovák 
o mesiac na pešej 
v Púchove!
Opäť sa rozbieha sezóna silných 
mužov na Slovensku. Tradíciou 
býva úvodný, kedysi Národný 
šampionát, po novom Majstrov-
stvá Slovenska silných mužov 
2016. 

Tento rok sa podujatie organizuje 
v Púchove, za podpory primátora 
mesta Rastislava Heneka a MŠk 
Púchov. Už 30. apríla 2016 sa na 
pešej zóne predstavia najväčší slo-
venskí siláci. 

Na predchádzajúcich dvoch roční-
koch sa z titulu Najsilnejší Slovák 
radoval Igor Petrík z Levíc. Uvidí-
me, či sa mu podarí obhájiť prven-
stvo a zavŕšiť tak víťazný hattrick. 
Vyzývateľov bude mať i v tomto 
roku veľa. Najvážnejší je František 
Piros, ktorému tento titul uniká už 
niekoľko rokov. Viackrát skončil na 
druhom mieste len s minimálnym 
odstupom. 

Vlani sa pred poslednou disciplí- 
nou zranil, toho roku  opäť ohlásil 
návrat nestarnúci silák, Maroš kos- 
telanský, ktorý na Slovensku prete-
ká už veľa rokov. V Púchove bude 
mať takmer domáce podmienky, 
nakoľko jeho rodná Považská Bys-
trica je od Púchova vzdialená iba 
kúsok. 

Všetko sa dozvieme už 30. apríla 
na pešej zóne v Púchove. 

-gug-

Členovia komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia prejednávali v pondelok 
21. marca najmä správy o činnosti združení skautov a dôchodcov na území Púchova, ale aj 
informácie o poskytovanej opatrovateľskej službe mestom.

Opatrovateľská služba 
pre 73 občanov
Referentka sociálnych vecí a sociálnych 
služieb na Mestskom úrade v Púchove 
Mária Hořelicová predniesla v úvode 
zasadania Správu o poskytnutej opat-
rovateľskej službe mesta Púchov. Z nej 
sme sa dozvedeli, že v minulom obdo-
bí požiadalo o posúdenie odkázanosti 
na sociálne služby 76 žiadateľov, pri-
čom 31 osôb bolo posudzovaných na 
opatrovateľskú službu a 45 na posky-
tovanie služby v zariadeniach. „V súčas-
nosti poskytujeme v meste Púchov 
opatrovateľskú službu 73 občanom. 
Tú vykonáva 47 opatrovateliek, z toho 
pracuje 29 na plný a 18 na skrátený 
pracovný úväzok,“ zaznelo z úst Hoře-
licovej. Dôležitá je určite informácia, že 
záujemcovia o tieto služby v zariadeni-
ach pre seniorov na kolonke a Chme-
linci môžu požiadať prostredníctvom 
žiadosti adresovanej na Trenčiansky 
samosprávny kraj. Na čakaciu dobu pri 
umiestnení do spomínaných zariadení 
sa pýtala mestská poslankyňa Irena 
kováčiková, pričom odpoveď od Hoře-
licovej znela „Najdlhšie sa čaká do zari-
adenia na Chmelinci, a to 2-3 mesiace.“

Reštart púchovských 
skautov
Za 6. zbor skautov a skautiek z Púcho-
va zhodnotil ich aktivity v poslednom 
období Roman Blaško. Rok 2015 ozna-
čil za akýsi reštart činnosti, pretože aj 

v púchovskom zbore sa prejavil ce-
loslovenský trend upadania členskej 
základne. „Z našich akcii v poslednom 
období v Púchove spomeniem  roz-
nášanie Betlehemského svetla už 11. 
krát, nedávny Deň sesterstva v krea-
tívnom obchode, pravidelnú piatkovú 
činnosť v klubovni na Námestí slobody 
a nedávnu náborovú výpravu s deť-
mi na Štepnicu,“ uviedol predstaviteľ 
6. najstaršieho skautského zboru na 
Slovensku Blaško. Púchovskí skauti 
chcú tento rok zorganizovať aj letný 
tábor, ktorý by mal byť vyvrcholením 
celoročnej hry. V súčasnosti navšte-
vuje klub 33 členov, pričom skautom 
sa môže stať ktokoľvek, kto príde na 
piatkovú schôdzu o 17.00 hod. „Deti sa 
nemusia báť, všetko im postupne vy-
svetlíme. Stačí prísť do našej klubovne 
vedľa Púchovskej televízie,“ upozornil 
potenciálnych záujemcov Blaško. 

Novinky pri stavaní 
mája i vysvedčeniach
Svoju činnosť bilancovala i základná 
organizácia Jednoty dôchodcov Slo-
venska v Púchove. Správu vypracovala 
jej predsedníčka Anna Gajdošíková a 
prítomní sa z nej dozvedeli viac o kon-
krétnych aktivitách. Takými sú návšte-
vy rôznych kultúrnych podujatí v mes-
te i okolí, ale i športových hier, ktoré sa 
v uplynulom roku uskutočnili v Dubni-
ci nad Váhom a Ihrišťoch. Členovia toh-
to združenia sa pravidelne stretávajú 
vo svojej klubovni na mestskej plavár-

ni. V bode rôzne informovala riaditeľka 
Domu kultúry Púchov Milada Vargo-
vá o podujatiach, ktoré pripravujú v 
blízkej budúcnosti. Najbližšie to budú 
oslavy spojené s výročím konca 2. sve-
tovej vojny v Púchove a tradičné sta-
vanie mája 30. apríla. Novinkou bude 
zdobenie mája malými folkloristkami 
za sprievodu ľudovej muziky, až po-
tom bude nasledovať tradičný kultúr-
ny program. Tradičné bude v poslednú 
aprílovú sobotu i kladenie vencov pri 
pamätných tabuliach vedľa Župného 
domu a zapaľovanie vatry v Horných 
kočkovciach. 8. apríla sa v púchov-
skom divadle uskutoční krajská preh-
liadka Rozprávkové javisko. „Tešíme sa 
z toho, že tento rok sme na súťaž na 
regionálnej úrovni poslali 2 kolektívy a 
oba uspeli. Ešte sa nám to doteraz tak-
to nepodarilo a veľmi pekne ďakujeme 
za  takúto reprezentáciu,“ povedala 
Vargová. Dom kultúry pripravuje i sú-
ťaž pre jednotkárov s názvom a pod-
titulom VYSVEDČENIE – Byť šikovným 
v Púchove sa oplatí. každý jednotkár z 
púchovskej základnej a strednej školy, 
ktorý sa po odovzdaní vysvedčenia za-
registruje, dostane malú cenu a bude 
zaradený do žrebovania o ďalšie napr. 
o účasť v letných táboroch, perma-
nentky na kúpalisko, „do fitka“ či na 
zmrzlinu. Na záver upozornila vedúca 
oddelenia školstva a sociálnych vecí 
MsÚ Viera Češková na prípravu podu-
jatia pri príležitosti Dňa učiteľov, ktoré 
sa uskutoční 31. marca v divadle.

-pam-

Púchovskí rybári budú 
bilancovať
Miestna organizácia Slovenského 
rybárskeho zväzu Púchov pozýva 
svojich členov na Výročnú členskú 
schôdzu. Uskutoční sa v nedeľu 3. 
apríla od 8.30 hodiny v aule Fakul-
ty priemyselných technológii (bý-
valý závodný klub) v Kolonke. Na 
schôdzi odznie správa o činnosti za 
minulý rok a plán hlavných úloh pre 
rok 2016. Rybári sa tiež dozvedia o 
hospodárení na rybárskych revíroch, 
vypočujú si správu o hospodárení 
púchovskej rybárskej organizácie a 
návrh rozpočtu na tento rok. 
Výbor MO SRZ Púchov
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Aká je skutočná pravda 
Na poslednom Mestskom zastupiteľstve sme boli svedkami vopred pripraveného teatrálneho vy-
stúpenia bývalého primátora Michalca, keď ako obyčajný občan predstúpil pred súčasného primáto-
ra pána Heneka, otočil sa mu zadkom, čím chcel jednak ponížiť primátora Heneka a „ukázať“ kto je tu 
pánom mesta. Čudák. Inak sa človek s takýmto prejavom arogancie a myslenia nedá ani nazvať.

Stačila však výzva primátora Heneka, aby sa Michalec vrátil medzi občanov podporená komentármi a 
výkrikmi poslancov a vyšperkované sebavedomie Michalca bolo zrazu preč. Stál tam obyčajný človek, 
ktorý chaoticky a so zrýchľujúcim tempom začal čítať svoj prejav, v ktorom okrem iných klamstiev 
spochybnil úroveň protokolu z NKÚ, v ktorom sa okrem iného konštatuje, že MŠK v roku 2014 vy-
kázalo účtovnú stratu. Tvrdil, že to predsa nie je pravda, veď za rok 2014 predsa MŠK zaplatilo daň z 
príjmu vo výške 2.198 €. Tak ako mohla byť strata? Zvýraznil svoju pochybovačnú otázku. Ak si bývalý 
primátor Michalec myslí, že takýmito vyhláseniami spochybní úroveň kontroly NKÚ a tým v očiach 
verejnosti obháji svoje konanie a konanie bývalej konateľky MŠK, tak sa veľmi mýli. Zabúda totiž, že 
na svete existuje aj pravda. A pravda je takáto:
 
Hk Púchov s. r. o. zastúpený pánom Petrom Di-
vinským zaplatil 12. 6. 2007 za prenájom zim-
ného štadióna sumu 213.660 €. Touto sumou 
zaplatil vopred nájom za užívanie zimného šta-
dióna až do roku 2015. V roku 2011 však došlo 
zo strany MŠk k vypovedaniu zmluvy. HK Pú-
chov s. r. o. žiadal od MŠK nespotrebovaný 
nájom vrátiť. MŠK nespotrebovaný nájom 
nevrátil, čím porušil Obchodný zákonník. 
Hk Púchov s. r. o. oznámil MŠk, že sa svojich 
peňazí bude domáhať súdnou cestou (kona-
nie nie je ešte ukončené). Veľmi zaujímavý je 
však dôvod výpovede zmluvy. Mesto Púchov 
sa zaviazalo, že bude hokejový klub finančne 
podporovať vo forme dotácií na energie. Fun-
govalo to tak, že Hk s. r. o. si musel v banke 
otvoriť vlastný účet, na ktorý mu mesto posie-
lalo dotácie na energie. Z tohto účtu Hk s. r. o. 

platil energie v prospech MŠk. Avšak jediným 
človekom, ktorý mohol disponovať uvedeným 
účtom, nebol nikto iný, ako konateľka MŠk pani 
Bradáčová! Mesto prestalo posielať peniaze za 
energie, tým pádom Hk s. r. o. neplatil MŠk a 
dôvod na vypovedanie zmluvy bol na svete.

A to nie je všetko. Pri následnej pasportizácií 
(posúdenie technického stavu) zimného štadió- 
na, ktorú robil SZĽH (Slovenský zväz ľadového 
hokeja) bolo vydané rozhodnutie, že zimný šta-
dión v Púchove nespĺňa podmienky „pasporti-
zácie športových objektov“. Toto rozhodnutie 
vydala komisia pre športoviská na príslušných 
národných zväzoch v súlade s predpismi SZĽH. 
Pre túto skutočnosť nebolo, Hk Púchov s. r. o. 
umožnené pokračovať vo svojej športovej čin-
nosti, na čo štatutári spoločnosti poukazovali 

a pripomienkovali vtedajšiemu vedeniu mesta 
Púchov na čele s primátorom Michalcom, ktorý 
na uvedenú skutočnosť nereagoval.

Vráťme sa k peniazom, ktoré Hk s. r. o. zaplatil 
ako vopred zaplatený nájom za zimný štadión 
a ten vo výške 123.080 € zostal na účte MŠk 
napriek tomu, že si ho ako nespotrebovaný 
preplatok nájomného žiadal Hk s. r. o vrátiť. 
V účtovníctve MŠk Púchov, s. r. o. je tento zosta-
tok účtovaný na účte Výnosy budúcich období. 
Bývalý primátor Marián Michalec rozhodnutím 
jediného spoločníka rozhodol, že zostatok vo-
pred uhradeného a nespotrebovaného nájmu 
vo výške 123.080,63 €,  bude postupne rovno-
merne na tretiny v rokoch 2013, 2014 a 2015 v 
čiastkach 41.026,88 € pripočítavaný k základu 
dane. 
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o zisku MŠK v roku 2014

Keby sa boli peniaze vopred zaplatené vrá-
tili HK, rozhodnutie by nebolo a nedošlo by 
k úprave základu dane, čo znamená, že spo-
ločnosť MŠK Púchov, s. r. o. by bola v roku 
2014 skutočne v strate. 
Došlo by k tomu, že výsledok hospodárenia - 
riadok 100 daňového priznania (DP), teda stra-
ta, by zostala v sume -50.362,79 € nezmenená 
a po úprave iných pripočítateľných a odpočíta-
teľných položiek by bola výška straty poníže-
ná na výšku -31.050,19 €. Tým pádom by bol 
základ dane na r. 500 nula a žiadna daň by sa 
neplatila, iba daňová licencia vo výške 960 €.

keďže však bola daňová povinnosť za rok 2013 
rozdelená na príkaz Michalca na tri roky, bola 
za rok 2014 odvedená daň vo výške 2.198 € a 
za rok 2015 bude odvedená vo výške 2.102 €.

Ešte by som chcel upozorniť, že mesto Púchov 
v roku 2014 poslalo okrem schválenej dotácie 
naviac na účet MŠk 50.000 € s tým, že uvedenú 
čiastku vložilo do vlastného imania MŠk a preto 
nebola zaúčtovaná ako pripočítateľná položka. 
A nakoniec ešte Michalcom spochybnené od-
meny: za roky 2012 - 2014 súčet všetkých od- 
mien zamestnancov MŠK bol vo výške 
26.500 €, okrem konateľky pani Bradáčovej, 
ktorá za rovnaké obdobie dostala za svoju 
prácu okrem tarifného platu a odmeny za 
konateľstvo rovnakú čiastku ako všetci za-
mestnanci, teda 26.500 €. 

Verím, že som dostatočne vysvetlil, prečo za 
rok 2014 bola zaplatená daň. Verím, že všetci, 
čo videli a počuli tvrdenia Michalca, pochopili, 
že opäť klamal. Musí klamať, aby obhájil svoje 
kroky. Pravda však vždy vyjde najavo, nepomô-
že ani trezor plný peňazí.

Daniel Lako 
predseda ekonomickej komisie 
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S Expedičnou kamerou za cestovateľskými zážitkami

Medzinárodný filmový festival odštartoval 18. fe-
bruára, potrvá do 5. apríla a počas týchto dní za-
víta do viac ako dvesto miest v Čechách a na Slo-
vensku. Zatiaľ čo u našich západných susedov ide 
o jubilejný 7. ročník, na Slovensku tento rok zavŕši 
Expedičná kamera päťročnicu. Ako minulý rok, tak 
aj teraz stál za festivalom v Púchove Juraj Lukáš: 
„Návštevnosť v  Púchove je veľmi podobná ako 
pri prvom ročníku. Dnes sme mali vypredané, 
filmy si teda prišlo pozrieť asi 80 ľudí.“ Podľa slov 
organizátora sú filmy premietané na festivale vždy 
dobré. Väčšinou sa jedná o  zahraničnú produk-
ciu, ktorá je oceňovaná na rôznych zahraničných 
filmových festivaloch. Z tých najlepších filmov sa 
následne vyberú diela tak, aby boli zastúpené rôz-
ne témy, či už lezenie, expedície a pod.

Alpy aj Africká divočina
V  Púchove tak mohli diváci zhliadnuť napríklad 
dramatický snímok Petea McBridea o  miznúcej 
delte rieky Colorado alebo príbeh dvoch vedcov 
a ich expedície za rovníkovými ľadovcami v srdci 
Afriky, svetovým unikátom, ktorý priam mizne 
pred očami. Pri sledovaní snímku 82 vrcholov sa 
zase tajil dych nad obdivuhodným športovým 
výkonom Švajčiara Ueliho Stecka, ktorý len po-
mocou vlastných síl a schopností zdolal všetkých 
osemdesiat dva alpských „štvortisícoviek“ za neu-
veriteľných šesťdesiatdva dní. Ozajstným bonbó-
nikom na záver bol potom hodinový film Pavla 
Barabáša s názvom Suri, mapujúci tradície a život 
rovnomenného afrického kmeňa. Pradávny rituál 
Donga, skarifikácia - zdobenie žien jazvami či no-
senie tzv. labrety, tanierika v spodnej pere, patria 
medzi zvyklosti vlastné Surmom, príslušníkom 
unikátneho etnika bojujúceho o holú existenciu. 
Napriek obdivuhodnej vôli a odvahe sa však zdá, 
že Surmovia tento boj prehrávajú...

Problém s nahotou
Zaujímavosťou či zhodou okolností je fakt, že tvár 
ženy z  afrického kmeňa zdobila aj propagačné 
materiály tohtoročnej Expedičnej kamery. Orga-

nizátor J. Lukáš priznáva, že vďaka sporo odetej 
Afričanke došlo k niekoľkým kurióznym situáciám: 
„S plagátom, na ktorom je polonahá černošská 
žena, mali v niektorých mestách, lokálnych mé-
diách či školách problém a nechceli povoliť pro-
pagáciu s takýmto výrazom. Ide pritom o dievča 
z afrického kmeňa, pre nich je nahota prirodze-
ná, u nás sa na to ľudia pozerajú cez prsty.“

Príležitosť aj pre cestovateľov z Púchova?
Podľa slov Juraja Lukáša sa Púchovčania môžu 
na Expedičnú kameru tešiť aj v  budúcom roku. 
V  pláne je dokonca rozšírenie festivalu: „Terajší 
trojhodinový až štvorhodinový formát by sme 
chceli rozšíriť a  dať priestor lokálnym cestova-
teľom z  Púchova a  okolia. Môžu sa nám ozvať 
a  my veľmi radi odprezentujeme ich zaujímavé 
expedície a cesty.“ Ešte tento rok však v Púchove 
na milovníkov prírody a outdoorových aktivít ča-
kajú dve zaujímavé filmovo-festivalové podujatia. 
Tým prvým bude Mini festival Horomilu (28. 9.) 
v Župnom dome a pred zimnou sezónou má po-
tenciál byť ťahákom aj populárny Snow Film Fest. 
                -lef-

Hypotéka po novom
Ako ste si určite všimli, v Púchove je otvorené 
nové Hypotekárne  centrum. Prinášame vám 
krátky rozhovor s hypotekárnym špecialis-
tom Ing. Ivanou Kmošenovou:

Aké sú novinky na trhu s hypotekárnymi 
úvermi?
Práve teraz prichádza dôležitá zmena v oblas-
ti bankových úverových poplatkov. Už od 21. 
3. 2016 si klient banky, ktorý už hypotéku má, 
môže výrazne  vylepšiť podmienky splácania 
úveru (zníženie splátky a úroku). Taktiež je mo-
mentálne, vzhľadom na konkurenčný boj medzi 
bankami, ideálny čas na získanie novej hypoté-
ky. Veď úroky sa dnes pohybujú už od 1,19%.

Čo všetko čaká žiadateľa pri vybavení hypo-
téky?
Žiadateľ musí zájsť do každej banky, v každej z 
nich zopakovať svoje požiadavky aby získal po-
nuku. Všetky si musí sám porovnať, dojednať 
podmienky, nájsť znalca, navštíviť kataster.

 Ako si tento postup uľahčiť? 
Stačí ak záujemca navštívi naše Hypotekárne 
centrum. Bezplatne urobíme za klienta analý-
zu ponúk z jednotlivých bánk. Na základe jeho 
požiadavky vyberieme s ním ten najvýhodnejší 
úver, čím mu ušetríme jeho čas a peniaze. Po-
môžeme mu s vyhotovením znaleckého po-
sudku  a vybavíme za neho povinné úkony na 
katastri nehnuteľností. Žiadateľ už len  podpíše 
konečnú zmluvu s konkrétnou bankou.

Ako rýchlo môže klient úver získať? 
Ak sa dohodneme na podmienkach a požiadav-
kách záujemcu, s našimi skúsenosťami a osved-
čenou spoluprácou s bankami, môže byť úver 
schválený do 24 hod. od predloženia potreb-
ných dokumentov a prostriedky z úveru môže 
čerpať už na ďalší deň. Ako som spomenula na 
začiatku, šetríme klientovi čas, energiu a peniaze 
- vieme čo, kde a ako vybaviť.

A kde vás nájdeme?
V Púchove na Dvoroch v Hypotekárnom cen-
tre (vedľa hotela Alexandra) alebo zavoláte  
na tel. č. 0911 207 865.

Všetky banky na jednom mieste: 
Hypotekárne centrum Púchov

Divokú a nespútanú prírodu, krásne scenérie a momenty s príchuťou dobrodružstva a adrenalí-
nu si prostredníctvom objektívu Expedičnej kamery mohli vychutnať aj diváci v Púchove. Kinosá-
la púchovského Domu kultúry hostila obľúbený outdoorový festival po druhýkrát.

COOP Jednota „C„                         

CBA, Sedlište                                

NsP Zdravie                                     

Pekáreň Kopek, Nám. slobody                          

CBA, „Plecháč“                                    

Pekáreň Kopek, divadlo                                 

CBA, pri Makyte                                 

CBA, ul. Novonosická                           

Horné Kočkovce, obchod p. Rosin.                              

Horné Kočkovce, obchod GM2                                

H. Kočkovce, potraviny Faktor pri slob.                               

Pekáreň Kopek, Dol. Kočkovce   

Dol. Kočkovce, COOP Jednota                          

Beluša, COOP Jednota                                  

Streženice, COOP Jednota                  

Streženice, potraviny p. Fajnerová                          

L. Rovne, potraviny, Súhradka                          

Dohňany, Obecný úrad                              

Záriečie, Potraviny Mix                        

Lúky, obchod p. Duníková      

MOŽNOSŤ ODBERU PUCHOVSKÝCH NOVÍN
Okrem poštových schránok domácností nájdete pravidelne Pú-
chovské noviny na týchto verejne dostupných distribučných 
miestach:  
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S príchodom jarných dní sa každo-
ročne vytvárajú podmienky kedy sa 
nová vegetácia len začína rozvíjať a 
zostatky minuloročnej suchej trávy, 
lístia a ihličia predstavujú veľké nebez-
pečenstvo vzniku požiarov, ale najmä 
ich rýchleho rozšírenia. každý rok sa 
opakujú situácie, pri ktorých dochádza 
k vzniku zbytočných škôd, ktoré by pri 
zvýšenej opatrnosti nemuseli byť.
Lesné požiare spôsobujú každoročne 
nielen veľké materiálne, ale aj neza-
nedbateľné ekologické škody, pričom 
obnova požiarom zničených lesných 
porastov predstavuje dlhodobý pro-
ces. Najčastejšou príčinou lesných po-
žiarov je neopatrnosť a nedbanlivosť 
ľudí a podcenenie požiarneho nebez-
pečenstva pri zakladaní ohňa vo voľnej 
prírode. Veríme, že nikoho nepoteší 
pohľad na spálenú a spustošenú lúku 
alebo les. Z tohto dôvodu by ste i vy 
mali prispieť k tomu, aby sa znížilo rizi-
ko požiaru a pamätať na to, že:
- odhodená neuhasená cigareta, či 
zápalka sú častou príčinou vzniku po-
žiaru,
- nezakladať oheň v priestoroch a na 
miestach, kde môže dôjsť k jeho roz-
šíreniu a nevypaľovať porasty kríkov 
bylín a drevín,
- v prírode možno klásť oheň len na ur-
čených miestach,
- nezakladať oheň v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov – v 
jarnom období, v období dlhotrvajú-
ceho teplého a suchého počasia a za 
veterného počasia,

- patričnú pozornosť venovať pri od-
chode dôslednému uhaseniu ohňa,
- nedovoľte deťom hry so zápalkami 
a prísne zakročte pri zistení zápaliek u 
detí,
- ak spozorujete požiar, snažte sa ho v 
zárodku uhasiť a ak to nie je vo vašich
silách okamžite privolajte hasičskú jed-
notku.

Zvlášť Vás upozorňujeme na zákaz 
vypaľovania suchej trávy, ktoré je u 
nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku 
veľkého množstva požiarov nielen so 
značnými materiálnymi škodami, ale 
často pri nich dochádza aj k vážnym 
zraneniam osôb a niekedy si takýto 
požiar vyžiada tú najvyššiu daň - ľud-
ský život. 
Ten, kto vypaľuje porasty alebo zakla-
dá oheň na miestach, kde by sa mohol 
rozšíriť, dopúšťa sa priestupku na úse-
ku ochrany pred požiarmi a môže mu 
byť uložená pokuta až do výšky 331 
eur.

Lesy sú našim azda najväčším bo-
hatstvom, upevňujú a vracajú nám 
zdravie. Z ekologického hľadiska plnia 
nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že 
svojou opatrnosťou nám pomôžete 
prekonať toto obdobie zvýšeného ne-
bezpečenstva vzniku požiarov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Považskej 
Bystrici

Hasiči varujú pred nezmyselným jarným vypaľovaním tráv-
natých porastov i nepozornosťou počas prechádzok v prírode

ZŠ Mládežnícka v Púchove má výbor-
ných žiakov. Darí sa im v umeleckých, ve-
domostných aj športových súťažiach.  
Ale v živote nestačí byť iba múdry a 
úspešný. Tento svet potrebuje najmä 
dobrých a empatických ľudí. V našich 
žiakoch sa snažíme rozvíjať aj sociálne 
cítenie a prosociálne správanie. Preto 
sme v septembri začali projekt Daruj 
knihu nemocnici. 
Deti nosili do školy knihy rôznych žán-
rov. Postupne sme nimi naplnili nie-
koľko škatúľ. A keďže marec je mesiac 
knihy, 17. 3. sme do všetkých 415 kníh 
vložili venovanie a záložky, ktoré žiaci 
vyrobili a odviezli sme ich do nemoc-

Daruj knihu nemocnici
nice v Považskej Bystrici. každý pacient 
na detskom, internom a psychiatric-
kom oddelení si tak môže spríjemniť 
liečenie čítaním.
Som rada, že naše deti majú dobré 
srdiečka a podelili sa s neznámymi 
ľuďmi o svoje knihy. Ďakujem všetkým 
žiakom, rodičom i zamestnancom ZŠ 
Mládežnícka, že sa zapojili do tohto 
projektu a tiež sa chcem poďakovať 
MUDr. Petrovi Truchlému z detského 
oddelenia za spoluprácu.
V zbieraní kníh budeme pokračovať do 
konca školského roka.
 
Mgr. Viera Michálková, ZŠ Mládežnícka
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Mestská polícia

Polícia informuje
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Za krádež a zabitie teľaťa hrozia 42-ročnému 
mužovi z Púchovského okresu dva roky

V Ihrišti sa prevrátil nákladný automobil            
s asfaltom, vodiča odviezli do nemocnice

Púchovskí hasiči mali v stredu plné ruky práce s nákladným automobilom, ktorý sa prevrátil v Ihrišti.                  
FOTO: KR HaZZ Trenčín

Príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Pú-
chova privolali k dopravnej nehode, ktorá sa stala v 
stredu 23. marca krátko po 17.00 hodine v púchov-
skej miestnej časti Ihrište. Na zásah boli vyslaní traja 
púchovskí hasiči s technikou AHZS MB Atego.

Po príchode hasičov na miesto bolo prieskumom 
zistené, že ide o dopravnú nehodu nákladného mo-
torového vozidla prevážajúceho asfalt, ktoré sa na-

chádzalo v priekope, prevrátené na bok. Pri udalosti 
sa zranil vodič nákladného vozidla, ktorý bol preve-
zený na ošetrenie do nemocnice.  Púchovskí hasiči 
v spolupráci s pracovníkmi odťahovej služby pomo-
cou navijákov a vzduchových vankúšov postupne 
vyprostili havarované vozidlo z priekopy a priebežne 
kontrolovali, či nedochádza k úniku prevádzkových 
kvapalín z vozidla.           KR HaZZ Trenčín

Z prečinu krádeže obvinili policajti z Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Púchove 42-ročného 
Rudolfa z okresu Púchov. Obvinený v nedeľu v noci 
odcudzil z neuzamknutej maštale v Kvašove jedno z 
chovných teliat. Štvormesačné, asi 110 kilogramov 
vážiace teľa následne podrezal. Po tomto ho vytiahol 

von k potoku, kde ho vyvrhol a odniesol si ho k sebe 
domov. Tam ho odral a rozobral. Krádežou spôsobil 
poľnohospodárskemu družstvu so sídlom v Horov- 
ciach škodu 300 eur. Rudolfovi za krádež hrozí dvoj-
ročný trest odňatia slobody. 

KR PZ Trenčín

Evidovaná miera nezamestnanosti klesla v Pú-
chovskom okrese vo februári medzimesačne o 0,12 
percenta z januárových 5,22 na februárových 5,10 
percenta. Vo februári bola v okrese Púchov opäť naj-
nižšia spomedzi všetkých deviatich okresov TSK a zá-
roveň piata najnižšia na Slovensku. Klesá k magickej 
päťpercentnej hranici. Vyplýva to z informácii Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

V okrese Púchov bolo ku koncu februára evido-
vaných celkom 1421 uchádzačov o zamestnanie, z 
nich bolo 749 žien. Vo februári pribudlo do evidencie 
úradu práce v Púchovskom okrese 129 uchádzačov 
o zamestnanie, z evidencie v rovnakom čase vyradili 
145 uchádzačov o zamestnanie. 

Z celkové počtu uchádzačov o zamestnanie je v Pú-
chovskom okrese bolo 389 mladších ako 30 rokov, čo 

je viac ako 27 percent z celkového počtu nezamest-
naných. Viac ako 55 rokov má v okrese Púchov 245 
nezamestnaných, 46 bolo vo februári starší ako 60 
rokov. 

Priemerná miera nezamestnanosti v Trenčianskom 
kraji klesla vo februári na 7,29 %. Najvyššia bola v 
okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 10,09 per-
centa. Nasledovali okresy Partizánske (8,71 percen-
ta), Považská Bystrica (7,32 percenta), Bánovce nad 
Bebravou (7,20 percenta), Nové Mesto nad Váhom 
(6,10 percenta), Ilava (6,05 percenta), Trenčín (5,92 
percenta), Myjava (5,82 percenta) a Púchov (5,10 
percenta). Priemerná miera nezamestnanosti klesla 
na Slovensku vo februári medzimesačne na 10,09 %. 
Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (27,15 %), 
najnižšia v okrese Bratislava V (4,42 %).                 pok

Nezamestnanosť klesá k magickej hraniciChorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
v minulom týždni v Púchovskom okrese mierne 
klesla na 1303 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Zároveň bola tretia najnižšia spomedzi všetkých 
deviatich okresov Trenčianskeho kraja. V kraji sa 
chorobnosť na akútne respiračné ochorenia prak-
ticky nezmenila a dosiahla úroveň 1628 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Z celkového počtu ocho-
rení bolo 503 ochorení na chrípku, chrípková 
chorobnosť sa v minulom týždni znížila o 23,61 
percenta. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola minulý týždeň v Trenčianskom 
kraji v okrese Trenčín (2658 ochorení na 100.000 
obyvateľov), najnižšia v okrese Nové Mesto nad 
Váhom (1238 ochorení na 100.000 obyvateľov). 
Informoval Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva v Trenčíne.               (r)  

Chrípka je na ústupe

Agresívnu ženu spacifikovali
Hliadku mestskej polície zavolali ráno na Ulicu 

obrancov mieru, kde mala na parkovisku nezná-
ma žena v teplákoch rozbíjať nákupnou taškou 
okná zaparkovaných vozidiel. Hliadka na mies-
te našla automobil s rozbitým ľavým predným 
sklom a odlomeným stieračom. Majiteľ vozidla 
popísal ženu, ktorú hliadka našla na Štefánikovej 
ulici. Neuposlúchla výzvy mestských policajtov, a 
tak ju s použitím donucovacích prostriedkov spa-
cifikovali a odovzdali hliadka Obvodného odde-
lenia Policajného zboru v Púchova, ktorá prípad 
rieši ako podozrenie z trestného činu.

Prípad mal dohru krátko po druhej hodine na-
dránom, kedy prišla agresívna žena na oddelenie 
mestskej polície a arogantným spôsobom sa do-
žadovala, aby ju mestskí policajti odviezli na Ob-
vodné oddelenie Policajného zboru v Púchove k 
doriešeniu prípadu, ktorý sa stal v predchádzajúci 
deň. Mestskí policajti ju upozornili, že nie sú ta-
xislužba a odporučili jej zabezpečiť si inú dopra-
vu...

  Nestihol dokradnúť?
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého mal neznámy muž 
vyššej postavy ukladať pred ZŠ Komenského za 
oplotenie rodinného domu štyri balíky izolačné-
ho materiálu. Podľa svedkov ich tam mal priviezť 
na bicykli. Po tom, ako si muž všimol svedkov, 
mal podľa nich miesto na bicykli rýchlo opustiť. 
Mestskí policajti informovali o prípade aj svojich 
kolegov z obvodného oddelenia. Až do zistenia 
majiteľa bude izolačný materiál uskladnený na 
oddelení mestskej polície. 
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Poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja (Z TSK) prerokovali v 
pondelok 21. marca 2016 podľa programu, 
ktorý v úvode schválili, spolu 12 bodov. V 
poradí sedemnáste rokovanie viedol pred-
seda TSK Jaroslav Baška a zúčastnilo sa ho 
štyridsať poslancov. Rokovanie Z TSK bolo 
po druhýkrát dostupné aj v živom vysielaní 
na stránke www.tsk.sk.

Kontrola
Hlavný kontrolór TSk Richard Horváth predložil 
Správu z kontroly plnenia uznesení, prijatých na 
predchádzajúcom zasadnutí. Pozitívna bola správa 
o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z jej záverov 
vyplynulo, že v celkovom hodnotení prišlo za rok 
2015 spolu 36 sťažností, čo je o 20 menej, ako tomu 
bolo v roku 2014. Tento trend bol zaznamenaný aj 
v počte prijatých petícií. V roku 2015 boli celkovo 4, 
čo je o polovicu menej ako v roku 2014. Do tretice Z 
TSk zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kon-
trolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Tren-
čianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2015.
Z dôvodu legislatívnych zmien a potreby ich zapra-
covania boli Z TSk schválené nové Zásady kontrol-
nej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
s cieľom zabezpečenia komplexného, kvalitného, 
účinného kontrolného systému v podmienkach 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a za účelom 
zabezpečenia jeho funkčnosti.

Majetok kraja
Z TSk schválilo všetkých päť navrhovaných bodov 
rokovania týkajúcich sa majetku kraja. V jednom z 
nich rozhodnutie krajských poslancov odbreme-
nilo Strednú priemyselnú školu v Myjave od ne-
využívaného majetku. TSk tak napĺňa svoj zámer, 
aby všetok prebytočný majetok stredných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TSk nevyužívaný na vý-
chovno-vzdelávací proces prešiel pod priamu sprá-
vu kraja ako vlastníka tohto majetku, čím stredným 
školám šetrí značné finančné prostriedky.

Trenčiansky hrad sa zbaví kovovej zábrany situova-
nej na prístupovej ceste do objektu Trenčianskeho 
hradu v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TSk. Zo znaleckého po-
sudku vyplýva, že železná zábrana postavená v roku 
2003 ako dočasná stratila svoje opodstatnenie. Po 
minuloročnej obhliadke bola zistená nadmerná ko-
rózia kovovej konštrukcie a roztrhnutie krycej fólie. 
Návštevníkom nehrozí jej odstránením žiadne ne-
bezpečenstvo, nakoľko už v roku 2005 bola odbúra-
ná trhlinou oddelená kritická časť po havárii hradby 
západného opevnenia. Odstránenie kovovej kon-
štrukcie bude predmetom verejného obstarávania.
Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSk - TSk do obce 
Nitrianske Pravno sa realizovala v minulom roku z 
prostriedkov Regionálneho operačného progra-
mu. Celková investícia do rekonštrukcie takmer 7 
km dlhej cesty vrátane jedného mostného objektu 
predstavovala viac ako 1,2 mil. Eur. Poslanci svojim 
súhlasom schválili správu tejto komunikácie Správe 
ciest TSk s účinnosťou od 1. 4. 2016 na dobu neurči-
tú. Uzatvoreniu zmluvy o zverení majetku do správy 
SC TSk predchádzal súhlas Sprostredkovateľského 
orgánu pre Integrovaný regionálny operačný pro-
gram TSk.

Školstvo                                                      
Namiesto dvoch súčasných stredných odborných 
škôl v Bánovciach nad Bebravou - Strednej odbor-
nej školy na Farskej ul. a Strednej odbornej školy 
Juraja Ribaya, Partizánska cesta - bude od 1. 9. 2016 
jedna stredná škola – Stredná odborná škola stroj-
nícka, Partizánska cesta. 
V rámci optimalizácie siete stredných škôl schvále-
ním Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianske-
ho samosprávneho kraja č. 22/2016 došlo k zrušeniu 
Strednej odbornej školy Juraja Ribaya v Bánovciach 
nad Bebravou a súčasne schváleniu nástupníckej 
školy Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovci-
ach nad Bebravou. 

Zastupiteľstvo schválilo vyradenie Spojenej školy 
v Partizánskom s organizačnými zložkami Stredná 
odborná škola, Stredná priemyselná škola a Ob-
chodná akadémia a následne od 1. 9. 2016 zarade-
nie študijných a učebných odborov na právneho 
nástupcu Strednú odbornú školu Partizánske, ktorej 
krajskí poslanci schválili aj čestný názov: Stredná 
odborná škola Jána Antonína Baťu. Škola sa chce v 
budúcnosti orientovať na rozvoj priemyslu, obcho-
du a služieb, ktoré sú v tomto okrese žiadané, k sieti 
odborov dopĺňa študijné odbory elektrotechnika a 
logistika. Rozhodnutia Z TSk musí následne schváliť 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dodatkom k zriaďovacej listine Strednej priemysel-
nej školy v Myjave bola na žiadosť školy z jej pod-
nikateľskej činnosti vypustená prevádzka autoškoly, 
schválenie dodatku k zriaďovacej listine Strednej 
priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom roz-
šírilo jej podnikateľskú činnosť o možnosť prenájmu 
športovísk.

V rámci operačného programu kvalita životného 
prostredia prioritná os 4 dali krajskí poslanci zelenú 
dvom projektom, ktoré zlepšia podmienky vyučo-
vacieho procesu, ale hlavne zabezpečia zníženie 
energetickej náročnosti objektov na energie. Na 
projekt Zníženie energetickej náročnosti školy Ob-
chodná akadémia Prievidza schválili krajskí poslanci 
spolufinancovanie vo výške takmer 34. tis. € a na 
projekt komplexné riešenie školského areálu Tren-
čín - Zámostie - 1. etapa spolufinancovanie vo výške 
takmer 199. tis. €.
Najbližšie rokovanie Z TSk sa bude konať 2. mája 
2016 podľa schváleného plánu zasadnutí na I. po-
lrok 2016. Všetky materiály k rokovaniu zastupi-
teľstva sú vždy dostupné na webovom sídle www.
tsk.sk, sekcia Úradná tabuľa.

Podľa kontroly dodržiavania štandardov pre in-
formačné systémy verejnej správy Ministerstva 
financií Slovenskej republiky (MF SR) má Tren-
čiansky samosprávny kraj (TSk) najfunkčnejšie 
webové sídlo spomedzi všetkých krajských samo-
správ.
MF SR v oblasti obsahu a funkčnosti monitorovalo 
v časovom horizonte jún až október 2015 webo-
vé sídla všetkých ôsmich krajských samospráv. 
Výsledné hodnotenie, resp. celkový percentuálny 
výsledok dodržiavania monitorovaných štandar-
dov, vychádza z váhovaného pomeru celkovo 
troch podoblastí. Tými sú obsah webového sídla, 
komponenty a funkcionality webových sídiel a vi-
zuálne rozloženie webových stránok. 
V oblasti dodržiavania vizuálneho rozloženia aj v 
oblasti dodržiavania komponentov a funkciona-
lít webového sídla TSk dosiahol najvyššie možné 
hodnotenie, teda 100 %. Dodržiavanie obsahu 
webového sídla TSk bolo ohodnotené ako druhé 
najlepšie: na 91,18 %. Sumárnym zhodnotením 
týchto troch faktorov dosiahol TSk celkový rating 
v oblasti obsahu a funkčnosti webového sídla 
95,59 %, čím sa stal krajskou samosprávou s naj-
funkčnejším webovým sídlom. 
Hodnoty ratingov pre segment krajských samo-
správ sa pohybujú v rozmedzí od 95,59 % (TSk) 
do 64,37 %, pričom priemerná hodnota v oblasti 
obsahu a funkčnosti bola 84,01 %. Nadpriemer-
né a taktiež najlepšie umiestnenie sa webového 
sídla TSk spomedzi ostatných žúp je výsledkom 
transparentnej politiky TSk s dôrazom na otvore-
né fungovanie krajskej samosprávy, ku ktorému 
patrí aj prehľadné a funkčné webové sídlo s ľahko 
dostupnými informáciami.

Zasadali krajskí poslanci Webové sídlo Trenčianskej župy 
dosiahlo najvyšší rating spomedzi 
všetkých krajských samospráv

Od januára 2016 už existujúcim oddeleniam na 
Úrade TSk pribudlo Oddelenie vnútornej kont-
roly, petícií a sťažností, aby sa postupne kraj stal 
ešte transparentnejším a otvorenejším verejnosti. 
Výsledkom činnosti nového oddelenia v spolu-
práci s Odd. informatiky Úradu TSk je aj novinka v 
oblasti infozákona – podanie žiadosti o informá-
cie cez e-Formulár.

Vybavíte cez e-Formuláre 
Žiadatelia môžu jednoducho na webovom síd-
le www.tsk.sk v sekcii Úradná tabuľa kliknúť na 
Prístup k informáciám, vyplniť formulár a odoslať 
svoju žiadosť. Táto forma žiadosti je flexibilná a 
urýchľuje jej vybavenie, nakoľko vyplnením for-
mulára automaticky žiadateľ splní všetky náleži-
tosti žiadosti v zmysle platného infozákona. Tento 
rok je to už druhá služba prostredníctvom e–For-
mulára, ktorú župa ponúka. Prvou bola eviden-
cia kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej 
umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej 
tvorby na území TSk na webovom sídle Trenčian-
skeho osvetového strediska. 
V apríli tohto roka by sa mali sprístupniť aj e-For-
muláre na podávanie sťažností a petícií. Trenčian-
ska župa poskytuje na svojej stránke už niekoľko 
rokov aj eGov služby v oblasti zdravotníctva.

Zostavilo: Odd. komunikácie a medzinárodných 
vzťahov Úradu TSk

e-Formuláre na stránke Trenčian-
skej župy
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ja som si uvedomila, že v školstve pracujem už 50 
rokov. Ako ten čas letí...

Akú ste mali motiváciu pri práci pedagóga?

Povedala som si, že od samého začiatku budem na 
sebe tvrdo pracovať, aby som bola naozaj dobrou 
učiteľkou. Byť učiteľkou bol môj sen. A keď sa mi 
táto možnosť naskytla, robila som všetko pre to, aby 
som sa ňou aj stala. Po skončení štúdia na pedago-
gickej fakulte, som začala postgraduálne štúdium 
taktiež v Trnave. Mám pocit, že som celý život študo-
vala. Najskôr som vyštudovala ruský jazyk a výtvar-
nú výchovu. Potom prišiel rok 1989 a žiaci prestali 
mať záujem o ruský jazyk a všetci chceli jazyk an-
glický. Tak som išla študovať na ďalších šesť rokov 
angličtinu. S angličtinou som mala dvere otvorené 
do takmer každej školy. Zakotvila som v Cirkevnej 
základnej škole sv. Margity, kde som strávila moje 
posledné roky v školstve. Od 1. septembra 2015 si 
užívam dôchodok, ale spojenie so školou mám stá-
le, pretože stále pracujem v Rade tejto školy a môj 

Kedy a prečo ste sa rozhodli, že budete pedagó-
gom?

Už ako deti sme sa hrávali na školu, no keďže som 
bola najmladšia, tak učiteľom bol vždy niekto iný a 
ja som bola vždy len žiačkou. A tak som túžila byť 
učiteľkou... keď sa nás v škole pýtali, čím chceme 
byť, vždy som hovorila, že učiteľka. Po skončení 
strednej školy, keďže sme boli viacpočetná rodina, 
rodičia rozhodli, že pôjdem pracovať. Aby som si 
splnila sen, našla som si prácu učiteľky. Mojou prvou 
školou bola malotriedna Základná škola v Hoštinej. 
keď som začala učiť, nemala som ešte ani 18 rokov, 
ale vtedy sa to dalo. Pripadala som si ako jedna zo 
žiakov. V Hoštinej som pôsobila sedem rokov a tu 
som získavala aj prvé pedagogické skúsenosti. Popri 
zamestnaní som začala študovať na Pedagogickej 
fakulte Univerzity komenského v Trnave. Neskôr sa 
uvoľnilo miesto v Základnej škole na komenského 
ulici v Púchove, kde som zakotvila na ďalších takmer 
30 rokov. A keď sa otvorila Cirkevná základná škola 
sv. Margity, cítila som, že patrím tam. Roky utekali a 

vnuk tiež navštevuje túto školu.

Sú dnešné deti iné, ako keď ste začínali? Ak áno, 
v čom?

Určite sú iné. Deti boli kedysi skromnejšie. Učiteľa 
si všetci vážili. keďže si učiteľa vážili rodičia, tak sa-
mozrejme, tejto úcte učili aj svoje deti. Učiteľ bol 
autorita, hoci sme mali v škole iba tabuľu, kriedu a 
učebnice, nám to stačilo. Vo voľnom čase sme na-
cvičovali divadlá, rôzne programy. Učili sme žiakov 
hlavne ku vzájomnej úcte a tiež pracovitosti. Pri ško-
le sme mali políčko, kde sme spolu s deťmi pestova-
li kvety, mrkvu, kaleráb, jahody... Teraz máme veľké 
množstvo výborných pomôcok. Na škole máme 
interaktívne tabule a vytvorené dobré podmienky 
pre výučbu. Na druhej strane, súčasné deti sú obe-
ťou dnešnej doby, pretože zo zlých internetových 
stránok získavajú množstvo nevhodných informá-
cií, ktoré krivia ich charakter. Vyhovuje im pohodlný 
spôsob života. Myslím, že dôležité pre deti sú nielen 
vedomosti, ale aj ich charakter, vystupovanie, sluš-
nosť, citlivosť, úcta k starším, zodpovednosť. Musí-
me učiť deti ako žiť, čo sa bez sebadisciplíny a úcty 
jedného k druhému nedá.

Máte nejaký návod na to, ako zvládať neposed-
nejšie alebo neposlušnejšie deti? 

Myslím, že som si vždy so všetkými žiakmi rozumela, 
či už boli neposední alebo to boli krásne poslušné 
deti. Vy sa musíte dostať dieťaťu do dušičky, ako 
keby pod kožu. Musíte si tú triedu, do ktorej vchá-
dzate, dobre obzrieť. Všimnete si: Aha, toto je ich 
vodca a toho asi rešpektujú. Ja si teda musím získať 
toho vodcu. keď si získam vodcu, tak si už ľahko zís-
kam celú triedu, pretože vodca mi pri tom pomôže. 
Dôležití sú aj rodičia a ja som vždy spolupracovala s 
rodičmi. Vždy som si ich veľmi vážila a myslím, že aj 
oni si vážili mňa. Všetci rodičia mi vždy pomáhali. A 
keď bola súhra školy a rodiny, tak som nikdy nema-
la problém. Vždy som sa snažila, aby bola v triede 
dobrá atmosféra, lebo vtedy žiaci učivo ľahšie po-
chopili. Nikdy som na deti nemusela kričať. Pýtali sa 

Polstoročnica za katedrou
V utorok 22. marca 2016 boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Bratislave ocene-
ní pedagogickí pracovníci pri príležitosti Dňa učiteľov. Tento medzinárodný deň sa oslavuje 28. marca - v deň narode-
nia J. A. Komenského, učiteľa národov.
Medzi 62 ocenenými pedagógmi z celej republiky bola aj Mgr. MÁRIA CHROMEKOVÁ, učiteľka Cirkevnej základnej ško-
ly sv. Margity v Púchove, ktorá získala najvyššie rezortné ocenenie – Veľkú medailu sv. Gorazda za celoživotnú, obetavú 
a tvorivú prácu a za mimoriadne výsledky v rozvoji základného školstva. 

Najvyššie rezortné ocenenie  Veľkú medailu sv. Gorazda odovzdal  Márii Chromekovej minister školstva.  
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ma: „Pani učiteľka, viete vy vôbec kričať?“ Hovorím: 
„Viem, chcete počuť?“ (smiech).

V súčasnosti učitelia štrajkujú, resp. sú v štrajko-
vej pohotovosti za lepšie podmienky v školstve. 
Zdieľate ich názor? Čo by sa malo v školskom re-
zorte zlepšiť?

Zdieľam. Celý školský systém nie je dobrý. Nejde o 
platy, tie sa len mediálne vyzdvihujú. Problém je v 
celom systéme. Najmä medzi teóriou a praxou je 
veľká medzera. Deti vyštudujú vysoké školy, pretože 
vedomosti na to majú, ale sú nezamestnané.  

Ako ste reagovali, keď ste sa dozvedeli, že zís-
kate najvyššie rezortné ocenenie?

Ocenenie som prijala s pokorou. Myslím si, že to 
nie je ocenenie len mojej osoby.  Podľa mňa  je to 
ocenenie pre celú našu školu, pre všetkých mojich 
kolegov, pretože všetci sa snažíme čo najlepšie 
pracovať. Ďakujem za toto ocenenie a vážim si ho. 
Bola som prekvapená, že za cirkevné základné školy 
v rámci celého Slovenska som bola ocenená iba ja. 
Touto cestou sa chcem poďakovať našej pani riadi-
teľke PaedLic. Ing. Ľubici Mišíkovej, PhD. - sestre Ale-
xandrii z kongregácie školských sestier sv. Františka, 
pretože keby ma ona nenavrhla na toto ocenenie, 
tak sa nedostanem do povedomia všetkých, ktorí s 
týmto návrhom súhlasili.

Počas Vašej 50-ročnej praxe sa v laviciach pred 
Vami vystriedalo určite niekoľko generácií. Pa-
mätáte si na nejaké úsmevné a najťažšie chvíle 
v škole?

Najťažšie? To je ťažko povedať. Ale úsmevných bolo 
veľmi veľa. Napríklad, prišla k nám do školy jedna 
pani s dieťatkom a hovorí mi: 
„Dobrý deň pani učiteľka! Vy ste ma učili.“ 
Potešila ma a zároveň som sa jej opýtala, či jej mô-
žem tykať? Ona súhlasila. Povedala som jej: „Som 
rada, že som ťa učila a teraz môžem učiť aj tvoju 
dcérku.“ A ona mi na to odpovedala: „To je moja 
vnučka. Učili ste mňa, potom moju dcéru a teraz 
moju vnučku.“ 
Hovorím jej:  „To naozaj? koľko mám potom tých ro-
kov?“ a zasmiala som sa. 

Medzi deťmi zažívam veľa úsmevných chvíľ, hlavne 
pri prvákoch. keď začínam učiť prváčikov po anglic-
ky, tak sú veľmi natešení, že im pusinka ide aj inak 
ako po slovensky. Učia sa s nadšením a ja ich učím 
aj celé frázy. Hovorím im, aby po príchode domov 
pozdravili maminku po anglicky. A oni si to s nad-
šením opakujú, aby to doma vyskúšali. Na druhý 
deň sa ich pýtam, že ako to doma dopadlo. A oni mi 
odpovedajú: „Maminka povedala, že to je zlé, keď 
už ani vlastný rodič doma nerozumie svojmu dieťa-
ťu.“ (smiech). keď sa s deťmi stretnem na ulici, už z 
diaľky ma zdravia po anglicky: „Hello, how are you 
today?“ A na druhý deň mi v škole hovoria, že ako 
sme si super po anglicky „pokecali“ na ulici.

V Cirkevnej škole sv. Margity v Púchove pôsobí-

te od jej vzniku, prakticky ste jej spoluzaklada-
teľka. Ako hodnotíte pôsobenie tejto školy za 
obdobie, ktoré v meste existuje?

Na začiatku veľmi ťažko vznikala. Ale ďakujem Pánu 
Bohu za to, že je! Som veľmi rada, že som tieto po-
sledné roky svojej školskej práce mohla učiť práve 
tu. Máme výbornú pani riaditeľku, ktorá je naozaj 
krásna osobnosť. Má cieľ, aby dokázala všetkým, že 
my v tejto škole dokážeme viac. Chcem tým pove-
dať, že okrem vzdelania, hľadí na citovú a morálnu 
stránku výchovy. Bola som tam šťastná, je tam vý-
borný kolektív – ako jedna veľká rodina. Stále sa s 
nimi rada stretávam.

Za príjemný rozhovor poďakoval Pavol Makyna

Najlepšie sa Mária Chromeková cíti medzi „svojimi„ deťmi, ktoré ešte donedávna učila. 

Nebolo tomu inak ani pri najväčšej udalosti v  deji-
nách ľudstva – pri zmŕtvychvstaní krista. Ženy a apo-
štoli hrdinsky svedčili o jeho vzkriesení. Naproti tomu 
strážcovia sa nechali podplatiť od veľrady a dokázali 
klamať, že kristus nevstal z mŕtvych, ale že jeho telo 
ukradli apoštoli. 
Toto delenie ľudí na skupiny sa neodohralo len pri 
vzkriesení. Odohráva sa stále. Jedni vydávajú pravdi-
vé svedectvo o Ježišovi, druhí zasa falošné. Jedni ho 
vyznávajú slovom i životom, iní ho popierajú slovom, 
písmo, ale najviac je tých, ktorí ho popierajú životom. 
Oslovilo ma vyznanie jednej profesorky, ktorá o sebe 
píše: „Vyrastala som v  kresťanskej rodine. Nikto mi 
však nepovedal, že Boh je láska. Postupne som vie-
ru odložila, mysliac si, že som objavila svet. Žila som 
s chuťou, ale stále mi niečo chýbalo. 
V jeden večer som šla okolo kostola a vošla som dnu. 
Ponorila som sa do zázračného pokoja. Zaujala ma 
začínajúca svätá omša. kostol bol plný ľudí. Na sväté 

prijímanie šlo veľa ľudí a ja som zrazu pocítila túžbu 
byť medzi nimi. O týždeň som prišla znova a všetko 
sa zopakovalo. Zaumienila som si, že tam viac ne-
pôjdem. No, o niekoľko dní som bola v kostole znova. 
Takmer pol roka som zápasila s  milosťou. Jedného 
dňa som bola na návšteve u kolegyne a všimla som si 
jej dcéru, ako sa vrúcne modlí. Na ten obraz som ne-
mohla dlho zabudnúť. Spočiatku som si myslela, že 
dcéra sa modlí len zo zvyku ako voľakedy ja. Postupne 
som však zistila, že mladé dievča je veľmi inteligentné 
a má úprimnú vieru. Spriatelili sme sa a ona mi na-
vrhla stretnutie s kňazom. Tesne pred stretnutím som 
sa však zľakla a odišla som radšej na služobnú cestu, 
ktorá mohla počkať. Dievča sa však nedalo, pohotovo 
mi vybavilo náhradný termín a to ma premohlo. Od 
tej chvíle som sa na stretnutie začala pripravovať a to 
aj skrze modlitbu. Stretnutie s kňazom nezostalo len 
pri rozhovore, ale po dlhých rokoch som sa aj vyspo-
vedala. Výsledok nemožno opísať. Našla som to, čo 

mi v živote tak chýbalo – pravý pokoj.“
I v tomto príbehu si môžeme všimnúť ľudí s rôznym 
pohľadom na Ježiša. Mladé dievča patrí do skupiny 
žien a apoštolov, ktorí svojím životom jasne svedčili 
o Ježišovi. Profesorka predstavuje skupinu ľudí, ktorí 
síce nie sú proti Ježišovi, ale ktorí sú váhaví a hľadajúci 
prameň šťastia.  Najkrajšie na príbehu je to, že i ten, 
kto váha môže nájsť pravý pokoj pomocou svedec-
tva opravdivých veriacich, ak bude mať otvorené 
srdce. 
každé veľkonočné sviatky sú výzvou pre tých, ktorí 
sa snažia o život viery žiť ho ešte horlivejšie a tým vy-
dávať pravé svedectvo a súčasne šancou váhajúcim  
nájsť v  zmŕtvychvstalom kristovi najsilnejšiu odpo-
veď na zmysel svojho života. 
Silu a odvahu k tomu vám všetkým prajem a vypro-
sujem. 

Mons. Michal Keblušek, farár

Sme svedkami toho, že ľudia sa v rôznych životných situáciách delia na skupiny
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Základná škola, Ul. Gorazdova 1174/2
Tel., fax: 042/4631 339
E-mail: skola@zsgorazdpv.edu.sk 
www.zsgorazdovapuchov.edupage.org

Charakteristika školy:
Žiaci využívajú na vyučovanie moderne vybavené 
odborné učebne s interaktívnymi tabuľami - ché-
mie, fyziky, biológie, geografie, hudobnej výchovy, 
3 učebne informatiky, 3 učebne pre cudzie jazyky, 
audio učebňu, cvičnú kuchynku, 3 herne v ŠkD, 3 
telocvične, športový areál, viacúčelové ihrisko a 
učebňu v prírode. 

V areáli školy sme vybudovali malé dopravné 
ihrisko, ktoré môže využívať i verejnosť.

Máme  bezbariérový vstup do budovy a bezbarié-
rovosť je zabezpečená aj na schodiskách a toalete.

Žiakom s poruchami učenia sa venuje špeciálny 
pedagóg a asistent učiteľa.  

Školský klub detí „Slniečko“ má prevádzku od 5.45 
hod. do 16.00 hod. 

Školská knižnica a čitáreň ponúka žiakom i uči-
teľom množstvo zaujímavých kníh.

V popoludňajších hodinách môžu žiaci rozvíjať svoj 
talent a venovať sa záľubám v záujmových krúž-
koch rôzneho zamerania.

Popri škole funguje Centrum voľného času, ktoré 
sa orientuje na športy plávanie, volejbal dievčat a 
karate.

Priamo v budove školy je jedáleň, kde okrem obe-
dov môžu žiaci chodiť aj na mliečnu desiatu. Stra-
va sa vydáva prostredníctvom čipov.

Profilácia školy:
• anglický jazyk od 1. ročníka
• druhý cudzí jazyk od 6. ročníka – nemecký, ruský
• športové triedy od 5. ročníka so zameraním na plá-
vanie, futbal, volejbal dievčat a chlapcov

Činnosť a aktivity školy:
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa naši žia- 
ci zapájajú do okresných súťaží (športové, výtvarné, 
literárne, spevácke), olympiád (matematická, fyzi-
kálna, chemická, biologická, v slovenskom a  ang-
lickom jazyku, biblická) a projektov (Náš svet bez 
drogy, Škola podporujúca zdravie, Infovek, Aktívna 
škola, Aktivizujúce metódy vo výchove, komplex-
ný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania 
sociálno-patologických javov v školskom prostredí, 
Elektronizácia služieb vzdelávacieho systému regio- 
nálneho školstva, Moderné vzdelávanie - digitálne 
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety).
Škola organizuje rôzne akcie, výstavy, burzy, turna-
je, súťaže, exkurzie a výlety. 
Veľmi bohatá je aj krúžková činnosť v popoludňaj-
ších hodinách. 
V spolupráci s rodičmi každoročne pripravujeme 
Besiedku ku Dňu matiek, Akadémiu žiakov 9. roční-
ka, vianočnú a veľkonočnú burzu, Fašiangy v škole, 
karneval v ŠkD, Medzinárodný deň knižníc, Športo-
vý deň pri príležitosti MDD, stolnotenisové a volej-
balové turnaje a iné zaujímavé akcie.

ZŠ Gorazdova
Základná škola, Mládežnícka 1434/16
Tel.: 042/4632 458
Email: skola@zsmlapv.edu.sk
www.zsmladeznicka.edupage.org

• Škola je po kompletnej rekonštrukcii budovy s mo-
derným lavicami a nábytkom. Je vybavená odbor-
nými učebňami: biológie, chémie, fyziky, geografie, 
jazykovým laboratóriom, jazykovou učebňou, dvo-
ma počítačovými miestnosťami, cvičnou kuchyn-
kou, dvoma telocvičňami, športovým ihriskom, 
učebňou pestovateľských prác, školskými dielňami.

• Všetky triedy majú zavedené prípojky na internet.
• Škola využíva sedem interaktívnych tabúľ.

• Pre žiakov so zdravotným postihnutím sú upra-
vené triedy, zakúpené špeciálne lavice, prispôsobe-
né hygienické zariadenia a poskytnutá pomoc pri 
príchode do školy.

• Škola má školskú knižnicu, kde je množstvo kníh, 
ktoré žiaci využívajú na vyučovaní, ale aj vo voľnom 
čase.
• V priestoroch školy je átrium, ktoré žiaci využívajú 
počas prestávok.

• Škola má vytvorenú EKO- plochu, ktorá slúži na 
oddych, ale je využívaná aj počas vyučovania.

• Škola ako jedna zo vzorových škôl na Slovensku 
sa zapojila aj do projektového zámeru spoločnosti 
Agemsoft, a. s., vďaka ktorému jej bol umožnený 
prístup k elektronickému vzdelávaciemu systému 
Planéta vedomostí, s ktorým od januára 2010 pra-
cujeme prevažne na hodinách matematiky, fyziky, 
chémie a biológie.

• Škola patrí medzi 20 škôl na Slovensku, ktoré pra-
cujú ako Informačné centrum digitalizácie škôl.
• Na škole pracujú dvaja špeciálni pedagógovia a 
výchovný poradca.

• Na škole je koordinátor prevencie, koordinátor 
výchovy k manželstvu a rodičovstvu a koordinátor 
environmentálnej výchovy.

• Na škole sa každý rok otvára množstvo krúžkov, o 
ktoré je veľký záujem.

• Škola každý rok vydáva školský časopis „Nie sme 
zlí“, ktorý za pomoci pedagóga pripravujú žiaci.

• Škola má školskú jedáleň, kde sa vydávajú obedy 
a mliečna desiata. Registrácia obedov je pomocou 
elektronických čipov.

• V budove školy je aj školský klub, ktorý je k dispo-
zícií od 5:45 do 7:30.

• Každoročne organizujeme lyžiarsky výcvik pre 
žiakov 7. ročníka, vedú ho certifikovaní lyžiarski in-
štruktori z radov našich učiteľov.

Hlavná profilácia školy je:
• Matematické triedy od 5. ročníka.
• Anglický  jazyk od 1. ročníka,
• Nemecký a ruský jazyk od 6.ročníka
• Informatická výchova od 2. ročníka.
• Tvorivé čítanie v 5. ročníku.

Základná škola Jana Amosa Komenského 50
Tel.: 042/4632802, 0901 704 306 
Email: zskomenskeho@zskompv.edu.sk 
www.zskompv.edupage.org

Skladba žiakov je porovnateľná s ostatnými mest-
skými školami. Škola zabezpečuje primeranú sta-
rostlivosť všetkým žiakom podľa ich individuálnych 
potrieb a záujmov. 

Osobitná pozornosť je venovaná nadaným a talen-
tovaným deťom. Intenzívna pozornosť je venovaná 
najmä žiakom nadaným v oblasti športu, a to zriaďo-
vaním tried so športovou prípravou – zameranie 
hokej; žiakom nadaným v oblasti cudzích jazykov 
a v oblasti informačných technológií. V uvede-
ných oblastiach sa žiaci prezentujú na verejnosti a 
dosahujú veľmi dobré výsledky v rôznych súťažiach. 
Individuálny prístup využívajú pedagógovia aj pri 
rozvíjaní iných druhov talentu žiakov alebo iných 
špecifických pedagogických potrebách.

Zvláštna pozornosť je venovaná vzdelávaniu žiakov 
zdravotne znevýhodneným. V tejto skupine škola 
eviduje prevažne žiakov s vývinovými poruchami 
učenia (dyslexia, dysgrafia a dysortografia) a s 
poruchami správania. Podľa špecifických potrieb 
jednotlivých žiakov a v spolupráci s Centrom peda-
gogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
v Púchove je zabezpečená individuálna integrácia 
týchto žiakov. 

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov vyhla-
sovaných MŠ SR a ostatnými organizáciami a inšti-
túciami. Zameranie projektov je rôznorodé. Orien-
tujeme sa predovšetkým na oblasť inplementácie 
nových foriem a metód do vyučovania, oblasť 
skvalitnenia výuky cudzích jazykov, oblasť medziná-
rodnej spolupráce, oblasť environmentálneho po-
vedomia, zdravého životného štýlu a bezpečnosti v 
doprave a oblasť športu.

Z uvedených oblastí sa škola zapojila do týchto kon-
krétnych projektov: Škola podporujúca zdravie, 
Zdravie na školách, Podpora trvalo udržateľné-
ho mesta Púchov, Triedený zber odpadov, Otvo-
rená škola pre šport, Otvorená škola Trojlístok, 
Socrates, e-Twinning, Jazykové laboratórium, 
Certifikát Deutsch, Cesta k emocionálnej zrelos-
ti, Elektronizácia školskej knižnice .

Jednou z priorít školy je zapojiť rodičov do spolu-
rozhodovania, do participácie na spoločných škol-
ských podujatiach, zabezpečiť informovanosť rodi-
čov o živote školy a zaviesť otvorený dialóg, ktorý 
podporí užšiu spoluprácu v školskej komunite. 

Škole sa darí aktívne spolupracovať s rodičmi pri 
organizácií školských podujatí, exkurzií a výletov a 
pri zlepšovaní materiálnych podmienok školy. 

O výchovno-vzdelávacích výsledkoch, o plánova-
ných cieľoch a zámeroch školy sú rodičia pravidelne 
informovaní na rodičovskej rade, plenárnych rodi-
čovských združeniach a triednych schôdzkach. Ro-
dičia majú možnosť využívať aj osobné konzultácie 
s učiteľmi. 
k veľmi dobrej spolupráci prispieva organizovanie 
rôznych školských podujatí a priama účasť rodičov 
na vyučovacom procese.

ZŠ Mládežnícka ZŠ J. A. Komenského 
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Základná škola s materskou školou, Slovanská 23
Tel.: 042/4677749
Email: slovanska23@gmail.com
www.zsslovanpu.edupage.org

Výchovno-vzdelávaciu činnosť škola zameriava pre-
dovšetkým na to, aby žiaci získali komplexné vzde-
lanie, aby získali dostatočné všeobecné vedomosti 
a zručnosti, ktoré neskoršie využijú na vyšších stup-
ňoch vzdelávania. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami majú vypracovaný individuálny výchovno-
-vzdelávací program. 

Veľký dôraz hneď od začiatku kladieme na vytvore-
nie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapo-
znania a sebahodnotenia žiakov.

každý rok pokračujeme vo zvyšovaní gramotnos-
ti v oblasti IkT žiakov v našej škole na vyučovacích 
hodinách podľa jednotlivých predmetov, ale aj zá-
ujmovou a krúžkovou činnosťou.

Zabezpečujeme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích 
jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zamera-
ním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti 
jednotlivých  žiakov. Žiaci majú možnosť si vybrať 
z troch cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký 
jazyk a ruský jazyk. Dva cudzie jazyky sa povinne vy-
učujú od 6. ročníka podľa výberu.

Podporujeme žiakov, ktorí využívajú svoj intelekt 
a schopnosti aj prejavom v zapojení sa do rôznych 
predmetových alebo športových súťaží. V spo-
lupráci s rodičmi žiakov chceme vychovať pracovi-
tých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobod-
ných ľudí.

Učiteľom umožňujeme naďalej, aby sa po odbornej 
aj profesionálnej stránke vzdelávali, aby dosiahli 
vyššiu odbornosť hlavne v oblasti IkT, ktorú využijú 
vo vyučovacom procese. Skvalitňujeme spoluprácu 
s rodičmi, s inštitúciami, ktoré podporujú vzdeláva-
nie, s ostatnými školami v regióne.

Škola je zložená z viacerých pavilónov – 2 paviló-
ny slúžia na vyučovanie žiakov v triedach, pričom 
jeden z nich poskytuje priestory pre žiakov v ŠkD 
a na vyučovanie technickej výchovy. Ďalší pavilón 
tvorí telocvičňa a vo štvrtom pavilóne sú priestory 
pre deti materskej školy a pre stravovanie detí MŠ a 
žiakov ZŠ školská jedáleň. 

Pre odborné vyučovanie sú zriadené špeciálne trie- 
dy, ktoré sa využívajú na predmety chémia, fyzika, 
cudzie jazyky a informatika. V odborných učebniach 
využívajú učitelia didaktickú techniku (PC, video a 
DVD rekordéry s televízormi). 

Podmienky pre duševnú hygienu žiakov i učiteľov 
sú na dostatočnej úrovni, bezpečnosť žiakov je za-
bezpečená dozormi učiteľov počas každej prestáv-
ky, ako aj v rámci iných aktivít, ktoré sú poriadané 
školou alebo inými organizáciami mimo areálu ško-
ly. 
Triedy sú dostatočne presvetlené a čisté, vybavené 
vhodným modernejším nábytkom, ktorý poskytuje 
všetkým primeraný komfort a potrebné hygienic-
ké podmienky.

Cirkevná základná škola sv. Margity, 
Námestie slobody 562
Tel.: 042/4635360
Email: czs_puchov@post.sk
www.czs-puchov.edupage.org

Silné stránky školy:
• je školou, ktorá kráča s dobou,
• je charakteristická rodinnou atmosférou,
• je najlepšia z púchovských škôl v testovaní deviata-
kov v rokoch 2012 - 2015.

V Testovaní piatakov 2014 bola medzi 2 % najúspeš-
nejších škôl Slovenska, v Testovaní piatakov 2015 
dosiahla zo SJL - 75,19 % (priemerná úspešnosť na 
Slovensku bola 66,62 %), z MAT piataci školy dosiahli 
69,81 % (priemer za Slovensko bol 61,99 %).

V hodnotení agentúrou INEKO v rokoch 2012 - 
2015 je na 1. mieste z púchovských ZŠ. 

V hodnotení školskej diagnostiky školského networ-
ku z 50 škôl Slovenska je na 1. mieste s hodnotením 
Vynikajúca škola s perspektívou rastu.

Na vyučovanie anglického jazyka mala dva roky 
americkú lektorku 2012 - 2014, lektora z Austrá-
lie 2014 - 2015.

V každej triede a v každej odbornej učebni má in-
teraktívnu tabuľu, spolupracuje so Slovenskou 
akadémiou vied v oblasti čitateľskej gramotnosti.

V testovaní škôl komparo 2013, 2014, 2015 sa 
umiestnila medzi 25 % najlepších škôl Slovenska 
v matematike, v slovenskom jazyku a literatúre, v 
prírodovedných a spoločenskovedných predme-
toch.
 
Hlavná profilácia školy:
• anglický jazyk od 1. ročníka,
• nemecký jazyk od 6. ročníka, 
• informatická výchova od 2. ročníka,
• náboženská výchova od 1. ročníka,
• na 2. stupni posilnené vyučovanie matematiky, 
slovenského jazyka, spoločensko-vedných a príro-
dovedných predmetov,
• množstvo krúžkov vedených pedagógmi školy,
• v celej škole je wi-fi (internetová sieť),
• nová školská kaplnka a nová knižnica s množstvom 
knižných titulov.

Spracované zo školských webov

Mesto Púchov informuje, že v súlade so záko-
nom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov a na zá-
klade VZN Mesta Púchov č. 4/2012 o mieste a 
čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základných školách v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Púchov, sa uskutoční 
zápis do 1. ročníkov základných škôl pre školský 
rok 2016/2017.

Miesto zápisu:
ZŠ Gorazdova 1174/2, Púchov, 
č. t.: 042/46 31 339, 
www.zsgorazdovapuchov.edupage.org,

ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov, 
č. t.: 042/46 32 458, 
www.zsmladeznicka.edupage.org,

ZŠ J. A. komenského, komenského 50, Púchov, 
č. t.: 042/46 32 802, 
www.zskompv.edupage.org,

ZŠ s MŠ Slovanská 23 Púchov, 
č. t.: 042/4677749,
www.zsslovanpu.edupage.org.

Termín: 6. 4. 2016 (streda)
                13. 4. 2016 (streda)
Čas: 14. 00 – 17. 00 hod.

V súlade s uvedeným zákonom je zákonný zá-
stupca dieťaťa povinný prihlásiť svoje dieťa, kto-
ré dovŕši k 1. 9. 2016 šiesty rok veku a dosiahne 
školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej 
dochádzky.

Zákonný zástupca zapíše svoje dieťa v uvede-
ných termínoch v školskom obvode podľa tr-
valého bydliska v súlade s VZN Mesta Púchov 
č. 4/2002, ktorým sa určujú školské obvody v 
meste v platnom znení, pokiaľ si nevyberie inú 
školu, ktorá má dostatočné kapacitné možnosti. 
Riaditeľ školy prednostne prijíma deti z určené-
ho školského obvodu, ostatné deti podľa kapa-
citných možností školy.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list die-
ťaťa a preukaz totožnosti zákonného zástup-
cu.

V prípade, že dieťa dosiahne šiesty rok veku a 
nedosahuje školskú spôsobilosť, môže riaditeľ 
školy rozhodnúť o odložení povinnej školskej 
dochádzky o jeden rok.

Postup pri odklade povinnej školskej 
dochádzky:
- zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy žia-
dosť o odklad povinnej školskej dochádzky,
- priloží odporúčanie všeobecného lekára pre 
deti a dorast,
- odporúčanie príslušného zariadenia výchovné-
ho poradenstva a prevencie.

Mgr. Rastislav Henek 

ZŠ s MŠ Slovanská CZŠ sv. Margity Zápis do 1. ročníka ZŠ 
pre školský rok 2016/2017

Ilustr. foto P. Hudák.
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Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Oblastné futbalové súťaže

6. liga muži

Streleckú nemohúcnosť Dolných Kočkoviec prelomil až v 26. minúte Martin Kopiš (na snímke vpravo), ktorý prvý-
krát prekonal brankára Dulova. V druhom polčase sa už ich gólostroj rozbehol naplno.    FOTO: Milan Podmaník

Dolné Kočkovce sa strelecky prebudili, deklasovali Dulov

Dolné Kočkovce – Dulov 5:0 (1:0)
V prvom polčase mali favorizovaní domáci futba-

listi veľké problémy prekľučkovať sa cez prehustenú 
hosťujúcu obranu. Začali to preto skúšať dlhými 
nakopnutými loptami, ktoré však v pohode zbierali 
urastení zadáci Dulova. Až v 26. minúte po peknej 
kolmici do pokutového územia sa odrazená strela 
dostala k Martinovi Kopišovi, ktorý odklial dulovskú 
bránku – 1:0. Ani po góle domácim nevychádzali 
kombinačné akcie, hostia však hrozili len sporadicky 
a ich futbalový kumšt končil ďaleko pred domácim 
pokutovým územím. V druhom polčase sa však už 
naplno prejavili väčšie futbalové kvality Dolnokoč-
kovanov a prejavilo sa to aj na výsledku. Už v 53. 
minúte zvyšoval na 2:0 opäť Kopiš. O štvrť hodinu 
neskôr zvýšil navrátilec Miloš Pšenák na 3:0. Domáci 
pokračovali v tlaku a Dulovčania len s veľkou náma-
hou zastavovali ich lavínové útoky. V 86. minúte sa 
im to však nepodarilo a Daniel Kučík pridal štvrtý gól 
– 4:0. O minútu neskôr spečatil zaslúžené víťazstvo 
Dolných Kočkoviec svojim druhým gólom Pšenák 
– 5:0. Domáci opäť potvrdili, že ich sila je na domá-
com trávniku veľká, chcelo by to však voziť body aj 
zo súperových ihrísk...

Ilava – Malé Lednice 3:0 (3:0)
Ilavčania sa po prehre v Košeci ocitli až nebezpečne 

blízko pásma zostupu a proti rovnako namočeným 

1. Plevník 15 10 4 1 39:19 34
2. Tuchyňa 15 10 1 4 34:21 31
3. Bolešov 15 9 3 3 31:11 30
4. H. Poruba 15 9 2 4 44:24 29
5. Košeca 15 7 3 5 46:21 24
6. Udiča 15 7 2 6 22:40 23
7. D. Kočkovce 15 7 1 7 30:24 22
8. Papradno 15 7 1 7 25:21 22
9. Lysá 15 7 0 8 25:29 18
10. Ilava 15 5 1 9 31:33 16
11. K. Podhradie 15 3 6 6 25:24 15
12. M. Lednice 15 5 0 10 15:41 15
13. Jasenica 15 3 2 10 16:49 11
14. Dulov 15 2 2 11 14:40 8

V prvom polčase sa Dolné Kočkovce (v pruhovanom) len ťažko presadzovali proti pre-
hustenej obrane Dulova.                      FOTO: Milan Podmaník

Malým Ledniciam potrebovali bodovať naplno. Fut-
balisti z okresného mesta nenechali nič na náhodu 
a pustili sa do súpera zostra. Už v štvrtej minúte ot-
voril skóre Pavol Pagáč a ako sa neskôr ukázalo, bol 
to jeho zápas. Už o dve minúty zvyšoval na 2:0 a dve 
minúty pred koncom prvého polčasu zavŕšil svoj 
strelecký koncert čistým hetrikom – 3:0. V druhom 
polčase upadla hra do priemeru, domáci vedomí si 
trojgólového vedenia poľavili a bezzubí hostia nedo-
kázali vážnejšie ohroziť domácu bránku. 

Plevník – Udiča 5:0 (2:0)
Líder oblastnej ligy využil naplno výhodu domá-

ceho prostredia a Udičanov deklasoval takmer roz-
dielom dvoch tried. Skóre už v tretej minúte otvoril 
Michal Buday – 1:0 a o minútu neskôr zvyšoval na 
2:0 Stanislav Buday. Plevníčania aj po prestávke po-
kračovali v nátlakovom futbale a v 54. minúte Jozef 
Kušnier zvýšil na 3:0. Dvadsať minút pred koncom 

pridal Martin Zelenák z 
pokutového kopu štvr-
tý gól. Zaslúžené víťaz-
stvo nad odovzdaným 
súperom spečatil desať 
minút pred koncom 
Michal Buday – 5:0. 

 Papradno – Horná 
Poruba 4:0 (2:0)

Jeden z ašpirantov na 
postup do piatej ligy sa 
na vlastnej koži pre-
svedčil, že pod Žiarom 
hosťom ruže nekvitnú. 
I keď futbalové kvality 
boli na strane Hornej 
Poruby, futbalisti Pa-
pradna ich predstihli v 
bojovnosti a nasadení. 
Prvopolčasový gólo-
vý účet zariadil Jakub 
Galko, ktorý poslal 
domácich do vedenia 
v 38. minúte a o štyri 
minúty zvyšoval na 2:0. 

V druhom polčase sa do streleckej listiny zapísal opäť 
iba jeden hráč – Jozef Tóth. Najskôr hneď v 51. min-
úte zvyšoval na 3:0 a o päť minút neskôr dal podobu 
konečnému výsledku – 4:0. Hostia sa už na skorigo-
vanie nezmohli.  

Košecké Podhradie – Jasenica 0:0
Ak sa chceli domáci definitívne vyhrabať z pásma

zostupu, potrebovali nad nevýraznou Jasenicou 
zvíťaziť. Nedokázali však premeniť niekoľko vylože-
ných šancí a za to pykali. Hostia rovnako strelecky 
zlyhali, a tak sa zrodila bezgólová remíza, ktorá je  v 
podstate výhrou hostí.

Tuchyňa – Košeca 1:0 (0:0)
V stretnutí mužstiev z horných poschodí šiesto-

ligovej tabuľky sa rozhodovalo aj o tom, kto bude 
„naháňať“ lídra z Plevníka na čele tabuľky. Tuchyňa 
po minulotýždňovej nečakanej prehre v Lysej pod 
Makytou začala aktívne, no pozorná obrana Košece 
im v prvom polčase skórovať nedovolila. Aj po ob-
rátke pokračovali domáci v tlaku a odmenou im bol 
víťazný gól z kopačky Petra Hrehuša v 64. minúte. A 
hoci hostia mali na vyrovnanie dostatok času, pozor-
ná obrana Tuchyne si už cenné víťazstvo postrážila a 
udržiava sa na dostrel za Plevníkom.

Bolešov – Lysá pod Makytou 2:0 (1:0)
Lysania po minulotýždňovom nečakanom plnom 

bodovom zásahu s Tuchyňou chceli vydolovať aspoň 
bodík aj u ďalšieho mužstva z hornej polovici tabuľky. 
Ich odhodlanie však schladil už po štyroch minútach 
vedúci gól domáceho Mateja Veselého – 1:0. Gól však 
hostí nedeprimoval. Naopak, pokúšali sa o rýchle 
protiútoky, no pozorní domáci zadáci a stredopoliari 
im nedovolili ohroziť svoju bránku. Bolešovčania si 
vytvorili niekoľko šancí, no prekonať Vojteka v brán-
ke Lysej sa im dlho nedarilo. Ani v druhom polčase 
nedokázali hostia vymyslieť niečo, čím by prekabátili 
domácu obranu. Dve minúty pred koncom pochoval 
nádeje hostí Michal Braták, ktorý gólom z pokutové-
ho kopu dal výsledku definitívnu podobu.
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Belušania vydreli víťazstvo, nepremenili dve penalty
4. liga muži

5. liga muži

Po nevýraznom prvom polčase oživil hru Belušanov na ľavom krídle Miroslav Mikuška (v bielom). Belušania po 
rýchlom góle v úvode druhého polčasu už ďalšie góly vsietiť nedokázali ani napriek tomu, že kopali dva pokutové 
kopy. Dôležité víťazstvo si však vziať nenechali a zvýšili svoj náskok v čele súťaže.       FOTO: Milan Podmaník

Horovce – Ladce 0:0
V dohrávke 16. kola sa v oblastnom derby hral prie-

merný futbal. Obe mužstvá si vypracovali niekoľko 
sľubných šancí, no diváci napokon gól nevideli. Po 
úvodnej oťukávačke mali prvú veľkú šancu Horov-
čania v 13. minúte, no Štefancovu slabú strelu z de-
siatich metrov vykopol z bránkovej čiary hosťujúci 
obranca. Lopta sa dostala opäť k Štefancovi, ktorý 
však mieril vysoko nad. Hostia pozorne bránili a do-
máceho gólmana sa pokúšali ohrozovať po rýchlych 
protiútokoch. Po jednom z nich mohol skórovať On-
drášik, v ťažkej pozícii však netrafil loptu tak ako si
predstavoval. Päť minút pred prestávku zneškodnil 
domáci brankár Rajník peknú strelu Lukáča z diaľky a 
na druhej strane Škrapko po rýchlom protiútoku tes-
ne minul bránku. V druhom polčase pokračoval do-
máci tlak, no Loduha z hranice pokutového územia 
netrafil a Ďuricova strela skončila tesne vedľa. Desať
minút pred koncom šiel po červenej karte predčasne 
pod sprchy hosťujúci Pagáč, Horovčania však počet-
nú prevahu už využiť nedokázali. 

Zostava Horoviec: Rajník – Ruman, Škrapko, Milan 
Loduha, Štefanec (Chupáč), R. Brix, Borovský, Kučo, 
Ďurovec, Balocký, Marek Siekel.

Zostava Ladiec: Hajduch – Vagala, Homér, Kušík, 
Pagáč, Ondrašík (Otáhel), Krajči, M. Štrbák, Martinka, 
Mokrička (Porubčan), Lukáč (Pravda).

Uhrovec - Horovce 0:0
V kvalitnom stretnutí nastúpili hostia bez opôr Kuča 

a Milana Loduhu. Nekompletní boli aj domáci, ktorí 
však napriek tomu mali územnú prevahu. Horovča-
nia pozorne bránili a domáceho brankára ohrozovali 
iba strelami z diaľky. Domáci si vypracovali niekoľko 
sľubných šancí, ktoré však do gólového konca doti-
ahnuť nedokázali. A keďže sa neujali ani dve pekné 
strely hosťujúceho Kebisa, zápas sa skončil bezgólo-
vou remízou. 

Zostava Horoviec: Rajník – Ruman, Škrapko, Šte-
fanec, R. Brix (Chupáč), Borovský, Ďurovec, Balocký, 
Siekel, Kebis, Körmendy

Bošany – Streženice 1:1 (1:1)
Po minulotýždňovej domácej strate potrebovali 

Streženičania v Bošanoch bodovať a na trávniku to 
bolo od úvodného hvizdu vidieť. Hostia sa nestiahli 
do obrany, ale aktívnou hrou v strede ihriska pripra-
vovali domácich o loptu a dostávali sa do sľubných 
príležitostí. Jednu z nich premenil v 37. minúte Mari-
án Loduha vo vedúci gól Streženíc – 0:1. Hostia však 
nedokázali cenné vedenie udržať ani do prestávky. 
V záverečnej minúte prvého polčasu kapitulovali 
po góle Boháčika – 1:1. V druhom polčase sa hostia 
zamerali na udržanie priaznivého výsledku a hoci sa 
domáci niekoľkokrát dostali do sľubných šancí, Stre-
ženice si napokon vezú z Bošian cenný bod. 

Streženice: Hrišo – Struhárňanský, Ľ. Medňanský, 
Bernhauser (Lamžo), Sagan, Miloš Šesták, Žiaček 
(Krajčí), Michal Šesták, Trník, Loduha, E. Medňanský

Ostatné výsledky 19. kola: Stará Turá – Malá Čau-
sa 2:2, Zemianske Kostoľany – Myjava B 1:2, Brvnište 
– Chocholná-Velčice 1:1, Veľké Uherce – Podolie 3:0, 
Trenčianska Turná – Malá Hradná 1:1, Cígeľ – Ladce 
1:0
 1. Cígeľ 18 13 2 3 35:14 41
2. Myjava B 18 12 3 3 37:16 39
3. V. Uherce 19 10 4 5 34:21 34
4. Malá Čausa 18 8 3 7 35:31 27
5. Horovce 19 6 7 6 35:28 25
6. Uhrovec 19 7 3 9 25:32 24
7. Bošany 19 6 6 7 23:32 24
8. Ladce 19 6 5 8 20:18 23
9. Tr. Turná 19 5 8 6 32:32 23
10. Brvnište 19 6 5 8 31:33 23
11. Z. Kostoľany 18 6 5 7 25:33 23
12. Stará Turá 18 6 4 8 19:32 22
13. Chocholná 18 6 3 9 35:32 21
14. Podolie 19 5 6 8 22:30 21
15. Malá Hradná 18 4 7 7 20:32 19
16. Streženice 18 5 3 10 29:41 18

Beluša – ŠK Blava 1:0 (0:0)
Po bodovej strate v minulom týždni potrebovali 

Belušania v domácom prostredí bodovať naplno. 
Hostia sa však v prvom polčase zamerali na pozornú 
obranu a favorizovanému lídrovi v prvom polčase 
prakticky nedovolili dostať sa do vyloženej gólovej 
príležitosti. Po umývaní hláv počas prestávky vybeh-
lo v domácich bielych dresoch na trávnik úplné iné 
mužstvo. Domáci hýrili aktivitou a jednoduchými pri-
hrávkami na jeden dotyk sa dostávali na dostrel hos-
ťujúcej bránky. Po jednej z najkrajších akcií druhého 
polčasu sa lopta dostala pred pokutovým územím 
na kopačku Jurgu, ktorý šikovnou prízemnou strelou 
poslal domácich do vedenia – 1:0. Hostia postup-
ne kondične odchádzali, no Belušania nedokázali 
premeniť ani tie najvyloženejšie gólové príležitosti. 
V záverečnej desaťminútovke, keď ich tlak vrcholil, 
nedokázali dokonca premeniť dva pokutové kopy. V 
81. minúte nepremenil penaltu Gorelka a o dve mi- 
núty neskôr ho napodobnil Zapotoka. Domáci si tak 
napokon zaknihovali chudobné víťazstvo. Po remíze 
Malženíc v Šimonovanoch však zvýšili svoj náskok v 
čele štvrtej ligy na osem bodov. 

Zostava Beluše: Ciesar – Kršák, Pavol Vavrík, Masá-
rik, Martinka, Zapotoka, Novisedlák, Hrnčík, Mikuška 
(Strapko), Jurga, Gorelka

Ostatné výsledky 19. kola: Kanianka – Bánovce 
nad Bebravou 3:3, Vrbové – Prečín 2:1, Častkovce – 
Nová Dubnica 2:0, Šimonovany – Malženice 1:1, Do-
maniža – Trenčianske Teplice 0:1, Holíč – Partizánske 
1:2, Boleráz – Trenčianske Stankovce 0:1
1. Beluša 19 15 2 2 47:19 47
2. Malženice 19 12 3 4 43:24 39
3. Šimonovany 19 9 3 7 25:20 30
4. Domaniža 19 8 6 5 34:32 30
5. Vrbové 19 8 6 5 29:28 30
6. Tr. Teplice 19 9 2 8 33:28 29
7. Častkovce 19 9 3 7 33:26 27
8. Bánovce  19 7 5 7 31:24 26
9. Holíč 19 7 5 7 28:23 26
10. N. Dubnica 19 8 2 9 25:34 26
11. ŠK Blava 19 7 4 8 35:33 25
12. Tr. Stankovce 19 7 3 9 27:36 24
13. Prečín 19 6 2 11 31:47 20
14. Partizánske 19 4 6 9 29:42 18
15. Boleráz 19 4 5 10 26:21 17
16. Kanianka 19 2 3 14 20:59 9
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7. liga muži

Úradná správa ObFZ Považská Bystrica z 24. 3. 2016
Športovotechnická komisia
1. ŠTK schvaľuje  výsledky MFS 6. a 7. liga dospelí, 6. 
liga dorast, 4. liga žiaci hraných v dňoch 19. 3. a 20. 
3. 2016.
2. ŠTK berie na vedomie:
a, informáciu R – Brnu z MFZ 6. liga Jasenica – H. Po-
ruba;
b, informáciu „R“ – Vadovského zo stretnutia 6. liga M. 
Lednice – D. Kočkovce;
c, informáciu „R“ – Folučku zo stretnutia 7. liga Praz-
nov – Visolaje;  
d, doplnenie súpisky dorastu TJ Tuchyňa;
3. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 4. liga žiaci 17. kolo D. 
Mariková – Pružina dňa 10. 4. 2016 (nedeľa) o 10,30 
hod. „KR“ zabezpečí R. 
4. ŠTK súhlasí s odohraním MFS 4. liga žiaci 15. kolo 
Plevník – Udiča dňa 1. 4. (piatok) o 16,00 hod. KR za-
bezpečí R. RP Plevník 5 eur.
5. ŠTKupozorňuje:     
a, FK, FO a TJ, že od nového súťažného ročníka 
2016/2017 budú všetky súťaže vrátane prípraviek v 
ISSF. Všetky kluby si pripravia potrebné náležitosti k 
hladkému prechodu mládeže od súťažného ročníka 
2016/2017 do ISSF.
 b, FO, FK a TJ (dospelí) na povinnosť včasného vytvo-
renia zápasových nominácií v ISSF na MFS minimálne 
30 min. pred začiatkom stretnutia 
c, FK, FO a TJ na splatnosť faktúry tretej splátky (prvej 
jarnej) ObFZ za delegované osoby ku dňu 1. 4. 2016. 
RS A/bod 5.9.3
6. ŠTK pozýva na svoje pracovné zasadnutie zástup-
cov všetkých klubov prípraviek, ktoré sa uskutoční 
dňa 13. 4. 2016 (streda) o 17,00 hod. v zasadačke 
ObFZ PB č. 223. Účasť je povinná a nutná. 

7. ŠTK žiada FO, FK a TJ, aby svoje podania na komisiu 
posielali cez ISSF vždy do 18,00 hod. predchádzajú-
ceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie 
zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Poda-
nia, podané po tomto termíne, budú prerokované, až 
na nasledujúcom zasadnutí.
Proti rozhodnutiam v  Úradnej správe  ŠTK je možné 
sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS.

Disciplinárna komisia
Nepodmienečne zastavená činnosť podľa čl 37/5a,b:
D138 - Matej Brnka, 1189154, Dulov
D139 - Tomáš Majerík, 1150123, Horná Poruba
D140 - „D“ Šimon Hrmel, 1278918, Sverepec 
D141 - „D“ Maroš Hofierka, 1269423, Horná Poruba
 Zastavená činnosť: 
D141 - Ľubomír Mojto, Bolešov – 1 s. s. N
Oznamy DK: 
Zápas 16. kola 6. ligy dospelých Košeca - Ilava v rieše-
ní. DK berie na vedomie podanie R Brundzu, Kvašša-
ya a Uhrína, DZ Mičúcha. DK žiada o písomné stano-
visko MFK Ilava k napadnutiu AR hráčom a zároveň 
AT Ilavy M. Kňažekom, a to do 30. 3. 2016 do 12,00 
pod následkom ďalších DO. M. Kňažek má až do vyri-
ešenia prípadu predbežným opatrením pozastavenú 
športovú činnosť, výkon všetkých funkcii umožňuj-
úcich styk s delegovanými osobami a zákaz styku s 
delegovanými osobami.
 DK upozorňuje kluby, že písomnú žiadosť o upus-
tenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia v 
zmysle čl. 41 podáva previnilec. K žiadostiam poda-
ným tretími osobami DK nebude prihliadať.
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať do 7 dní 
od uverejnenia ÚS.

Komisia rozhodcov
1. KR berie na vedomie pochvalu na R Oselský, O. 
Komorník, D. Komorník, od  TJ Slovan Košecké Pod-
hradie (MFZ 14. kolo 6. liga muži Plevník – Košecké 
Podhradie).
2. KR na základe odvolania R a možnosti vzhliadnuť 
videozáznam nesúhlasí s rozhodnutím DZ (MFZ 14. 
kolo 6. liga muži Plevník – Košecké Podhradie).
3. Pozastavená delegácia R Uhrín 1 MFZ – na základe 
správy DZ (MFZ 14. kolo 6. liga muži Košeca – Ilava).
4. Chyby v Zápisoch o stretnutí: A. Pecuš, D. Komor-
ník, Vadovský, Koleno – 1. Po 6 chybách bude R za-
stavená činnosť.
5. Ospravedlnení: 26. 3. - Milčík, 26. - 27. 3. do 14.15 h 
- Lamžo, Brna, 26. - 27. 3. J. Pecuš, Vadovský, Kvaššay, 
Migát, Šamaj, do 31.5. – Eliášek
6. Info školiaci úsek:
Hľadáme nové záujemkyne a záujemcov o rozhod-
covskú činnosť v rámci súťaží riadených OBFZ - PB. 
Bližšie informácie Vám poskytne Matej Barenčík - 
0904005260 alebo Lenka Pavlačková – 0907594212.

VV ObFZ
1.Zasadnutie členov Výkonného výboru ObFZ Považ-
ská Bystrica a pozvaných predsedov odborných ko-
misií sa uskutoční v piatok 1. apríla od 16.00 hodiny v 
Považskej Bystrici. 
PROGRAM: 1. Otvorenie, 2. Schválenie programu, 3. 
Kontrola uznesení, 4. Správa predsedu OBFZ, 5. Prí-
prava aktívu ŠTK a konferencie ObFZ 2016, 6. Prípra-
va priateľského futbalového stretnutia s OFS Přerov, 
7. Hospodárenie ObFZ k 31. 3. 2016, 8. Rôzne, 9. Zá-
ver 

6. liga muži – 16. kolo o 15.30
Jasenica - Papradno (Koleno, Brundza), Horná Po-

ruba - Dolné Kočkovce (Migát, Ďurica), Dulov – Ilava 
(v sobotu – Škrovánek, Lamžo, Cabaj), Malé Lednice 
– Tuchyňa (Mako, Horečný), Košeca – Bolešov (Brna, 
Milčík), Lysá pod Makytou – Plevník (Papuča, Ďurčo), 
Udiča – Košecké Podhradie (Klabník, Galbavý, Uhrín)

7. liga muži – 16. kolo o 15.30
Podvažie – Podmanín (Zvak, Vavrík), Pružina – Pov. 

Bystrica (R, Cabaj), Dohňany – Dolná Mariková (Fo-
lučka, Vadovský), Kolačín – Kvašov (Kováčik, Kapila), 
Sverepec – Visolaje (Bagin, A. Pecuš), Pruské – Praz-
nov (D. Komorník, Kováč), Šebešťanová má voľno

8. liga muži – 12. kolo o 15.30
Lazy pod Makytou – Mikušovce (J. Pecuš), Prejta 

– Fan Club Púchov (Pavlačková, D. Janček), Dolná 

Breznica – Vrchteplá (Hromádka), Bodiná – Kameni-
čany (Brundza, Mihálik), Tŕstie – Bolešov B (Hriadel), 
Červený Kameň – Dynamo Orlové (Tomášek)

6. liga dorast – 16. kolo o 12.45
Jasenica – Udiča (Brundza, Vavrík), Prejta – Dolné 

Kočkovce (Pavlačková, D. Janček), Kolačín – Bolešov 
(Kapila, Kováčik), Dohňany – Tuchyňa (Vadovský, Fo-
lučka), Lysá pod Makytou – Horná Poruba (Ďurčo), 
Sverepec – Plevník (A. Pecuš, Bagín), Pruské – Praz-
nov/Podmanín (o 10.30 – Kováč, D. Komorník)

4. liga starší žiaci – 16. kolo o 10.30
Jasenica – Papradno (Mako, Vavrík), Ladce – Doma-

niža (Hriadel), Pružina – Prečín (Ďurice), Lysá pod Ma-
kytou – Dolná Mariková (Lamžo), Košeca – Dohňany 
(Cabaj, D. Janček), Sverepec – Plevník (Mihálik), Udiča 
má voľno

Delegačná listina ObFZ na 3. apríla

Výsledkový servis oblastných futbalových súťaží

6. liga dorast

4. liga starší žiaci

15. kolo: Praznov – Podvažie 0:3, Visolaje – Pruské 
4:0, Kujaník 2, Bielik, Krála, Kvašov – Sverepec 4:2, Ľ. 
Miček 2, Prekop, D. Mariková – Kolačín 3:0, Šebešťa-
nová – Dohňany 2:1, Jancík, Podmanín – Pružina 4:0
1. Podmanín 13 12 0 1 45:9 36
2. Visolaje 14 9 4 1 38:17 31
3. Pov. Bystrica 13 8 3 2 32:17 27
4. Dohňany 14 7 2 5 29:20 23
5. D. Mariková 14 6 3 5 26:26 21
6. Pružina 14 6 2 6 28:27 20
7. Kolačín 14 6 1 7 31:36 19
8. Kvašov 14 4 5 5 28:30 17
9. Podvažie 14 5 2 7 24:27 17
10. Šebešťanová 14 5 2 7 24:29 14
11. Pruské 14 3 4 7 20:30 13
12. Sverepec 14 2 4 8 18:32 10
13. Praznov 14 1 0 13 19:62 3

15. kolo: Praznov /Podmanín – Jasenica 0:1 (0:0), 
Plevník – Pruské 3:0 (3:0), H. Poruba – Sverepec 5:0 
kontumačne, zápas bol predčasne ukončený pre 
malý počet hráčov hostí, Tuchyňa – Lysá 2:1 (1:0), Pa-
náček, Bolešov – Dohňany 0:6 (0:2), Lukajka 3, Hodo-
ško 2, Pavlis, D. Kočkovce – Kolačín 15:0 (6:0), Suder 4, 
Fedor 3, Pavlík 2, Hlúbik 2, Pilát, Bajza, Kučmín, Ková-
čik,  Udiča – Prejta 2:1 (2:0).
1. H. Poruba 15 12 2 1 67:15 38
2. Udiča 15 12 2 1 65:16 38
3. Plevník 15 11 1 3 55:16 34
4. Pruské 15 10 1 4 49:19 31

5. Tuchyňa 15 9 0 6 25:16 27
6. D. Kočkovce 15 8 1 6 62:28 25
7. Lysá 15 6 3 6 41:44 21
8. Jasenica 15 5 3 7 26:31 18
9. Dohňany 15 5 1 9 35:31 16
10. Prejta 15 5 1 9 27:34 16
11. Praznov 15 4 4 7 41:49 16
12. Sverepec 15 5 0 10 26:38 15
13. Bolešov 15 3 1 11 25:60 10
14. Kolačín 15 0 0 15 8:155 0

15. kolo: Plevník – Udiča hrajú 1. 4., Dohňany 
– Sverepec 7:0 (4:0), Labaj 2, Proč, Piták, Ivanič, Matej 
Vrábel, Martin Vrábel, D. Mariková – Košeca 1:4 (0:2), 

Prečín – Lysá 1:1 (1:0), Sloboda, Domaniža – Pružina 
2:5 (1:2), Papradno – Ladce 0:4 (0:1), Jasenica mala 
voľno.
1. Udiča 13 12 1 0 69:10 37
2. Košeca 14 11 3 0 81:14 36
3. Plevník 12 9 1 2 74:17 28
4. Ladce 14 9 0 5 50:30 27
5. Dohňany 14 7 3 4 41:23 24
6. Pružina 14 6 4 4 43:34 22
7. Domaniža 14 7 1 6 42:46 22
8. D. Mariková 14 4 3 7 28:35 15
9. Papradno 14 4 2 8 27:39 14
10. Prečín 14 4 1 9 30:37 13
11. Lysá 14 3 2 9 18:50 11
12. Jasenica 13 2 1 10 18:67 7
13. Sverepec 14 0 0 14 3:122 0
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Lepšie začali Nové Zámky, ktoré si v úvodných dvad-
siatich minútach vypracovali územnú prevahu. Pú-
chovčania sa spoliehali najmä na rýchle brejky, ktoré 
ale spočiatku úspech neprinášali. Na opačnej strane 
sa Letko vážnejšie zapotil až v 27. minúte, keď sa mu-
sel poriadne natiahnuť pri strele Feherváriho spoza 
pokutového územia. Po následnom rohu mali hostia 
výbornú príležitosť pri protiútoku, nenaložili však s 
ňou dobre a Dovičovič neinkasoval. 

Postupne začali v ofenzíve viac hroziť Púchovčania. 
V najväčších možnostiach trafil Bartoš hlavičkou do 
žrde, Gajdošíka pri nájazde z uhla vychytal Dovičo-
vič a podobne dopadol pri úniku aj Zuziak. Púchov-
ská aktivita bola predsa len odmenená tesne pred 
prestávkou. 

V 44. minúte pri skrumáži v šestnástke domácich hla-
vičkoval Pilát, obranca Tokar zahral rukou a rozhodca 
nariadil pokutový kop. Loptu si postavil Marek Zuziak 
a loptu poslal k opačnej žrdi, než kam smeroval bran-
kár – 0:1. Gól do šatne prevážil misky váh na púchov-
skú stranu a priblížil hostí k trom bodom. 

Hneď po prestávke mohol Púchov viesť už o dva 
góly. Juraj Pilát však v samostatnom úniku zoči-voči 
brankárovi namieril do žrde. Hostia boli aktívnejší a 
domáci aj so šťastím odolávali ich rýchlym ofenzív-
nym akciám. 

Až v 62. minúte pohrozili aj Nové Zámky, striedajúci 
Bombicz postupoval na bránu, nezakončil ale dosta-
točne presne ani razantne. Domáci sa snažili najmä o 
dlhé nakopávané lopty na vysokého košuta, stopéri 
Riška s Brezničanom ho však ustrážili. 
V 69. minúte zaútočili Púchovčania, Gajdošík našiel 

z pravej strany na vzdialenejšej žrdi krásnou prihráv-
kou Zuziaka, ktorý pred prázdnou bránou nemal čo 
riešiť – 0:2. Nové Zámky sa snažili odpovedať a zatla-
čili hostí. Nevypracovali si ale žiadnu vyloženú príleži-
tosť a tak si Dominik Letko pripísal druhé čisté konto 
v jarnej časti. Púchov si odviezol zaslúžené tri body za 
triumf 2:0. 

V priebežnej tabuľke poskočili Púchovčania na 5. 
priečku a na vedúci Šamorín strácajú len šesť bodov. 

21. kolo III. ligy západ mužov: 

FKM Nové Zámky – MŠK Púchov 0:2 (0:1)

Góly: 44., 69. Zuziak

Žlté karty: 44. Tokar, 85. Petráš – 73. Gamboš, 83. Bar-
toš

Rozhodovali: Šima – Jančok, Ábel

Návšteva: 190 divákov

Nové Zámky: Dovičovič – Petráš, Lovska (73. Illés), 
Poluch, Fehervári, Ešek, košút, P. Horáček, Tokar, kurta 
(46. Bombicz), E. Horáček (61. kurej)
Púchov: Letko – Paliesek, Riška, Brezničan, Vanák – 
Bartoš – Zuziak (90. Mynář), Svorada (76. kopiš), Gam-
boš, Pilát – Gajdošík (86. Pastorek)

Najbližší program: 
22. kolo III. ligy západ: MŠk Púchov – TJ Družstevník 
Veľké Ludince, v sobotu 2. 4. od 15:30 hod. 

T. Schügerl

Futbal: Cenné tri body Púchova z Nových Zámkov 

Hodnotenie stretnutia v Nových Zámkoch: 
„Štart do zápasu sme nemali ideálny, dlho sme 
sa nevedeli dostať do hry. Bolo to podobné ako 
v predchádzajúcom domácom stretnutí s Ne-
dedom. Postupom času sme začali predvádzať 
našu hru a vytvorili si dostatok šancí, ktoré sme 
spočiatku nedokázali premeniť. Našťastie nás za 
to súper nepotrestal. Dali sme dva góly a dotiahli 
duel do úspešného konca aj napriek tomu, že v 
posledných minútach mal súper viac z hry.“ 

Ako videl šťastný strelec svoje presné zása-
hy: 
„Prvý som dal z pokutového kopu, brankár sa 
hodil do druhej strany a ja som bezpečne pre-
menil. Druhý gól som strelil do odkrytej brány 
po dobrej prihrávke od Mareka Gajdošíka.“ 

Púchov sa vrátil do boja o čelné priečky:
„Pevne verím, že za nevydareným začiatkom jari 
sme už urobili hrubú čiaru. Samozrejme, že bu-
deme bojovať až do konca, aby sme sa dostali v 
tabuľke čo najvyššie a mohli prípadne pomýšľať 
aj na postup.“ 
-tsch-

Exkluzívne po zápase 
so strelcom dvoch púchovských 
gólov Marekom Zuziakom

Púchovskí futbalisti sa po nevydarenom štarte jarnej časti vracajú na víťaznú vlnu. Na domáce víťazstvo s Nededom 
totiž nadviazali v Nových Zámkoch, kde po dvoch góloch Mareka Zuziaka triumfovali 2:0. Púchov je tak naďalej v 
dosahu čelných priečok tabuľky a jar ešte môže byť veľmi zaujímavá. 
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Futbal mládež: Dôležitý triumf starších žiakov do 15 rokov

18. kolo II. ligy staršieho dorastu (U19): 
MFK Skalica – MŠK Púchov 2:2 (1:2)
Góly MŠK Púchov: Pagáč (vl.), Hrnko
Zostava MŠK Púchov: Pilný – Hrančík, Valašík (64. 
Marman), Rosina (64. Buček), Hafera, Hrnko, Červený, 
kmošena, Vojtek, kováčik (70. Šimko), Strnad

Starší dorastenci bojujú o čelo tabuľky a zo Záhoria si 
chceli odviezť tri body. Domáci však už v šiestej minú-
te otvorili skóre a rýchlo sa ujali vedenia. Do prestáv-
ky už viedli púchovskí futbalisti, keď si najprv Skalica 
dala vlastný gól a Hrnko v 37. minúte po rohovom 
kope upravoval na 1:2. Vedenie však až do konca ne-
vydržalo, Nečas v 66. minúte vyrovnal a stanovil ko-
nečný výsledok na 2:2. Starší dorast je v tabuľke na 5. 
mieste so ziskom 32 bodov a skóre 25:20. 

18. kolo II. ligy mladšieho dorastu (U17): 
MFK Skalica – MŠK Púchov 3:0 (1:0)
Zostava: Vaňo – krčmárik, Ciesar (41. Belica), Borovič-
ka, kvaššay (41. Granzer), Gabaj, Bartoš (41. Strelčík), 
Socha (62. Mušák), Černoško, kendy, Hurta

Duel mladšieho dorastu priniesol jednoznačnú zá-
ležitosť Skalice, ktorá zvíťazila rozdielom triedy. Pú-
chovčania sú v tabuľke na 13. priečke, kde nazbierali 
zatiaľ devätnásť bodov pri skóre 31:37. 

16. kolo I. ligy starších žiakov (U15): 
MŠK Púchov – FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0)
Gól: králik
Zostava: Bračík – P. Brezina, Gabčo, Živčic (36. Vajdík), 
Michalik, Mičúch, Ocelík (70. Fano), Haviar, Vápeník 
(60. A. Gabriš), Sakala (47. krajčík), králik (65. Halmeš)

Starší žiaci hrali existenčný zápas so Zlatými Morav-
cami. Púchovčania sa totiž nachádzajú na poslednej 
priečke tabuľky, ViOn bol štyri body pred nimi pred-
posledný. Veľmi dôležitý duel zvládol Púchov na vý-
bornú a získal cenné tri body. O všetkom rozhodol už 
po desiatich minútach Richard králik, ktorý prekonal 
hosťujúceho brankára a dal skóre konečnú podobu 
v pomere 1:0. Mladí púchovskí futbalisti sú v tabuľke 

naďalej na poslednej 14. priečke so ziskom 7 bodov a 
skóre 10:39. Strata na predposledné miesto sa znížila 
na jeden bod, na dvanásty Senec strácajú Púchovča-
nia len dva body. 

16. kolo I. ligy starších žiakov (U14): 
MŠK Púchov – FC ViOn Zlaté Moravce 0:2 (0:1)
Zostava: Macko – Hanes (44. M. Drahuta), Belás, Hre-
nák, Guzma, Jandušík, Galko (50. klúčik), Bátora (36. 
Šlesar), Reksa, Baláž, Mikoláš (45. Jurík)

Púchov so Zlatými Moravcami prehrával od 24. min-
úty po góle hosťujúceho Vargu. Domáci mali unikát-
nu šancu vyrovnať v 37. minúte, Matej Hrenák ale 
nepremenil pokutový kop. Hostia ešte podčiarkli ví-
ťazstvo druhým presným zásahom po zmene strán. 
Púchov je v tabuľke jedenásty, na konte má desať 
bodov pri skóre 9:56. 

16. kolo I. ligy mladších žiakov (U13): 
FC ViOn Zlaté Moravce – MŠK Púchov 10:0 (6:0)
Zostava: Pacek, Minárech – kurej, klúčik, Ondrišík, Cí-
bik, Lupták, kučiak, Bajza, Mich. Mynář, Chleban, Pet. 
Brezina, Bednárik, Baláž, kadák, D. Gabriš, kres, Mat. 
Moravčík, Haviar, Mich. Moravčík, Jesenský, Porubčan

Mladším žiakom do 13 rokov nevyšiel duel na pôde 
favorizovaných Zlatých Moraviec. Púchovčania na-
priek snahe ani raz neskórovali a inkasovali dvojcifer-
ný debakel. V tabuľke je tento žiacky výber na posled-
nej 14. priečke, kde zatiaľ nazbieral tri body pri skóre 
50:317. 

16. kolo I. ligy mladších žiakov (U12): 
FC ViOn Zlaté Moravce – MŠK Púchov 8:6 (4:4)
Góly: Mich. Mynář 2, Chleban 2, Mozsi, Porubčan
Zostava: S. Drahuta, Martiš – Mozsi, Zlocha, Jurík, 
kadák, Baláž, Solík, krajčík, Porubčan, Obšivan, Mich. 
Mynář, krasňan, Brezáni, E. Drahuta, Fedor, Tuček, 
Chleban, Jurenková, Gabriš, Minárech, klúčik

Mladší žiaci do 12 rokov v Zlatých Moravciach trikrát 
viedli. Dokonca ešte desať minút pred koncom Pú-
chov vyhrával 6:5, aby o víťazstvo v závere prišiel. Zla-
té Moravce vsietili rozhodujúci gól dve minúty pred 
koncom a rozhodli o tom, že tri body ostali doma. 
V tabuľke sú púchovskí futbalisti na 12. priečke so 
ziskom desať bodov a skóre 112:168. 

Najbližší program: 
19. kolo II. ligy dorastu: MŠk Púchov – Fk Slovan Le-
vice vo štvrtok 24. 3. od 10:00 (U19) a od 12:30 (U17) 
na ihrisku v Nosiciach
17. kolo I. ligy starších žiakov: AS Trenčín – MŠk Pú-
chov vo štvrtok 24.3. od 14:00 (U15) a od 16:00 (U14) 
na štadióne v Trenčíne
17. kolo I. ligy mladších žiakov: MŠk Púchov – Šk 
Slovan Bratislava vo štvrtok 24. 3. od 10:00 (U13) a od 
12:00 (U12) na pomocnom ihrisku v Púchove    -tsch-

Mládežnícke futbalové výbery MŠK Púchov mali počas víkendu na programe šesť stretnutí. Vybojovali v nich síce iba 
jedno, ale zato veľmi dôležité víťazstvo. Zachraňujúci sa starší žiaci do 15 rokov totiž doma zdolali v existenčnom zá-
pase Zlaté Moravce. Starší dorast ešte priviezol bod zo Skalice, ďalšie tímy svojim súperom podľahli. 
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Púchov vstupoval do play-off ako tretí tím po zá-
kladnej časti, Prievidza bola šiesta. Napriek tomu sa 
hostia bleskovo ujali vedenia po vydarenom voľnom 
údere. Domáci okamžite kontrovali, najprv prepálil 
brankára Burianec a už v 2. minúte dával korbaš 
presnou strelou na 2:1. Gólová smršť nachvíľu ustala, 
Prievidza potom po ďalšej štandardke vyrovnala na 
2:2. Domáci si držali priebeh pod kontrolou a ešte 
len 16-ročný Daniel krajči skóroval na 3:2. 

Druhá časť bola dlho bez gólov, až po chybe 
púchovskej defenzívy vyrovnali hostia na 3:3. Pú-
chovčania odpovedali tromi gólmi v krátkom slede, 
dostali sa do trojgólového trháku a viedli 6:3. Prievid-
žania so šťastím znížili na 6:4, pohodlný náskok vrátil 
domácim Mišík, ktorý upravoval na 7:4. 

V tretej časti viedli púchovskí florbalisti už 8:4 a zdalo 
sa, že už duel s prehľadom zvládnu. Hostia však ex-
presne znížili na 8:7, na čo vedúci domácej striedač-
ky P. Hinka reagoval oddychovým časom. Taktická 
porada domácim pomohla, v oslabení totiž zvyšoval 
na 9:7 Mišík a krátko po ňom dával už dokonca na 
10:7 Jozef Mrocek. Prievidza ešte raz znížila na 10:8 a 
chystala sa na záverečnú power-play. Tá sa však ne-
konala, keďže gólový účet zavŕšil presnou dorážkou 
k žrdi Jozef Pavel. Púchov sa ujal vedenia v sérii a v 
Prievidzi môže potvrdiť postup do semifinále. 

V play-off sa počítajú víťazstvá, ktoré ostalo v 
Púchove. Vo výkone domáceho mužstva ale ešte 
boli medzery.  „Nie sme spokojní s výkonom, 
nehrali sme dobre. Máme čo zlepšovať a verím, že 
v ďalších zápasoch dokážeme, že vieme hrať lepšie. 
Samozrejme nás teší víťazstvo a vedenie v sérii. 
Jednoznačne chceme v Prievidzi vyhrať a ukončiť 

Florbal: Púchov zvládol vstup do play-off
Florbalisti FBK Púchov odštartovali záverečnú a najdôležitejšiu časť sezóny štvrťfinálovým súbojom play-off pro-
ti Prievidzi. Stretnutie poznačila púchovská nervozita, vďaka ktorej sa hostia dostali do hry a chvíľami siahali po 
prekvapení. Zaúradovala však skúsenosť domácich hráčov, ktorí duel dotiahli do víťazného konca. 

sériu čo najskôr,“ komentoval po zápase kapitán 
FBk Púchov Jakub Mrocek. 
1. zápas štvrťfinále play-off 2. ligy mužov západ: 
FBk Púchov – Šk MS CVČ kladivári Prievidza 11:8 
(3:2, 4:2, 4:4), stav série 1:0 (hrá sa na dva víťazné 
zápasy)
Góly FBK Púchov: Dan. krajči 2, Mišík 2, Burianec, 
korbaš, kozma, Jak. Mrocek, Dom. krajči, Joz. Mro-
cek, Pavel

FBK Púchov - Kladivári Prievidza.

Zostava FBK Púchov: Schügerl (32. Tomáš) – Tuček, 
Jak. Mrocek, Burianec, kukučka, korbaš, Jurenka 
– Joz. Mrocek, Dom. krajči, Dan. krajči – kozma, 
Bulejko, Pavel – Mišík, karlubík, Gajdoš
Najbližší program: 
2. zápas štvrťfinále play-off 2. ligy mužov: Šk MS CVČ 
kladivári Prievidza – FBk Púchov, v sobotu 2. 4. od 
11:00

-tsch-

Hokej mládež: Šiestaci neuspeli v boji o prvenstvo 

10. kolo nadstavbovej časti I. ligy starších žiakov 
(9. ročník): 
MŠK Púchov – HC Slovan Bratislava 3:4 (1:0, 0:3, 
2:1)
Góly: krajč 2, Jeluš
Zostava: kmošena (41. Lopušný) – R. Rusnák, D. Hu-
dík, Ševčík, V. krajčovič – Januščák, P. Ladecký, Deneš 
– kašlík, Jeluš, krajč – Osacký

Deviataci odohrali s favorizovaným Slovanom Bra-
tislava výborný zápas s nešťastným koncom. Pú-
chovčania sa v prvej časti ujali vedenia po góle krajča. 
Zlom nastal v druhej tretine, v ktorej belasí trikrát skó-
rovali a ujali sa vedenia. V tretej časti znižovali krajč 
i Jeluš, na vyrovnanie to však napokon nestačilo. 
Púchovskí deviataci sa v nadstavbe umiestnili na ko-
nečnom 6. mieste so ziskom dvoch bodov pri skóre 

23:68.

10. kolo nadstavbovej časti I. ligy starších žiakov 
(8. ročník): 
MŠK Púchov – HC Slovan Bratislava 0:5 (0:3, 0:1, 
0:1)
Zostava: kadlec – M. Putala, D. Hajas, J. Pobežal, J. Ur-
ban – A. krajčovič, L. Halušková, A. Rusnák – Jesenský, 
Pisch, Martiniuc – P. Haluška, Backo

V stretnutí ôsmakov suverénne triumfoval favorit z 
Bratislavy. Pomer striel 25:33 sľuboval vyrovnanejší 
výsledok, Púchovčania však ani raz neprekonali bran-
kára hostí. V konečnej tabuľke obsadili ôsmaci koneč-
nú 6. priečku so ziskom štyroch bodov a skóre 26:51. 
10. kolo nadstavbovej časti I. ligy mladších žiakov (7. 
ročník): 

HC Slovan Bratislava – MŠK Púchov 3:0
Siedmaci odohrali proti favoritovi dobrý zápas a dlho 
držali nádej na prípadný bodový zisk. Belasí napokon 
zvíťazili trojgólovým rozdielom, púchovskí hokejis-
ti sa nepresadili ani raz. V konečnej tabuľke obsadili 
Púchovčania šiestu priečku so ziskom troch bodov a 
skóre 18:56. 

10. kolo nadstavbovej časti I. ligy mladších žiakov 
(6. ročník): 
HC Slovan Bratislava – MŠK Púchov 9:1
Šiestaci hrali v Bratislave o prvenstvo vo svojej súťaži. 
V priamom súboji však nestačili na Slovan a podľahli 
pomerne jednoznačne 1:9. Púchovčania obsadili v 
celkovej tabuľke výbornú druhú priečku, nazbierali 
celkom 15 bodov pri skóre 37:24. 

-tsch-

Veľkonočný program hokejovej mládeže MŠK Púchov priniesol štyri stretnutia. Púchovské výbery neuspeli proti Slo-
vanu Bratislava ani raz. Najbližšie k bodom boli deviataci, ktorí belasým podľahli len tesne 3:4. Šiestaci hrali v Bratisla-
ve o prvenstvo vo svojej súťaži, podľahli však 1:9 a skončili celkovo druhí.
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MŠK Púchov 
s pokutou 150 eur
Futbalový klub MŠk Púchov bol za 
nevycestovanie na zápas do komárna 
potrestaný pokutou 150 €. Rozhod-
la o tom Disciplinárna komisia ZsFZ. 
Súhrnná čiastka, ktorú MŠk Púchov 
stálo nevycestovanie a kontumácia zá-
pasu v komárne, tak predstavuje 300 
eur. Ešte predtým totiž ŠTk rozhodla o 
úhrade 150 eur pre klub z komárna na 
náklady spojené s organizovaním neo-
dohraného zápasu. 

Pripomíname, že Púchovčania do 
komárna necestovali kvôli administ-
ratívnej chybe. V rozpise zápasov na 
portáli futbalnet.sk bola pôvodne ako 
hrací deň uvedená nedeľa, v týždni 
pred zápasom sa dátum zmenil na 
sobotu. Smerodajná však bola Úradná 
správa ŠTk zo dňa 18. 2. 2016, kde bol 
stanovený termín domácich stretnu-
tí komárna na sobotu. Mužstvo MŠk 
Púchov sa ale pripravovalo na pôvod-
ný nedeľný termín a zmenu si v klube 
všimli až na obed v deň zápasu. 

-tsch-

Vážení fanúšikovia a športová verej-
nosť, 

chcel by som reagovať na výroky, 
ktoré odzneli v článku „Manažéri si 
dátum nepomýlili“ v predchádzajú-
com vydaní Púchovských novín (PN 
11/2016). 
Medzi športovou verejnosťou v 
Púchove vyvolal polemiku neo-
dohraný zápas nášho družstva v 
Komárne. V tejto súvislosti som bol 
spomenutý aj ja. Nedá mi neuviesť 
niekoľko faktov na pravú mieru. 

V prvom rade, v ISSF systéme (sys-
tém Slovenského futbalového 
zväzu) bol v čase mojej poslednej 
kontroly ako hrací deň uvedená ne-
deľa. V Úradnej správe ŠTK ZsFZ zo 
dňa 18. 2. 2016 vyšla zmena hracie- 
ho dňa na sobotu, ktorú som mal 
možnosť vidieť až v sobotu po do-
poludňajšom tréningu. V minulosti 
boli družstvá, resp. vedúci družstiev 
zvlášť informovaní o zmenách v 

Reakcia vedúceho mužstva MŠK Púchov na vyjadrenie 
„Manažéri si dátum nepomýlili“

Úradných správach prostredníc-
tvom manažéra futbalu. 
Asistentka manažéra futbalu pri 
zmene termínu dopravy vyvesila 
rozpis dátumov zápasov na celý 
týždeň na nástenku. Vychádzala zo 
systému futbalnet.sk, keďže nemá 
prístup do systému ISSF. Bohužiaľ, 
zmenu si nikto z nás nevšimol. 

Vo vyjadrení odznelo, že marketin-
gový manažér a vedúci mužstva 
pri nahadzovaní kariet a súpisky 
do systému ISSF nevenovali pozor-
nosť hraciemu dňu. Chcem k tomu 
povedať, že my sme s marketingo-
vým manažérom spolu nesedeli a 
nenahadzovali spoločne súpisky 
do systému. Deje sa tak totiž až po 
predzápasovom tréningu, ktorý bol 
v tomto prípade na programe v so-
botu dopoludnia. Tréner mi oznámi 
zostavu a ja ju potom napíšem do 
systému. Stalo sa tak až v sobotu 
okolo obeda, kedy sme zistili, že ter-
mín zápasu je v sobotu.  

Ďalej sa tvrdí, že pri telefonickom 
overovaní farby dresov s komár-
ňanskými funkcionármi nedošlo k 
overeniu hracieho dňa. My ako ho-
sťujúce družstvo sme podľa zvyk-
lostí nevolali, keďže máme nárok 
na výber farby dresov. Tým pádom 
volávajú vždy domáci hosťom, v 
tomto prípade Komárno nevolalo 
do Púchova.  

Samozrejme, celá vzniknutá situá-
cia ma veľmi mrzí. Som si ale vedo-
mý, že som v tejto veci nepochybil 
a všetky svoje pracovné povinnosti 
pri futbale si už niekoľko rokov pl-
ním tak, ako mám. 

Rastislav Hudec 
vedúci mužstva MŠK Púchov

www.mskpuchov.sk



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

Predám tehlový 2-izbový byt na Štefánikovej ulici, 
72 m², čiastočná rekonštrukcia, 56 500 €. Tel. 0948 
001 811. I-066

Predám 1-izbový byt na Obrancov mieru, 36 m², či-
astočná rekonštrukcia, 40 500 €. Tel. 0948 001 811. 
I-067

Predám pekný slnečný pozemok v Dohňanoch, 
1550 m², cena dohodou. Tel. 0910 329 446. I-068

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

Predám domáce konzumné zemiaky po 0,48 €/kg 
(25 kg balenie po 12 €) a sadbové zemiaky neskoré 
po 0,55 €/kg. Tel. 0904 474 899. I-064

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

kúpim záhradu. Tel. 0902 213 262. I-062

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  

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

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
Reštaurácia Happy Burger prijme kuchára(-ku) na 
TPP. Nástup možný ihneď. Tel. 0908 245 166. I-055
Ponúkam sezónne lesné práce a brigády v okolí. Tel. 
0903 948 047. I-057

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

Prijmem pomocníčku na tržnicu v Púchove. Tel. 
0904 474 899. I-063

SPOMIENK A

Dňa 1. apríla  si pripomíname 4 roky, 
čo nás navždy opustil syn a brat 
Igor Luhový 
vo veku nedožitých 38 rokov.   
kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
Spomínajú rodičia a brat.

ZO SZZP Púchov oznamuje, že poradenský deň 
bude 30. 3. 2016, to je streda, od 10.00 hod. v kan-
celárii ZO (bývalý kataster). kto potrebuje právnu 
radu, môže sa nahlásiť na čísle tel. 0949 103 709 u 
Jána Petra, Obrancov mieru 1152/5, Púchov. Na po-
radenstvo treba priniesť potrebné doklady, ktoré 
máte k problému. 

ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že 7. 5. 
2016 poriada autobusový zájazd na termálne kúpa-
lisko Dunajská Streda. Odchod autobusu bude z 
parkoviska za starým Dk o 6.00 hodine. Poplatok 
na osobu je 12 eur. Vstupné si hradí každý sám. Dr-
žitelia ZŤP preukazu si tento vezmú so sebou. Záu-
jemcovia sa môžu hlásiť do 27. 4. 2016 u Jána Petra, 
Obrancov mieru 1152/5, tel. 0949 103 709.

PTSM ponúka k odberu drevnú štiepku a stabilizo-
vaný kompost. Info: 0905 770 140.
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Útulok OZ Hafkáči 
Považská Bystrica 

ponúka na adopciu rôzne plemená psíkov. 
Taktiež hľadáme majiteľov stratených psíkov  

z Považskej Bystrice, Púchova a okolia.  

Kontakt: 
0911 290 983 alebo facebook.com/hafkaci 

HAFkÁČI – OZ na pomoc opusteným  
a týraným psíkom.

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  
- pohotovostná ambulancia NsP Zdravie 

2. 4. 2016 MUDr. Michal Krump 
3. 4. 2016 MUDr. Slavomír Jahoda

BLAHOŽELANIE
Vedenie mestskej spoloč-
nosti Podniku technických 
služieb mesta a všetci za-
mestnanci firmy blahoželajú 
Eugenovi Dianovi k 60. výro-
čiu narodenín, prajú zdravie a 
veľa ďalších kilometrov bez 
nehody v našej spoločnosti.

ku gratulácii sa pripája primátor mesta R. Henek a 
pracovníci MsÚ Púchov.

kolektív PTSM, s. r. o.

SPOMIENK A

Dňa 30. marca 2016 
si pripomíname
3. výročie úmrtia nášho 
milovaného
Rudolfa Michálka 
z Dolných kočkoviec.  

S láskou a úctou spomína 
manželka a dcéra s rodinou.

SPOMIENK A

Dňa 13. 3. 2016 sme si pripo-
menuli rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama 
Mária Zálešáková 

 
a 29. 3. 2016 uplynulo 8 rokov, 
čo nás navždy opustil
náš drahý otec 
Anton Zálešák.

kto ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú deti Soňa, Danko a Zuzka 
s rodinami.

Realitná kancelária REAL21 hľadá nových ľudí na 
pozíciu realitný maklér. Vysoké finančné ohodnote-
nie, práca na živnosť. Volajte 0917 720 046.

OZNAMY
ZO SZZP v Púchove oznamuje svojim členom, že sa 
bude konať týždenný regeneračný pobyt v Turčian-
skych Tepliciach v termíne od 10. do 17.  7.  2016. 
Ubytovanie v hoteli Vyšehrad. Program: kúpalisko, 
masáže, opekačka, každý večer živá hudba. Dopra-
va tam aj späť. Plná penzia. Poplatok na osobu 160 
eur. Prihlásiť sa môžete u J. Petra, Obrancov mieru 
1152/5, Púchov. Tel. 0948 103 709.

Prijmeme pracovníka(-čku) do predajne v Púchove. 
Tel. 0907 029 227. I-065
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