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Odmenili jednotkárov a Bystrík odštartoval kultúrne leto
Za samé jednotky leto na jednotku alebo byť šikovným sa v Púchove oplatí. Tento projekt, ktorý si 
vymysleli v Púchovskej kultúre pred tromi rokmi a ktorým motivujú školákov dosahovať čo najlep-
šie výsledky, nechýbal ani v úvode tohtoročného púchovského kultúrneho leta.

Vyžrebovaní účastníci súťaže Za samé jednotky leto na jednotku alebo byť šikovný sa v Púchove oplatí

Nádej získať odmenu za výsledky v 
škole mali naozaj len tí najlepší - samí 
jednotkári. A aj keď bolo pripravených 
veľa cien, stále to nestačilo na odme-
nu pre všetkých jednotkárov, preto sa 
losovalo z pripravených troch osudí, 
ktoré ukrývali mená čistých jednot-
károv prvého stupňa základných škôl, 
druhého stupňa základných škôl a 
stredoškolákov. V púchovských ško-
lách si záverečné vysvedčenie so sa-
mými jednotkami prevzalo v posledný 
deň školského roku dohromady 263 
žiakov. Najviac jednotkárov sa tento 
rok „urodilo“ na ZŠ Mládežnícka (92), 
druhou v poradí bola ZŠ Gorazdova 
(69), treťou ZŠ Komenského (48), ďalej 
cirkevná škola sv. Margity (23), gymná-
zium (14) a ZŠ Slovanská (13).
Pre vyžrebovaných jednotkárov boli 
nachystané naozaj zaujímavé ceny. 
Nechýbali medzi nimi pobytové tá-
bory, ktoré venovalo CVČ Včielka pre 
mladšie i staršie deti a 6. zbor púchov-
ských skautov. Spoločnosť Púchovská 
kultúra zasa pridala denný divadelný 
a muzikálový tábor. Medzi cenami 
boli aj permanentky na kúpalisko, 
do fitnescentier, poukaz na wellness 
a samozrejme poukazy na zmrzlinu 
a nealko miešané letné nápoje.  Ná-
vštevníkov otvorenia kultúrneho leta 
spevom sprevádzala Karin Riljaková, 
nekôr štafetu prevzal víťaz súťaže Co-
ca-Cola PopStar (2005) Bystrík s kape-
lou. Milé tanečné číslo vystrihli aj malí 
„Smajlíci“ (foto úplne vpravo dole). 

-tam- 

1. STUPEŇ ZŠ:
Letný denný tábor CVČ Včielka:
Michaela Luhová, ZŠ Mládežnícka
Denný divadelný tábor Divadla 
Púchov: Samuel Huťťa, ZŠ Mlá-
dežnícka
Zmrzlina na leto (30 x)
Oliver Chyba, ZŠ Mládežnícka
Permanentka na kúpalisko (10 x):
Keira Correale, ZŠ Gorazdova
Matej Rúček, ZŠ Mládežnícka
Jasmína Mikulová, ZŠ Gorazdova
Nadia Andrews, ZŠ Komenského
Isabel Húževková, ZŠ Mládežnícka
Darčekový poukaz – wellness pre 
2 osoby na 2 hodiny: 
Michaela Duháčková, ZŠ Kom.
Sofia Sliacka, ZŠ Mládežnícka
Michaela Plánovská, ZŠ Mlád.
Lukáš Vozár, CZŠ sv. Margity

2. STUPEŇ ZŠ: 
Denný tábor DK Púchov – muzikál 
(7-dňový) + Noc v divadle:
Michaela Ďurišová, ZŠ Gorazdova
Letný astronomický denný tábor 
CVČ Včielka: K. Galovičová, ZŠ Kom.
Letný pobytový tábor 6. zboru sk-
autov a skautiek: Liliana Drábová, 
ZŠ Gorazdova
Zmrzlina na leto (30 x): 
Natália Pojezdalová, ZŠ Gorazdova
Lujza Pagáčová, ZŠ Mládežnícka
Permanentka na kúpalisko (10 x):
Nina Kučíková, ZŠ Mládežnícka
Nina Rosinová, ZŠ Slovanská
Sandra Halušková, ZŠ Komenského 
Lívia Hochlová, ZŠ Komenského
Kristína Janišová, ZŠ Mládežnícka
Darček. poukaz – wellness na 2 h: 
Zachariáš Galánek, ZŠ Gorazdova

STREDNÉ ŠKOLY:
Permanentka do FITka – Šport-
centrum Púchov: Simona Veteš-
ková, gymnázium
Permanentka do FITKA – Pepek 
Gym: Katarína Drábiková, SZŠ Nitra
Barbora Kučíková, gymnázium
Permanentka do kina na leto (10 
vstupov): M. Ďurišová, OA PB 
Permanentka na bedbinton – 
Športcentrum Púchov: Martina 
Kovářová, PASA Trenčín
Zmrzlina na leto (30 x):
Zuzana Krásna, gymnázium
Permanentka na kúpalisko (10 x):
Valika Bujnochová, gymnázium
Paulína Boleková, gymnázium
Nealko miešaný drink na leto (10 x):
Barbora Ivaničová, gymnázium
Marek Miček, gymnázium

Bonusová cena žrebovaná zo 
všetkých: zmrzlina na leto (30 x): 
Matúš Šalamún, ZŠ Mládež.
Súťaž pripravilo mesto Púchov 
a Púchovská kultúra. Sponzori: 
CVČ Včielka, MŠK Púchov, PTSM 
Púchov, Cukráreň pred oponou, 
Sport Aqua Púchov, Pepek Gym, 
Kaviareň El Greco a 6. zbor skau-
tov a skautiek Púchov.
          M. Vargová, manažérka PK



Podľa zistení redakcie Púchovských 
novín sa radnica o problematiku 
mestských nájomných bytov za-
ujíma a vlani (6. 6. 2017) zaslala 
Štátnemu fondu rozvoja bývania 
žiadosť o predčasné splatenie úve-
ru, ktorý bol zo ŠFRB poskytnutý na 
výstavbu predmetných nájomných 
bytov. O týždeň prišla odpoveď, v 
ktorej riaditeľ odboru správy a ria- 
denia úverov Ing. Peter Dolinský 
uvádza: 
„Z dôvodu dodržania účelu užíva-
nia nájomného bytového domu, 
ktorý bol poskytnutý podľa a v 
súlade s ust. § 6 odst. 1 písm. b) zá-
kona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom 
fonde rozvoja bývania v znení ne-
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Užívateľom nájomných bytov dali poslanci nádej
Predprázdninové rokovanie púchovského mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. júna v  divadle, dávalo tušiť, 
že okrem naplánovaného programu sa doň zmestí ešte jeden bod. Problém opäť raz končiacich nájomných zmluv dlho-
ročných užívateľov mestských nájomných bytov. Pomerne ostro ladené letáky, ktoré nájomníci z Moyzesovej a Moravskej 
1866 a 1867 na jednej strane so spoločnou fotografiou nájomníkov, na druhej strane s textom, vytvárali dojem prísľubu 
plamennej diskusie. Na zastupiteľstve sa však nič podobné neudialo. Ani po trojnásobnom vyzvaní a udelení slova, sa nik 
z prítomných nepodujal poslaneckému plénu vysvetliť alebo pretlmočiť situáciu, ktorá ich trápi.  Prítomní sa rozrozpráva-
li počas individuálnych rozhovorov s poslancami cez prestávku, po schválení uznesenia, ktoré sa ich dotýkalo.

Pozmeňujúci návrh na doplnenie pro-
gramu rokovania Mestského zastupi-
telstva (MsZ) Púchov predniesla pred 
schvaľovaním programu poslankyňa 
Irena Kováčiková. Jej návrh našiel 
podľa očakávania oporu v celom pléne 
a tak sa problematika riešenia situácie 
nájomníkov mestských nájomných 
bytov na Moyzesovej a Moravskej 
1866 a 1867, ktorým v predchádzajú-
cich dňoch radnica doručila žiadosť o 
uvoľnenie nájomného bytu z dôvodu 
nesplnenia zákonom stanovených 
podmienok (v drivivej väčšine ob-
medzená výška príjmu), posunula na 
úvod rokovania. Púchovské pravidlá 
rokovania MsZ dávajú pred každým 
bodom programu možnosť vyjadriť sa 
k nemu aj zainteresovanej verejnosti, 
aby občania nemuseli čakať do záveru, 
často zdĺhavých zasadaní. Prítomných 
sediacich nájomníkov vyzval k vyja-
dreniu viceprimátor Roman Hvizdák, 
ktorý ostatné zastupiteľstvo viedol. 
Ani po opakovaných výzvách alebo 
skôr nabádaniach  sa nik z prítomných 
neodhodlal postaviť a poslancom pre-
rozprávať problém, ktorý ich ťaží. Pro-
blematiku následne sčasti pretlmočil 

na základe prečítania stanoviska (kto-
ré bolo pôvodne zrejme pripravované 
jedným zo zástupcov nájomníkov ako 
spoločné vyhlásenie) viceprimátor. „V 
prípade našich bytoviek s popisnými 
číslami 1866 a 1867 ide o nájomné, nie 
sociálne byty... nájomné byty nám boli 
pridelené po viac ako desiatich rokoch 
čakania v poradovníku... odovzdané 
do užívania v rokoch 2003, resp. 2005 
s ústnym prísľubom možnéh oodpre-
dania v budúcnosti. Nájomné byty 
nám boli formou dodatku pravidelne 
v zmysle nájomnej zmluvy predlžova-
né každé 3 roky. Táto skutočnosť bola 
porušená až v minulom roku, kedy 
neboli časti nájomníkov predĺžené 
nájomné zmluvy, no napriek tomu aj 
naďalej bývali v pridelených bytoch 
a platili nájomné... všetci nájomníci, 
ktorí sme sa na vás obrátili, máme 
vysporiadané všetky záväzky voči 
mestu... Sme si vedomí, že legislatíva v 
oblasti nájomných bytov postavených 
s podporou ŠFRB vyžaduje plnenie vi-
acerých požiadaviek, medzi ktoré pa-
trí aj príjem členov domácnosti, ktorý 
predstavuje v súčasnosti kardinálny 
problém pre veľkú časť nájomníkov a 

ktorý je dôvodom návrhu na vyprata-
nie viacerých nájomníkov. V súčasnos-
ti je to cca 5 rodín, ale už koncom roka  
2018, kedy končia zmluvy ďalším ná-
jomníkom, k nim pribudnú ďalší.“
Poslanci boli v diskusii zdieľnejší. Ivan 
Sadloň nabádal kolegov k pomoci, 
aby užívatelia mestských nájomných 
bytov v nich mohli ostať aj naďalej. 
Daniel Lako zasa v diskusii spochyb-
nil v minulosti vyhodnocované výšky 
príjmov žiadateľov o opakované predĺ-
ženie nájmu v mestských nájomných 
bytoch a zaujímalo ho, kto konkrétne 
bol za zisťovanie týchto skutočností 
zodpovedný. Od vedúcej oddelenia 
dopravy a služieb mestského úradu  
(MsÚ) Aleny Vavrovej sa dozvedel, že 
to bola referentka bytovej politiky, kto-
rá v súčasnosti už na MsÚ nepracuje. 
Takýto referent vo všeobecnosti získa-
né údaje posúva príslušnej komisii a tá 
zasa dáva odporúčanie (alebo aj nie) 
primátorovi mesta, ktorý zmluvy pod-
pisuje. Poslanec Kubičár poznamenal: 
„Neverím, že referentka, ktorá zistila 
takúto okolnosť, že si to nechala pre 
seba.“ Cyril Crkoň, predseda dotknutej 
komisie, ktorá rieši problematiku pri-
deľovania mestských nájomných by-
tov a takisto opakované predlžovanie 
zmluv sa pri svojom preslove obrátil k 
prítomným občanom: „Som predseda 
bytovej komisie a je pravdou že nám 
boli od pani referentky predkladané 
vaše lustrácie... bolo to na hrane... 
napriek tomu vám boli predĺžené 
zmluvy... komisia má len odporúčací 
charakter... ja keď som hlasoval, hla-
soval som za a porušil som tým VZN.“ 
Nie príliš šťastné Crkoňove vyjadrenia 
sa snažila korigovať vedúca oddele-
nia dopravy a služieb, pod ktorého 
gesciu mestské nájomné byty patria. 

Podľa nej ide o VZN, ktoré upravuje 
vlastnícke vzťahy nájomníkov k iným 
nehnuteľnostiam, zákon zasa ošetruje 
výšku príjmu potenciálneho žiadateľa 
o nájomný byt postavený s podporou 
Štátneho fondu rozvoja bývania. Tá 
pri prvom podpise nájomnej zmluvy 
podľa nej nemá prekročiť 3 až 4-náso-
bok životného minima, pri opakova-
nom predĺžení nájmu 3,5- až 4,5-náso-
bok. Vavrová zároveň upozornila: „Nik 
od nás nemôže chcieť, aby sme robili 
ústretové kroky na úkor zákona.“  
Text uznesenia, ktoré poslanci MsZ 
Púchov napokon v súvislosti s proble-
matikou nájomných bytov schválili, 
dáva podľa D. Laka nájomníkom veľkú 
nádej, že v týchtochto bytoch budú 
bývať aj naďalej. Schválené uznesenie 
hovorí o predĺžení doby nájmu tým ná-
jomníkom (Ul. Moyzesova 1866, 1867), 
ktorý už dostali výzvy na uvoľnenie 
bytov na dobu určitú - do 1. 3. 2019. 
Tomuto predĺženiu musí predchádzať 
odporúčanie komisiou dopravy, slu-
žieb a bytovej politiky s následným 
schválením MsZ, pričom toto musí 
byť zároveň v súlade so zákonom a 
zmluvou so ŠFRB. Ďalej uznesenie od-
porúča primátorovi mesta rokovať  so 
ŠFRB o možnosti predčasného splate-
nia úveru pred jeho splatnosťou a tieto 
rokovania absolvovať najneskôr do 15. 
8. 2018 (rokovací tím: primátor Henek, 
C. Crkoň, L. Ranik, I. Kováčiková). A do 
tretice, v súčinnosti s mestom Púchov 
preveriť, kto v súčasnosti v uvedených 
bytoch býva. 
(Termín konania prípadného tzv. mimoriad-
neho MsZ nebol v čase uzávierky PN známy.)

T. Moravcová
Stanovisko ministerstva dopravy a 

výstavby z pondelka (2. 7. 2018) 
si prečítate na nasledujúcej strane 4

skorších predpisov (ďalej len „Zá-
kon“) si Vám po dôkladnom uváže-
ní dovoľujeme oznámiť zamietavé 
stanovisko Štátneho fondu rozvo-
ja bývania (ďalej len „ŠFRB“):
Zo strany ŠFRB Vám bola poskyt-
nutá podpora pre účely obstarania 
nájomného bytového domu. Jed-
ným z predpokladov poskytnutia 
podpory ŠFRB bolo aj zachova-
nie nájomného charakteru bytov 
najmenej 30 rokov od vydania prá-
voplatného kolaudačního rozhod-
nutia. Zo strany ŠRFB nie je možné 
z právneho hľadiska dostatočne 
a účinne zabezpečiť zachovanie 
trvania nájomného charakteru 
bytových domov po predčasnom 
splatení úveru tak, aby nedošlo k 
ohrozeniu bývania sociálne zrani-
teľnejšej vrstvy obyvatelstva, čo by 
bolo v rozpore s cieľom a úlohami 
ŠFRB.“                                                      -tam-

Mesto žiadalo ŠFRB o predčasné 
splatenie úveru už vlani
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3.  júl - sv. Tomáš, apoštol; sv. Anatol, 
biskup
• Irenej - z gréckeho slova eirénaios, kto-
ré znamená „mierumilovný“ 
• Miloslav - slovanské meno s význa-
mom „(nech je) slávny milosťou“
• Miliduch - slovanské meno s význa-
mom „(nech je) milý duchom“ 
• Milomír, Radimír, Rodimír, Radimíra - 
slovan. meno (nech má rád mier, svet) 
• Milorad - slovanské meno s významom 
„(nech má) rád milosť“
4. júl - sv. Alžbeta Portugalská; sv. Pro-
kop Sázavský, opát
• Procius - pravdepodobne z gréckeho 
mena Próteus (protós = prvý)
• Prokop, Prokopa - má grécky pôvod a 
v preklade znamená „pripravený na boj“, 
„priekopník“
5. júl - sv. Cyril a Metod, slovanskí vieroz-
vesťcovia
• Cyril, Cyrila, Cyrus - má grécky pôvod a 
význam mena je „pán“
• Metod - má grécky pôvod a význam 
mena je „metóda“, „cesta“
6. júl - sv. Mária Gorettiová, panna a mu-
čenica
• Patrik, Patrícia - lat. pôvod (pater = 
otec) s význam.  „urodzený“, „panský“
• Patrokles - má grécky pôvod a význam 
mena je „otcova sláva“
7. júl - sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz; 
sv. Vilibald, biskup; bl. Ifigénia, panna
• Donald - keltské meno s významom 
„vládca sveta“
• Oliver - má latinský pôvod a význam 
mena je „pestovateľ olív“
• Kastor - má grécky pôvod a význam 
mena je „bobor“
• Veleslav, Velislav, Veleslava, Velislava 
- slovanské meno s významom „veľmi 
slávny“
8. júl - sv. Akvila a Priska; sv. Prokop, mu-
čeník; sv. Ivan, pustovník
• Ivan, Ivo - má hebrejský pôvod (Jocha-
nán) s význ.  „Boh je milostivý“
• Kilián - pravd. keltské meno s význa-
mom „mních“ alebo „malý bojovník“
• Perikles - má grécky pôvod a význam 
mena je „veľmi slávny“
9. júl - sv. Augustín Zhao Rong, kňaz, a 
Peter Sans, biskup, a spoločníci, čínski 
mučeníci; sv. Lujza
• Lujza - má pôvod vo franc.,  ženská po-
dob Ľudovíta (slávny bojovník)
• Lukrécius, Lukrécia - rímske rodové 
meno odvodené od slova lucrum = zisk, 
lakomstvo
• Lizelota - nem. meno, ktoré vzniklo z 
dvoch mien - Elisabeth a Charlotte
10. júl - sv. Libuša (Amalberga); sv. Ka-
nút, kráľ a mučeník; sv. Anatolia, panna 
a mučenica
• Amália - germ. pôvod („pracovitá“)
• Amína - arab. ( „oddaná“, „verná“)
• Lada - slovanská bohyňa krásy, pôvod-
ný indoeurópsky význam slova je „žena“
11. júl - sv. Benedikt, opát, spolupatrón 
Európy; sv. Oľga
Milota, Milutín - má slovanský pôvod a 
význam mena je „milovaná (milovaný)“

Blahoželáme k meninám

• Existuje možnosť, aby mesto 
(obec) mohlo odpredať nájom-
né byty postavené z podpory 
zo ŠFRB do vlastníctva dlhoroč-
ných nájomcov? Ak áno, kedy 
môže takáto situácia nastať?
Obec/mesto ako výlučný vlastník 
nájomného bytu môže s takým-
to nájomnými bytmi nakladať pri 
dodržaní všeobecne záväzných 
právnych predpisov a prijatých 
zmluvných záväzkov. Obstaranie 
nájomných bytov bolo podpo-
rené dotáciou z ministerstva a 
zvýhodneným úverom zo ŠFRB. 
Obec/mesto preto musí rešpek-
tovať aj ustanovenia zmluvy o po-
skytnutí dotácie, resp. zmluvy o 
úvere zo ŠFRB. V zmluve o poskyt-
nutí dotácie sa obec/mesto zavia-
zala zachovať nájomný charakter 
bytov po určitú dobu. V súčas-
nosti je táto doba stanovená na 
najmenej 20 rokov, no v minulosti 
boli uzatvárané zmluvy, kde bola 
doba stanovená na 30 rokov, resp. 
po celú dobu životnosti stavby. 
Tento záväzok bol zabezpeče-
ný zriadením záložného práva k 
obstaraným nájomným bytom v 
prospech ministerstva.
 
Nájomné byty majú byť prenají-
mané oprávneným fyzickým oso-
bám podľa § 22 ods. 3 zákona č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na roz-
voj bývania a o sociálnom bývaní 
v znení neskorších predpisov. Ná-
jomná zmluva môže byť uzatvore-
ná štandardne najdlhšie na 3 roky, 
nájomca však má právo na opako-
vané uzatvorenie nájomnej zmlu-
vy za predpokladu, že aj naďalej 
spĺňa podmienky pre poskytnutie 
(najmä výšku príjmu domácnos-
tí). Nie je preto možné hovoriť o 
dlhoročných nájomcoch.
 
V prípade, že sa obec/mesto v 
budúcnosti  po dodržaní vyššie 
uvedených zmluvných podmie-
nok rozhodne predať nájomné 

byty, doterajší nájomca nemá pred-
kupné právo k tomuto nájomnému 
bytu.
               
Vo všeobecnosti, vzhľadom na nízky 
podiel nájomných bytov ministerstvo 
zastáva názor, aby si obce ponechali 
podporené byty ako nájomné aj po 
uplynutí vyššie uvedenej doby.
  
• Aká sankcia hrozí mestu (obci) ak 
byty prenajíma nájomcom, ktorí 
nespĺňajú stanovené podmienky?
Ak vlastník nájomného bytu, podpo-
reného dotáciou z ministerstva alebo 
zvýhodneným úverom zo ŠFRB pre-
najíma tento byt inej ako oprávnenej 
osobe podľa § 22 ods. 3 zákona č. 
443/2010 Z. z., môže sa to považovať 
za porušenie zmluvných podmie-
nok. Ministerstvo je v takom prípa-
de oprávnené odstúpiť od zmluvy o 
poskytnutie dotácie a samospráva je 
povinná vrátiť poskytnutú dotáciu 
vrátane príslušenstva. Rovnako môže 
postupovať aj ŠFRB, ktorý bude poža-
dovať vrátenie nesplatenej časti úve-
ru vrátane príslušenstva.
 

• Akým spôsobom sa kontroluje 
nakladanie s nájomnými bytmi, 
ktoré boli postavené s podporou 
ŠFRB a ich využívanie? 
Kontrolu dodržiavania podmienok 
vyplývajúcich z uzatvorenej zmlu-
vy o poskytnutie dotácie vykonáva 
priamo ministerstvo a podmienok 
vyplývajúcich z uzatvorenej zmlu-
vy o poskytnutí úveru zase priamo 

ŠFRB. Kontrolnú činnosť vykonávajú 
aj pracovníci miestne príslušného 
okresného úradu v sídle kraja ako 
orgán miestnej štátnej správy na úse-
ku bývania. Keďže ide o nakladanie s 
majetkom, na ktorého obstaranie boli 
poskytnuté verejné finančné pros-
triedky, pri výkone kontroly sa pri-
merane postupuje podľa ustanovení 
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov.
 
• Aká je filozofia výstavby nájom-
ných bytov postavených s podpo-
rou ŠFRB  z pohľadu ministerstva? 
Má ísť o tzv. štartovacie byty, príp. 
na preklenutie nepriaznivých ži-
votných situácií alebo o poskytnu-
tie dlhodobého bývania?
Zvyšovanie počtu nájomných by-
tov je už dlhodobo jednou z priorít 
štátnej bytovej politiky. Štátna inter-
vencia je zameraná na zabezpečenie 
bývania tým skupinám obyvateľstva  
(§ 22 zákona č. 443/2010 Z. z.), ktoré 
si vzhľadom na svoj príjem nedoká-
žu zabezpečiť bývanie na komerč-
nom trhu. Využívajú sa na to rôzne 
finančné nástroje, predovšetkým do-
tácie na rozvoj bývania poskytované 
ministerstvom a Štátnym fondom 
rozvoja bývania. Príjemcom pod-
pory sú obce a mestá, ktoré majú v 
zmysle zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zria- 
dení v znení neskorších predpisov 
povinnosť utvárať vhodné podmien-
ky na bývanie a zabezpečovať potre-
by obce a jej obyvateľov.
 
• Je súčasná platná legislatíva 
riešiaca výstavbu a nakladanie s 
nájomnými bytmi, ktoré boli po-
stavené obcou alebo mestom s 
podporou ŠFRB rozdielna od tej, 
ktorá platila v rokoch 2001 – 2005?  
Aj legislatíva v oblasti podpory ná-
jomného bývania sa vyvíja v súlade s 
požiadavkami doby a aplikačnej pra-
xe. Základné princípy a atribúty, ako 
povinnosť zachovania nájomného 
charakteru bytov či limitovanie príj- 
mov žiadateľov o pridelenie nájom-
ného bytu však zostali zachované.

-tam-, foto: archív PN

Ministerstvo dopravy a výstavby o nájomných bytoch 
Redakcia Púchovských novín (PN) uplynulý týždeň oslovila s danou problematikou 
ŠFRB, no s odvolaním sa na vnútorné nastavenie pravidiel komunikácie s médiami 
sa nám do predĺženej uzávierky (pondelok, 2. júla) novšie stanovisko, ako to, ktorým 
disponuje mesto Púchov z roku 2017, získať nepodarilo. Hovorca ŠFRB prisľúbil vyja-
drenie v horizonte budúceho týždňa. Otázky redakcia PN zaslala aj na jeho rezortné 
ministerstvo dopravy a výstavby, ktoré do uzávierky zaslalo nasledujúce vyjadrenie: 
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Od nedele 1. júla došlo k viacerým zmenám 
v poskytovaní lekárskej pohotovosti,
Dubničania a Ilavčania nájdu najbližšiu pohotovosť 
pre deti a dorast v Trenčíne alebo Púchove 

Kompetencia zabezpečovať výber 
poskytovateľov lekárskej služby 
prvej pomoci, ľudovo nazývanej 
aj lekárskej pohotovosti, bola sa-
mosprávnym krajom zákonom s 
účinnosťou od 1. novembra 2017 
odňatá a je v gescii Ministerstva 
zdravotníctva SR. To pripravilo 
zmenu legislatívy a v priebehu pr-
vej polovice tohto roka vyhlásilo 
súťaž na nových poskytovateľov 
ambulantnej pohotovostnej služ-
by. Aj v Trenčianskom kraji tak vo 
viacerých okresoch dôjde od nede-
le k niekoľkým zmenám. 

Zmena času lekárskej 
pohotovosti sa dotkne 
len niektorých okresov
Trenčiansky samosprávny kraj 
oznamuje občanom, že s účinnos-
ťou od 1. júla 2018 bude ambulant-
ná pohotovostná služba pre dospe-
lých a ambulantná pohotovostná 
služba pre deti  a dorast dostupná 
v pracovných dňoch od 16.00 do 
22.00 hod., cez víkend a počas svi-
atkov od 7.00 do 22.00 hod. V prí-
pade, ak by u človeka došlo k náh-
lemu zhoršeniu zdravotného stavu, 
Ministerstvo zdravotníctva odpor-
úča obrátiť sa po 22.00 hodine na 
pracovisko urgentného príjmu v 
najbližšej nemocnici, vo vážnych 
prípadoch radí volať záchrannú 
zdravotnú službu. 

Pohotovosť verejnosť nájde tam, 
kde doteraz, výnimkou je mesto 
Partizánske
Ambulantné pohotovosti verejno-
sť nájde na tých istých miestach 
prevádzkovania ako doposiaľ,  s 
výnimkou ambulancie pevnej am-
bulantnej pohotovostnej služby 
pre deti a dorast v Partizánskom. Tá 
bude od nedele 1. 7. 2018 v prevád-
zke na adrese Hrnčírikova 22/6, po-
skytovateľom je spol. MEDVIN, s.r.o.

Oznam pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, týkajúci sa zm-
ien v poskytovaní pohotovostnej služby, ktoré vstúpili do platnosti v nedeľu  
1. júla 2018: Lekárska služba prvej pomoci sa mení na ambulantnú pohotovost-
nú službu. Tá nebude dostupná do ranných hodín, ale len do 22.00  večer. Ďal-
šie zmeny sa dotknú najmä okresov Ilava, Bánovce nad Bebravou a Trenčín. 

12. júl - sv. Ján Gualbert, opát
• Fortunát, Fortunáta - podľa rímskej bo-
hyne šťastia
• Nina - je ruské meno s významom „po-
chádzajúca z Ninive“
13. júl - sv. Henrich II., cisár; sv. Klélia Bar-
bieriová, panna
• Arne - škandinávske, s význ. „orol“
• Borivoj - slovanské („bojuj s vojom“)
• Margita, Merkéta - má orientálny pô-
vod a význam mena je „perla“
14. júl - sv. Kamil z Lellis, kňaz; bl. Hroz-
nata, mučeník
• Kamil - orientálne meno, ktoré zname-
ná „chrámový sluha“
15. júl - sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ 
Cirkvi; sv. Vladimír, knieža
• Egon - germánske s význ. „meč“
• Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Henrich - 
germánske s význ. je „vládca domu“
• Šarlota, Lota - francúzska podoba 
mena Karolína
16. júl - Panna Mária Karmelská; bl. Ľu-
bica (Amata), panna a mučenica
• Drahomír - má slovanský pôvod a vý-
znam mena je „komu je drahý mier“
• Karmela - hebrejské meno s význa-
mom „záhrada, vinica“
• Rút - hebrejské meno s významom 
„krásna“
17.  júl - sv. Andrej Svorad a Benedikt, 
pustovníci; sv. Marcelína, panna
• Bohuslav, Božislav - má slovanský pô-
vod a jeho význam je „Bohu sláva“, „Boha 
oslavuj“
• Svorad - slovanské meno s významom 
„(maj) svojich rád“
18. júl - sv. Fridrich; bl. Tarzícia, panna a 
mučenica; sv. Pavol Peter Gojdič, biskup 
a mučeník
• Kamila - orientálne meno, ktoré zna-
mená „chrámový sluha“ 
19. júl - sv. Zlatica (Aurea), panna a mu-
čenica
• Dušana - má južnoslovanský pôvod a 
znamená „slávny duchom“
20.  júl - sv. Oľga, kňažná; sv. Apolinár, 
biskup; sv. Eliáš, prorok
• Eliáš, Eliána, Elisa - má hebrejský pôvod 
a znamená „môj Boh“
• Iľja, Ilia, Iliana - slovanská podoba heb-
rejského mena Eliáš
21.  júl - sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a 
učiteľ Cirkvi
• Daniel, Dan - má hebrejský pôvod a vý-
znam mena je „Boh je sudca“
22. júl - sv. Mária Magdaléna
• Magdaléna, Magda, Mahuliena, Majda - 
rôzne podoby novozák. žen. mena hebr. 
pôvodu („pochádzajúca z Magdaly“) 
23. júl - sv. Brigita, kráľovná a rehoľníč-
ka, spolupatrónka Európy
• Apolinár, Apolinára - latinské meno s 
významom „patriaci Apolónovi“
• Libérius, Libor, Liborius, Libora - latin-
ský pôvod s významom „slobodný“
• Lilien - lat. („ľaliová“)
• Oľga - má škandinávsky pôvod (Helga) 
a v preklade znamená „zdravý, šťastný“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)

Blahoželáme k meninám

Detskú pohotovosť v Bánovciach 
ani v Dubnici nad Váhom zatiaľ 
nenájdete
Trenčiansky samosprávny kraj 
si dovoľuje dať do pozornosti 
skutočnosť, že s účinnosťou od 
1.7.2018 nebude v prevádzke 
ambulancia pevnej ambulantnej 
pohotovostnej služby pre deti a 
dorast v Dubnici nad Váhom pre 
spádové územie okresu Ilava, ani 
ambulancia pevnej ambulantnej 
pohotovostnej služby pre deti a 
dorast v Bánovciach nad Bebravou 
pre spádové územie okresu Bá-
novce nad Bebravou. Do dnešné-
ho dňa totiž Ministerstvom zdra-
votníctva SR nebol vybraný ani 
poverený výkonom ambulantnej 
pohotovostnej služby pre deti a 
dorast  žiadny poskytovateľ. 

Občania uvedených okresov, kto-
rých zdravotný stav si bude vyža-
dovať poskytnutie ambulantnej 
pohotovostnej služby, môžu na-
vštíviť najbližšiu ambulanciu pev-
nej ambulantnej pohotovostnej 
služby pre deti a dorast v zmysle 
aktuálneho rozpisu. Po novom tak 
Dubničania a Ilavčania spolu s oby-
vateľmi okolitých obcí, nájdu naj-
bližšiu pohotovosť pre deti a dorast 
vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, 
prípadne pod Lachovcom v Púcho-
ve. Obyvatelia okresu Bánovce nad 
Bebravou môžu s deťmi vyhľadať 
pomoc rovnako vo Fakultnej ne-
mocnici v Trenčíne alebo na Hrnčí-
rikovej ulici v Partizánskom. 

V Púchove PeDe a DŽIVA
Pre Púchov okolie bude zabezpečo-
vať pohotovosť pre deti a dorast  v 
priestoroch NsP Zdravie (Ul. Pod La-
chovcom 1727/55) eseročka PeDe 
detskej lekárky MUDr. Evy Cígerovej. 
Ambulantnú pohotostnú službu 
pre dospelých zasa firma DŽIVA 

spol. s r. o  MUDr. Igora Hurtu.

Otázny je aj Trenčín 
pre dospelých 
Ambulancia pevnej ambulantnej 
pohotovostnej služby pre dospe-
lých v Trenčíne pre spádové územie 
okresu Trenčín začína podľa vyja-
drenia organizátora spol. RZP, a. s., 
svoju činnosť až od 16. júla 2018. 
Do tohto dátumu môžu občania 
okresu Trenčín, ktorých zdravotný 
stav si bude vyžadovať poskytnutie 
ambulantnej pohotovostnej služby 
pre dospelých, navštíviť najbližšiu 
ambulanciu pevnej ambulantnej 
pohotovostnej služby pre dospe-
lých podľa priloženého zoznamu, 
alebo ambulancie ústavnej poho-
tovostnej služby FN Trenčín.

Viac všeobecných informácií o 
zmenách v lekárskych pohotovos-
tiach je zverejnených na webovom 
sídle Ministerstva zdravotníctva SR. 
TSK nedokáže vzniknutú situáciu 
v rámci svojich kompetenčných 
možností ovplyvniť. V prípade zá-
ujmu o podrobnejšie informácie, 
resp. o podanie podnetu, týkajúce-
ho sa ambulantnej pohotovostnej 
služby, preto obyvateľom odpor-
účame obrátiť sa priamo na MZ SR.

-r-, Zdroj: TSK, Foto: NsP Zdravie
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Mestská polícia

Polícia informuje

Polícia upozorňuje na špecifiká letnej dopravy

Repráky stíchli...
Hliadku mestskej polície privolali krátko pred 

pol jedenástou v noci telefonicky na Nábrežie slo-
body (pod gaštanmi), kde sa údajne zhromaždi-
lo veľké množstvo osôb, ktoré rušia nočný pokoj 
hlasnou hudbou z prenosných reproduktorov. 
Hliadka po príchode na miesto našla okolo sto 
ľudí, policajti však nezistili žiadne používanie re-
produktorov. Mestskí policajti nezistili namieste 
ani žiadny priestupok.

Bránil vo výjazde
Krátko pred jedenástou hodinou v noci prijali 

na oddelenie mestskej polície telefonické ozná-
menie, podľa ktorého na Požiarnej ulici parkuje 
osobné motorové vozidlo tak, že oznamovateľovi 
bráni vo výjazde z dvora. Hliadka na mieste našla 
automobil s púchovskou poznávacou značkou, 
ktoré obmedzovalo výjazd. Mestskí policajti zis-
tili majiteľa vozidla, ktorý sa dopustil priestupku. 
Hliadka priestupok vyriešila napomenutím, vodič 
vzápätí automobil preparkoval. 

Našiel sa...
Na oddelenie mestskej polície prijali krátko po 

jedenástej v noci telefonické oznámenie, podľa 
ktorého oznamovateľ našiel na lavičke pred diva-
dlom na Štefánikovej ulici čiernu cestovnú tašku s 
osobnými vecami. Muž tašku odovzdal na oddele-
ní mestskej polície a informoval, že pri železničnej 
stanici videl podnapitého muža, ktorému taška 
pravdepodobne patrila. Mestskí policajti násled-
ne na železničnej stanici našli muža z Prešova, 
ktorému taška patrila a ktorú si osobne prevzal. 

Ráno zaspal na lavičke
Ráno o 9.20 oznámila telefonicky na oddelenie 

mestskej polície pracovníčka technických služieb, 
že na lavičke na Ulici športovcov spí opitá oso-
ba. Hliadka po príchode na miesto našla muža z 
Púchova, ktorý sa dopustil priestupku proti vše-
obecne záväznému nariadeniu mesta. Mestskí 
policajti priestupok vyriešili napomenutím.  

Stratila doklady...
Na oddelenie mestskej polície prišla o 19.00 ho-

dine osobne nahlásiť stratu osobných dokladov 
žena z Domova sociálnych služieb Chmelinec. 
Údajne ich mala stratiť o 17.30 hod. v okolí pre-
dajne CBA na Okružnej ulici. Doklady boli údajne 
v obálke, išlo o bankomatovú kartičku Slovenskej 
sporiteľne, občiansky preukaz, kartičku poisten-
ca. Mestskí policajti žene odporučili, aby stratu 
nahlásila na Obvodné oddelenie Policajného 
zboru Púchov, bankomatovú kartičku zablokovať 
v bankovej inštitúcii pre prípad zneužitia. Z dôvo-
du imobility previezli mestskí policajti ženu na 
obvodné oddelenie Policajného zboru v Púchove 
služobným automobilom. 

Ustlal si v podchode
Počas kontrolnej činnosti na území mesta našla 

hliadka mestskej polície v podchode pri železni-
čnej stanici od Továrenskej ulice muža, ktorý pre-
spával na verejnom priestranstve. Mestskí policaj-
ti zistili, že ide o muža z Beluše. Priestupok proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta vyriešila 
hliadka napomenutím.  

Za desať eur...
Ráno o piatej oznámila na oddelenie mestskej 

polície žena z Ulice 1.mája, že pred jej vchodom 
stojí veľký túlavý pes a ona nemôže ísť vyvenčiť 
svojho psa. Hliadka na mieste psa veľkého vzrastu 
odchytila a umiestnila do záchytného koterca v 
areáli Podniku technických služieb mesta Púchov. 
Majiteľ z Hrabovky si psa prevzal, vyriešili ho blo-
kovou pokutou 10 eur. 

Začali sa letné prázdniny a s nimi letná turistická se-
zóna. Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne chce 
účastníkov cestnej premávky upozorniť na skutoč-
nosť,  že jazda s vozidlom má počas letného obdobia 
svoje osobitosti, ktoré sú spojené najmä so zvýšenou 
záťažou na organizmus počas horúcich letných dní a 
to najmä pri dlhých presunoch motorovými vozidla-
mi na dovolenku, na rôzne rodinné výlety a pod.

V súvislosti s tým chce Krajský dopravný inšpekto-
rát v Trenčíne dať vodičom niekoľko základných rád 
a upozornení:

- pred jazdou na dlhšiu trasu je potrebné poriadne 
si odpočinúť,

- uvedomte si riziko spojené s mikrospánkom v prí-
pade dlhej trasy, ktorá Vás čaká po celodennej práci a 
snažte sa mu predísť,

- urobte si po každých dvoch  hodinách jazdy as-
poň krátku, približne 15-minútovú prestávku,

- nezabúdajte na dodržiavanie pitného režimu,
- ak sa začnete cítiť unavení resp. ospalí, nájdite čo 

najrýchlejšie bezpečné miesto na státie,
- zívanie, strata koncentrácie, objavujúce sa ťažkos-

ti s udržaním otvorených viečok, vybočovanie Vášho 
vozidla z jazdného pruhu a pod. sú príznaky, ktoré 
Vás varujú pred mikrospánkom – neignorujte ich!

- najlepším riešením pri únave je spánok. Vetranie 
otvorením okna, zvýšenie hlasitosti autorádia alebo 
krátke cvičenie Vám pomôže len v zanedbateľnej 
miere,

- počítajte s väčším množstvom detí na cestách po-
čas letných prázdnin a dovoleniek,

- dávajte pozor na cyklistov a motorkárov, ktorých 
je na cestách veľa najmä počas víkendových dní a sú 
ľahko prehliadnuteľní,

- počítajte s kolónami, zhustenou premávkou po-
čas víkendov, v období striedania sa dovolenkových 
turnusov,

- zvýšte svoju pozornosť pri vodičoch s „cudzími“  
evidenčnými číslami  na autách, nakoľko sa veľakrát 
horšie orientujú na miestach, ktoré nepoznajú,

- pred jazdou na väčšie vzdialenosti si nechajte 
skontrolovať technický stav svojich vozidiel.

Špeciálnou a hlavne v letnom období početnou 

kategóriou účastníkov cestnej premávky sú motocy-
klisti a cyklisti, ktorí však sú v premávke ľahko prehli-
adnuteľní a žiaľ vzhľadom na konštrukciu motocykla 
či bicykla aj veľmi zraniteľní. Preto chceme motocy-
klistom a cyklistom pripomenúť niektoré zásady jaz-
dy v letnom období:

- nepreceňujte svoje schopnosti a zároveň nepod-
ceňujte silu motocykla,

- počítajte s chybami ostatných účastníkov cestnej 
premávky,

- aj keď ste na hlavnej ceste, je potrebné dbať na 
zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami,

- nejazdite na motocykli a rovnako i bicykli  pod 
vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok,

- predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené a 
najmä bezpečné,

- počas jazdy používajte reflexné prvky a bezpeč-
nostnú výstroj, na hlave majte riadne upevnenú 
ochrannú prilbu, pričom doporučujeme cyklistom aj 
nad rámec zákona v záujme ochrany vlastného zdra-
via  používať ochrannú prilbu aj počas jazdy v obci.

Najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky sú 
chodci, aj tí by mali pamätať na niektoré zásady:

- pred vstupom na vozovku sa chodec musí pre-
svedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len 
čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne 
zdržiavať ani zastavovať. To platí rovnako na priecho-
de pre chodcov i mimo neho,

- nevstupujte na vozovku, a to ani pri použití pri-
echodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť pri-
chádzajúcich vozidiel nemôžete bezpečne prejsť,

- pri prechádzaní cez cestu použite priechod pre 
chodcov, nadchod alebo podchod,

- používajte chodníky,
- tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, 

choďte po ľavej krajnici, aby ste videli protiidúce mo-
torové vozidlo,

- za zníženej viditeľnosti majte pri chôdzi po krajni-
ci alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiest-
nené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpeč-
nostný odev,

- vyvarujte sa chodeniu po ceste príp. v jej blízkosti 
pod vplyvom alkoholu.                KR PZ Trenčín

Únava či nepozornosť za volantom môže mať aj takéto následky.         FOTO: KR HaZZ Trenčín 
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OPRAVÍME PÁNTY NA NOTEBOOKU 

SPOJAZDNÍME NEFUNKČNÝ POČÍTAČ 

PREINŠTALUJEME POMALÝ SYSTÉM 

VYČISTÍME ZASCHNUTÚ TLAČIAREŇ 

VYMENÍME ROZBITÉ SKLO NA TABLETE 

Moravská 1879, Púchov 
042 / 471 00 55 

PO-PIA: 08:45 - 17:00, SO: 09:00 - 11:00

Notebooky • Počítače • Tlačiarne • Tablety • Mobily

32GB • USB 3.1 • Patriot

55,90€15,90€ 

1000GB • USB 3.0 •  
Maxtor

54,90€ 24,90€ 

tlač • kopírovanie • scan 
• USB/WIFI • Canon

Pebble • USB • 3,5mm 
jack • Creative

* ceny platia do vypredania zásob alebo do 31.7.2018, 
za obsah zodpovedá JC MEDIA s.r.o.
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Čo musí spĺňať detský letný tábor?
Prázdniny sa začali a mnohé deti sa už nevedia dočkať dní strávených s kamarátmi v tábore. Or-
ganizátori musia pred ich otvorením splniť hygienické predpisy a požiadavky. Vlani vykonali pra-
covníci odborov hygieny detí a mládeže z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci 
zotavovacích podujatí (vrátane škôl v prírode) 1127 kontrol. 

Za nedostatky hrozí pokuta
Minulý rok bolo viac prípadov, kedy 
zotavovacie podujatie nebolo schvá-
lené miestne príslušným orgánom ve-
rejného zdravotníctva - regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva. Na 
nedostatky často upozorňujú rodičia 
formou podnetu, pričom väčšinou 
ide o nevyhovujúce hygienické pod-
mienky, resp. zvýšené riziko vzniku a 
šírenia prenosného ochorenia. Väčši-
nu podujatí organizovali v účelových 
rekreačných zariadeniach, alebo v sta-
nových táboroch. 
Ak príslušný orgán verejného zdravot-
níctva zistí pri kontrole zotavovacieho 
podujatia nedostatky, uloží organizá-
torovi pokutu od 150 eur do 20 000 
eur. „Prihliada pritom na závažnosť, 
spôsob, čas trvania a následky proti-
právneho konania. Pri opakovanom 
porušení možno pokutu zvýšiť až na 
dvojnásobok,“ upozorňuje vedúca 
sekcie ochrany a podpory zdravia a 
špecializovaných činností Úradu ve-
rejného zdravotníctva (ÚVZ) Sloven-
skej republiky Jana Hamade.

Organizátor tábora musí mať 
rozhodnutie ÚVZ
Organizátor musí okrem iných po-
vinností písomne najmenej tridsať 
dní pred začatím prevádzky tábora 
požiadať príslušný regionálny úrad 
verejného zdravotníctva o vydanie 

rozhodnutia o konaní zotavovacieho 
podujatia. Zodpovedá za to, že zaria-
denie, v ktorom sa zotavovacie podu-
jatie uskutočňuje, spĺňa požiadavky 
pokiaľ ide o umiestnenie, funkčné 
členenie, priestorové usporiadanie, 
ubytovanie a prevádzku. K jeho po-
vinnostiam patrí i predloženie potvr-
dení o zdravotnej spôsobilosti detí, o 
odbornej spôsobilosti osôb pracujú-
cich na zotavovacom podujatí a osôb 
manipulujúcich s potravinami. Pri 
kontrole musí preukázať spôsob zá-
sobovania pitnou vodou, ďalej údaje 
o kvalite vody, spôsob stravovania, 
nakladania s odpadom a splniť i ďal-
šie kritériá.

Zdravotník nemôže chýbať
Nevyhnutnou súčasťou letných tá-
borov sú zdravotníci.  Odbornú spô-
sobilosť zdravotníka na zotavovacom 
podujatí upravuje vyhláška minis-
terstva zdravotníctva č. 526/2007  
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob-
nosti o požiadavkách na zotavovacie 
podujatia. Zdravotnú starostlivosť na 
zotavovacom podujatí musí zabez-
pečovať odborne spôsobilá osoba 
- lekár, zdravotná sestra, pôrodná asi-
stentka alebo zdravotnícky záchranár 
podľa osobitného predpisu. Zdravot-
níkov na zotavovacom podujatí ne-
môžu robiť absolventi školenia Slo-
venského Červeného kríža.

K povinnostiam organizátorov 
patrí aj:
- zabezpečenie stravovania detí 
s prihliadnutím na ich vek, zdra-
votný stav a fyzickú záťaž, pri-
čom strava musí byť zdravotne 
neškodná a výživovo hodnotná 
- zabezpečenie lekárničky prvej po- 
moci
- informovanie zástupcu dieťaťa o 
ochorení alebo inej poruche zdravia 
dieťaťa na podujatí a o prípadnom 
kontakte s prenosným ochorením 
- vedenie dokumentácie o podujatí 
a jej uchovávanie šesť mesiacov od 
jeho skončenia

Prvoradá je bezpečnosť a ochrana 
zdravia
Zákon a vyhláška neupravujú po-
čet detí pripadajúcich na jedného 
výchovného, resp. pedagogického 
pracovníka na zotavovacom podu-
jatí. Usporiadateľ však musí prihli-
adať na vek i zdravotný stav detí a 
na charakter pobytu. Počet detí, za 
ktoré zodpovedá jeden pracovník, 
musí byť stanovený tak, aby bola 
zabezpečená ochrana zdravia a bez-
pečnosť zúčastnených detí.

Zdroj: ÚVZ, foto: pixabay.com

Školský rok 2017/2018 sa skončil a 
školáci si začali užívať dva mesiace 
prázdnin. Brány škôl na základných i 
stredných školách sa uzatvorili odo-
vzdaním koncoročných vysvedčení, 
ktoré si prevzalo 16.200 žiakov den-
ného štúdia z 39 stredných župných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho kraja.  

Trenčianska župa zriaďuje sedemnásť 
stredných odborných škôl, pričom vy-
svedčenie si na nich prebralo približne 
5,5 tisíc študentov, jedenásť gymnázií 
odovzdalo koncoročné hodnotenie 
takmer 4 tisíc študentom. V rámci 
štyroch stredných priemyselných škôl 
bolo žiakom odovzdaných viac ako 
1.200 vysvedčení a študentom troch 
obchodných akadémií takmer 900 

vysvedčení. Viac ako 500 študentov si 
prebralo svoje vysvedčenie na dvoch 
stredných zdravotníckych školách a 
na strednej umeleckej škole dostalo 
koncoročné hodnotenie približne 
400 žiakov. Svoje vysvedčenie záro-
veň má už takmer 3.600 žiakov, ktorí 
ukončili štúdium na strednej škole 
maturitnou skúškou.

Tretí rok po sebe sa stal Trenčiansky 
samosprávny kraj lídrom v systéme 
duálneho vzdelávania (SDV) v rámci 
samosprávnych krajov na Sloven-
sku. Za školských rok 2017/2018 si aj 
vďaka tomu prevezme svoje vysved-
čenia na školách v zriaďovateľskej pô-
sobnosti TSK takmer 560 študentov 
zapojených v SDV.

Zdroj: TSK

Vysvedčenia si v kraji prevzalo viac ako 16 tisíc stredoškolákov
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Reklama uvádza, že 4 z 10 Slovákov 
vo veku 56 – 59 rokov sú v podstate 
hluchí(!). Ďalej sľubuje, že prípravok 
„čistí zvukové kanály, regeneruje 
sliznice a pokožku, pôsobí upoko-
jujúco, ochraňuje pred infekciami a 
vráti život mŕtvym sluchovým bun-
kám“. Uvádza aj príklad účinku po 
užívaní, napr. skoro hluchej babke 
sa používaním tohto prípravku zlep-
šil sluch natoľko, že počuje vnučku z 
vedľajšej izby. 
Reklama na tento prípravok má 
všetky znaky podvodu (tak ako u 
všetkých reklám tohto druhu):
1. Názov obsahuje slová, ktoré 
znejú sľubne, napr. slovo BIO. Prečo 
ho nedať, keď je to teraz v móde a 
BIO produkty sľubujú prípravok bez 
chémie. Slovo SENSI vyzerá sen-
začne. Slovo NEW chce pôsobiť že 
ide o úplnú novinku.

Reklama prípravku Biostenix Sensi Oil New má všetky znaky podvodu

2. Za slovom prírodný produkt sa 
neuvádza nič. Žiadna účinná zložka, 
sme odkázaní len veriť. 
3. Uvádza sa krátka doba, po ktorú 
je možné prípravok kúpiť, aby do-
stali človeka do časového tlaku.
4. Cieľová skupina sú chorí, nešťast-
ní a neinformovaní ľudia, ktorí hľa-
dajú hocijakú možnosť na riešenie 
svojich ťažkostí. 
5. Je uvádzané veľa ďakovných od-
kazov na účinok prípravku, vždy s 
citovým zafarbením.
6. Prípravok je bez odborného me-
dicínskeho alebo farmakologického 
posúdenia a ako garant sa uvádza 
neexistujúca osoba (kandidát na 
Nobelovu cenu a pod.)
Ak sa sluch výrazne zhoršil, naj-
častejšia možnosť je implantát 
(najmä u detí) alebo rôzne typy na-
čúvacích prístrojov u starších ľudí. 

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Mestské zastupiteľstvo zasadalo tesne pred školskými prázdninami
•  Výjazdové zasadnutie komisie výstavby
•  Výstavbu cyklotrasy rozdelia do dvoch etáp
•  Činnosť mestskej polície 
ŠPORT •  Rovne Cup 2018
SPEKTRUM  •  V ZUŠ rozdali ocenenia

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.

Je zbytočné dávať peniaze pod-
vodníkom na vymyslené „prírodné 
kvapky“, keď implantáty alebo na-
čúvacie prístroje, ktoré naozaj po-

máhajú hradí čiastočne alebo úplne 
zdravotná poisťovňa.

MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Foto: pixabay.com

V médiách sa dlhodobo masívne objavuje re-
klama prípravku BIOSTENIX SENSI OIL NEW. 

Dňa 23. júna 2018 sa stretli rodáci a 
rodinní príslušníci zatopenej obce 
Okrut. Uplynulo už šesťdesiat rokov, 
čo obec musela ustúpiť vodnému die-
lu Priehrady mládeže - Nosickej prie-
hrade. Obec mala viac ako 600-roč-
nú históriu. Žijúci rodáci z Okrutu a 
ich rodinní príslušníci si posedeli pri 

Prvý ročník stretnutia rodákov zatopenej obce Okrut
dobrom guláši a súčasne si zaspomí-
nali na krásnu rodnú dedinku, kde žili 
dobrí a pracovití ľudia so svojimi den-
nými radosťami a starosťami. Obec 
ležala pod vrchom Holíš na pravom 
brehu Váhu, medzi obcami Udiča, 
Milochov, Nosice, Nimnica a Upohlav. 
Rodákov privítala poslankyňa Obec-

ného úradu Udiča Ing. Marianna Ci-
gániková, starosta obce Udiča Peter 
Chochlík a rodák z obce Okrut Mgr. 
Rudolf Repáč, ktorý im oznámil, že 
postúpili žiadosť, aby práve budova-
ný nový železničný most dostal názov 
„Železničný most Okrut“. 
Príjemnú atmosféru prvého stretnu-

tia rodákov obce Okrut oživil spevom 
a hrou na heligónke talentovaný Ma-
tej Kysel z Jasenice. 
Účastníci stretnutia dostali pamätný 
list pri príležitosti 60. výročia zato-
penia obce Okrut a dohodli sa, že sa 
stretnú opäť o rok.

Zaznamenal Mgr. Rudolf Repáč
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Štatistika, ktorá teší
V roku 2017 v Trenčianskom kraji uza-
vrelo manželstvo 3.368 párov, čo je 
10,8 % z celkového počtu sobášov na 
Slovensku. Najviac od vzniku kraja. V 
absolútnom vyjadrení je medziročné 
zvýšenie o 107  sobášov a o 593  viac 
ako pred dvadsiatimi rokmi. Hrubá 
miera sobášnosti, teda počet sobášov 
na 1.000 obyvateľov stredného stavu, 
tvorí  5,7 ‰  a vzrástla oproti roku 
2016 o 0,2 bodu. Medzikrajovo naj-
vyššia hrubá miera v sobášnosti bola 
v Bratislavskom kraji 6,8 ‰, najnižšia 
bola v Banskobystrickom kraji 5 ‰. 

Kde je najviac sobášiacich sa?  
V absolútnych číslach najviac zoso-
bášených párov v našom kraji bolo 
v okrese Prievidza 746, najmenej 
v okrese Myjava 150. Podľa hrubej 
miery sobášnosti najviac sobášov na 
1.000 obyvateľov bolo v minulom 
roku uzavretých v okrese Považská 
Bystrica 6,3 ‰ a najmenej v okrese 
Bánovce nad Bebravou 4,6 ‰. 

Manželstvá uzatvárame vo vyššom 
veku   
Naďalej pokračuje trend zvyšova-
nia priemerného veku pri vstupe do 
manželstva. A to u mužov aj u žien. 

V sledovanom roku dosiahol v Tren-
čianskom kraji priemerný vek mužov 
pri sobáši 34,4 a u žien 31,5 roka.  Za 
posledných 20 rokov sa tak priemer-
ný vek mužov i žien pri vstupe do 
manželstva zvýšil zhodne o 7,2 roka. 
Okres Myjava zaznamenal najvyš-
ší priemerný vek ženícha 35,6 roka 
a nevesty 32,3 roka v kraji. Naopak 
najnižší vek snúbencov bol v okrese 
Púchov 30,2 roka.

Rozvodov je menej
I keď na Slovensku, po osemročnom 
klesajúcom  trende, počet rozvodov 
opäť medziročne stúpol, v Trenčian-
skom kraji sme zaznamenali pokles. 
V roku 2017 sa v kraji rozviedlo 1.082 
manželstiev, čo je o 35 menej než v 
predchádzajúcom roku. Hrubá mie-
ra rozvodovosti v kraji poklesla na 
úroveň 1,8 ‰, čo je o 0,1 bodu me-
nej ako v roku 2016. Na sto sobášov 
pripadlo 32,1 rozvodu, čo dlhodobo 
prekračuje priemer Slovenska. Podľa 
medziokresného porovnania v kraji 
je najviac rozvodov na sto sobášov 
v okrese Bánovce nad Bebravou 39 
%, ďalej nasleduje okres Nové Mesto 
nad Váhom 38,3 % a tretím v poradí 
rozvodovosti je okres Prievidza 35 %. 
Najmenšia rozvodovosť je v okrese 

Púchov 23,7 %. Priemerná dĺžka trva-
nia manželstva pri rozvode je na úrov-
ni 15,8 roka. V okresoch kraja sa pohy-
bovala od 14 rokov v okrese Myjava a 
Bánovce nad Bebravou do 17 rokov 
v okrese Púchov, Trenčín a Prievidza. 
Priemerný vek mužov pri rozvode za 
kraj bol 43,6 a žien 40,8 roka.

Druhý najvyšší podiel manželstiev 
s maloletými deťmi 
V kraji bolo rozvedených 681 manžel-
stiev s maloletými deťmi, čo predsta-
vuje 62,9 %. Priemerne na rozvedené 
manželstvo s nenulovým počtom 
maloletých detí pripadlo 1,5 dieťaťa. 
Najvyšší podiel rozvedených manžel-

Sobášnosť a rozvodovosť v kraji a okresoch Trenčianskeho kraja

Skúste
Rýchly LTE INTERNET aj pre váš domov

TO.domaTO.doma

už od 9,99 € 

mesačne AKCIA!
INŠTALÁCIA
len za 1 €

Viac info na www.swan.sk
Ponuka platí od 16. 4. do 31. 8. 2018. BEZ KÁBLARÝCHLYSPOĽAHLIVÝ

stiev s maloletými deťmi bol v okrese 
Považská Bystrica 71 % a Myjava 68,8 
%, najnižší v okrese Prievidza 57,1 % a 
Nové Mesto nad Váhom 55,4 %. 

Najčastejšie príčiny rozvodov
Najčastejšou príčinou rozvratu man-
želov v kraji, tak na strane mužov, ako 
aj na strane žien, bola rozdielnosť po-
váh, názorov a záujmov 60 %. Z ostat-
ných atribútov rozvodov bola nevera 
príčinou v 10,2 % u mužov a v devia-
tich percentách u žien.

Zdroj údajov: Štatistický úrad 
Slovenskej republiky 

Foto: pixabay
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Streda, 4. 7.,  17.30 

JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE
Pokračovanie jedného z najúspešnejších filmov všetkých čias. Dinosaury z Jurského sveta sú v ohro-
zení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard sa vydávajú na záchrannú misiu. 
MN 12 rokov – USA, Šp. –  CinemArt  - 130´ -  slovenský dabing  – sci-fi, akčný, dobrodružný. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.  

Piatok, 6. 7., 17.30    Sobota, 7. 7., 15.30 

PSÍ  DETEKTÍV
Jeden z najlepších policajných psov sa musí v prestrojení zúčastniť prestížnej výstavy psov, aby so 
svojím partnerom z FBI odhalili medzinárodný gang pašerákov zvierat.
MP – USA – Itafilm – 92´- slovenský dabing  -  rodinná komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 6. 7., 19.30    Nedeľa, 8. 7., 19.45  

PRVÁ OČISTA                                                                                                                        
Prežite najnebezpečnejšiu noc v roku. Prežite Očistu. Pokračovanie originálnej hororovej série vás 
zavedie na samotný začiatok. Do časov, ktoré znamenali zrod najkrvavejšej americkej tradície. 
MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 103´ - titulky   – horor. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 7. 7., 17.30    Nedeľa, 8. 7., 17.30   

MANŽEL NA SKÚŠKU                                                                                                             
Leonardo Montenegro je bohatý a rozmaznaný playboy, ktorý si celý život len užíval. Ale karma nie je 
zdarma. Keď z rozmaru odmietne zaplatiť za služby upratovacej služby, netuší, ako mu to osud vráti. 
MN 12 rokov – USA – Fórumfilm  – 112´ – titulky  – romantická komédia. Vstupné 5 €. Śtudent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 11. 7., 17.30  

MUŽ KTORÝ ZABIL DONA QUIJOTA                                                                                  
Toby (Adam Driver) býval idealistický filmový študent. Jeho stvárnenie príbehu Dona Quijota, malo 
obrovský úspech. Ale to bolo dávno. Z Tobyho sa stal arogantný a cynický režisér reklám... 
MN 12 rokov  – ŠP., Bel., Port.,VB – Magicbox  – 132´ – titulky – romantický, komédia, dobro-
družný. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 11. 7., 20.00   

PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ 
V úlohe narkobaróna sa predstaví oscarový a charizmatický Javier Bardem. Novinárku a televíznu ce-
lebritu, ktorá s Escobarom prežila vášnivý milenecký vzťah, hrá Bardemova životná partnerka P. Cruz. 
MN 15 rokov – Esp. –  Bontonfilm – 123´ – titulky – triler. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 13. 7., 17.30   Sobota,14. 7., 17.30 

KÝM PRIŠLA BÚRKA
Woodley a Claflin sú dobrodružné povahy. Obaja milujú plavbu po mori a preto vydajú vo dvojici 
na dlhú cestu krížom cez oceán. Netušia, že sa blíži jeden z najsilnejších hurikánov v histórii ľudstva. 
MN 15  rokov – USA – Fórumfilm – 99 ´ –  titulky – romantický, dobrodružný. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 13. 7., 19.30     Nedeľa, 15. 7., 19.30 

ANT-MAN A WASP                                                                                                                                                                                 
Z filmového sveta štúdia Marvel prichádzajú Ant-Man a Wasp v novej kapitole, ktorá predstavuje 
superhrdinov s úžasnou schopnosťou zmenšovať sa. 
MN 12 rokov – USA – Saturn – 109´ –  titulky  – dobrodružný, akčný, sci-fi. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota, 14. 7., 15.30 h     Nedeľa, 15. 7., 15.30 h            Pondelok, 16. 7., 17.30 h  

HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: 
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA
V najnovšom pokračovaní série Hotel Transylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny a zvyšok partie vydá-
vajú na dovolenkovú plavbu výletnou loďou. Všetko nasvedčuje tomu, že si od zvyčajných pro-
blémov na chvíľu oddýchnu, až do momentu, kedy sa Drakula nezamiluje do šarmantej kapitánky 
lode, Eriky. Netuší, že jeho nová láska je v skutočnosti potomkom legendárneho lovca upírov...
MP – USA – Itafilm – 87´ – slovenský dabing – animovaná komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.                Kompletný program na www.kino.puchov.sk

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK

Vstup na všetky podujatia na pešej zóne je voľný. Zmena programu vyhradená.
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Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 3. 7.
 Zemiaková s pórom
1. Kuracie prsia marinované, gratinované 
zemiaky
2. Hovädzí tokáň na víne, dusená ryža
3. Brokolicové rizoto so syrom
Dezert: Jablkovo-maková štrúdľa
                 
Streda: 4. 7.
Krúpková s údeným mäsom
1. Morčací steak s hruškou a nivou, dusená 
ryža, zeleninové obloženie
2. Divinový guláš, chlieb (6,50 €)                                                                 
3. Bavorské šišky
Dezert: Orechový koláč

Štvrtok: 5. 7.
Štátny sviatok - zatvorené

Piatok: 6. 7.
Divinový vývar s mrveničkou
1. Kuracie prsia so šunkou a syrom, dusená 
ryža
2. Hovädzia viedenská pečienka, tarhoňa
3. Vyprážané rybie filé, zemiakové pyré
Dezert: Čokoládová taštička 

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 3. 7.  
Sedliacka hubová
Kuracia gulášová 
1. Teľacie medajlónky, ½ dus. ryža, ½ 

hranolky  
2. Vyprážané kuracie stehno, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát
3. Lievance s lesným ovocím, šľahačkou a 
čokoládou 
4. Cézar šalát s kuracím mäsom 

Streda: 4. 7. 
Oravská kapustnica
Zeleninová s cestovinou
1. Kuracie prsia ,,Caprese“, dusená ryža
2. Bravčový černohor, varené zemiaky, kyslá 
uhorka
3. Tarhoňové rizoto s kuracím mäsom/bez 
(výber) a syrom, mrkvový šalát
3. Cézar šalát s kuracím mäsom

Štvrtok: 5. 7.
Štátny sviatok - zatvorené

Piatok: 6. 7. 
Slepačia s mäsom a rezancami
Cesnaková so zemiakom a pohánkou
1. Kuracinka plnená nivou a brokolicou, 
dus. ryža
2. Bravčová krkovička s enciánom, seza-
mom a vyp. cibuľkou, opekané zemiaky
3. Rizoto z lesných húb so šalátikom 
4. Cézar šalát s kuracím mäsom   

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 3. 7. 
Talianska so syrom, chlieb
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
1. Kuracie prsia s anglickou zeleninkou, 
dusená ryža  

2. Segedínsky guľáš, domáca knedľa  
3. Koložvárska kapusta    

Streda: 4. 7.
Hubová so zeleninou, chlieb  
Slepačí vývar s mäskom a rezancami  
1. Hydinová roláda so zeleninou, dusená 
ryža, zeleninové obloženie  
2. Hovädzia roštenka s volským okom, 
zemiakové pyré, kapustovo-mrkvový šalát   
3. Čučoriedkové buchty s tvarohom   

Štvrtok: 5. 7.
Štátny sviatok - zatvorené
                   
Piatok: 6. 7. 
Cviková krémová, chlieb  
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou  
1. Vyprážaný kurací rezeň, varené zemiaky, 
kyslá uhorka  
2. Hovädzia sviečková na smotane, domáca 
knedľa  
3. Penne ,,Al arrabiatta“, parmezán  

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 3. 7.  
Zemiaková zapražená, chlieb 
1. Hov. roštenka „Esterházy“, cestovina 
penne 
2. Mexická fazuľa, pečená klobása, varené 
zemiaky 

Streda: 4. 7. 
Hovädzia zlatá s ryžovými haluškami, 
chlieb 
1. Kurací gordon vyprážaný, zemiak. šalát s 
majonézou
2. Zeleninové rizoto, strúhaný syr, paradaj-
kové obloženie

Štvrtok: 5. 7. 
Štátny sviatok - zatvorené

Piatok: 6. 7. 
Pórová pikantná s bulgurom, chlieb 
1. Morčacie prsia plnené sušenou slivkou, 
opekané zemiaky, šalát z čínskej kapusty
2. Bublanina s ovocím
 

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 26. 6
Paradajková s drobnou cestovinou a syrom
1. Jahodové guľky s tvarohom
2. Kur. steak s nivovou omáčkou, hranolky, 
ryža, zeleninová obloha

Streda: 4. 7.
Brokolicová krémová, chlebové krutóny
1. Vypráž. rybie prsty, zemiakové pyré, 
miešaný zeleninový šalát
2. Hovädzí stroganov, ryža

Štvrtok: 5. 7.
Hydinový vývar, rezance
1. Mäsové ladagne so syrom
2. Brav. rezeň vyprážaný, varené zemiaky s 
maslom, paradajkový šalát

Piatok: 6. 7.
Zeleninová s krupicovými haluškami

1. Hubové krémové rizoto, parmezín
2. Cestovinový šalát s kúskami grilovaného 
lososa

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 3. 7.
Minestrone - talianska zeleninová s para-
dajkami
Kačací vývar, mäsový knedlíček, zelenina
1. Bratislavské bravčové pliecko, tarhoňa
2. Teľací perkelt, mini kolienka
3. Hovädzí prekladaný rezeň, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát
4. Pečené kačacie stehno, dusená červená 
kapusta s pomarančom, zemiaková lokša

Streda: 4. 7.
Šampiňónový krém
Kačací vývar, mäsový knedlíček, zelenina
1. Bryndzové pirohy, slaninka, jarná cibuľka
2. Kuracie prsia opekané na masle, ryža, 
pórková omáčka
3. Hovädzí prekladaný rezeň, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát
4. Pečené kačacie stehno, dusená červená 
kapusta s pomarančom, zemiaková lokša

Štvrtok: 5. 7. 
(štátny sviatok - OTVORENÉ)
Kapustnica s klobásou a sušenými hubami 
Kačací vývar, mäsový knedlíček, zelenina
1. Kurací stehenný rezeň, zemiaková kaša, 
uhorkový šalát 
2. Hovädzí prekladaný rezeň, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát
3. Pečené kačacie stehno, dusená červená 
kapusta s pomarančom, zemiaková lokša

Piatok: 6. 7.
Paradajková s cestovinou
Kačací vývar, mäsový knedlíček,  zelenina
1. Vyprážané šampiňóny, varené nové 
zemiaky, paradajkový šalát
2. Cézar šalát, grilované kuracie prsia
3. Hovädzí prekladaný rezeň, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát
4. Pečené kačacie stehno, dusená červená 
kapusta s pomarančom, zemiaková lokša 

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 3. 7.
Fazuľová s rezancami 
1. Kurací steak „Bystrica“, zemiakovo-broko-
licová kaša 
2. Námornícke hovädzie mäso, slovenská 
ryža

Streda: 4. 7.
Goralská
1. Hovädzí španielsky vtáčik, ryža, ruský 
šalát 2.  Bravčové stehno na šampiňónoch, 
pučené zemiaky

Štvrtok: 5. 7.
Štátny sviatok - zatvorené

Piatok: 6. 7.
Karfiolová s karotkou 
1. Frankfurtský bravčový tokáň, cestovina
2. Zvolenský kur. rezeň, zemiaková kaša, 
uhorka

NOVOOTVORENÁ
PREDAJŇA V PÚCHOVE
Nájdete nás:
Moravská 628/3 GM centrum (bývalý Whirlpool)

Best products J&M
a Bolex Bolešov

Pre mamičky a deti:          100% ovocné šťavy
             ovocné pyré
             ovocné sušené rolky
Predaj ovocných a hroznových vín
(čapovaných aj fľaškových)

Potreby pre farmárov (ohradníky, napájadlá a pod.)

V sezóne predaj slovenského ovocia, aj na kvas!
Možnosť vylisovania vášho ovocia
aj s pasterizáciou!

predaj@farmarik.sk
0948 346 305
0949 833 503

KONTAKT

Predaj domácich zákuskov, tôrt, rôznych bonbo-
niér a cukroviniek. 
Darčekové predmety
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V stredu 27. júna sa v mestskej športovej hale na 
Sihoti v Trenčíne konali školské majstrovstvá Slo-
venska v midi volejbale žiakov základných škôl. Pre 
časť hráčov nášho družstva to bola posledná akcia 
pod hlavičkou ZŠ Gorazdova Púchov, keďže išlo o 
žiakov deviateho ročníka a o to viac je dosiahnutý 
výsledok potešujúci.
   V skupine sme sa stretli s družstvami zo ZŠ Levo-
čská Stará Ľubovňa, ZŠ Radlinského Kúty, ZŠ Bole-
ráz a ZŠ Radlinského Kúty. V prvom zápase skupi-
ny sme si poradili so súpermi so ZŠ Boleráz a po 
dvojzápasovej pauze sme v zápase skupiny o prvé 
miesto zdolali žiakov zo Starej Ľubovne 2:1. Priebeh 
zápasu bol napínavý a na pohľad zaujímavý, plný 
pekných momentov. Po prvom vyhratom sete sa 
súper vzchopil a vyrovnal na 1:1. V tajbrejku však už 
dominovalo naše družstvo, ktoré zvíťazilo a obsadi-
lo prvé miesto v skupine. Posledný zápas v skupine 
zo ZŠ Kúty dopadol podľa očakávania, víťazstvom 
2:0, keď sme nedopustili žiadne prekvapenie.
   V semifinále sme sa stretli so žiakmi zo Slovenskej 
Ľupče, ktorí majú v družstve prevažne mladších 
hráčov, čo je síce perspektívne do budúcnosti, mo-
mentálne to však nestačilo a tak sme po výhre 2:0 
postúpili do finále a Ľupča do boja o bronzové me-
daile.
   Finále bolo reprízou zápasu v skupine, keďže si 
žiaci zo Starej Ľubovne (pre podaktorých trochu 
prekvapivo) hladko poradili s družstvom zo ZŠ Juh 
z Vranova nad Topľou 2:0 a postúpili do finále. Ten-
to rozhodujúci zápas nebol o nič menej napínavý, 
prvý set sme síce po výbornom výkone vyhrali 
25:17, druhý set však súper vôbec nepoľavil, práve 
naopak a na konci setu bol stav vyrovnaný a hrozil 
tajbrejk, ktorého sme sa oprávnene obávali. V súpe-
rovom družstve však došlo k úplne nelogickému 
striedaniu za stavu 22:21, čo využil na podaní náš 
Stano Cíbik, ktorý striedaného hráča „vyskúšal“ a 
esom sme odskočili na 23:21. Nasledovalo strieda-

nie a bod pre súpera na 23:22, ešte sme spoločne 
získali po jednom bode a za stavu 24:23 zabezpečil 
posledný bod náš najlepší hráč Matej Turčáni. To už 
vypukla oprávnená radosť po získaní druhej zlatej 
medaily pre ZŠ Gorazdova Púchov.
   Dosiahli sme fantastický úspech, zisk dvoch zla-
tých medailí určite nie je bežná vec. Na záver by som 
chcel poďakovať chlapcom za odvedený výkon a 
úžasný výsledok, ktorým sa rozlúčili so základnou 
školou. Tiež by som rád opäťzaďakoval vedeniu ZŠ 
Grazdova a nášmu mestu Púchov, ktorí nám vytvá-
rajú podmienky a všetkým, ktorí nás podporujú a 

fandia športu 
v Púchove.

Ivan Štefko, 
tréner

(Na foto 
vedľa sladká 

torta pre 
majstrov 
od školy 

na rozlúčku.)

Školské majstrovstvá Slovenska v štvorkovom volejbale, 27. 6., Trenčín - Sihoť

V sobotu 23. 6. 
2018 sa púchov-
skí mladí hasiči 
zúčastnili 3. kola 
Stredoslovenskej 
hasičskej ligy v 
behu na 60 metrov 
cez prekážky, ktoré 
sa uskutočnilo v 
mestskej časti ŽIli-

ny v Trnovom. Súťaže sa zúčastnilo 27 pretekárov 
zo Slovenska. Súťažilo sa v piatich kategóriách. 

Púchovské deti mali zastúpenie len v troch kate-
góriách, pretože  niektoré z nich sa kvôli ochore-
niu nemohli súťaže zúčastniť. Po otvorení zápo-
lenia veliteľom súťaže Romanom Huliakom sa 
pristúpilo k súťaženiu. Ako prvá začínala kategó-
ria „prípravka“, v ktorej sme mali našu pretekárku 
Viktóriu Mišúnovú. Viktória predviedla výborný 

výkon hneď v prvom kole, keď spomedzi všet-
kých pretekárov kategórie mala najlepší čas. V 
druhom pokuse sa po šmykla a pokus nedokon-
čila. Avšak čas z prvého pokusu jej zabezpečil 
prvé miesto v kategórii. 

V ďalšej kategórii „mladší chlapci“ nastúpil Ale-
xander Ridzik a svojím výkonom si taktiež zabez-
pečil v prvom kole prvenstvo. Druhý pokus ne-
prial ani Alexandrovi a po zošmyknutí z kladiny 
už svoj čas nezlepšil. Aj jemu však čas z prvého 
pokusu stačil na obsadenie výbornej prvej prieč-
ky vo svojej kategórii. 
Tretí púchovský pretekár za starších chlapcov To-
máš Kucej v prvom pokuse zaváhal na bariére, ale 
následným behom stiahol stratu a po prvom po-
kuse mal aj on najlepší čas v kategórii. V druhom 
pokuse už mu nestačili sily a svoj čas nezlepšil. 
tak výsledne obsadil 2. miesto v kategórii. 

Michal Koukal, veliteľ DHZ Púchov

Druhá zlatá medaila pre ŽS Gorazdova
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50 rokov histórie kulturistiky 
v Púchove (5. časť)

V roku 1994 vstupuje do spoločnosti ŠK Matador 
Púchov, s. r. o. mesto Púchov, ktoré vkladá do spo-
ločnosti svoje pozemky. Keďže individuálne športy 
sa len ťažko dokázali udržať vo vtedajšom systéme 
podpory športu nielen v Púchove, ale aj na Sloven-
sku, v tichosti zaniká kulturistický oddiel pod hla-
vičkou TJ Gumárne Púchov (kolektívne športy ako 
napr. futbal, hokej, volejbal, zostali podporované 
aj naďalej, i keď podstatne menej). Trvalo 15 rokov, 
než sa na športovej scéne znovu objavili pretekári s 
najvyššími medailovými ambíciami. Ich trénerom a 
manažérom bol Marián PREKOP. 

Mládežnícke a mužské kategórie 
v rokoch 2008 – 2016
Od tohto obdobia sa objavuje na „púchovskej“ 
športovej scéne úplne nová generácia mladých 
kulturistov. Po dohode s vedením kulturistického 
oddielu „Olympic FC Dubnica n/Váhom“ začíname 
novú éru púchovskej kulturistiky pod jeho zastreše-
ním. V r. 2008 si Jozef PAŽITNÝ vybojoval 3. miesto 
na MSR mužov v kat. do 75 kg. Dorastenec Lukáš 

SOCHA získal 4. mies-
to na MSR v kat. do 80 
kg a o rok neskôr ho 
zopakoval. 
V r. 2011 získal Tomáš 
ŠIŠKA 9. miesto na 
MSR juniorov a v r. 
2012 dorastenec Jaro-
slav ONDRUŠ 7. mies-
to na MSR dorastu v 
kulturistike.
Z dorastenca Lukáša 
SOCHU sa stal veľmi 
úspešný junior. V r. 
2013 získal 3.  miesto 
na MSR juniorov v kul-
turistike nad 80 kg a v 
kat. mužov do 90 kg si 
vybojoval 4. miesto. V 
r. 2014 je ešte úspeš-
nejší, keď získal 2. 
miesto na MSR junio- 
rov v kat. nad 80 kg. 
Na prestížnej súťaži 
„Mozolani Classic“ zís-
kal v „open kat.“ junio- 
rov 3. miesto (open 
kat. - bez rozdielu 

Mužská kulturistika v rokoch 2008 až 2017 
Po skončení súťažnej kariéry Mariána Prekopa v roku 1993 akoby nastal v púchovskej kulturistike útlm. Napo-
mohla tomu aj nepriaznivá situácia v rámci podpory športu všeobecne, čo súviselo aj so vznikom samostatného 
štátu – Slovenskej republiky. Od 1. júla 1993 zaniká TJ Gumárne Púchov a jej nástupcom sa stáva ŠK Matador Pú-
chov – prvá športová spoločnosť s ručením obmedzeným na Slovensku. 

hmotnosti pretekára). V tomto roku mu úspešne 
sekunduje Marcel PALIESEK, ktorý získal 5. miesto 
na MSR juniorov v klasickej kulturistike (open).
Prekvapivé, ale zaslúžené 6. miesto na MSR mužov 
2015 v klasickej kulturistike nad 175 cm získal Mi-
chal BLAŠKO (mimochodom súťažil v najpočetnej-
šej a asi najkvalitnejšej kategórií celého šampioná-
tu). Michal zopakoval svoju vynikajúcu formu aj o 
2 týždne neskôr na medzinárodnej súťaži v Českej 
Lípe, kde si vybojoval prvenstvo v  kat. kulturistika 
do 90 kg a v súťaži o absolútne prvenstvo obsadil 
druhé miesto. V roku 2016 v novej mužskej disciplí-
ne Men´s Physique (ľahšia verzia klasickej kulturisti-
ky) získal Martin TOPOR 9. miesto v kat. nad 180 cm. 

Úspechy silového trojbojára Ronalda SŮRU
Pre získavanie nových talentov som spolupracoval 
(a naďalej spolupracujem) s  telocvikármi púchov-
ských stredných škôl (Ján HAŠŠO, Ronald SŮRA). Po 
jednom spoločnom tréningu v telocvični gymnázia 
v Púchove koncom roku 2013 som navrhol telocvi-
károvi Ronaldovi Sůrovi, aby išiel príkladom a sám 
skúsil súťažne disciplínu „tlak na lavičke“, ktorá je 
jednou z disciplín silového trojboja. Ronald moju 
ponuku prijal a v kat. Masters do 83 kg získal v ro-
koch 2014, 2016 a 2017 prvé miesto na MSR v tlaku 
na lavičke. V roku 2015 obsadil 2. miesto. Je víťazom 
Slovenského pohára 2017 vo verzii RAW a dvojná-
sobným víťazom o Pohár primátora Michaloviec. 

Lukáš Socha
si z MSR v r. 2013

odniesol striebro.
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Patrik VALACH - nová nádej 
púchovskej kulturistiky
V roku 2015 nastupuje na športovú scénu nová 
a veľká nádej púchovskej kulturistiky Patrik VA-
LACH. Na prvú súťaž sa odhodlal až po 3 rokoch 
tvrdého tréningu. Vynecháva všetky dorastenec-
ké súťaže a v 19-tich rokoch aj prvú juniorskú 
sezónu 2014. Chce od začiatku patriť medzi naj-
lepších. A to sa mu aj darí. Na M SR juniorov 2015 
vyrazil dych všetkým potenciálnym adeptom na 
majstrovský titul a suverénne vyhráva kat. nad 
80kg. Vypýtal si miestenku do reprezentácie. 
V roku 2016 Patrik VALACH opäť víťazí na M SR 
juniorov nad 80 kg a stáva sa definitívne repre-
zentantom SR. V máji 2016 (4. - 8.5.) po prvýkrát 
súťaži na ME juniorov v kulturistike nad 75 kg 
a získava pekné 7.miesto (len tesne mu unikol 
postup do finálovej šestice). Dva týždne po ME 
vyhráva medzinárodnú súťaž juniorov v kulturis-
tike európskeho formátu Diamond Cup v Žiline 
a postupne si získava rešpekt súperov a uznanie 
športových kvalít od odborníkov v tomto hnutí.
V  roku 2017 všetko svoje úsilie venuje príprave 
na Majstrovstvá sveta. Preto po dohode s  re-
prezentačným trénerom vynecháva jarné majs-
trovské súťaže. Svoju športovú formu testuje na 
medzinárodných súťažiach. Prvou bola prestížna 
európska súťaž Olympia Amateur – EVLS Prague 
Showdown (29. - 30. 9.). Patrik Valach nedal ni-
komu z  konkurencie šancu a  suverénne zvíťazil 
v kulturistike juniorov open (bez rozdielu hmot-
nosti pretekárov). 
Po tomto víťazstve organizátori súťaže, ale aj 
športoví fanúšikovia očakávali, že sa zúčastní aj 
súťaže v kat. mužov (propozície súťaže to umož-
ňovali). Jeho forma bola taká vynikajúca, že bol 
predpoklad, aby bojoval o víťazstvo aj v kat. mu-
žov. Patrik však svoj vrchol plánoval dosiahnuť na 
inej ešte prestížnejšej súťaži a  tak túto možnosť 
vynecháva. 

Patrik VALACH - vicemajster sveta 
v kulturistike nad 80 kg
Dňa 22. 10. 2017 znovu víťazí na ďalšej medziná-
rodnej súťaži „Tatranský pohár“ v Prešove (asi naj-
staršia medzinárodná súťaž v Európe), kde ešte 
ako junior v kat. mužov nad 90 kg porazil vyso-
ko favorizovaného Michala KRIŽÁNEKA. V súboji 
o absolútne prvenstvo porazil majstra Európy 
a bronzového medailistu z MS Petra TATARKU (je 
to vložená prestížna súťaž všetkých víťazov v jed-
notlivých kategóriách a  vysoko hodnotená me-
dzi športovcami, funkcionármi a organizátormi). 
Absolútne víťazstvo na vopred určených medzi-
národných amatérskych súťažiach (spravidla ME 
a  MS, alebo kombinácia viacerých víťazstiev na 
prestížnych medzinárodných súťažiach) umož-
ňuje amatérskym pretekárom požiadať o prestup 
k profesionálnym športovcom. 
Po týchto úspechoch odchádza na Majstrovstvá 
sveta juniorov bojovať o  najcennejšie medaily 
pre každého športovca. V dňoch 11. - 12. 11. 2017 
v  rumunskej Bistrite si Patrik VALACH vybojoval 
titul „vicemajstra sveta“ v kulturistike nad 80 kg. 
Navyše v súťaži organizovanej profesionálnou 
vetvou americkej federácie IFBB v San Maríne 
nedal svojim súperom šancu a jasne zvíťazil v ju- 
niorskej open kategórii.

Založenie občianskeho združenia 
AMONREI PÚCHOV
Čo k tomu dodať? Tieto krásne úspechy ma do-
slova prinútili, a nie len mňa, aby sme prevzali 
štafetu zakladateľov púchovskej kulturistiky a 
pokračovali v rozvíjaní športových aktivít v tom-
to športovom odvetví. Aj preto sme spoločne s 
Romanom HVIZDÁKOM (viceprimátorom mes-
ta Púchov) a Petrom MARCINOM (majiteľom 
fitness centra PEPEK GYM) založili koncom 
októbra 2017 občianske združenie AMONREI 
PÚCHOV. Združenie, ktoré chce nadviazať na 
úspešnú prácu a športové výsledky 50-ročnej 
histórie púchovskej kulturistiky, silového troj-
boja a fitness aktivity. 

Poďakovanie
Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí mi po-
mohli pri zostavení mozaiky 50-ročnej histórie 
púchovskej kulturistiky a fitness. 
Štefanovi GAŠPÁROVI a Stanislavovi GABČOVI, 
zakladateľom púchovskej kulturistiky, ktorí boli 
zároveň aj mojimi trénermi na ceste za špor-
tovými úspechmi. Pavlovi NOVOSÁDOVI, jed-
nému z prvých priekopníkov a pre mňa prvou 
ikonou púchovskej kulturistiky, silovým trojbo-
járom bratom TRNKOVCOM (Jozefovi a Jánovi), 
Jozefovi KĽUČKOVI, Mariánovi VANKOVI. Ďalej 
všetkým funkcionárom, činovníkom a špor-
tovcom, ktorí sa svojou prácou a športovými 
výsledkami zaslúžili o rozvoj a propagáciu pú-
chovskej kulturistiky, silového trojboja a fitness 
aktivity. 

Marián Prekop 

Patrik Valach, 
vicemajster sveta z r.2017.
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SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 4. KOLO (IHRIŠTE), 5. KOLO (VISOLAJE)

Pohroma favoritov - Podhorania 
i Nosičanky totálne vybuchli 

Slovensko-moravská hasičská liga mala v sobotu na 
programe piate kolo vo Visolajoch. Predchádzajúci 

týždeň v nedeľu 
sa v Ihrište ko-
nalo štvrté kolo, 
jeho výsledky 
sme do uzávier-
ky minulého 
čísla nemali k 

dispozícií, prinášame ich dnes.
Pre obe posledné kolá sú v súťaži mužov udalos-

ťou číslo jedna slabé výsledky obhajcu celkového 
prvenstva – dobrovoľných hasičov Podhoria. V Ihriš-
ti skončili až na desiatej priečke a vo Visolajoch ich 
diskvalifikovali. Podhorania tak v celkovom poradí
klesli až na štvrté miesto, čo si dávno nepamätajú. 
Na vedúce duo majú už dvadsaťbodovú stratu. Nao-
pak, počas posledných dvoch kôl zažiarili dobrovoľní 
hasiči z Ďurďového. V Ihrišti skončili druhí za rezer-
vou Brumova a vo Visolajoch triumfovali práve pred 
Brumovom. Ďurďové sa tak senzačne, no zaslúžene 
prepracovalo do čela celkovej klasifikácie s rovna-
kým počtom bodov, ako druhé Stupné. O celkové 
vedenie prišli Stupňania vo Visolajoch. V Ihrište ešte 
skončili na tretej priečke, vo Visolajoch však klesli až 
na desiatu. Solídnu fazónu si stále držia dobrovoľní 
hasiči z Lednických Rovní, ktorým patrí po piatich ko-
lách celkovo šieste miesto. 

V ženskej kategórii zaznamenali ústup z pozícii 
obhajca Dežerice i žabky z Nosíc. Naopak, vytiahli sa 
Kvašovčanky, ktoré v Ihrišti zvíťazili a vo Visolajoch 
skončili na druhej priečke. Vyšvihli sa tak do čela se-
riálu Slovensko-moravskej ligy so šesťbodovým ná-
skokom pred Nedašovou Lhotou a desaťbodovým 
pred Nosicami.

Slovensko-moravská hasičská liga pokračuje 
šiestym kolom v sobotu 7. júla v Lednických Rovni-
ach.       

Výsledky 4. kola – Ihrište
Muži: 1. Brumov B (13,59 s), 2. Ďurďové (13,66 s), 3. 

Stupné (13,94 s), 4. Francova Lhota (14,01 s), 5. Svin-
ná (14,20 s), 6. Hoštiná (14,45 s), 7. Valašské Příkazy 

(14,79 s), 8. Lehota pod Vtáčnikom (15,03 s), 9. Ihrište 
(15,28 s), 10. Podhorie (15,20 s), 11. Lednické Rovne 
(15,38 s), 12. Visolaje (15,59 s), 13. Podlužany (15,83 
s), 14. Tŕstie (16,14 s), 15. Nedašova Lhota (16,20 s), 
16. Ruskovce (16,99 s), 17. Dohňany (17,08 s), 18. 
Krásno (17,66 s), 19. Nosice (16,62 s), 20. Zbora – dis-
kvalifikovaná

Ženy: 1. Kvašov (16,28 s), 2. Ihrište (16,49 s), 3. Ne-
dašova Lhota (17,40 s), 4. Kocurany (17,91 s), 5. Nosi-
ce-žabky (18,21 s), 6. Dulov (19,63 s), 7. Horná Poruba 
(25,03 s), 8. Dežerice (25,54 s)

Výsledky 5. kola – Visolaje
Muži: 1. Ďurďové (13,68 s), 2. Brumov B (13,96 s), 3. 

Valašské Příkazy (14,42 s), 4. Nosice (14,48 s), 5. Krás-
no (14,82 s), 6. Lednické Rovne (15,08 s), 7. Francova 
Lhota (15,10 s), 8. Hoštiná (15,25 s), 9. Zbora (15,26 s), 
10. Stupné (15,34 s), 11. Ihrište (15,36 s), 12. Podluža-
ny (15,65 s), 13. Visolaje (16,41 s), 14. Nedašova Lhota 
(16,93 s), 15. Svinná (18,68 s), 16. Ruskovce (19,47 s), 
17. Tŕstie (20,09 s), Lehota pod Vtáčnikom, Podhorie 
a Dohňany boli diskvalifikované

Ženy: 1. Nedašova Lhota (17,50 s), 2. Kvašov (17,53 
s), 3. Dulov (18,14 s), 4. Horná Poruba (18,50 s), 5. 
Kocurany (20,17 s), 6. Nosice-žabky (41,52 s), 7. Ihrište 
(42,99 s), Dežerice diskvalifikovali

Celkové poradie po 5. kole
Muži: 1. 1. Ďurďové – 70 bodov, 2. Stupné – 70 bo-

dov, 3. Brumov B – 62 bodov, 4. Podhorie – 50 bodov, 
5. Valašské Příkazy – 47 bodov, 6. Lednické Rovne 
– 44 bodov, 7. Francova Lhota – 40 bodov,  8. Zbora 
– 35 bodov, 9. Svinná – 33 bodov, 10. Hoštiná – 27 
bodov, 11. Krásno – 26 bodov, 12. Lehota pod Vtáč-
nikom – 23 bodov, 13. Nosice – 21 bodov, 14. Ihrište 
– 20 bodov, 15. Podlužany – 18 bodov, 16. Dohňa-
ny - 17 bodov, 17. Visolaje – 17 bodov, 18. Nedašova 
Lhota – 14 bodov, 19. Tŕstie – 13 bodov, 20. Ruskovce 
– 10 bodov

Ženy: 1. Kvašov – 36 bodov, 2. Nedašova Lhota – 30 
bodov, 3. Nosice-žabky – 26 bodov, 4. Ihrište – 26 bo-
dov, 5. Dulov – 20 bodov, 6. Dežerice – 17 bodov, 7. 
Kocurany – 12 bodov, 8. Horná Poruba – 12 bodov.

 (pok)

Ženy Kvašova podávajú v tomto ročníku Slovensko-moravskej hasičskej ligy vyrovnané výkony. I preto im patrí po 
piatom kole pozícia lídra.                 FOTO: SMHL

Muži Ihrišťa neboli s deviatou priečkou na domácej 
dráhe spokojní...

Ihrišťanky skončili na domácom podujatí druhé. Hor-
šie to bolo o týždeň vo Visolajoch... 

Tanec medzi hadicami... Nie oslavný, dievčatám z De-
žeríc sa v tejto sezóne nedarí.
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ODKLIATIE JARNEJ BODOVEJ MIZÉRIE BOLO PODĽA TRÉNERA MUŽOV MŠK PÚCHOV LEN OTÁZKOU ČASU

Eduard Pagáč: Slovo záchrana v kabíne nikdy nepadlo
Tréner mužov MŠK Púchov Eduard Pagáč prišiel po 

niekoľkozápasovej epizóde na konci predchádzajú-
cej sezóny k prvému mužstvu po šiestich kolách je-
sennej časti. Vedenie klubu nad ním nelámalo palicu 
ani po nie príliš vydarenej prvej polovice jarnej časti. 
Dôverovať sa oplatilo, záverečné kolá zahrali Púchov-
čania excelentne, a tak Eduard Pagáč bude na lavičke 
treťoligového Púchova aj v budúcej sezóne. 

* Skončil súťažný ročník, pred ktorým bolo 
cieľom prvého mužstva hrať o špicu tabuľky. 
Napokon z toho bol dokonca boj o záchranu. Čo 
bolo podľa Vás príčinou?

- Ja uplynulú sezónu môžem hodnotiť od šiesteho 
kola, keď som prišiel k mužstvu. Počas jesene sa nám 
podarilo stabilizovať mužstvo, vyhýbali sa nám zra-
nenia a v tabuľke sme stúpali. Prišiel začiatok jarnej 
časti, ktorý sa nám nevydaril po výsledkovej stránke, 
ale herne mužstvo nebolo zlé, takže to bola pre mňa 
len otázka času, kedy sa chytíme aj výsledkovo.

* Ako ste z pozície mladého trénera znášali psy-
chický tlak súvisiaci s postavením v tabuľke a ako 
to znášali hráči?

- Až taký mladý nie som (smiech) a najmä už tré-
nujem skoro dve desaťročia. Prešiel som si už všeli-
jakými situáciami vo futbale, takže ja osobne som 
na tlak zvyknutý a myslím si, že ani hráči to zo mňa 
necítili. Myslím, že ani oni neboli pod tlakom, aj keď 
samozrejme, všetci sme vedeli, že sme sa dostali do 
nepríjemnej situácie. V kabíne však nikdy nepadlo 
slovo záchrana.

* Muži Púchova hrali v minulej sezóne lepšie na 
súperových trávnikoch, ako pred domácimi divá-
kmi. Súhlasíte?

- Nemyslím si, že hráme vonku lepšie ako doma, 
my máme svoj štýl hry, nemeníme na ňom nič, nepri-
spôsobujeme sa súperom. Asi je to tým, že keď prídu 
súperi k nám, sú zatvorení, ťažšie sa nám presadzuje 
proti obrannému valu. Keď hrajú naši súperi doma, 
musia to otvoriť a o to to máme jednoduchšie.

* K prvému mužstvu ste prišli z pozície trénera 
dorastu. Ste spokojný so zapracovávaním doras-

tencov do mužského treťoligového kádra? 
- Treba si uvedomiť, že medzi druhou dorastenec-

kou ligou a treťou ligou mužov je priepastný rozdiel.  
Nie je ľahké sa presadiť medzi mužmi. Napriek tomu 
som po príchode k mužom „vytiahol“ Matúša Havi-
ara, ktorý mal iba 16rokov a vekom bol ešte mladší 
dorastenec, rovnako, ako Mareka Kvaššaya, ktorý mal 
17 rokov. Matúš hrával počas jesennej časti pravi-
delne na pravej strane obrany a veľmi ma mrzí jeho 

zranenie počas zimy. Zranil 
sa v prípravnom zápase s 
Petržalkou a zranenie ho 
vyradilo na celú jarnú časť. 
Marek potreboval čas na 
prechod medzi dorastom a 
mužmi, ale dostával pries-
tor. Samozrejme doras-
tencov všetkých poznám 
a veľa z nich absolvovalo 
niektoré tréningové jed-
notky s mužmi.

* V čase keď sa začali 
ozývať hlasy o záchrane 
v súťaži zdvihlo mužstvo 
hlavu a v posledných si-
edmich zápasoch nepre-
hralo. Svedčí to o jeho 
psychickej sile? Alebo 
ako ste hráčov motivova-
li k zlepšeným výkonom 
v závere súťaže?

- To, že sa posledných se-
dem kôl neprehralo, svedčí 
o mnohom, ale ako som už 
povedal predtým, pre mňa 
to bola len otázka času...

* Po krátkej prestávke 

sa začne príprava na nový súťažný ročník. Počí-
ta vedenie klubu s Vašimi službami aj v nasle-
dovnom období? Resp. máte vy osobne záujem 
zostať vo funkcii trénera mužov?

- Už sme dlhšie dohodnutí...
* Akú podobu bude mať príprava na nový roč-

ník?
- Najmä bude veľmi krátka! Začíname prípravu 4. 

júla a sezónu štartujeme už 28. júla prvým kolom v 
Slovenskom pohári. Počas tohto obdobia odohráme 
štyri prípravné zápasy a zúčastníme sa aj jedného tur-
naja. Dva zápasy sú s účastníkmi druhej ligy (Dubnica 
a Pohronie) jeden s bývalým druholigistom (Zvolen). 
Prípravné stretnutie odohráme aj s Ladcami. 

* Máte pred novou sezónou vyhliadnutých neja-
kých hráčov, ktorí by mohli mužstvo posilniť? Ak 
áno, malo by ísť aj o hráčov z vyšších súťaží, prí-
padne mienite „loviť“ vo vlastnom doraste?

- Táto otázka je ešte stále otvorená, pozeráme sa aj 
po posilách...

* Aký máte celkový dojem z výkonov svojich 
zverencov v minulej sezóne. 

- Boli sme tretie najlepšie strieľajúce mužstvo, čo je 
veľké pozitívum a vizitka celého kolektívu, mali sme 
najlepšieho strelca súťaže Mareka Gajdošíka, ale na 
druhej strane sme aj veľa gólov dostali. Tým nechcem 
vyzdvihnúť útok a kritizovať obranu, lebo góly dáva a 
dostáva celé mužstvo. Na čo chcem poukázať je pra-
covitosť mužstva. Chalani sú síce amatéri, majú svoje 
zamestnania, ale ku svojim povinnostiam sa správajú 
profesionálne!

* Čo podľa Vás chýba k tomu, aby na púchovský 
futbalový štadión chodilo na zápasy mužov MŠK 
viac divákov? Nemrzí Vás to?

- To sú veci, ktoré vždy mrzia. Myslím si však, že je to 
záležitosť, ktorá nás dobieha z minulosti. 

Ďakujeme za rozhovor!         Milan Podmaník  

Tréner mužov MŠK Púchov Eduard Pagáč (na snímke vľavo) pôsobí na lavičke i mimo nej pokojným dojmom. 
Rozhonde nepatrí k trénerom, ktorí si idú počas zápasu vykričať hlas či vykĺbiť ramená pri gestikulácii. 

FOTO: Milan Podmaník 

Radosť na Púchovskej lavičke po góle do siete rezervy Dunajskej Stredy
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Športovotechnická komisia Oblastného futbalo-
vého zväzu pre okresy Považská Bystrica, Púchov a 
Ilava oznamuje futbalovým oddielom a klubom vo 
svojej pôsobnosti, že Aktív športovotechnickej ko-
misie spojený s vyhodnotením uplynulého a prí-
pravou nového súťažného ročníka sa uskutoční v 
sobotu 7. júla od 12.45 hodiny v zasadacej miest-
nosti mestského úradu v Považskej Bystrici. 

Po otvorení aktí-
vu je na programe 
správa o činnosti, 
vyhodnotenie sú-
ťažného ročníka 
2017/2018 v kate-
góriách príprav-
ky, žiaci, dorast a 
dospelí. Súčasťou 
aktívu bude vyžre-
bovanie nového 
súťažného ročníka 
a diskusia. 

Športovotechnic-
ká komisia tiež po-
zýva na aktív ŠTK 
najlepších strelcov 
jednotlivých súťaží 
riadených oblast-
ným futbalovým 
zväzom. 

6. liga dospelí: Pe-

ter GARDIAN (TJ Manín Podmanín)
7. liga dospelí: Patrik LUKÁČ (TJ Považan Pruské)
8. liga dospelí: Marek KURIŠ (TJ Partizán Vrchteplá)
6. liga dorast: Jozef ČIČÚT (TJ Plevník - Drienové)
6. liga dorast: Ján ČERNOŠKO (ŠK Dohňany)
4. liga SŽ sk. SEVER: Patrik DANEK (Domaniža)
4. liga MLŽ: Erik  JEŽOVIC (Fan Club Púchov)
Prípravky sk. MIX U11: Klára  CABÚKOVÁ (MŠK Pú-

chov)
Disciplinárna komisia Oblastného futbalové-

ho zväzu Považská Bystrica oznamuje klubom, že 
hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 
2017/2018 napomínaný piatou žltou kartou, môže 
podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného roč-
níka písomne požiadať o určenie pokuty namiesto 
pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom roč-
níku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú poku-
tu zaplatí, disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu 
športu sa zmení na pokutu a hráč môže v 1. kole no-
vého súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potreb-
né doručiť na elektronickú adresu sekretar@obfzpb.
sk, najneskôr do pondelka bezprostredne predchád-
zajúceho víkendu, v ktorom sa začne súťažný ročník 
2018/2019. Pokuta je stanovená vo výške 15,00 eur.  

Disciplinárna komisia oznamuje klubom, že v zmys-
le čl. 17 ods. 8 a čl. 34 ods. 7 sa výkon všetkých DS ulo-
žených na časové obdobie (týždne, mesiace), ktorých 
dĺžka nie je viac ako 6 mesiacov, prerušuje od 20. 6. 
2018 do piatku bezprostredne predchádzajúceho ví-
kendu, v ktorom sa začne súťažný ročník 2018/2019.

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od 
výkonu zvyšku trestu žiada písomne previnilec. K 
podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF 
prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prih-
liadať. 

Komisia rozhodcov Oblastného futbalového 
zväzu Považská Bystrica oznamuje, že zdravotná 
prednáška Všeobecné zásady poskytnutia prvej po-
moci sa uskutoční dňa 7. júla 2018 od 8,00 hodiny 
v zasadačke Mestského úradu v Považskej Bystrici 
ešte pred aktívom športovotechnickej komisie. Účasť 
rozhodcov zaradených do projektu ŠMR je povinná! 
KR doporučuje všetkým rozhodcom, aby si svoje po-
vinnosti zariadili tak, aby sa tejto prednášky mohli 
zúčastniť. Taktiež sa jej môžu zúčastniť aj rozhodco-
via Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica 
pôsobiaci v súťažiach riadených Západoslovenským 
futbalovým zväzom. 

Náhradné fyzické previerky sa uskutočnia v mesiaci 
august, presný termín a miesto bude včas oznáme-
né.

Matričná komisia Oblastného futbalového 
zväzu Považská Bystrica na základe oznámenia 
Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) 
o konci platnosti registračných preukazov (tréneri, 
rozhodcovia, delegáti, individuálni členovia a pod.) 
žiada všetkých, ktorí majú záujem o objednanie cez 
matriku ObFZ, aby uhradili poplatok za vystavenie 
registračného preukazu 5 eur - na účet ObFZ alebo v 
hotovosti na sekretariáte ObFZ.

Futbalový oddiela ŠK Dohňany pozýva priazniv-
cov futbalu na letný štvrtý ročník futbalového tur-
naja starých pánov – Memoriál rodiny Šamánkov-
cov. Turnaj sa uskutoční v sobotu 7.júla od 8.30 
hodiny v areáli ŠK Dohňany. Turnaja sa zúčastnia 
internacionáli ŠK Dohňany, TJ Pruské, FK Streže-
nice a punc medzinárodnosti dá turnaju účasť 
poľských internacionálov Dinosauri Bojszowy.   

Memoriál  Šamánkovcov 

AKTÍV ŠPORTOVOTECHNICKEJ KOMISIE OBFZ - 7. JÚLA POVAŽSKÁ BYSTRICA

Na aktíve ŠTK vyhodnotia uplynulý a vyžrebujú nový súťažný ročník

FUTBALOVÍ KANONIERI OBLASTNÝCH SÚŤAŽÍ V ROČNÍKU 2017/2018

6. liga muži
27 gólov – Peter Gardian
25 gólov – Jakub Galko
22 gólov – Gabriel Bortel
16 gólov – Erik Adamovič
15 gólov – Marián Loduha
13 gólov – Tomáš Drblík, Ferdinand Kováč, Ján Šte-

fula, Andrej Staňo
12 gólov – Peter Mihalik
11 gólov – Andrej Bartoš, Michal Mišík

7. liga muži
36 gólov – Patrik Lukáč
33 gólov – Marek Galát
31 gólov – Filip Kmošena
28 gólov – Matej Kujaník
20 gólov – Rastislav Jurdík
19 gólov – Tomáš Gašpárek
14 gólov – Marek Mihálik, Martin Hruboš
13 gólov – Patrik Ilavský, Štefan Kristín
12 gólov – Jaroslav Branický, Ladislav Paulec

8. liga muži
24 gólov – Marek Kuriš
16 gólov – Roman Koťan
15 gólov – Stanislav Uhlárik
13 gólov – Matej Krabáč, Filip Noska
12 gólov – Lukáš Bezák
11 gólov – Ján Osrman
10 gólov – Tomáš Hrico
8 gólov- Patrik Slávik, Tomáš Kopáč
7 gólov – Jaroslav Brezničan
6 gólov – Peter Buday 

6. liga dorast
20 gólov – Ján Černoško, Jozef Čičut
18 gólov – Samuel Figur
13 gólov – Tomáš Hrušík
11 gólov – Miloš Pilát
10 gólov – Daniel Brigant, Marek Šlesár, Patrik Ko-

lek
9 gólov – Richard Pagáč, Ján Gažo, Marek Čvirik
7 gólov – Branislav Gaban

4. liga starší žiaci - SEVER
46 gólov – Patrik Danek
29 gólov – Lukáš Trško
25 gólov – Patrik Klimek
24 gólov – Rudolf Cabadaj
21 gólov – Marcus Beník
20 gólov – Sasha Raček
19 gólov – Kristián Biel
18 gólov – Filip Šikulinec
17 gólov – Peter Zvak
12 gólov – Matúš Buday, Matej Žiačik
11 gólov – Frederik Seko

4. liga starší žiaci - JUH
58 gólov – Mário Matúš
34 gólov – Martin Palkovič
25 gólov – Daniel Rybanský, Erik Majerko
24 gólov – Tomáš Staňo
23 gólov – Adrián Hochla
20 gólov – Michal Srnec
18 gólov – Dominik Ondrička
17 gólov – Petrik Žilka, Lukáš Roháč
16 gólov – Patrik Jesenský, Dávid Ratica

4. liga mladší žiaci
21 gólov – Erik Ježovic
13 gólov – Filip Falath
11 gólov – Jakub Mlynek, Klára Cabúková, Michal 

Šaradín
10 gólov – Samuel Kiška
9 gólov – Martin Bartošek
8 gólov- Ján Šatka, Matej Zemaník
7 gólov – Richard Kameništiak, Patrik Čačko
6 gólov – Jakub Kis

Prípravky U11 MIX
58 gólov – Klára Cabúková
55 gólov – Nikolas Čelko
39 gólov – Marco Prekop, Jakub Porubčan
32 gólov – Vratko Holíček
29 gólov – Ján Podolák
28 gólov – Jakub Mlynek
27 gólov – Michal Kubiš
26 gólov – Pavol Pikna
24 gólov – Dominik Paulen, Samuel Král
21 gólov – Dominik Bednár
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II. liga starší dorast - U19

KONEČNÉ TABUĽKY FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ MUŽOV A DORASTU RIADENÝCH ZSFZ A OBFZ

III. liga starší dorast U19

IV. liga dorast

III. liga mladší dorast - U17

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

1. Dubnica 34 30 3 1 131:16 93
2. Skalica 34 30 1 3 126:25 91
3. Trnava 34 21 5 8 74:39 68
4. Zl. Moravce 34 22 2 10 90:44 68
5. Karlova ves 34 20 7 7 89:51 67
6. Inter 34 19 5 10 98:50 62
7. Myjava 34 19 3 12 73:35 60
8. Petržalka 34 16 10 8 92:47 58
9. Gabčíkovo 34 15 3 16 71:73 48
10. MŠK Púchov 34 12 8 14 60:81 44
11. Malacky 34 13 3 18 51:63 42
12. Komárno 34 12 3 19 53:85 39
13. Prievidza 34 12 3 19 39:71 39
14. Topoľčany 34 9 3 22 53:92 30
15. N. Zámky 34 7 4 23 31:98 25
16. P. Bystrica 34 7 3 24 45:87 24
17. Bánovce 34 5 0 29 29:138 15
18. Dev. N. Ves 34 4 0 30 26:136 12

II. liga mladší dorast - U17
1. Dubnica 34 29 2 3 130:22 89
2. Petržalka 34 24 4 6 99:30 76
3. Myjava 34 23 6 5 94:25 75
4. Inter 34 22 6 6 106:44 72
5. Zl. Moravce 34 22 4 8 106:41 70
6. Skalica 34 19 3 12 65:46 60
7. Trnava 34 18 5 11 68:31 59
8. Komárno 34 17 4 13 64:63 55
9. Gabčíkovo 34 17 2 15 67:73 53
10. MŠK Púchov 34 14 6 14 61:69 48
11. Kalrova Ves 34 13 5 16 54:56 44
12. P. Bystrica 34 12 7 15 46:84 43
13. Malacky 34 12 6 16 64:91 42
14. N. Zámky 34 5 8 21 39:89 23
15. Prievidza 34 6 2 26 27:79 20
16. Bánovce 34 4 6 24 28:98 18
17. Dev. N. Ves 34 3 7 24 29:110 16
18. Topoľčany 34 3 3 28 31:127 12

1. Šamorín 28 23 4 1 153:26 73
2. Piešťany 28 19 3 6 98:38 60
3. Sereď 28 17 2 9 85:42 53
4. Nová Dubnica 28 16 4 8 94:51 52
5. Partizánske 28 16 2 10 84:59 50
6. Šaľa 28 15 4 9 83:55 49
7. FK Nitra 28 14 5 9 75:44 47
8. Levice 28 15 0 13 89:71 45
9. Galanta 28 11 5 12 44:52 38
10. Šurany 28 11 3 14 54:56 36
11. Krakovany 28 8 5 15 40:71 29
12. Horné Saliby 28 8 4 16 58:78 28
13. Hlohovec 28 5 7 16 25:52 22
14. ŠK Blava 28 3 2 23 20:141 11
15. N. Mesto 28 2 4 22 35:201 10

1. Šaľa 28 22 4 2 83:24 70
2. Šamorín 28 21 3 4 123:28 66
3. Sereď 28 19 4 5 81:27 61
4. Krakovany 28 18 6 4 67:20 60
5. Nová Dubnica 28 18 1 9 103:40 55
6. Levice 28 16 3 9 71:30 51
7. Piešťany 28 14 3 11 65:51 45
8. ŠK Blava 28 14 2 12 48:46 44
9. Partizánske 28 14 1 13 83:77 43
10. Hlohovec 28 10 2 16 47:64 32
11. FK Nitra 28 8 1 19 45:61 25
12. Galanta 28 7 2 19 46:91 23
13. Horné Saliby 28 5 2 21 36:104 17
14. Šurany 28 3 2 23 32:149 11
15. Nové Mesto 28 2 2 24 22:140 8

1. Beluša 26 22 1 3 114:23 67
2. Nemšová 26 19 3 4 102:38 60
3. D. Súča 26 17 5 4 76:32 56
4. Chynorany 26 15 2 9 73:33 47
5. N. Rudno 26 13 3 10 51:41 42
6. D. Vestenice 26 12 4 10 73:56 40
7. Tr. Stankovce 26 12 4 10 64:54 40
8. Borčice 26 10 4 12 47:57 34
9. Nedožery 26 10 0 16 47:60 30
10. L. Rovne 26 9 3 14 64:66 30
11. T. Turná 26 8 2 16 62:98 26
12. Holíč 26 6 3 17 35:80 21
13. Kanianka 26 5 3 18 36:101 18
14. Bošany 26 4 3 19 31:136 15

V. liga dorast
1. H.  Súča 26 19 4 3 98:36 61
2. H. Poruba 26 20 1 5 96:42 61
3. Domaniža 26 20 0 6 97:38 60
4. Udiča 26 17 1 8 99:38 52
5. Stará Turá 26 13 6 7 70:40 45
6. Krajné 26 12 6 8 53:45 42
7. Klátová 26 13 2 11 82:59 41
8. Turani 26 10 6 10 68:64 36
9. Ladce 26 10 1 15 40:66 31
10. Bošáca 26 8 3 15 49:71 27
11. Drietoma 26 8 3 15 46:71 27
12. Častkovce 26 6 3 17 69:102 21
13. Košeca 26 4 1 21 27:94 13
14. Prečín 26 2 3 21 28:156 9

1. Dubnica 34 27 5 2 83:10 86
2. Borčice 34 22 5 7 78:35 71
3. Nové Zámky 34 22 5 7 58:31 71
4. L. Rovne 34 21 3 10 61:33 66
5. Galanta 34 15 8 11 58:42 53
6. D. Streda B 34 15 7 12 51:38 52
7. Zl. Moravce B 34 14 10 10 60:53 52
8. Trnava B 34 16 2 16 59:46 50
9. MŠK Púchov 34 14 6 14 68:49 48
10. Nitra B 34 14 6 14 57:47 48
11. V.Ludince 34 14 5 15 50:57 47
12. Gabčíkovo 34 13 7 14 55:47 46
13. Šaľa 34 14 3 17 49:65 45
14. Nemšová 34 13 3 18 46:59 42
15. Beluša 34 10 8 16 50:62 38
16. Prievidza 34 7 4 23 36:75 25
17. Bánovce 34 5 5 24 23:90 20
18. Topoľčany 34 4 0 30 25:128 12

III. liga muži

IV. liga muži
1. Malženice 26 21 4 1 76:15 67
2. Šimonovany 26 15 7 4 62:25 52
3. Myjava 26 15 6 5 57:24 51
4. Častkovce 26 15 5 6 65:29 50
5. Partizánske 26 12 5 9 38:30 41
6. Vrbové 26 11 7 8 39:39 40
7. Boleráz 26 9 8 9 38:36 35
8. ŠK Blava 26 8 8 10 33:39 32
9. Hlohovec 26 9 5 12 36:48 32
10. Domaniža 26 8 6 12 31:52 30
11. Prečín 26 7 6 13 40:64 27
12. Tr. Stankovce 26 7 3 16 33:55 24
13. Holíč 26 5 3 18 23:65 18
14. V. Kostoľany 26 2 3 21 18:68 9

V. liga muži
1. Lehota 28 20 4 4 77:29 64
2. Cígeľ 28 20 2 6 67:25 62
3. V. Uherce 28 16 7 5 81:39 55
4. Z. Kostoľany 28 16 5 7 71:39 53
5. Uhrovec 28 15 7 6 52:35 52
6. Tr. Turná 28 13 3 12 41:48 42
7. Kanianka 28 13 3 12 45:35 42
8. Ladce 28 11 3 14 43:55 36
9. Brvnište 28 10 5 13 42:46 35
10. Plevník 28 10 3 15 41:65 33
11. Bošany 28 9 2 17 39:71 29
12. Podolie 28 8 3 17 40:58 27
13. Chocholná 28 7 5 16 48:58 26
14. V. Hradná 28 7 4 17 45:87 25
15. Stará Turá 28 4 6 18 27:69 18

VI. liga muži
1. Podmanín 26 21 2 3 71:25 65
2. Kvašov 26 18 2 6 82:33 56
3. Košeca 26 17 2 7 80:21 53
4. Jasenica 26 15 2 9 51:33 47
5. Horná Poruba 26 13 5 8 62:42 44
6. D. Kočkovce 26 12 4 10 47:55 40
7. Bolešov 26 12 3 11 36:35 39
8. Tuchyňa 26 10 5 11 57:55 35
9. Streženice 26 9 6 11 43:43 33
10. K. Podhradie 26 10 2 14 47:64 32
11. Papradno 26 9 3 14 53:51 30
12. Udiča 26 5 5 16 27:69 20
13. Lysá 26 3 7 16 31:85 16
14. Dulov 26 3 2 21 31:107 11

VII. liga muži

VIII. liga muži

1. Pruské 26 20 1 5 95:39 61
2. Mikušovce 26 19 1 6 83:30 58
3. D. Mriková 26 18 3 5 70:42 57
4. Lazy 26 17 1 8 72:45 52
5. Visolaje 26 15 3 8 80:50 48
6. Šebešťanová 26 14 2 10 55:43 44
7. Sverepec 26 9 6 11 44:48 33
8. Praznov 26 9 3 14 63:75 30
9. Kolačín 26 8 4 14 58:84 28
10. Podvažie 26 8 3 15 44:55 27
11. Dohňany 26 7 5 14 47:63 26
12. FC Púchov 26 7 4 15 46:78 25
13. Pružina 26 6 2 18 35:86 20
14. D. Breznica 26 4 4 18 34:88 16

1. Kameničany 16 13 2 1 53:21 41
2. Bodiná 16 10 2 4 52:16 32
3. Lednica 16 10 1 5 36:23 31
4. Vrchteplá 16 7 4 5 49:28 25
5. Prejta 16 7 3 6 35:34 24
6. Tŕstie 16 6 3 7 40:42 21
7. Horovce 16 6 1 9 36:46 19
8. Orlové 16 3 1 12 22:66 10
9. Č. Kameň 16 1 1 14 11:58 4
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NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 15.30 – 22.00 / so – ne: 7.00 – 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

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

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 
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PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• V Púchove, neďaleko mestského úradu, výhodne 
prenajmem kanceláriu 17 m² a nenáročný priestor 
36 m² so spoločnou toaletou, vhodný pre dielňu, 
kanceláriu, obchod alebo sklad. Tel. 0905 262 820.
• Prenajmem podzemnú garáž pri Bille. Tel. 0903 
451 418.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt v Led. Rovniach. 
Voľný ihneď. Volať len vážny záujemca. Tel. 0908 
238 945.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Predám stavebný pozemok v Dohňanoch, cca 750 
m². Tel. 0903 900 434.
• Predám záhradu pod Púchovskou skalou. Tel. 
0949 546 661, 46 32 734.

PREDAJ AUTO-MOTO
• Predám skúter Suzuki v dobrom technickom sta-
ve. Cena dohodou. Tel. 0907 262 511.

SLUŽBY
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 2018. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• Požičiam veľký vozík - prepravník, 0905 299 364.

SPOMIENKA
Odišiel si od nás, zostali 
sme v žiali, no vždy budeš 
žiť v srdciach tých, ktorí Ťa 
radi mali.
Za všetky Tvoje trápenia 
a bolesti, nech Ti dá Pán 
Boh večnej milosti.
Dňa 5. 7. 2018 uplynú 
dva roky, čo nás opustil 
náš drahý otec, dedko a 
pradedko Štefan KARUMNÍK z Hoštinej vo veku 
88 rokov. 
S láskou a úctou spomína syn Peter a vnuk Peťo.

SPOMIENKA
Dňa 11. 7. 2018 si pri-
pomíname 20. výročie 
úmrtia nášho milované- 
ho manžela, otca, dedka 
Vítězslava DORNÍKA. 
Kto ste ho poznali, venuj- 
te mu tichú spomienku. 
S  láskou spomína man-
želka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Ten, kto Ťa poznal, spo-
menie si, ten, kto Ťa mal 
rád, nezabudol.
Dňa 2. júla uplynulo 10 
rokov, čo nás navždy 
opustil drahý otec a ded-
ko, Zdenek KNOTEK. 
S láskou a úctou spomí-
na dcéra Erika s rodinou. 

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA
0903 42 42 42

SPOMIENKA
Dňa 9. 7. 2018 si pripo-
míname 1. výročie, čo 
nás navždy opustila 
Mária POTÁNKOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku v 
modlitbe. 
S láskou spomínajú se-
stra Milka a traja bratia. 

SPOMIENKA
Odišiel si tak rýchlo, ne-
čakane ako vietor v búrke 
stromy láme. Pustý zostal 
dom i dvor, keď  Ty, ocko, 
nie si v ňom. Veľká bolesť 
v srdci zabolí, no pekná 
spomienka ako večný 
plameň zahorí. 
Dňa 29. 6. sme si pripo-
menuli nedožitých 65 
rokov Ivana FOJTÍKA z Dolnej Breznice. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka, sestra a brat 
s rodinami. 

SPOMIENKA
Odišla si od nás ako krás-
ny deň, nepovedala si 
zbohom, už neprídem. 
Odišla si tíško, niet Ťa 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ spomienkami. 
Dňa 9. 7. si pripomína-
me prvé výročie úmrtia 
Štefánie KOŠECKEJ. 
S láskou spomínajú dcé-
ry Katka, Darinka a Marta s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 2. júla uplynie 
dlhých jedenásť rokov 
odvtedy, čo nás opustila 
naša drahá mama, bab-
ka a prababka 
Margita DOLEŽELOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 
S láskou spomína celá 
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 29. júna sme si pri-
pomenuli druhé výročie 
úmrtia nášho drahého  
manžela, otca, dedka, 
učiteľa a priateľa 
Jozefa ZEKANA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo- 
mienku. 

S láskou a úctou jeho najbližší.

SPOMIENKA
Dňa 29. 6. uplynuli šty-
ri roky, čo nás navždy 
opustil náš manžel, 
otec, dedko, brat 
Eduard IŽVOLT. 
S láskou spomína man-
želka, syn Peter s rodi-
nou, dcéry Mária, Janka, 
brat Jozef s rodinou a 
ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Zaplakali srdcia, zaplaka-
li bôľom, odišiel si od nás, 
nedal si nám zbohom. 
Neplačte moji drahí, ne-
chajte ma tíško spať, čo 
mi bolo súdené, muselo 
sa stať. 
Dňa 6. 7. si pripomíname 
20. výročie úmrtia môjho 
syna Štefana BOŠKU z 
Hoštinej, ktorý tragicky zahynul. 

S láskou a smútkom v srdci spomína mama 
a sestra s rodinou. 
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• Mestský bytový podnik, s. r. o. Púchov hľadá štu-
dentov nad 16 rokov na letnú brigádu. Kontakt: 
042/4651710, sekretariat@msbp.sk. 
• Aspekta Trade s. r. o. predaj a servis vozidiel KIA 
prijme zamestnancov na TPP: Predajca vozidiel 
-  požiadavky: min. SŠ vzdelanie s maturitou, 
výborné obchodné zručnosti, komunikatívno-
sť, prehľad v automobilizme, AJ výhodou. Plat 
600 € + atraktívne mesačné odmeny. Servis-
ný technik/vedúci servisu – príjem vozidiel do 
servisu, zodpovednosť za chod autoservisu, 
objednávanie ND, riešenie garancií, skladové 
hospodárstvo. Požadujeme min. SŠ vzdelanie 
s maturitou, prehľad v technike vozidiel, komu-
nikatívnosť, príjemné vystupovanie. Mzda 850 
€ + odmeny. Životopisy s motivačným listom a 
fotkou zasielajte na mail manager@kiapuchov.
sk. Bližšie info: 0911 942 799.

STRATY A NÁLEZY
• Našli sa kľúče od auta, zn. Volkswagen. Info v kan-

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

inzercia  I  oznamy

celárii pre príjem inzercie – budova divadla, príz. 
• Dňa 22. 6. sa našli kľúče od auta s príveskom na 
cintoríne v H. Kočkovciach. Majiteľ si ich môže vy-
zdvihnúť v kancelárii pre príjem inzercie – budova 
divadla, Hoenningovo nám. 2002, prízemie.

OZNAMY
• SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. Mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(ďalej OVS) č. 1/2018 na prenájom nebytových pries-
torov (kancelárske priestory) v školskom pracovisku 
hotel Študent Považská Bystrica. OVS bude prebie-
hať do 23. 7. 2018 do 12.00 h. Celé znenie OVS bude 
zverejnené na www.tsk.sk a www.sosospu.sk. 
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 27. 8. 2018 od 14.45 hod v kancelárii ZO 
SZZP (bývalý kataster na Námestí slobody). Právne 
poradenstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne 
problémy zdravotne postihnutých a starších obča-
nov mesta Púchov. Hláste sa do 20. 8. na tel. 0949 
103 709.  

PRÁCU PONÚKA
• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
kuchára/ku a čašníka/čku aj brigádne. Bližšie info na 
0902 432 911.
• Ponúkame stabilné zamestnanie pre murára a po-
mocníka na stavbe. Tel. 0911 504 142.
• Spoločnosť Odema prijme do plného pracovného 
pomeru vyučenú krajčírku/pracovníčku na vyšíva-
nie dierok (nástupný plat 480 € brutto) a na doho-
du prijme upratovačku (nástupný plat 2,80 €/hod). 
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životo-
pisom môžete posielať: poštou na adresu: Alena 
Benešová - ODEMA, Nábrežie slobody 795/2, 020 01  
Púchov; e-mailom na: sekretariat@odema.sk, alebo 
priniesť osobne. Kontaktná osoba: p. Húževková: 
0917 836 122.
• Hľadám skúsených i začiatočníkov elektrikárov 
- živnostníkov. A pomocných pracovníkov i bez vy-
hlášky. Práca na území celej SR (najmä BA). Plat 6 - 
9 € na hodinu. Vlastné náradie je výhodou (€). Tel.  
0949 466 180.

Športový kemp 
ODMENA ZA VYSVEDČENIE 
Kompletný kemp:  
DIEŤA / POBYT 5 NOCÍ 285€

-25%

PRE DETI od 8 do15 rokovod 22.7-27.7.2018

Denný kemp:
PO-ŠT 8.00 – 20.00 (4x12 hod.)
PIA 8.00 – 16.00 (1x 8 hod.) 250€

 4,50€/h

Služby zahrnuté v cene kempu:
•  Ubytovanie na 5 nocí ( NE – PIA ) len pri kompletnom kempe
•  Celodenná strava = 5x denne + pitný režim
•  Variabilné športové tréningy : futbal, hádzaná, volejbal, vybíjaná,
    bedminton, rôzne športové súťaže
•  Analýzy tréningového procesu
•  Regenerácia + �tness
•  Pro� tréning s M.Karhanom + autogramiáda
•  Certi�kát o absolvovaní kempu
•  Zábavné voľnočasové aktivity – rybačka + opekačka 
   na Hunty Fish (podľa počtu účastníkov)

Zameranie: odhalíme športový potenciál 
Vášho dieťaťa, naučíme ho milovať pohyb 
a zdravý životný štýl 

Špeciálny hosť: Miroslav Karhan - bývalý reprezentant 
SR, dlhoročný skvelý futbalista a výborný motivátor 
predstaví Vašim ratolestiam skutočný pro� futbalový svet

Rezervácia a informácie: Peter Čvirik, +421 918 660 319, peter.cvirik@alexandracomplex.com
Organizátor si v dôsledku nepredvídateľných okolností vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie programu.

Otváracie hodiny knižnice 
počas letných prádznin

Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove 
oznamuje svojim čitateľom a návštevníkom, 
že cez letné prázdniny bude otvorená PO - PIA  
od 7.30 do 15.30 h.

Púchovské informačné centrum v letnej sezóne
V mesiacoch júl a august 2018 budú: Púchovské 
informačné centrum (PIC), inzertná kancelária 
Púchovských novín a PúTV, ako aj celá prevádzka 
Divadla Púchov otvorené v obmedzenom čase  
z dôvodu čerpania dovoleniek. 
• V dňoch 12. – 20. 7. 2018 si nebude možné 
zakúpiť v Púchovskom informačnom centre 
parkovacie karty.
• V dňoch 16. – 18. 7. 2018 bude Púchovské 
informačné centrum úplne ZATVORENÉ.
Púchovské noviny vychádzajú počas prázdnin 
termínoch: 3. a 24. júla, 7. a 21. augusta.
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AK MÁTE STRACH AJ Z BÚROK, S BLESKOZVO-
DOM SA DOMA BUDETE CÍTIŤ BEZPEČNEJŠIE!

PRÍSLUŠENSTVO NÁJDETE U NÁS V PREDAJNI.

IDETE STANOVAŤ
A BOJÍTE SA TMY?
ZASTAVTE U NÁS !

VÝPREDAJ 20%

PREDAJŇA:
UNI - elektroinštalačný materiál
Royova 777 (Za Púchovčanom)
020 01 Púchov

NA VYBRANÉ SVIETIDLÁ! POZOR, AKCIA PLATÍ
LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB.


