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Púchovčania bez zaváhania 
do finále play-off

Vo vnútri gymnaziálny 
časopis GYMPSY

Voda a vietor potrápili hasičov 
Púchovského okresu

gymnaziálny časopis 11

Bojovať argumentmi je náročné

• Viac ako polovica učiteľov by podľa 
prieskumov odporučila svojim žiakom 
čítať dezinformačné weby Hlavné 
správy a Zem a vek. Prečo? 
Lebo veľká časť z nich tieto médiá ne-
pozná. Keď sa povie „Hlavné správy", 
čo sa vám vybaví? Ak nie ste v ob-
lasti médií trochu zorientovaný, tak 
podľa názvu môžete mať pocit, že je 
to nejaký štandardný spravodajský 
web. Pri Zem a vek tiež môžete mať 
z názvu pocit, že je to geograficko-

-historický časopis. Ten prieskum o 
učiteľoch, ktorý spomínate, je z leta 
2019 a vznikol pre projekt People-
2People. Ja ho čítam tak, že veľká 
časť slovenských učiteľov nie je zori-
entovaná v oblasti dezinformácií, ale 
nemyslím si, že by väčšina z nich fan-
dila dezinformáciám. Jednoducho 
len nerozlišujú medzi štandardným 
médiom a dezinformačným médiom. 

• Ako je to u žiakov? Tiež nerozlišujú 
medzi tradičnými a dezinformačnými 
médiami? 
Tá situácia je rovnaká naprieč gene-
ráciami. Najviac sú hoaxom a klam-
stvám vystavení tí, ktorí pravidelne 
visia na Facebooku. Bez ohľadu na 
vek a do istej miery aj bez ohľadu na 
vzdelanie. Rozdiel však vidím v tom, 
že s mladými sa o týchto témach dá 
rozprávať. Pri niektorých starších je 

to už beznádejné. Pokiaľ tridsiatnik, 
štyridsiatnik, päťdesiatnik prepad-
ne rôznym fámam a sprisahanec-
kým teóriám, tak s ním máločo po-
hne. Nezriedka má totiž pocit, že on 
už všetkému rozumie najlepšie. 

• Prečo v tom práve Facebook zohrá-
va takú veľkú úlohu? 
Pretože na Facebooku môže každý 
šíriť skoro čokoľvek. V štandardných 
médiách máte niečo, čomu sa ho-

vorí editorský systém. Veľa ľudí si 
myslí, že novinári klamú alebo že 
môžu uverejniť akúkoľvek blbo-
sť. No nemôžu. Každá informácia 
prechádza overovaním a pokiaľ 
sa im náhodou stane, že uverejnia 
nejakú nepravdu, väčšinou z nedo-
patrenia, tak minimálne tie slušné 
médiá uverejnia aj nápravu. Lenže 
na Facebooku môžete pokojne roz-
šíriť aj fámu na spôsob "jedna pani 
povedala". Facebook vás v tom ne-
obmedzuje. Stačí, keď presvedčíte 
významnejšie množstvo ľudí, aby 
to zdieľali.

• Ale prečo by niekto tvoril tieto fámy? 
Aké majú na to ľudia dôvody?
To je dobrá otázka. Tie dôvody bý-
vajú rôzne: niekto sa na tom po-
kojne môže len baviť. Uverejní na-
príklad status o tom, že Rómovia 

nemusia platiť za lieky a baví sa na 
tom, ako to ľudia zdieľajú. Časť dez-
informácií však vzniká zámerne, na-
príklad v rámci politického boja. Bo-
jovať argumentmi je náročné, oveľa 
jednoduchšie je, keď o politickom 
súperovi rozšírite fámu, že chce na 
Slovensko navoziť islamistov alebo 
že chce zakazovať Slovákom tra-
dičné manželstvá. No a potom je 
tu špecifická skupina hoaxov, ktoré 
vznikajú za účelom zárobku. To je 
prípad tých zdravotníckych. Tisíce 
Slovákov sú ochotní zdieľať články 
o tom, že rakovina sa dá vyliečiť ci-
trónmi alebo púpavou. A netušia, 
že za nimi stoja šarlatáni, ktorí sa im 
snažia cez takéto články podsúvať 
rôzne výživové doplnky. 

• Takže býva častokrát zámienkou 
biznis?  
V prípade zdravotníckych hoaxov 
rozhodne. Čo ale nevylučuje, že 
ľudia môžu takéto somariny šíriť aj 
z presvedčenia. Na Facebooku sú 
vplyvné weby s názvom Domáca 
liečba a Bádateľ. Tie sú prepojené 
s jedným podnikateľom, ktorý cez 
e-shop predáva rôzne doplnky za 
49 eur. Ale ten človek zároveň môže 
úprimne veriť, že to funguje. Nikdy 
neštudoval medicínu, takže o tom v 
skutočnosti nič nevie.

• Prejdime k politickým hoaxom. Na 
začiatku prednášky ste sa nás opýta-
li, čo je podľa nás najväčším problé-
mom Slovenska. Zazneli slová ako 
korupcia, školstvo, zdravotníctvo ale-
bo narastajúci extrémizmus. Prečo sú 
potom virálne články o utečencoch, 
liberáloch alebo LGBTI komunite? 
Po prvé preto, že príbehy o migran-
toch a homosexuáloch sú jednodu-
chšie na pochopenie než príbehy o 
tunelovaní a ekonomickej kriminalite. 
Po druhé preto, lebo vyvolávajú väč-
šie emócie: vidieť video, na ktorom 
migranti robia bordel niekde v Ne-
mecku vzbudí v mnohých ľuďoch 
              (pokračovanie na ďalšej strane) 

(Pokračovanie na ďalšej strane)

Zelená škola alebo EKOGYMPEL

Možno sa vám počas bež-
ných školských dní podari-
lo zachytiť záhradku, ktorú 
máme na streche, alebo kus 
strechy s trávou na chodbe, či 
iné celkom zaujímavé a neví-
dané javy. Naše gymnázium sa 
už nejeden rok pýši názvami 
ZELENÁ a MODRÁ škola. Nie 
je to tým, že by sme medzi 
žiakmi mali Shreka s Fanto-
masom. Je to výsledok práce 
študentov a učiteľov, ktorým 
nie je všetko jedno. Zapájajú 
sa do rôznorodých projektov, 
ktoré zlepšujú prostredie a 
klímu v našej škole a jej okolí. 
Väčšina z vás určite zachytila 
hlavne revolúciu v prezúvaní, 
no nie je to jediná vec, ktorá 
sa u nás deje. Takže pokiaľ 
ti slová ako BIOMASA, Jedlá 
zmena alebo Enviroprojekt 
nič nehovoria, toto číslo je ako 
stvorené pre teba! 

Vaszília Bartošová, kvinta

EKOtorial

Naša školská vízia hovorí, že 
„Chceme byť školou, v ktorej každý 
žiak nájde priestor na rozvoj svojho 
vzdelania, nadania a vlastného 
potenciálu, a ktorá prípravou na 
vysokoškolské štúdium reaguje na 
súčasné a budúce potreby rozvoja 
regiónu a Slovenska v Európe.“

Na naplnenie tohto cieľa používa-
me rôzne cesty. Školu sme vynovili, 
naplnili novými pomôckami, zriadili 
nové priestory. A v tomto novom 
prostredí pripravujeme Vaše deti, 
našich žiakov na život, na život 
v krajine, kde sa oplatí študovať, 
pracovať a žiť.

Mnohé súčasné postupy učiteľov 
sú nové. Dnes, na rozdiel od minulos-
ti, keď sa preferovalo memorovanie, 

Pán riaditeľ, na slovíčko!
je veľký dôraz na aktívnu prácu žia-
kov, na ich vlastné úvahy, tvorivosť, 
spájanie  poznatkov do štruktúr. To, 
čo sa nezmenilo, je vek stredoškolá-
kov, ich ťažké obdobie dozrievania, 
puberty, obdobie lenivosti, odporu, 
ktorú často ťažko prekonávajú 
rodiny, rodičia a prekonávať ich 
musí aj škola.

Preto okrem dodržiavania prin-
cípu, že v strese sa ťažko učí a žiaci 
majú mať poskytnutý priestor, kedy 
nadobúdajú poznatky bez hrozby 
zlyhania, či negatívnej klasifikácie, 
potrebujú žiaci cítiť i tlak, či časové 
limity, termíny. Žiakom je v našej 
škole všeobecne známa naša pani 
učiteľka PPB, sama si často hovorí 
i bosorka. Postrachom je svojimi 

“výmakmi“. Krátkymi testami, kto-
rými preveruje pripravenosť svojich 
žiakov bez varovania, bez oznáme-
nia termínu. A ona i jej žiaci vedia, 
prečo to robí. Žiak je takto nútený 
pracovať priebežne a základné učivo 
ovládať trvale, nielen na oznámenej 

písomke.
A teraz návrat k úvahe, že chceme 

žiakom poskytnúť kvalitnú prípravu 
pre ich rozvoj a prípravu na VŠ, aby 
tu na Slovensku chceli teraz študo-
vať, raz pracovať a žiť. Vražda Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej nás od  tohto cieľa veľmi 
vzďaľuje. A rovnako postup polície, 
ktorá namiesto „výmaku“, aký efek-
tívne robí PPB, tri dni vo všetkých 
médiách rozprávala o možných po-
dozreniach a podozrivých osobách 
a potom sa tvári na výmak.

Takto tu, na Slovensku, priestor 
pre spoločný pokojný život nevy-
tvoríme. My tu naozaj chceme žiť a 
dúfame, že i naši žiaci budú mať na 
to tisíc dôvodov!

Pravidlá majú platiť pre každého . 
A výmak je na to dobrou „ pilulkou.“

Miroslav Kubičár

l Do akých environmentálnych 
projektov je naše gymnázium 
zapojené? 

- Púchovské gymnázium je v 
súčasnosti v tzv. druhom certifikač-
nom období projektu Zelená škola. 
Prvýkrát sme certifikát Zelenej školy 
obhájili v roku 2015 a teraz sa o to 
snažíme opäť. Spolupracujeme s 
občianskym združením BIOMASA a 
podarilo sa nám získať financie na 
realizáciu ENVIROPROJEKTU 2017, 
ktorý bude pokračovať v najbližších 
rokoch.

l Prečo sme sa do toho vlastne 
zapojili a akým spôsobom? 

- Každý racionálne zmýšľajúci člo-
vek si uvedomuje príčiny a dôsledky 
prebiehajúcich klimatických zmien 
a nevyhnutnosť pokúsiť sa tieto 
negatívne procesy zastaviť alebo 
aspoň spomaliť natoľko, aby sa s 
nimi príroda dokázala vysporiadať. 
Vychovať generáciu s neľahostajným 
postojom k prebiehajúcim zmenám, 
je - bez najmenšieho preháňania - ži-
votne dôležité. Preto vznikajú rôzne 
organizácie, združenia, projekty, 
výzvy... a my pokladáme za logické 
a nevyhnutné na ne reagovať.

l Má to pre našu školu nejaké 
prínosy? 

- Výhody, ktoré prináša účasť 
na environmentálnych aktivitách, 
môžeme rozdeliť na materiálne a ne-
materiálne. Žiaľ, verejnosť väčšinou 

Naše gymnázium nemá len prívlastok  ZELENÁ, ale aj MODRÁ škola. 
Týmito dvoma environmentálnymi projektmi ekologické aktivity 
ale zďaleka nekončia. O tom, čo všetko sa u nás v škole deje a ako 
sa do diania môžete zapojiť, sme sa informovali u pani profesorky 
Dagmar Balalovej. 

zaujímajú len tie materiálne. K nim 
patria napr. opatrenia na recykláciu 
dažďovej vody v hodnote 40 000 €, 
ktoré sa u nás realizovali v rámci pro-
jektu Modrá škola. Ide o podzemný 
zásobník dažďovej vody na splacho-
vanie toaliet, amfory na zachytávanie 
dažďovej vody, dažďovú záhradu, 
zelenú stenu, vegetačnú strechu, 
fontánku a vysadené dreviny - to 
všetko výrazne zlepšilo lokálnu klímu 
v areáli školy. Vo svojej projektovej 
práci to dokazuje študent Daniel 

Krajči. V rámci ENVIROPROJEKTU 
2017 škola dostala 2000€ na nákup 
digitálnych mikroskopov, fotoa-
parátu, ďalekohľadov, mobilných 
laboratórií a odbornej literatúry, 

ktoré sa využívajú na vyučovaní, 
alebo sú k dispozícii študentom pri 
ich projektových prácach či olympi-
ádach. Začiatkom decembra 2017 
sa nám podarilo získať 1300€ na 
projekt EKO-záhrada pre všetkých, v 
rámci ktorého budeme pokračovať v 
budovaní  školskej záhrady tak, aby 
bola ekologickou inšpiráciou pre 
žiakov a ich rodičov. Zhotovíme vtá-
čie búdky, hotel pre hmyz, slnečnú 
sušičku na ovocie, náučnú tabuľu s 

ČASOP I S  PÚC H OVS KÝC H GY M N A Z I STOV
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Už sa nám zvolebnieva!
   Tento rok bude určite významný. 
Volebne významný. Všetci si totiž 
uvedomujeme, že prestupný dvad-
siaty deviaty február nerozhodne o 
podobe Slovenska len na nasledujú-
ce štyri roky, ale bude mať dopad aj 
na ďalšie generácie. 
Vyzerá to tak, že Slováci začali ko-
nečne prikladať voľbám adekvátnu 
váhu - či už ide o kotlebovcov, ktorí 
sa boja nebezpečných liberálov, ale-
bo liberálov, ktorí sa boja nebezpeč-
ných  kotlebovcov. Občania cítia, že 
volič nie je h….o, ale má moc veci 
zmeniť. 
Predchádzajúce parlamentné voľby 
sa niesli v znamení únavy a ľahostaj-
nosti.  Síce sa odvtedy prevalilo veľa 
káuz a špiny a ľudia sa ešte viac roz-
delili, paradoxne to však vyzerá tak, 
že pred februárovými voľbami nie sú 
občania unavení, ale pripravení bo-
jovať. Niet sa čo čudovať - tieto voľby 
sú  naozaj jedinečné. Nielen preto, 
že sa v nich rozhodne, či Slovensko 
podľahne reformácii alebo defor-
mácii, či pretrvá polarizácia alebo sa 
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Vážení čitatelia, príjemné čítanie 
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v roku 2020 vám praje 

Nina Melicherová. 

Pravda je v dnešnej dobe nedostatkovým tovarom. O dôležitosti jej hľadania a po-
trebe rozvíjania kritického myslenia  je presvedčený aj reportér Denníka N  Vladimír 
Šnídl, ktorý mal v decembri prednášku v našom gymnáziu.  Ponúkame vám rozhovor   
o hoaxoch, pozadí ich vzniku, ale aj úlohe Facebooku v tejto problematike. 

Vladimír Šnídl

Ardea organizuje miniligu v hre boccia
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Hokej - 2. liga muži

Púchovčania bez zaváhania do finále play-off

Po dvoch hladkých  víťazstvách v semifinále skupinz A na domácom ľade nepripustili Púchovčnaia (v bielom) 
drámu ani v Bratislave a po sérii 3:0 postúpili do finále.                   Foto: Miroslav Mikáč

Kto s kým na ľade
2. liga muži
Finále skupiny A
1.zápas: MŠK Púchov – Žiar nad Hronom (22. 2. 

o 17.00)
2. zápas: MŠK Púchov – Žiar nad Hronom (23. 2. 

o 17.00)
Extraliga dorast
37. + 38. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK 

Púchov (15. 2. o 14.00 a 16. 2. o 11.30), Michalovce 
– Trenčín, Nitra – Skalica, Martin – Slovan, Poprad – 
L. Mikuláš, Trnava – Spišská Nová Ves, Žilina – Košice

Kadeti
Skupina o 1. – 14. miesto

13. kolo: MŠK Púchov má voľno, Banská Bystrica 
– Trenčín, Zvolen – Nitra, Martin – HOBA Bratislava, 
Poprad – Trnava, Michalovce – Slovan Bratislava, Ko-
šice – Ružinov Bratislava

14. kolo: MŠK Púchov má voľno, Banská Bystrica 
– Nitra, Zvolen – Trenčín, Martin – Trnava, Poprad – 
HOBA Bratislava, Michalovce – Ružinov Bratislava, 
Košice – Slovan Bratislava

1.liga starší žiaci
8. HT
12. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 

(15. 2. o 9.00), Altis Orava – Liptovský Mikuláš, Zvo-
len – Žilina

7. HT
12. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 

(15. 2. o 11.30), Martin – Liptovský Mikuláš, Zvolen 
– Žilina

1.liga mladší žiaci
6. HT
9. kolo: MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov (15. 2. o 

11.30), Rimavská Sobota – Banská Bystrica, Dubnica 
nad Váhom – Prievidza, Detva – Ružomberok 

5. HT
9. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen (15. 2. o 

14.00), Žilina – Liptovský Mikuláš, Prievidza – Martin, 
Banská Bystrica – Dolný Kubín    

2. liga muži
Semifinále play-off, skupina A
3. zápas: 
Bratislavský hokejový klub – MŠK Púchov 3:6 

(1:1, 1:3, 1:2) – stav série 0:3, 11. Daráš, 29. Korytko 
(Daráš, Ernst), 51. Korytko (Ernst, Daráš) – 17. Božik 
(Dmitriev, Pšurný), 22. Deneš (Šimíček, Šedivý), 27. 
Brňák (Trenčan, Romanov), 37. Romanov (Trenčan, 
Jakubec), 45. Hudík (Deneš, Šimíček), 52. Zúbek 
(Dmitriev, Šimíček)

Strely na bránku: 28/67, Presilovky: 6/1 – 7/2, roz-
hodovali Goga, Crman, Šotek, 44 divákov.

Púchovčania chceli ukončiť semifinálovú sériu 
hneď v prvom stretnutí na zimnom štadióne v Ha-
nuliakove, domáci si na druhej strane zase chceli na-
praviť reputáciu za dva dvojciferné výprasky pod La-
chovcom. Napriek nerozhodnému výsledku v prvej 
tretine boli Púchovčania aktívnejší, v ceste im však 
stál fantasticky chytajúci domáci brankár. Bratisla-
včania sa na prekvapenie ujali vedenia v 11. minúte 
gólom Daráša. Púchovčania si uvedomili, že hazardo-
vať sa neoplatí, zvýšili obrátky a necelé štyri minúty 
pred koncom prvej tretiny vyrovnal Božik po asis-
tenciách Dmitrieva a Pšurného – 1:1. Druhú tretinu 
začali hostia rovnako aktívne a už po necelých dvoch 
minútach naklonil misky vás na ich stranu Deneš po 
asistenciách Šimíčeka a Šedivého – 1:2. Púchovčania 
mali výraznú prevahu (domácich prestrieľali v po-

mere 67:28) a v 37. minúte 
zveľadil vedenie tretím gó-
lom Brňák po asistenciách 
Trenčana a Romanova – 1:3. 
Bratislavčania o dve minúty 
vykresali iskierku nádeje 
kontaktným gólom Korytka 
na 2:3, no ešte v druhej tre-
tine Púchovčanov upokojil 
štvrtým gólom Romanov 
– 2:4. Keď v záverečnej treti-
ne zvýšil Hudík na 2:5, bolo 
o postupe Púchovčanov 
do finále západnej skupiny 
prakticky rozhodnuté. Ko-
rytko síce desať minút pred 
koncom znížil na rozdiel 
dvoch gólov, no na jeho zá-
sah odpovedal už o minútu 
Zúbek, a tak hostia doviedli 
stretnutie do bezproblémo-
vého víťazstva. 

Zostava Bratislavský ho-
kejový klub: 

Páleš, Lukáč – Furdek, 

Jastrabín, Ernst, Korytko, Daráš – Hochmann, Špaček, 
Šauša, Ševčík, Bednarič – Vintr, Ščepko, Kubiš, Segíň, 
Kovačič, tréner Erik Ernst

Zostava MŠK Púchov: 
Hrušík – Kvocera, Dmitriev, Pšurný, Zúbek – Brňák, 

Božik, Jakubec, Šedivý, Deneš – Hudík, Haluška, Prus, 
Romanov, Trenčan – Kolárik, Šimíček, Haluška, Kuriš, 
tréner Branislav Okuliar

Ostatné výsledky semifinále play-off
Skupina A
3. zápas: 
MHK Dolný Kubín – HK MŠK Indian Žiar nad Hro-

nom 0:7 (0:3, 0:2, 0:2), Jakubík, Tatár 2, Magdolen, 
Goga 2 – stav série 0:3, do finále postúpil Žiar nad 
Hronom

Skupina B
3. zápasy: 
HK Bardejov – HKM Rimavská Sobota 1:2 (1:1, 

0:1, 0:0) – stav série 1:2 (štvrté stretnutie v Bardejo-
ve sa skončilo po uzávierke dnešného čísla Púchov-
ských novín)

UKS Mosir Sanok – HC 19 Humenné 2:6 (1:0, 0:4, 
1:2) – stav série 0:3, Humenné postúpilo do finále 
play-off skupiny B.

(r) 
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Púchov spúšťa proces participatívneho 
rozpočtu pre rok 2020

Aké sú potenciálne prínosy
participácie?
Ak sa pozrieme na potenciálne prí-
nosy participácie, môžeme nado-
budnúť pocit, že ide priam o magic-
ký prvok, všeliek na mnohé dnešné 
negatívne spoločenské javy. Platí to 
však len do tej miery, do akej vieme a 
chceme nastaviť ideálne podmienky 
pre dosiahnutie ideálnych výsled-
kov. Z pohľadu verejnej správy sú 
to prínosy v podobe stabilnejšieho 
plánovacieho prostredia, zníženia 
tlaku lobistov, prevencie konfliktov 
v implementačnej fáze, lepšej úrov-
ne poznania podmienok, špecifík, 
mechanizmov vo verejnej správe zo 
strany zapojenej verejnosti, vyššej 
dôvery medzi aktérmi. Z role pasív-
neho prijímateľa politiky, často šom- 
rajúceho, verejnosť prechádza do 
role spoluriešiteľa. Stúpa potenciál 
inovatívnych a adresných riešení. 
Z pohľadu verejnosti ide o zlepšo-
vanie kvality demokracie, lepšiu 
transparentnosť, odpočtovateľnosť 
a zrozumiteľnosť verejnej správy aj 
pre úplne bežných obyvateľov. Ve-
rejná správa sa stáva citlivejšou na 
ich potreby. Spoznávanie hodnôt a 
rôznych názorov verejnosti napomá-
ha utváraniu komunity, väčšej otvo-
renosti a inkluzívnosti.

Mesto Púchov prijalo prostredníc-
tvom  uznesenia mestského zastupi-
teľstva č. 146/2019 vlani 25. septem-
bra 2019 Štatút participatívneho 
rozpočtu mesta Púchov, v ktorom 
sú definované jednotlivé fázy PR, 
stanovenie prvého a druhého dis-
kusného fóra, proces podávania ná-
vrhov a následná realizácia a kontro-
la projektov.

Pri zavádzaní PR v meste Púchov je 
v prvom rade potrebné vytvoriť na 
radnici tím ľudí, ktorí sa budú rozvo-
jom jednotlivých tém kvalifikovane 

zaoberať. Koordinačná rada je zlože-
ná z radov vedúcich zamestnancov 
mestského úradu, konateľov mest-
ských spoločností a referentov zod-
povedných za granty a investície. 
V Púchove sa na základe podnetov 
obyvateľov a rôznych občianskych 
združení stanovilo päť tematických 
skupín: 

1. Komunitný rozvoj, aktívne 
občianstvo,
2. Zeleň v meste, verejné priestory, 
ochrana včiel,
3. Kultúra a história, 
4. Šport a mládež,
5. Seniori.

Prvé diskusné fórum by sa malo usku-
točniť v prvej dekáde marca tohto 
roka, v rámci ktorého bude aj výzva 
participantom na predkladanie návr-
hov. V rámci prvého diskusného fóra 
sa stručne predstavia jednotlivé zrea- 
lizované návrhy a príklady z vybra-
ných miest na Slovensku, ktoré tento 
trend už zaviedli do svojho rozpočtu. 
Prioritné oblasti realizácie návrhov 
PR sú stanovené piatimi tematickými 
skupinami, v rámci ktorých sa vytvorí 
participatívna komunita. Paticipatívne 
komunity sú verejné stretnutia otvo-

Participatívny rozpočet  (PR) je jedným z významných spôsobov realizácie priamej demokracie zo strany 
obyvateľov. Jeho prínos je v demokratickej spoločnosti nepopierateľný. Medzi ciele participatívneho 
rozpočtu patrí najmä boj s korupciou. Už samotná realizácia participatívneho rozpočtu umožňuje ve-
rejnú kontrolu. Participatívny rozpočet je teda bezpochyby prínosom pre spoločnosť, otázne však je, 
či je nevyhnutné tento inštitút zakotviť v právnom poriadku jednotlivých štátov, alebo postačuje jeho 
podzákonná právna úprava, napríklad úprava v nariadeniach alebo usmerneniach vlády, prípadne 
v nariadeniach alebo uzneseniach orgánov územnej samosprávy.

rené všetkým, ktorí majú chuť v meste 
vymyslieť a zrealizovať niečo nové.
Na každé stretnutie participatívnej ko-
munity príslušný koordinátor pozýva 
aj príslušných vedúcich pracovníkov 
oddelení mestského úradu. Účasť ex-
perta z úradu je prínosná pre navrho-
vateľov projektu, pretože získajú spät-
nú väzbu na svoj projekt a dozvedia 
sa, či ich návrh je alebo nie je realizo-
vateľný a za akých podmienok. Tento 
malý detail, ktorý sa snaží zvýšiť šance 
realizovateľnosti projektových návr-
hov, je nesmierne významným výdo-
bytkom procesu. Vysloviť svoj nápad 
alebo získať spätnú väzbu k svojmu 
nápadu môže obyvateľom umožniť aj 

porozumieť príčinám, prečo samo-
správa nemá dosah na všetko, čo by 
ľudia chceli.

Po niekoľkých stretnutiach partici-
patívnych komunít sa zrodia finálne 
projektové dokumentácie postu-
pujúce do verejnej prezentácie 
projektových návrhov a následne 
do verejného rozhodovania.
(Ďalšie informácie o spôsobe hlaso-
vania a takisto financovania projek-
tov prinesieme v nasledujúcom čísle 
Púchovských novín.)

Zuzana Brindzová, 
vedúca Odd. organizačného 

a vnútornej správy MsÚ Púchov

Chrípka: Prevádzka škôl a škôlok prerušená nebola
"V uplynulom týždni sme zazname-
nali, že celková chorobnosť vo všet-
kých mestských základných školách 
na chrípku alebo respiračné ochore-
nia mierne stúpala, v závere týždňa 
prekročila dvadsať percent. Najvyššiu 
chorobnosť zaznamenali v ZŠ J. A. Ko-
menského (30 %). Ostatné základné 
školy sa k dvadsať percentnej hranici 
pozvoľne približovali: ZŠ Mládežnícka 
– 16,64 %, ZŠ Gorazdova 17,83 %, ZŠ s 
MŠ Slovanská 17,83 %,“ uviedla Viera 

Češková z Oddelenia školstva a so- 
ciálnych vecí MsÚ Púchov.
Priemerná chorobnosť všetkých mest-
ských škôlok predstavovala 35,34 
percenta. V tomto prípade však čísla 
zahŕňajú aj deti, ktoré rodičia nechali 
doma nielen z dôvodu choroby, ale 
naopak aj preventívne. Vyučovací pro-
ces ani prevádzka škôlok prerušené v 
uplynulom týždni neboli. Chrípkové 
prázdniny si zatiaľ nevyžadovala ani si-
tuácia zo začiatku tohto týždňa. -msu-
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Nový typ parkovacej karty 
zvýhodní aj nepúchovských ZŤP
„V návrhu VZN 1/2020, ktoré mení a 
dopĺňa platné VZN 14/2019 o dočas-
nom parkovaní motorových vozidiel 
na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území mesta Púchov 
sme upravovali formuláciu niektorých 
jeho ustanovení, nakoľko sa ukázalo, 
že boli pre niektorých občanov menej 
zrozumiteľné. Najpodstatnejšia zmena 
však spočíva v úprave formulácií pre 
jednotlivé typy parkovacích kariet, pri-
čom dopĺňame ďalšiu parkovaciu kartu 
typu D s účinnosťou od januára 2021, 
čím sa snažíme vyjsť v ústrety zdravotne 
hendikepovaným občanom s trvalým 
bydliskom mimo Púchova. Pri tejto par-
kovacej karte bude výška úhrady nie 60 
eur, ale 30 eur,“ konkretizuje.

Budú letné terasy otvorené 
dlhšie?
„K novelizácii VZN o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky slu-
žieb na území mesta Púchov sme pris-
túpili z dôvodu neustáleho dopytovania 
sa a narastajúcich žiadostí o predĺženie 
otváracích hodín zo strany prevádzok, 
ale aj ostatných občanov. Reč je najmä 
o otváracích hodinách letných terás, kde 
nové VZN navrhuje predĺženie povole-
nia hudobnej produkcie v prevádzkach 
s pohostinskou činnosťou z pôvodnej 
22:00 hodiny do polnoci - 24:00 hodiny. 
Návrh VZN sa zaoberá aj predĺžením 
času predaja v prevádzkach nachád-
zajúcich sa v polyfunkčných budovách v 
období od 1. júna do 31. augusta denne 
od 6:00 do 23:00 hodiny, s hudobnou 
produkciou od 9:00 do 22:00 hodiny. 

Poslanci budú v závere februára rokovať aj o úprave VZN o dočasnom 
parkovaní alebo o predĺžení otváracích hodín letných terás
Obe novely príslušných všeobecne záväzných nariadení (o dočasnom parkovaní, ako aj o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb) pochádzajú z dielne Oddelenia dopravy a služieb 
Mestského úradu Púchov, ktoré ich vypracovalo v súčinnosti s mestskou políciou na základe požiada-
viek občanov a tiež poslancov mestského zastupiteľstva. Táto potreba úprav nariadení vyplynula prak-
ticky hneď po prijatí pozmeňovacích návrhov poslancov v čase prijímania VZN. Vedúca oddelenia do-
pravy a služieb Alena Vavrová vysvetľuje navrhované zmeny:

V rovnakom čase pri všetkých prevá- 
dzkach sa zároveň navrhuje prevádz-
ková doba pre exteriérové sedenie, teda 
letné terasy. Takto nastavené otvára-
cie hodiny budú v prípade schválenia 
zastupiteľstvom záväzné pre všetky 
prevádzky na území mesta Púchov bez 
možnosti podania žiadosti o individu-
álne predĺženie otváracích hodín. Táto 
možnosť sa z návrhu VZN vypúšťa,“ vy-
svetľuje navrhované zmeny vedúca 
Oddelenia dopravy a služieb MsÚ Pú-
chov Alena Vavrová.

Záverečný verdikt nad oboma ná-
vrhmi všeobecne záväzných naria-
dení „vyrieknu“ mestskí poslanci, 
ktorí svoj postoj k nim vyjadria hla-
sovaním na rokovaní zastupiteľstva 
v závere februára.                   -msu-tm-

V tejto súvislosti je potrebné uviesť:
• názov alebo obchodné meno ale-
bo dodatok obchodného mena, síd-
lo alebo miesto podnikania a identi-
fikačné číslo, 
• uviesť údaje rozhodujúce na urče-
nie poplatku.
 
Zmeny skutočností, ktoré sú roz-
hodujúce pre vyrubenie poplatku 
alebo naopak zánik poplatkovej po-
vinnosti v priebehu zdaňovacieho 
obdobia, je poplatník povinný ozná-
miť mestu do 30 dní odo dňa, keď 
tieto nastali.

Mesto Púchov upozorňuje poplat-
níkov, ktorí tieto údaje neoznámili, 
aby tak urobili v lehote do 15. fe-
bruára 2020 osobne na mestskom 
úrade (podateľňa), prostredníc-
tvom Slovenskej pošty alebo mai-
lom na msu@puchov.sk. 
V opačnom prípade je mesto 
oprávnené uložiť pokutu až do výš-
ky vyrubeného poplatku.
Upozorňujeme, že mesto zároveň 
plánuje v blízkom čase začať vy-
konávať kontroly splnenia tejto 
povinnosti.

-msu-

Podnikatelia, nezabúdajte 
na oznamovaciu povinnosť 
v súvislosti s poplatkom za odpad
Mesto Púchov ako správca dane oznamuje podnikateľským 
subjektom so sídlom prevádzky v Púchove, že v zmysle zá-
kona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
majú povinnosť oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 
30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. 
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Redakcii Púchovských novín Jozef 
Duháček poslal minulý týždeň foto-
grafiu a smutnú správu:
"Po troch rokoch trvania mojej 
prírodnej galérie na ulici začal 
niekto ničiť rôzne veci na našom 
dvore. Najskôr strhnutá strieška 
na makete mesta, potom poničené 
aj pokradnuté mobily, poškode-
ná mozaika vodného kanálika... 
Dokonca bol prichytený žiak asi 
tretieho ročníka idúci zo ZŠ J. A. 
Komenského, ktorý jednou nohou 
išiel po chodníku a druhou nohou 

Vandalizmus v galérii na ulici

ničil mozaiku vodného kanálika... 
Po upozornení prestal. Tento týž-
deň sa niekto zameral na výstavu 
samorastov a dva dni po sebe ju 
ničil. Je mi ľúto, že sa nájde niekto, 
kto rád ničí veci. Ja som odpra-
coval desiatky hodín a stálo ma 
to nemalé peniaze, aby náš dvor 
pekne vyzeral a som bezradný ako 
ďalej."
Pripájame fotografiu poškodených 
samorastov z prírodnej galérie  
Jozefa Duháčka.

S. Flimmel

Prínosy pracovného stretnutia primátorov a starostov 
pre naše mesto

Predmetom pracovného stretnutia 
bolo poskytnúť predstaviteľom miest 
a obcí, ktorí sú zároveň zmluvnými 
partnermi úradu, najaktuálnejšie 
informácie z legislatívy tak aby ich 
mohli operatívne zakomponovať do 
svojej činnosti v rámci verejnej správy. 
Každý účastník seminára obdržal na 
začiatku stretnutia pracovnú zložku, 
ktorá obsahovala dôležité údaje a do-
kumenty, ktoré uľahčujú starostom a 
primátorom komunikáciu s ich obča-
nmi z obce a mesta, ktorí sú zároveň 
uchádzačmi o zamestnanie alebo len 
poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi. 

Cieľom pracovného stretnutia bolo 
poukázať aj na pozitívne príklady pra-
xe pri výkone aktivačných činností a 
poukázať na prínos aktivačných prác 
pre mestá a obce. Zároveň boli vy-
zdvihnuté Národné projekty, ktoré sú 
obecnými a mestskými úradmi veľmi 
žiadané a využívané.

Zapojenie sa do projektov z Úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny a vy-
užívanie aktivačných pracovníkov 
je veľkým prínosom aj pre naše 
mesto. Fungovanie mestského zaria-
denia „Veci za úsmev“ je zabezpečené 
predovšetkým aktivačnými pracov-
níkmi – aktuálne sú to štyria, ktorých 
dopĺňajú dobrovoľníci. Aktivačných 
pracovníkov využívajú mestské ma-

terské školy, ktoré si takto zabezpečujú 
pravidelnú údržbu dvorov, trávnikov a 
interiérov pravidelným utieraním pra-
chu, vysávaním, umývaním dlážok, 
atď. Aktivační pracovníci sú zapojení 
aj do údržby verejných priestranstiev 
v spolupráci s Podnikom technických 
služieb mesta – aktuálne v mesiaci 
február je zapojených jedenásť ak-
tivačných pracovníkov. Aj samotný 
mestský úrad v súčasnosti využíva dve 
aktivačné pracovníčky. 

Aktivačné práce nie sú pre nás len 
prínosom v podobe aktivačných pra-
covníkov, ale aj v podobe možnosti 
nákupu osobných ochranných pro-
striedkov, náradia a materiálu, ktoré 
môžeme nakúpiť pre aktivačných 
pracovníkov a ktoré sú nám refinan-
cované z úradu práce. Túto možnosť 
poskytujú tri projekty, pričom túto po-
moc využívame takmer každý mesiac. 

Začiatkom januára tohto roku sme sa 
zapojili do nového projektu z úradu 
práce s názvom „Pomôž svojej obci“.  
V tabuľke vpravo sú uvedené projek-
ty, do ktorých sme momentálne ako 
mesto Púchov zapojení, aj s počtom 
aktivačných pracovníkov.
 
Najväčší záujem či už zo strany mes-
ta, ale aj zo strany uchádzačov je o 
dobrovoľnícku službu, keďže tá po- 

núka najviac finančných prostried-
kov, aj pre mesto, aj pre uchádza-
čov. Nevýhodou tohto projektu je, 
že trvá len šesť mesiacov a ďalej už 
uchádzač nemôže v ňom pokra-
čovať. Momentálne máme najviac 

Jozef Duháček je dôchodca, ktorý ako dobrovoľník mesta Púchov niekoľko rokov skrášľuje svojimi 
mozaikami, maketami a samorastami parčík pri obytnom dome na Ulici obrancov mieru č. 1085. 

Pod záštitou riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Ing. Jána Haranta sa  
vo štvrtok 30. januára uskutočnilo pravidelné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí.

uchádzačov z titulu paragrafu 12, 
čo je spôsobené aj tým, že v ňom 
môžu byť zaradení nepretržite bez 
prestávky. 

Oddelenie organizačné 
a vnútornej správy MsÚ Púchov
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Išlo predovšetkým o odstraňovanie 
spadnutých stromov, ktoré bloko-
vali cestné komunikácie, prípadne 
ohrozovali chodcov, respektíve zapar-
kované motorové vozidlá. Taktiež za-
sahovali pri uvoľnených plechoch pre-
vísajúcich nad vchodom do bytového 
domu, resp. strechou budovy. Okrem 
uvedeného boli hasiči taktiež vyslaní 
k odčerpávaniu vody zo zatopených 
pivníc, dvorov alebo iných priestorov. 
V ôsmich obciach Trenčianského kra-
ja: Horovce, Streženice a Dohňany v 
okrese Púchov, Domaniža a Udiča v 
okrese Považská Bystrica, Nová Dubni-
ca a Pruské v okrese Ilava a v obci Lieš-
ťany v okrese Prievidza bol z dôvodu 
vyliatia miestnych potokov vyhlásený 
tretí stupeň povodňovej aktivity.

Celkovo v rámci Trenčianskeho kraja 
zasahovalo v súvislosti s počasím 36 
príslušníkov Hasičského a záchran-
ného zboru a bolo nasadených 
spolu 14 kusov hasičskej techniky. 
Okrem profesionálnych hasičov za-
sahovalo na území Trenčianskeho 
kraja aj 109 členov dobrovoľných 
hasičských zborov z obcí: Púchov, 
Lednické Rovne, Streženice, Žitná-
-Radiša, Zemianske Podhradie, Nová 
Dubnica, Dulov, Poluvsie, Pruské, 
Bohunice, Bystričan, Dolný Lieskov, 
Horný Lieskov, Dohňany, Kame-

Voda, ktorá potrápila hasičov
Začiatkom uplynulého týždňa (4. februára) zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou v Trenčianskom kraji celkom 23-krát. 

nec pod Vtáčnikom, Brezová pod 
Bradlom, Vrbovce, Trenčianske Tep-
lice, Nedožery-Brezany, Udiča, Valas-
ká Belá, Veľké Chlievany, Opatovce 
nad Nitrou, Horná Mariková, Koš, 
Opatová, Nitrica, Kšinná spolu s 37 
kusmi hasičskej techniky.

Výjazdy DHZ Púchov
Predseda DHZ Púchov Jozef Ridzik st. 
sa pre Púchovské noviny ku kalamitnej 
situácii vyjadril: "Po daždivej noci dňa 
4. 2. 2020 sa v okrese Púchov vyskyt-
lo viacero lokalít, kde hasiči museli 
zasahovať. Na vyzvanie operačného 

strediska o 9:02 hod. sa dobrovoľní 
hasiči mesta Púchov (1 + 3) zapojili 
do pomoci hasičom v Streženiciach. 
Tu po príchode zhodnotili situáciu a 
nahodili jedno plávajúce čerpadlo 
na odčerpávanie vody, ktorá sa vy-
lievala z miestneho Keblianskeho 
potoka - zalievalo hlavnú cestu na 
Lednické Rovne a vytápalo rodinné 
domy. Pokiaľ sa domáci hasiči zo 
Streženíc snažili s protipovodňovým 
vozíkom rozbaľovať protipovodňové 
vaky na ochranu proti prelievaniu 
vody a jej zachytávanie, dobrovoľní 
hasiči z Púchova začali riadiť sve-
telnými terčíkmi premávku z oboch 
strán, nakoľko situácia nebola na 
hlavnej ceste bezpečná. Po necelých 
dvoch hodinách sa situácia zlepšila a 
Streženice mali vodu pod kontrolou. 
Púchovčania sa odobrali na základ-
ňu, kde im bolo avizované, že je po-
trebné odčerpať vodu pred garážami 
pri katolíckom kostole. Po doplnení 
pohonných hmôt sa hneď presunuli 
ku garážam a nasadením dvoch plá-
vajúcich čerpadiel odčerpali stojacu 
dažďovú vodu. Čas ich odchodu bol 
o 12:17 hod. Po príchode na zbrojni-
cu znova doplnili PHM, aby čerpadlá 
boli v stopercentnej pohotovosti." 

Zdroj: policiasr.eu
Foto: DHZ Púchov
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

Polícia varuje pred kolíziou automobilov so zverou 

Po utorkových povodniach „vyhnal“ v stredu hasičov do terénu silný vietor.         FOTO: KR HaZZ Trenčín 

V utorok bojovali hasiči s vodou, v 
stredu ich zamestnal najmä vietor 

Okrem lokálnych záplav, ktoré postihli niektoré 
obce Púchovského okresu minulý týždeň (píšeme 
o tom na inom mieste), zamestnalo hasičov nielen 
v okrese Púchov, ale aj v celom kraji odstraňovanie 
spadnutých stromov a likvidovanie následkom silné-
ho vetra. 

Len v Púchovskom okrese vyrážali v stredu 5. febru-
ára profesionálni hasiči k mimoriadnym udalostiam 
spôsobených vetrom hneď päťkrát. Rovnaký počet 
výjazdov absolvovali hasiči v Považskobystrickom, 
Myjavskom a Novomestskom okrese, o jeden zásah 

viac absolvovali v okresoch Trenčín a Ilava. 
Išlo predovšetkým o odstraňovanie spadnutých 

stromov, ktoré blokovali cestné komunikácie, prí-
padne ohrozovali chodcov a zaparkované motorové 
vozidlá. Taktiež zasahovali pri odstraňovaní stĺpov 
telefónneho vedenia a pri odstraňovaní utrhnutých 
plechov zo strešných konštrukcií budov. Celkovo v 
rámci Trenčianskeho kraja zasahovalo v súvislosti s 
počasím 79 príslušníkov Hasičského a záchranného 
zboru a bolo nasadených spolu 27 ks hasičskej tech-
niky.            KR HaZZ Trenčín 

Polícia informuje

Opakovane upozorňujeme motoristov, že v súčas-
nom období býva zvýšený výskyt zveri v okolí ciest 
a vyššia pravdepodobnosť dopravnej nehody spô-
sobenej stretom so zverou. Často vodiči nemajú 
najmenšiu šancu zabrániť nehode so zverou, ktorá 
vyskočila priamo pred auto. Pomôže preto jedine 
predvídať a nepodceňovať nebezpečenstvo. Je dôle-
žité v kritických úsekoch očakávať výskyt zveri a po-
čítať s možnosťou jej nepredvídateľného konania, 
teda znížiť rýchlosť a sledovať aj krajnicu. 

Policajti z Považskej Bystrice v uplynulom týždni 
riešili celkom 14 škodových udalostí a z tohto počtu  
ich bolo až 8 z dôvodu  zrážky so zverou.

K najčastejším stretom so zverou došlo na ceste  

I/61  medzi Belušou a Po-
važskou Bystricou a na ces-
te  II/507 medzi Púchovom 
a obcou Lednické Rovne. 
Veľakrát najmä vysoká zver 
býva oslnená svetlami vozi-
dla, zostáva strnulo stáť na 
vozovke a neuteká. Opačný 
prípad je jej zmätené po-
behovanie po ceste, kedy 
je ťažké predpokladať ďalší 
smer jej pohybu. V  prípade, 
že uvidíte prechádzať cez 
cestu len jednu lesnú zver, 
je vhodné spomaliť čo najvi-
ac, pretože je veľmi pravde-
podobné, že sa niekde pri 
ceste nachádza aj zvyšok 
stáda. Teraz, v zimných mesiacoch sa stáva, že zver 
chodí  ku vozovke olizovať soľ, ktorá je na vozovke a 
taktiež aj migruje za vodou. 

Čo robiť, ak ste účastníkom dopravnej nehody, či 
škodovej udalosti so zverou? 

 Ak je vodič účastníkom dopravnej nehody s divo 
žijúcou zverou, je potrebné udalosť nahlásiť na číslo 
158. Vyhotovte si ihneď po nehode fotodokumentá-
ciu aj zrazeného zvieraťa, lebo vo väčšine prípadov 
je zver iba omráčená a neskôr môže odísť. Niektoré 
poisťovne nemusia uznať škodu, ak sa pri spísaní 

udalosti zver na mieste nenachádza. Po príchode po-
lície na miesto policajt spíše o udalosti záznam a za-
bezpečí odstránenie uhynutého zvieraťa miestnym 
poľovným združením. Škoda na vozidle spôsobená 
divou zverou je hradená z havarijného poistenia prí-
padne z pripoistenia k PZP. Ak nemáte žiadne z tých-
to nepovinných pripoistení, škodu si budete musieť 
uhradiť sami.

Upozorňujeme však,  ak zrazíte zver a odveziete ju z 
miesta nehody, hrozí vám obvinenie z trestného činu 
pytliactva.                  KR PZ Trenčín

Zatarasil bránu a zmizol...
Hliadka mestskej polície riešila telefonické ozná-

menie, podľa ktorého na Moravskej ulici zablo-
koval neznámy vodič automobilom vchod pred 
bránou veterinárnej budovy a bránil tým výjazdu 
vozidiel. Policajti zistili majiteľa automobilu, no 
nedostupný bol na viacerých telefonických kon-
taktoch. Nenašli ho ani v mieste trvalého bydliska, 
a tak na automobil založili blokovacie zariadenie. 
Priestupok vyriešili 50-eurovou pokutou. 

Nevšimla si papuču a nálepku
Ani napriek nálepke nalepenej na dverách au-

tomobilu si majiteľka osobného auta nevšimla, že 
jej mestskí policajti založili na koleso blokovacie 
zariadenie. Hliadka mestskej polície zistila pries-
tupok – státie automobilu na chodníku. Na auto 
založili „papuču“, čo si však jeho majiteľka nevšim-
la a chcela s automobilom odísť. Následne došlo 
k poškodeniu plastov v ľavom prednom blatníku. 
Priestupok vyriešili mestskí policajti desaťeuro-
vou pokutou 

Zadarmo aj s odvozom...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého spal na Nimnickej 
ceste na autobusovej zastávke neznámy muž. Hli-
adka našla na mieste muža evidentne pod vply-
vom alkoholu. Po zistení jeho totožnosti mestskí 
policajti miesto fotograficky zdokumentovali a 
poučili ho, že sa dopustil priestupku. Vyriešili ho 
napomenutím, na požiadanie ho odviezli na že-
lezničnú stanicu.  

Tridsať eur za túlanie...
Mestskí policajti na žiadosť štátnych kolegov za-

sahovali v súkromnej spoločnosti v Púchove, kde 
odchytili psa. Hliadka psa hnedej farby prevzala a 
previezla do kotercov v PSTM. Psa bez čipu vrátili 
majiteľovi, zaplatil pokutu 30 eur. 
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Ardea organizuje miniligu v hre boccia
Hra boccia (čítaj "boča") je šport určený najmä pre ľudí, ktorí majú poruchu funkcie dolných končatín. 

Boccia umožňuje zažiť športové súťaženie ľuďom, 
ktorí sa žiadnemu inému športu venovať nemôžu. 
Od roku 1984 sa boccia zaraďuje medzi paraolym-
pijské disciplíny. Pravidlá sú pomerne jednoduché 
- hráči sa snažia hodiť svoju loptičku čo najbližšie k 
cieľu. Obaja súperi majú po šesť loptičiek, jeden čer-
venej farby, druhý modrej farby a hádžu na cieľovú 
loptičku bielej farby. Hrá sa na hladkom povrchu v 
interiéri. Hráč, ktorý nahádže bližšie k bielej loptičke 
viac lôpt ako súper, vyhráva.

V Púchove už druhý rok organizuje turnaje hry bo-
ccia občianske združenie Ardea, ktoré bolo založené 
v januári 2019 a venuje sa ľuďom s telesným po-
stihnutím (pripútaných k invalidnému vozíku), ich 
potrebám a začleňovaniu ľudí s ťažkým postihnutím 
do riadneho spoločenského a kultúrneho života. 
Združenie má dvadsať členov.

1. ročník miniligy boccie sa odohral v roku 2019
Predsedkyňa OZ Ardea Janka Váleková, ktorá pracu-
je ako osobná asistentka ľudí zdravotne znevýhod-
nených, nám o svojej aktivite povedala: "Snažíme sa 
spojiť ľudí so zdravotným znevýhodnením s ľuďmi, 

ktorí sú zdraví. Hráč pri tomto športe zvyčajne 
potrebuje asistenta, ktorý mu pomáha. V minu-
lom roku od júna do decembra naše občianske 
združenie zorganizovalo prvý ročník miniligy pre 
zdravotne znevýhodnených v loptovej hre boccia. 
V decembri 2019 sme zorganizovali Mikulášsky 
turnaj, kde sme vyhodnotili celú súťaž a ocenili ví-
ťazov miniligy. Z desiatich hráčov bol v prvom roč-
níku miniligy najlepší Matej Boháč. Druhý ročník 
miniligy boccia začal novoročným turnajom 18. 
januára 2020. Do konca kalendárneho roka budú 
ešte ďalšie tri turnaje. Športové zápolenia bývajú 
v hale Športcentra Púchov, kde nám majitelia vše-
možne vychádzajú v ústrety a máme dohodnutú 
spoluprácu na celý rok 2020."

Výsledky januárového turnaja boccie v Púchove:
1. Ľubor Falis 8 b.
2. Mária Šandorová 7 b.
3. Róbert Gabčo 6 b.

Názov Ardea znamená v preklade "volavka" a podľa 
Janky Válekovej si ho vybrali ako pomenovanie 
svojho občianskeho združenia, pretože chcú volať 

zdravotne znevýhodnených von medzi ostatných 
ľudí na spoločné akcie, ktorými môže byť napr. hra 
boccia alebo aj iné aktivity. "Chceme založiť a regis-
trovať športový klub Ardea, aby sme mohli súťažiť 
nielen rekreačne, ale aj s perspektívou účasti na 
súťažiach. Spolupracujeme so žilinskou organi-
záciou muskulárnych dystrofikov Farfalletta - tá 
má hráčov boccie, ktorí budú reprezentovať Slo-
vensko na paraolympiáde v Portugalsku. Chceme 
v budúcnosti trénovať a súťažiť s ich hráčmi a radi 
by sme vychovali aj v Púchove reprezentantov bo-
ccie. V lete by sme chceli so žilinskou organizáciou 
zorganizovať spoločné sústredenie", hovorí Janka 
Váleková.

Okrem boccie plánujú organizovať 
aj tvorivé dielne
Spoluzakladateľ občianskeho združenia Ardea Mi-
chal Gabčo z Púchova je bývalý aktívny hráč bo-
ccie. Na otázku aké problémy aktuálne rieši, nám 
odpovedal: "Momentálne zháňame priestory v 
Púchove, ktoré by nám vyhovovali z hľadiska bez-
bariérovosti. ktoré by mali aj toalety prístupné pre 
vozíčkarov. Naše aktivity nemôžeme rozbehnúť 
naplno, keď nemáme vhodné priestory. Chceli by 
sme sa stretávať aj častejšie, ako pri hre boccia raz 

za mesiac, napr. raz za týždeň. Plánujeme orga-
nizovať tvorivé dielne, kde by sme chceli vyrábať 
rôzne výrobky. Tie by sme potom predávali na pú-
chovských jarmokoch a zároveň sa nimi aj prezen-
tovali v širšej verejnosti."

Športové aktivity občianske združenie Ardea reali-
zuje aj vďaka finančnému grantu z mesta Púchov. 
Požiadame tiež o príspevok Trenčiansky samo-
správny kraj a oslovujeme s prosbou o pomoc aj 
súkromných sponzorov. OZ Ardea okrem organizá-
cie hry boccia robí poradenstvo o kompenzačných 

pomôckach a sprostredkúva asistentov ľuďom so 
zdravotným postihom. Každý, kto potrebuje asis-
tenta, sa môže na OZ Ardea obrátiť a opačne - kto 
chce pracovať ako asistent, Ardea mu pomôže nájsť 
klienta. Osobná asistencia ako aktívna forma pomo-
ci ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím smeruje 
k integrácii týchto osôb do spoločnosti, skvalitňuje 
ich spoločenské uplatnenie, môžu študovať, praco-
vať, mať rodinu, viesť domácnosť aj v rámci svojho 
zdravotného postihnutia.
Kontakt: 0940 713 746, 0904 082 744 
(Janka Váleková), ardeapuchov@gmail.com.

Slavomír Flimmel
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OD DRUŽBA, SNP 750/42, Nová Dubnica, tel. 042/44 31 077, 0911 955 192
OD ASTRA, Nám. Matice slovenskej 4263, Dubnica nad Váhom, tel. 042/24 02 010, 0948 955 192

Hollého 1925/18, Púchov, tel. 042/43 84 317, 0948 955 191

www.nabytoknika.sk

180 x 200 / 160 x 200 cmm

208 x 82 x 84 cm, spacia plocha 156 x 195 cm

Kvalitné
slovenské 
KUCHYNE

na mieru

1 029 €
789 €

180 x 200 cm
s polohovateľným roštom a ÚP

ZAMERANIE a

GRAFICKÝ NÁVRH

v CENE!

v cene matrace
a denná deka

283 x 238 x 69 cm, rozkladacia,
poloh. opierky hlavy, kovové nohy v. 12,5 cm

1 099 €
799 €

709 €

359 €

AKCIA!

integrovaný ÚP, lamel. rošt (nosnosť do 150 kg)

možnosť
morenia

267 x 205 cm, rozkladacia, s ÚP

1 389 €
1 199 €

10-ročná záruka

AKCIA!

SLOVENSKÉ A ČESKÉ VÝROBKY 0% navýšenie na splátky!

1 + 1 zadarmo

AKCIA!

4 ROKY ZÁRUKA
0 % LEASING

IHNEĎ K DISPOZÍCIIBONUSOVÁ VÝBAVA

6 000 €AŽ
DO

    PEUGEOT FINANCE
* V závislosti od verzie. 2 132 – 181 g/km. 

LIMITOVANÁ EDÍCIA PREMIUM S BONUSOVOU VÝBAVOU AŽ DO 6 000 EUR*! 
Kvalitné a štýlové SUV Peugeot 3008 a priestranné až 7-miestne SUV 5008 dostanete len teraz s full LED svetlometmi, navigáciou, prednou 
a zadnou kamerou či bezkľúčovým prístupom za cenu, aká tu ešte nebola! Vozidlá sú ihneď na odber. Viac na peugeot.sk.

J. T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, tel. 0903 55 33 37, mail: jti@jti.sk
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* Zľava z doplatku sa vzťahuje na lieky čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Zľava je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z. 
Podmienky získania zľavy nájdete na stránke www.arnica.sk 

L E K Á R E Ň  A R N I C A  P Ú C H O V ,  U L I C A  F .  U R B Á N K A  
( P R I  O D  L A C H O V E C )

P O  – P I :  8 : 3 0  – 1 7 : 0 0 ,  t e l . :  0 9 0 8  7 0 1  3 9 0

3% 
Z Ľ A V A  N A  C E L Ý  

V O ĽN O P R E D A J N Ý  
S O R T I M E N T

S P O Z N A J T E  V Ý H O DY  
N A Š E J  N OV E J  

Z Á K A Z N Í C K E J  K A RT Y

A Ž  50% 
Z Ľ A V A  Z  D O P L A T K U  Z A  

L I E K Y  N A  R E C E P T *

Z Ľ A V A  N A  V Y B R A N É  
D O  25% 

V O ĽN O P R E D A J N É  P O L O ŽK Y
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piatok: 21. 2. 2020 
Funky party o 20:00 hod. 
Tá pravá funky nálada na piatkový večer v 
sprievode skvelých Djejov! O skvelú tanco-
vačku sa postará známy David zo Senca a 
púchovčan DJ Steff. Zvony, hriva a okuliare 
vítané! Podkrovie ZD. Vstupné: 3 €.

sobota: 29. 2. 2020 
Posedenie pri živej hudbe 
„džemka“ o 20:00 hod.
Milovníci hudby máte opäť jedinečnú príleži-
tosť "zadžemovať" si v príjemnom prostredí 
kaviarne Podivný barón. Každý, kto má chuť 
sa hudobne zapojiť alebo len tak si posedieť 
pri živej hudbe, je vítaní! Kaviareň Podivný 
barón. Vstup voľný!

Stredy: 12. 2., 19. 2. 2020 
Astronomický krúžok - deti o 17:30 hod. 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ. Čitáreň ŽD.

Štvrtky: 13. 2., 20. 2. 2020 
Astronomický krúžok – mládež o 17:00 hod.
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ. Čitáreň ŽD.

Február 2020
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898
Otváracie hodiny múzea: 

ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00
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Bojovať argumentmi je náročné

• Viac ako polovica učiteľov by podľa 
prieskumov odporučila svojim žiakom 
čítať dezinformačné weby Hlavné 
správy a Zem a vek. Prečo? 
Lebo veľká časť z nich tieto médiá ne-
pozná. Keď sa povie „Hlavné správy", 
čo sa vám vybaví? Ak nie ste v ob-
lasti médií trochu zorientovaný, tak 
podľa názvu môžete mať pocit, že je 
to nejaký štandardný spravodajský 
web. Pri Zem a vek tiež môžete mať 
z názvu pocit, že je to geograficko-

-historický časopis. Ten prieskum o 
učiteľoch, ktorý spomínate, je z leta 
2019 a vznikol pre projekt People-
2People. Ja ho čítam tak, že veľká 
časť slovenských učiteľov nie je zori-
entovaná v oblasti dezinformácií, ale 
nemyslím si, že by väčšina z nich fan-
dila dezinformáciám. Jednoducho 
len nerozlišujú medzi štandardným 
médiom a dezinformačným médiom. 

• Ako je to u žiakov? Tiež nerozlišujú 
medzi tradičnými a dezinformačnými 
médiami? 
Tá situácia je rovnaká naprieč gene-
ráciami. Najviac sú hoaxom a klam-
stvám vystavení tí, ktorí pravidelne 
visia na Facebooku. Bez ohľadu na 
vek a do istej miery aj bez ohľadu na 
vzdelanie. Rozdiel však vidím v tom, 
že s mladými sa o týchto témach dá 
rozprávať. Pri niektorých starších je 

to už beznádejné. Pokiaľ tridsiatnik, 
štyridsiatnik, päťdesiatnik prepad-
ne rôznym fámam a sprisahanec-
kým teóriám, tak s ním máločo po-
hne. Nezriedka má totiž pocit, že on 
už všetkému rozumie najlepšie. 

• Prečo v tom práve Facebook zohrá-
va takú veľkú úlohu? 
Pretože na Facebooku môže každý 
šíriť skoro čokoľvek. V štandardných 
médiách máte niečo, čomu sa ho-

vorí editorský systém. Veľa ľudí si 
myslí, že novinári klamú alebo že 
môžu uverejniť akúkoľvek blbo-
sť. No nemôžu. Každá informácia 
prechádza overovaním a pokiaľ 
sa im náhodou stane, že uverejnia 
nejakú nepravdu, väčšinou z nedo-
patrenia, tak minimálne tie slušné 
médiá uverejnia aj nápravu. Lenže 
na Facebooku môžete pokojne roz-
šíriť aj fámu na spôsob "jedna pani 
povedala". Facebook vás v tom ne-
obmedzuje. Stačí, keď presvedčíte 
významnejšie množstvo ľudí, aby 
to zdieľali.

• Ale prečo by niekto tvoril tieto fámy? 
Aké majú na to ľudia dôvody?
To je dobrá otázka. Tie dôvody bý-
vajú rôzne: niekto sa na tom po-
kojne môže len baviť. Uverejní na-
príklad status o tom, že Rómovia 

nemusia platiť za lieky a baví sa na 
tom, ako to ľudia zdieľajú. Časť dez-
informácií však vzniká zámerne, na-
príklad v rámci politického boja. Bo-
jovať argumentmi je náročné, oveľa 
jednoduchšie je, keď o politickom 
súperovi rozšírite fámu, že chce na 
Slovensko navoziť islamistov alebo 
že chce zakazovať Slovákom tra-
dičné manželstvá. No a potom je 
tu špecifická skupina hoaxov, ktoré 
vznikajú za účelom zárobku. To je 
prípad tých zdravotníckych. Tisíce 
Slovákov sú ochotní zdieľať články 
o tom, že rakovina sa dá vyliečiť ci-
trónmi alebo púpavou. A netušia, 
že za nimi stoja šarlatáni, ktorí sa im 
snažia cez takéto články podsúvať 
rôzne výživové doplnky. 

• Takže býva častokrát zámienkou 
biznis?  
V prípade zdravotníckych hoaxov 
rozhodne. Čo ale nevylučuje, že 
ľudia môžu takéto somariny šíriť aj 
z presvedčenia. Na Facebooku sú 
vplyvné weby s názvom Domáca 
liečba a Bádateľ. Tie sú prepojené 
s jedným podnikateľom, ktorý cez 
e-shop predáva rôzne doplnky za 
49 eur. Ale ten človek zároveň môže 
úprimne veriť, že to funguje. Nikdy 
neštudoval medicínu, takže o tom v 
skutočnosti nič nevie.

• Prejdime k politickým hoaxom. Na 
začiatku prednášky ste sa nás opýta-
li, čo je podľa nás najväčším problé-
mom Slovenska. Zazneli slová ako 
korupcia, školstvo, zdravotníctvo ale-
bo narastajúci extrémizmus. Prečo sú 
potom virálne články o utečencoch, 
liberáloch alebo LGBTI komunite? 
Po prvé preto, že príbehy o migran-
toch a homosexuáloch sú jednodu-
chšie na pochopenie než príbehy o 
tunelovaní a ekonomickej kriminalite. 
Po druhé preto, lebo vyvolávajú väč-
šie emócie: vidieť video, na ktorom 
migranti robia bordel niekde v Ne-
mecku vzbudí v mnohých ľuďoch 
              (pokračovanie na ďalšej strane) 

(Pokračovanie na ďalšej strane)

Zelená škola alebo EKOGYMPEL

Možno sa vám počas bež-
ných školských dní podari-
lo zachytiť záhradku, ktorú 
máme na streche, alebo kus 
strechy s trávou na chodbe, či 
iné celkom zaujímavé a neví-
dané javy. Naše gymnázium sa 
už nejeden rok pýši názvami 
ZELENÁ a MODRÁ škola. Nie 
je to tým, že by sme medzi 
žiakmi mali Shreka s Fanto-
masom. Je to výsledok práce 
študentov a učiteľov, ktorým 
nie je všetko jedno. Zapájajú 
sa do rôznorodých projektov, 
ktoré zlepšujú prostredie a 
klímu v našej škole a jej okolí. 
Väčšina z vás určite zachytila 
hlavne revolúciu v prezúvaní, 
no nie je to jediná vec, ktorá 
sa u nás deje. Takže pokiaľ 
ti slová ako BIOMASA, Jedlá 
zmena alebo Enviroprojekt 
nič nehovoria, toto číslo je ako 
stvorené pre teba! 

Vaszília Bartošová, kvinta

EKOtorial

Naša školská vízia hovorí, že 
„Chceme byť školou, v ktorej každý 
žiak nájde priestor na rozvoj svojho 
vzdelania, nadania a vlastného 
potenciálu, a ktorá prípravou na 
vysokoškolské štúdium reaguje na 
súčasné a budúce potreby rozvoja 
regiónu a Slovenska v Európe.“

Na naplnenie tohto cieľa používa-
me rôzne cesty. Školu sme vynovili, 
naplnili novými pomôckami, zriadili 
nové priestory. A v tomto novom 
prostredí pripravujeme Vaše deti, 
našich žiakov na život, na život 
v krajine, kde sa oplatí študovať, 
pracovať a žiť.

Mnohé súčasné postupy učiteľov 
sú nové. Dnes, na rozdiel od minulos-
ti, keď sa preferovalo memorovanie, 

Pán riaditeľ, na slovíčko!
je veľký dôraz na aktívnu prácu žia-
kov, na ich vlastné úvahy, tvorivosť, 
spájanie  poznatkov do štruktúr. To, 
čo sa nezmenilo, je vek stredoškolá-
kov, ich ťažké obdobie dozrievania, 
puberty, obdobie lenivosti, odporu, 
ktorú často ťažko prekonávajú 
rodiny, rodičia a prekonávať ich 
musí aj škola.

Preto okrem dodržiavania prin-
cípu, že v strese sa ťažko učí a žiaci 
majú mať poskytnutý priestor, kedy 
nadobúdajú poznatky bez hrozby 
zlyhania, či negatívnej klasifikácie, 
potrebujú žiaci cítiť i tlak, či časové 
limity, termíny. Žiakom je v našej 
škole všeobecne známa naša pani 
učiteľka PPB, sama si často hovorí 
i bosorka. Postrachom je svojimi 

“výmakmi“. Krátkymi testami, kto-
rými preveruje pripravenosť svojich 
žiakov bez varovania, bez oznáme-
nia termínu. A ona i jej žiaci vedia, 
prečo to robí. Žiak je takto nútený 
pracovať priebežne a základné učivo 
ovládať trvale, nielen na oznámenej 

písomke.
A teraz návrat k úvahe, že chceme 

žiakom poskytnúť kvalitnú prípravu 
pre ich rozvoj a prípravu na VŠ, aby 
tu na Slovensku chceli teraz študo-
vať, raz pracovať a žiť. Vražda Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej nás od  tohto cieľa veľmi 
vzďaľuje. A rovnako postup polície, 
ktorá namiesto „výmaku“, aký efek-
tívne robí PPB, tri dni vo všetkých 
médiách rozprávala o možných po-
dozreniach a podozrivých osobách 
a potom sa tvári na výmak.

Takto tu, na Slovensku, priestor 
pre spoločný pokojný život nevy-
tvoríme. My tu naozaj chceme žiť a 
dúfame, že i naši žiaci budú mať na 
to tisíc dôvodov!

Pravidlá majú platiť pre každého . 
A výmak je na to dobrou „ pilulkou.“

Miroslav Kubičár

l Do akých environmentálnych 
projektov je naše gymnázium 
zapojené? 

- Púchovské gymnázium je v 
súčasnosti v tzv. druhom certifikač-
nom období projektu Zelená škola. 
Prvýkrát sme certifikát Zelenej školy 
obhájili v roku 2015 a teraz sa o to 
snažíme opäť. Spolupracujeme s 
občianskym združením BIOMASA a 
podarilo sa nám získať financie na 
realizáciu ENVIROPROJEKTU 2017, 
ktorý bude pokračovať v najbližších 
rokoch.

l Prečo sme sa do toho vlastne 
zapojili a akým spôsobom? 

- Každý racionálne zmýšľajúci člo-
vek si uvedomuje príčiny a dôsledky 
prebiehajúcich klimatických zmien 
a nevyhnutnosť pokúsiť sa tieto 
negatívne procesy zastaviť alebo 
aspoň spomaliť natoľko, aby sa s 
nimi príroda dokázala vysporiadať. 
Vychovať generáciu s neľahostajným 
postojom k prebiehajúcim zmenám, 
je - bez najmenšieho preháňania - ži-
votne dôležité. Preto vznikajú rôzne 
organizácie, združenia, projekty, 
výzvy... a my pokladáme za logické 
a nevyhnutné na ne reagovať.

l Má to pre našu školu nejaké 
prínosy? 

- Výhody, ktoré prináša účasť 
na environmentálnych aktivitách, 
môžeme rozdeliť na materiálne a ne-
materiálne. Žiaľ, verejnosť väčšinou 

Naše gymnázium nemá len prívlastok  ZELENÁ, ale aj MODRÁ škola. 
Týmito dvoma environmentálnymi projektmi ekologické aktivity 
ale zďaleka nekončia. O tom, čo všetko sa u nás v škole deje a ako 
sa do diania môžete zapojiť, sme sa informovali u pani profesorky 
Dagmar Balalovej. 

zaujímajú len tie materiálne. K nim 
patria napr. opatrenia na recykláciu 
dažďovej vody v hodnote 40 000 €, 
ktoré sa u nás realizovali v rámci pro-
jektu Modrá škola. Ide o podzemný 
zásobník dažďovej vody na splacho-
vanie toaliet, amfory na zachytávanie 
dažďovej vody, dažďovú záhradu, 
zelenú stenu, vegetačnú strechu, 
fontánku a vysadené dreviny - to 
všetko výrazne zlepšilo lokálnu klímu 
v areáli školy. Vo svojej projektovej 
práci to dokazuje študent Daniel 

Krajči. V rámci ENVIROPROJEKTU 
2017 škola dostala 2000€ na nákup 
digitálnych mikroskopov, fotoa-
parátu, ďalekohľadov, mobilných 
laboratórií a odbornej literatúry, 

ktoré sa využívajú na vyučovaní, 
alebo sú k dispozícii študentom pri 
ich projektových prácach či olympi-
ádach. Začiatkom decembra 2017 
sa nám podarilo získať 1300€ na 
projekt EKO-záhrada pre všetkých, v 
rámci ktorého budeme pokračovať v 
budovaní  školskej záhrady tak, aby 
bola ekologickou inšpiráciou pre 
žiakov a ich rodičov. Zhotovíme vtá-
čie búdky, hotel pre hmyz, slnečnú 
sušičku na ovocie, náučnú tabuľu s 

ČASOP I S  PÚC H OVS KÝC H GY M N A Z I STOV

(Pokračovanie na ďalšej strane)

Zelená škola alebo EKOGYMPEL

Možno sa vám počas bež-
ných školských dní podari-
lo zachytiť záhradku, ktorú 
máme na streche, alebo kus 
strechy s trávou na chodbe, či 
iné celkom zaujímavé a neví-
dané javy. Naše gymnázium sa 
už nejeden rok pýši názvami 
ZELENÁ a MODRÁ škola. Nie 
je to tým, že by sme medzi 
žiakmi mali Shreka s Fanto-
masom. Je to výsledok práce 
študentov a učiteľov, ktorým 
nie je všetko jedno. Zapájajú 
sa do rôznorodých projektov, 
ktoré zlepšujú prostredie a 
klímu v našej škole a jej okolí. 
Väčšina z vás určite zachytila 
hlavne revolúciu v prezúvaní, 
no nie je to jediná vec, ktorá 
sa u nás deje. Takže pokiaľ 
ti slová ako BIOMASA, Jedlá 
zmena alebo Enviroprojekt 
nič nehovoria, toto číslo je ako 
stvorené pre teba! 

Vaszília Bartošová, kvinta

EKOtorial

Naša školská vízia hovorí, že 
„Chceme byť školou, v ktorej každý 
žiak nájde priestor na rozvoj svojho 
vzdelania, nadania a vlastného 
potenciálu, a ktorá prípravou na 
vysokoškolské štúdium reaguje na 
súčasné a budúce potreby rozvoja 
regiónu a Slovenska v Európe.“

Na naplnenie tohto cieľa používa-
me rôzne cesty. Školu sme vynovili, 
naplnili novými pomôckami, zriadili 
nové priestory. A v tomto novom 
prostredí pripravujeme Vaše deti, 
našich žiakov na život, na život 
v krajine, kde sa oplatí študovať, 
pracovať a žiť.

Mnohé súčasné postupy učiteľov 
sú nové. Dnes, na rozdiel od minulos-
ti, keď sa preferovalo memorovanie, 

Pán riaditeľ, na slovíčko!
je veľký dôraz na aktívnu prácu žia-
kov, na ich vlastné úvahy, tvorivosť, 
spájanie  poznatkov do štruktúr. To, 
čo sa nezmenilo, je vek stredoškolá-
kov, ich ťažké obdobie dozrievania, 
puberty, obdobie lenivosti, odporu, 
ktorú často ťažko prekonávajú 
rodiny, rodičia a prekonávať ich 
musí aj škola.

Preto okrem dodržiavania prin-
cípu, že v strese sa ťažko učí a žiaci 
majú mať poskytnutý priestor, kedy 
nadobúdajú poznatky bez hrozby 
zlyhania, či negatívnej klasifikácie, 
potrebujú žiaci cítiť i tlak, či časové 
limity, termíny. Žiakom je v našej 
škole všeobecne známa naša pani 
učiteľka PPB, sama si často hovorí 
i bosorka. Postrachom je svojimi 

“výmakmi“. Krátkymi testami, kto-
rými preveruje pripravenosť svojich 
žiakov bez varovania, bez oznáme-
nia termínu. A ona i jej žiaci vedia, 
prečo to robí. Žiak je takto nútený 
pracovať priebežne a základné učivo 
ovládať trvale, nielen na oznámenej 

písomke.
A teraz návrat k úvahe, že chceme 

žiakom poskytnúť kvalitnú prípravu 
pre ich rozvoj a prípravu na VŠ, aby 
tu na Slovensku chceli teraz študo-
vať, raz pracovať a žiť. Vražda Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej nás od  tohto cieľa veľmi 
vzďaľuje. A rovnako postup polície, 
ktorá namiesto „výmaku“, aký efek-
tívne robí PPB, tri dni vo všetkých 
médiách rozprávala o možných po-
dozreniach a podozrivých osobách 
a potom sa tvári na výmak.

Takto tu, na Slovensku, priestor 
pre spoločný pokojný život nevy-
tvoríme. My tu naozaj chceme žiť a 
dúfame, že i naši žiaci budú mať na 
to tisíc dôvodov!

Pravidlá majú platiť pre každého . 
A výmak je na to dobrou „ pilulkou.“

Miroslav Kubičár

l Do akých environmentálnych 
projektov je naše gymnázium 
zapojené? 

- Púchovské gymnázium je v 
súčasnosti v tzv. druhom certifikač-
nom období projektu Zelená škola. 
Prvýkrát sme certifikát Zelenej školy 
obhájili v roku 2015 a teraz sa o to 
snažíme opäť. Spolupracujeme s 
občianskym združením BIOMASA a 
podarilo sa nám získať financie na 
realizáciu ENVIROPROJEKTU 2017, 
ktorý bude pokračovať v najbližších 
rokoch.

l Prečo sme sa do toho vlastne 
zapojili a akým spôsobom? 

- Každý racionálne zmýšľajúci člo-
vek si uvedomuje príčiny a dôsledky 
prebiehajúcich klimatických zmien 
a nevyhnutnosť pokúsiť sa tieto 
negatívne procesy zastaviť alebo 
aspoň spomaliť natoľko, aby sa s 
nimi príroda dokázala vysporiadať. 
Vychovať generáciu s neľahostajným 
postojom k prebiehajúcim zmenám, 
je - bez najmenšieho preháňania - ži-
votne dôležité. Preto vznikajú rôzne 
organizácie, združenia, projekty, 
výzvy... a my pokladáme za logické 
a nevyhnutné na ne reagovať.

l Má to pre našu školu nejaké 
prínosy? 

- Výhody, ktoré prináša účasť 
na environmentálnych aktivitách, 
môžeme rozdeliť na materiálne a ne-
materiálne. Žiaľ, verejnosť väčšinou 

Naše gymnázium nemá len prívlastok  ZELENÁ, ale aj MODRÁ škola. 
Týmito dvoma environmentálnymi projektmi ekologické aktivity 
ale zďaleka nekončia. O tom, čo všetko sa u nás v škole deje a ako 
sa do diania môžete zapojiť, sme sa informovali u pani profesorky 
Dagmar Balalovej. 

zaujímajú len tie materiálne. K nim 
patria napr. opatrenia na recykláciu 
dažďovej vody v hodnote 40 000 €, 
ktoré sa u nás realizovali v rámci pro-
jektu Modrá škola. Ide o podzemný 
zásobník dažďovej vody na splacho-
vanie toaliet, amfory na zachytávanie 
dažďovej vody, dažďovú záhradu, 
zelenú stenu, vegetačnú strechu, 
fontánku a vysadené dreviny - to 
všetko výrazne zlepšilo lokálnu klímu 
v areáli školy. Vo svojej projektovej 
práci to dokazuje študent Daniel 

Krajči. V rámci ENVIROPROJEKTU 
2017 škola dostala 2000€ na nákup 
digitálnych mikroskopov, fotoa-
parátu, ďalekohľadov, mobilných 
laboratórií a odbornej literatúry, 

ktoré sa využívajú na vyučovaní, 
alebo sú k dispozícii študentom pri 
ich projektových prácach či olympi-
ádach. Začiatkom decembra 2017 
sa nám podarilo získať 1300€ na 
projekt EKO-záhrada pre všetkých, v 
rámci ktorého budeme pokračovať v 
budovaní  školskej záhrady tak, aby 
bola ekologickou inšpiráciou pre 
žiakov a ich rodičov. Zhotovíme vtá-
čie búdky, hotel pre hmyz, slnečnú 
sušičku na ovocie, náučnú tabuľu s 

Už sa nám zvolebnieva!
   Tento rok bude určite významný. 
Volebne významný. Všetci si totiž 
uvedomujeme, že prestupný dvad-
siaty deviaty február nerozhodne o 
podobe Slovenska len na nasledujú-
ce štyri roky, ale bude mať dopad aj 
na ďalšie generácie. 
Vyzerá to tak, že Slováci začali ko-
nečne prikladať voľbám adekvátnu 
váhu - či už ide o kotlebovcov, ktorí 
sa boja nebezpečných liberálov, ale-
bo liberálov, ktorí sa boja nebezpeč-
ných  kotlebovcov. Občania cítia, že 
volič nie je h….o, ale má moc veci 
zmeniť. 
Predchádzajúce parlamentné voľby 
sa niesli v znamení únavy a ľahostaj-
nosti.  Síce sa odvtedy prevalilo veľa 
káuz a špiny a ľudia sa ešte viac roz-
delili, paradoxne to však vyzerá tak, 
že pred februárovými voľbami nie sú 
občania unavení, ale pripravení bo-
jovať. Niet sa čo čudovať - tieto voľby 
sú  naozaj jedinečné. Nielen preto, 
že sa v nich rozhodne, či Slovensko 
podľahne reformácii alebo defor-
mácii, či pretrvá polarizácia alebo sa 
opäť zjednotíme, či vyhrá tradičnosť 
alebo progres, ale hlavne preto, že sa 
už nikto nemôže vyhovárať, že nemá 
koho voliť. Máme taký rozmanitý vý-
ber,  aký sme hádam ešte v modernej 
histórii nezažili. S tým prichádza ob-
rovská nádej, ale zároveň aj hrozba. 
Každopádne, ešte dosť času, tak ho 
využime efektívne - pozorne sleduj-
me politické debaty a  čítajme stra-
nícke programy. A hlavne, myslime 
kriticky, lebo častokrát sú politici 
väčší odborníci na ľudské mysle ako 
na veci verejné.
Vážení čitatelia, príjemné čítanie 
nového Gympsy a všetko najlepšie  
v roku 2020 vám praje 

Nina Melicherová. 

Pravda je v dnešnej dobe nedostatkovým tovarom. O dôležitosti jej hľadania a po-
trebe rozvíjania kritického myslenia  je presvedčený aj reportér Denníka N  Vladimír 
Šnídl, ktorý mal v decembri prednášku v našom gymnáziu.  Ponúkame vám rozhovor   
o hoaxoch, pozadí ich vzniku, ale aj úlohe Facebooku v tejto problematike. 

Vladimír Šnídl
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(Pokračovanie na ďalšej strane)

Zelená škola alebo EKOGYMPEL

Možno sa vám počas bež-
ných školských dní podari-
lo zachytiť záhradku, ktorú 
máme na streche, alebo kus 
strechy s trávou na chodbe, či 
iné celkom zaujímavé a neví-
dané javy. Naše gymnázium sa 
už nejeden rok pýši názvami 
ZELENÁ a MODRÁ škola. Nie 
je to tým, že by sme medzi 
žiakmi mali Shreka s Fanto-
masom. Je to výsledok práce 
študentov a učiteľov, ktorým 
nie je všetko jedno. Zapájajú 
sa do rôznorodých projektov, 
ktoré zlepšujú prostredie a 
klímu v našej škole a jej okolí. 
Väčšina z vás určite zachytila 
hlavne revolúciu v prezúvaní, 
no nie je to jediná vec, ktorá 
sa u nás deje. Takže pokiaľ 
ti slová ako BIOMASA, Jedlá 
zmena alebo Enviroprojekt 
nič nehovoria, toto číslo je ako 
stvorené pre teba! 

Vaszília Bartošová, kvinta

EKOtorial

Naša školská vízia hovorí, že 
„Chceme byť školou, v ktorej každý 
žiak nájde priestor na rozvoj svojho 
vzdelania, nadania a vlastného 
potenciálu, a ktorá prípravou na 
vysokoškolské štúdium reaguje na 
súčasné a budúce potreby rozvoja 
regiónu a Slovenska v Európe.“

Na naplnenie tohto cieľa používa-
me rôzne cesty. Školu sme vynovili, 
naplnili novými pomôckami, zriadili 
nové priestory. A v tomto novom 
prostredí pripravujeme Vaše deti, 
našich žiakov na život, na život 
v krajine, kde sa oplatí študovať, 
pracovať a žiť.

Mnohé súčasné postupy učiteľov 
sú nové. Dnes, na rozdiel od minulos-
ti, keď sa preferovalo memorovanie, 

Pán riaditeľ, na slovíčko!
je veľký dôraz na aktívnu prácu žia-
kov, na ich vlastné úvahy, tvorivosť, 
spájanie  poznatkov do štruktúr. To, 
čo sa nezmenilo, je vek stredoškolá-
kov, ich ťažké obdobie dozrievania, 
puberty, obdobie lenivosti, odporu, 
ktorú často ťažko prekonávajú 
rodiny, rodičia a prekonávať ich 
musí aj škola.

Preto okrem dodržiavania prin-
cípu, že v strese sa ťažko učí a žiaci 
majú mať poskytnutý priestor, kedy 
nadobúdajú poznatky bez hrozby 
zlyhania, či negatívnej klasifikácie, 
potrebujú žiaci cítiť i tlak, či časové 
limity, termíny. Žiakom je v našej 
škole všeobecne známa naša pani 
učiteľka PPB, sama si často hovorí 
i bosorka. Postrachom je svojimi 

“výmakmi“. Krátkymi testami, kto-
rými preveruje pripravenosť svojich 
žiakov bez varovania, bez oznáme-
nia termínu. A ona i jej žiaci vedia, 
prečo to robí. Žiak je takto nútený 
pracovať priebežne a základné učivo 
ovládať trvale, nielen na oznámenej 

písomke.
A teraz návrat k úvahe, že chceme 

žiakom poskytnúť kvalitnú prípravu 
pre ich rozvoj a prípravu na VŠ, aby 
tu na Slovensku chceli teraz študo-
vať, raz pracovať a žiť. Vražda Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej nás od  tohto cieľa veľmi 
vzďaľuje. A rovnako postup polície, 
ktorá namiesto „výmaku“, aký efek-
tívne robí PPB, tri dni vo všetkých 
médiách rozprávala o možných po-
dozreniach a podozrivých osobách 
a potom sa tvári na výmak.

Takto tu, na Slovensku, priestor 
pre spoločný pokojný život nevy-
tvoríme. My tu naozaj chceme žiť a 
dúfame, že i naši žiaci budú mať na 
to tisíc dôvodov!

Pravidlá majú platiť pre každého . 
A výmak je na to dobrou „ pilulkou.“

Miroslav Kubičár

l Do akých environmentálnych 
projektov je naše gymnázium 
zapojené? 

- Púchovské gymnázium je v 
súčasnosti v tzv. druhom certifikač-
nom období projektu Zelená škola. 
Prvýkrát sme certifikát Zelenej školy 
obhájili v roku 2015 a teraz sa o to 
snažíme opäť. Spolupracujeme s 
občianskym združením BIOMASA a 
podarilo sa nám získať financie na 
realizáciu ENVIROPROJEKTU 2017, 
ktorý bude pokračovať v najbližších 
rokoch.

l Prečo sme sa do toho vlastne 
zapojili a akým spôsobom? 

- Každý racionálne zmýšľajúci člo-
vek si uvedomuje príčiny a dôsledky 
prebiehajúcich klimatických zmien 
a nevyhnutnosť pokúsiť sa tieto 
negatívne procesy zastaviť alebo 
aspoň spomaliť natoľko, aby sa s 
nimi príroda dokázala vysporiadať. 
Vychovať generáciu s neľahostajným 
postojom k prebiehajúcim zmenám, 
je - bez najmenšieho preháňania - ži-
votne dôležité. Preto vznikajú rôzne 
organizácie, združenia, projekty, 
výzvy... a my pokladáme za logické 
a nevyhnutné na ne reagovať.

l Má to pre našu školu nejaké 
prínosy? 

- Výhody, ktoré prináša účasť 
na environmentálnych aktivitách, 
môžeme rozdeliť na materiálne a ne-
materiálne. Žiaľ, verejnosť väčšinou 

Naše gymnázium nemá len prívlastok  ZELENÁ, ale aj MODRÁ škola. 
Týmito dvoma environmentálnymi projektmi ekologické aktivity 
ale zďaleka nekončia. O tom, čo všetko sa u nás v škole deje a ako 
sa do diania môžete zapojiť, sme sa informovali u pani profesorky 
Dagmar Balalovej. 

zaujímajú len tie materiálne. K nim 
patria napr. opatrenia na recykláciu 
dažďovej vody v hodnote 40 000 €, 
ktoré sa u nás realizovali v rámci pro-
jektu Modrá škola. Ide o podzemný 
zásobník dažďovej vody na splacho-
vanie toaliet, amfory na zachytávanie 
dažďovej vody, dažďovú záhradu, 
zelenú stenu, vegetačnú strechu, 
fontánku a vysadené dreviny - to 
všetko výrazne zlepšilo lokálnu klímu 
v areáli školy. Vo svojej projektovej 
práci to dokazuje študent Daniel 

Krajči. V rámci ENVIROPROJEKTU 
2017 škola dostala 2000€ na nákup 
digitálnych mikroskopov, fotoa-
parátu, ďalekohľadov, mobilných 
laboratórií a odbornej literatúry, 

ktoré sa využívajú na vyučovaní, 
alebo sú k dispozícii študentom pri 
ich projektových prácach či olympi-
ádach. Začiatkom decembra 2017 
sa nám podarilo získať 1300€ na 
projekt EKO-záhrada pre všetkých, v 
rámci ktorého budeme pokračovať v 
budovaní  školskej záhrady tak, aby 
bola ekologickou inšpiráciou pre 
žiakov a ich rodičov. Zhotovíme vtá-
čie búdky, hotel pre hmyz, slnečnú 
sušičku na ovocie, náučnú tabuľu s 

(Pokračovanie na ďalšej strane)

Zelená škola alebo EKOGYMPEL

Možno sa vám počas bež-
ných školských dní podari-
lo zachytiť záhradku, ktorú 
máme na streche, alebo kus 
strechy s trávou na chodbe, či 
iné celkom zaujímavé a neví-
dané javy. Naše gymnázium sa 
už nejeden rok pýši názvami 
ZELENÁ a MODRÁ škola. Nie 
je to tým, že by sme medzi 
žiakmi mali Shreka s Fanto-
masom. Je to výsledok práce 
študentov a učiteľov, ktorým 
nie je všetko jedno. Zapájajú 
sa do rôznorodých projektov, 
ktoré zlepšujú prostredie a 
klímu v našej škole a jej okolí. 
Väčšina z vás určite zachytila 
hlavne revolúciu v prezúvaní, 
no nie je to jediná vec, ktorá 
sa u nás deje. Takže pokiaľ 
ti slová ako BIOMASA, Jedlá 
zmena alebo Enviroprojekt 
nič nehovoria, toto číslo je ako 
stvorené pre teba! 

Vaszília Bartošová, kvinta

EKOtorial

Naša školská vízia hovorí, že 
„Chceme byť školou, v ktorej každý 
žiak nájde priestor na rozvoj svojho 
vzdelania, nadania a vlastného 
potenciálu, a ktorá prípravou na 
vysokoškolské štúdium reaguje na 
súčasné a budúce potreby rozvoja 
regiónu a Slovenska v Európe.“

Na naplnenie tohto cieľa používa-
me rôzne cesty. Školu sme vynovili, 
naplnili novými pomôckami, zriadili 
nové priestory. A v tomto novom 
prostredí pripravujeme Vaše deti, 
našich žiakov na život, na život 
v krajine, kde sa oplatí študovať, 
pracovať a žiť.

Mnohé súčasné postupy učiteľov 
sú nové. Dnes, na rozdiel od minulos-
ti, keď sa preferovalo memorovanie, 

Pán riaditeľ, na slovíčko!
je veľký dôraz na aktívnu prácu žia-
kov, na ich vlastné úvahy, tvorivosť, 
spájanie  poznatkov do štruktúr. To, 
čo sa nezmenilo, je vek stredoškolá-
kov, ich ťažké obdobie dozrievania, 
puberty, obdobie lenivosti, odporu, 
ktorú často ťažko prekonávajú 
rodiny, rodičia a prekonávať ich 
musí aj škola.

Preto okrem dodržiavania prin-
cípu, že v strese sa ťažko učí a žiaci 
majú mať poskytnutý priestor, kedy 
nadobúdajú poznatky bez hrozby 
zlyhania, či negatívnej klasifikácie, 
potrebujú žiaci cítiť i tlak, či časové 
limity, termíny. Žiakom je v našej 
škole všeobecne známa naša pani 
učiteľka PPB, sama si často hovorí 
i bosorka. Postrachom je svojimi 

“výmakmi“. Krátkymi testami, kto-
rými preveruje pripravenosť svojich 
žiakov bez varovania, bez oznáme-
nia termínu. A ona i jej žiaci vedia, 
prečo to robí. Žiak je takto nútený 
pracovať priebežne a základné učivo 
ovládať trvale, nielen na oznámenej 

písomke.
A teraz návrat k úvahe, že chceme 

žiakom poskytnúť kvalitnú prípravu 
pre ich rozvoj a prípravu na VŠ, aby 
tu na Slovensku chceli teraz študo-
vať, raz pracovať a žiť. Vražda Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej nás od  tohto cieľa veľmi 
vzďaľuje. A rovnako postup polície, 
ktorá namiesto „výmaku“, aký efek-
tívne robí PPB, tri dni vo všetkých 
médiách rozprávala o možných po-
dozreniach a podozrivých osobách 
a potom sa tvári na výmak.

Takto tu, na Slovensku, priestor 
pre spoločný pokojný život nevy-
tvoríme. My tu naozaj chceme žiť a 
dúfame, že i naši žiaci budú mať na 
to tisíc dôvodov!

Pravidlá majú platiť pre každého . 
A výmak je na to dobrou „ pilulkou.“

Miroslav Kubičár

l Do akých environmentálnych 
projektov je naše gymnázium 
zapojené? 

- Púchovské gymnázium je v 
súčasnosti v tzv. druhom certifikač-
nom období projektu Zelená škola. 
Prvýkrát sme certifikát Zelenej školy 
obhájili v roku 2015 a teraz sa o to 
snažíme opäť. Spolupracujeme s 
občianskym združením BIOMASA a 
podarilo sa nám získať financie na 
realizáciu ENVIROPROJEKTU 2017, 
ktorý bude pokračovať v najbližších 
rokoch.

l Prečo sme sa do toho vlastne 
zapojili a akým spôsobom? 

- Každý racionálne zmýšľajúci člo-
vek si uvedomuje príčiny a dôsledky 
prebiehajúcich klimatických zmien 
a nevyhnutnosť pokúsiť sa tieto 
negatívne procesy zastaviť alebo 
aspoň spomaliť natoľko, aby sa s 
nimi príroda dokázala vysporiadať. 
Vychovať generáciu s neľahostajným 
postojom k prebiehajúcim zmenám, 
je - bez najmenšieho preháňania - ži-
votne dôležité. Preto vznikajú rôzne 
organizácie, združenia, projekty, 
výzvy... a my pokladáme za logické 
a nevyhnutné na ne reagovať.

l Má to pre našu školu nejaké 
prínosy? 

- Výhody, ktoré prináša účasť 
na environmentálnych aktivitách, 
môžeme rozdeliť na materiálne a ne-
materiálne. Žiaľ, verejnosť väčšinou 

Naše gymnázium nemá len prívlastok  ZELENÁ, ale aj MODRÁ škola. 
Týmito dvoma environmentálnymi projektmi ekologické aktivity 
ale zďaleka nekončia. O tom, čo všetko sa u nás v škole deje a ako 
sa do diania môžete zapojiť, sme sa informovali u pani profesorky 
Dagmar Balalovej. 

zaujímajú len tie materiálne. K nim 
patria napr. opatrenia na recykláciu 
dažďovej vody v hodnote 40 000 €, 
ktoré sa u nás realizovali v rámci pro-
jektu Modrá škola. Ide o podzemný 
zásobník dažďovej vody na splacho-
vanie toaliet, amfory na zachytávanie 
dažďovej vody, dažďovú záhradu, 
zelenú stenu, vegetačnú strechu, 
fontánku a vysadené dreviny - to 
všetko výrazne zlepšilo lokálnu klímu 
v areáli školy. Vo svojej projektovej 
práci to dokazuje študent Daniel 

Krajči. V rámci ENVIROPROJEKTU 
2017 škola dostala 2000€ na nákup 
digitálnych mikroskopov, fotoa-
parátu, ďalekohľadov, mobilných 
laboratórií a odbornej literatúry, 

ktoré sa využívajú na vyučovaní, 
alebo sú k dispozícii študentom pri 
ich projektových prácach či olympi-
ádach. Začiatkom decembra 2017 
sa nám podarilo získať 1300€ na 
projekt EKO-záhrada pre všetkých, v 
rámci ktorého budeme pokračovať v 
budovaní  školskej záhrady tak, aby 
bola ekologickou inšpiráciou pre 
žiakov a ich rodičov. Zhotovíme vtá-
čie búdky, hotel pre hmyz, slnečnú 
sušičku na ovocie, náučnú tabuľu s 

(pokrač. z predchádzajúcej strany) 
väčšiu zlosť než článok o tom, že Ladi-
slav Bašternák ošklbal štát o milióny 
eur na daniach. A keď k tomu pridáte 
ešte ďalší motív, že už budeme mať 
týchto násilníkov aj na Slovensku a 
budú nám tu stavať mešity a nútiť 
slovenské ženy, aby sa zahaľovali, tak 
sa ľudia vyľakajú a prestanú uvažovať 
racionálne. Keď sa bojíte, ide rácio 
stranou, to je dané evolučne. Aby 
sme sa však nerozumeli zle: určite 
netvrdím, že migrácia nie je pre Eu-
rópu problém, zvlášť nekontrolovaná 
migrácia. Je to veľký problém, alebo 
ako sa korektne hovorí - "je to veľká 
výzva". Len tvrdím, že konkrétne pre 
Slovensko v jeho situácii sú migranti, 
o ktorých si čítate na Facebooku, pro-
blém číslo stopäťdesiat. A presne tam 
smerujú aj tie moje otázky na pred-
náškach, ktoré spomínate. Snažím sa, 
aby si ľudia všímali, aké problémy sa 
riešia na Facebooku a či sú to naozaj 
tie problémy, ktoré oni sami pova-
žujú za najakútnejšie. 

• Už o tri týždne nás čakajú parlament-
né voľby. Na čo si máme dovtedy dávať 
pozor? 
Tieto voľby rozhodnú o tom, či Slo-
vensku budú vládnuť strany, ktoré pri 
všetkých veciach, ktoré im možno vy-
čítať, riešia primárne korupciu, zdra-
votníctvo, školstvo, biedny stav vedy, 
robotizáciu a majú aj komplexnejšie 
návrhy ohľadom rómskych osád ale-
bo budú vládnuť strany, ktoré riešia 
migrantov, homosexuálov, mimo-
vládky, liberálov a rómsku  proble-
matiku riešia len tak, že si o tom točia 
videá na Facebook. Ja odporúčam 
jedinú vec: všímať si, či sa dotyčná 
strana venuje problémom, ktoré vy 
sami považujete za akútne. A veno-
vať sa znamená, že má aj ľudí, ktorí 
tým problémom rozumejú, nielen o 
nich rozprávajú.

Za rozhovor ďakuje 
Nina Melicherová 

Všetci vieme, aké je školstvo dôleži-
té pre rozvoj budúcnosti. Vedia to, 
bohužiaľ, aj západné mocnosti. V 
školách by sa mali deti apoliticky  a 
neskreslene vzdelávať. Tak to ale čas-
to nie je.

Niektoré záujmové skupiny si zjav-
ne uvedomili, že si treba u mládeže 
treba budovať sympatie.  V púchov-
skom gymnáziu sa počas krátkej 
doby pred nejakým časom vyskytli 
hneď dve osoby z USA. Jedna vý-
menná študentka a jedna mladá 
lektorka.

Z neovereného zdroja sa ku nám 
dostala informácia, že medzi nimi 
dvoma našli spojenie. Obe vraj majú 
často navštevovať budovu CIA vo 
Washingtone. To už neznie tak nevi-
nne, však?

A preto sa pýtame, prečo sa obe tie-
to osoby ,,náhodne“ ocitli práve na 
Slovensku? Čo nás prišla učiť ame-
rická lektorka? Nie je to len ďalšia 
etapa manipulácie Západom? A ak 
to je teda len bežná prax na školách , 
prečo potom do Púchova ešte nikdy 
neprišiel výmenný študent z Ruska? 
To sa s takým človekom nesmú mla-
dí stretnúť, aby neprišli na to, aká je 
vlastne pravda? 

Z našich predchádzajúcich skú-
seností s liberálmi a ich agendou 
usudzujeme, že také niečo je možné. 
Predsa len vieme, že títo ľudia sa ne-
štítia ničoho.

A čo príde ďalej? Kedy budú musieť 
púchovskí študenti nosiť sukne a 
naše dcéry burky? Slovenčinu nahra-
dí výchova o rodovej rovnosti a na 

SPRÁVNE HLAVY (Konzervatívny denník)
Mainstreamové média v Púchove nechcú, aby ste o tomto vedeli!!!!

AMERICKÁ VLÁDA už riadi aj púchovské gymnázium!
dejepise sa začne oslavovať Angela 
Merkelová a kapitalizmus ako taký. 
Už len aby gymnazistom prestali va-
riť normálne a všetko nahradili halal 
jedlom! 
Ak chcete vedieť viac o pravde a sve-
tovej politike manipulácie v Púchove 
a okolí, prečítajte si aj: 
Prvá mešita bude postavená 
v Dohňanoch, plány už sú na stole!!!
Voľby na starostu boli zmanipulované
Učebnice literatúry pre stredné školy sú 
platené ,,filantropom“ Serešom

Tento článok je paródia na alterna-
tívne média, údaje nie sú pravdivé. 
Bol napísaný za účelom zábavy a 
má len poukazovať na nepravdivo-
sť a nepresnosť niektorých článkov,  
ktoré sa v dnešnej dobe často šíria. 
Nikoho nechcem týmto článkom 
zosmieštniť ani uraziť.

Lenka Klinovská, sexta

Každý učiteľ má iný stupeň obľuby u žiakov, ale niektorí sa nám jednoducho vryjú do pamäti. Či už obľúbenými slovami 
alebo  spôsobom vysvetľovania.  Niektoré tieto zvyky hodinu ozvláštnia a niektoré postupom času skôr prekážajú. Predo-
stieram vám najznámejšie prípady, ktoré bývajú predmetom rozhovorov počas prestávok a čakania na obed. 
Spoznáte svojho profesora?         Text a ilustrácia Katarína Mikulová, septima
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(Pokračovanie na ďalšej strane)

Zelená škola alebo EKOGYMPEL

Možno sa vám počas bež-
ných školských dní podari-
lo zachytiť záhradku, ktorú 
máme na streche, alebo kus 
strechy s trávou na chodbe, či 
iné celkom zaujímavé a neví-
dané javy. Naše gymnázium sa 
už nejeden rok pýši názvami 
ZELENÁ a MODRÁ škola. Nie 
je to tým, že by sme medzi 
žiakmi mali Shreka s Fanto-
masom. Je to výsledok práce 
študentov a učiteľov, ktorým 
nie je všetko jedno. Zapájajú 
sa do rôznorodých projektov, 
ktoré zlepšujú prostredie a 
klímu v našej škole a jej okolí. 
Väčšina z vás určite zachytila 
hlavne revolúciu v prezúvaní, 
no nie je to jediná vec, ktorá 
sa u nás deje. Takže pokiaľ 
ti slová ako BIOMASA, Jedlá 
zmena alebo Enviroprojekt 
nič nehovoria, toto číslo je ako 
stvorené pre teba! 

Vaszília Bartošová, kvinta

EKOtorial

Naša školská vízia hovorí, že 
„Chceme byť školou, v ktorej každý 
žiak nájde priestor na rozvoj svojho 
vzdelania, nadania a vlastného 
potenciálu, a ktorá prípravou na 
vysokoškolské štúdium reaguje na 
súčasné a budúce potreby rozvoja 
regiónu a Slovenska v Európe.“

Na naplnenie tohto cieľa používa-
me rôzne cesty. Školu sme vynovili, 
naplnili novými pomôckami, zriadili 
nové priestory. A v tomto novom 
prostredí pripravujeme Vaše deti, 
našich žiakov na život, na život 
v krajine, kde sa oplatí študovať, 
pracovať a žiť.

Mnohé súčasné postupy učiteľov 
sú nové. Dnes, na rozdiel od minulos-
ti, keď sa preferovalo memorovanie, 

Pán riaditeľ, na slovíčko!
je veľký dôraz na aktívnu prácu žia-
kov, na ich vlastné úvahy, tvorivosť, 
spájanie  poznatkov do štruktúr. To, 
čo sa nezmenilo, je vek stredoškolá-
kov, ich ťažké obdobie dozrievania, 
puberty, obdobie lenivosti, odporu, 
ktorú často ťažko prekonávajú 
rodiny, rodičia a prekonávať ich 
musí aj škola.

Preto okrem dodržiavania prin-
cípu, že v strese sa ťažko učí a žiaci 
majú mať poskytnutý priestor, kedy 
nadobúdajú poznatky bez hrozby 
zlyhania, či negatívnej klasifikácie, 
potrebujú žiaci cítiť i tlak, či časové 
limity, termíny. Žiakom je v našej 
škole všeobecne známa naša pani 
učiteľka PPB, sama si často hovorí 
i bosorka. Postrachom je svojimi 

“výmakmi“. Krátkymi testami, kto-
rými preveruje pripravenosť svojich 
žiakov bez varovania, bez oznáme-
nia termínu. A ona i jej žiaci vedia, 
prečo to robí. Žiak je takto nútený 
pracovať priebežne a základné učivo 
ovládať trvale, nielen na oznámenej 

písomke.
A teraz návrat k úvahe, že chceme 

žiakom poskytnúť kvalitnú prípravu 
pre ich rozvoj a prípravu na VŠ, aby 
tu na Slovensku chceli teraz študo-
vať, raz pracovať a žiť. Vražda Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej nás od  tohto cieľa veľmi 
vzďaľuje. A rovnako postup polície, 
ktorá namiesto „výmaku“, aký efek-
tívne robí PPB, tri dni vo všetkých 
médiách rozprávala o možných po-
dozreniach a podozrivých osobách 
a potom sa tvári na výmak.

Takto tu, na Slovensku, priestor 
pre spoločný pokojný život nevy-
tvoríme. My tu naozaj chceme žiť a 
dúfame, že i naši žiaci budú mať na 
to tisíc dôvodov!

Pravidlá majú platiť pre každého . 
A výmak je na to dobrou „ pilulkou.“

Miroslav Kubičár

l Do akých environmentálnych 
projektov je naše gymnázium 
zapojené? 

- Púchovské gymnázium je v 
súčasnosti v tzv. druhom certifikač-
nom období projektu Zelená škola. 
Prvýkrát sme certifikát Zelenej školy 
obhájili v roku 2015 a teraz sa o to 
snažíme opäť. Spolupracujeme s 
občianskym združením BIOMASA a 
podarilo sa nám získať financie na 
realizáciu ENVIROPROJEKTU 2017, 
ktorý bude pokračovať v najbližších 
rokoch.

l Prečo sme sa do toho vlastne 
zapojili a akým spôsobom? 

- Každý racionálne zmýšľajúci člo-
vek si uvedomuje príčiny a dôsledky 
prebiehajúcich klimatických zmien 
a nevyhnutnosť pokúsiť sa tieto 
negatívne procesy zastaviť alebo 
aspoň spomaliť natoľko, aby sa s 
nimi príroda dokázala vysporiadať. 
Vychovať generáciu s neľahostajným 
postojom k prebiehajúcim zmenám, 
je - bez najmenšieho preháňania - ži-
votne dôležité. Preto vznikajú rôzne 
organizácie, združenia, projekty, 
výzvy... a my pokladáme za logické 
a nevyhnutné na ne reagovať.

l Má to pre našu školu nejaké 
prínosy? 

- Výhody, ktoré prináša účasť 
na environmentálnych aktivitách, 
môžeme rozdeliť na materiálne a ne-
materiálne. Žiaľ, verejnosť väčšinou 

Naše gymnázium nemá len prívlastok  ZELENÁ, ale aj MODRÁ škola. 
Týmito dvoma environmentálnymi projektmi ekologické aktivity 
ale zďaleka nekončia. O tom, čo všetko sa u nás v škole deje a ako 
sa do diania môžete zapojiť, sme sa informovali u pani profesorky 
Dagmar Balalovej. 

zaujímajú len tie materiálne. K nim 
patria napr. opatrenia na recykláciu 
dažďovej vody v hodnote 40 000 €, 
ktoré sa u nás realizovali v rámci pro-
jektu Modrá škola. Ide o podzemný 
zásobník dažďovej vody na splacho-
vanie toaliet, amfory na zachytávanie 
dažďovej vody, dažďovú záhradu, 
zelenú stenu, vegetačnú strechu, 
fontánku a vysadené dreviny - to 
všetko výrazne zlepšilo lokálnu klímu 
v areáli školy. Vo svojej projektovej 
práci to dokazuje študent Daniel 

Krajči. V rámci ENVIROPROJEKTU 
2017 škola dostala 2000€ na nákup 
digitálnych mikroskopov, fotoa-
parátu, ďalekohľadov, mobilných 
laboratórií a odbornej literatúry, 

ktoré sa využívajú na vyučovaní, 
alebo sú k dispozícii študentom pri 
ich projektových prácach či olympi-
ádach. Začiatkom decembra 2017 
sa nám podarilo získať 1300€ na 
projekt EKO-záhrada pre všetkých, v 
rámci ktorého budeme pokračovať v 
budovaní  školskej záhrady tak, aby 
bola ekologickou inšpiráciou pre 
žiakov a ich rodičov. Zhotovíme vtá-
čie búdky, hotel pre hmyz, slnečnú 
sušičku na ovocie, náučnú tabuľu s 
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študentov a učiteľov, ktorým 
nie je všetko jedno. Zapájajú 
sa do rôznorodých projektov, 
ktoré zlepšujú prostredie a 
klímu v našej škole a jej okolí. 
Väčšina z vás určite zachytila 
hlavne revolúciu v prezúvaní, 
no nie je to jediná vec, ktorá 
sa u nás deje. Takže pokiaľ 
ti slová ako BIOMASA, Jedlá 
zmena alebo Enviroprojekt 
nič nehovoria, toto číslo je ako 
stvorené pre teba! 

Vaszília Bartošová, kvinta
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Naša školská vízia hovorí, že 
„Chceme byť školou, v ktorej každý 
žiak nájde priestor na rozvoj svojho 
vzdelania, nadania a vlastného 
potenciálu, a ktorá prípravou na 
vysokoškolské štúdium reaguje na 
súčasné a budúce potreby rozvoja 
regiónu a Slovenska v Európe.“

Na naplnenie tohto cieľa používa-
me rôzne cesty. Školu sme vynovili, 
naplnili novými pomôckami, zriadili 
nové priestory. A v tomto novom 
prostredí pripravujeme Vaše deti, 
našich žiakov na život, na život 
v krajine, kde sa oplatí študovať, 
pracovať a žiť.

Mnohé súčasné postupy učiteľov 
sú nové. Dnes, na rozdiel od minulos-
ti, keď sa preferovalo memorovanie, 

Pán riaditeľ, na slovíčko!
je veľký dôraz na aktívnu prácu žia-
kov, na ich vlastné úvahy, tvorivosť, 
spájanie  poznatkov do štruktúr. To, 
čo sa nezmenilo, je vek stredoškolá-
kov, ich ťažké obdobie dozrievania, 
puberty, obdobie lenivosti, odporu, 
ktorú často ťažko prekonávajú 
rodiny, rodičia a prekonávať ich 
musí aj škola.

Preto okrem dodržiavania prin-
cípu, že v strese sa ťažko učí a žiaci 
majú mať poskytnutý priestor, kedy 
nadobúdajú poznatky bez hrozby 
zlyhania, či negatívnej klasifikácie, 
potrebujú žiaci cítiť i tlak, či časové 
limity, termíny. Žiakom je v našej 
škole všeobecne známa naša pani 
učiteľka PPB, sama si často hovorí 
i bosorka. Postrachom je svojimi 

“výmakmi“. Krátkymi testami, kto-
rými preveruje pripravenosť svojich 
žiakov bez varovania, bez oznáme-
nia termínu. A ona i jej žiaci vedia, 
prečo to robí. Žiak je takto nútený 
pracovať priebežne a základné učivo 
ovládať trvale, nielen na oznámenej 

písomke.
A teraz návrat k úvahe, že chceme 

žiakom poskytnúť kvalitnú prípravu 
pre ich rozvoj a prípravu na VŠ, aby 
tu na Slovensku chceli teraz študo-
vať, raz pracovať a žiť. Vražda Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej nás od  tohto cieľa veľmi 
vzďaľuje. A rovnako postup polície, 
ktorá namiesto „výmaku“, aký efek-
tívne robí PPB, tri dni vo všetkých 
médiách rozprávala o možných po-
dozreniach a podozrivých osobách 
a potom sa tvári na výmak.

Takto tu, na Slovensku, priestor 
pre spoločný pokojný život nevy-
tvoríme. My tu naozaj chceme žiť a 
dúfame, že i naši žiaci budú mať na 
to tisíc dôvodov!

Pravidlá majú platiť pre každého . 
A výmak je na to dobrou „ pilulkou.“

Miroslav Kubičár

l Do akých environmentálnych 
projektov je naše gymnázium 
zapojené? 

- Púchovské gymnázium je v 
súčasnosti v tzv. druhom certifikač-
nom období projektu Zelená škola. 
Prvýkrát sme certifikát Zelenej školy 
obhájili v roku 2015 a teraz sa o to 
snažíme opäť. Spolupracujeme s 
občianskym združením BIOMASA a 
podarilo sa nám získať financie na 
realizáciu ENVIROPROJEKTU 2017, 
ktorý bude pokračovať v najbližších 
rokoch.

l Prečo sme sa do toho vlastne 
zapojili a akým spôsobom? 

- Každý racionálne zmýšľajúci člo-
vek si uvedomuje príčiny a dôsledky 
prebiehajúcich klimatických zmien 
a nevyhnutnosť pokúsiť sa tieto 
negatívne procesy zastaviť alebo 
aspoň spomaliť natoľko, aby sa s 
nimi príroda dokázala vysporiadať. 
Vychovať generáciu s neľahostajným 
postojom k prebiehajúcim zmenám, 
je - bez najmenšieho preháňania - ži-
votne dôležité. Preto vznikajú rôzne 
organizácie, združenia, projekty, 
výzvy... a my pokladáme za logické 
a nevyhnutné na ne reagovať.

l Má to pre našu školu nejaké 
prínosy? 

- Výhody, ktoré prináša účasť 
na environmentálnych aktivitách, 
môžeme rozdeliť na materiálne a ne-
materiálne. Žiaľ, verejnosť väčšinou 

Naše gymnázium nemá len prívlastok  ZELENÁ, ale aj MODRÁ škola. 
Týmito dvoma environmentálnymi projektmi ekologické aktivity 
ale zďaleka nekončia. O tom, čo všetko sa u nás v škole deje a ako 
sa do diania môžete zapojiť, sme sa informovali u pani profesorky 
Dagmar Balalovej. 

zaujímajú len tie materiálne. K nim 
patria napr. opatrenia na recykláciu 
dažďovej vody v hodnote 40 000 €, 
ktoré sa u nás realizovali v rámci pro-
jektu Modrá škola. Ide o podzemný 
zásobník dažďovej vody na splacho-
vanie toaliet, amfory na zachytávanie 
dažďovej vody, dažďovú záhradu, 
zelenú stenu, vegetačnú strechu, 
fontánku a vysadené dreviny - to 
všetko výrazne zlepšilo lokálnu klímu 
v areáli školy. Vo svojej projektovej 
práci to dokazuje študent Daniel 

Krajči. V rámci ENVIROPROJEKTU 
2017 škola dostala 2000€ na nákup 
digitálnych mikroskopov, fotoa-
parátu, ďalekohľadov, mobilných 
laboratórií a odbornej literatúry, 

ktoré sa využívajú na vyučovaní, 
alebo sú k dispozícii študentom pri 
ich projektových prácach či olympi-
ádach. Začiatkom decembra 2017 
sa nám podarilo získať 1300€ na 
projekt EKO-záhrada pre všetkých, v 
rámci ktorého budeme pokračovať v 
budovaní  školskej záhrady tak, aby 
bola ekologickou inšpiráciou pre 
žiakov a ich rodičov. Zhotovíme vtá-
čie búdky, hotel pre hmyz, slnečnú 
sušičku na ovocie, náučnú tabuľu s 

Žiacku školskú radu vnímam ako dieťa, ktoré som vychoval
Od chvíle, kedy som objavil v žiackej 
školskej rade (ŽSR)  som sa snažil urobiť 
maximum pre to, aby žiaci a škola cítili, 
že sme tu pre nich. Neskôr som sa stal 
predsedom našej ŽSR a dva roky som 
ju viedol. Nedávno som sa však rozho-
dol posunúť štafetu ďalej a moju úlohu 
prenechať ďalším.

Počas svojho pôsobenia som predsta-
vil balík návrhov, ktoré pomôžu žiakom 
i samotnej rade. Medzi najdôležitejšie 
patrí napríklad zriadenie Študentskej 
televízie Gymnázia Púchov. Som veľmi 
rád, že sa nám podarilo bez akejkoľvek 
finančnej podpory zriadiť internetovú 
televíziu, ktorá zachytila dôležité mo-
menty zo života v škole. Činnosť tejto 
televízie spočívala najmä v ochote a 
nadšení jednotlivcov. Považujem za 
dôležité poďakovať najmä študentovi 
4. B - Patrikovi Eliašovi, ktorý svojou 
ochotou a aktívnou činnosťou prispel k 
tvoreniu obsahu tejto televízie. Všetky 
videá a reportáže si dnes môžete po-
zrieť na sieti YouTube, kde má televízia 
vlastný kanál. Videá, ako i množstvo 
ďalších informácií z oblasti školy a prá-
ce ŽSR si môžete pozrieť na našej face-
bookovej stránke. Túto stránku sme 
zriadili najmä na propagáciu našich 
aktivít. Pre našu ŽŠR sme tiež vytvorili 
jej prvé oficiálne logo.

Som veľmi rád, že sa na nás študenti 
obracali s dôverou a prosbou o pomoc. 
Vždy sme sa snažili všetky návrhy riešiť 

a mnohé sme aj vyriešili. Medzi na-
jdôležitejšie patria napríklad závesy v 
sprchách telocvične. Veľmi dôležitou 
však bola aj zmena tabuľky semi-
nárov pre žiakov tretieho ročníka a 
septimy. Nebolo možné kombinovať 
niektoré predmety a my sme prišli 
na spôsob, ako by sa to dalo. Vytvo-
rili sme novú tabuľku a vďaka ocho-
te pána riaditeľa, pani zástupkyne 
a ďalších učiteľov sme túto tabuľku 
presadili. Dnes si tak študenti môžu 
vyberať aj kombinácie, ktoré pred-
tým neboli možné.

Za veľký problém som považoval 
niektoré nezrovnalosti v štatúte Ži-
ackej školskej rady. Štatút je niečo 
ako malá ústava pre našu radu alebo 
niečo ako školský poriadok pre čle-
nov ŽŠR. Podľa tohto štatútu naprí-
klad nemohli kandidovať dvaja alebo 
viacerí kandidáti z jednej triedy. Za 
každú triedu mohol byť len jeden 
žiak, čo bránilo angažovanosti štu-
dentov. Preto sme sa to rozhodli zme-
niť a dnes je tak Žiacka školská rada 
naozaj pre každého!

Dostali sme niekoľko podnetov od 
žiakov, že by privítali napríklad aj 
besedy a dialógy, ktoré by ich mohli 
motivovať. Usporiadali sme množ-
stvo takýchto diskusií. Študenti tak 
mali možnosť diskutovať napríklad 
s poslancom Európskeho parlamen-
tu Ivanom Štefancom, či študentom 

Imperial College London, Miroslavom 
Gašpárkom, ktorý dnes študuje na 
Oxford University. Tiež sme usporiadali 
Európsky dialóg s mládežou, kde sme 
si vypočuli názory mladých, ktoré boli 
prezentované na najvyšších rokovani-
ach rôznych Európskych inštitúcií.

Pokračovali sme aj v usporadúvaní tra-
dičných podujatí, ktoré už robila Štu-
dentská rada pred nami. Spomeniem 
napríklad Deň študentstva, či Deň detí, 
kde sme pripravili v parku program pre 
deti z Materskej školy Lienka. Tiež sme 
pomáhali pri vianočnom čaji, ktorý už 
niekoľko rokov pripravuje pani učiteľ-
ka Brtišová.

Medzi veľké úspechy radím určite aj 
vytvorenie študentského plesu. Mu-
sím však povedať, že táto akcia nebo-
la organizovaná ŽSR. Vytvorili sme ju 
spolu s Jankou Šlesarovou, Patrikom 
Eliašom a Emily Bartošovou. O rok na 
to sa k nám pripojila aj Majka Krchňavá 
a pomohlo nám aj množstvo aktívnych 
študentov. Myslím si, že toto podujatie 
má veľký potenciál aj do budúcna a ja 
dúfam, že sa stane tradičnou akciou.

Dva roky, ktoré som strávil na mieste 
predsedu Žiackej školskej rady si veľmi 
vážim. Je pre mňa veľká česť, že som 
získal dôveru študentov a mohol som 
ich zastupovať. Vážim si aj podporu 
od učiteľov, ktorí mi častokrát pomá-
hali. Taktiež sa chcem poďakovať ve-

Vladimír Šnídl

deniu školy za ústretovosť a finančnú 
podporu v našich aktivitách. Ďakujem 
všetkým vám, ktorí ste stáli pri mne a 
podieľali ste sa na našich aktivitách. 

Myslím, že dnes môžem povedať, že sa 
nám podarilo ŽSR pretvoriť na aktívne 
zoskupenie mladých ľudí, ktorí zastu-
pujú žiakov našej školy, a snažia sa pre 
nich robiť všetko, čo je v ich silách. Štu-
dentskú radu vnímam ako svoje dieťa, 
ktoré som sa snažil vychovať. No dnes 
je čas posunúť ho ďalej. Pevne verím, 
že sa oň budete starať najlepšie, ako 
budete vedieť,a budete ho ďalej zveľa-
ďovať. Majte prosím vždy na pamäti, že 
ste volení žiakmi a pre nich by ste mali 
pracovať. Skúste myslieť na ich záujmy, 
a nie vlastné uspokojenie. Verím, že sa 
vám bude v ďalších rokoch dariť a bu-
dete Študentskú radu posúvať ďalej.
Na záver mi dovoľte ospravedlniť sa 
všetkým, ktorých som nejakým spô-
sobom urazil alebo som sa ich  počas 
svojho pôsobenia ale i celého štúdia 
dotkol. Nikdy som to neurobil s úmys-
lom niekomu ublížiť. Preto prosím pri-
jmite moje ospravedlnenie. 

Všetkým vám držím palce a dúfam, že 
si budete vždy pomáhať. Ďakujem za 
priazeň v uplynulých rokoch a prajem 
všetko dobré do budúcnosti!

Šimon Gabčo, bývalý predseda 
Žiackej školskej rady 

Gymnázia Púchov

Deň študentstva v našej škole
Ako je už u nás každoročne zvykom, 
konal sa v našej škole Deň študentstva.
Vo štvrtok večer sme niektorí ostali v 
škole a snažili sme sa naše triedy vrátiť 
o 30 rokov naspäť. V piatok nás čakala 
ťažká úloha - vrátiť do školských lavíc 
socializmus. 

Už od šiestej  ráno sa škola hemží upo-
náhľanými žiakmi. Väčšina dievčat má 
brčkavé vlasy a široké nohavice alebo 
dlhé rozviate sukne. Chlapci majú fa-
rebné tričká, voľné rifle a dnes už aj 
nemoderné účesy. Medzi týchto mla-
distvo a veselo vyzerajúcich ,,protes-
tujúcich“ sa občas pripletie študent 
oblečený v obleku alebo aj v uniforme. 
Samozrejme, dobovej. Aby bola paleta 
charakterov úplná, vyliezajú z tried aj 
pionierky. V našej škole sa naozaj  vrátil 
čas. Do ôsmej panuje rozruch a všetci 

máme pod maskou protestujúceho 
či komunistu ten istý výraz - plný oča-
kávania a otázok. 

Tento rok malo veľa tried podob-
ný program, zamerali sme sa totiž 
na rovnakú tému - socializmus.  
Z 3. A sa stala socialistická krčma, z 
kvarty zas diskoklub. Veľa tried si 
nacvičilo krátke scénky, ktorými vo 
väčšine učiteľov vyvolali príjemnú 
nostalgiu, ale občas im aj pripome-
nuli ťažkú dobu. My, študenti, sme 
tie trpké udalosti nezažili. Pocit a 
vôňu tých čias poznáme len z filmov 
a rozprávania, ale v tento deň, sme 
toho sami pochopili viac. Na vlastné 
oči sme na chodbách videli rovnoša-
ty a po celej škole zaznievali pozdra-
vy česť práci či oslovenia súdruh, 
súdružka. 

Tento deň mal pre nás všetkých ne-
smiernu hodnotu a myslím, že ukázal, 
ako má prebiehať správna výučba v 
praxi. Teraz už sme plní silných pocitov 

a rozhodne aj odhodlania na ďalší roč-
ník.  Tak zas v novembri 2020!

Lenka Klínovská, sexta
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Zelená škola alebo EKOGYMPEL

Možno sa vám počas bež-
ných školských dní podari-
lo zachytiť záhradku, ktorú 
máme na streche, alebo kus 
strechy s trávou na chodbe, či 
iné celkom zaujímavé a neví-
dané javy. Naše gymnázium sa 
už nejeden rok pýši názvami 
ZELENÁ a MODRÁ škola. Nie 
je to tým, že by sme medzi 
žiakmi mali Shreka s Fanto-
masom. Je to výsledok práce 
študentov a učiteľov, ktorým 
nie je všetko jedno. Zapájajú 
sa do rôznorodých projektov, 
ktoré zlepšujú prostredie a 
klímu v našej škole a jej okolí. 
Väčšina z vás určite zachytila 
hlavne revolúciu v prezúvaní, 
no nie je to jediná vec, ktorá 
sa u nás deje. Takže pokiaľ 
ti slová ako BIOMASA, Jedlá 
zmena alebo Enviroprojekt 
nič nehovoria, toto číslo je ako 
stvorené pre teba! 

Vaszília Bartošová, kvinta

EKOtorial

Naša školská vízia hovorí, že 
„Chceme byť školou, v ktorej každý 
žiak nájde priestor na rozvoj svojho 
vzdelania, nadania a vlastného 
potenciálu, a ktorá prípravou na 
vysokoškolské štúdium reaguje na 
súčasné a budúce potreby rozvoja 
regiónu a Slovenska v Európe.“

Na naplnenie tohto cieľa používa-
me rôzne cesty. Školu sme vynovili, 
naplnili novými pomôckami, zriadili 
nové priestory. A v tomto novom 
prostredí pripravujeme Vaše deti, 
našich žiakov na život, na život 
v krajine, kde sa oplatí študovať, 
pracovať a žiť.

Mnohé súčasné postupy učiteľov 
sú nové. Dnes, na rozdiel od minulos-
ti, keď sa preferovalo memorovanie, 

Pán riaditeľ, na slovíčko!
je veľký dôraz na aktívnu prácu žia-
kov, na ich vlastné úvahy, tvorivosť, 
spájanie  poznatkov do štruktúr. To, 
čo sa nezmenilo, je vek stredoškolá-
kov, ich ťažké obdobie dozrievania, 
puberty, obdobie lenivosti, odporu, 
ktorú často ťažko prekonávajú 
rodiny, rodičia a prekonávať ich 
musí aj škola.

Preto okrem dodržiavania prin-
cípu, že v strese sa ťažko učí a žiaci 
majú mať poskytnutý priestor, kedy 
nadobúdajú poznatky bez hrozby 
zlyhania, či negatívnej klasifikácie, 
potrebujú žiaci cítiť i tlak, či časové 
limity, termíny. Žiakom je v našej 
škole všeobecne známa naša pani 
učiteľka PPB, sama si často hovorí 
i bosorka. Postrachom je svojimi 

“výmakmi“. Krátkymi testami, kto-
rými preveruje pripravenosť svojich 
žiakov bez varovania, bez oznáme-
nia termínu. A ona i jej žiaci vedia, 
prečo to robí. Žiak je takto nútený 
pracovať priebežne a základné učivo 
ovládať trvale, nielen na oznámenej 

písomke.
A teraz návrat k úvahe, že chceme 

žiakom poskytnúť kvalitnú prípravu 
pre ich rozvoj a prípravu na VŠ, aby 
tu na Slovensku chceli teraz študo-
vať, raz pracovať a žiť. Vražda Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej nás od  tohto cieľa veľmi 
vzďaľuje. A rovnako postup polície, 
ktorá namiesto „výmaku“, aký efek-
tívne robí PPB, tri dni vo všetkých 
médiách rozprávala o možných po-
dozreniach a podozrivých osobách 
a potom sa tvári na výmak.

Takto tu, na Slovensku, priestor 
pre spoločný pokojný život nevy-
tvoríme. My tu naozaj chceme žiť a 
dúfame, že i naši žiaci budú mať na 
to tisíc dôvodov!

Pravidlá majú platiť pre každého . 
A výmak je na to dobrou „ pilulkou.“

Miroslav Kubičár

l Do akých environmentálnych 
projektov je naše gymnázium 
zapojené? 

- Púchovské gymnázium je v 
súčasnosti v tzv. druhom certifikač-
nom období projektu Zelená škola. 
Prvýkrát sme certifikát Zelenej školy 
obhájili v roku 2015 a teraz sa o to 
snažíme opäť. Spolupracujeme s 
občianskym združením BIOMASA a 
podarilo sa nám získať financie na 
realizáciu ENVIROPROJEKTU 2017, 
ktorý bude pokračovať v najbližších 
rokoch.

l Prečo sme sa do toho vlastne 
zapojili a akým spôsobom? 

- Každý racionálne zmýšľajúci člo-
vek si uvedomuje príčiny a dôsledky 
prebiehajúcich klimatických zmien 
a nevyhnutnosť pokúsiť sa tieto 
negatívne procesy zastaviť alebo 
aspoň spomaliť natoľko, aby sa s 
nimi príroda dokázala vysporiadať. 
Vychovať generáciu s neľahostajným 
postojom k prebiehajúcim zmenám, 
je - bez najmenšieho preháňania - ži-
votne dôležité. Preto vznikajú rôzne 
organizácie, združenia, projekty, 
výzvy... a my pokladáme za logické 
a nevyhnutné na ne reagovať.

l Má to pre našu školu nejaké 
prínosy? 

- Výhody, ktoré prináša účasť 
na environmentálnych aktivitách, 
môžeme rozdeliť na materiálne a ne-
materiálne. Žiaľ, verejnosť väčšinou 

Naše gymnázium nemá len prívlastok  ZELENÁ, ale aj MODRÁ škola. 
Týmito dvoma environmentálnymi projektmi ekologické aktivity 
ale zďaleka nekončia. O tom, čo všetko sa u nás v škole deje a ako 
sa do diania môžete zapojiť, sme sa informovali u pani profesorky 
Dagmar Balalovej. 

zaujímajú len tie materiálne. K nim 
patria napr. opatrenia na recykláciu 
dažďovej vody v hodnote 40 000 €, 
ktoré sa u nás realizovali v rámci pro-
jektu Modrá škola. Ide o podzemný 
zásobník dažďovej vody na splacho-
vanie toaliet, amfory na zachytávanie 
dažďovej vody, dažďovú záhradu, 
zelenú stenu, vegetačnú strechu, 
fontánku a vysadené dreviny - to 
všetko výrazne zlepšilo lokálnu klímu 
v areáli školy. Vo svojej projektovej 
práci to dokazuje študent Daniel 

Krajči. V rámci ENVIROPROJEKTU 
2017 škola dostala 2000€ na nákup 
digitálnych mikroskopov, fotoa-
parátu, ďalekohľadov, mobilných 
laboratórií a odbornej literatúry, 

ktoré sa využívajú na vyučovaní, 
alebo sú k dispozícii študentom pri 
ich projektových prácach či olympi-
ádach. Začiatkom decembra 2017 
sa nám podarilo získať 1300€ na 
projekt EKO-záhrada pre všetkých, v 
rámci ktorého budeme pokračovať v 
budovaní  školskej záhrady tak, aby 
bola ekologickou inšpiráciou pre 
žiakov a ich rodičov. Zhotovíme vtá-
čie búdky, hotel pre hmyz, slnečnú 
sušičku na ovocie, náučnú tabuľu s 

(Pokračovanie na ďalšej strane)

Zelená škola alebo EKOGYMPEL

Možno sa vám počas bež-
ných školských dní podari-
lo zachytiť záhradku, ktorú 
máme na streche, alebo kus 
strechy s trávou na chodbe, či 
iné celkom zaujímavé a neví-
dané javy. Naše gymnázium sa 
už nejeden rok pýši názvami 
ZELENÁ a MODRÁ škola. Nie 
je to tým, že by sme medzi 
žiakmi mali Shreka s Fanto-
masom. Je to výsledok práce 
študentov a učiteľov, ktorým 
nie je všetko jedno. Zapájajú 
sa do rôznorodých projektov, 
ktoré zlepšujú prostredie a 
klímu v našej škole a jej okolí. 
Väčšina z vás určite zachytila 
hlavne revolúciu v prezúvaní, 
no nie je to jediná vec, ktorá 
sa u nás deje. Takže pokiaľ 
ti slová ako BIOMASA, Jedlá 
zmena alebo Enviroprojekt 
nič nehovoria, toto číslo je ako 
stvorené pre teba! 

Vaszília Bartošová, kvinta

EKOtorial

Naša školská vízia hovorí, že 
„Chceme byť školou, v ktorej každý 
žiak nájde priestor na rozvoj svojho 
vzdelania, nadania a vlastného 
potenciálu, a ktorá prípravou na 
vysokoškolské štúdium reaguje na 
súčasné a budúce potreby rozvoja 
regiónu a Slovenska v Európe.“

Na naplnenie tohto cieľa používa-
me rôzne cesty. Školu sme vynovili, 
naplnili novými pomôckami, zriadili 
nové priestory. A v tomto novom 
prostredí pripravujeme Vaše deti, 
našich žiakov na život, na život 
v krajine, kde sa oplatí študovať, 
pracovať a žiť.

Mnohé súčasné postupy učiteľov 
sú nové. Dnes, na rozdiel od minulos-
ti, keď sa preferovalo memorovanie, 

Pán riaditeľ, na slovíčko!
je veľký dôraz na aktívnu prácu žia-
kov, na ich vlastné úvahy, tvorivosť, 
spájanie  poznatkov do štruktúr. To, 
čo sa nezmenilo, je vek stredoškolá-
kov, ich ťažké obdobie dozrievania, 
puberty, obdobie lenivosti, odporu, 
ktorú často ťažko prekonávajú 
rodiny, rodičia a prekonávať ich 
musí aj škola.

Preto okrem dodržiavania prin-
cípu, že v strese sa ťažko učí a žiaci 
majú mať poskytnutý priestor, kedy 
nadobúdajú poznatky bez hrozby 
zlyhania, či negatívnej klasifikácie, 
potrebujú žiaci cítiť i tlak, či časové 
limity, termíny. Žiakom je v našej 
škole všeobecne známa naša pani 
učiteľka PPB, sama si často hovorí 
i bosorka. Postrachom je svojimi 

“výmakmi“. Krátkymi testami, kto-
rými preveruje pripravenosť svojich 
žiakov bez varovania, bez oznáme-
nia termínu. A ona i jej žiaci vedia, 
prečo to robí. Žiak je takto nútený 
pracovať priebežne a základné učivo 
ovládať trvale, nielen na oznámenej 

písomke.
A teraz návrat k úvahe, že chceme 

žiakom poskytnúť kvalitnú prípravu 
pre ich rozvoj a prípravu na VŠ, aby 
tu na Slovensku chceli teraz študo-
vať, raz pracovať a žiť. Vražda Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej nás od  tohto cieľa veľmi 
vzďaľuje. A rovnako postup polície, 
ktorá namiesto „výmaku“, aký efek-
tívne robí PPB, tri dni vo všetkých 
médiách rozprávala o možných po-
dozreniach a podozrivých osobách 
a potom sa tvári na výmak.

Takto tu, na Slovensku, priestor 
pre spoločný pokojný život nevy-
tvoríme. My tu naozaj chceme žiť a 
dúfame, že i naši žiaci budú mať na 
to tisíc dôvodov!

Pravidlá majú platiť pre každého . 
A výmak je na to dobrou „ pilulkou.“

Miroslav Kubičár

l Do akých environmentálnych 
projektov je naše gymnázium 
zapojené? 
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SOČ – Strašne Otravná Činnosť
   
Tento článok nechce byť ani obžalobu ani vyznaním Chce 
sa len pokúsiť vydať svedectvo o generácii,ktorú zničila 
SOČ-ka. 

Boli to zvláštne noci. Vo vzduchu bolo cítiť očakávanie 
Vianoc a snehu, ľudia sa všade ponáhľali, ale ak sa zapo-
čúvali, mohli počuť plač, ktorý sa šíril Púchovom a jeho 
okolím, plač tretiakov, ktorí pracovali na svojej SOČ-
-ke – Stupídne Obskúrnej Činnosti. Povymetali zákutia 
knižníc v okolí, niektorí ju možno navštívili po prvýkrát, 
čo pre nich mohol byť životu ohrozujúci stret so sve-
tom literatúry, ktorej sa tak poctivo vyhýbajú.
Nemali vôbec čas na základnú ľudskú potrebu – spá-
nok. Po chodbách sa pohybovali v úprave „zombie 
apokalypsa“ a v rukách držali kávu – nápoj na oživova-
nie mŕtvych. Stratili všetko sebavedomie, pri konfron-
tácii s Wordom totiž zistili, že v ňom nevedia poriadne 
pracovať. 
Ako sa dátum v kalendári blížil k dvadsiatemu decem-
bru, v očiach aj tých najflegmatickejších flákačov sa 
začal objavovať strach - pud prežitia.  Tri veľké päťky 
z informatiky, slovenčiny a odborného predmetu by 
mohli vážne narušiť ich polročné hodnotenie. A preto 
po nociach pracovali, tak ťažko, až sa počítače prehrie-
vali. Nakoniec to všetci zvládli, aj keď takmer vyhoreli. 
Učiteľov zavalila kopa papiera, ktorá znepríjemnila ich 
dovolenku a ohrozila stav našich lesov. To je však už iný 
príbeh.

Paulína Boleková, septima

PS: Nakoniec projektové práce tretiakov nezlomili. Mnohé 
boli výborné a tešíme sa, že budú reprezentovať školu v 
Stredoškolskej odbornej činnosti. 

Sila rozumu v bláznivej dobe
 
Ján Markoš - šachový veľmajster, ktorý vyštudoval teo-
lógiu a filozofiu na Karlovej univerzite - nedávno prišiel s 
novou knihou, ktorú on sám nazval manuálom kritické-
ho myslenia. Kniha pútavým spôsobom vysvetľuje, ako 
kriticky myslieť a ako neprehliadnuť chybné výroky a ar-
gumenty, s ktorými sa denno-denne stretávame.  

Najskôr  by som vám rada definovala, čo to kritické my-
slenie vlastne je. V príručke o kritickom myslení, ktorú 
vydal Denník N, je takáto pasáž: ,,Kritické myslenie je 
dosť ťažké čo i len zadefinovať, nieto ešte dávať presné 
návody, ako sa k nemu dopracovať. Nedá sa ani úplne 
oddeliť od iných zručností – úzko súvisí nielen s logikou či 
argumentáciou, ale aj s objemom poznatkov, ktoré človek 
má a môže sa na ne pri uvažovaní spoľahnúť, s tvorivo-
sťou, so schopnosťou vcítiť sa do prežívania iných, či so 
súhrnom morálnych hodnôt, ktoré často dávajú jednot-
livým argumentom váhu."
Kniha Jána Markoša sa ku mne dostala celkom náho-
dou. Prevzala som si ju spolu s certifikátom po absolvo-
vaní programu neformálneho vzdelávania - I AMbitious. 
Aj tam sme preberali témy, ako je kritické myslenie 
a argumentácia. Dnes začína byť táto téma celkom 
pertraktovaná. Spomína sa ako v škole, pri disku- 
siách alebo pri vystúpeniach politikov.  No myslíme kri-
ticky? Ak nie, ako sa to vieme naučiť?
Tieto dve otázky som si kládla ešte pred prečítaním 
knihy. Po prečítaní, alebo skôr popri čítaní,  tých otázok 
pribudlo. Ako rozlíšiť logický a chybný argument? Kde 
všade sa používa podprahová reklama a ako všelijako 
sa dajú pri marketingu využiť nedokonalosti našej my-
sle? A mohla by som pokračovať...
Ján Markoš zvládol zmestiť základy a aj príklady z 
nášho sveta do 255-stranovej knihy. Prešiel všetkými 
možnými témami - od chybných argumentov, ku klam-
stvám na internete až k (ne)definovaniu pravdy.
Najviac ma na knihe zaujali veľmi výstižné príklady, aj 
to, že boli dôkladne vysvetlené. Keďže sama sa o verej-
né dianie zaujímam len niečo viac ako  rok, mám ešte 
veľa vedomostných nedostatkov, a preto som sa tešila, 
že každý príklad bol celkom laicky vysvetlený. 
Je to jedna z kníh, ktorú aj keby som si prečítala desať-
krát, vždy by som našla niečo nové.  Zatvárala som ju s 
pocitom, že som sa niečo nové naučila a tých pár hodín 
nad ňou malo zmysel. Asi aj po jej prečítaní občas po-
užijem chybný argument, no už aspoň viem, ako zistiť,  
kde som chybu urobila.

Lia Bartošová, septima

List môjmu známemu 
neznámemu
Tento list by som rada venovala Tebe, viac či menej 
mne známemu či neznámemu. Áno, myslím aj Teba, 
ktorý toto práve čítaš. Nasledujúce riadky patria Tebe. 
Nech sa páči, tu je list pre Teba.
Ahoj, prepáč, že som Ti nenapísala v poslednej dobe 
žiadny list. Myslela som si, že sa na mňa hneváš. Prejsť 
okolo človeka len tak, bez pozdravenia alebo aspoň 
milého nepatrného úsmevu je pre mňa trošku sklama-
ním. 
Všimla som si Tvoje smutné oči. Viem, že je určite  ťažké 
to, čo prežívaš, ale pozri sa na seba. Si tu. Po tom všet-
kom, čo sa stalo, si stále tu. Páči sa mi na Tebe, že sa 
nevzdávaš. Obdivujem ťa za Tvoju bojovnosť. Viem, že 
niekedy to bolo už na nevydržanie, ale v Tvojom vnútri 
znel hlas, ktorý hovoril: „Ja chcem žiť, nevzdám sa. Mám 
svojich blízkych a mám sny! Je toho toľko, čo chcem za-
žiť a vidieť. Ja to teraz nechcem vzdať.“ 
Chcela by som Ťa poprosiť o jednu vec. Počúvaj stále 
ten hlas. Je to hlas nádeje, chuti do života, odhodlania 
bojovať. Niekedy sa Ti možno zdá, že ho nepočuješ, ale 
to nie je pravda. On tam stále je, len niekedy je slabuč-
ký lebo ho prehlušuje Tvoj smútok. Nenechaj sa ním 
ovládnuť. Veď svet, hoci plný bolesti, smútku, nepoko-
jov, je stále krásny. 
Neveríš mi? Keď vidíš malé dieťatko, nezahreje Ťa pri 
srdci? Nepoteší Ťa malé skákajúce šteniatko? A čo po-
hľad na hviezdy, nenadchne Ťa tá nádhera? Drobné fa-
rebné kvety, rozkvitnutá lúka, vôňa ihličnanov, praska-
nie dreva v ohni, východy a západy slnka, príjemný 
vietor, výhľady z vysokých kopcov, ľúbezná jar, objatia 
od priateľov, pohladenie ruky, nežné bozky od drahej 
polovičky, pečenie voňavých medovníkov, milé slová a 
slová pochvaly a vďaky, nečakaná správa od známeho, 
teplá posteľ, cestovanie, hudba, tanec, padajúce vloč-
ky, zvuk morských vĺn, stavanie hradov z piesku... Aj po 
týchto pár veciach, ktoré máme na svete, musíš uznať, 
že život je krásny. 
To je odo mňa všetko. Opatruj sa a ver, že bude lepšie. 
Vážim si Ťa za všetko,  čo robíš. Ja viem, ako sa snažíš 
a chcela by som Ťa za to pochváliť. Máš v sebe nesku-
točnú silu, o ktorej možno ani sám nevieš. Vnímaj krá-
su okolo Teba a hovor o nej aj ostatným, ktorí ju  pre 
smútok a bolesť nevidia. 
Som rada, že si v mojom živote. Dúfam, že nabudúce, 
keď Ťa uvidím, mi venuješ milý nepatrný úsmev alebo 
ma pozdravíš. A nielen mňa, ale každého okoloidúceho 
– môžeš mu tak zmeniť deň k lepšiemu. 
S pozdravom ja 

Tvoja viac-menej  známa-neznáma
Zuzana Loduhová

(Pokračovanie na ďalšej strane)
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písomke.
A teraz návrat k úvahe, že chceme 

žiakom poskytnúť kvalitnú prípravu 
pre ich rozvoj a prípravu na VŠ, aby 
tu na Slovensku chceli teraz študo-
vať, raz pracovať a žiť. Vražda Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny 
Kušnírovej nás od  tohto cieľa veľmi 
vzďaľuje. A rovnako postup polície, 
ktorá namiesto „výmaku“, aký efek-
tívne robí PPB, tri dni vo všetkých 
médiách rozprávala o možných po-
dozreniach a podozrivých osobách 
a potom sa tvári na výmak.

Takto tu, na Slovensku, priestor 
pre spoločný pokojný život nevy-
tvoríme. My tu naozaj chceme žiť a 
dúfame, že i naši žiaci budú mať na 
to tisíc dôvodov!

Pravidlá majú platiť pre každého . 
A výmak je na to dobrou „ pilulkou.“

Miroslav Kubičár

l Do akých environmentálnych 
projektov je naše gymnázium 
zapojené? 

- Púchovské gymnázium je v 
súčasnosti v tzv. druhom certifikač-
nom období projektu Zelená škola. 
Prvýkrát sme certifikát Zelenej školy 
obhájili v roku 2015 a teraz sa o to 
snažíme opäť. Spolupracujeme s 
občianskym združením BIOMASA a 
podarilo sa nám získať financie na 
realizáciu ENVIROPROJEKTU 2017, 
ktorý bude pokračovať v najbližších 
rokoch.

l Prečo sme sa do toho vlastne 
zapojili a akým spôsobom? 

- Každý racionálne zmýšľajúci člo-
vek si uvedomuje príčiny a dôsledky 
prebiehajúcich klimatických zmien 
a nevyhnutnosť pokúsiť sa tieto 
negatívne procesy zastaviť alebo 
aspoň spomaliť natoľko, aby sa s 
nimi príroda dokázala vysporiadať. 
Vychovať generáciu s neľahostajným 
postojom k prebiehajúcim zmenám, 
je - bez najmenšieho preháňania - ži-
votne dôležité. Preto vznikajú rôzne 
organizácie, združenia, projekty, 
výzvy... a my pokladáme za logické 
a nevyhnutné na ne reagovať.

l Má to pre našu školu nejaké 
prínosy? 

- Výhody, ktoré prináša účasť 
na environmentálnych aktivitách, 
môžeme rozdeliť na materiálne a ne-
materiálne. Žiaľ, verejnosť väčšinou 

Naše gymnázium nemá len prívlastok  ZELENÁ, ale aj MODRÁ škola. 
Týmito dvoma environmentálnymi projektmi ekologické aktivity 
ale zďaleka nekončia. O tom, čo všetko sa u nás v škole deje a ako 
sa do diania môžete zapojiť, sme sa informovali u pani profesorky 
Dagmar Balalovej. 

zaujímajú len tie materiálne. K nim 
patria napr. opatrenia na recykláciu 
dažďovej vody v hodnote 40 000 €, 
ktoré sa u nás realizovali v rámci pro-
jektu Modrá škola. Ide o podzemný 
zásobník dažďovej vody na splacho-
vanie toaliet, amfory na zachytávanie 
dažďovej vody, dažďovú záhradu, 
zelenú stenu, vegetačnú strechu, 
fontánku a vysadené dreviny - to 
všetko výrazne zlepšilo lokálnu klímu 
v areáli školy. Vo svojej projektovej 
práci to dokazuje študent Daniel 

Krajči. V rámci ENVIROPROJEKTU 
2017 škola dostala 2000€ na nákup 
digitálnych mikroskopov, fotoa-
parátu, ďalekohľadov, mobilných 
laboratórií a odbornej literatúry, 

ktoré sa využívajú na vyučovaní, 
alebo sú k dispozícii študentom pri 
ich projektových prácach či olympi-
ádach. Začiatkom decembra 2017 
sa nám podarilo získať 1300€ na 
projekt EKO-záhrada pre všetkých, v 
rámci ktorého budeme pokračovať v 
budovaní  školskej záhrady tak, aby 
bola ekologickou inšpiráciou pre 
žiakov a ich rodičov. Zhotovíme vtá-
čie búdky, hotel pre hmyz, slnečnú 
sušičku na ovocie, náučnú tabuľu s 

ČASOP I S  PÚC H OVS KÝC H GY M N A Z I STOV

(Pokračovanie na ďalšej strane)

Zelená škola alebo EKOGYMPEL
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ZELENÁ a MODRÁ škola. Nie 
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EKOtorial
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votne dôležité. Preto vznikajú rôzne 
organizácie, združenia, projekty, 
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a nevyhnutné na ne reagovať.
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Streda: 12. 2., 19.30 h       Piatok: 14. 2., 17.30 h  

SVIŇA
Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, odohráva sa vo svete vysokej politiky, mafie bielych go-
lierov, organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a veľkých peňazí. Krajinku kdesi pod 
horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení s politikou, mafiou, ale aj s políciou, 
súdmi a veľkými kšeftami. Závislá tínedžerka zmizne z resocializačného centra, no nikomu nechý-
ba. O nútenom sexe a drogách chce povedať na polícii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý 
sa pustí do rozplietania neuveriteľnej chobotnice zločinu, mafie, vydierania. Talentovaný politik 
sa stane predsedom a ovládne celú krajinu, pretože kto má moc, má pod palcom aj políciu, aj 
štátne obchody. Z malého veksláka sa stáva veľký vydierač, ktorý s ľuďmi narába ako so šachový-
mi figúrkami. Lenže môže pravda prežiť, medzi ľuďmi, ktorým ide o prachy a moc? Alebo sa boh 
peňazí neštíti ani vraždiť? Scenár a réžiu filmu mali v rukách dve výrazné osobnosti slovenského 
filmu Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann. Hrajú: Jozef Vajda, Marko Igonda, Dano He-
riban, Gabriela Marcinková, Diana Mórová, Braňo Bystriansky, Szidi Tobiasz, Jakub Rybárik, Mária 
Schumerová, Dana Droppová, Petra Dubayová, Andrej Remeník a ďalší.
MN 15 rokov – Slovensko – Cinemart – 98´– slovenský verzia – thriller. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok: 14. 2., 19.30 h      Sobota: 15. 2., 17.30 h  

CHLAP NA STRIEDAČKU
Pätnásť rokov vydatá Zuzana jedného dňa zistí, že jej manžel Jiří má už dlhšiu dobu pomer s inou 
ženou. Zuzana neváha, rozhodne sa svoju sokyňu Lenku navštíviť a dať jej netradičný návrh. Jej 
plán je priam škandalózny. Navrhne jej, aby si starostlivosť o Jirku rozdelili a urobili tak z neho 
chlapa na striedačku. Lenka po prvotnom šoku súhlasí a obe ženy predstavia tento nový spôsob 
života Jirkovi. Teda skôr ho postavia pred hotovú vec. Čo sa zdá všetkým zo začiatku ako perfektný 
plán, kedy je Jirka jeden týždeň s manželkou, druhý týždeň s milenkou, sa nakoniec môže stať pre 
všetkých nočnou morou.
MN 12 rokov – ČR – Continentalfilm – 112´ – originálna verzia – komédia. Vstupné 5 €. Štu-
dent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota: 15. 2., 15.30 h      Nedeľa: 16. 2., 15.30 h

SUPER MAZNÁČIKOVIA
Túlavý pes Roger je rebel, ktorý  pomôže každému, kto je v núdzi. Aj tým, že občas uchmatne 
jedlo rozmaznaným domácim maznáčikom. A tých je v Robo City viac, než dosť. 
Robo City je totiž široko ďaleko to najmodernejšie mesto, aké si viete predstaviť. Jeho obyvatelia 
si žijú šťastne, pretože takmer všetko obstarávajú roboti. Lenže bezstarostné dni práve končia. 
Starosta mesta totiž zošalel. Rozhodol sa všetkých ľudí a aj zvieratá vyhnať    a z ich domovov 
urobiť mesto robotov. Roger si síce z toho nič nerobí, ale ak chce svoje mesto zachrániť, bude 
potrebovať pomoc. Síce nerád, no musí svoje sily spojiť s nebojácnou mačacou dámou Bellou, 
zhýčkaným pudlom Ronaldom, nemotorným mopslíkom Walterom a domácim prasiatkom  me-
nom Sophia. K nim sa pridáva robot Bob, ktorý má o koliesko viac, čo z neho robí  neuveriteľného 
dobráka.Táto čudesná  partička sa ide zistiť príčinu starostovho pomätenia. Musia  sa pokúsiť za-
chrániť svoje domovy a snáď i celé mesto. 
MN 7 rokov  – Nem.,Čína, VB  –  Magicbox  –  89´ –  slovenský dabing – animovaná rozpráv-
ka. Vstupné 5 €. Dieťa,  študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €. 

Nedeľa: 16. 2., 17.30 h      Streda: 19. 2., 19.30 h  

JUDY  
Renée Zellweger v úlohe jednej z najväčších hollywoodskych legiend všetkých čias. Judy Garland 
je fenomenálna speváčka a úspešná herečka, ktorá sa už od útleho veku stáva miláčikom celej 
Ameriky. Jej talent si podmaňuje milióny divákov na celom svete. Jej kariéra je doslova splneným 
snom. Ale všetko má svoju cenu. Úspech a sláva si vyberajú vysokú daň. Jej život sprevádza pocit 
osamelosti, jej démonom je alkohol a závislosť na liekoch. V zime  v roku 1968 prichádza Judy do 
Londýna, aby vystúpila na turné beznádejne vypredaných koncertov. Peniaze jej dochádzajú a 
manželstvo je v troskách.. Od začiatku jej celosvetového úspechu  v muzikály Čarodejník z krajiny 
Oz uplynulo už 30 rokov... Neodolateľným zmyslom pre humor a srdečnosťou okúzľuje všetkých 
vôkol seba , či sú to muzikanti, fanúšikovia, alebo priatelia. Jej sny o romantickej láske sa stávajú 
skutočnosťou, keď stretáva Mickeyho Deansa. Ale pod maskou šťastnej hviezdy sa skrýva krehká 
žena. Potom, čo v žiari reflektorov strávila uplynulých 40 rokov, je vyčerpaná. Vracajú sa jej spo-
mienky na stratené detstvo a zo všetkého najviac túži byť doma so svojimi deťmi. Nájde v sebe 
silu pokračovať? 
MN 12 rokov – VB – Magicbox –  118´ –  titulky –  životopisný, dráma, romantický,hudobný. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Sobota: 15. 2.           veľká sála      19.00 h

VÁHIARSKY PLES(ANEC)
Nultý ročník plesu FS VÁH a Púchovskej kultúry.Do tanca hrajú: ĽH Váh, ĽH Javorníček z Hvozdni-
ce, T3 (terchovská muzika) a DJ Hrajnoha. Vstupné: 25 € (prípitok, víno, večera, tradičné švédske 
stoly a kapustnica). Predaj vstupeniek od 15. 1. v pokladni kina: 042/2852401 a v kancelarii č. 1,  
č. t. 042/2852402. Vítaní ste s folklórnými doplnkami alebo v kroji. Bohatá tombola. Otvorený bar.

Pondelok: 17. 2.        veľká sála    17.00 h, 19.00 h

CIGÁNSKI DIABLI
Výnimočný exkluzívny koncert v našom DIVADLE v Púchove bude pre vás určite skvelým umelec-
kým zážitkom, ale i skvelým tipom na VALENTÍNSKY DARČEK! Všetky vstupenky sú zlosovateľné! 
Môžete vyhrať 3 x CD Cigánski diabli s podpis kartou, dve vstupenky na Radošinské naivné divadlo  
13. 3., dve vstupenky do kina na film podľa vlastného výberu. Na vstupenku napíšte meno, telefo-
nický kontakt a po koncerte vhoďte do urny pri informátorovi. Predpredaj vstupeniek v pokladni 
kina alebo online www.kultura.puchov.sk.

Streda: 20. 2.       veľká sála     15.00 - 18.00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. O dobrú 
náladu sa postará Pavol Laták, úvod spestria kultúrnym programom  i deti z CVČ Včielka z  Púcho-
va. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 5. 2. 2020 v pokladni kina od 16.00 hod.

Sobota: 22. 2.        pešia zóna    12.00 - 19.00 h 

FAŠIANGY V MESTE                                                                                                       
Fašiangy sú obdobím radosti. Patria medzi pohyblivý sviatočný čas začínajúci od Troch kráľov a 
končiaci Popolcovou stredou, kedy sa pre kresťanov začína pôst. Fašiangové obdobie ukončíme 
zábavným programom na pešej zóne. Program: 12.00 h - ZABÍJAČKA  na pešej zóne spojená s 
prípravou a predajom výrobkov (Pipi Gril Púchov), 13.00 h - vozenie detí na voze s konským zápra-
hom  pred kostolom, 13.00 h - MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI,  hudobno-zábávný program - koncert s hovo-
reným slovom, 13.30 h - FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK: Denné centrum seniorov,  FS Biela voda, 
harmonikár (na voze s konským záprahom) Štefan Junga, 13.45 h - Vyhodnotenie MASIEK, 14.00 h 
- MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI, hudobno-zábavný program, 15.30 h  - FS VÁH, ĽH VÁH, 17.00 h  - ŠČAMBA 
– koncertné vystúpenie. Sprievodne:  VIDEOPROJEKCIA na veselú nôtu... Fašiangové dobroty na 
pešej – stánky s voňavým tekutým i tuhým občerstvením + ŠIŠKY grátis od detí z Púchovčeka a 
Holíšanu. Vstup voľný, v maskách vítaný! Info aj na osobitných plagátoch. 

Streda: 12. 2., 19. 2., 26. 2.          tanečná sála       17.00 h, 18.00 h

ORIENTÁLNY TANEC PRE ZAČIATOČ. A POKROČILÉ
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napr. pre ženy so seda-
vým zamestnaním, pretože dáva možnosť uvoľniť a rozhýbať telo. Jedenkrát v týždni jednu hodi-
nu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info na tel. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Piatok: 14. 2, 21. 2, 28. 2.      tanečná sála       18.00 h

ZUMBA 
Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dyna-
mickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Vychád-
za z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché. Je to cvičenie, ktoré Vám zaručene 
zdvihne náladu, formuje boky, stehná a bruško. 1 hodina 3 €. Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@
puchovskakultura.sk.

Pondelok: 17. 2., 24. 2.        tanečná sála       17.30 h

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické lopty, prí-
jemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cvičenie, sedenie, ak-
tívnu relaxáciu. 1 hodina =  3 €. Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Pondelok: 24. 2.            veľká sála        17.00 h

FORMOVANIE POSTAVY S PRVKAMI KALANETIKY
Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej a pevnej postavy. Dá Vám do poriadku chrbticu, 
vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky. 1 hodina 3 €. Info na č.t. 0908 
718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

KURZY A KLUBY

Kompletný program na:  www.kino.puchov.sk Kompletný program na:  www.kultura.puchov.sk
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3. Francúzske zemiaky s mäsom, slaninkou 
a syrom, kyslý kapustový šalát s mrkvou  
4. Šalát z červenej kapusty s kukuricou, gri-
lované kuracie kúsky a celozrnná bagetka                                    

Streda: 12. 2.                                                                                                                                               
Cícerová so zeleninou a slaninkou                                                                                           
1. Dusené hov. lýtko na balsamicu, koreňo-
vej zelenine a čer. víne s batatovým pyré
2. Segedínsky guláš špeciál zjemnený 
smotanou, parená kysnutá knedľa
3. Domáce pečené buchty plnené ovocnou 
plnkou, jahodový krém, šľahačka a mäta
4. Šalát z červenej kapusty s kukuricou, gri-
lované kuracie kúsky a celozrnná bagetka                                 

Štvrtok: 13. 2.                                                                                                                                               
Hustá gulášová s cibuľkou                                                                                                          
1. Brav. karé v slaninke so slivkovou om., 
maslovou zeleninkou a gril. polentou
2. Sekaný rezeň so syrom, varené zemiaky 
s maslom a petržlenom, uhorkový šalát                                           
3. Špenátové halušky so šunkou v syrovej 
omáčke s praženou viedenskou cibuľkou                                              
4. Šalát z červenej kapusty s kukuricou, gri-
lované kuracie kúsky a celozrnná bagetka                               

Piatok: 14. 2.                                                              
Číra mäsová s cestovinou                                                                                                          
1. Gril. zubáč na medovej karotke s ružič. 
kelom, citrón. omáčkou, pečené zem. pyré    
2. Gratinovaný kurací steak so šunkou, bro-
kolicou a syrom v krémovej omáčke, ryža
3. Štrúdľa z grilovanej zeleniny s mozzare-
llou, paradajkami a čerstvou bazalkou
4. Šalát z červenej kapusty s kukuricou, gri-
lované kuracie kúsky a celozrnná bagetka

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu: 5,70 €
Utorok: 11. 2.
Divinový vývar s krupicovými haluškami 
1. Hovädzie varené mäso s kôprovou 
omáčkou, parená knedľa 
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky 
3. Grilované kuracie krídelka, dusená ryža  
Dezert: Kávové rezy 

Streda: 12. 2.
Gulášová, chlieb 
1. Divinový steak so slivkovou omáčkou,  
pučené zemiaky s pórom 
2. Dukátové buchtičky s vanilk. krémom 
3. Bravčový moravský vrabec s kyslou 
kapustou, varené zemiaky 
Dezert: Medový krémeš 

Štvrtok: 13. 2.
Hráškový krém s krutónmi  
1. Morčací zapekaný plátok so šunkou a 
syrom, gratinované zemiaky 
2. Cuketové placky, kyslé mlieko 
3. Bravčová diabolská pochúťka, ryža 
Dezert: Mliečny rez  

Piatok: 14. 2.
Držková 
1. Hovädzí hamburger, hranolky 
2. Pstruh po mlynársky, varené zemiaky 
3. Kuracie soté na hrášku, jazmínová ryža, 
zeleninový šalát
Dezert: Maková kocka 

Viva reštaurácia 
a kaviareň 
Cena menu od 4,00 Є
Utorok: 11. 2. 
Mexická fazuľová s čili a kuracím mäsom
Zeleninová so pšenom
1. Jánošíkov bravčový rezeň (huby, cibuľa, 
slanina, údený syr), opekané zemiaky 
2. Kuracie prsia so špeclami v syrovej 
omáčke
3. Špenátové rizoto s tofu syrom a cherry 
paradajkami 
4. Marocký šalát s kuskusom (farebná pap-
rika, stonkový zeler, feta syr, dresing)

Streda: 12. 2. 
Oravská kapustnica
Zemiaková s mandľovým pestom
1. Anglický rozbíf, pečené zemiaky v šupke, 
pikantný paradajkový dresing 
2. Rizoto ,,Gurmán" (morč. mäso, kuracia 
pečeň, špargľa, syr)
3. Pravé americké lievance s javorovým 
sirupom, medom, orieškami a šľahačkou 
4. Marocký šalát s kuskusom (farebná pap-
rika, stonkový zeler, feta syr, dresing)

Štvrtok: 13. 2. 
Juhočeská kulajda
Slepačia s mäsom a rezancami
1. Kuracie prsia s baklažánom a mozzare-
llou, dusená ryža 
2. Mletý rezeň so syrom (brav. mäso), zem. 
pyré, kys. uhorka/tat. omáčka (výber)
3. Linguine s paradajkami, bazalkou, 
cesnakom a parmezánom 
4. Marocký šalát s kuskusom (farebná pap-
rika, stonkový zeler, feta syr, dresing)

Piatok: 14.  2.
Sýta s morčacími guľkami
Cícerová
1. Pečená pražma s hubami, feniklom a 
zemiakmi 
2. Kuracie plátky so syrom a slaninou, dus. 
ryža, zem. hranolčeky 
3. Vyprážaná cuketa v bylinkovom cestíč-
ku, var. zemiaky, tat. omáčka
4. Marocký šalát s kuskusom (farebná pap-
rika, stonkový zeler, feta syr, dresing) 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu 5,00 Є
Utorok: 11. 2. 
Šošovicová so zemiakmi na sladko-kyslo, 
chlieb
1. Námornícke mäso, tarhoňa, st. uhorka
2. Langoše s cesnak. dresingom a syrom 
3. Prírodný bravčový rezeň na šampiňó-
noch, dusená ryža

Streda: 12. 2. 
Pórová so zemiakmi, chlieb
1. Gordon bleu, zem. pyré, zel. obloženie
2. Koložvárska kapusta, varené zemiaky
3. Prírodný bravčový rezeň na šampiňó-
noch, dusená ryža

Štvrtok: 13. 2.       
Zemiaková zapražená, chlieb
1. Kurací Stroganov, 1/2 ryža, 1/2 hranolky

2. Vyprážané šampiňóny, var. zemiaky, tat. 
omáčka
3. Prírodný bravčový rezeň na šampiňó-
noch, dusená ryža
  
Piatok: 14. 2. 
Slepačí vývar s mäsom a rezancami, chlieb
1. Bravčové medailónky z panenky so 
slaninkou, hubová omáčka, štuchané 
zemiaky s bylinkami
2. Losos na masle, tagliatelle so smot. 
omáčkou
3. Prírodný bravčový rezeň na šampiňó-
noch, dusená ryža

U Jakuba
Cena menu od 4,90 Є
Utorok: 11. 2.
Tekvicový krém s chilli, chlebové krutóny 
1. Viedenské zapekané palacinky s tvaro-
hom a hrozienkami 
2. Domáci hovädzí hamburger, hranolky, 
tatárska omáčka 
3. Tibet: Chilli kuracie mäso, zeleninová 
smažená ryža 

Streda: 12. 2.
Slepačia s mäsom, zeleninou a rezancami 
1. Zeleninové lasagne so špenátom 
2. Pečené brav. koleno, baranie rohy, fefe-
róny, kyslá uhorka, horčica, chren, sweet 
chilli omáčka, domáci kváskový chlieb 
3. India: Morčacie MASALA, cesnakový 
chlieb NAAN, miešaný zeleninový šalát 

Štvrtok: 13. 2.
Cesnaková so syrom a šunkou, chlebové 
krutóny 
1. Tagliatelle s bylinkovým pestom a kúska-
mi grilovaného lososa, parmezán
2. Grilované kuracie prsia s Ratatouille 
zeleninou, opekané zemiaky 
3. Tibet: Bravčové BELLY MASALA, chilli 
cesnakový chlieb NAAN, mieš. zelen. šalát 

Piatok: 14. 2.
Fazuľová so sušenými slivkami, chlieb
1. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  
2. Marinované brav. rebierka, pečené zemi-
aky, gril. kukurica, domáci BBQ dressing 
3. India: Kuracie kúsky v omáčke z čierneho 
korenia, vajíčkovo–pikantná smažená ryža 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 11. 2.
Fazuľová so slivkami, chlieb    
Hovädzia s drob. cestovinou a zeleninou     
1. Kurací Gyros v domácej tortile, zelenino-
vý šalát, dip   
2. Bačovský bravčový rezeň, pučené 
zemiaky, čalamáda                       
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka      
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, ananás, 
syr)     

Streda: 12. 2.
Minestrone, strúhaný syr     
Slepačí vývar so špenátovými haluškami     

1. Zapekaný kurací plátok (šunka, syr), 
dusená ryža, zeleninová obloha     
2. Pastierske rebierko so strapačkami                            
3. Lievance s nutelou                          
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, kuku-
rica, syr)     

Štvrtok: 13. 2.
Zemiak. krém so slaninkou, chleb. krutóny   
Hovädzí vývar „Risi Bisi“     
1. Morčacie medailóniky na syrovej omáč-
ke, dusená ryža, zeleninová obloha                 
2. Jelenie stehno na syrovej omáčke, karlo-
varská knedľa                                          
3. Špenát. fusilli s kur. mäskom, parmezán
4. Pizza Lucifero (pomodoro, saláma, 
šampiňóny, cibuľa)   

Piatok: 14. 2.
Liptovská kapustnica, chlieb    
Slepačia s frit. rezancami a zeleninkou   
1. Kurací plátok na parížsky spôsob, štu-
chané zemiaky, kyslá uhorka  
2. Hov. varené, kôprová om., dom. knedľa    
3. Granadírsky pochod, kyslá uhorka        
4. Pizza Vegetariana (pomodoro, olivy, 
paprika, cibuľa, šampiňóny, kukurica, syr) 
   

Jedáleň Púchovčan 
Cena menu od 4,20 Є
Utorok: 11. 2.
Cesnačka s opraženým chlebom
1. Bravčové varené, chrenová om., knedľa
2. Pražské morčacie prsia, ryža

Streda: 12. 2.
Zelerová
1. Španielsky vtáčik z brav. karé, dus. ryža
2. Kuracie prsia s hlávkovou kapustou, 
pórom, zeleninou s bulgurom

Štvrtok: 13. 2.
Hrachová s klobáskou
1. Vyprážané filé, zemiaková kaša, tatárska
2. Kuracie stehno na paprike, cestovina

Piatok: 14. 2.
Šampiňónová s mrvenicou
1. Hovädzie soté na divoko, slovenská ryža
2. Tatranský bravčový rezeň (lečo, syr, 
slaninka, smotana), pučené zemiaky

Theatro Restaurant 
Cena menu od 5,20 Є
Utorok: 11. 2.
Domáca kapustová s mäsom a tarhoňou  
1. Morč. medailóniky so smot. omáčkou, 
zeleným korením a cukr. hráškom, ryža
2. Bravčový rezeň vo vínovo-syrovom ces-
tíčku, zemiakové pyré, šalát z červenej repy  
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Hokej - 2. liga muži

Púchovčania bez zaváhania do finále play-off

Po dvoch hladkých  víťazstvách v semifinále skupinz A na domácom ľade nepripustili Púchovčnaia (v bielom) 
drámu ani v Bratislave a po sérii 3:0 postúpili do finále.                   Foto: Miroslav Mikáč

Kto s kým na ľade
2. liga muži
Finále skupiny A
1.zápas: MŠK Púchov – Žiar nad Hronom (22. 2. 

o 17.00)
2. zápas: MŠK Púchov – Žiar nad Hronom (23. 2. 

o 17.00)
Extraliga dorast
37. + 38. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK 

Púchov (15. 2. o 14.00 a 16. 2. o 11.30), Michalovce 
– Trenčín, Nitra – Skalica, Martin – Slovan, Poprad – 
L. Mikuláš, Trnava – Spišská Nová Ves, Žilina – Košice

Kadeti
Skupina o 1. – 14. miesto

13. kolo: MŠK Púchov má voľno, Banská Bystrica 
– Trenčín, Zvolen – Nitra, Martin – HOBA Bratislava, 
Poprad – Trnava, Michalovce – Slovan Bratislava, Ko-
šice – Ružinov Bratislava

14. kolo: MŠK Púchov má voľno, Banská Bystrica 
– Nitra, Zvolen – Trenčín, Martin – Trnava, Poprad – 
HOBA Bratislava, Michalovce – Ružinov Bratislava, 
Košice – Slovan Bratislava

1.liga starší žiaci
8. HT
12. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 

(15. 2. o 9.00), Altis Orava – Liptovský Mikuláš, Zvo-
len – Žilina

7. HT
12. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 

(15. 2. o 11.30), Martin – Liptovský Mikuláš, Zvolen 
– Žilina

1.liga mladší žiaci
6. HT
9. kolo: MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov (15. 2. o 

11.30), Rimavská Sobota – Banská Bystrica, Dubnica 
nad Váhom – Prievidza, Detva – Ružomberok 

5. HT
9. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen (15. 2. o 

14.00), Žilina – Liptovský Mikuláš, Prievidza – Martin, 
Banská Bystrica – Dolný Kubín    

2. liga muži
Semifinále play-off, skupina A
3. zápas: 
Bratislavský hokejový klub – MŠK Púchov 3:6 

(1:1, 1:3, 1:2) – stav série 0:3, 11. Daráš, 29. Korytko 
(Daráš, Ernst), 51. Korytko (Ernst, Daráš) – 17. Božik 
(Dmitriev, Pšurný), 22. Deneš (Šimíček, Šedivý), 27. 
Brňák (Trenčan, Romanov), 37. Romanov (Trenčan, 
Jakubec), 45. Hudík (Deneš, Šimíček), 52. Zúbek 
(Dmitriev, Šimíček)

Strely na bránku: 28/67, Presilovky: 6/1 – 7/2, roz-
hodovali Goga, Crman, Šotek, 44 divákov.

Púchovčania chceli ukončiť semifinálovú sériu 
hneď v prvom stretnutí na zimnom štadióne v Ha-
nuliakove, domáci si na druhej strane zase chceli na-
praviť reputáciu za dva dvojciferné výprasky pod La-
chovcom. Napriek nerozhodnému výsledku v prvej 
tretine boli Púchovčania aktívnejší, v ceste im však 
stál fantasticky chytajúci domáci brankár. Bratisla-
včania sa na prekvapenie ujali vedenia v 11. minúte 
gólom Daráša. Púchovčania si uvedomili, že hazardo-
vať sa neoplatí, zvýšili obrátky a necelé štyri minúty 
pred koncom prvej tretiny vyrovnal Božik po asis-
tenciách Dmitrieva a Pšurného – 1:1. Druhú tretinu 
začali hostia rovnako aktívne a už po necelých dvoch 
minútach naklonil misky vás na ich stranu Deneš po 
asistenciách Šimíčeka a Šedivého – 1:2. Púchovčania 
mali výraznú prevahu (domácich prestrieľali v po-

mere 67:28) a v 37. minúte 
zveľadil vedenie tretím gó-
lom Brňák po asistenciách 
Trenčana a Romanova – 1:3. 
Bratislavčania o dve minúty 
vykresali iskierku nádeje 
kontaktným gólom Korytka 
na 2:3, no ešte v druhej tre-
tine Púchovčanov upokojil 
štvrtým gólom Romanov 
– 2:4. Keď v záverečnej treti-
ne zvýšil Hudík na 2:5, bolo 
o postupe Púchovčanov 
do finále západnej skupiny 
prakticky rozhodnuté. Ko-
rytko síce desať minút pred 
koncom znížil na rozdiel 
dvoch gólov, no na jeho zá-
sah odpovedal už o minútu 
Zúbek, a tak hostia doviedli 
stretnutie do bezproblémo-
vého víťazstva. 

Zostava Bratislavský ho-
kejový klub: 

Páleš, Lukáč – Furdek, 

Jastrabín, Ernst, Korytko, Daráš – Hochmann, Špaček, 
Šauša, Ševčík, Bednarič – Vintr, Ščepko, Kubiš, Segíň, 
Kovačič, tréner Erik Ernst

Zostava MŠK Púchov: 
Hrušík – Kvocera, Dmitriev, Pšurný, Zúbek – Brňák, 

Božik, Jakubec, Šedivý, Deneš – Hudík, Haluška, Prus, 
Romanov, Trenčan – Kolárik, Šimíček, Haluška, Kuriš, 
tréner Branislav Okuliar

Ostatné výsledky semifinále play-off
Skupina A
3. zápas: 
MHK Dolný Kubín – HK MŠK Indian Žiar nad Hro-

nom 0:7 (0:3, 0:2, 0:2), Jakubík, Tatár 2, Magdolen, 
Goga 2 – stav série 0:3, do finále postúpil Žiar nad 
Hronom

Skupina B
3. zápasy: 
HK Bardejov – HKM Rimavská Sobota 1:2 (1:1, 

0:1, 0:0) – stav série 1:2 (štvrté stretnutie v Bardejo-
ve sa skončilo po uzávierke dnešného čísla Púchov-
ských novín)

UKS Mosir Sanok – HC 19 Humenné 2:6 (1:0, 0:4, 
1:2) – stav série 0:3, Humenné postúpilo do finále 
play-off skupiny B.

(r) 
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Kadeti
Skupina o 1. – 14. miesto

13. kolo: MŠK Púchov má voľno, Banská Bystrica 
– Trenčín, Zvolen – Nitra, Martin – HOBA Bratislava, 
Poprad – Trnava, Michalovce – Slovan Bratislava, Ko-
šice – Ružinov Bratislava

14. kolo: MŠK Púchov má voľno, Banská Bystrica 
– Nitra, Zvolen – Trenčín, Martin – Trnava, Poprad – 
HOBA Bratislava, Michalovce – Ružinov Bratislava, 
Košice – Slovan Bratislava

1.liga starší žiaci
8. HT
12. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 

(15. 2. o 9.00), Altis Orava – Liptovský Mikuláš, Zvo-
len – Žilina

7. HT
12. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 

(15. 2. o 11.30), Martin – Liptovský Mikuláš, Zvolen 
– Žilina

1.liga mladší žiaci
6. HT
9. kolo: MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov (15. 2. o 

11.30), Rimavská Sobota – Banská Bystrica, Dubnica 
nad Váhom – Prievidza, Detva – Ružomberok 

5. HT
9. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen (15. 2. o 

14.00), Žilina – Liptovský Mikuláš, Prievidza – Martin, 
Banská Bystrica – Dolný Kubín    

2. liga muži
Semifinále play-off, skupina A
3. zápas: 
Bratislavský hokejový klub – MŠK Púchov 3:6 

(1:1, 1:3, 1:2) – stav série 0:3, 11. Daráš, 29. Korytko 
(Daráš, Ernst), 51. Korytko (Ernst, Daráš) – 17. Božik 
(Dmitriev, Pšurný), 22. Deneš (Šimíček, Šedivý), 27. 
Brňák (Trenčan, Romanov), 37. Romanov (Trenčan, 
Jakubec), 45. Hudík (Deneš, Šimíček), 52. Zúbek 
(Dmitriev, Šimíček)

Strely na bránku: 28/67, Presilovky: 6/1 – 7/2, roz-
hodovali Goga, Crman, Šotek, 44 divákov.

Púchovčania chceli ukončiť semifinálovú sériu 
hneď v prvom stretnutí na zimnom štadióne v Ha-
nuliakove, domáci si na druhej strane zase chceli na-
praviť reputáciu za dva dvojciferné výprasky pod La-
chovcom. Napriek nerozhodnému výsledku v prvej 
tretine boli Púchovčania aktívnejší, v ceste im však 
stál fantasticky chytajúci domáci brankár. Bratisla-
včania sa na prekvapenie ujali vedenia v 11. minúte 
gólom Daráša. Púchovčania si uvedomili, že hazardo-
vať sa neoplatí, zvýšili obrátky a necelé štyri minúty 
pred koncom prvej tretiny vyrovnal Božik po asis-
tenciách Dmitrieva a Pšurného – 1:1. Druhú tretinu 
začali hostia rovnako aktívne a už po necelých dvoch 
minútach naklonil misky vás na ich stranu Deneš po 
asistenciách Šimíčeka a Šedivého – 1:2. Púchovčania 
mali výraznú prevahu (domácich prestrieľali v po-

mere 67:28) a v 37. minúte 
zveľadil vedenie tretím gó-
lom Brňák po asistenciách 
Trenčana a Romanova – 1:3. 
Bratislavčania o dve minúty 
vykresali iskierku nádeje 
kontaktným gólom Korytka 
na 2:3, no ešte v druhej tre-
tine Púchovčanov upokojil 
štvrtým gólom Romanov 
– 2:4. Keď v záverečnej treti-
ne zvýšil Hudík na 2:5, bolo 
o postupe Púchovčanov 
do finále západnej skupiny 
prakticky rozhodnuté. Ko-
rytko síce desať minút pred 
koncom znížil na rozdiel 
dvoch gólov, no na jeho zá-
sah odpovedal už o minútu 
Zúbek, a tak hostia doviedli 
stretnutie do bezproblémo-
vého víťazstva. 

Zostava Bratislavský ho-
kejový klub: 

Páleš, Lukáč – Furdek, 

Jastrabín, Ernst, Korytko, Daráš – Hochmann, Špaček, 
Šauša, Ševčík, Bednarič – Vintr, Ščepko, Kubiš, Segíň, 
Kovačič, tréner Erik Ernst

Zostava MŠK Púchov: 
Hrušík – Kvocera, Dmitriev, Pšurný, Zúbek – Brňák, 

Božik, Jakubec, Šedivý, Deneš – Hudík, Haluška, Prus, 
Romanov, Trenčan – Kolárik, Šimíček, Haluška, Kuriš, 
tréner Branislav Okuliar

Ostatné výsledky semifinále play-off
Skupina A
3. zápas: 
MHK Dolný Kubín – HK MŠK Indian Žiar nad Hro-

nom 0:7 (0:3, 0:2, 0:2), Jakubík, Tatár 2, Magdolen, 
Goga 2 – stav série 0:3, do finále postúpil Žiar nad 
Hronom

Skupina B
3. zápasy: 
HK Bardejov – HKM Rimavská Sobota 1:2 (1:1, 

0:1, 0:0) – stav série 1:2 (štvrté stretnutie v Bardejo-
ve sa skončilo po uzávierke dnešného čísla Púchov-
ských novín)

UKS Mosir Sanok – HC 19 Humenné 2:6 (1:0, 0:4, 
1:2) – stav série 0:3, Humenné postúpilo do finále 
play-off skupiny B.

(r) 
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Florbal - extraliga muži

Púchovčania pre chorobu 
na Oravu nevycestovali

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

Florbalisti FBK Púchov svoj tradičný predzápasový rituál na Orave neabsolvovali. Vysoká chorobnosť v Púchov-
skom okrese sa podpísala nielen pod zatváranie škôl, ale aj pod zdravotný stav florbalistov. V Tvrdošíne, kde má 
domovský stánok Nižná, sa na nich tešili zbytočne...                        Ilustračné foto: FB Snipers Bratislava

Hokej - mládež

Extraligoví florbalisti FBK Púchov sa mali v sobotu 
predstaviť v stretnutí 18. Kola najvyššej slovenskej 
florbalovej súťaže v Tvrdošíne, kde má svoj domov-
ský stánok aktuálne piaty tým tabuľky TJ A – FbO Niž-
ná. Na Orave sa fanúšikovia na predposledný Púchov 
napokon tešili zbytočne, Púchovčania na stretnutie 
nevycestovali. Dôvodom bola vysoká chorobnosť v 
kádri Púchova, chrípka momentálne nielenže zatvára 
v Púchovskom okrese školy, ale zasahuje aj do špor-
tových podujatí. O osude stretnutia, prípadne termí-
ne jeho dohrávky, rozhodne riadiaci orgán súťaže. 

O ďalší bodový zápis sa Púchovčania pokúsia už v 
sobotu, kedy na domácej pôde privítajú v púchov-
skej športovej hale florba-
listov Prešova, ktorí sú v 
extraligovej tabuľke iba o 
dve priečky pred Púcho-
vom. 

Výsledky 18. kola ex-
traligy mužov:

FbO Nižná – FBK Púchov 
– nehralo sa, AS Trenčín – 
FBC Trenčín 3:8, Záhorská 
Bystrica – Spišská Nová 
Ves 10:4, Snipers Bratisla-
va – Žilina 5:6, ATU Košice 
– Prírodovedec 11:0, Pre-
šov – Florko Košice 8:4
Program 19. kola:

FBK Púchov – FBX 
A4ka Mikuláš Prešov 
(15. 2. o 18.00), Záhorská 
Bystrica – Prírodovedec, 
Nižná – Snipers Bratislava, 
Spišská Nová Ves – Žilina, 
FBC Trenčín – ATU Košice, 

Florko Košice – AS Trenčín  
1. FBC Trenčín 18 17 0 1 0 201:84 52
2. Z. Bystrica 18 13 0 1 4 129:98 40
3. ATU Košice 18 11 1 1 5 144:97 36
4. Prírodovedec 18 10 1 2 5 116:112 34
5. FbO Nižná 18 10 0 1 6 110:91 32
6. Florko Košice 18 8 3 2 5 137:111 32
7. Žilina 18 7 1 1 9 132:118 24
8. AS Trenčín 18 6 2 1 9 104:118 23
9. Prešov 18 6 2 1 9 122:129 23
10. Snipers 18 4 1 2 11 98:138 16
11. FBK Púchov 18 1 2 0 14 90:167 8
12. Sp. N. Ves 18 1 0 0 17 101:221 3

1. liga starší žiaci
8. HT
10. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 2:2 (1:0, 0:0, 

1:2), 60. Lazkov, 60. Urban
Ostatné výsledky 10. kola: Altis Orava – Banská 

Bystrica 3:5, Žilina – Liptovský Mikuláš 14:3
11. kolo: MŠK Púchov – Altis Orava 5:2 (0:0, 4:2, 

1:0), 29. Lazkov (Pobežal, Mikovič), 31. Smolka (Mi-
kovič), 38. Lazkov (Mikovič), 40. Pobežal, 57. Pobežal 
(Lazkov)

Ostatné výsledky 11. kola: Banská Bystrica – Žili-
na 2:10, Liptovský Mikuláš – Zvolen 5:3
1. MŠK Púchov 11 9 2 0 78:30 20
2. Altis 11 6 1 4 45:43 13
3. Žilina 11 4 3 4 47:29 11
4. B. Bystrica 11 4 3 4 45:52 11
5. Zvolen 11 1 4 6 29:48 6
6. L. Mikuláš 11 2 1 8 37:79 5

   7. HT
10. kolo: 
HKM Zvolen – MŠK Púchov 8:2 (3:1, 2:1, 3:0), 16. 

Bodjanová (Vrtiel, Langer), 22. Seiler (Langer)
Ostatné výsledky 10. kola: Žilina – Liptovský Mi-

kuláš 9:8, Banská Bystrica – Martin 3:6
11. kolo: 
MHA Martin – MŠK Púchov 4:6 (1:1, 3:1, 0:4), 

9. Luhový (Bajtala, Červený), 21. Bajtala (Seiler, Čer-
vený), 43. Vrtiel (Langer, Luhový), 46. Langer (Seiler, 
Halušková), 46. Baláž. 54. Vrtiel (Seiler)

Ostatné výsledky 11. kola: 
Banská Bystrica – Žilina 5:1, Liptovský Mikuláš – 

Zvolen 3:5
1. B. Bystrica 11 7 1 3 65:40 15
2. Zvolen 11 6 2 3 59:42 14
3. Žilina 11 4 3 4 44:44 11
4. L. Mikuláš 11 5 0 6 52:69 10
5. Martin 11 3 2 6 55:51 8
6. MŠK Púchov 11 3 2 6 41:70 8

   1. liga mladší žiaci
6. HT
7. kolo: MŠHK Prievidza – MŠK Púchov 7:6 (2:1, 

3:3, 2:2)
Ostatné výsledky 7. kola: Detva – Rimavská So-

bota 4:3, Banská Bystrica – Ružomberok 3:2, Dubnica 
nad Váhom – Dolný Kubín

8. kolo: Prievidza – Ružomberok 10:4, Banská Bys-
trica – Detva 6:4
1. Prievidza 8 8 0 0 60:31 16
2. D. Kubín 7 6 0 1 58:23 12
3. Dubnica 8 5 1 2 50:36 11
4. MŠK Púchov 7 4 1 2 53:30 9
5. R. Sobota 8 2 0 6 30:50 4
6. Ružomberok 8 2 0 6 27:50 4
7. B. Bystrica 8 2 0 6 26:55 4
8. Detva 8 1 0 7 23:52 2

   5. HT
8. kolo: MŠKH Prievidza – MŠK Púchov 4:9 (2:2, 

1:5, 1:2)
Ostatné výsledky 8. kola: Martin – Banská Bystri-

ca 10:4, Dolný Kubín – Žilina 3:7, Liptovský Mikuláš 
– Zvolen 4:4
1. Martin 7 6 1 0 89:26 13
2. Púchov 6 5 1 0 49:21 11
3. B. Bystrica 7 4 0 3 57:43 8
4. Zvolen 7 3 1 3 43:43 7
5. Prievidza 8 3 0 5 50:61 6
6. Žilina 7 2 0 5 31:48 4
7. D. Kubín 6 2 0 4 35:58 4
8. L. Mikuláš 8 1 1 6 34:88 3
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Stolný tenis

Lysá vzala bod lídrovi, D. Kočkovce dva Handlovej
4. liga muži
19. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – PD Žar-

nov Oslany 7:11, Janiš 3, R. Škrabko 2, Michalec 1, 
štvorhra, STK Lysá pod Makytou – Sokol Handlová 
7:11. Otrhány – Dolný Moštenec 7:11, Trenčianska 
Teplá B – Trenčianske Jastrabie 14:4, Trenčín D – Lad-
ce 0:18, Lazany B – Trenčianske Bohuslavice 12:6, 
Tužina – Chocholná-Velčice 13:5

20. kolo: STK Lysá pod Makytou – Oslany 9:9, 
Dolné Kočkovce – Handlová 10:8, Janiš 3, Blaško 2, 
R. Škrabko 2, Michalec, 2x štvorhra, Trenčín D – Dol-
ný Moštenec 2:16, Otrhánky – Ladce 4:14, Lazany B 
– Chocholná-Velčice 11:7, Tužina – Trenčianske Bohu-
slavice 10:8
1. Oslany 19 15 2 2 226:116 51
2. T. Teplá B 18 13 1 4 199:125 45
3. D. Moštenec 18 13 0 5 202:122 44
4. Tužina 18 12 2 4 191:133 44
5. Handlová 19 12 1 6 216:126 44
6. D. Kočkovce 19 10 2 7 188:154 41
7. Lysá 19 9 2 8 184:158 39
8. T. Jastrabie 18 9 2 7 168:156 38
9. Lazany B 18 8 2 8 150:174 36
10. Ladce 18 6 3 9 161:163 33
11. Chocholná 19 4 2 13 137:205 29
12. T. Bohuslavice 19 3 4 12 157:185 29
13. Otrhánky 19 2 1 16 112:230 24
14. Trenčín D 19 2 0 17 49:293 23

   

5. liga
16. kolo: 
TTC Považská Bystrica B – Pruské A 3:15, Sádecký 

2, Kulichová 1 – Joz. Šatka, Kopačka po 4, Jakúbek 3, 
Ondruška 2, 2 štv., Nová Dubnica B – Beluša A 7:11, 
Palieska, Kulina po 2, Pšenka, Lászlová po 1, 1 štv. – Ľ. 
Hrevuš, M. Konrád po 4, I. Hrevuš 2, 1 štv., Medeko 
Považská Bystrica B – Slovan Považská Bystrica 
A 0:18, Šuba, Zemančík, Tománek J. Gálik po 4, 2 
štv., Ladce B – Dubnica nad Váhom 7:11, Popelka, 
Hromek po 2, Sňahničan, Jankovský st. po 1, 1 štv. – 
Gereg, I. Páleník po 4, Slivka 2, 1 štv., Nozdrovice A 
– D. Kočkovce B 7:11, Didek, Koštialik po 2, J. Kalus, 
Zemanovič po 1, 1 štv. – P. Majdán 4, M. Crkoň 3, J. 
Škrabko 2, Fedora 1, 1 štv., Dohňany A – Sedmero-
vec B 8:10, R. Baška 4, Junga 2, M. Baška 1, 1 štv. – M. 
Šelinga st. 3, Galko, Štefanec, M. Šelinga ml. po 2, 1 

štv.
1. Pruské  16 15 1 0 212:76 47
2. Dubnica  16 14 2 0 198:90 46
3. Sedmerovec B 16 11 1 4 179:109 39
4. Beluša  16 9 2 5 149:139 36
5. Slovan PB  16 9 2 5 183:105 36
6. D. Kočkovce B 16 6 4 6 148:140 32
7. Ladce B 16 6 2 8 136:152 30
8. N. Dubnica B 16 4 3 9 119:169 27
9. TTC PB B 16 5 0 11 103:185 26
10. Nozdrovice 16 3 2 11 110:178 24
11. Dohňany  16 3 1 12 106:182 23
12. Medeko PB B 16 1 0 15 85:203 18

   6. liga
16. kolo: Pružina A – Pruské B nenahlásený vý-

sledok, Hor. Breznica – Zliechov 13:5, Tomanica 4, 
Lipták, Kocúr po 3, Brnák 1, 2 štv. – J. Vicen 3, Krcheň, 
D. Mišík st. po 1, Sedmerovec C – Slovan PB B 12:6, 
A. Mišík, F. Barták po 4, Miloš Šelinga 2, P. Štefanec 1, 
1 štv. – J. Gálik, Ľ. Višenka po 2, P. Gálik 1, 1 štv., JoLa 
Dubnica – Dol. Mariková A 10:8, Rojkovič, Švikruha 
po 4, Kminiak 1, 1 štv. – Striženec, Žiačik, Tretiník po 
2, V. Melicherík 1, 1 štv., Udiča A – Červ. Kameň 11:7, 
Kostka, Pavel Ignácik, Peter Ignácik po 3, 2 štv. – Obo-
ňa 3, Bajzík 2, Rydlo, Strapko po 1, Milochov A – N. 
Dubnica C 6:12 predohraté, B. Mihálik, Lutišan, Ba-
lušík po 2 – Pšenková 4, Kulina 3, Palieska 2, Pšenka 
1, 2 štv.
1. JoLa DCA  16 13 3 0 180:108 45
2. Sedmerovec C 16 10 5 1 173:115 41
3. H. Breznica  16 11 2 3 176:112 40
4. Zliechov 16 9 5 2 160:128 39
5. D. Mariková 16 8 5 3 153:135 37
6. Udiča  16 5 3 8 135:153 29
7. Milochov A 16 6 1 9 144:144 29
8. Slovan PB B 16 5 0 11 130:158 26
9. N. Dubnica C 16 4 1 11 111:177 25
10. Pružina  15 3 3 9 120:150 24
11. Č. Kameň  16 2 3 11 116:172 23
12. Pruské B 15 3 1 11 112:158 22

   7. liga
14. kolo:  Miracles Dubnica – Milochov B 16:2, 

R. Fatrsík 4, Halgoš, M. Dohňanský po 3, Heštera, 
Trenčan po 2, 2 štv. – Duško, Hojdík po 1, Sedmero-
vec D – Nozdrovice B 10:8, Miloš Šelinga, Kasenčák 
po 3, Minárik 2, F. Štefanec 1, 1 štv. – Letko 4, Otruba 
2, Češko 1, 1 štv., Dol. Kočkovce C – TTC PB C 8:10, 
M. Majdán, Hudec po 3, Chobot 1, 1 štv. – Sádecký 4, 
Kulich, Tomášek po 2, Martaus 1, 1 štv., Papradno A 
– Pružina B 16:2, Říčková, M. Žilinčík po 4, Grbál, Zá-
horec po 3, 2 štv. – Valášek, P. Kozák po 1, Šebešťano-
vá – Púchov A 13:5, Mitaš 4, K. Petrík, J. Petrík po 3, 
Šesták 2, 1 štv. – Lefko 2, J. Kvasnička, Miko po 1, 1 štv.
1. Šebešťanová  14 12 1 1 166:86 39
2. Miracles DCA  14 11 1 2 160:92 37
3. Nozdrovice B 14 11 1 2 158:94 37
4. Papradno  14 7 1 6 137:115 29
5. Sedmerovec D 14 7 0 7 126:126 28
6. Púchov  14 5 1 8 119:133 25
7. Milochov B 14 4 2 8 106:146 24
8. TTC PB C 14 4 1 9 95:157 23
9. Pružina B 14 4 0 10 109:143 22
10. D. Kočkovce C 14 1 0 13 84:168 16

8. liga
14. kolo: Udiča B – Dohňany B 0:18, V. Baška, Riš-

ko, Gombár, Štrbák po 4, 2 štv., Púchov B – Beluša 
B 9:9, T. Kvasnička 4, Kutlík 3, Haladej, Pecho po 1 – 
Janeková 3, K. Vyhnička 2, A. Hrevuš, Barcik po 1, 2 
štv., Papradno B – voľno, Dol. Mariková B – TTC PB 
D 10:8, Gabko, Rágula po 3, Žbodák 2, M. Žiačik 1, 1 
štv. – Ďuranová 3, Kucharíková 2, Kucharík, Pepich po 
1, 1 štv., Lysá B – 3. ZŠ Dubnica 8:10, Janíček ml. 4, 
Panáčková 3, 1 štv. – Červeňan 3, Ševček, Herda, Čilek 
ml. po 2, 1 štv.
1. Dohňany B 12 12 0 0 184:32 36
2. ZŠ Dubnica 13 10 0 3 160:74 33
3. Lysá B 13 9 1 3 148:86 32
4. TTC PB D 13 6 2 5 133:101 27
5. Púchov B 12 5 3 4 110:106 25
6. Beluša B 12 4 2 6 93:123 22
7. Udiča B 12 2 2 8 62:154 18
8. D. Mariková B 13 2 0 11 66:168 17
9. Papradno B 12 1 0 11 52:164 14

Stolní tenisti Slovana Dolné Kočkovce našli v sobotu prechodne domáce prostredie v ZŠ Gorazdova v Púchove. V 
dvojzápase 4. ligy síce dopoludnia nestačili na lídra z Oslian, popoludní si však poradili s nebezpečnou Handlovou. 
Na snímke zľava M. Janiš, R. Škrabko, D. Blaško, J. Michalec.           FOTO: Milan Podmaník 

Ani trojbodový zásah Mateja Janiša v drese Dolných 
Kočkoviec nestačil na čo i len remízu v stretnutí lídrom 
štvrtej ligy z Oslian. 
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Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

Halové futbalové turnaje mládeže

Seriál futbalových turnajov žiakov sa 
sťahuje do Púchova, začína prípravka 

Mestský futbalový klub Ilava usporiada v sobotu 
14.marca 2020 v Kultúrno-športovom centre Košeca 
halový futbalový turnaj detí do sedem rokov. Turnaj 
je určený pre deti narodené v roku 2013 a mladšie. 
Organizátori umožňujú v každom družstve štart jed-
ného hráča narodeného v roku 2012 pri nedostatku 
detí v tejto vekovej kategórii. 

Hrať sa bude loptou veľkosti 4, hrací systém je ur-
čený pre štyroch hráčov a brankára. Hrať sa bude 

systémom každý s každým, hrací čas je 1x 15 minút. 
Pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, pri 
rovnosti bodov viacerých družstiev rozhoduje mini-
tabuľka. Ďalším kritériom je celkový gólový rozdiel, 
prípadne penalty. 

Prihlášky na turnaj možno posielať na mailovú ad-
resu mfkilava@centrum.sk. Informácie poskytne Ľu-
bomír Ďuriš (0908 216  779). 

Halový turnaj sedemročných detí v Košeci

Komisia rozhodcov Oblastného futbalového zväzu 
pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava oznamu-
je, že zimný doškoľovací seminár rozhodcov Oblast-
ného futbalového zväzu sa uskutoční v sobotu 14. 
marca 2020 v Kultúrnom dome v Dolnom Moštenci. 

Komisia rozhodcov žiada účastníkov seminára o 

zodpovednú prípravu z pravidiel futbalu, rozpisu 
súťaží a súťažného poriadku. Účasť na seminári je pre 
rozhodcov povinná, komisia rozhodcov žiada, aby si 
rozhodcovia prispôsobili svoje povinnosti tak, aby sa 
seminára mohli zúčastniť. Harmonogram seminára 
komisia rozhodcov zverejní neskôr. 

Doškoľovací seminár futbalových rozhodcov 
bude v polovici marca v Dolnom Moštenci

Úspešnosť v stolnotenisových 
súťažiach dospelých

4. liga muži 
(po 18. kole)
1. Ján Svitana (Tr. Teplá B) – 33 výhier/4 prehry, 

2. Alojz Kmecík (Dolný Moštenec) – 64/8, 3. Mi-
chal Dedík (Trenčianske Bohuslavice) – 56/12, 4. 
Matej Janiš (Dolné Kočkovce) – 35/8, 5. Boris Šan-
drik (Oslany) – 55/13, ... 9. Dominik Panáček (Lysá 
pod Makytou) – 53/15, 13. Marcel Schulcz (Lysá 
pod Makytou) – 48/20, 14. Daniel Blaško (Dolné 
Kočkovce) – 46/20, 18. Roman Škrabko (Dolné 
Kočkovce) – 35/17, 33. Anton Ladecký (Lysá pod 
Makytou) – 35/33, 49. Ján Škrabko (Dolné Kočkov-
ce) – 23/45, 54. Dušan Janíček (Lysá pod Makytou) 
– 8/27

5. liga muži 
(po 16. kole)
1. Ivan Páleník (Dubnica nad Váhom) – 51/0, 2. 

Juraj Zemančík (Slovan Pov. Bystrica) – 15/1, 3. 
Ľubomír Hrevuš (Beluša) – 55/5, 4. Vladimír Gereg 
(Dubnica nad Váhom) – 47/5, 5. Matej Konrád (Be-
luša) – 53/7,... 18. Peter Majdán (Dolné Kočkovce 
B) – 45/19, 23. Ján Škrabko (Dolné Kočkovce B) 
– 38/22, 30. Martin Baška (Dohňany) – 32/31, 35. 
Michal Crkoň (Dolné Kočkovce B) – 25/39, 37. Mi-
lan Junga (Dohňany) – 24/39, 40. Ľubomír Fedora 
(Dolné Kočkovce B) – 23/40, 43. Ivan Hrevuš (Be-
luša) – 20/43, 49. Ivan Hološko (Dohňany) – 11/36, 
52. Milan Štrbák (Dohňany) – 3/10, 53. Ivan Gajdoš 
(Dohňany) – 12/42, 60. Jozef Kalus ml. (Beluša) – 
2/49

6. liga muži 
(po 16. kole)
1. Ľubica Pšenková (Nová Dubnica) – 16/0, Ján 

Zajac (JoLa Dubnica) – 5/0, 3. Jozef Švikruha (JoLa 
Dubnica) – 55/1, 4. Miroslav Tomanica (Horná 
Breznica) – 54/3, 5. Peter Topák (Zliechov) – 49/3,... 
16. Tomáš Brnák (Horná Breznica) – 29/17, 17. Lu-
káš Lipták (Horná Breznica) – 37/22, 35. Jaroslav 
Kocúr (Horná Breznica) – 25/37, 49. Marek Karas 
(Horná Breznica) – 3/7, 62. Oto Šurian (Horná 
Breznica) – 3/15

7. liga muži 
(po 14. kole)
1. Miroslav Mitaš (Šebešťanová) – 43/2, 2. Mar-

tina Řéčková (Papradno) – 47/5, 3. Tomáš Sádec-
ký (TTC Pov. Bystrica) – 14/2, 4. Ján Mroščák (Še-
bešťanová) – 18/3, 5. Roman Vavrík (Nozdrovice 
B) – 29/5,... 14. Zlatko Juriga st. (Púchov) – 17/7, 
20. Tomáš Lefko (Púchov) – 31/21, 24. Jakub Kvas-
nička (Púchov) – 27/21, 45. Richard Miko (Púchov) 
– 14/32, 47. Ján Sitár (Púchov) – 14/35

8. liga muži (po 14. kole)
1. Jozef Riško (Dohňany B) – 27/1, 2. Ivan Gajdoš 

(Dohňany B) – 13/1, 3. Milan Štrbák (Dohňany B) – 
39/3, 4. Dušan Janíček ml. (Lysá B) – 48/4, 5. Žane-
ta Panáčková (Lysá B) – 43/9, 6. František Gombár 
(Dohňany B) – 19/4,... 10. Michal Kutlík (Púchov B) 
– 31/9, 12. Vladimír Baška (Dohňany B) – 27/10, 14. 
Lukáš Marman (Dohňany B) – 19/8, 15. Dominika 
Janeková (Beluša B) – 23/11, 16. Tibor Kvasnička 
(Púchov B) – 29(15), 19. Kristián Vyhnička (Beluša 
B) – 26/18, 23. Peter Briš (Púchov B) – 24/20, 25. 
Milan Panáček (Lysá B) – 23/27, 29. Juraj Pecho 
(Púchov B) – 13/22, 34. Šimon Panáček (Lysá B) 
– 13/36, 35. Alex Hrevuš (Beluša B) – 11/32. 39. 
Andrej Barcík (Beluša B) – 6/28, 47. Štefan Fulek 
(Púchov B) – 1/15, 48. Vladimír Vyhnička (Beluša 
B) – 0/12    

Všetko o stolnom tenise:

www.pinec.info

Seriál halových futbalových turnajov mládeže sa po januárovom turnaji v Považskej Bystrici presťahuje od budú-
cej soboty do volejbalovej športovej haly v Púchove. V žiackych kategóriách sa medzi chlapcami tradične predsta-
vujú aj dievčatá.                                             Ilustračné foto: Milan Podmaník

Po januárovom halovom futbalovom turnaji prípra-
viek v mestskej športovej hale v Považskej Bystrici sa 
halový futbalový kolotoč presťahuje do Púchova. Ta-
mojšia volejbalová športová hala MŠK Púchov bude 
počas dvoch sobôt a jednej nedele patriť halovým 
futbalovým turnajom, ktoré pre všetky žiacke vekové 
kategórie pripravil Oblastný futbalový zväz pre okre-
sy Považská Bystrica, Púchov a Ilava. 

Už počas najbližšej soboty – 15. februára si to na 
palubovke rozdajú futbalové prípravky vo vekovej 
kategórii U11. Podľa informácii ktoré zverejnil Ob-
lastný futbalový zväz, na turnaj je prihlásených deväť 
družstiev - Domaniža, Lednické Rovne, ŠK FC Púchov, 
Ladce, Beluša, Ilava, Plevník, Podmanín a Košeca. 

O týždeň sa na rovnakom mieste stretnú na halo-
vom futbalovom turnaji mladší žiaci (U13). Na nedeľu 
23. februára sa na turnaj prihlásili  Lednické Rovne, 
Domaniža, Pružina, ŠK FC Púchov, Beluša, Kolačín, 
Ilava a Streženice. 

Starší žiaci (veková kategória U15) si budú musieť 
na svoj púchovský turnaj počkať až do polovice mar-
ca. V sobotu 15.marca sa vo volejbalovej hale stretnú 
Dolná Mariková, Domaniža, Lazy, Papradno, Kolačín, 
Ilava, Košeca, Streženice.              (pok)
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PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám murovanú chatku v obci Vydrná. Kontakt: 
Erika Horváthová; 0911 672 573.
• Predám 4-izbový byt v centre Púchova. Cena do-
hodou. Tel. 0907 985 292.

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Vezmem do prenájmu záhradu v lokalite Lednic-
ké Rovne, Púchov. Ponúknite na 0949 157 706.

PREDAJ RÔZNE
• Predám svadobnú vestu, veľ. 50, s viazankou a 
vreckovkou do saka. Tel. 0904 132 455.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. 0904 834 937.
• Senior pobyt v Kováčovej 5 dní 139 €.

SLUŽBY
• Kompletné rekonštrukcie domov, bytov, neby-
tových priestorov, panelákových schodíšť, maľby, 
nátery, stierky, omietky, sadrokartóny, fasády. Tel. 
0911 689 723.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2020. 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.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, lik-
vidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, staho-
vaniepuchov.sk
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Matrace - výroba a predaj. Tel. 0948 627 444.
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepra-
vu materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.

POĎAKOVANIE
Dňa 10. 2. 2020 uplynulo 
20 rokov čo nás navždy 
opustila naša drahá dcéra 
Lucka KONCOVÁ. 
Odišla nečakane, už nie je 
medzi nami, no v srdciach 
stále žije spomienkami. 

S láskou spomína 
celá jej rodina.

POĎAKOVANIE
Dobrý človek nikdy ne-
odchádza, navždy žije 
v srdciach tých, ktorí ho 
mali radi.
Dňa 29. 1. 2020 nás vo 
veku 79 rokov opusti-
la naša drahá Albínka 
NOVOOSADOVÁ, rod. 
Hromadíková. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti, modlit-
by, kvetinové dary a za účasť na rozlúčke. 

Smútiaca rodina. 

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa 31. 1. 
2020 prišli naposledy rozlúčiť s našou drahou  
Johannou ROVŇANÍKOVOU. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti, kveti-
nové dary a taktiež pohrebnej službe Advent za 
dôstojnú rozlúčku.

 Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Už len kytičku a horiacu 
sviečku Ti na hrob môže-
me dať, modlitbu tichú 
odriekať a v srdci si Ťa 
navždy zachovať.
Dňa 13. 2. 2020 uplynie 
desiate smutné výro-
čie úmrtia našej drahej 
Márie PŠENÁKOVEJ  
z Horných Kočkoviec. 

S úctou a láskou spomíname a ďakujeme 
za tichú spomienku. Dcéry Majka, Ľubka, Gitka 

a synovia Štefan a Jozef s rodinami.

SPOMIENKA
Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žije stá-
le s nami.
Dňa 3. 2. 2020 uplynuli 
3 roky od úmrtia nášho 
manžela, otca a dedka 
Ladislava KUSPIŠA  
z Púchova. 
Kto ste ho poznali, spo-
meňte si s nami. 

S láskou, úctou a vďakou spomína manželka 
a dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 14. 2. 2020 si pripo-
menieme štvrté výročie 
úmrtia našej milova-
nej manželky, mamy  
Dagmar TURZOVEJ  
z Púchova. 
Prosíme o tichú spom-
ienku v modlitbe. Od-
počinutie večné daj jej 
Pane a svetlo večné nech jej svieti. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 11. 2. 2020 si pripo-
menieme druhé výročie 
úmrtia Emila 
PALIESKA. 
Kto ste ho poznali,  
venujte mu tichú spo- 
mienku v modlitbe. 
   S láskou na neho spo-
mína manželka a dcéry 
Ivana, Marianna a Erika
                         s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 14. 2. 2020 si pripo-
míname prvé výročie, 
čo nás opustil manžel, 
otec a dedko Ľudovít 
OKRAJEK. 
S láskou a úctou spomí-

najú manželka, dcéra 
Erika, dcéra Jarmila, zať 

Michel a vnučka 
                              Vanesska. 

SPOMIENKA
Dňa 11. februára 2020 
uplynie 7 rokov, čo nás 
navždy opustil Ing.  
Štefan ĎURIŠ, CSc. 
Za tichú spomienku ďa-
kujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a spomínajú 
s nami. 

 S úctou a láskou 
       spomína celá rodina.
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• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Murárske práce, výstavba rodinných domov, základové platne, hrubé stav-
by, oporné múry, oplotenia, zámkové dlažby. Tel. 0911 689 723.
• METROVÝ TEXTIL oproti Bille – matrace, paplóny, obliečky - overená kvalita. 
Výroba na mieru.
• Konverzácie v angličtine pre každého vždy v pondelok o 18:10 h. www.
LamaSchool.sk.

STRATY - NÁLEZY
• Našiel sa magnetický čip pri divadle. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť v inzertnej 
kancelárii v divadle.
• V pondelok 27. 1. 2020 sa pri obchodnom dome Lachovec sa našli smart 
watch. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii (prízemie divadla).

wwww.puchovskenoviny.sk

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV
POHOTOVOSŤ - DOSPELÍ:

PO - PIA: 16.00 – 22.00 
SO - NE: 7.00 – 22.00

Tel. 042/46 05 319 
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ: 

 SO - NE:  8:00 – 14:00
Tel. 042/46 05 313

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

155

NsP POVAŽSKÁ BYSTRICA
DETSKÁ POHOTOVOSŤ:
PO - PIA: 16.00 – 22.00 

SO - NE: 7.00 – 22.00  
Tel. 042/4304118

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

MÁJOVÁ
BUDAPEŠŤ

8.-9. máj 2020

www.artravel.sk      Tel. 0907 074 694

Cena: 88 €

Novinka CK!

5.-7. jún 2020

Cena: 125 €

3-dňový zájazd27. marec 2020

GALILEO
Pre divadelných fajnšmekrov!

+ umelecké mestečko
SZENTENDRE 
a Medvedia farma

... s možnosťou návštevy historických 
budapeštianskych kúpeľov!

PRED ZÁPADOM
SLNKA
Cena 43 € (sedenie priamo pri hercoch v štúdiu SND)

/s hviezdnym obsadením

/ SND
BRATISLAVA

Silná rodinná dráma s obsadením: E. Vášáryová, M. Huba, 
E. Horváth, T. Pauhofová, T. Maštalír, A. Bárta a ďalší...

Vynikajúca dráma od 
Gerharta

Hauptamanna

2-dňová

Nové prehliadky v Starom Meste a na Malej Strane

HISTORICKÁ PRAHA S MUZIKÁLOM

Posledné miesta alebo náhradníci:

Pripravujeme: 

13. 2. Muzikál BEDÁRI; 19. 2. Komédia TAK SA NA MŇA PRILEPILA;
22. 2. Opera RUSALKA - permiéra!; 27. 2. Komédia SKROTENIE ZLEJ
ŽENY; 14. 3. Opera AIDA - premiéra!; 9.-13. 4. TOSKÁNSKO

17.-26. júl  10-dňový pobytovo-poznávací zájazd: OSTROV KORZIKA

Otváracie 
hodiny 

krytej plavárne 
MŠK Púchov

Pondelok - piatok: 
17.30 - 20.30

Sobota, nedeľa: 
14.00 - 20.30

Zľavnené plávanie 

za 1 euro od pondelka 
do piatka od 10.00 do 
12.00 hod. 
Raňajšie plávanie vždy
 utorok, streda, štvrtok 
od 7.00 do 8.00 hod.

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

Útulok OZ 
Hafkáči 

 
0911 290 983

  
hafkacipb@gmail.com 

 facebook.com/hafkaci
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fb: optikadroptik, insta: dr.optik_sk www.droptic.sk

NA OKULIAROVÉ SKLÁ
- 50% 

A K C I A  S A  V Z Ť A H U J E  N A  V Š E T K Y  O K U L I A R O V É  Š O Š O V K Y  A  P L A T Í  P R I  Z A K Ú P E N Í  K O M P L E T N Ý C H  O K U L I A R O V .

MERANIE ZRAKU ZADARMO A BEZ ČAKANIA

D N I  O T V O R E N Ý C H  D V E R Í

K VA L I T N É  Č E S K É  O K U L I A R O V É  S K L Á

18.2.
19.2.

OČNÁ OPT IKA -  DOC TOR OPTI C
Moravská 687/11, PÚCHOV

(pamätná fara pri OD Lachovec)
mail: puchov@droptic.sk, mobil: 0915 378 744

OTVORENÉ OD 8.30 DO 17:00 


