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Mesto Púchov pomáha svojim občanom
Po zasadnutiach mestského krízového štábu sa 

vedenie mesta rozhodlo spustiť dva projekty v 
rámci pomoci mesta pre tých najzraniteľnejších 
obyvateľov a tých, ktorí musia byť v povinnej do-
mácej izolácií. 

Od pondelka 16. marca 2020 fungujú simultánne 
dve bezplatné služby – doručovanie nákupov zá-
kladných potravín, dezinfekcie a liekov, ako aj posky-
tovanie bavlnených ochranných rúšok, ktoré mesto 
doručuje v náklade 300 až 500 kusov denne. 

Mesto v prvý týždeň doručilo (počet) ochran-
ných rúšok

V prvý deň rozbiehajúcich sa projektov Mesto 
Púchov sprostredkovalo bavlnené ochranné rúška 
pre seniorov sústredených v organizáciách, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tiež zamest-
nancov mesta i mestských spoločností, ktorí každo-
denne prichádzajú do úzkeho kontaktu s občanmi 
v Púchove. Samozrejme, evidované boli - a denne 
stále sú - aj požiadavky od individuálne prihlásených 
občanov – osamelých, seniorov, ZŤP, onkologických 
pacientov alebo mamičiek s malými deťmi. Mestský 
úrad v Púchove eviduje požiadavky telefonicky a 
emailom od utorka, 17. marca už aj prostredníctvom 
elektronického formulára, na doručenie rúšok – či už 
za účelom umožniť seniorom pohyb po meste alebo 
návštevu lekára. Na túto skutočnosť výrazne upozor-
ňuje aj vedenie NsP Zdravie, ktoré povoľuje vstup do 
priestorov nemocnice len v ochranných rúškach. Tie 
sú v týchto dňoch nedostatkovým tovarom a aj preto 
sa snaží vedenie mesta zabezpečiť denne minimálne 
300 kusov od miestnych výrobcov, aby umožnilo do-
ručenie a prístup k bavlneným ochranným rúškam 
pre každého, kto si ho nevie zabezpečiť inak. 

Občanom pripomíname, že bavlnené ochranné 
rúška je nutné pred použitím oprať a pred každým 
ďalším použitím prežehliť žehličkou alebo vložiť 
aspoň na 5 sekúnd do mikrovlnnej rúry. V žiadnom 
prípade tieto rúška nie sú jednorazové, preto ich 
nevyhadzujte do koša. Do poštových schránok na 
príslušné adresy doručujú poverené osoby rúška v 
ochranných obaloch. Denne, najmä v čase od 6:30 do 
9:00 hod., evidujú pracovníci MsÚ Púchov v priemere 
sto žiadostí od občanov z Púchova i jeho mestských 
častí. Zároveň sa mesto stará aj o ľudí bez domova, 

ktorým zabezpečilo bavlnené ochranné rúška. V 
doručovaní rúšok bude pokračovať i naďalej,  s na-
rastajúcim počtom žiadateľov začínajú koordinátori 
projektov zapájať aj registrovaných dobrovoľníkov z 
mesta, ktorí sú ochotní vždy radi pomôcť svojim spo-
luobčanom.

Mesto zabezpečuje nákup základných potravín, 
drogérie a liekov 

Pomoc zahŕňa taktiež možnosť požiadať o zabez-
pečenie nákupu základných potravín, drogérie či 
vyzdvihnutia liekov v lekárni, najmä tým najzrani-

teľnejším z nás. Od pondelka zabezpečili poverení 
pracovníci z Oddelenia školstva a sociálnych vecí – 
diplomované sestry v spolupráci s opatrovateľkami, 
nákupy  pre rodinu v povinnej domácej izolácii a se-
niorov, ktorí sú aj ZŤP alebo osamelí, a sú vďační za 
to, že v týchto dňoch im má kto zabezpečiť a naplniť 
ich potreby. Spomedzi prihlásených občanov, ktorí 
požiadali o pomoc s nákupmi, evidujeme niekoľko 
ďalších, ktorí sa zaregistrovali a podľa potreby sa 
sami ohlásia so žiadosťou o nákup. Poverení pracov-

níci hlásia z terénu pozitívne spätné väzby, občania 
sú zdvorilí a vážia si zavedenie tejto bezplatnej služ-
by. O zabezpečenie nákupu sa ešte vždy môžete hlá-
siť, ako telefonicky, tak formou elektronického for-
mulára, dostupného na internetovej stránke mesta.

Primátorka mesta Katarína Heneková: „Je našou 
úlohou byť teraz s občanmi mesta a pokúsiť sa zmi-
erniť tento náš strach a obavy z nepoznaného. Stále 
hľadáme možnosti ďalšej pomoci, a to okrem distribú-
cie rúšok a zabezpečenia nákupov aj ďalšie formy po-
moci súvisiace najmä s odkladom platenia miestnych 
daní a poplatkov za komunálny odpad, upustenie od 
sankcionovania v prípade skončenia platnosti par-
kovacej karty, zabezpečenie pitnej vody pre občanov, 
ktorí k nej nemajú v súčasnosti prístup, neustála dez-
infekcia autobusov mestskej autobusovej dopravy a 
pod. Za dôležité tiež považujem, že verejnosť neustále 
informujeme o aktuálnom stave v meste i o všetkých 
aktuálnych opatreniach štátu i mesta, a to najmä pro-
stredníctvom webovej stránky mesta, Púchovských 
novín ale aj sociálnych sietí a neustále reagujeme na 
telefonáty a emaily. Som rada, že naše mesto ide príkla-
dom aj iným mestám, ktoré nás oslovujú so žiadosťou o 
poskytnutie informácií ohľadne poskytovanej pomoci. 
Som rada, že aj iné mestá v našom okolí sa inšpirujú 
našimi projektmi a volajú nám o poskytnutie informácií 
pre poskytovanie služieb aj v ich samospráve. Teší nás, 
že si toho všímajú aj médiá, ako TV Markíza v Teleráne 
alebo televízia TA3.“

Predbežne budú tieto bezplatné služby pre obča-
nov mesta Púchov zabezpečované do piatku, 27. 3. 
2020. Podľa vývoja situácie sa vedenie mesta roz-
hodne, akým ďalším spôsobom môže mesto pomôcť 
Púchovčanom v prispôsobení sa súčasnej situácii. 
Väčšina doručených ochranných rúšok bola bavlne-
ných, avšak niektorí výrobcovia nám poskytli aj ne-
bavlnené, preto prosíme občanov, aby tieto rúška 
dezinfikovali tým, že ich použitím žehličky prežehlia 
pri vysokej teplote, avšak cez iný hrubší materiál, 
napr. plátno alebo uterák. Využiť môžu aj zohriatie 
tohto ochranného rúška v mikrovlnke (najviac na 5 
sekúnd). Do pondelka 23. 3. 2020 doručili tímy dob-
rovoľníkov a zamestnancov mesta občanom (počet) 
ochranných rúšok. A v tejto činnosti budú naďalej 
pokračovať. 

Laura Krošláková, MsÚ Púchov

Z nariadenia vlády pre dodávku potrebnej čistej 
pitnej vody pre marginalizované skupiny, ktoré vzišlo 
z pondelkového zasadania Úradu vlády (16.3.2020), 
zabezpečilo v stredu 18.3.2020 i vedenie mesta 
Púchov v spolupráci s Považskou vodárenskou spo-
ločnosťou dodávku pre občanov miestnej časti Ko-
lonka. 

V súvislosti so súčasnou situáciou ohľadne koro-
navírusu, boli zo strany mesta zabezpečené cisterny 
pitnej vody pre občanov, ktorí k nej nemajú prístup 
– opatrenie, ktoré môže zamedziť šíreniu infekcie. Z 
Považskej vodárenskej spoločnosti bol objednaný 
1 meter kubický pitnej vody, ktorá bola pre obča-
nov marginalizovaných skupín dostupná v čase od 
11:00 do 12:30 hod. Občania mali možnosť nabrať si 
z cisterny pitnej vody do zásoby do bandasiek, prvá 
cisterna sa minula v priebehu trištvrtehodiny, avšak 
k dispozícii bola ešte jedna cisterna, ktorou vďačne 
mesto pomohlo i tejto skupine svojich občanov. O 
ďalšej dodávke pitnej vody pre marginalizované sku-
piny budeme vopred informovať prostredníctvom 
internetovej i facebookovej stránky mesta. 

Laura Krošláková

Dodávka pitnej vody na Kolonke
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Koronavírus už dorazil aj do Púchova. Bola to 
otázka času a je zrejmé, že prípadov bude pribúdať, 
preto musíme byť ešte opatrnejší. Hlavne vy, 
seniori, ste najohrozenejšou skupinou. Pokiaľ 
nemusíte, nevychádzajte von a zdržiavajte sa 

hlavne doma. Obmedzte nákupy v meste a využite 
služby, ktoré vám mesto ponúka. V prípade, že 
potrebujete nakúpiť základné potraviny, lieky alebo 
drogériu, či potrebujete rúško, zavolajte na číslo  
+421 42465 08 31 alebo 0903 400 019 - a my vám 
zabezpečíme dovoz priamo domov. Využite túto 

možnosť a nechoďte von. Pokiaľ predsa len musíte 
ísť k lekárovi alebo na nákup, na poštu, dajte si rúško. 
Využite tú možnosť, čo ponúkajú obchody a choďte 
len v čase, ktorý je vyhradený špeciálne pre seniorov. 

Mesto reaguje na všetky vaše požiadavky a potreby. 
Našou snahou bude postupne doručiť rúška do 
schránok všetkým seniorom nad 65 rokov. Väčšinou 
ide o bavlnené rúška, ktoré je dôležité vždy oprať 
a vydenzifikovať pred každým použitím (nie sú 
jednorázové). Je dôležité povedať, že mesto stále 
zabezpečuje nové a nové ochranné rúška a ja 
ďakujem všetkým sponzorom, ktorí dodali rúška 
bezodplatne. Taktiež tým, ktorí bez nároku na odplatu 
dodali materiál na výrobu rúšok. Veľké poďakovanie 
patrí aj vám, pani krajčírky a firmy, ktoré pre nás 
šijete dňom i nocou ďalšie a ďalšie rúška, ktoré si 
môže mesto od vás odkúpiť. Nesmierne si vážim 
vašu obetu a vašu snahu pomôcť nám všetkým. Ste 
pre nás naozaj nenahraditeľní. 

Poďakovanie však musím venovať aj zamestnancom 
mesta a mestských spoločností, ktorí s nasadením 
stále pomáhajú, zabezpečujú plnenie vašich 
požiadaviek, roznášajú rúška a nákupy, čistia mesto, 
vyvážajú smeti, chránia našu bezpečnosť v uliciach, 
poštárkam, ktoré roznášajú poštu, predavačom 
a predavačkám v obchodoch, upratovačkám, 
ktoré stále dookola dezinfikujú priestory, vodičom 
autobusov a hlavne všetkým zdravotníkom a 
dobrovoľníkom, ktorí sú v prvej línií. Ďakujem aj 
učiteľom a učiteľkám, ktoré sa venujú našim deťom a 
elektronicky s nimi riešia domáce úlohy, aby dopady 
na dopĺňanie ich vzdelania boli čo najmenšie. Je vás 
veľa, ktorým treba stále ďakovať.

Začalo jarné obdobie a tým prišlo aj teplejšie počasie 

a slniečko, ktoré nás láka von. Viem, že je to ťažké 
udržať doma deti, a preto vám, milí rodičia, prajem 
veľa trpezlivosti. Toto domáce učenie a tiež všetky 
aktivity v domácom prostredí, ešte asi nejakú dobu 
budú trvať, osobne však verím, že to trošku stmelí 
aj naše rodiny. Všade čítame, ako sa momentálne 
príroda čistí a oddychuje, ako sa čistí vzduch, moria... 
Oddychujte aj vy doma a užívajte si spoločné chvíle.

Ďakujem touto cestou aj za všetky vaše odkazy, 
v ktorých prejavujete podporu a poďakovanie za 
pomoc. Všetky sa mi dostali a ja vám touto cestou 
ďakujem za vašu spätnú väzbu. Som tu pre vás, 
Púchovčania, a snažím sa reagovať na všetky vaše 
podnety a návrhy. Som na vás nesmierne hrdá, akí ste 
disciplinovaní a ako dôsledne (až na pár výnimiek) 
nosíte rúška, rukavice a dbáte o bezpečnosť seba 
i svojho okolia. Naozaj ĎAKUJEM a želám pevné 
zdravie a trpezlivosť. Katarína Heneková

Rokovanie zastupiteľstva je nutné presunúť na neskorší termín
Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s 

organizovaním rokovaní obecných a mestských 
zastupiteľstiev v tomto období dáva do pozor-
nosti nasledovné.

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a ne-
vyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej 
ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vy-
hlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území 
Slovenskej republiky. Zároveň Vláda SR na svojom 
mimoriadnom zasadnutí dňa 15.03.2020 schválila 
ďalšie dôležité opatrenia na zabránenie šírenia no-
vého koronavírusu spôsobujúceho ochorenie CO-
VID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky zdôrazňuje, že cieľom prijatých opatrení 
je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v 
súvislosti s ochorením COVID-19 na rokovaní mest-
ského zastupiteľstva.

Preto prosím dodržiavajte a rešpektujte všetky opa-
trenia Vlády SR a rokovania mestského zastupiteľstva 
presuňte resp. odložte na neskorší termín pokiaľ sa 
situácia neupokojí a zvážte nevyhnutnosť rokovania 
mestského zastupiteľstva. V zmysle zákona o obec-
nom zriadení mestského zastupiteľstva rokuje vždy 
v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak 
je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslan-
cov. Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutná fyzická 
prítomnosť. 

Zároveň nie je možné ani vylúčenie verejnosti na-
koľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 8 je 

rokovanie mestského zastupiteľstva zásadne verejné 
a neverejné je len vtedy, ak predmetom rokovania sú 
informácie alebo veci chránené podľa osobitných zá-
konov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obec-
ného zastupiteľstva

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odme-
ny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgá-
nov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce 
alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre 
obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, 

najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve 
obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce 
alebo prenechanie majetku obce do užívania iným 
osobám.

Pokiaľ teda predmetom rokovania nie sú informá-
cie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, 
rokovanie mestského zastupiteľstva musí byť verej-
né. Vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva sa 
totiž zakazuje organizovať hromadné podujatia všet-
kým právnickým osobám, teda aj obciam.

Michal Kaliňák, ZMOS, foto: Slavomír Flimmel

Slovami primátorky:  Vírus už zasiahol aj náš región,  
prosím seniorov, zdržujte sa najmä v domácom prostredí 
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Prioritou je zachovanie zdravia všetkých dobro-
voľníkov a dobrovoľníčok a ľudí zapojených do rôz- 
nych iniciatív a programov.

Analýza rizík a ochranné opatrenia
• Myslíme na každý krok činnosti od okamihu, keď 

dobrovoľníci opustia dom, až do konca a identifiku-
jeme všetky riziká.

• Prijímame ochranné opatrenia pre každé riziko, 
riziká sa snažíme čo najviac alebo dokonca úplne 
eliminovať.

• Trváme na tom, aby dobrovoľníci mali jednora-
zové rukavice, rúška alebo respirátory, možnosť si 
umyť ruky alebo dezinfikovať a možnosť vyhnúť sa 
potrebnej preprave na vykonávanie úloh.

• Rátame s tým, že aj dobrovoľníci, ktorí sa na-
chádzajú v „teréne“, sú potenciálnym zdrojom náka-
zy. Preto sa podľa toho treba správať a nastaviť sys-
tém pomoci a zaškolenia.

Výber dobrovoľníkov
• V prvom rade zabezpečujeme, aby dobrovoľníci, 

ktorí sú zapojení do pomoci, boli v dobrom zdravot-
nom stave, a to fyzicky aj psychicky.

• V závislosti od úlohy sa musíme ubezpečiť, že 
každý kandidát má zručnosti potrebné na splnenie 
úlohy.

• V tomto čase obmedzených sociálnych kontak-
tov a možnosti vykonávať osobné pohovory, upred-
nostníme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí sú 
už nejakými organizáciami preverení a ponúkajú 
pomoc. Nábor v širokej verejnosti môže byť riskan- 
tný. Predídeme tak hrozbám ako napr. obťažovanie, 
okradnutie, ublíženie tým, ktorým má byť pomoc 
poskytovaná.

• S cieľom ochrániť všetkých zapojených určíme 
spôsob, akým budú dobrovoľníci označení, a tento 
spôsob komunikujeme aj smerom k prijímateľom 
služieb a verejnosti.

Dobrovoľnícke školenie
• Dobrovoľníci od nás musia dostávať najnovšie 

oficiálne informácie o víruse a všetky obmedzenia, 
ktoré môžu ovplyvniť ich činnosť alebo zdravie.

• Dobrovoľníci musia podrobne vedieť, čo budú 
musieť robiť, akým rizikám sú vystavení a aké sú 
prostriedky ochrany. Tie, ktoré majú k dispozícii, ako 
aj ďalšie, ktoré môžu obstarať samostatne.

• Dobrovoľníci by mali byť informovaní len čo nas-
tanú zmeny v ich činnosti alebo v ich podmienkach. 
Môže tak urobiť priamo koordinátor alebo dobro-
voľník, ktorý je určený na zabezpečenie dobrej ko-
munikácie v tíme.

Koordinácia aktivít a tímová komunikácia
• Koordinátor alebo koordinátorka je osoba z orga-

nizácie alebo inštitúcie, ktorá sa priamo zaoberá čin-

nosťami dobrovoľníkov a ich bezpečnosťou.
• Každý tím zavádza jednoduché a jasné metódy 

komunikácie a súhlasí s nástrojmi rýchlej notifikácie 
(napríklad WhatsApp, Messenger, SMS alebo iné) a 
overuje, či k nim majú prístup všetci členovia.

• Koordinátor oznamuje dobrovoľníkom akékoľvek 
zmeny, ku ktorým dôjde počas spolupráce, a oznámi 
hostiteľskej organizácii alebo inštitúcii všetky nové 
prvky, ktoré dobrovoľníci objavia „z terénu“.

Organizácie, ktoré majú dobrovoľníkov, na ktoré sa 
môžete obrátiť

• Červený kríž, Dobrovoľní hasiči, Slovenský skaut-
ing, Pathfinder, Fénix, rôzne kresťanské organizácie 
– DOMKA, LAURA, eRko.

Zdroj: Platforma dobrovoľníckych centier a 
organizácií, foto: pixabay

Zásady zapojenia dobrovoľníkov      
v čase hrozby šírenia koronavírusu

Koronavírus a následný pokles objednávok od 
zatváraných automobiliek znamenal stopku už aj 
najväčším slovenským gumárňam, ktoré v Púchove 
vlastní nemecký koncern Continental a ktoré zamest-
návajú takmer päťtisíc ľudí.

Podľa tlačovej hovorkyne Kataríny Pavlisovej robia 
v spoločnosti Continental Púchov všetko pre ochra-
nu zdravia svojich zamestnancov. “Napriek mnohým 
prijatým opatreniam na minimalizovanie rizika šírenia 
pandémie globálne trhy reagujú poklesom požiada-
viek na naše výrobky. Tento fakt spolu s našou zodpov-
ednosťou za ochranu zdravia našich zamestnancov a 
ich rodín nás vedie k rozhodnutiu o zastavení výroby v 
závode Osobné pneumatiky, a to od 19. marca do 22. 
marca vrátane,” komentovala rozhodnutie firmy Pavl-
isová. 

Ako ďalej doplnila, následne bude výroba v tomto 
závode prerušená od 26. marca do 5. apríla. 

“Závod Nákladné pneumatiky prerušuje svoju výro-
bu na obdobie 27. marca – 13. apríla vrátane. Uve-
domujeme si závažnosť prijatého rozhodnutia, ale za 
súčasnej situácie je to najzodpovednejšie, čo môžeme 
pre našich zamestnancov a spoločnosť urobiť,” dodala 
Pavlisová.

Pre spoločnosť Continental je zatváranie závodov 
o to nepríjemnejšie, že sám prechádza vnútorným 

ozdravením po tom, čo sa už vlani zaznamenal pok-
les objednávok celý automobilový biznis. Naopak, 
gumárne majú oproti automobilkám výhodu v tom, 

že ak sa aj teraz prepadne predaj nových automobi-
lov, pneumatiky budú potrebovať aj staršie automo-
bily.                      -r-

Spoločnosť Continental obmedzuje výrobu
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V piatok 20.3.2020 Úrad verejného zdravotníctva 
zverejnil prvý prípad nákazy infekciou COVID-19 
v meste Púchov. 

Pozitívne testovaným je muž z Považskej Bystrice 
pracujúci v NsP Zdravie Púchov ako obvodný lekár. 
Jeho hospitalizácia nebola nutná, v súčasnosti sa 
nachádza v domácej karanténe. Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici spustil 
protiepidemiologické opatrenia a kontaktoval všetky 
osoby, ktoré s ním prišli do úzkeho kontaktu. Podľa 
informácií z úradu verejného zdravotníctva ide o šesť 
úzkych kontaktov - zdravotníckych pracovníkov, ktorí 
sú teraz povinní ostať v štrnásťdňovej karanténe.

V stanovisku regionálnej hygieničky Renaty 
Beníkovej sa uvádza: 

„Dňa 20.2.2020 bol po deviatej hodine nahlásený 
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom v Považskej Bystrici potvrdený prípad na 
ochorenie COVID-19 u občana z okresu Považská 
Bystrica, ktorý pracovne pôsobí v  meste Púchov. 
Ihneď bolo začaté epidemiologické vyšetrovanie 
úzkych kontaktov, telefonicky im bola nariadená 
povinná karanténa. Úzke kontakty sú zdravotnícky 
pracovníci, ktorí budú laboratórne zdiagnostikovaní 
v zmysle platného usmernenia. Po vykonaní opatrení 
v zmysle usmerenenia hlavného hygienika v súvislosti 
s ochorením COVID - 19 spôsobeným koronavírusom 
SARS-CoV-2 nie je nutné zariadenie uzatvárať.“

V sobotu 21.3.2020 vydal svoje stanovisko aj 
zástupca NsP ZDRAVIE, Rastislav Pagáč:

„Poliklinika Zdravie sa dezinfikuje každodenne a včera, 
v piatok 20. 3. 2020, prešla obzvlášť špeciálnou externou 
dezinfekciou, prípravkami určenými konkrétne 
na dezinfekciu koronavírusu. Od pondelka, 23.3. 
2020, budú Poliklinika Zdravie a ordinácie fungovať  
v štandardných ordinačných hodinách lekárov tak, aby 
bola zabezpečená základná a nevyhnutná zdravotná 
starostlivosť o obyvateľov mesta a jeho okolia. Niektorí 
lekári, ktorí boli v kontakte s lekárom, u ktorého 
bol pozitívny test na koronavírus, sú momentálne  

v karanténe a teda nebudú zatiaľ ordinovať. Tí budú  
v priebehu najbližších dní testovaní, vzhľadom na to, že 
podľa metodiky môžu byť tieto osoby testované najskôr 
po šiestich dňoch od úzkeho kontaktu s infikovanou 
osobou. Našou snahou je zabezpečiť, aby v prípade, 
ak dotknutí lekári budú negatívne testovaní, mohli 
opäť pomáhať svojim pacientom v tomto mimoriadne 
náročnom období. Týmto prosím všetkých pacientov 
a klientov nášho zdravotného zariadenia, aby nosili 
rúška a ďalšie ochranné prostriedky, aby sme zabránili 
šíreniu vírusu aj v našom zariadení. Ďakujeme za 
pochopenie a vašu pomoc.“

Vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci 
TSK Elena Štefíková vydala v pondelok 23.3.2020 
Oznam pre občanov, ktorí navštevujú všeobecné 
ambulancie pre dospelých v NsP ZDRAVIE 
Púchov:

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva 
a sociálnej pomoci oznamuje pacientom, že počas 
neprítomnosti viacerých všeobecných lekárov, ktorí 
poskytujú zdravotnú starostlivosť v NsP Zdravie 
Púchov z dôvodu karantény nariadenej RÚVZ so sídlom  
v Považskej Bystrici do 31. 3. 2020 je zabezpečené ich 
zastupovanie nasledovne:

V meste Púchov sú v prevádzke aj ďalší poskytovatelia 
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre 
dospelých, ktorých môžu občania v prípade potreby 
kontaktovať telefonicky:

T.O.P. MEDICAL, s.r.o.,  
T. Vansovej 1344/44, 020 01  Púchov,  
MUDr. Ladislav Omasta, č.t.: 0948 737 438

MUDr. Milan Hanes, 1. mája 882/46, 020 01  Púchov, 
č.t.: 042/46 04 155

MUDr. Oľga Polacká oznamuje, že od 24. 3. 2020 
bude k dispozícii svojím pacientom k predpisovaniu 
liekov výlučne telefonicky na telefónnom čísle:  
042/46 05 342, prípadne elektronicky na adrese: 
polacka.olga8@gmail.com denne v čase od 8.00 
hod. do 12.00 hod. Lekárka nebude prítomná  
v ambulancii, ale predpisovanie liekov bude 
vykonávať elektronicky (e-recept) v mieste domácej 
izolácie. 

Slavomír Flimmel

Slovenská pošta prijala opatrenia pre epidémiu koronavírusu
Slovenská pošta doručuje denne tisíce zásielok po 

celom Slovensku. Jej zamestnanci na pobočkách, 
ako aj v teréne prichádzajú do kontaktu s miliónmi 
obyvateľov. S cieľom chrániť zdravie zamestnancov  
v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Sloven-
ská pošta upravuje doručovanie niektorých zásielok 
v zmysle usmernenia Úradu pre reguláciu elektronic-
kých komunikácií a poštových služieb SR. 

Minimalizovanie priameho denného kontaktu 
medzi obyvateľstvom je jeden zo zásadných dôvo-
dov zmeny. Druhým je možnosť pravidelnej kon-
troly bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov na 
pobočkách. Organizovaným preberaním zásielok  
v priestoroch pobočky, rešpektovaním ochranných 
preventívnych opatrení a usmernení, môže Sloven-
ská pošta v tejto chvíli účinnejšie zabezpečiť ochranu 
zamestnancov ako aj zákazníkov skôr na poštách ako 
priamo v teréne. 

Slovenská pošta upravuje doručovanie úradných 
zásielok, poistených listov, doporučených listov „Do 
vlastných rúk“, „Doručenkou/eDoručenkou“, „Do-
bierkou“, ale aj zásielok zaťažených inými poplatka-
mi (napr. zásielky colného konania). ). Pozastavuje 
ich doručenie na adresu doručovateľom, bude ich 
len oznamovať. Tieto zásielky budú uložené na po-
bočkách pôšt a zákazník dostane do schránky ozná-
menie o uložení zásielky (tzv. žltý lístok). Pri službe 
elektronické oznamovanie zásielok zas elektronickú 
notifikáciu zaslanú na e-mail alebo SMS. 

Vydávanie vyššie uvedených druhov zásielok bude 
zabezpečené pri priehradke na poštách, pričom 
úložná lehota týchto, tak zvaným oznámeným zásiel-
kam je automaticky predĺžená o ďalších 14 kalendár-
nych dní, bez vyberania poplatku za službu. Odberná 
lehota ostáva nezmenná, teda sa nepredlžuje, pre zá-
sielky so skrátenou odbernou lehotou (s označením 
„Uložiť....dní) a zásielky so službou „Neukladať“. 

Ostatné doporučené zásielky bude Slovenská 
pošta doručovať vhadzovaním do domovej listovej 
schránky. Pričom za deň doručenia sa bude považo-
vať deň vhodenia takejto zásielky do schránky alebo 
uloženia zásielky v poštovom priečinku. V prípade, 
že sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do poštovej 
schránky, bude uložená na pobočke pošty. Doručo-

vateľ nechá oznámenie o uložení zásielky na pošte. 

Doručovanie obyčajných listových zásielok pokra-
čuje ako doposiaľ. Zásielku doručovateľ vhodí do 
poštovej schránky. V prípade, že sa zásielka nedá 
kvôli veľkosti vhodiť do schránky, bude uložená na 
pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o ulo-
žení zásielky zákazníkovi v schránke. 

Ďalším z opatrení je celoplošné víkendové zatvo-
renie všetkých pobočiek Slovenskej pošty. Týmto sa 
rozširuje víkendové ochranné opatrenie komplexne 
na celú pobočkovú sieť, keďže minulý víkend boli za-
tvorené pobočky Slovenskej pošty len v nákupných 
centrách. 

Zdroj: Slovenská pošta

Opatrenia v NsP ZDRAVIE Púchov
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Pozor na požiare v prírodnom prostredí

Mestská polícia

Vodič narazil do plotu, v dychu mal 2,58 promile

Vodič narazil v Púchove do stĺpiku oplotenia. V dychu mal viac ako 2,5 promile.               FOTO: KR PZ Trenčín

Polícia informuje

Hasičský a záchranný zbor

Neradostnú štatistiku vodičov jazdiacich pod vply-
vom alkoholu doplnil vodič z Púchovského okresu. 
Považskobystrickí dopravní policajti vyšetrujú dop- 
ravnú nehodu, pri ktorej asistoval alkohol. Spôsobil ju 
32-ročný vodič z okresu Púchov na vozidle Peugeot 
306. Na miestnej komunikácii v Púchove v dôsledku 
nevenovania pozornosti vedeniu vozidla narazil do 
kovového stĺpika oplotenia rodinného domu. 

Privolaní policajti vodiča podrobili dychovej skúške. 
Vodič takmer na pravé poludnie nafúkal 1,16 mg/, čo 

predstavuje 2,42 promile alkoholu. Opakovaná dy-
chová skúška po dvadsiatich minútach ukázala ešte 
vyššiu hodnotu, a to 1,24 mg/l, čo predstavuje 2,58 
promile alkoholu. Škoda na vozidle bola predbežne 
vyčíslená na asi 400 eur.

Vodič už čelí obvineniu z prečinu ohrozovania pod 
vplyvom návykovej látky. O jeho treste rozhodne 
súd. Hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok.

 KR PZ Trenčín 

Každý rok spolu s postupným otepľovaním zaz-
namenávajú hasiči zvýšený počet požiarov, ktoré 
vznikajú v dôsledku spaľovania biologického odpa-
du alebo plošného vypaľovania trávnatých porastov. 
Ich častou príčinou býva nedbanlivostné konanie 
osôb pri spaľovaní biologického odpadu, následkom 
čoho sa požiar vplyvom vetra rýchlo rozšíri do okolia 
a spôsobí nemalé škody. Hasiči varujú pred nebez-
pečenstvom jarného spaľovania suchej trávy, lístia 
a vetví z poorezávaných stromov, pričom občanom 
odporúčajú takéto odpady kompostovať alebo 

využívať organizované akcie na odvoz biologického 
odpadu.

Upozornenie: Plošné vypaľovanie tráv a poras-
tov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého 
porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa 
však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba 
alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže do- 
siahnuť až do výšky 16.596 eur. 

Zdroj: policiasr.eu, foto: pixabay

Majiteľ bude pykať...
Hliadka mestskej polície preverovala telefo- 

nické oznámenie o túlavom psovi – krížencovi 
malého vzrastu čierno-bielej farby. Pes bol bez 
obojka, vôdzky, nemal ani čipovanie. Hliadka 
mestskej polície psa odchytila a umiestnila do 
záchytného koterca v areáli Podniku technických 
služieb mesta Púchov. Priestupok proti všeobec-
nemu záväznému nariadeniu mesta Púchov je v 
riešení. 

Ušiel...
Hliadku mestskej polície privolali na Moravskú 

ulicu, kde malo dochádzať k domácemu násiliu. 
Po príchode hliadky na miesto čakala pri vcho-
dových dverách bytovky žena, ktorá informo- 
vala, že ju napadol manžel. Hliadka sa presunula 
do jej bytu, kde bola sestra oznamovateľky. Tá 
mestských policajtov informovala, že manžel tam 
už nie je. Ďalej uviedla, že manželku sotil a odišiel 
z bytu preč. Ženu hliadka poučila o možnosti po-
dania oznámenia. Mestskí policajti informovali o 
prípade stálu službu Obvodného oddelenia Po- 
licajného zboru v Púchove. 

S rozbitou hlavou
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo- 

nické oznámenie, že na Štefánikovej ulici leží 
pred vchodom bytového domu na zemi muž 
s poranenou hlavou. Hliadka na mieste našla 
muža s rozbitou hlavou. Privolali mu zdravotných 
záchranárov, ktorí ho previezli na vyšetrenie do 
považskobystrickej nemocnice. 

Vyhrážal sa sebapoškodením  
Na oddelenie mestskej polície prišiel muž z Ly-

sej pod Makytou. Oznámil, že pri rieke Váh si vši-
mol muža, ktorý popíjal z fľaše alkohol a vyhrážal 
sa, že si niečo urobí. Keďže oznamovateľ mal 
dôvodnú obavu, aby si muž neublížil, oznámil 
prípad na mestskej polícii. Hliadka na mieste 
našla opitého muža, ktorý však nežiadal lekársku 
pomoc. Porušenie zákona ani priestupok hliadka 
nezistila.  

Agresívny mladík skončil v putách
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefo- 

nické oznámenie, podľa ktorého sa v Marczi-
bányho záhrade nachádza polonahý muž, ktorý 
napádal ľudí. Hliadka po príchode na miesto 
zistila, že skupina mladých ľudí drží na zemi po-
lonahého mladého muža, ktorý bol agresívny a 
kládol aktívny odpor. Keďže bol agresívny, mestskí 
policajti použili na jeho spacifikovanie putá. Hli-
adka zistila, že ide o muža z Púchova. Následne 
na miesto prišla aj hliadka Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Púchove. Tí požiadali hliadku 
mestskej polície o prevoz na obvodné oddelenie. 
Prípad realizuje štátna polícia.

Stále si to neuvedomujú..
Hliadky mestskej polície kontrolovali počas 

celého týždňa nariadenia vlády i mesta Púchov 
o opatreniach proti šíreniu nového koronavírusu 
na území mesta Púchov. Napriek upozorneniam 
v masovokomunikačných prostriedkoch si niek-
torí Púchovčania akoby neuvedomovali vážnosť 
situácie. Dôkazom toho boli mamičky s deťmi 
na detských ihriskách, mladí ľudia cvičiaci na 
posilňovacích strojoch na území mesta, nehovo-
riac o bezdomovcoch popíjajúcich na verejných 
priestranstvách. Mestskí policajti vo všetkých 
prípadoch osoby z miest vykázali a poučili ich o 
nebezpečnosti stretávania sa viacerých osôb na 
jednom mieste.   
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Hrozba nákazy koronavírusom znamená, že sa s 
veľkou pravdepodobnosťou ľudia viac presunú do 
áut, aby sa vyhli väčším skupinám ľudí, napr. v pros-
triedkoch hromadnej dopravy. Vlastné auto je teraz 
zrejme najbezpečnejším dopravným prostriedkom, 
ak budú vodiči a spolujazdci pamätať na niekoľko 
základných pravidiel. 

1. Čistá kľučka dverí, čisté svedomie
Vírusy sa môžu skrývať na častiach auta, ktorých sa 

najviac dotýkame. To je práve prípad kľučiek pred-
ných a zadných dverí. Preto by mali vodiči premýšľať 
o dezinfekčnom prostriedku, ktorý by sa mal stať tr-
valou súčasťou vybavenia vozidla, a to nielen počas 
hrozby koronavírusu. Pravidelne sa oplatí utrieť 
kľučky vhodnými prípravkami (nepoškodzujúcimi 
čalúnenie) a spolu s nimi i ďalšie kľúčové miesta v 
interiéri vozidla. Kľučky dverí, volant alebo radiaca 
páka ale nie sú všetko. Existuje mnoho prvkov au-
tomobilu, ktorých sa obvykle pri jazde s vysokou 
frekvenciou dotýkame, ako je napríklad čalúnenie, 
smerovky a stierače, rádio, nastavovanie sedadiel, 
úložné priestory, a dokonca i tlačidlo varovných sve-
tiel, pomocou ktorého často komunikujeme s ostat-
nými vodičmi, napríklad keď ďakujeme za prejazd 
dopravnou zápchou. 

2. Tankovanie? Myslite hlavou
Čerpacie stanice sú miesta, kde každý deň prejdú 

stovky ďalších motoristov. Postarajme sa o to, aby 
sme dopĺňali palivo bezpečne. Takmer všetky stanice 
majú pri stojanoch rukavice na jedno použitie. Ich 
hlavným účelom je chrániť ruky pred nečistotami, ale 
rovnako i pred baktériami. Pištole výdajného stojana 
sa každý deň dotýka mnoho ľudí, a preto hlavne v 
súčasnej dobe stojí za to dať si na ruky jednorazové 
rukavice. Pri platbe je najlepšie použiť bezkontak-
tnú kartu, takže zákazník ani obsluha nebudú mať 
žiaden kontakt s hotovosťou, ktorá denne prechádza  
mnohými rukami. 

3. Ste tým, čo dýchate
Starostlivosť o klimatizáciu a kabínový filter je bo-

hužiaľ činnosť, ktorú vodiči často podceňujú alebo 
jednoducho zanedbávajú. Mnoho automobilov jazdí 
po cestách s poruchami v klimatizačnom systéme. 
Medzitým môže mať špinavý filter alebo znečistená 
klimatizácia ďalekosiahle dôsledky. Čo dnes môžeme 
urobiť, je okrem iného dbať na vnútornú hygienu vo 
vozidle, vysávanie a čistenie interiéru. 

„Hlavnou úlohou kabínového filtra je zachytávať 
nečistoty zo vzduchu a filtrovať ich skôr, ako prídu do 
pľúc vodiča a cestujúcich. Upchatý a zanedbaný filter 
začína hromadiť nečistoty, ktoré neskôr vdychujú vo 
väčšom množstve, ako je obvyklé. Pravdepodobne 
nebudeme týmto spôsobom infikovaní vírusom, 
ale môžeme byť vystavení napríklad hubám, ktoré 
sú škodlivé pre pľúca a znamenajú ďalšie zbytočné 
ohrozenie dýchacej sústavy,“ hovorí Jindřich Krejčí, 
riaditeľ projektu ProfiAuto.

V automobiloch je niekedy užitočné použiť pre 
základnú hygienu činnosť, ktorú všetci bežne robia 
vo svojich bytoch alebo domoch – vyvetrať. Pomáha 
to osviežiť a vyčistiť vzduch a účinky sa prejavia 
okamžite. Dobrým riešením v boji proti vírusom a 
baktériám je však dekontaminácia ventilačného sys-
tému a interiéru ozonizáciou alebo čistením ultraz-
vukom. 

4. Bezpečnosť v servisoch
Pri častejšom používaní automobilu ako do-

pravného prostriedku sú potrebné aj častejšie 

opravy. Opravy automobilov sa preto musia rých-
lo prispôsobiť novej situácii. Z pohľadu možnej 
nákazy koronavírusom je veľmi dôležité, aby všet-
ci dodržiavali bezpečnostné postupy týkajúce sa 
zamedzenia priameho kontaktu medzi sebou, hy-
gienu v servisoch, umývanie rúk a nevyhnutnú dez-
infekciu. Distribútori odporúčajú, aby si mechanici 
objednávali diely a príslušenstvo pomocou svojich 
autorizovaných online katalógov.

Vodiči v tomto ohľade môžu tiež ovplyvniť svoju 
bezpečnosť a bezpečnosť mechanikov. „Stále viac 
autoservisov umožňuje modernú, virtuálnu komu-
nikáciou so zákazníkom, napríklad prostredníctvom 
aplikácie. Záujemcovia o opravu tak môžu pred-
bežne požiadať online. Pri návšteve servisného mies-
ta by sa mali spýtať mechanika na otázku dezinfekcie 
vozidla po oprave. Uprednostňovať bezhotovostné 
platenie alebo v tejto novovzniknutej situácii netrvať 
na skúšobnej jazde po oprave, ak to nie je nevyh-
nutne nutné,“ odporúča Jindřich Krejčí.

Zdroj: ProfiAuto, foto: pixabay

Na základe mimoriadnej situácie spôsobenej 
novým koronavírusom, ktorý spôsobuje ochoreniae 

COVID-19, zavádzame krízové cestovné poriadky 
(CP) s platnosťou od 20. marca 2020.

Autobusy MAD Púchov budú premávať nasle-
dovne:

23. - 25. 3. 2020 (pondelok - streda):
Nový cestovný poriadok platí pre linky č.1 a 2, linky 

č.3, 30, 31a, 31b, linky č. 5, 51, 51a a linky č.6, 61. Ne-
premávajú linky č. 4, 41, 5š, 60, 6š, 71š, 81š

26. - 28. 3. 2020 (štvrtok - sobota):
Premáva len linka č. 5 - nový CP ako v sobotu.
29. 3. 2020 (nedeľa):
Premáva len linka č. 5 - nový CP ako v nedeľu.
30. 3. - 4. 4. 2020 (pondelok-sobota):
Premáva len linka č. 5 - nový CP ako v sobotu.
5. 4. 2020 (nedeľa):
Premáva len linka č. 5 - nový CP ako v nedeľu.
V prípade potreby sme pripravení ihneď operatívne 

upraviť trasu, resp. doplniť linku č.5 tak, aby sa zlepši-
la obslužnosť aj iných mestských častí Púchova.

Nové CP nájdete na www.mhdpuchov.sk webe 
Púchovských novín.

Jozef Daniž, Autobusová doprava Púchov, a.s.

Ako sa chrániť v aute pred vírusom

Autobusy MAD Púchov majú nové cestovné poriadky
S platnosťou od 24.3.2020 bude Autobusová 
doprava Púchov, a.s., automaticky predlžovať 
bezplatne platnosti zliav na dopravných kartách 
MAD Púchov v uvedených kategóriách:

· Osoby zdravotne ťažko postihnuté, držitelia preuka-
zov ZŤP a ZŤP-S
· Sprievodca ZŤP-S, ktorý je držiteľ Púchovskej čipo-
vej karty, invalidný vozík alebo vodiaci pes
· Občania nad 65 rokov, ktorí sú držitelia Púchovskej 
čipovej karty.

Od 24.3.2020 zároveň bude Autobusová doprava 
Púchov, a. s., automaticky predlžovať bezplatne plat-
nosti dopravných kariet MAD Púchov vo všetkých 
kategóriách.

Platnosti dopravných kariet a zľavy budú na nich po-
sunuté automaticky - bez nutnosti podania žiadosti v 
PIC, a to do 30.4.2020, s možnosťou ďalšieho predĺže-
nia podľa aktuálnej situácie s koronavíru.

ADP Púchov.

Na základe mimoriadnej situácie spôsobenej 
koronavírusom COVID-19 zavádzame krízové ces-
tovné poriadky (CP) s platnosťou od 20.3.2020.

Autobusy MAD Púchov budú premávať:

24.-25.3.2020: Nový cestovný poriadok platí pre 
linky č.1 a 2, linky č.3, 30, 31a, 31b, linky č. 5, 51, 51a 
a linky č.6, 61. Nepremávajú linky č. 4, 41, 5š, 60, 6š, 
71š, 81š

26.-28.3.2020: Premáva len linka č. 5 - nový CP ako 
v sobotu.

29.3.2020: Premáva len linka č. 5 - nový CP ako v 
nedeľu.

30.3.-4.4.2020 (pondelok-sobota): Premáva len lin-
ka č. 5 - nový CP ako v sobotu.

5.4.2020 (nedeľa): Premáva len linka č. 5 - nový CP 
ako v nedeľu.

V prípade potreby sme pripravení ihneď operatívne 
upraviť trasu, resp. doplniť linku č.5 tak, aby sa zlepši-
la obslužnosť aj iných mestských častí Púchova.

Nové CP nájdete na www.mhdpuchov.sk.
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Slovensko čelí v týchto dňoch výzve, ako sa popaso-
vať a ako zvládnuť situáciu so šíriacim sa vírusom 
COVID-19. V Komenského inštitúte, ktorý vytvára 
priestor pre inšpiratívnych pedagógov, vo svojom 
úsilí pokračujú. Spájajú učiteľov, aby si mohli v tom-
to neľahkom období navzájom poradiť a zároveň 
mohli pomôcť aj rodičom, ktorí sa museli pustiť do 

vzdelávania svojich detí v domácom prostredí. Aj 
preto od pondelka 23. marca 2020 organizácia spus-
tila webináre “Magickí učitelia online.“

Učiť v dnešnej dobe z domu nie je až také náročné, 
ako sa na prvý pohľad zdá, na tom sa zhodli v 
Komenského inštitúte, ktorý organizuje aj ocene-
nie Učiteľ Slovenska. “Dlhodobo podporujeme 
učiteľov, na tom sa ani v tejto situácii nič nemení. 
Preto sa presúvame do online prostredia, kde chceme 

pomôcť učiteľom, ktorí nemajú dostatok skúseností 
s učením na diaľku. Zároveň ich chceme inšpirovať, 
aby hlavne v tejto situácii nedávali tak veľký dôraz na 
učenie množstva faktických informácií, či skúšanie ich 
zapamätania. Učitelia teraz majú skvelú príležitosť deti 
podnietiť k rozvoju tvorivosti, komunikačných zručnos-
tí, riešeniu problémov, či spolupráci s rodičmi. Je na nás, 
či táto kríza posunie vpred vzdelávanie alebo či sa silou 
mocou budeme držať neefektívnych foriem vzdeláva-
nia,“ vysvetľuje Radoslav Plánička z Komenského in-
štitútu. 

Od pondelka 23. marca 2020 preto na podporu 
učiteľov spúšťajú inšpiratívne webináre „Magickí 
učitelia online“. Svoje odporúčania ako vyučovať z 
domu, ako sa zamerať hlavne na žiakov a nezahltiť 
rodičov v nich predstavia finalisti ocenenia Učiteľ 
Slovenska, absolventi Komenského inštitútu a o- 
sobnosti z oblasti vzdelávania. Prvý webinár začí-
na v pondelok o 17:00 na facebookovom profile 
Komenského inštitútu. A v stredu počas livestreamu 
predstaví známy český didaktik a psychológ Róbert 
Čapek svoje praktické rady ako dobre a zmysluplne 
učiť aj na diaľku. Prehľad webinárov a prihlasovanie 
je na komenskehoinstitut.sk/webinare.

So žiakmi a študentmi sa spájame, odkazujú fi-
nalisti ocenenia Učiteľ Slovenska

Prerušenie školského roka trápi ako rodičov, tak 
aj pedagógov. Mnohí však zostávajú aj napriek 
neľahkej situácii aktívni. “Všetky deti majú v mobile 
WhatsApp, messenger Facebooku a iné aplikácie. 
Postačí, ak učiteľ vytvorí skupinu užívateľov triedy. 
Potom po spojení začne deti pohodlne učiť.  V tejto 

skupine si môžu zdieľať otázky v podobe chatu, urobiť 
skupinový hovor a učiteľ ho vie moderovať. Myslím že 
prevažná väčšina žiakov má doma prístup k internetu,“ 
hovorí Peter Pallo, Učiteľ Slovenska 2019 zo ZŠ Ru-
dolfa Dilonga v Trstenej. 

Viac tipov ponúka na svojom videu. Vyučovanie na 
diaľku realizuje aj ďalšia finalistka Učiteľa Slovens-
ka 2019 “Ja sa spájam so študentami podobne ako 
Peter Pallo pomocou Microsoft Teams a aj pomo-
cou EduPage. Oni radi objavujú nové veci. Hovory, 
ktoré sme mali, absolvovali prvýkrát, nakoľko doter-
az sme to využívali iba na chatovú komunikáciu či 
odovzdávanie a prideľovanie zadaní, aj to sme boli 
iba v začiatkoch,“ rozpráva Júlia Jánošiková z Gymná-
zia Malacky. 

“Mám nadviazanú aj spoluprácu s kolegami, ktorých 
som stretla na svojich stážach v NASA a v CERN-e. 
Umožňuje to mojim študentom online vzdelávanie 
nielen z môjho výkladu alebo podkladov, ale z medz-
inárodných portálov, ktoré nemusím vyhľadávať, na-
koľko si ich vymieňame s kolegami zo stáží medzi se-
bou,“ dodáva Júlia Jánošiková. Učitelia majú aj rôzne 
tipy pre rodičov, ktorí môžu využiť čas doma aj na 
menšie experimenty. 

“Experiment je zážitok pre všetkých zúčastnených. 
Som presvedčený o tom, že takouto formou sa dá 
práve fyzika veľmi príťažlivo sprostredkúvať žiakom a 
študentom,“ reaguje Jozef Beňuška, finalista Učiteľa 
Slovenska 2018 z Gymnázia V. P. Tótha v Martine, jeho 
návod, ako si doma zaexperimentovať, nájdete tu. 
Sprístupnil aj svoju Multimediálnu učebnicu fyziky 
pre základné a stredné školy.  Komenského inštitút

Učiť online sa dá všetko, netreba sa báť experimentovať

Krízový štáb vo štvrtok 12. marca rozhodol o 
zatvorení všetkých škôl a školských zariadení 
na území Slovenskej republiky od pondelka 16. 
marca na 14 dní. Prerušenie vyučovania v školách 
v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si 
vyžiadalo využívanie online formy vzdelávania.

Učitelia a žiaci majú na výber z viacerých portálov 
podporujúcich dištančné formy vzdelávania a aj 
jazyky národnostných menšín. Ako agentúru SITA 
informoval tlačový odbor ministerstva školstva, pre-
rušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti 
šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie práve 
tejto formy v oveľa vyššej miere ako doposiaľ.

Podľa najnovšieho výskumu Centra vedecko-tech-
nických informácií z tohto roku, týka sa používania 
internetu v domácom prostredí, má 96,6 percenta 
žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom 
prostredí a 93,6 percenta žiakov mobilný telefón s 
internetom, ktorý využíva. Riaditeľom škôl rezort 
odporúča, zabezpečiť žiakom podmienky pre 
samoštúdium v rámci prípravy na Testovanie 9 či na 
maturitnú skúšku. Študenti by pri domácej príprave 
mali využiť testy z predchádzajúcich ročníkov zverej- 
nené na stránke Národného ústavu certifikovaných 
meraní vzdelávania.

Ministerstvo poznamenalo, že vo februári spustilo 
portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného 
obsahu „Viki“ v rámci podpory interaktívneho 
vzdelávania v materských, základných a stredných 
školách na adrese viki.iedu.sk/resources/browser/
verejne. Obsah je v slovenčine, v maďarčine a v an-
gličtine. Zameriava sa na prírodovedné predmety, 
akými sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, 
fyzika a učitelia tu nájdu aj predmety z oblastí fi-
nančnej gramotnosti či environmentálnej výchovy. V 
súčasnosti sú na portáli sprístupnené aj vzdelávacie 
materiály pre stredné odborné školy, ktoré vznik-

li v rámci národného programu Rozvoj stredného 
odborného vzdelávania. Ide o viac ako 60-tisíc krát-
kych videí a ukážok, ktoré sú momentálne dostupné 
verejnosti bez nutnosti prihlásenia sa.

Vzdelávacie materiály v angličtine a v jazyku národ-
nostných menšín, ktoré vznikli v rámci projektu Ikati-
ka, nájdu učitelia na vzdelávacom portáli Planéta ve-
domostí - planetavedomosti.iedu.sk. Ten predstavuje 
komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, slúži na 
prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiak-
mi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu 
domácich úloh vypracovaných žiakom. V súčasnosti 
obsahuje viac ako 30-tisíc vzdelávacích materiálov z 
matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy.

Od 18. marca bol sprístupnený bez akýchkoľvek 
obmedzení aj obsah a vzdelávacie nástroje vyt-
vorené v rámci národného projektu IT Akadémia 
– vzdelávanie pre 21. storočie - itakademia.sk. Ide 

predovšetkým o inovatívne metodiky z informatiky, 
matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vy-
braných predmetov zameraných na IKT pre všetky 
základné a stredné školy na Slovensku. Jeho cieľom 
je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov 
na diaľku aj s využitím učebných materiálov vyt-
vorených v rámci projektu. Konať sa budú napríklad 
takzvané webináre, teda online workshopy pre 
učiteľov jednotlivých predmetov, zamerané na 
konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na 
odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu 
skúseností pri využívaní vhodných technológií.

Učitelia majú k dispozícii aj systém elektronického 
testovania etest.sk. Môžu využiť modul učiteľského 
testovania, v rámci ktorého majú k dispozícii hotové 
úlohy a testy z Banky úloh a testov, prípadne si z úloh 
môžu zostaviť vlastný test podľa svojich požiadaviek 
a cieľov.     Zdroj: zmos.sk, foto: pixabay

Učitelia a žiaci môžu na výuku použiť internet
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Ak zamestnanci pracujú vo vzdialenosti viac ako 
1,5 m, nemusia nosiť rúšku stále.

Ak hovoria s druhým zamestnancom v menšej vzdi-
alenosti, rúšku si nasadia. 

Aby vzniklo ochorenie, musí do človeka vniknúť 
tzv. infekčná dávka (dostatočný počet mikroorga-
nizmu), aby prekonali obranný systém človeka (pro-
tilátky, enzýmy, Killer bunky atď).

Vniknutie sa deje cez dýchacie cesty a rúška hrajú 
v minimalizácii možnosti nákazy nezastupiteľnú úlo-
hu.

Naopak, pri mimopracovných aktivitách (napr. pre-
chádzky, beh, výlety, atď.), kde je človek sám, rúško 
nemá žiaden účinok.

V kanceláriách, kde sú dvaja a viac ľudí, odporúčame 
rúšku používať a častejšie vetrať. 

Pracovná zdravotná služba Pro Benefit s.r.o., 
foto: pixabay

Seniori sú najviac ohrození náka-
zou koronavírusom. 

Základné odporúčania pre senior-
ov:

• zostaňte doma a v čo najmenšej 
miere vychádzajte z domu alebo bytu,

• ak von ísť musíte, noste ochranné 
rúško, prípadne šatku či šál, ktorá vám 
zakryje nos a ústa, noste ochranné ru-
kavice,

• poproste susedov alebo známych, 
aby vám nakúpili, ak to nie je možné, 
obráťte sa na miestny úrad a poproste 
o sprostredkovanie nákupu, ktorý vám 
prinesú priamo domov,

• necestujte, ak to nie je nevyhnutné, 
• ak cestujete mestskou dopravou či 

vlakom, noste ochranné rúško a ruka-
vice a čo najmenej sa dotýkajte plôch 
v týchto prostriedkoch,

• po návrate domov si dôkladne 
umyte ruky teplou vodou a mydlom a 
dodržiavajte zásady osobnej hygieny,

• vyhýbajte sa kontaktu s ostatnými, 
nenavštevujte svojich príbuzných a 
známych, kontaktujte ich radšej tele-
fonicky,

• uistite sa, že máte dostatočnú záso-
bu liekov, ktoré pravidelne užívate, ak 
nemáte, zavolajte svojmu lekárovi, aby 
vám vystavil elektronický recept, lieky 
si potom vyberte v najbližšej lekárni.

Preventívne opatrenia účinné voči 
kvapôčkovým nákazám:

• umývajte si ruky často mydlom a 
teplou vodou, najmenej 40 sekúnd, 

• ak nie je k dispozícii mydlo a voda, 
treba použiť dezinfekčný prostriedok 
na ruky na báze alkoholu,

• očí, nosa i úst sa nedotýkajte 
neumytými rukami,

• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní 
a kýchaní jednorazovou papierovou 
vreckovkou a následne ju zahoďte do 
koša,

• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s 
ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy ale-

bo chrípky,
• dodržiavajte vzdialenosť najmenej 

jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, 
kto kašle alebo kýcha,

• vyhýbajte sa oblastiam s vysokou 
koncentráciou ľudí,

• v domácnosti dbajte na zvýšenú 
dezinfekciu povrchov, niekoľkokrát 
denne nárazovo vetrajte,

• dezinfikujte najmä kľučky na 
dverách dezinfekčnými prostriedkami 
s obsahom chlóru či jódu, 

• choroboplodné zárodky môžu byť 
na tlačidlách zvončekov, na vodovod-
ných batériách, na nákupných 
vozíkoch a iných predmetoch, ktoré 
bežne používate,

• ak ste chorý, zostaňte doma a tele-
fonicky kontaktujte svojho ošetru-
júceho lekára, ktorý určí ďalší postup 
liečby.

Ruky si umývajte:
• pri akomkoľvek pocite nečistých 

rúk,
• po ceste v prostriedkoch hromad-

nej dopravy,
• pred, počas a po príprave jedla,
• pred konzumáciou jedla,
• po každom použití toalety,
• po manipulácii so zvieratami a ich 

krmivom,
• po manipulácii s odpadom a odpa-

dovým košom,
• pred a po návšteve nemocnice ale-

bo lekára.
Pravidlá ako si správne umývať 

ruky:
• každé umývanie rúk má trvať 40 – 

60 sekúnd,
• navlhčite si ruky teplou vodou a na-

berte si dostatočné množstvo mydla,
• ruky si potierajte spôsobom dlaň 

o dlaň, pokračujte preložením dlane 
pravej ruky na chrbát ľavej ruky s 
čistením vnútorných strán prstov a 
opačne,

• trením čistite spojené prsty 

pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, 
následne zovrite prsty jednej ruky do 
dlane a potierajte si ich oproti druhej 
dlani,

• nasleduje čistenie ľavého palca 
krúživým pohybom pravou rukou a 
opačne,

• ľavú dlaň si čistite krúživým pohy-
bom spojenými prstami pravej ruky a 

opačne,
• ruky si opláchnite vodou a dôkladne 

utrite jednorazovou utierkou alebo 
čistým uterákom.

Umývanie rúk s alkoholovým dez-
infekčným prostriedkom: 

• naberte plnú dlaň dezinfekčného 
prostriedku a naneste ho na celý 

povrch rúk,
• preložte dlaň pravej ruky na chrbát 

ľavej ruky, čistite vnútorné strany prs-
tov a opačne,

• trením si čistite spojené prsty pravej 
ruky proti ľavej ruke a opačne,

• uzavrite prsty jednej ruky do druhej 
dlane a potierajte nimi druhú dlaň,

• krúživým pohybom si čistite ľavý 

palec pravou rukou a opačne,
• spojenými prstami pravej ruky čis-

tite krúživým pohybom ľavú dlaň a 
opačne,

• keď ruky vyschnú, sú vydezinfiko-
vané.

Zdroj: Úrad verejného zdravot-
níctva SR, foto: pixabay

Úrad verejného zdravotníctva SR: 

Užitočné rady týkajúce sa ochorenia spôsobené koronavírusom COVID-19

Praktické informácie pre seniorov
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Tv o r m e  m e n e j  o d p a d u  
a  b u ď m e  z o d p o v e d n í !

V rámci opatrení, ktoré v uplynulých 
dňoch prijímajú samosprávy po celom 
Slovensku, a po niekoľkých zasadnu-
tiach mestského krízového štábu v 
Púchove, zabezpečilo vedenie mesta 
pre svojich občanov ďalšie interné opa-
trenia v priestoroch MsÚ Púchov, ktorý 
v súčasnosti funguje v obmedzenom 
režime (v zmysle pravidelne uverejňo-
vaných oznamov na úradnej tabuli in-
ternetovej stránky mesta).

Textilné sedačky, náročnejšie na dez-
infekciu a celkovú údržbu, boli v prie-
behu tohto týždňa nahradené prak-
tickejšími plastovými setmi sedačiek, 
ktoré budú rovnako pohodlné a pre-
dovšetkým sa pri ich pravidelnej dez-
infekcii zamedzí šíreniu baktérií. I touto 
cestou sa snažíme, po opätovnom za-
vedení bežných úradných hodín, sprí-
jemniť vám návštevu mestského úra-
du a veríme, že súčasnú situáciu spolu 
zvládneme najmä vďaka správnemu 
dodržiavaniu všetkých opatrení.

Prednostka MsÚ Púchov Iveta 
Brindzová: „Úprava priestoru cho-
dieb na prízemí mestského úradu, 
kde sa v bežný stránkový deň po-
hybuje množstvo ľudí, spočívajúca 
v zabezpečení plastových sedačiek, 
má primárne za cieľ chrániť zdravie 
obyvateľov a vytvoriť im hygienické 
a čo najmenej zdravotne závadné 
prostredie. Aj takýmto spôsobom 
reagujeme na súčasný stav súvisiaci 
s prenosným ochorením COVID-19, 
ak chceme byť riadne pripravení na 
situáciu, keď bude úrad opäť otvorený 
pre verejnosť. Našou úlohou je, aby 
bol čo najviac bezpečný. Osobne si 
myslím, že okrem hygienického hľadis-
ka obyvatelia ocenia aj vizuálny efekt, 
pretože nové plastové sety príjemne 
osviežili interiér úradu.“

Zatvorenie mestského úradu pre 
verejnosť a s tým súvisiace opatrenia 
potrvajú aj naďalej v 13. týždni – od 23. 
3. do 27. 3. 2020.     Zdroj: MsÚ Púchov

Začiatkom mesiaca marec zabez-
pečilo Mesto Púchov dve výrazné 
opravy, realizované na základe pod-
netov obyvateľov. 

Na základe havarijného stavu auto-
busových zastávok – jednej na Námestí 
slobody a dvoch v mestskej časti 
Kolonka, sa mesto rozhodlo opraviť 

tieto autobusové zastávky a spríjem-
niť občanom čakanie na autobusové 
linky. Okrem autobusových zastávok 
sa, na základe podnetov z rekreačnej 
oblasti v mestskej časti Cerov, podarilo 
mestu zabezpečiť opravu výtlkov a či-
astočnú úpravu cestnej komunikácie v 
kritickom úseku.               Zdroj: MsÚ

Mesto Púchov v súčinnosti s Podni-
kom technických služieb mesta s.r.o. 
Púchov každoročne organizuje akciu 
„Jarné upratovanie mesta“.

V rámci jarného upratovanie pra-
covníci PTSM rozmiestňujú veľko-
objemové kontajnery pre jednotlivé 
mestské časti na uloženie a odvoz 
objemného odpadu. Individuálny 
zber nebezpečného a elektronického 
odpadu bude uskutočnený na základe 
požiadavky formou objednávky cez 

zástupcov jednotlivých miestnych 
častí. Následný zber nebezpečného 
a elektronického odpadu bude vyko-
naný individuálne v miestnej časti u 
nahlásených občanov. Rozmiestne-
nie veľkoobjemových kontajnerov 
na uloženie objemného odpadu pre 
jednotlivé mestské časti sa bude riadiť 
nasledovným harmonogramom:

Zodpovedný pracovník PTSM s.r.o.: 
Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 
140, alebo mail: halas@ptsmpu.sk

Jarné upratovanie v meste 
Púchov pokračuje

Nové sedačky pre občanov 
na mestskom úrade

Realizované opravy v meste

Koronavírus zasiahol nielen Slo-
vensko, ale týka sa celého sveta. 
Tento problém sa dotkol všetkých 
oblastí nášho života a prináša mno-
hé obmedzenia. Nevynímajúc ani na-
kladanie s odpadmi. 

Viac ako hocikedy predtým je teraz 
dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás 
všetkých. Či už v súkromnom živote, 
keď sa naozaj musíme správať zodpo-
vedne a chrániť svoje zdravie, ale aj  
v ostatných oblastiach každodenného 
života, ktorý sa teraz zúžil najmä na 
naše domácnosti. 

Buďme ohľaduplní
V dôsledku situácie spôsobenej ko-

ronavírusom musíme oceniť i prácu 
tých, ktorí zabezpečujú, aby základné 
služby ďalej fungovali. Nemáme na 
mysli len zdravotnícky personál a do-
dávateľov potravín, ale aj tých, ktorí 
majú na starosti odvoz a ďalšie spraco-
vanie odpadu.  Práve teraz je treba byť 
k pracovníkom zberových spoločností 
ešte viac ohľaduplní a trpezliví, keďže 
robia naozaj významnú činnosť a ani 
oni nie sú imúnni voči nákaze. Prosím, 
neukladajte odpad vedľa kontajnerov, 
nevystavíte ich tak ďalšej manipulácii 
s odpadom, a tým znížite riziko ich prí-
padnej nákazy. 

Čím menej, tým lepšie
Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých 

ostali uväznení vo vlastných domác-
nostiach, kráti upratovaním. Skúste 
však toto jarné upratovanie odložiť na 
neskôr, aby sa zbytočne v tejto situácii 
nepreplňovali kontajnery. Snažte sa 
tvoriť čo najmenej odpadu. Nakupujte 
len naozaj nevyhnutné veci, aby ste čo 
najviac predchádzali vzniku odpadu a 
ešte viac dbajte na to, aby ste triedili 
správne a do triedeného zberu vyha-

dzujte len poriadne stlačené plastové 
fľaše, krabice, plechovky či nápojové 
kartóny. A ak máte doma odpad, ktorý 
patrí na zberný dvor, a nijako vás neo-
hrozuje, vydržte to a odložte návštevu 
zberného dvora na neskôr. 

Rúško nepatrí do triedeného zberu
Mnohých ľudí zaujíma to, že ako vlast-

ne naložiť s použitým rúškom či respirá-
torom. Zákon o odpadoch so situáciou, 
akou je takáto pandémia, nepočíta. 
Podľa vyjadrenia Ministerstva život-
ného prostredia SR, ktorý v tejto veci 

oslovil aj Úrad verejného zdravotníctva 
SR, treba s jednorazovými rúškami na-
kladať tak, ako s potenciálne infikova-
nými. Teda najlepšou možnosťou je ich 
po zložení vložiť do plastového vrecka, 
umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmeso-
vého odpadu a opätovne si poriadne 
umyť ruky a postupovať podľa hygie-
nických pravidiel. V žiadnom prípade 
tieto rúška nepatria do triedeného zbe-
ru! Ak máte rúško šité, tak ho nezabud-
nite po každom použití oprať a vyžehliť, 
aby ste zlikvidovali potenciálnych nosi-
čov nákazy. 

Čo s odpadom, ak som v karanténe? 
Aj ľudia, ktorí sa už ocitli v karanténe 

z dôvodu návratu zo zahraničia alebo 
tí, u ktorých je podozrenie, že by mohli 
byť nakazení, tvoria vo svojich domác-
nostiach odpad. Je nevyhnutné, aby  
s odpadom nakladali veľmi zodpoved-
ne. Odpad je potrebné vložiť do plas-
tového vreca na odpadky a po každom 
ďalšom použití ho riadne zviazať. Po 
naplnení je treba vložiť toto vrece do 
ďalšieho vreca a takto uložený odpad 
držať doma, až kým nie sú známe vý-
sledky testov alebo najmenej 72 hodín. 
Až po uplynutí 72 hodín alebo ozná-
mení negatívnych výsledkov je možné 
tento odpad umiestniť do zberných ná-
dob, aby sa čo najviac predišlo ďalším 
možným nakazeniam. 

ENVI-PAK plní svoje záväzky
Aj OZV ENVI - PAK s plnou vážnos-

ťou reflektuje na aktuálne udalosti a 
neustále zodpovedne pracuje na tom, 
aby plnila všetky zmluvné povinnosti 
svojich klientov a zabezpečovala služ-
by triedeného zberu odpadu pre obce. 
Zamestnanci spoločnosti sú plne k dis-
pozícii, takže je možné sa na nich kedy-
koľvek obrátiť. Komunikácia prebieha 
naďalej, avšak bezkontaktne – telefo-
nicky alebo e-mailom. 

Ako sa nateraz zdá, tým že Sloven-
sko zareagovalo veľmi rýchlo „kúpilo si 
čas“, ktoré iné, doteraz veľmi zasiahnuté 
krajiny nemali. Hoci je situácia vážna, 
našťastie, zatiaľ nie je kritická. Veríme, 
že počet nakazených novým vírusom 
nebude prudko narastať, hoci vieme, že 
iste budú pribúdať. Preto vás prosíme, 
aby ste čo najviac dbali o svoje zdravie 
a zdravie svojich najbližších.

Zdroj: OZV ENVI - PAK
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“Z toho, čo neviete, by bola skvelá kniha.”  
Sydney Smith

Niektorí maturanti by po tomto citáte zrejme 
radšej išli písať knihu než vypĺňať testy. No netreba 
sa obávať, na písanie bude veľa priestoru pri tvorení 
maturitného slohu. Ak si si to ešte nevšimol, máme 
marec a vyššie uvedený citát som nevybrala len 
pre povzbudenie maturantov, ktorí sa už nevedia 
dočkať nového termínu maturitnej skúšky. Marec je 
krásne zvláštny tým, že sa môže pýšiť titulom Mesi-
ac kníh. Kto mu priradil tento prívlastok neviem, ale 
je skvelé, že knihám sa venuje celý mesiac. 

Keďže sme po voľbách a už nečítame volebné pro-
gramy, môžeme sa presunúť k trochu príjemnejším 
dielam. A v časoch karantény  máme na to naozaj 
dosť času. Ak ešte nevieš, aké dielo si vyberieš, máš 
skvelú možnosť inšpirovať sa recenziami našich re-
daktorov a redaktoriek. 

U mňa to nanešťastie bude buď povinné čítanie, 
alebo učebnica do autoškoly. Tak ak chceš príjemný 
zážitok, mnou sa radšej neinšpiruj. 

Vaszília Bartošová

Koľko vašich žiakov sa dostalo na strednú ško-
lu? 

 Z mojich prvých žiakov, ktorých som dostal ako 
siedmakov, ani jeden. Aspoň nie na také typy škôl ako 
sú gymnáziá, obchodné akadémie alebo odborné 
školy s maturitou. 

Prečo?
Každý z nich na základnej škole aspoň dvakrát pre-

padol, a keďže povinná školská dochádzka trvá desať 
rokov, nevedel sa už dostať do deviateho ročníka a 
tým pádom ani na klasickú strednú školu.

Deti zvyčajne neprepadávajú. Prečo sa to stáva 
im? 

Za tým je kombinácia viacerých vecí. Moji žia-
ci napríklad doma nehovoria po slovensky, ale po 
rómsky.  Keď prišli prvýkrát do školy, učiteľky na 
nich rozprávali po slovensky, ale oni po slovensky 
poriadne nevedeli, takže im nerozumeli. Učiteľky si 
pomysleli, že tie deti musia byť hlúpe, a už to išlo. 
Aj podľa štatistík prepadáva najviac detí práve v 
prvej triede, teda hneď po nástupe do školy. Navyše, 
rómske deti často posielame do “nultých ročníkov”, 
čo má byť akoby náhrada za škôlky, ktoré sú často 
nedostupné. Lenže na základnú školu môžete chodiť 
len desať rokov - a ak ste išli do nulky a potom vás 
nechali napríklad v prvom ročníku prepadnúť, tak 
neskôr môže byť človek aj Einstein, ale základnú ško-
lu skončí maximálne v ôsmom ročníku.

Čo robí teenager, ktorý nemá strednú alebo 
dokonca ani dokončenú základnú školu?

Líši sa to. Niektorí, najmä chlapci, ešte stále 
navštevujú dvojročnú školu, kde sa učia za po-
mocných murárov alebo kuchárov. To sú ale školy, z 
ktorých nemajú ani len výučný list a väčšinou býva-
jú veľmi nekvalitné. Takisto chodia často s chlapmi 
z komunity robiť na “fušky”, napríklad na stavby v 

Bratislave, na diaľnice alebo pracovať do Čiech.  Keď 
chodíte na strednú, nikto vám neplatí a takto vedia 
chlapci aspoň pomôcť svojej rodine. Dievčatám sa 
zase stáva, že si nájdu chlapca a založia vlastnú rod-
inu, ich úlohou je teda starať sa o deti. Aj ja som mal 
v triede žiačky, ktoré otehotneli, keď mali šestnásť 
rokov. 

Vo svojej knižke A okraje máš kde?  ste o deťoch 
napísali: ,,Oni ako by sa každý deň znova narodili, 
večer zomierali a ďalší deň sa znova narodili.” Čo 
ste tým mysleli?

Veľmi veľa rómskych rodín žije v generačnej chudo-
be, teda že chudobní nie sú len rodičia detí, ale veľmi 
chudobnými boli aj ich starí alebo prastarí rodičia 
a pravdeopodobne budú chudobné aj ich vlastné 
deti. Keď človek žije v generačnej chudobe, nesníva 
o tom, kam pôjde na dovolenku, na akej škole by ch-
cel študovať alebo kam sa pôjde cez víkend zabaviť. 
V takomto prostredí musia ľudia riešiť v prvom rade 
to, aby vôbec prežili dnešný deň. Aby sa mali z čoho 
aspoň raz za deň najesť. Aby si mali čím zakúriť. Aby 
mali za čo kúpiť deťom lieky, ak sú práve choré, čo 
teda bývajú dosť často. A keď je vašou prioritou 
prežiť daný deň, človek už nemá energiu rozmýšľať 
nad ďalekou budúcnosťou. A keby sa náhodou nad 
tou budúcnosťou zamyslel, tak by sa z toho zbláznil, 
lebo vidí, kde žije a vie, že sa z toho dostane len záz-
rakom.

Ako učiteľ ste chodili aj do osád, kde žiaci býva-
li. Ako vyzeralo prostredie, v ktorom tieto deti 
vyrastali?

Bolo to rôzne. Asi tretina žiakov pochádzala z ko-
munity, kde mali zavedený vodovod, kanalizáciu a 
bývali v klasických murovaných domoch. Ale zvyšné 
deti často prichádzali do školy z rodín, kde nemali 
tečúcu vodu, kde celá rodina -  pokojne aj desať až 
dvanásť ľudí - žili spolu v jednej malej izbičke, ktorá 
bola pozbíjaná z dreva alebo plechov. Nemali teda 
žiadne súkromie ani podmienky na učenie sa.

Ako sa dajú učiť deti, ktoré doma nemajú do-
bré podmienky na učenie a k vzdelaniu nie sú 
vedené?

Musíme ich v škole motivovať. V podstate to nie je 
ťažké. Najskôr si s deckami musíte vytvoriť vzťah, aby 
vám dôverovali. A potom zo školy musíte spraviť “fun” 
- a teraz nemyslím srandičky, ale nastaviť vyučovanie 
tak, aby väčšinu času museli vymýšľať a prichádzať 
na veci samotní žiaci. Ak to takto učiteľ robí pravi-
delne, v deťoch sa opäť prebúdza “vnútorná motivá-
cia” - teda že sa v škole neučím preto, aby som mal 
pokoj od učiteľa a od rodičov, ale preto, že ma to baví 
a samotné učenie ma napĺňa. Asi by som ani nemu-
sel dodávať, že takýto spôsob učenia sa by pomohol 
všetkým žiakom, nielen tým rómskym a chudobným. 
Plus sa tým decká prirodzene učia aj soft-skills, bez 
ktorých si dnes lepšiu prácu nájdeme len ťažko - teda 

kreativite, spolupráci alebo kritickému mysleniu.
A z pohľadu štátu? Čo by mal štát robiť pre-

to, aby vaši  žiaci, ktorí pochádzali z generačnej 
chudoby, dosahovali podobné výsledky ako deti 
z ,,normálnych” rodín?

Veľmi by pomohlo, keby sa štát o deti a rodiny 
zaujímal ešte predtým, ako prídu do školy. Úplnou 
samozrejmosťou by malo byť, že deti už od troch 
rokov budú môcť chodiť do škôlky a že škôlky budú 
zadarmo. Aspoň pre deti z chudobných rodín. S 
týmto máme zatiaľ veľký problém. Ešte viac by po-
mohlo, keby štát zainvestoval do podpory rodín v 
prvých troch rokoch života detí, tento vek je totiž 
pre ich  rozvoj najkľúčovejší.  Bude nás to síce stáť 
dosť peňazí, ale ekonómovia po celom svete sa 
zhodujú, že takéto investície by sa nám neskôr nie-
koľkonásobne vrátili. A ešte by veľmi pomohlo, keby 
sa viac investovalo do učiteľov. Jednak do ich platov, 
aby sa na pedagogiku začali hlásiť naši najlepší žia-
ci a nemuseli v budúcnosti  živoriť.  Taktiež musíme 
zmeniť tréning samotných učiteľov - aby si boli v prá-
ci istejší, aby skúšali nové veci, aby vedeli, že sa dá 
učiť aj inak ako diktovaním poznámok od katedry. A 
veľmi dôležité je,  aby im v tom mal kto pomôcť.

Veríte, že nová vláda situáciu zlepší?
Nič iné nám zatiaľ nezostáva, ale väčšina politikov 

sa, bohužiaľ, stále tvári, že toto sú neriešiteľné prob-
lémy. Alebo - čo je ešte horšie - rovno argumentujú, 
že “veď Rómovia”. Ani jedno z toho nie je pravda, ale 
je pre nich ľahšie a pohodlnejšie tváriť sa tak. A bohu-
žiaľ, je to častokrát ľahšie aj pre nás, nerómov.

Za rozhovor ďakuje Nina Melicherová

Prežiť dnešný deň...
Na polceste medzi Košicami a Prešovom v jednom z najchudobnejších regiónov Slovenska  sa nachádza obec 

Šarišské Bohdanovce. V miestnej základnej škole tvoria väčšinu žiakov Rómovia z vylúčených komunít, ktorí sú 
v našom školskom systéme už vopred odpísaní na neúspech. Práve tieto deti prišiel na dva roky učiť v rámci pro-
gramu Teach for Slovakia  mladý novinár, ktorý nedávno o svojej skúsenosti vydal aj knihu s názvom A okraje máš 
kde? Opisuje v nej svoje príhody, vyhľadáva problémy, nachádza riešenia a upozorňuje na ťažkú situáciu ľudí, ktorí 
žijú na okraji spoločnosti. Vychutnajte si rozhovor s Jurajom Čokynom. 



gymnaziálny časopis12

2.916.840. Presne toľko ľudí sa 29. februára rozhodlo 
vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s doterajším či už 
politickým alebo spoločenským SMERovaním našej 
krajiny. Po vzore komunistickej porážky v roku 1989 a 
prehre Mečiara v roku 1998 sa aj volebný rok 2020 mal 
niesť v znamení víťazov a porazených. Do istej miery 
sa to aj podarilo. SMER prvýkrát po štrnástich rokoch 
nevyhral voľby a skončil spolu s extrémistami v opozícii. 

Posledná februárová sobota mala byť zlomová. Pred 
voľbami sa zdalo, že je Slovensko konečne pripravené 
na radikálnu zmenu či už systému, alebo myslenia. At-
mosféra bola silná, dnes už však vidíme, že šlo skôr o 
utópiu. Optimista by pravdaže povedal, že korupčníkov 
konečne nahradili ľudia, ktorí to s krajinou myslia (ako-
tak) dobre. To je pravda, a porážka korupcie je našou 
najväčšou výhrou a takisto výhrou Igora Matoviča, 
ktorého téma korupcie vyniesla na politický vrchol.

Na druhej strane, keď porovnáme starú a novú gar-
nitúru, vidíme, že konzervatívnych populistov nahradili 
vo vláde iní konzervatívni populisti. Parlamentu budú 
aj tentoraz vládnuť muži slovenskej národnosti. Etnické 
menšiny zostali prvýkrát v novodobej histórii Slovenska 
bez zastúpenia v parlamente a ženy tiež nemajú veľký 

dôvod na radosť. Zo 150 mandátov obsadili iba 32, čo 
znamená, že oproti minulým voľbám si polepšili len o 
3 kreslá. Navyše, kvôli konzervatívnej majorite vznikajú 
vážne obavy, či nebude obmedzené právo žien na in-
terrupciu a ani jedna zo zvolených strán nemá vo svo-
jom programe agendu rodovej rovnosti či ochranu práv 
žien. Okrem toho predseda parlamentu Kollár už stihol 
na margo ženských ministerských nominácií vyhlásiť: 
,,Keď je to žena, pánBoh zaplať. Ak je pekná, o to lepšie,“ 
a podľa Igora Matoviča by ženy ,,chýbali našim očiam, 
ušiam, srdciam. A určite aj brušká by plakali.“ Vyzerá to 
tak, že ženské práva budú opäť musieť počkať.

Historicky najmenej hlasov chýbalo k tomu, aby sa 
do parlamentu dostala koalícia PS/Spolu, ktorá boli 
pre ľudí voliacich zo zahraničia a mladých voličov naj- 
väčšími predstaviteľmi zmeny. Nakoniec tak skončili v 
pomyselnej spoločenskej opozícii a v parlamente ich 
bude reprezentovať iba SaS, ktorá je liberálna viac eko-
nomicky ako ľudsky. Okrem žien, menšín a liberálov 
tieto voľby prehrali aj národovci a prívrženci Štefana 
Harabina a pravdaže aj KDH, ktorému už druhýkrát po 
sebe tesne ušiel vstup do parlamentu. Celkovo prepadla 
až tretina všetkých hlasov, čo je opäť historická prvoti-

na. Títo voliči ale nezmiznú a pre spoločenské blaho by 
bolo dobré, aby na nich vláda nezabudla.

 Čo je ale pozitívne, fašisti sa nemajú z čoho tešiť. 
Majú síce o tri mandáty viac ako v minulom volebnom 
období, ale tandem so SMER-om môžu tvoriť  len v 
opozícii. Nie je to však zásluha hrádze proti extrémizmu 
minulej vlády, ale najmä Igora Matoviča, ktorý 
zmenil spoločnosťou uznávanú taktiku, prestal ich 
odsudzovať a ako jeden z mála zabojoval aj o voličov 
Mariana Kotlebu. ĽSNS prehrala aj u mladých. Vymenili 
Kollára a Kotlebu za PS/Spolu a OĽANO, ktorí vyhrali v 
študentských simulovaných voľbách aj v našej škole. 

Zmena nastala, no väčšina si predstavovala niečo iné. 
Slová Matoviča o tretej revolúcii sú prehnané, to isté sme 
si mysleli aj na začiatku vlády Ivety Radičovej.  Dúfajme, 
že nasledujúce štyri roky využije nový kabinet na to, aby 
Slovensko odprevadil na dlhú, ale správnu cestu, ktorá 
zlepší život nás všetkých - žien, mužov, liberálov, kon-
zervatívcov, Rómov, slovenských Maďarov, Slovákov, 
jeho voličov i nevoličov. My mu v tom budeme držať 
palce. Nič iné nám ani nezostáva. Nechceme ďalšie tri 
vlády Smeru počúvať o tom, ako za všetko môže vláda 
Matoviča.      Nina Melicherová a Viktória Škulaňová 

Týždňové erazmovské dobrod-
ružstvo nás, ôsmich púchovských 
gymnazistov, začalo 10.2. tohto 
roku. Bolo súčasťou veľkého medz-
inárodného projektu, ktorý sa volá 
„Diverzita kultúr, jedna Európa“ a v 
ktorom s naším gymnáziom už dva 
roky spolupracujú školy zo Španiel-
ska, Lotyšska, Grécka a Talianska.

Spoločnou adresou  sa nám sta-
la stredná škola  IES Emilio Jimeno 
v malebnom  historickom meste 
Calatayud. Tam  sme s ďalšími eraz-
movskými študentami zo spomínaných 
krajín pracovali na rozmanitých  
kultúrno-historických, geografických, 
ale aj vedeckých témach. Stali sme sa 
prednášajúcimi, ale aj poslucháčmi 
a diskutujúcimi, učili sme iných, ale 
aj sami sme sa veľa naučili. Spoločne 
sme analyzovali historické regióny z 
ktorých pochádzame, zaoberali sme 
sa vedecko-technickým pokrokom a 
vynálezmi našich najväčších vedcov,  
diskutovali sme o presahu národnej 
literatúry vo svete analyzovaním diel 
veľkých spisovateľov. Hovorili sme o 
vojnových konfliktoch v európskych 
regiónoch, aj o ceste k nezávislosti jed-
notlivých európskych krajín. Hoci sme 
komunikovali v angličtine, veľmi sme 
ocenili aj hodiny španielčiny, ktoré boli 
určené práve nám, zahraničným štu-
dentom.

Okrem práce v škole nás čakala preh-
liadka samotného Calatayud. Spoznali 

sme krásy tohto historického mesta, 
jeho starobylé hradby, priestranné 
ale aj malinké námestia a námestíčka. 
Boli  sme aj v susednej Zaragoze, prez-
reli sme si palác Aljafería, vstúpili sme 
do katedrály Catedral del Salvador a 
do Torre del Pilar, na vrchole ktorej sa 
nám naskytol úchvatný výhľad na celú 
Zaragozu. Vošli sme aj do impozant-
nej baziliky Nuestra Señora del Pilar 
s významnou  históriou. Prezreli sme 
si kláštor Monasterio de Piedra, ktorý 
sa nachádza v blízkom prírodnom 
parku. Preskúmali sme kaňon rieky 
Piedra, vodopády, lagúny, priechody 
cez suché kopce južného Aragónu,  
pôvodné i prerobené jaskyne. Ulovili 
sme desiatky úchvatných záberov a 
zároveň si sľubovali, že sa sem určite 
ešte niekedy vrátime.

Tento projekt mi dal nových kamará-
tov, nezabudnuteľné zážitky a veľa 
veľa užitočných poznatkov o iných 
európskych kultúrach, ale aj o sebe 
samej. Viem, ako vyzerá španielska 
rodinná pohostinnosť, viem ako chutí 
pravá paella a churros, viem ako sa 
hľadá stratená batožina na letisku, 
viem ako sa učí na španielskej škole, 
viem ako sa pracuje v medzinárodnom 
tíme. A viem to veľmi presne, lebo som 
to mohla zažiť na vlastnej koži spolu 
s mojimi spolužiakmi Patrikom Kara-
som, Lenkou Brindzovou, Patríciou 
Potáčovou , Emmou  Barninovou, 
Kristínou Potáčovou, Gabrielou Pa-
ganíkovou a Paulínou Bolekovou.

Za sprostredkovanie tejto jedinečnej 
skúsenosti patrí naše ďakujem p.p. 

Cvachovej a p.p. Brtišovej.
Tatiana Valachová, 3.A

¿Qué tal España?
alebo o tom, čo zažili púchovskí gymnazisti v Španielsku

Víťazi a porazení parlamentných volieb



gymnaziálny časopis 13

Mám vážne rada vojnovú literatúru. 
A keď som zistila, že sa táto kniha týka 
práve druhej svetovej vojny, potešila 
som sa. Nadchlo ma najmä to, že o nej 
hovorí z iného uhla pohľadu. Z pohľa-
du ženy. A možno práve preto vo mne 
vyvolala veľmi zmiešané pocity. Občas 
som si myslela, že túto knihu čítam za 
trest. 

Plačem pri filmoch a knihách. Kričím 
na postavy v televízii. No pri knihe Vo-
jna nemá ženskú tvár som neplakala 
a ani nekričala. Asi som skôr zostarla. 
Ako to len opísať... Rozhodne ma táto 
kniha posunula. Občas do miernej úz-
kosti. 

Počas čítania som prežívala každé 
slovo, príbeh.  Vyslovujem úprimný 
obdiv autorke. Stretnúť sa s týmito 
ľuďmi... Piť čaj a počúvať ich strašidel-
né príbehy... O mŕtvych mužoch, o 

tom, ako zabili vlastné deti. Príbehy 
bez filtra. Príbehy žien, príbehy ženskej 
vojny, príbehy vojny, o akej som ešte 
nepočula. 

Ženy z tejto knihy odišli na vojnu ako 
16- ročné. Odhodlané brániť svoju kra-
jinu za každých okolností. Presvedčené 
každým jedným slovom, ktoré ich 
vládca vypustil z úst. Viete si predstaviť 
v šestnástich  zobrať pištoľ, obuť si asi 
tak o päť čísel väčšie topánky - lebo 
vtedy sa nič menšie ako pánske číslo  
42 nevyrábalo - ostrihať si hlavu doho-
la, opustiť rodinu a dobrovoľne ísť na 
front, niekedy  rovno do prvej línie, a 
strieľať?  Ja nie. 

Tieto ženy a ich príbehy mi ukáza-
li toľko stránok vojny... Neľudskosť v 
ľudskosti, ale aj ľudskosť v neľudskosti. 
A áno, je v tom  rozdiel.  Dovolili mi 
nahliadnuť na vojnu iným spôsobom. 
Nečítala som o období v dejinách ani 
o historickej udalosti, čítala som o 
ľuďoch. O tom, ako bolo ťažké zostať 
človekom. Totiž na to, aby ste zomreli, 
vás nemuseli zabiť.

Neviem si predstaviť prejsť si niečím 
takým ako si prešli ony, potom prísť 
domov a nemôcť nič povedať. Ak si 
myslíte, že ženy ktoré prišli po vojne 
domov, boli oceňované a chválené, 
ste na omyle. Väčšinou boli vystavené 
krutým posmeškom typu  „vojnová 
šlapka“.  Muži boli hrdinovia a o svoje 
víťazstvo sa nedelili . 

Táto kniha je ako učebnica vecí, ktorá 
vás na hodine dejepisu nenaučia. 
Určite vás strhne, aj keď nie ste prud-
kým fanúšikom vojnovej literatúry. No 
nie je to nič pre slabé žalúdky. Ale ak 
chcete vedieť aj niečo iné, ako je dá-
tum, meno alebo iný fakt z učebnice, 
nenechajte sa zastaviť. 

Lia Bartošová

Knihy. Niekoľko strán papiera posiatych slova-
mi, spájajúcimi sa do viet, ktoré tvoria príbehy od 
výmyslu sveta. Kúzlom kníh je to, že všetci máme 
na výber rovnaké slová, no každý ich vníma inak. 
Niekomu môžu knihy zmeniť život. Zaujímalo nás, 
aký vzťah k nim majú mladí ľudia.

Človek sa stretáva s knihami na každom kro-
ku. Niektorí študenti v nich hľadajú relax, iní zase 
zábavu či ponaučenie. Niektorí možno len teraz zis-
tili, že majú aj iný účel, ako napríklad improvizovaná 
podložka pod papier (nebudem vám klamať, je to 
celkom účinné). Spýtali sme sa ich, či uprednostňu-
jú film alebo knihu a prečo. 

Odpovede boli rôzne. Podaktorí majú radšej kni-
hu, lebo sa vedia lepšie vžiť do situácie postavy. 
Veru, isto nie som jediná, ktorá sa neraz rozplakala, 
keď sa s ňou - s nami-  ten „pravý“ rozišiel. Ďalej sa 
im páči nepredvídateľnosť knihy či skutočnosť, že 

môžu počas celého deja zmeniť pohľad na postavy. 
A samozrejme, asi najväčšie pozitívum je predstavi-
vosť. Najhoršie je, keď herci nenapĺňajú tak úplne 
naše predstavy. My si predstavíme Chrisa Hemswor-
ta či Megan Fox - najlepšie bežiacich v spomalen-
om zábere - a vo filme nám predhodia nejakú ich 
zlú verziu po večernom záťahu. Niektorí uprednos-
tňovali film, lebo si pri knihe nedokážu oddýchnuť, 
niekoho odrádzajú dlhé opisy v knihách, či to, koľko 
trvá prečítať knihu/pozrieť film. 

Tak ako priaznivcov filmov máme aj veľa čitateľov. 
Vybrať si svoju najobľúbenejšiu knihu je niekedy 
neľahká úloha, no predsa len sme dostali pár zau-
jímavých odpovedí. Viackrát sa v nich objavil Malý 
princ – „Inšpiruje ma svojím pohľadom na svet, lásku 
a krásu.“  Ďalej Sviňa, Chlapec v pásikavom pyžame, 
Harry Potter, Zaklínač, Môj život (Edith Piaf ), Strie-
borná kniha snov, Miláčik, Mengeleho dievča, Krst-

ný otec, Návrat z temnoty a veľa ďalších. Mnoho ľudí 
nachádza v knižných postavách inšpiráciu: „...páčilo 
sa mi na povinné čítanie dielo Otec Goriot, kde bol 
Eugene Rastignac. Ten mi ukázal, že keď sa človek 
snaží a ide si za snom, dosiahne všetko, ale netreba 
zabúdať na blízkych.“

      Keď sme sa pýtali študentov, či si myslia, že 
mladí ľudia čítajú dostatočne veľa, až 72% z nich 
zvolilo odpoveď nie. Nasledovala teda otázka, ako 
by sa to dalo zmeniť. Padlo zopár zaujímavých nápa-
dov, a to napríklad - väčšia propagácia slávnymi 
osobnosťami, zaradenie modernej literatúry do po-
vinného čítania, mať možnosť vybrať si na povinné 
čítanie aspoň jednu knihu, pridať na koniec filmu 
informáciu o prípadnej knižnej predlohe, či jeden 
korunný nápad a to - vymazať všetky filmy. Nech už 
to napísal ktokoľvek, blahoželám, prišiel/a si na to! 

Petra Kurtinová

Nezabúdajte, že je to len hra... Mágia, 
klamstvá, ilúzie. Hra.  Hneď na obálke 
tejto knihy ste varovaní, že všetko je 
len hra. Rovnako ako postavy v nej 
predtým, ako sa do nej pustia. Táto 
veta je tam opakovaná toľkokrát, že sa 
zdá nemožné na ňu zabudnúť. Prečo 
by ste mali zvažovať, čo je skutočné a 
čo nie, keď vám niekto neustále opa-
kuje, že všetko je len hra. 

Nezabúdajte, že je to len hra... Ale 
naozaj?

Autorke tohto diela sa nejakým spôs-

obom podarilo dostať čitateľov do ne-
istoty, aj keď nás toľkokrát ubezpečila, 
že všetko sú to iba ilúzie. Predtým, ako 
som otvorila túto knihu, sa zdalo, že je 
nemožné sa zmýliť. No Stephanie Gar-
berová nám zamlčala niektoré dôležité 
fakty – kedy hra začína? A kedy končí?

Kniha plná mágie a čarov, možnosť 
opäť raz nazrieť do iného sveta. Mys-
lím, že knihomoľov ako ja vtiahne na-
toľko, že môže zanechať trvalé násled-
ky. Čítanie je iba na vlastné riziko.

Natália Smatanová

,,Moji milí Slováci, odpusťte, že vám 
pripomínam také samozrejmé veci, 
ale bojím sa, že v týchto elektron-
ických časoch vzniklo pre náš národ 
dosť podstatné nebezpečenstvo: pod 
našimi Tatrami sa prestalo čítať!!!“

Július Satinský (ako vždy) neostal 
len pri slovách, ale rozhodol sa konať. 
Ruka v ruke s jeho typickým filozo-
fovaním a nekompromisným šar-
mom napísal dielo Moji milí Slováci. 
Nemôžu  mu konkurovať žiadne elek-
tronické vymoženosti. Ide o zbierku 
40 listov adresovaných nám - jeho kra-
janom.  Listy vydané v roku 1991 sú aj 
v dnešnej dobe mrazivo aktuálne. Buď 
je dielo Júliusa Satinského nadčasové, 
alebo v Slovákoch aj naďalej ostali 
hlboko zakorenené vlastnosti našich 
predkov, ktoré predstavujú pre nás a 
naše ďalšie generácie najväčšie nebez-
pečenstvo. Nejde iba o absenciu číta-
nia a sčítanosti, ctiteľ kompozičného 
šachu upozorňuje i na ostatné prob-
lémy - nedoukov, lokajstvo, strach 
z konkurencie, ale aj na nesprávne 
chápanie demokracie. So svojím typ-
ickým sarkastickým zmyslom pre hu-

mor nám chrstol pravdu priamo do očí.
Dovolím citovať myšlienku zo sied-

meho listu, v ktorom opisuje mylné 
chápanie slova demokracia. ,,Moji milí 
Slováci, kto riskuje - vyhrá. Prišiel čas 
riskovať, vyzliecť sa do plaviek, ospr-
chovať sa a omočiť telo v bazéne. Lebo 
sa nám môže stať, že nám ten bazén 
niekto vypustí.“      Viktória Škulaňová

Čaro kníh...

Svetlana Alexijevič - Vojna nemá ženskú tvár Stephanie Garberová: Caraval

Ctiteľ kompozičného šachu a jeho odkaz
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Klasický administratívny životopis už asi veľa 
ľudí nudil, a preto na svet prišiel jeho umelecký 
bráško. Beletrizovaný životopis síce musí obsa-
hovať aspoň zopár faktických udalostí zo života 
subjektu, o ktorom sloh je, ale dôležitý v ňom je 
najmä jazyk.  Administratívny štýl treba vymeniť 
za živší, krajší a voľnejší  - umelecký .

Využitie tohto útvaru je rôzne. Samozrejme, 
možno ho využijete len na maturite zo slov-
enského jazyka, pretože je povinným žánrom,  
ale to nie je jediná situácia,  pri ktorej sa s ním 
môžete stretnúť. A hlavne je to zaujímavé čítanie.

Inšpirujte sa vtipným textom Andreja Pajtáša zo 
sexty.  

Volám sa Hamlet
Na svet som sa rozhodol prísť v najmenej vhodnej 

chvíli. Bol marec a mama chcela vyjsť zo zatuch-
nutého hradu a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Po 
dvadsiatich minútach rezkej chôdze som prišiel na 
program dňa ja. Keďže som sa na svet veľmi tešil, 
mama nestačila dobehnúť domov, a tak ma vyšup-
la do prvého potoka. Len vďaka pupočnej šnúre ma 
neodniesol prúd ľadovej vody.

Materské mlieko mi už od pol roka nestačilo, a pre-
to mi pán Amundsen vymyslel silnejší nápoj. Bývali 
sme síce v Dánsku na hrade Elsinor, ale môj otec bol 
Rus. Vďaka tomu som už v troch rokoch vedel zabiť 
plyšového medveďa holými rukami.

Absolvoval som hradnú kindergárden. Do 
školy som nastúpil ako šesťročný a chodil 
som tam rád, pretože za každú moju zlú 
známku popravili učiteľa. Počas štyroch 
rokov začal byť v Dánsku a širokom okolí ich 
nedostatok. Z objektívnych dôvodov som 
teda nedokončil ani základnú školu.

Na hrade okrem matky, otca, služobníctva, 
potkanov a molí žil aj môj strýko, ktorý mal 
rovnaké vzdelanie ako ja. Každé jeho oko 
smerovalo do inej strany, asi aj preto nalial 
jed môjmu otcovi nie do úst, ale do ucha. Po 
tejto terapii stratil sluch, a keďže už nepočul 
neustále výčitky svojej manželky a mojej 
matky, od radosti ho „klepla pepka“. Po smrti 
otca si matka hneď našla nový objekt záu-
jmu. Nechápem, ako si mohla zobrať takého 
škuľavého slintoša, akým bol môj strýko.

Po niekoľkých dňoch a jointoch sa mi zjavil 
duch môjho otca. Povedal, že na druhom 
svete je nuda a že je z toho celý otrávený. 
Za to, že sa otec dostal na druhý svet, môže 
vlastne strýko. Aby sa tam toľko nenudil, v 
krátkom čase som za ním poslal pár jeho 
známych a nakoniec som sa pri otcovi ocitol 
aj ja sám. 

Lenka Klínovská , sexta

Najstaršou literárnou pamiatkou je Ezop o Gil-
gamešovi.

Autorom gréckych bájok bol Epos.
Vnútorná kompozícia drámy: kríza, výbuch, 

katastrofa.
Hrdinami gréckych bájí boli Adam a Eva, Kain a 

Ábel, Izák.
Kráľ Dávid napísal Desať Božích prikázaní.
Balada je tragická, morbídna báseň, ktorá končí 

tragicky.
Ľudovít Štúr bol buditeľ, novinár, profesor, sp-

isovateľ, básnik a poľovník.
Alexander Bach bol minister vnútra, zakladateľ pol-

icajnej profesie a hudobný skladateľ.
Svetová literatúra je literatúra zo sveta, čiže nie 

je písaná v našom národnom jazyku a je len do 
iných jazykov prekladaná.

Sociálna balada: hlavný hrdina zomiera rukou reál-
nej osoby.

Lukáč je predstaviteľom smeru pesimizmu.
Jozef Mak bol „človek – milión“, lebo uniesol toľko 

problémov ako mnoho ľudí (milión ľudí – milión 
problémov).

Koniec románu Živý bič chápeme ako začiatok 
vybudovaný z popola krčmy.

V románe Živý bič ruky pána Okolického sa zablú-
dili niekde k Eve.

Smrek písal ľúbostné básne, ktoré sú oslavou 
lásky, žien ako ľúbostných bytostí.

Spísal p. učiteľ Ivan Gajdoš

Program neformálneho vzdelávania I AMbitious 
otvára nový ročník v Trenčianskom kraji  a hľadá 
25 ambicióznych stredoškolákov, ktorí majú 
možnosť zažiť produktívny rok plný možností, 
osobného rastu a praktických zručností v jed-
nom z troch najlepších programov neformálneho 
vzdelávania na Slovensku. Cieľom programu je 
prepájať ambicióznych študentov s inšpiratívnymi 
profesionálmi, ktorí im predávajú svoje kariérne 
vedomosti a skúsenosti. Študenti  si zlepšujú 
svoje mäkké aj tvrdé zručnosti cez  workshopy, 
diskusie, dobrovoľníctvo, projekty s mestom a 
s firmami a popri tom spoznávajú zaujímavých 
mentorov, lektorov a aktívnych študentov. 

Pre viac informácii: https://www.iambitious.sk/

Redakčná rada: šéfredaktorka: Zuzana Loduhová; redaktori:  Ema Boleková, Paulína Boleková, Natália 
Smatanová, Lia Bartošová, Nina Melicherová, Viktória Škulaňová, Petra Kurtinová, Katka Mikulová
Odborný dozor: Martina Boleková
Vyšlo v marci  2020 ako súčasť Púchovských novín.

Ocitli sme sa v neočakávanej situácii. Roky sme 
žili v sladkej ilúzii a okolím,  médiami, politikmi či 
štátom sme v nej boli utvrdzovaní. Žili sme v ilúzii o 
neustálom raste, zlepšovaní sa, prosperite, o zvyšo-
vaní HDP, produktivity práce, zvyšovaní miezd, 
dôchodkov a rodinných prídavkov. Dopoludnia  
plné nasadenie v práci, popoludňajší či večerný po-
byt vo fitnes štúdiu, v kine, divadle, v lete dovolenka 
v horách, pri mori, účasť na hudobnom festivale... 
Deň za dňom, rok za rokom, stále viac, vyššie, ďalej. 
A teraz nič. Prázdne ulice, zatvorené  školy, obcho-
dy, kiná a kaviarne. Život sa zastavil a naše potreby 
sa minimalizovali na zháňanie ochranných rúšok a 
dezinfekcie. 

Situácia je pravdepodobne veľmi vážna a vôbec 
nevieme, ako sa bude vyvíjať. Katastrofický scenár 
mi našepkáva, že sa už do konca školského roka 
nestretneme. A práve z tohto aspektu sa na ďalšie 
dni a týždne v  našej škole pozeráme. V čase zat-
vorenia školy sa snažíme s našimi učiteľmi mini-
malizovať straty. Zadávame žiakom zmysluplné a 
primerané zadania, pracovné listy, projekty, aktivity 
tak, aby žiaci doma intenzívne pracovali, nenudili 
sa, vzdelávali sa, rozmýšľali a tvorili, v jednotlivých 
predmetoch aspoň mierne napredovali, ale popri 
tom veľa čítali, zdravo sa stravovali a primerane 
sa pohybovali. Nastávajúce obdobie bude pre nás 
všetkých veľkou skúškou používania zdravého rozu-
mu, uplatňovania tolerancie i schopnosti pomáhať 
slabším. 

Pevne verím, že zložitú situáciuu spoločne zvlád-
neme. Verím, že tak ako doteraz budeme otvorene 
komunikovať a spolupracovať. Budeme vďační za 
všetky dobré nápady, riešenia a inšpirácie ako túto 
neprebádanú situáciu zvládnuť. Verím, že nás táto 
kríza poučí a posilní. Verím, že sa brána našej školy 
čoskoro znovu otvorí a vstúpia do nej múdri žiaci, 
dychtiví po vedomostiach, vzdelaní a sociálnych 
kontaktoch. Prajeme Vám fyzické i duševné zdravie. 

Miroslav Kubičár, riaditeľ školy

Beletrizovaný životopis? 
Maturanti, s Gympsy ľavou zadnou! 

To nevymyslíš! (alebo čo zozbierali učitelia)
Ilustrácia: Katarína Mikulová

Milí žiaci, rodičia, učitelia i 
nepedagogickí zamestnanci!
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www.kino.puchov.skwww.kultura.puchov.sk

AKTUÁLNY 
PROGRAM

www.facebook.com/podivnybaron

PROGRAM

DOČASNE ZRUŠENÝ

Viac info na

VSTUPNÉ
ZA ZRUŠENÉ PREDSTAVENIA

VÁM VRÁTIME
NA ZÁKLADE PLATNEJ VSTUPENKY
PO OTVORENÍ POKLADNE *

* (KONKRÉTNY DÁTUM OZNÁMIME DODATOČNE)

Rozhodnutie vychádza z odporúčaní Ústredného 
krízového štábu Slovenskej republiky

(ďalej len ÚKŠ SR), pre prípadné zabránenie šérenia
infekčného koronavírusu a zabránenie šírenia 

epidémie chrípky.

Ďakujeme za pochopenie. 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.
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Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: 5,00 €
Utorok: 24.03. 2020
Krúpková so zemiakmi, chlieb
1. Španielsky vtáčik, dusená ryža, st. 
uhorka

Streda: 25.03. 2020
Hovädzí vývar s mäsom a rezancami, 
chlieb
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou

Štvrtok: 26.03. 2020
Frankfurtská s párkom, chlieb
1. Kuracie stehno a la kačka, dusená 
červená kapusta, kysnutá knedľa

Piatok: 27.03. 2020
Šošovicová na kyslo, chlieb
1. Vyprážaný syr (hermelín), varené 
zemiaky, tatárska omáčka

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,20 €
Utorok: 24.03. 2020
Zeleninová číra polievka s mäsom
a cestovinou                                                                                                       
1. Hydinový steak so syrom, baby 
karotka, dusená ryža a bylinková omáčka                                                   
2. Ostrá mäsová zmes v zemiakovej
placke s dusenou ryžou 

a strúhaným syrom                                                                       
3. Lasagne s omáčkou bolognese, 
paradajkové ragú a bazalka                                                                                          
      
Streda: 25.03. 2020
Domáca gulášová polievka so zemiakmi                                                                                                           
1. Konfitované kačacie stehno, dusená 
červená kapusta, knedľa a lokša                                                          
2. Vyprážaný bravčový rezeň, steakové 
hranolky a  domáca cesnaková majonéza                                            
3. Cestoviny fusilli s talianskou omáčkou, 
olivami, caparami a hoblinami syra   
 
Štvrtok: 26.03. 2020
Zemiaková kyslá polievka kulajda
s vajíčkom                                                                                                                        
1. Morčacie medailonky s brusnicovou 
omáčkou, parená brokolica a 
smotanovo-maslové pyré                    
2. Hydinový smotanový perkelt 
s haluškami a mladou cibuľkou                                                                         
3. Zeleninové rizoto zo slovenskej ryže, 
grilované huby a strúhaný syr                                                                

Piatok: 27.03. 2020
Cesnaková polievka so šunkou a syrom,
krutóny                                                                                    
1. Marinované pečené kocky z krkovičky, 
karamelová kapusta a varená  knedľa                                               
2. Tilápia vo vínovom cestíčku, pečené 
zemiaky s pažítkou a limetkový dip                                                         
3. Miešaný zeleninový šalát s kuracími 

kúskami, jogurtový dresing a bagetka 
z grilu                                              

Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu: od 4,20 €
Utorok: 24.03. 2020
Kapustová –hlávková s kobáskou
1. Bravčové varené mäso, rajčinová 
omáčka, knedľa
2. Kuracie stehenné soté na karí s 
kukuricou a pórom, ½ ryža/zemiaková 
placka
Streda: 24.03. 2020
Škótska
1. Zvolenský kurací rezeň v syrovom 
cestíčku, zemiaková kaša, uhorka
2. Námornícke hovädzie mäso, tarhoňa

Štvrtok: 26.03. 2020    
Držková
1. Bravčové pliecko na smotane, 
cestovina
2. Kuracie nugetky v marináde, pučené 
zemiaky, mrkvovo-ananásový šalát

Piatok: 27.03. 2020
Brokolicová s cestovinou
1. Šarišský bravčový závitok, ryža, 
obedový šalát
 2.Vyprážané filé, zemiakový šalát s 
majonézou

P ra j e m e  vá m  d o b r ú  c h u ť !

Info na www.kultura.puchov.sk alebo v pokladni kina.
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V rámci opatrení, ktoré v uplynulých 
dňoch prijímajú samosprávy po celom 
Slovensku, a po niekoľkých zasadnu-
tiach mestského krízového štábu v 
Púchove, zabezpečilo vedenie mesta 
pre svojich občanov ďalšie interné opa-
trenia v priestoroch MsÚ Púchov, ktorý 
v súčasnosti funguje v obmedzenom 
režime (v zmysle pravidelne uverejňo-
vaných oznamov na úradnej tabuli in-
ternetovej stránky mesta).

Textilné sedačky, náročnejšie na dez-
infekciu a celkovú údržbu, boli v prie-
behu tohto týždňa nahradené prak-
tickejšími plastovými setmi sedačiek, 
ktoré budú rovnako pohodlné a pre-
dovšetkým sa pri ich pravidelnej dez-
infekcii zamedzí šíreniu baktérií. I touto 
cestou sa snažíme, po opätovnom za-
vedení bežných úradných hodín, sprí-
jemniť vám návštevu mestského úra-
du a veríme, že súčasnú situáciu spolu 
zvládneme najmä vďaka správnemu 
dodržiavaniu všetkých opatrení.

Prednostka MsÚ Púchov Iveta 
Brindzová: „Úprava priestoru cho-
dieb na prízemí mestského úradu, 
kde sa v bežný stránkový deň po-
hybuje množstvo ľudí, spočívajúca 
v zabezpečení plastových sedačiek, 
má primárne za cieľ chrániť zdravie 
obyvateľov a vytvoriť im hygienické 
a čo najmenej zdravotne závadné 
prostredie. Aj takýmto spôsobom 
reagujeme na súčasný stav súvisiaci 
s prenosným ochorením COVID-19, 
ak chceme byť riadne pripravení na 
situáciu, keď bude úrad opäť otvorený 
pre verejnosť. Našou úlohou je, aby 
bol čo najviac bezpečný. Osobne si 
myslím, že okrem hygienického hľadis-
ka obyvatelia ocenia aj vizuálny efekt, 
pretože nové plastové sety príjemne 
osviežili interiér úradu.“

Zatvorenie mestského úradu pre 
verejnosť a s tým súvisiace opatrenia 
potrvajú aj naďalej v 13. týždni – od 23. 
3. do 27. 3. 2020.     Zdroj: MsÚ Púchov

Začiatkom mesiaca marec zabez-
pečilo Mesto Púchov dve výrazné 
opravy, realizované na základe pod-
netov obyvateľov. 

Na základe havarijného stavu auto-
busových zastávok – jednej na Námestí 
slobody a dvoch v mestskej časti 
Kolonka, sa mesto rozhodlo opraviť 

tieto autobusové zastávky a spríjem-
niť občanom čakanie na autobusové 
linky. Okrem autobusových zastávok 
sa, na základe podnetov z rekreačnej 
oblasti v mestskej časti Cerov, podarilo 
mestu zabezpečiť opravu výtlkov a či-
astočnú úpravu cestnej komunikácie v 
kritickom úseku.               Zdroj: MsÚ

Mesto Púchov v súčinnosti s Podni-
kom technických služieb mesta s.r.o. 
Púchov každoročne organizuje akciu 
„Jarné upratovanie mesta“.

V rámci jarného upratovanie pra-
covníci PTSM rozmiestňujú veľko-
objemové kontajnery pre jednotlivé 
mestské časti na uloženie a odvoz 
objemného odpadu. Individuálny 
zber nebezpečného a elektronického 
odpadu bude uskutočnený na základe 
požiadavky formou objednávky cez 

zástupcov jednotlivých miestnych 
častí. Následný zber nebezpečného 
a elektronického odpadu bude vyko-
naný individuálne v miestnej časti u 
nahlásených občanov. Rozmiestne-
nie veľkoobjemových kontajnerov 
na uloženie objemného odpadu pre 
jednotlivé mestské časti sa bude riadiť 
nasledovným harmonogramom:

Zodpovedný pracovník PTSM s.r.o.: 
Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 
140, alebo mail: halas@ptsmpu.sk

Jarné upratovanie v meste 
Púchov pokračuje

Nové sedačky pre občanov 
na mestskom úrade

Realizované opravy v meste

V rámci opatrení, ktoré v uplynulých 
dňoch prijímajú samosprávy po celom 
Slovensku, a po niekoľkých zasadnu-
tiach mestského krízového štábu v 
Púchove, zabezpečilo vedenie mesta 
pre svojich občanov ďalšie interné opa-
trenia v priestoroch MsÚ Púchov, ktorý 
v súčasnosti funguje v obmedzenom 
režime (v zmysle pravidelne uverejňo-
vaných oznamov na úradnej tabuli in-
ternetovej stránky mesta).

Textilné sedačky, náročnejšie na dez-
infekciu a celkovú údržbu, boli v prie-
behu tohto týždňa nahradené prak-
tickejšími plastovými setmi sedačiek, 
ktoré budú rovnako pohodlné a pre-
dovšetkým sa pri ich pravidelnej dez-
infekcii zamedzí šíreniu baktérií. I touto 
cestou sa snažíme, po opätovnom za-
vedení bežných úradných hodín, sprí-
jemniť vám návštevu mestského úra-
du a veríme, že súčasnú situáciu spolu 
zvládneme najmä vďaka správnemu 
dodržiavaniu všetkých opatrení.

Prednostka MsÚ Púchov Iveta 
Brindzová: „Úprava priestoru cho-
dieb na prízemí mestského úradu, 
kde sa v bežný stránkový deň po-
hybuje množstvo ľudí, spočívajúca 
v zabezpečení plastových sedačiek, 
má primárne za cieľ chrániť zdravie 
obyvateľov a vytvoriť im hygienické 
a čo najmenej zdravotne závadné 
prostredie. Aj takýmto spôsobom 
reagujeme na súčasný stav súvisiaci 
s prenosným ochorením COVID-19, 
ak chceme byť riadne pripravení na 
situáciu, keď bude úrad opäť otvorený 
pre verejnosť. Našou úlohou je, aby 
bol čo najviac bezpečný. Osobne si 
myslím, že okrem hygienického hľadis-
ka obyvatelia ocenia aj vizuálny efekt, 
pretože nové plastové sety príjemne 
osviežili interiér úradu.“

Zatvorenie mestského úradu pre 
verejnosť a s tým súvisiace opatrenia 
potrvajú aj naďalej v 13. týždni – od 23. 
3. do 27. 3. 2020.     Zdroj: MsÚ Púchov

Začiatkom mesiaca marec zabez-
pečilo Mesto Púchov dve výrazné 
opravy, realizované na základe pod-
netov obyvateľov. 

Na základe havarijného stavu auto-
busových zastávok – jednej na Námestí 
slobody a dvoch v mestskej časti 
Kolonka, sa mesto rozhodlo opraviť 

tieto autobusové zastávky a spríjem-
niť občanom čakanie na autobusové 
linky. Okrem autobusových zastávok 
sa, na základe podnetov z rekreačnej 
oblasti v mestskej časti Cerov, podarilo 
mestu zabezpečiť opravu výtlkov a či-
astočnú úpravu cestnej komunikácie v 
kritickom úseku.               Zdroj: MsÚ

Mesto Púchov v súčinnosti s Podni-
kom technických služieb mesta s.r.o. 
Púchov každoročne organizuje akciu 
„Jarné upratovanie mesta“.

V rámci jarného upratovanie pra-
covníci PTSM rozmiestňujú veľko-
objemové kontajnery pre jednotlivé 
mestské časti na uloženie a odvoz 
objemného odpadu. Individuálny 
zber nebezpečného a elektronického 
odpadu bude uskutočnený na základe 
požiadavky formou objednávky cez 

zástupcov jednotlivých miestnych 
častí. Následný zber nebezpečného 
a elektronického odpadu bude vyko-
naný individuálne v miestnej časti u 
nahlásených občanov. Rozmiestne-
nie veľkoobjemových kontajnerov 
na uloženie objemného odpadu pre 
jednotlivé mestské časti sa bude riadiť 
nasledovným harmonogramom:

Zodpovedný pracovník PTSM s.r.o.: 
Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 
140, alebo mail: halas@ptsmpu.sk

Jarné upratovanie v meste 
Púchov pokračuje

Nové sedačky pre občanov 
na mestskom úrade

Realizované opravy v meste
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História 100 rokov púchovského futbalu (1. časť)

Púchovský futbal oslavuje v tomto roku storočnicu od svojho vniku
Rok 2020 je významným pre všetkých fanúšikov 

púchovského futbalu - uplynie práve 100 rokov 
od jeho založenia.

Vznik Československej republiky v roku 1918 prin-
iesol na naše územie nielen slobodu a demokraciu, 
ale aj veľký rozvoj spolkovej činnosti obyvateľstva. 
Nevídaný rozvoj technického pokroku a zlepšenie 
životných podmienok ľudí podnietili záujem občan-
ov o rozptýlenie a zábavu. Z ľudovej zábavy a hier 
to bola predovšetkým orientácia na športové aktiv-
ity v rôznych telovýchovných spolkoch. Rozsiahlu 
telovýchovnú a cvičiteľskú činnosť v Púchove vyví-
jal od roku 1920 spolok Orol a od roku 1921 spolok 
Sokol. 

VZNIK A ZAČIATKY FUTBALU V PÚCHOVE 
Na začiatku organizovaného futbalu v našom meste 

stál Športový klub Púchov, ktorý vznikol v roku 1920. 
Mal širšie športové zameranie, no predovšetkým mal 
záujem o futbal, ľahkú atletiku, stolný tenis, ale i niek-
toré zimné športové aktivity. Prvým predsedom ŠK 
Púchov bol notár Dr. Borivoj Laube a jeho pomocník-
mi boli vážení občania Púchova ako Dr. Piechura, Dr. 
Imrich Haas, Dr. František Pollák, Jaroslav Danihelka 
a iní. Stanovy ŠK Púchov boli schválené v roku 1921, 
predsedom sa stal Jaroslav Danihelka, podpredse-
dom Dr. Imrich Haas a jednateľom Tibor Löwenbein.

Na rozvoj futbalu v Púchove malo pozitívny vplyv 
i sociálne zloženie obyvateľstva, kde prevažnú časť 
tvorili drobní remeselníci, živnostníci a roľníci. Ako 
ihrisko slúžili najskôr pasienky pri Váhu, neskôr sa 
našiel priestor na židovských lúkach pri starej píle 
a v roku 1921 sa premiestilo ihrisko na farské role 
rímsko-katolíckej cirkvi. Tie pre športové účely spros-
tredkoval veľký priaznivec a propagátor športu ka-
tolícky kňaz Karol Durček, ktorý pôsobil v Púchove 
v rokoch 1920-1922. Prvý oficiálny zápas sa odohral 
5. mája 1921 s Pruským. Púchovčania zvíťazili 2:1 a 
v tomto pamätnom mužstve hrali: Sigety, Manka, 
Budila, Laube, Kadlečík, Ďurček, Janega, Fonál, Sitár, 

Lilienthal a Káčer, ktorý bol súčasne strelcom prvého 
historického gólu Púchovčanov. 

PRVÉ ÚSPECHY A PROBLÉMY S IHRISKOM
V rokoch 1924-1937 sa hral futbal na ihrisku na 

Záplotí. Niekoľko rokov po vzniku klubu hrali fut-
balisti Púchova len priateľské stretnutia. Až v roku 
1926 vstúpili do oficiálnych súťaži Žilinskej župy. 
Pod odborným vedením trénera Totha (ktorý hrával 

aj v Budapešti) hrali so striedavými výsledkami, keď 
tréningy i vyššiu športovú úroveň hry brzdil ne-
dostatok materiálneho vybavenia, hracie plochy 
a nedostatok lôpt. Pozoruhodne aj za týchto ne-
dostatočných podmienok bolo víťazstvo v prvom 
medzinárodnom stretnutí nad Stadion Viedeň 4:3. V 
tomto zápase Púchov reprezentovali: Višňovský, Hil-
debrannt, Sirvoň, Došta, Durček, Suchánek, Ondruš-
ka, Lukš, Jakubík, Fried a Plánovský. Pamätné góly 
strelili: Plánovský (3) a Suchánek. 

Po odchode katolíckeho kňaza Karola Ďurčeka a 
likvidácii ihriska (uvoľnenie pozemku na výstavbu) 
začal oddiel od roku 1933 stagnovať. Funkcionármi 
Športového klubu Púchov v rokoch 1933 až 1937 
boli: predseda Jaroslav Danihelka a Dr. František 
Pollák, ako podpredsedovia sa vystriedali Jozef 
Guziur, Rácz, Leopold Szigeti, Dr. Imrich Haas, Gej-
za Pokorný, jednateľom bol Dr. Imrich Haas a Tibor 
Löwenbein, pokladníkom Otto Jelínek, hospodárom 
Ján Nemček a Arnošt Schlesinger, správcami ihriska 
boli C. Zemančík a Ján Daubner.

VOJNOVÉ OBDOBIE A VÝSTAVBA ŠTADIÓNA
Po vyhlásení autonómie Slovenska Hlinkova garda 

(ozbrojená zložka vládnucej Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany) prevzala majetok Sokola a začala 
plánovať výstavbu prvého štadióna v Púchove. Až 
po nemeckej okupácii Čiech a Moravy a vzniku tzv. 
slovenského štátu sa podarilo priaznivcom futbalu 
vybojovať na mestskej rade výstavbu futbalového 
ihriska v strede Púchova, a to na mieste súčasného 
obvodného úradu. Výstavba ihriska za výdatnej pod-
pory priaznivcov futbalu bola dokončená v jeseni 
1940. V otváracom zápase sa futbalisti odvďačili svo-
jim priaznivcom víťazstvom na novom ihrisku nad 
HG Žilina 3:1 (strelci gólov: Gažo, Svitek a Pecler). V 
mužstve z tohoto obdobia možno ešte spomenúť 

na bratov Najšlovcov, ďalej za Púchov hrali Nikodín, 
Žiačik, Jakubík, Sulík, Drobný, Šimšálek, Remiš, Cha-
no, Gajdošík a ďalší. 

Po roku 1942 viacerí zakladatelia púchovského fut-
balu židovského pôvodu skončili z rasových dôvodov 
v koncentračných táboroch. Stagnácia púchovského 
futbalu bola postupne prekonaná a mužstvá, ten-
toraz nielen muži, ale i mládež v dorasteneckom a 

Vzácna postava púchovského futbalu bol hospodár 
Palko Galánek. Celé štvrťstoročie sa staral o škvarové 
ihrisko v internátoch Makyta, ktoré popri prevádzke 
štadióna slúžilo pre tréningy a prípravu mužstiev. Žil 
len pre futbal. 
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žiackom veku začali hrávať futbal. Úspešné účinko-
vanie v súťažiach bolo silným motívom i na okolie. 
Futbal priťahoval stále viac mladých i v blízkom okolí, 
z ktorého treba vyzdvihnúť najmä aktivity v blízkej 
Hrabovke. Futbalisti označujúci sa ako HG Púchov, 
žiaci, dorastenci i dospelí, dosiahli niekoľko význ-
amných úspechov. Družstvo dospelých hralo v ma-
jstrovskej súťaži II. triedy Považského okrsku Žilinskej 
futbalovej župy a skončilo na prvom mieste.

ŠPORTOVÝ KLUB ROLNÝ A POVOJNOVÉ OBDO-
BIE

Ešte počas druhej svetovej vojny začala v roku 
1943 firma Rolný budovať v Púchove nový moderný 
odevný závod. Celá konfekčná výroba sa chysta-
la presťahovať zo Žiliny do Púchova. Žilinská firma 
Rolný zamestnávala niekoľko aktívnych športovcov 
z blízkeho okolia, najmä zo Strážova. K nim pribud-
li v roku 1943 prví tzv. mladí muži, teda učni. Tento 
zväzok športovcov zo Strážova s ostatnými pra-
covníkmi firmy Rolný, najmä s riaditeľom Josefom 
Vaverkom a aktívnym hráčom, trénerom a funk-
cionárom J. Punčochářom, viedol k pripojeniu exis-
tujúceho, ale finančne i športovo zle prosperujúceho 
HG Strážov k firme Rolný. Premenoval sa 10. januára 
1944 na ŠK Rolný Strážov. To bol základ budúceho 
rozvoja tohto továrenského klubu. 

Po presťahovaní odevnej výroby zo Žiliny do 
Púchova sa vynoril problém, ako zorganizovať na no-
vom pôsobisku, v nových neznámych podmienkach 
športovú činnosť, ako spolupracovať s miestnymi 
funkcionármi a športovcami. Získaním miestnych 
aktívnych pretekárov a hráčov a schopných orga-
nizátorov vytvorila sa solídna základňa pre rozvoj 
púchovského športu. Dominantou firmy boli “mladí 
muži”, pre ktorých riaditeľ Josef Vaverka zorganizoval 
vo firemných predajniach zbierku a z nej realizoval 
výstavbu ihriska v priestoroch neskorších interná-
tov firmy Makyta. A tak živoriaci, takmer už zanika-

júci futbalový život v Púchove, sa prebudil a našiel 
nové možnosti svojho rozvoja. K aktívnym “mladým 
mužom” sa pridali viacerí zamestnanci firmy (J. 
Punčochář, Š. Mančic, Majzel, Cichý, Hejhal, Bizoň a 
ďalší).

Postup do divízie vo futbale si vyžiadal skvalitniť 
hráčsky materiál, a tak sa objavujú noví hráči, tréner-
sku funkciu prevzal zahraničný tréner Jozefa Drozda 
z Viedne. Divíznu súťaž absolvovali futbalisti so strie-
davými úspechmi, v roku 1946 sa umiestili v hornej 
časti tabuľky, v sezóne 1946 v jesennej časti sa stali 
víťazmi súťaže. 

Po komunistickom prevrate vo februári roku 1948 
sa v celoštátnom meradle začal zjednocovací proces 
aj v telovýchove a športe. Po zoštátnení súkromnej 
firmy Rolný sa premenovala továrenská telovýcho-
vná jednota z ŠK Rolný na Sokol Odeva Púchov, ne-
skôr v decembri 1949 na Sokol Makyta Púchov. 

POSTUP DO NAJVYŠŠEJ SLOVENSKEJ SÚŤAŽE
Mužstvo sa v roku 1949 stalo majstrom Žilinskej 

župy. Postúpilo do D súťaže. Bola to vlastne II. liga, 
ktorej skupiny A a B tvorili mužstvá z Čiech, C mužst-
vá z Moravy a D mužstvá z celého Slovenska. To bolo 
už po znárodnení firmy Rolný a športový klub vt-
edy už niesol názov patronátneho podniku Makyta. 
Ďalšími účastníkmi súťaže boli napr. Odeva Trenčín, 
PDA Bratislava, AC Nitra, Spoje Košice, Partizánske, 
Nove Zámky a ďalšie.

O postup do tejto najvyššej futbalovej súťaže na 
Slovensku sa pričinili hráči: P. Beriac. F. Porubský, 
Jozef Majzel, O. Mančic, F. Krištofík, Alfréd Barsch, J. 
Bizoň, Fr. Gašparek, Ing. J. Hejhal, G. Rezetka, J. Novák, 
J. Braučok, J. Gašparik, J. Eliašek, Max. Mrázik a ďalší, 
za výdatnej podpory agilných funkcionárov ako boli 
J. Vaverka, J. Černohorský, Ján Žiačik, J. Punčochář, Š. 
Mančic, L. Oravec, bratia Mešovci a ďalší.

Trénerom mužstva bol najskôr Jozef Drozd z 
Viedne a neskôr Dezider Csukasz z Lučenca. Mužst-
vo pre náročnú súťaž posilnili ešte: brankár Kupčo z 
Dolného Kubína, lhring z Kremnice a Karol Hrnčiar 
z ŠK Bratislava. Atraktívny útočný futbal potešil 
nielen púchovskú verejnosť, ale zaujal aj celé Slov-
ensko. Odmenou bolo krásne tretie miesto. Naopak 
obrovským sklamaním pre všetkých športovcov a 
fanúšikov púchovského futbalu bolo rozhodnutie 
nadriadených orgánov, že takéto usporiadanie súťaží 
sa ruší. Viacerí hráči skončili, alebo odišli a mužstvo 
bolo zaradené opäť do súťaže Žilinskej župy. 

(Pokračovanie nabudúce.)

Zdroj: Vavro Slovák - 85 rokov púchovského 
futbalu (2005), knihy o Púchove (1970, 2006)

História 100 rokov púchovského futbalu (1. časť)

Púchovský futbal oslavuje v tomto roku storočnicu od svojho vzniku
História 100 rokov púchovského futbalu (1. časť)

Mužstvo SOKOL MAKYTA ktoré sa zaslúžilo o postup do D súťaže a v nej potom úspešne reprezentovalo Púchov. 
Stojaci zľava: Mančic, Mrázik, Barsch, Hejhal Krištofík, Novák, kľačiaci zľava: Braučok, Rezetka, Beriac, Eliašek, 
Gašparík .
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Znalci púchovských pomerov nám dajú za prav-
du, že v meste by ste asi ťažko hľadali hokejovej- 
šiu rodinu, ako sú Haluškovci. S hokejom sú úzko 
spojení všetci piati členovia rodiny – hlava rodiny 
Roman, jeho manželka Jarmila, syn Matej, no i 
dve dcéry Romana a Sandra. Veď posúďte sami, 
44-ročný Roman je bývalý hráč Púchova, v súčas-
nosti zamestnanec Mestského športového klubu 
Púchov na zimnom štadióne a najmä tréner hoke-
jových talentov – deti prvej a druhej hokejovej 
triedy. Davdsaťdvaročný syn Matej je obrancom 
druholigového družstva mužov. Hokej učaroval 
aj dvom dcéram – 16-ročnej Romane a 13-ročnej 
Sandre. Romaninou doménou je post centra, San-
dra sa lepšie cíti v obrane. 

No a napokon, i keď vonkoncom nie nakoniec, 
hokej učaroval aj manželke a mame Jarmile, ktorá 
prevádzkuje kaviareň na zimnom štadióne a je 

dušou tamojšieho skvelého hokejového fanklubu. 
Bola to paradoxne ona, ktorá na hokej dotiahla obe 
svoje dcéry. „I keď manžel nebol z toho, že som Roma-
nu dotiahla na hokej, príliš nadšený, napokon sa s tým 
zmieril a zvykol si. No a s mladšou Sandrou to už bolo 
jednoduchšie, chcela byť ako jej staršia sestra,“ priblíži-
la Jarmila Halušková.   

Rodinu najviac preslávila Romana
Rodinu Haluškovcov (zatiaľ) najviac preslávila 

16-ročná Romana. Už tri roky hráva ženskú extraligu. 
V drese Popradu získala pred dvomi rokmi slovenský 
klubový bronz, v minulom roku v martinskom drese 
striebro a v tomto roku mala rovnako v drese Martina 
našliapnuté k majstrovskému titulu. Vo finálovej sérii 
s Prešovom bol stav 1:1 na zápasy, pre koronavírus sa 
sezóna nedohrala... A na rozdiel od mužského titu-
lu, v ženskej časti súťaže vedenie Slovenského zväzu 
ľadového hokeja titul neudeľovalo pred skončením 
ročníka. 

„Prvé krôčiky na ľade vyskúšala Romana, keď mala 
štyri roky. Spomínam si, ako mala ísť na prvý turnaj. 

Tréner ju však nezobral, možno práve preto, že bola 
dievča. Povedal jej, že ak chce, môže ísť a bude robiť 
chlapcom sirup. To si presne pamätám. Viem, že vtedy 
veľmi plakala, no odvtedy trénovala viac a viac. Prešlo 
niekoľko rokov a Romana prešla všetkými súťažami, 
momentálne je už v dorasteneckej kategórii,“ priblížila 
mama. 

K najväčším hokejovým úspechom Romany patrí 
trojnásobná účasť na majstrovstvách sveta žien. V 
roku 2018 si z majstrovstiev sveta B-divízie v Talian-
sku priniesla striebornú medailu za druhé miesto, 
o rok neskôr v rovnakej súťaži Slovenky s Romanou 
vo svojom strede triumfovali a vybojovali si post-
up medzi svetovú hokejové elitu. Na tohtoročnom 
bratislavskom šampionáte žien skončili Slovenky 
v konkurencii absolútnej svetovej špičky na ôsmej 
priečke. Romana Halušková sa však nevenuje iba 
hokeju. O jej všestrannom talente svedčí aj sku-
točnosť, že je trénerkou púchovských mažoretiek 
Nelly, s ktorými má na konte niekoľko titulov maj- 
sterky Európy i sveta. A aby toho nebolo málo, je 

Romanu Haluškovú “vytočil” i nakopol tréner, ktorý ju kedysi poslal robiť sirup
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súčasťou aj hokejbalovej slovenskej reprezentácie 
do 18 a 20 rokov. Momentálne je druháčkou na 
strednej škole a jej mamina si pochvaľuje ústretový 
prístup vedenia školy k jej športovej kariére. „Štart 
novej sezóny mala Romana naplánovaný v zahraničí, 
celosvetová pandémia choroby Covid 19 jej však 
zrejme urobí škrt cez rozpočet. Veď uvidíme, ako sa 
situácia vyvinie,“ pripomenula Jarmila Halušková. 

Zápolenia s chlapcami je poznať
Romana i Sandra hrávajú okrem dievčenských 

súťaží aj súťaže riadené Slovenským zväzom 
ľadového hokeja v chlapčenskej kategórii. Podľa 
Jarmily je možnosť hrávať v chlapčenskom družstve 
pre dievčatá mimoriadne prospešná. „Najmä v 
reprezentácii jasne poznať, ktoré dievčatá hrávajú aj 
chlapčenské súťaže. Ak však chce hrať dievča medzi 
chlapcami, musí oveľa viac trénovať, aby sa im vy-
rovnala. Vo veku napríklad 15 rokov sa už dievčatá 
nemôžu fyzicky vyrovnať chlapcom, i preto majú die-
včatá v chlapčenských súťažiach výnimku a môžu hrať 
s chlapcami vo vekovej kategórii o jednu úroveň nižšie,“ 
doplnila Jarmila Halušková. 

Porovnávať slovenský ženský hokej so svetovou 
špičkou je podľa nej neporovnateľné. Na Slovensku 
je registrovaných 450 žien a dievčat vo všetkých ve-

kových kategóriách, napríklad v Kanade ich je okolo 
3000. „Menšou reklamou pre ženský hokej boli na Slov-
ensku tohtoročný svetový šampionát žien v Bratislave. 
Odporúčam rodičom dať na hokej aj svoje dcéry. Je to 
šport ako každý iný, aj vďaka nemu moja dcéra pre-
cestovala kus sveta, navštívila napríklad aj Japonsko, 
Dánsko, Švédsko, no najmä spoznala veľa nových pri-
ateľov,“ zdôraznila mama úspešnej hokejovej reprez-
entantky. 

Duša fan klubu
Jarmilu Haluškovú poznajú púchovskí hokejisti i 

priaznivci hokeja nielen v Púchove, tiež ako jednu z 
duší púchovského hokejového fan klubu. Ten bol aj 
v tejto predčasne skončenej sezóne jedným z bon-
bónikov hokeja v Púchove. Početný fan klub bol 
šiestym hráčom drakov počas celej sezóny, počuť a 
vidieť ich bolo nielen na domácich zápasoch, ale or-
ganizovali zájazdy aj na zápasy na súperovom ľade.

„Sme veľká hokejová rodina a aj ja chcem pomôcť k 
jeho rozvoju a organizovaniu dobrých vecí. Pri púcho-
vskom hokeji som veľa rokov, prirástol mi k srdcu. 
Som dobrovoľníčkou vo fan klube, kde máme úlohy 

podelené. Keďže som v kontakte s ľuďmi, pomáham s 
predajom klubových šálov a dresov,“ doplnila Jarmila. 

Ako dodala, na zápasy vonku chodil fan klub na 

automobiloch, dvakrát boli aj autobusom, Raz im ho 
zaplatil sponzor, druhýkrát sa zložili samotní členovia 

fan klubu. 
„Usporiadali sme prvý hokejový ples, urobili laserovú 

šou, máme vlastnú hymnu, bubeníkov a mnoho iného. 
Spolupracujeme aj s mužskou kabínou a oni vedia ako 
majú poďakovať. Hrajú pre nás celým srdcom a my 
sme im za to vďační. Nechýbali sme ani na posledných 
zápasoch finále play-off v Žiari nad Hronom. Naši aj 
ich hráči hrali zodpovedne a hrali naplno. Tento hokej 
bol len o chybách. Ich fan club a aj náš fandil ako sa 
len dalo a po každom zápase sme si  spolu zaspievali 
Macejka. Hokej má spájať a lepší vyhráva,“ priblížila ko-
rektnú atmosféru vo fanúšikovských táboroch oboch 
finalistov západnej skupiny druhej ligy. 

Predčasný koniec sezóny
Na tohtoročnej sezóne potešil Jarmilu Haluškovú 

postup mužov a dorastencov do play-off. Veľkým 
sklamaním podľa nej bolo, že sa sezóna nemohla 
dohrať pre nový koronavírus. Najviac ju po športovej 
stránke mrzí, že starší žiaci – chlapci 8. hokejovej 
triedy si nemôžu zahrať o titul majstra Sloven- ska. 
„Zimný štadión je pre našu rodinu ako domov. Domov 
sme chodievali iba spávať, variť, žehliť a podobne. 
Hokej je našou súčasťou a momentálne, keď sú deti 
doma v karanténe, ľutujem susedov. Deti totiž cvičia aj 
doma,“ uzavrela Halušková s tým, že v súčasnej ťažkej 
dobe želá všetkým veľa porozumenia a najmä zdra-
via.

pok, foto: archív J. Halušková

Romanu Haluškovú “vytočil” i nakopol tréner, ktorý ju kedysi poslal robiť sirup
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ADVENT - POHREBNÁ SLUŽBA
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374.
• Kúpim záhradu alebo chatu, Púchov prípadne oko-
lie. Tel. 0950 688 334.

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

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937. 

SLUŽBY
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Bytové jadrá, rekonštrukcie bytov. Tel. 0940 731 972.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 03. 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.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidá-
cia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovanie-
puchov.sk
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

OZNAMY
• SOŠ obchodu a služieb, ul. 1. Mája 1264, Púchov 
oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(ďalej OVS) č. 4/2020 a č. 5/2020 na prenájom ne-
bytových priestorov (kancelárske priestory) v škol-
skom pracovisku hotel Študent Považská Bystrica. 
OVS bude prebiehať do 24. 04. 2020 do 12.00 h. 
Celé znenie OVS bude zverejnené na www.tsk.sk 
a www.sosospu.sk.
• Podnik technických služieb mesta Púchov, s. r. 
o. oznamuje, že v dňoch od 10. 4. 2020 do 13. 4. 
2020 bude ZBERNÝ DVOR ZATVORENÝ.
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SPOMIENKA
Dňa 21. 3. 2020 uplynuli 
3 roky, čo nás opustil náš 
drahý manžel, otec a dedko 
Ing. JOZEF URBAN.

S láskou spomínajú manžel-
ka, deti s rodinami a ostatná 

rodina.

SPOMIENKA
„Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ 
spomienkami.“ 

Dňa 22. 3. uplynul rok, čo nás 
navždy opustila naša mama, 
babka a prababka EMÍLIA 
BUČKOVÁ z Hoštiny. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a vďakou spomína celá pozostalá rodina.

SPOMIENKA
„Osud je občas veľmi krutý, 
nevráti, čo vzal. Zostanú 
spomienky a v srdci veľký žiaľ.“ 

Dňa 28. 3. si pripomíname 
nedožitých 70 rokov nášho 
drahého Ing. JOZEFA 
FULCA.

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú 
spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami. 

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, v srdci 
bolesť zanechal, rýchlo, bez 
rozlúčky, nikto to nečakal.“ 

Dňa 22. marca 2020 uply-
nuli 2 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, 
brat a vnuk TOMÁŠ MACEK. 

Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami. 

S láskou na neho spomína mama, sestra 
s rodinou, priatelia a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 21. 3. 2020 sme si 
pripomenuli nedožitých 
75 rokov a 7. 4. 2020 si pri-
pomenieme 8. výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
manželka, mama, babka, 
prababka, sestra a teta JOŽ-
KA ŠULÍKOVÁ, rod. Pas-
torková z Horných Kočkoviec. 

Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú 
spomienku v modlitbách. 

S úctou a láskou spomína celá rodina.

PONUKA PRÁCE - údržbár/pomocný technik
Púchovská kultúra, s. r. o., Púchov hľadá šikovného údržbára - pomocného technika
na hlavný pracovný pomer (7,5 hod. prac. čas), ktorý má záujem pracovať v oblasti 
kultúry. Náplň práce: bežné údržbárske práce, príprava sály a ostatných  miestností 
na akcie, pomocné technické práce, spolupráca pri riešení technických problémov 
s MsBP, sledovanie /šetrenie/ energií. Mzdové ohodnotenie: Táto pracovná pozí-
cia zodpovedá II. stupňu náročnosti = mesačná mzda činí 696,- € brutto + možnosť 
osobného ohodnotenia.

Nástup: 1. 9. 2020 Kontakt: +421 905 807 292, sprava@puchovskakultura.sk

G
YN

EKOLOGICKÁ

A M B U L A N C
I AOtvorené

www.sungyn.skinfo@sungyn.sk

Gynekologická
ambulancia

NOVOOTVORENÁ

0948 308 977

gynekológ
MUDr. Denisa Krumpová

...prijíma nové pacientky

Nábrežie slobody 527/11
020 01 Púchov

Adresa:

v PÚCHOVE
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Rozbehnite 
váš internet 
na maximum

už od 

9,99 €
mesačne 

Ján Volko

www.swan.sk

SWAN CENTRUM, Štefánikova 828, Púchov, 042/29 01 111, puchov@swan.sk



oznamy


