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Fakulta priemyselných technológií v Púchove 
darovala mestu šesťdesiat ochranných štítov

V utorok 19. 5. navštívili zástupcovia Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  
a Fakulty priemyselných technológií v Púchove, 
primátorku mesta Katarínu Henekovú, aby 
odovzdali dar v podobe šesťdesiatich kusov 
ochranných štítov, vyrobených na pôde fakulty 
pre tých, ktorí ich budú v súčasnom i nadchádza-
júcom období nevyhnutne potrebovať. Vedenie 
mesta v spolupráci s Oddelením školstva a so-
ciálnych vecí doručilo minulý týždeň ochranné 
štíty pre pracovníkov do centier pre seniorov, 
detského domova, Špeciálnej základnej školy  
i mestskej spoločnosti.

Myšlienka výroby ochranných štítov vzišla priamo 
od študentov jednotlivých fakúlt Trenčianskej uni
verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD), ktorí 
pracujú s 3D tlačiarňou, a keďže v tejto mimoriadnej 
situácii boli nútení ostať doma a učiť sa dištančnou 
online formou, dali sa dokopy a boli ochotní prísť 
na svoju fakultu, vyrábať tieto ochranné štíty. Sami 
si našli spôsob výroby a celú technológiu výroby 
sami zvládli. „Naša univerzita vychováva študentov 
k humanizmu a ľudskosti, v týchto časoch pandémie 
sa ukázalo, aká tá výchova vlastne je a ja môžem  
s hrdosťou povedať, že tri fakulty univerzity sa veľmi 
aktívne podieľali na pomoci v týchto pandemických 
ča soch. Dve z našich technických fakúlt vyrábajú 
práve tie to ochranné štíty a to už od samého vývoja 
pandémie. Sme na našich študentov naozaj hrdí, že 
od samého začiatku sa chopili tejto pomoci,“ približu
je doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., prorektorka pre 
výchovu a vzdelávanie. Študenti Fakulty zdravot
níctva pracujú v prvej línii, ako dobrovoľníci pôso
bia nielen vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ale aj  
v nemocniciach iných miest po celom Slovensku  
a tiež v domovoch pre seniorov.

Technologický proces výroby ochranných štítov 
približuje dekanka fakulty prof. Ing. Darina On
drušová, PhD.: „Zapojiť sa do výroby ochranných 
štítov bolo pre Fakultu priemyselných technológií 
absolútne prirodzené, keď sme vnímali nedostatok 
týchto ochranných prostriedkov počas súčasnej krízy. 
Na fakulte máme špeciálne pracovisko s 3D tlačiarňou, 
ktorá má dostatočne veľkú plochu, takže sme objednali 
špeciálny polyetylén, ktorý je zároveň pružný. Pod ve
dením docenta Jana Krmelu, ktorý má toto špecializo
vané pracovisko 3D tlače na starosti, sa príprava štítov 
začala dimenzovať tak, aby bolo možné tlačiť naraz 
čo najväčší počet štítov. Vytlačenie sedemdesiatich 

štítov nám tak trvalo necelé tri týždne, z ktorých šesť
desiat darujeme Mestu Púchov a zvyšných desať bolo 
venovaných na zabezpečenie ochrany vrátnikov vo 
všet kých budovách Trenčianskej univerzity.“ 

Fakulta priemyselných technológií je už neodmys
liteľnou súčasťou mesta Púchov, spolu s dekankou  
a prorektorkou sa stretnutia s primátorkou zúčastnil 
aj doc. Ing. Jan Krmela, PhD. Dekanka fakulty v zá
vere dodáva: „Bolo to pre nás samozrejmé, keďže sa na 
nás obracali občania z domovov sociálnych služieb či  
z jednotlivých ambulancií, so žiadosťou o tieto ochran
né prostriedky. Obrátili sme sa na pani primátorku  
s prejavením vôle darovať mestu ochranné štíty  
a nechať ich prerozdelenie výlučne v jej réžii.“ Fakulta 
priemyselných technológií takouto formou súčasne 
prezentuje praktické využitie technického vzdelania 
už počas štúdií, ktoré nie je len o skúšaní vzoriek pre 
študijne účely, ale predovšetkým o priamej výrobe 
nevyhnutných prostriedkov pre bežnú spotrebu.

Primátorka mesta JUDr. Katarína Heneková je zo 
spolupráce s Fakultou priemyselných technológií 
nadšená, pretože je to opäť spôsob, akým môže 
pomôcť občanom mesta v tejto, ešte stále mimo
riadnej, situácii: „V prvom rade sa chcem poďakovať 
vedeniu fakulty a pani profesorke Darinke Ondrušovej 

za spoluprácu, a to nielen počas minulého obdobia, 
ale aj v súčasnosti, kde sa krásne ukazuje, akým spô
sobom sa dokáže spojiť veda s pomocou pre občanov. 
Dnes mi bolo veľkou cťou prevziať vyrobené ochranné 
štíty z fakulty v Púchove, pre tých, ktorí to budú po
trebovať najviac. A to aj napriek tomu, že sa môžeme 
domnievať, že v našom okrese už nie sú osoby, ktoré 
by boli zdravotne postihnuté infekciou COVID19. Je  
v našom záujme predchádzať druhej vlne a správať sa 
zodpovedne, a to najmä v zdravotníckych strediskách, 
domovoch pre seniorov, detskom domove ale takisto aj 
na úradoch či v mestských spoločnostiach.“ 

Vedenie mesta chce takto zabezpečiť maximálnu 
ochranu nielen pre zamestnancov jednotlivých zaria
dení a mestských spoločností, ale tiež pre občanov,  
s ktorými budú zamestnanci každodenne prichádzať 
do blízkeho kontaktu. Vedúca Oddelenia školstva 
a sociálnych vecí Mgr. Daniela Gabrišová doručila  
v zastúpení Mesta Púchov darované ochranné štíty 
do Centra pre deti a rodiny Púchov, DSS Nosice, 
DSS Chmelinec, Hubertus, Senior klubu, Špeciálnej 
základnej školy, pre Aliis – denný stacionár a ADOS 
(Zdravie), a tiež do Podniku technických služieb mes
ta Púchov, prevádzajúcich každodenné dezinfekcie.  

Laura Krošláková 
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Slovami primátorky: Pre krajšie zajtrajšky 
Minulý týždeň opäť priniesol v našom meste ďalšie 

novinky, ktoré súvisia so štvrtou fázou uvoľnení.  
V stredu sa po ôsmykrát stretli členovia mestského 
krízového štábu, ktorí jednotlivé uvoľnenia aplikovali 
na pomery a podmienky nášho mesta. Prevádzky  
s občerstvením a letné terasy môžu byť otvorené 
až do 22:00 hod., a to aj napriek schválenému VZN  
z májového zastupiteľstva, podľa ktorého pre-
dlžujeme v Púchove dobu prevádzky do 23:00 hod. 
Žiaľ, majitelia prevádzok budú musieť ešte chvíľu 
počkať, pokiaľ sa spomínané VZN dostane naplno 
do života. Naďalej ostávajú zatvorené kino, divadlo 
a krytá plaváreň. Pre občanov sme však otvorili 
múzeum aj mestskú knižnicu. Opäť ožíva v našom 
meste klubový šport, keď tréningové procesy pod 
vedením MŠK vstupujú od pondelka 25.5.2020 do 
trojfázového postupného uvoľňovania. Členovia 
mestského krízového štábu sa tiež po dohode 
s konateľom MŠK, s.r.o. rozhodli otvoriť letné 
kúpalisko, a to predbežne k 15.6.2020. V celom meste 
bude naďalej kontinuálne prebiehať dezinfekcia 
autobusových zastávok, autobusov, lavičiek, 
smetných nádob a detských ihrísk, z ktorých ostáva 
otvorených iba sedem najfrekventovanejších.

Členovia mestského krízového štábu diskutovali 
taktiež o možnosti čerpania finančných prostriedkov 
z transparentného účtu, ktorý vedenie mesta 
založilo už na začiatku pandemickej situácie. Od 
pondelka 25. 5. 2020 tak majú občania mesta Púchov 
možnosť prostredníctvom Žiadosti o poskytnutie 
finančného prostriedku z transparentného účtu 
požiadať na základe stanovených kritérií o finančný 
príspevok z transparentného účtu Púchov spolu 
proti koronavírusu. Možnosť požiadať o finančný 
príspevok majú občania mesta Púchov vo veku nad 
18 rokov, ktorí boli zasiahnutí koronakrízou a ocitli 
sa preto v neľahkej životnej situácii. O všetkých 
kritériách a podmienkach v súvislosti s podávaním 
žiadosti sa dočítate aj v tomto vydaní Púchovských 
novín a na webovej stránke mesta. Ďakujem touto 
cestou všetkým vám, ktorí sa zapájate do pomoci pre 
ostatných a prispievate na tento transparentný účet, 
pretože aj vďaka vám môžeme pomáhať tým, čo to 
najviac potrebujú. K 25.5.2020 sa podarilo vyzbierať 
už  5 432,61 EUR.

S ohľadom na blížiace sa otváranie škôlok a škôl, 
ktoré Vláda SR stanovila na Medzinárodný deň detí, 
sme sa stretli na porade s riaditeľkami a riaditeľmi 
mestských školských zariadení. Predmetom stret-
nutia bolo prekonzultovanie podmienok fungovania 
všetkých školských zariadení a vyhodnotenie 

prieskumu záujmu rodičov o zaradení ich dieťaťa do 
výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej 
či základnej škole. Materské školy budú fungovať aj 
počas letných prázdnin v režime bežného školského 
roka, čím je prvotný letný harmonogram (zverejnený 
v marci) pre materské školy neaktuálny. Do škôlok 
má v pláne svoje dieťa umiestniť nad 60% rodičov, 
do škôl – z 1. až 5. ročníka – je to v priemere 80% 
rodičov. V súvislosti s rozbehom škôl sme sa  
v spolupráci s Autobusovou dopravou Púchov, a.s., 
dohodli počas júna zaviesť špeciálnu linku školského 
autobusu, ktorý zabezpečí rozvoz vašich ratolestí 
načas do školy na vyučovanie.

S postupujúcim uvoľňovaním sa naplno rozbehla 
aj činnosť komisií mestského zastupiteľstva. Minulý 
týždeň zasadala Komisia grantových a dotačných 
projektov pod vedením jej predsedníčky Mgr. 
Angely Lazorovej. Boli sme informovaní nielen  
o ukončených projektoch, ale aj o tých prebie-
hajúcich, napr. kompostáreň, rozšírenie škôlky 
Lienka, vybavenie odborných učební na základných 
školách, ale aj projekt dažďovej oázy v parku, obnova 
vojnových hroboch a doplnenie separačných košov 
pre materské a základné školy. Mesto sa zapojilo aj 
do projektu humanitárnej pomoci, ktorého cieľom 
je zabezpečiť pre mesto aspoň časť finančných 
prostriedkov, ktoré mesto vynaložilo na boj proti 

korone v meste. Na tomto podnetnom stretnutí sme 
prebrali aj podmienky a možnosti zapojenia nášho 
mesta do pripravovaných výziev. V nasledujúcom 
týždni má naplánované stretnutie Ekonomická 
komisia a Komisia bytovej politiky.

V rámci pomoci proti koronavírusu sme  
v utorok 19. 5. 2020 prijali od dekanky Fakulty 
priemyselných technológií v Púchove dar v podobe 
šesťdesiatich kusov ochranných štítov vyrobených 
na pôde fakulty pre tých, ktorí ich budú v súčasnom 
i nadchádzajúcom období nevyhnutne potrebovať. 
Ďakujem ešte raz vedeniu fakulty a pani profesorke 
Ing. Darinke Ondrušovej, PhD., za spoluprácu, ktorá 
dokazuje, akým krásnym spôsobom sa môže spojiť 
veda s pomocou pre občanov. Hoci sme mesto, ktoré 
v súčasnosti nie je zasiahnuté koronavírusom, je  
v našom záujme predchádzať druhej vlne a správať sa 
zodpovedne aj naďalej, a to najmä v zdravotníckych 
strediskách, domovoch pre seniorov, detskom 
domove a takisto i na úradoch či v mestských 
spoločnostiach. Po vzájomne dohode a vzhľadom 
k otvoreniu materských a základných škôl pripraví 
Fakulta priemyselných technológií v Púchove 
ďalších 25 štítov, ktoré poputujú pre pedagógov do 
školských zariadení hneď začiatkom júna.

Mesto Púchov sa zároveň uchádza už po 
dvanástykrát o priazeň občanov v súťaži o NAJ 
mesto, ktorú vyhlasuje SLOVAKREGION. O tom, ako 
môžete hlasovať za mesto, v ktorom bývate - a ja 
verím, že svoje mesto máte radi, i keď s každodenným 
progresom máme ešte vždy čo zlepšovať a naozaj 
sa deň čo deň snažíme, aby ste tu boli čo najviac 
spokojní - sa dozviete na webe mesta Púchov i v Pú-
chovských novinách. 

Budúci pondelok vstupujeme do nového 
mesiaca dňom najviac venovaným pre deti - MDD. 
Na Slovensku sa tento sviatok slávi už od roku 
1952. Plánovali sme tento sviatok stráviť s deťmi 
veľkolepo za účasti viacerých hudobných hostí  
a zábavných atrakcií pre deti. Napriek terajšej situácii 
verím, že takto o rok si to spoločne vynahradíme. 
Nezabudnime na tento krásny sviatok našich detí  
a i keď ho tento rok bude veľa z nich oslavovať v škôlke 
a škole, som presvedčená, že sa na svojich kamarátov 
už teraz veľmi tešia a oslávia tento deň spoločne vo 
vysmiatom kolektíve. Všetkým vám prajem príjemné 
prežitie záverečných májových dní plných lásky, 
spokojnosti a veľa úspešných rozhodnutí.

Katarína Heneková 
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Svetový deň včiel (20.5.) bol vyhlásený Valným 
zhromaždením Organizácie spojených národov 
(OSN) v roku 2017. 

Prostredníctvom svetového dňa venovaného 
včelám chce OSN zvyšovať povedomie o dôležitos
ti včiel a iných opeľovačov, ich ohrozeniach, ako aj 
o ich prínose pre udržateľný rozvoj. Oslavujeme ho 
každoročne dňa 20. mája, ktorý sa viaže k dátumu 
narodenia slovinského včelára Antona Janšu. Ten bol 
v roku 1770 menovaný kráľovnou Máriou Teréziou za 
prvého riaditeľa včelárskej školy vo Viedni.

Aktuálny stav včelárstva na Slovensku
Najvyšší počet včelárov a včelstiev na Slovensku bol 

v roku 1989, kedy bolo registrovaných takmer 39.000 
včelárov s takmer 475.000 včelstvami, po tomto roku 
začal v dôsledku politickoekonomických zmien 
klesať až do roku 2003, resp. 2007. V roku 2003 bol 
na Slovensku zaznamenaný najnižší početný stav 
včelstiev – 192.000, v roku 2007 zas najnižší počet 
registrovaných včelárov –  13.780. Od roku 2008 je 
zaznamenaný v súvislosti s nástupom dotačného 
programu EÚ pre sektor včelárstva opätovný kon
tinuálny nárast počtu včelárov a chovaných včelstiev. 
V súčasnosti na Slovensku obhospodaruje cca 18.000 
včelárov takmer 300.000 včelstiev. Väčšina z počtu 
včelárov na Slovensku je organizovaná v Slovenskom 
zväze včelárov (SZV).

Význam včelárstva
Najvýznamnejším hospodárskym prínosom cho

vu včelstiev je zabezpečenie opeľovania poľnohos
podárskych plodín, 84 % druhov z 264 plodín pesto
vaných na území Európskej únie je aspoň čiastočne 
závislých na opeľovaní hmyzom. Absencia hmyzích 
opeľovačov by spôsobila v rámci krajín EÚ 25 % po
kles celkových úrod hmyzomilných plodín, pre Slo
vensko bola táto hodnota odhadnutá na takmer 27 
%, predovšetkým vďaka vysokému zastúpeniu repky 
olejnej na ornej pôde. Včela medonosná je najefek
tívnejším pôvodným opeľovačom v Európe. 

Faktory znižujúce životaschopnosť včelstiev
Dostupnosť a kvalita včelej pastvy na Slovensku aj  

v globálnom meradle sa dramaticky zmenila pre
dovšetkým za posledné polstoročie v dôsledku 
nástupu intenzívneho poľnohospodárstva. 

Zmeny klímy a priebeh počasia (najmä dlhotrva
júce daždivé, horúce alebo studené počasie) majú vo 
všeobecnosti negatívny vplyv na kondíciu včelstiev. 
V roku 2019 bol z týchto poveternostných vplyvov 
asi najvýraznejší vplyv horúcej jari, ktorý zapríčinil 

takmer mesačný skorší posun kvitnutia zdrojov nek
táru. V minulej sezóne 2019 veľa včelárov nevytočilo 
ani gram repkového medu, napriek tomu že krajina 
bola zaplavená žltou farbou. Naopak, včelstvá často 
hladovali. 

Chemizácia znižuje imunitu včelstiev
Moderné poľnohospodárstvo je čoraz viac závislé 

od pesticídov zvyšujúcich úrody. Včely sú zvyčajne 

vystavené pôsobeniu pesticídov priamo počas zbe
ru potravy. Čoraz viac sa objavujú chronické otravy, 
prejavujúce sa paralýzou, dezorientáciou a zmena
mi správania sa včiel, ktoré nastupujú po kratšom či 
dlhšom pôsobení daného prostriedku na ochranu 
rastlín. 

Poľnohospodárstvo priateľské ku včelám 
V súčasnosti sa SZV v spolupráci s organizáciou 

BeeLife snaží presadiť zmenu novej Spoločnej poľno
hospodárskej politiky tak, aby reflektovala ochranu 
opeľujúceho hmyzu. Optimizmus vyvolával Program 
rozvoja vidieka SR 20142020, kde v rámci agro–en
viromentálnych klimatických opatrení bolo možné 
získať podporu na výsev multifunkčných okrajov 
polí. Cieľom tohto opatrenia bolo vytvorenie multi
funkčných biopásov na 12 tisíc ha pôdy, v skutočnos
ti bolo u nás vytvorených iba 108 ha biopásov, čo je 
necelé 1 % oproti plánom a víziám. 

Ďalšou možnosťou spolupráce medzi pesto
vateľmi a včelármi je propagácia ochrannej známky 
BeeFriendly, ktorou sa certifikovaní farmári zaväzujú 
dodržiavať pravidlá na ochranu opeľovačov, ako je 
napr. obmedzené používanie pesticídov či kosenie 
plodín až po ich odkvitnutí.

Úhyny včelstiev na Slovensku sa zvyšujú
Na Slovensku sa začalo s monitoringom „zimných“ 

strát včelstiev v sezóne 2009/2010, pričom až do 
sezóny 2018/2019 nepresiahli hranicu 10 %, čo je 
všeobecne akceptovateľná hranica úhynov. V sezóne 
2018/2019 už dosiahli zimné straty na Slovensku nad 
10 %, čo predstavuje hodnotu mŕtvych včelstiev 3,6 
milióna eur a s podobným číslom rátame aj túto jar. 

Zimné úhyny včelstiev sú jednoznačne najviac 
ovplyvnené prítomnosťou klieštika a niektorých 
genetických verzií ním prenášaného vírusu defor
movaných krídel DWV. Na prežívateľnosť včelstiev  
v hlavnej sezóne zas najviac vplýva nedostatok prie
bežne kvitnúcej včelej pastvy a znižovanie dlhoveko
sti včiel (ako aj plodnosti matiek a trúdov) v dôsled
ku záťažových látok, najmä pesticídov používaných  
v ochrane rastlín, ale aj na liečenie klieštikovitosti. 

Včelárstvo štátov EÚ je v kríze
Nedostatkom kultúrne chovaných včelstiev trpia 

hlavne krajiny Európy. Dôvodom je najmä nízka ren
tabilita profesionálnych včelárskych hospodárstiev, 

ktorú ovplyvňujú nízke ceny dovozového medu na 
globálnom trhu, výrazné medziročné výkyvy v pro
dukcii medu spôsobené zmenami klímy a krajiny,  
a v neposlednom rade zvýšené náklady na obnovu 
početného stavu včelstiev v súvislosti s ich zvýšenými 
úhynmi. Opeľovací servis v ekonomicky najvyspelej

ších regiónoch sveta zabezpečujú vo výraznej miere 
záujmoví  včelári, ktorí nie sú až tak ovplyvnený eko
nomickými tlakmi. V EÚ viac ako tri štvrtiny včelárov 
obhospodaruje menej ako 50 včelstiev. Na Slovensku 
je počet profesionálnych včelárov tiež nízky, len nie
koľko desiatok rodín má hlavný príjem zo včelárstva 
a u záujmových včelárov nie je rentabilita hlavným 
motívom, prečo sa venujú tomuto koníčku.

Ku koncu roka 2019 výkup medu v Európe „zamr
zol“ a ponúkaná veľkoobchodná cena je hlboko pod 
výrobnými nákladmi. Túto situáciu spôsobil najmä 
obrovský podiel falzifikátov medu na európskom aj 
globálnom trhu, ktoré sú natoľko sofistikované, že 
doteraz neexistuje jednotná certifikovaná metodi
ka na ich odhaľovanie. V najbližšom období preto 
predpokladáme zánik viacerých profesionálnych 
včelárskych prevádzok v Európe. 

Ako môžeme pomôcť včelám?
Vylepšovanie úživnosť krajiny pre včelstvá je 

možné vysádzaním zmesí kvitnúcich nektárodajných 
rastlín, pričom pri zostavovaní zmesí je potrebné 
myslieť na to, aby produkcia nektáru a peľu bola 
vyrovnaná počas celého dňa aj sezóny. Možnosti 
zlepšovania včelej pastvy existujú aj v zastavaných 
oblastiach, a to prostredníctvom kvitnúcich súkrom
ných, verejných či komunitných záhrad, zelených 
striech, mestských parkov, lesoparkov a cintorínov.

Jednou z najefektívnejších spôsobov podpory 
slovenského včelárstva je kúpa medu priamo od 
domácich včelárov. Na Slovensku (na rozdiel od 
niektorých iných krajín) neplatia poľnohospodári 
včelárom za tzv. opeľovaciu službu, takže jediným 
zdrojom príjmu pre nich predstavuje predaj medu. 
Ten je najvyššej kvality, ako dokazujú mnohé ocene
nia z celosvetových súťaží. Slovenský zväz včelárov 
je držiteľom ochranného označenia „Slovenský med“, 
pričom pri medoch s týmto označením garantuje 
prírodný a slovenský pôvod.

Zdroj: vcelari.sk, foto: CVČ Púchov, Pixabay

Tretí rok sme oslavovali Svetový deň včiel

Členovia včelárskeho krúžku pri CVČ Včielka - mladší žiaci včelári pri prehliadke v múzeu včiel. 
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Štvrtá fáza uvoľnení v Púchove aj s prípravou 
na júnové otváranie MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ

Na ôsmom zasadnutí mestského krízového 
štábu v stredu 20.5.2020 prešli členovia spoločne 
s primátorkou Katarínou Henekovou jednotlivé 
body uvoľňovania v rámci štvrtej fáze, ktoré sa 
budú týkať uvoľnenia niektorých obmedzení 
priamo v Púchove. 

Na štvrtkovom stretnutí riaditeliek a riaditeľov 
MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ Včielka, následne diskutovali  
o hygienických a bezpečnostných opatreniach, sú-
visiacich s otváraním škôlok a škôl, stanovených 
Vládou SR na pondelok 1.6.2020. 

Prevádzky s občerstvením a letné terasy môžu 
byť podľa aktuálnych usmernení vydaných Úradom 
verejného zdravotníctva SR, otvorené až do 22:00 
hod. Toto usmernenie bude platné aj v Púchove, 
a to aj napriek tomu, že poslanci na májovom 
mestskom zastupiteľstve schválili Všeobecne zá-
väzné nariadenie, ktoré mení otváracie hodiny 
týchto prevádzok k 1.6. a predlžuje ich do 23:00 hod. 
Naďalej ostávajú zatvorené kultúrne inštitúcie ako 
sú kino a divadlo, taktiež krytá plaváreň. O otvorení 
letného kúpaliska sa predbežne uvažuje ku dňu 
15.6.2020, za dodržania všetkých hygienických  
a bezpečnostných opatrení a procesu nutnej údržby 
areálu kúpaliska. 

Konateľ MŠK Púchov Ing. Štefan Ondrička pred-
stavil trojfázový plán uvoľňovania tréningových 
procesov pre športovcov sústredených v klube, 
futbalistov, hokejistov a ostatných, z ktorých jed-
notlivé kategórie postupne začnú s trénovaním 
od pondelka 25.5., a pokračovať budú ďalším 
týždňom 1.6. a 8.6.2020, samozrejme v prípade, že 
všetko pôjde bez akýchkoľvek komplikácií. Tréneri 
budú povinní odovzdať čestné prehlásenia i jasne 
vymedzené podmienky tréningových procesov, tak 
ako rodičia budú o týchto podmienkach oboznámení 
a taktiež odovzdajú čestné prehlásenia ako zákonní 
zástupcovia. Športové areály základných škôl pre 
športové kluby budú otvorené za podmienok 
určených riaditeľkou príslušnej ZŠ. Telocvičňa  
a športový areál ZŠ Mládežnícka ostáva uzavretý aj  
z dôvodu rekonštrukčných prác. 

V celom meste Púchov kontinuálne prebieha 
dezinfekcia autobusových zastávok, autobusov, 
lavičiek, smetných nádob a detských ihrísk, 
z ktorých ostáva stále otvorených iba sedem 
najfrekventovanejších. Mesto Púchov neustále 
zabezpečuje tiež čistú pitnú vodu pre margi-

nalizovanú skupinu občanov na Kolonke, aj z dôvodu 
bezpečnosti a zamedzeniu šírenia akejkoľvek 
infekcie.

Členovia mestského krízového štábu diskutovali 
taktiež o možnosti čerpania finančných prostriedkov 
z transparentného účtu, ktorý vedenie mesta založilo 
už na začiatku pandemickej situácie. Možnosť 
požiadať o finančný príspevok budú môcť občania 
mesta Púchov vo veku nad 18 rokov, ktorí boli 
zasiahnutí koronakrízou a ocitli sa preto v neľahkej 
životnej situácií. O všetkých ostatných kritériách  

a podmienkach v súvislosti s podávaním žiadosti 
budú občania informovaní na webe mesta  
i v Púchovských novinách. O udeľovaní finančného 
príspevku bude na základe doporučení Komisie 
vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia  
a mládeže, primátorka mesta. Na finančný príspevok 
nevzniká právny nárok. 

S ohľadom na blížiace sa otváranie škôlok a škôl, 
ktoré Vláda SR stanovila na Medzinárodný deň detí 
1.6.2020, zorganizovalo vedenie mesta s riaditeľkami 
a riaditeľmi mestských školských zariadení stret-
nutie, na ktorom prekonzultovali strategické 
body fungovania v obmedzenom režime, ktorý 
stanovil ÚVZ SR. Na základe štvrtkovej porady bola 

primátorka mesta oboznámená s konceptom každej 
škôlky a školy, vrátane ZUŠ a CVČ Včielka, o tom, 
koľko detí by malo do škôl a škôlok nastúpiť, ako 
budú fungovať v rámci školských jedální aj školských 
klubov detí. Materské školy budú fungovať aj počas 
letného obdobia v režime bežného školského ro-
ka, týmto je prvotný letný harmonogram pre MŠ 
neplatný. Do škôlok má v pláne svoje dieťa umiestniť 
v priemere nad 60% rodičov, do škôl – z 1. až  
5. ročníka – je to v priemere 80% rodičov. Vzhľadom 
na možné komplikácie s prepravou detí do škôl 
prípadne škôlok, bol na stretnutie s riaditeľkami  
a riaditeľmi prizvaný aj Jozef Daniž z Autobusovej 
dopravy Púchov, a.s., keďže sa uvažuje o posilnení 
vybraných liniek pre deti z mestských častí Púchova 
a zavedení školského autobusu, ktorý by zabezpečil 
bezpečnú dopravu detí do školských zariadení. 
Mesto Púchov preventívne zaistilo do MŠ a ZŠ 
dezinfekciu a niekoľko ochranných rúšok.

Primátorka Katarína Heneková: „Osobne som veľmi 
rada, že sa nám všetkým podarilo šírenie koronavírusu 
znížiť tak, že v súčasnosti neevidujeme žiaden pozitívny 
prípad v našom meste. V tejto súvislosti sú aj pre naše 
mesto optimistické vyhliadky s postupným uvoľňovaním 
prijatých opatrení. Je však veľmi dôležité nezabudnúť, 
že môže prísť aj druhá vlna, preto sme sa zamerali na 
predchádzanie možným problémom a i preto stále 
čistíme a dezinfikujeme najmä verejné priestranstvá  
a verejne dostupné zariadenia. Touto cestou prosím 
všetkých prevádzkovateľov reštaurácií, kaviarní, let-
ných terás, športových zariadení a podobne, aby vo 
zvýšenej miere stále dbali na dodržiavanie hygienických 
a bezpečnostných opatrení. Verím, že aj nástup 
našich detí do materských a základných škôl bude 
bezproblémový a že toto rozhodnutie otvoriť školské 
zariadenia pomôže nielen ekonomike nášho štátu, 
ale hlavne rodinám, ktoré mali z tohto titulu znížený 
finančný príjem do domácnosti. Som presvedčená, 
že môžeme pomôcť aj takýmto jednotlivcom či ro-
dinám, a to práve využitím finančných prostriedkov 
z transparentného účtu. Úprimne ďakujem všetkým, 
ktorí sa zapájajú do tejto pomoci ostatným občanom 
a pomôžu im tak vykryť finančné náklady spôsobené 
touto krízou.“ 

O ďalších nadchádzajúcich udalostiach vás budeme 
informovať prostredníctvom webu a sociálnych sietí. 

Laura Krošláková 

Škoda pomáha Slovensku a aj mestu Púchov
Mesto Púchov na základe iniciatívy viceprimátora 

Ing. Lukáša Ranika, dostalo do dočasného bez-
platného užívania, v rámci pomoci mesta občanom 
Púchova, osobné motorové vozidlo značky ŠKODA 
Kamiq, za účelom podpory aktivít spojených  
s COVID-19, v súvislosti s projektom ŠKODA POMÁHA 
SLOVENSKU. V súčasnosti tak mesto využíva toto 
vozidlo pre rozvoz obedov z MŠ Lienka, nákupov 
pre seniorov a tiež doručovania ochranných rúšok  
a iných prostriedkov.

-msu- 



spravodajstvo / oznam6

Mestská polícia Hasičský a záchranný zbor

Pri dopravnej nehode v belušskom 
katastri sa zranilo päť ľudí 

Dňa 16. mája, krátko po pol šiestej hodine poobede 
bola ohlásená dopravná nehoda osobného motoro
vého vozidla, ktorá sa stala na poľnej ceste v katastri 
obce Beluša, okres Púchov.

Na zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičského  
a záchranného zboru z Púchova s jedným zásahovým 
vozidlom. Po príchode hasičov na ohlásené miesto 
bolo zistené, že havarovaný automobil sa nachádza 
v poli, prevrátený na strechu. V dôsledku dopravnej 
nehody sa zranilo päť osôb. 

Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti  
a zraneným osobám poskytli predlekársku prvú po
moc. Po ošetrení boli dve zranené osoby odvezené 
na ďalšie ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia. 

Následne po zdokumentovaní dopravnej nehody 
políciou, hasiči prevrátili havarovaný automobil späť 
na kolesá a previedli opatrenia proti vzniku požiaru. 

K úniku prevádzkových kvapalín z postihnutého 
vozidla nedošlo.                                     

KR HaZZ Trenčín

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v 20. kalendárnom týždni stalo 24 dopravných ne
hôd. Vyžiadali si jeden ľudský život, jedna osoba utr
pela ťažké zranenie. Na cestách Púchovského okresu 
neprišiel pri dopravných nehodách o život nikto, nik
to neutrpel ani ťažké zranenie. 

Tragická bola v rovnakom týždni bilancia do
pravnej nehodovosti na slovenských cestách, kde 
sa stalo 203 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo  

o život desať ľudí. 
Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho kra

ja stalo 362 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 
osem ľudí, čo je o jedného menej, ako v rovnakom 
období minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo pri 
dopravných nehodách v kraji 17 osôb (medziročný 
pokles o 13). 

Tohtoročná nepriaznivá bilancia dopravnej ne
hodovosti v celoslovenskom meradle ešte stúpla. 

Od začiatku roka sa na slovenských 
cestách stalo 3948 dopravných ne
hôd. Je to síce medziročne až o 773 
nehôd menej, no bilancia strát na 
ľudských životoch je alarmujúca. Pri 
nehodách na Slovensku prišlo tento 
rok o život už 87 ľudí, čo je o 19 viac 
ako v rovnakom období minulého 
roku. Počet obetí dopravných ne
hôd sa v porovnaní s rokom 2019 
zvýšil o 28 percent. 

Najviac obetí si tento rok vyžiadali 
cesty Žilinského samosprávneho 
kraja, kde prišlo o život už 19 ľudí. 
Najmenej obetí – päť, majú tento 
rok cesty Košického samosprávne
ho kraja.               KR PZ Trenčín 

Polícia informuje

Tragický týždeň na slovenských cestách

Hazardoval so životom
Na oddelenie mestskej polície prijali anonymné 

telefonické oznámenie, podľa ktorého po 
konštrukcii železničného mostu v mestskej časti 
Nosice niekto prechádza. Hliadka mestskej polície 
našla na mieste mladíka, ktorý sedel na vrchole 
jedného z mostných oblúkov novopostaveného 
železničného mostu. Mladík na vrchole oblúku 
sedel a telefonoval. Mestskí policajti oznámili 
prípad na Obvodné oddelenie Policajného zboru 
v Púchove. Štátni policajti hliadku informovali, že 
prípad nahlásili aj im a že na miesto posielajú po
licajnú hliadku. Po príchode hliadky obvodného 
oddelenia mladík z mostu sám zišiel a bol predve
dený na obvodné oddelenie. Prípad riešia štátni 
policajti. 

Dobrí ľudia ešte žijú
Na oddelenie mestskej polície zatelefonovala 

neznáma žena s tým, že pri základnej umeleckej 
škole našla strieborný ruksak. Nechcela ho zo
brať, aby ju niekto neobvinil, že ho chce ukrad
núť. Hliadka po príchode na miesto našla ruksak,  
v ktorom boli dva mobilné telefóny. Jeden bol 
zaheslovaný, druhý mal rozbitý display. Na jeden  
z mobilných telefónov zatelefonovala po neja
kom čase majiteľka, mestskí policajti ju infor
movali, že ruksak s telefónmi si môže vyzdvihnúť 
na od delení mestskej polície. Majiteľka si tam 
stratené veci vyzdvihla. 

Hrozba použitia donucovacích pros-
triedkov zabrala

Hliadka mestskej polície zasahovala krátko 
pred polnocou na Námestí slobody, kde podľa 
oznámenia hrala vo vnútrobloku partia mladíkov 
basketbal, pri ktorom robila hluk a kričala. Mestskí 
policajti našli na mieste päť osôb, ktoré boli evi
dentne pod vplyvom alkoholu. Jeden z mladíkov 
pred hliadkou opakovane búchal basketbalovou 
loptou o zem a nerešpektoval výzvy hliadky, aby 
s tým prestal. Mestskí policajti mu udelili desaťeu
rovú pokutu. Ostatní „basketbalisti“ začali vzápätí 
po sebe pokrikovať. Mestskí policajti ich preto 
vyzvali, aby prestali rušiť nočný pokoj a priestor 
opustili. Mladíkom sa to nepozdávalo, umúdrili 
sa až po upozornení, že ak neposlúchnu výzvu, 
použije hliadka donucovacie prostriedky.

Mestskí policajti kontrolujú dodržia-
vanie mimoriadnych opatrení

Počas celého týždňa vykonávali hliadky púchov
skej mestskej polície kontrolu dodržiavania naria
dení Úradu verejného zdravotníctva a nariadení 
mesta v súvislosti s rizikom prenosu nového koro
navírusu. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie 
verejného poriadku, areálov základných škôl, 
materských škôlok, kontrola mesta zameraná 
na dodržiavanie verejného poriadku, kontrola 
požívania alkoholu na verejných priestranstvách, 
kontrolu mestského parku a všetkých lokalít mes
ta Púchov.

Dali si povedať po dobrom
Hliadka púchovskej mestskej polície zasahovala 

na základe telefonického oznámenia na Chmelin
ci, kde mala na detskom ihrisku skupina mladíkov 
rušiť nočný pokoj. Mestskí policajti našli na mieste 
troch podnapitých mladíkov, ktorí už odchádzali  
z detského ihriska. Hliadku informovali, že na 
detskom ihrisku nacvičovali saltá. Policajti ich vyz
vali, aby priestor opustili a nepokračovali v rušení 
nočného pokoja. Mladíci výzvu rešpektovali.
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Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 
reflektujúc potreby trhu práce študentov Spojenej 
školy Púchov – Strednej odbornej školy sklárskej  
v Púchove má skvalitniť projekt Kvalitné vzdelávanie 
a odborná príprava – náš cieľ. Z Operačného pro-
gramu Ľudské zdroje má ísť na štvorročný projekt  
z eurofondov takmer 250.000 eur. Poslanci Trenčian-
skeho samosprávneho kraja schválili minulý týždeň 
na svojom zasadnutí predloženie žiadosti o poskyt-
nutie nenávratného finančného príspevku a päťper-
centnú spoluúčasť Trenčianskeho kraja na projekte. 

Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania 
kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdeláva-
nia a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie. 
Súčasťou aktivít projektu budú tvorba, inovácia, 
realizácia vzdelávacích programov zameraných na 
zvýšenie prírodovednej, matematickej, environ-
mentálnej, jazykovej a počítačovej gramotnosti 
vrátane rozvoja podnikateľských zručností a eko-
nomického myslenia. Projekt bude realizovaný 
prostredníctvom mimoškolskej činnosti, na ktorú sa 
neuplatňuje vzdelávací poukaz a nie je zaradená vo 
výchovnom programe školy. 

Projekt sa skladá z jednej hlavnej aktivity - mi-
moškolskej činnosti pre žiakov školy, vrátane žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
a voliteľnej podaktivity- pedagogické kluby s výstup-

mi, a to pre cieľovú skupinu pedagogickí a odborní 
zamestnanci stredných odborných škôl. Finančné 
prostriedky projektu budú použité na mzdové vý-
davky personálu realizujúceho hlavnú aktivitu, na 
materiálne vybavenie a na nepriame výdavky pro-
jektu. 

Dĺžka realizácie projektu je plánovaná od septem-
bra 2020 do februára 2023. Celkové oprávnené vý-
davky projektu predstavujú 261.859 eur, žiadaná výš-
ka nenávratného finančného príspevku je 248.766 
eur. Päťpercentné spolufinancovanie Trenčianskeho 
samosprávneho kraja je vo výške 13.093 eur.       pok

Takmer 250.000 eur z eurofondov má zvýšiť kvalitu odborného 
vzdelávania na Strednej odbornej škole sklárskej v Púchove

Gymnázium v Púchove chce vybudovať fotovolta-
ický zdroj elektrickej energie na budove školy. Slúžiť 
bude na výrobu elektrickej energie pre potreby školy 
a aj pre vzdelávanie žiakov. Zastupiteľstvo Trenčian-
skeho samosprávneho kraja schválilo minulý pon-
delok žiadosť o nenávratný finančný príspevok  
z Nórskych fondov v rámci výzvy Ministerstva život-
ného prostredia SR v projekte Zvyšovanie povedo-
mia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy 
na školách.  

Hlavným zámerom projektu je vzdelávanie žiakov 

v oblasti zmeny klímy, posilnenie vyučovania a prak-
tických aktivít žiakov a výsledkom programu má byť 
zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť rea-
govať na zmenu klímy v rámci cieľových území. 

Celkové predpokladané náklady na projekt sú 
53.000 eur, z Nórskeho grantu má na projekt prísť 
50.000 eur, 2500 eur zafinancuje zo svojho rozpočtu 
Trenčiansky samosprávny kraj, ďalších 500 eur pridá 
partner projektu – nezisková organizácia Človek  
v ohrození.  

pok

Gymnázium bude mať vďaka Nórskym 
fondom fotovoltaický zdroj energie

V Púchovskom okrese pribudlo v apríli 268 ne-
zamestnaných, ich počet stúpol na 1128. Z nich 
bolo 569 žien, 81 občanov zo zdravotným pos-
tihnutím a traja ľudia, ktorých prepustili v rámci 
hromadného prepúšťania.   

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
v okrese Púchov stúpla v apríli o 1,22 percenta 
na úroveň 4,33 percenta, bola zároveň piata naj-
vyššia v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Z pohľadu vekovej štruktúry evidoval úrad 
práce v Púchovskom okrese 299 nezamest-
naných mladších ako 30 rokov (25,5 percenta). 
Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 
v okrese Púchov bolo 214 starších ako 55 rokov. 
Úrad práce evidoval koncom apríla v našom 
okrese tiež 57 nezamestnaných absolventov škôl. 
Z nich bolo 16 absolventov vysokých škôl a 41 ab-
solventov stredných škôl.

Miera nezamestnanosti stúpla v apríli v kraji 
o 1,40 percenta na úroveň 4,67 percenta. Len 
v apríli pribudlo v kraji 3864 nezamestnaných, 
ich počet stúpol na 15.720.  Najvyššia miera ne-
zamestnanosti bola v apríli v okrese Prievidza, 
kde dosiahla úroveň 6,30 percenta. Nasledovali 
okresy Považská Bystrica (5,82percenta), Partizán-
ske (5,1), Bánovce nad Bebravou (4,51), Púchov 
(4,33), Myjava (3,88), Nové Mesto nad Váhom 
(3,77), Ilava (3,69) a Trenčín (3,36).

Miera nezamestnanosti stúpla v apríli na Slo-
vensku medzimesačne o 1,38 percenta na úroveň 
6,57 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská 
Sobota (18,64 percenta), najnižšia v okrese 
Bratislava V (2,62 percenta). Nezamestnanosť na 
Slovensku stúpla najvýraznejšie v okrese Kežma-
rok (o 3,28 percenta), najnižší prírastok nezamest-
naných bol v apríli v okrese Bratislava I (0,41 per-
centa).                                                                               (r)

V apríli pribudlo v okrese 
268 nezamestnaných
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35%

TERAZ SO ZĽAVOU

NAJRÝCHLEJŠIE
SAMOZAFARBOVACIE

SKLÁ NA SVETE

fb: optikadroptik    insta: dr.optik_sk www.droptic.sk

40% zľava na multifokálne sklá Omega

Kompletné slnečné okuliare od 79eur

Dioptrické sklá 1.5 zadarmo k rámom od 79eur

Nová kolekcia slnečných okuliarov 2020 

ĎALŠIE NAŠE AKCIE

OČNÁ OPTIKA - DOCTOR OPTIC
Moravská 687, 020 01 Púchov

mail: puchov@droptic.sk, mobil: 0915 378 744
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Mestský bytový podnik, s.r.o. informuje všet
kých odberateľov tepla, že dňa 20.05.2020 preruší 
dodávku tepla na vykurovanie, na základe ak
tuálnych klimatických podmienok, v súlade s Vy
hláškou Ministerstva hospodárstva č. 152/2005, § 1 
Určený čas dodávky tepla, odseky 1,2,3. 

Ak by mali spotrebitelia záujem o ranné alebo 
večerné prikurovanie v čase povinného prerušenia 
dodávky tepla, alebo, ak sa vonku ochladí aj po ofi
ciálnom ukončení vykurovacej sezóny je spoločnosť 
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. schopná vykuro
vanie pre spotrebiteľov obnoviť. Je však potrebné, 

aby správca, predseda spoločenstva alebo štatutárny 
zástupca odberateľa o obnovenie dodávky tepla ofi
ciálne požiadal. Požiadať je možné formou písomnej 
žiadosti, v ktorej bude uvedený dátum obnovenia 
vykurovania a časy dodávky tepla (ranný a večerný). 
Podpísanú žiadosť je možné doručiť osobne do síd
la našej spoločnosti alebo zaslať emailom na adresu 
sekretariat@msbp.sk. Nasledujúci deň po doručení 
žiadosti pracovníci MsBP, s.r.o. dodávku vykurovania 
obnovia. 

Zdroj: Mestský bytový podnik, s.r.o., 
foto: Slavomír Flimmel

Vo štvrtok 21. mája pri rešpektovaní už voľnejších 
protipandemických opatrení, zasadol v plnom zlo
žení Výbor mestskej časti (VMČ) č.1. Pod Lachov
com. Zasadnutie sa riadilo schváleným programom,  
v rámci ktorého sme prekontrolovali plnenie 
uznesení z ostatného zasadnutia, s kolegom pos
lancom D.Lakom sme informovali členov VMČ č.1. 
o priebehu a záveroch zasadnutí MsZ. Ťažiskovým 
bodom bolo prerokovanie 17 podnetov občanov 
obsahovo rozmanitých a so širokým spektrom prob
lémov. 

VMČ č.1. podrobne analyzoval jednotlivé prob
lémy a boli prijaté uznesenia, ktoré budú pod
robne špecifikované v Zápise a adresne smerované 
na riešenie odborným útvarom MsÚ. Z podnetov 
“vyčnievala” požiadavka výstavby chodníka na časti 

ulice Komenského od križovatky s Kuzmányho uli
cou popred BD 664, 665 a 666, ktorá je projekčne 
pri pravená a VMČ na jej realizácii stále trvá a jej rea
lizáciu bude presadzovať aj pri najbližšom upresňo
vaní investícií.

Dopravná komisia pri MsZ nás požiadala o stano
visko k návrhu skupiny 33 občanov zaviesť lokálne 
na časti ulice J.Kráľa jednosmernú premávku. Návrh 
sme s plnou vážnosťou detailne v širších súvislos
tiach prediskutovali. Ulica J.Kráľa je hlavnou “kolek
torovou” komunikáciou MČ Pod Lachovcom a preto 
sme sa zhodli na tom, že je potrebné “lokálny” návrh 
posúdiť systémovo a hlavne odborne s jeho dopad
mi na systém statickej aj dynamickej dopravnej situá
cie v celej MČ a takto bude formulované aj stanovis
ko pre DK.                      Pavel Melišík, poslanec MsZ

Mestský šatník Veci za úsmev otvoril svoju 
prevádzku opäť v pondelok, 18. 5. 2020, v upra
vených otváracích hodinách. Priestory mestského 
šatníka sú riadne dezinfikované a zamestnan
kyne vás rady uvítajú  
a pomôžu s výberom. 
Stačí sa len usmiať. 

Aktuálne je v mests
kom šatníku nedo
statok pánskych vecí, 
preto ak máte doma 
oblečenie scho
vané v krabiciach,  
a ste si istí, že už ich 
nevynosíte, obracia
me sa na vás s výz
vou na zbierku  pri
neste ich kedykoľvek 
v rámci otváracích 
hodín a zamestnan
kyne Veci za úsmev 
ich od vás preberú, 
pokiaľ budete mať 
ošatenie vypraté a poskladané. V prípade, že 
vám doma prevyšujú aj veci ako detský kočík, 
vanička, detské vajíčko či autosedačka, môžete  
i tieto priniesť do mestského šatníka a pomôcť tak 
tým, ktorí to v súčasnej dobe najviac potrebujú  
a odľahčiť im životnú situáciu. Vzhľadom na to, 
že je v meste sprístupnených sedem najväčších a 
naj viac frekventovaných detských ihrísk, potešili 
by aj plastové hračky do piesku, ktoré už nepo

trebujete – tie následne umiestnime na tieto vy
brané detské ihriská, aby slúžili všetkým deťom  
v meste. Tieto hračky taktiež budú prechádzať 
každodennou dezinfekciou ako aj priestory 
detských ihrísk.

Vopred ďakujeme za všetky poskytnuté veci do 
mestského šatníka Veci za úsmev a tí, ktorí by ste 
niektoré z vecí z mestského šatníka potrebovali, 
príďte si vybrať.

Po, Ut, Št: 10:00  14:00, St: 13:00  17:00 hod. 
Pia: zatvorené.      ZDROJ: Mestský úrad Púchov

Aktuálne spod Lachovca

V stredu sa skončila vykurovacia sezóna

USMEJTE SA V MESTSKOM 
ŠATNÍKU
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Mesto Púchov zriadilo už v samotnom začiatku 
času pandémie koronavírusu transparentný účet, 
na ktorý posielajú svoje finančné prostriedky ako 
primátorka mesta, tak i zamestnanci mestského úra
du a mestských spoločností, zopár poslancov MsZ 
a tiež občania mesta. Prvou finančnou transakciou, 
schválenou členmi mestského krízového štábu, bol 
nákup fľaštičiek na dezinfekčný prostriedok pre se
niorov. V súčasnosti rozhodli členovia mestského 
krízového štábu i Komisie vzdelávania, kultúry, 
sociál neho zabezpečenia a mládeže, že financie na 
transparentnom účte ďalej poslúžia tým, ktorí sa pre 
koronakrízu ocitli v neľahkej životnej situácii. 

Od pondelka, 25. 5. 2020, budú mať občania mesta 
Púchov možnosť prostredníctvom Žiadosti o poskyt
nutie finančného prostriedku z transparentného 
účtu požiadať na základe stanovených kritérií o fi
nančný príspevok z transparentného účtu Púchov 
spolu proti koronavírusu. 

Podmienkou je, aby žiadateľom bol občan mes
ta Púchov (fyzická osoba), vo veku nad 18 rokov, 
ktorý bol preukázateľným spôsobom finančne za
siahnutý koronakrízou. Žiadateľom môže byť aj ro
dina, ktorá na účely žiadosti bude posudzovaná ako 
jeden žiadateľ, pričom dopady koronakrízy sa budú 
posudzovať pri jednotlivých členoch domácnosti 
spoločne. 

Pre účely posudzovania žiadosti sa za dôvod 
súvi siaci s koronakrízou považuje najmä:

 strata zamestnania v dôsledku koronakrízy
 zníženie mesačného príjmu z dôvodu koronakrízy 

hlavne z dôvodu dlhodobého
 čerpania OČR (na dieťa, seniora či iného člena 

domácnosti)
 trvania práceneschopnosti
 trvania prekážok v práci s náhradou mzdy vo 

výške menej ako 100%

 trvania neplateného pracovného voľna
 zníženia pracovného úväzku
 neplatenia výživného z dôvodu, že povinná osoba 

bola finančne postihnutá koronakrízou
 výskytu iných skutočností, majúcich za následok 

zníženie príjmu
Maximálna čiastka finančného príspevku je 200 

eur/žiadateľ, pričom konkrétna výška príspevku 
bude stanovená v súlade s preukázanými relevan
tnými dokladmi o dopade koronakrízy na žiadateľa  
a účelu využitia finančných prostriedkov. 

Do žiadosti je nutné stručne opísať dôvod podania 
žiadosti a doložiť príslušný doklad. Súčasťou žiado
sti musí byť uvedené číslo bankového účtu priamo 
patria cemu žiadateľovi. 

Účelom využitia finančného 
prostriedku sa rozumie príspe-
vok na úhradu najmä:

 nájmu a platieb za služby spo
jených s bývaním v byte alebo 
rodinnom dome (NIE v nebytových 
priestoroch)

 parkovacej karty
 poplatku za komunálny odpad
 poplatku za školné (ZŠ, MŠ, ZUŠ)
 poukazu na detský letný tábor
 dane z nehnuteľnosti 
 nákladov na liečbu
 liekov a zdravotníckych pomôcok 

(aj v súvislosti s domácou liečbou 
pre hrozbu ochorenia COVID19))

O prideľovaní finančného príspev
ku podľa žiadostí, bude na základe 
doporučení Komisie vzdelávania, 
kultúry, sociálneho zabezpečenia 
a mládeže, prípadne Krízového 
štábu mesta Púchov, rozhodovať 

primátorka mesta Katarína Heneková.
Zároveň upozorňujeme, že finančný príspevok 

môže byť udelený len v prípade dostatočných fi
nančných prostriedkov na transparentnom účte 
(do obdobia, kým sa finančné prostriedky úplne 
nevyčerpajú). Na pridelenie finančného príspevku 
nie je právny nárok. 

Mesto Púchov týmto ďakuje všetkým, ktorí prispeli 
a stále prispievajú na transparentný účet mesta, pre
tože sa týmto priamo podieľajú na adresnej pomoci 
tým, ktorí to skutočne potrebujú. 

Vyplnenú Žiadosť o finančný príspevok je nutné 
priniesť osobne na Mestský úrad Púchov. 

Zdroj: MsÚ Púchov

Žiadosť o finančný príspevok z transparentného účtu 
PÚCHOV SPOLU PROTI KORONAVÍRUSU 

Policajný zbor vo februári tohto roka avizoval 
spustenie mobilnej aplikácie „Pomáham chrániť“. 
Pre náhle vypuknutie pandémie nového koro-
navírusu musel byť jej ostrý štart presunutý. 
Oddnes, 21. mája 2020, je aplikácia k dispozícii 
užívateľom mobilných telefónov s operačnými 
systémom Android alebo iOS bezplatne.

PRVÁ VERZIA PRE OBETE DOMÁCEHO NÁSILIA
„V prvej fáze bude aplikácia Pomáham chrániť 

dostup ná iba v rámci územia Trenčianskeho kraja, aby 
sme mohli zapracovať prípadné podnety na zlepšenie 
a rozšírenia funkcionalít ešte pred jej spustením v rámci 
celého územia Slovenskej republiky. Do budúcnosti si 
predstavujem mobilnú aplikáciu, ktorá bude občanom 
ponúkať spojenie s operačným strediskom cez jedno 
tlačidlo pre viac kritických životných situácií, a taktiež 
bude poskytovať doplnkový servis v podobe informácií 
o najbližšom policajnom oddelení, o jeho agende,  
o nezvestných a hľadaných osobách, o dopravnej 
situácii a raď ďalších funkcií,“ povedal prezident Poli
cajného zboru generál Milan Lučanský.

„V prvej verzii aplikácie Pomáham chrániť budeme 
ponúkať možnosť privolania pomoci iba v prípade 
domáceho násilia. Ako žena vo vedení Policajného 
zboru cítim zodpovednosť za to, aby sme obetiam 
domáceho násilia ponúkali pomocnú ruku aj s po
mocou moderných technológií,“ povedala prvá 
viceprezidentka Policajného zboru generálka Jana 
Maškarová.

Keďže ide o úplne prvú verziu aplikácie, ktorá má 

ambíciu stať sa unikátnou službou pre verejnosť bez 
podobnej konkurencie v Európe, Policajný zbor priví
ta názory a podnety laickej, aj odbornej verejnosti 
prostredníctvom súkromných správ zaslaných strán
ke „Polícia Slovenskej republiky“ na Facebooku.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCII A JEJ POUŽÍVANIE
Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie bude povinná 

registrácia občana prostredníctvom registračného 
formuláru. Povinným krokom bude overenie iden
tity svojho telefónneho čísla s pomocou získaného 
SMS kódu. Policajný zbor odporúča občanom, aby 
ostatné časti formuláru vyplnili pravdivo, keďže tieto 
informácie môžu viesť k záchrane ľudského života. 
Zadanie emailovej adresy slúži na prípadné zaslanie 
zabudnutého prihlasovacieho hesla. „Keďže domáce 
násilie sa odohráva za stenami bytov, chcela by som 
vyzvať všetky potenciálne obete, aby pri registrácii 
v aplikácii uviedli svoje konkrétne a pravdivé údaje. 
Uľahčia tým prácu vyslanej hliadke pri ich lokalizácii,“ 
uzavrela Maškarová.

Po registrácii sa užívateľ dostane na domovskú 
obrazovku aplikácie (ak sa nachádza na území TN 
kraja), v ktorej sa nachádza jeho poloha podľa súrad
níc GPS a možnosť privolať pomoc prostredníctvom 
jediného stlačenia tlačidla. Už po prvom stlačení 
tlačidla bude operačné stredisko upozornené na 
žiadosť o pomoc, získa polohu odosielateľa a vyšle 
policajnú hliadku na preverenie situácie. V prípade 
omylu je možnosť odvolania žiadosti o pomoc, avšak 
to neznamená, že hliadka na miesto nebude vyslaná.

Po stlačení tlačidla „Privolať pomoc“ užívateľ bude 
môcť absolvovať ďalšie kroky, keď jednoduchým 
klikaním odošle na operačné stredisko špecifické 
informácie o udalosti. V prípade domáceho násilia 
bude môcť špecifikovať, či sa v byte alebo dome na
chádza zbraň a na záver bude mať možnosť dopísa
nia krátkej textovej informácie. Opätovne zdôrazňu
jeme, že užívateľova žiadosť o pomoc sa k polícii 
dostane už po prvom kliknutí na tlačidlo „Privolať 
pomoc“.

VYSKÚŠAJTE SI APLIKÁCIU V SKÚŠOBNOM 
REŽIME

Farebný dizajn aplikácie je zelenočierny. Menši
nová zelená reprezentuje Policajný zbor. Väčšinová 
čierna bola zvolená ako tmavá farba, ktorá nevyžaru
je žiarenie ako biela, a teda nepriťahuje pozornosť 
ostatných osôb. Aplikácia ponúka vo svojom menu 
skúšobný režim. Ak si ho užívateľ aktivuje, môže 
stláčať ľubovoľné tlačidlá a informácia nebude 
zaslaná polícii. Policajný zbor odporúča občanom, 
aby si aplikáciu vyskúšali. Vyhnú sa tak stresu  
z neznámeho prostredia, keď aplikáciu budú musieť 
použiť na ostro po prvýkrát.

Policajný zbor pripraví niekoľko ďalších aktualizácií 
aplikácie vrátane jej dostupnosti pre celé územie 
SR, ako aj rozšírenie možností kritických životných 
situácií, v ktorých ju občania budú môcť použiť.  
V prípade, že je to možné, volajte vždy núdzovú linku 
158. Aplikácia „Pomáham chrániť“ nie je náhradou 
tejto linky.           Zdroj: Polícia SR

Polícia spustila mobilnú aplikáciu na pomoc občanom
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Absolventka našej školy Jana Jablonická-Zezulová  
vyštudovala históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Už viac ako 15 
rokov sa angažuje ako lektorka a analytička v oblasti 
rovnosti mužov a žien a práv LGBT ľudí. Momentálne 
pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny, kde sa 
venuje vzdelávaniu, výskumu a osvete. Vychutnajte 
si rozhovor o feminizme, ženských hrdinkách a poli-
tike.

Pred pár dňami sme oslavovali Deň matiek. Ako 
sú na tom matky v dnešnej spoločnosti?

Takto vo všeobecnosti sa na to nedá úplne správne 
odpovedať, keďže je veľký rozdiel medzi matkami 
zo strednej, dobre zabezpečenej vrstvy, žijúcej vo 
väčších mestách, a matkami v chudobnom pros-
tredí. Rovnako je asi rozdiel, ak žena vychováva 
svoje deti v partnerstve či manželstve, ako keď ich 
vychováva sama. Takže sú medzi nimi veľké rozdiely 
v životnej úrovni, vnímaní spokojnosti so službami 
alebo v možnostiach sa realizovať. Výskumy však 
jednoznačne hovoria, že slovenské matky, z ktorých 
väčšina pracuje, sú oveľa viac zaťažené domácimi 
prácami, starostlivosťou o deti a prípadne o iných 
členov rodiny, zarábajú menej ako muži a je väčšia 
pravdepodobnosť, že keď prerušujú svoju kariéru 
materskými dovolenkami, tak nemajú šancu stúpať 
v rebríčku tak ako ich manželia/partneri. Je ale fakt, 
že za ostatných 75 rokov po vojne sa veľa vecí zme-
nilo, to sa dá dobre sociologicky odsledovať medzi 
generáciami. Dnešné ženy rodia neskôr, rodia menej 
detí, viac sa venujú aj sebarozvoju a tomu, čo ich 
baví.

Prečo je teda u nás feminizmus vnímaný skôr 
negatívne, keď čísla jasne hovoria o nerovnosti 
pohlaví?

Dôvodov je asi viac. Veľa ľudí verí mýtom o tom, 
že feminizmus hlása nadradenosť žien, a teda veľa 
o skutočnej povahe feminizmu nevedia a boja sa. 
Niektorí reagujú s odporom, lebo - treba pripustiť 
- sú aj takí, ktorí s myšlienkami feminizmu nesúhla-
sia a vyhovuje im, že rola žien by mala byť výlučne  
v kuchyni a pri deťoch. Ako kľúčový problém ale 
vidím to, že sa v učebniciach dejepisu veľa nedoz-
vieme o tom, ako ženy získavali volebné právo (teda 
niečo, čo dnes spochybňuje len šialenec) alebo ako 
prispeli k rozvoju spoločnosti, objavom, vynálezom, 
kultúrnej a národnej uvedomelosti. V zahraničí sa na-
vyše oveľa viac osobností - žien aj mužov -identifiku-
je s feminizmom, u nás je to stále výnimočné.

Aké sú vaše obľúbené ženské hrdinky z minulo-
sti?

Ja by som vedela vymenovať viaceré, ale skúsim 
vybrať: Hana Gregorová, ktorá je svojimi reflexia-
mi doby a postavenia žien stále aktuálna. Františka 
Plamínková, výrazná osobnosť československého 
ženského hnutia, ktorú popravili nacisti. Gisi Fleis-
chmannová, členka ilegálnej skupiny, ktorá sa snažila 
zachrániť Židov pred deportáciami. Milena Jesenská, 
Milada Horáková, ...  mohla by som dlho pokračovať.

Feminizmus si ľudia chybne predstavujú iba ako 
zrovnoprávnenie žien. V skutočnosti sa však týka 

Tradičné rodiny neničí nejaký gej, ale chudoba, 
alkoholizmus, domáce násilie a nevera

aj mužov. Prečo potrebujú muži feminizmus?
Nie je to chybné, ale je to len časť pravdy. Nejde len 

o rovnaké možnosti pre ženy, ale aj o väčšie príleži-
tosti pre všetkých. Mnohým mužom nevyhovuje, ak 
sa od nich v živote očakáva len výkon a že napríklad 
nie je mužné prejavovať emócie, to známe ,,chlapci 
neplačú”. Mnohé výskumy preukázali, ako potláčanie 
emócií vedie k väčšiemu výskytu chorôb a psy-
chických problémov. Potom sa od mužov očakáva, že 
sa prirodzene budú presadzovať silou. Lenže vieme, 
že žiadny konflikt riešený silou nikdy nepriniesol 
dob ré výsledky, len násilie, vojny a utrpenie.

Venujete sa aj právam sexuálnych menšín. Čo 
hovoríte ľuďom, ktorí tvrdia, že homosexuali-
ta nie je prirodzená a zväzky párov rovnakého 
pohlavia by ohrozili tradičné rodiny?

Domnievam sa, že najlepšie je spoznať takých ľudí 
osobne a zistíte, že viac vecí nás spája než odlišuje. 
Homosexualita je tu od prvej existencie ľudských 
spoločenstiev a to, že bola aj kriminalizovaná, je skôr 
moderný vynález 19. storočia než nejaká dávnoveká 
prax. Žiadny výskum ani test v IQ, rôznych schopnos-
tiach, sociálnych zručnostiach a emočnom prežívaní 
nikdy nepreukázal rozdiely medzi heterosexuálmi  
a homosexuálmi. Britský konzervatívny premiér Da-
vid Cameron sa svojho času vyjadril, že podporuje 
zväzky párov rovnakého pohlavia práve preto, že 
je konzervatívec, a nie napriek tomu, že je konzer-
vatívec, lebo verí v hodnoty, ktoré spájajú a posilňujú 
spoločnosť. Ako sa dá posilňovať spoločnosť, ak ne-
jakej skupine ľudí neumožníme participovať na jej 
hodnotách? Skúsenosti zo štátov, kde je možné pre 
tieto páry uzavrieť partnerský zväzok ukazujú, že to 
nijako nerozvrátilo spoločnosť, ani jej hodnoty, ani 
tradičné rodiny. Myslím si, že tradičné rodiny neničí 
nejaký gej, ale alkoholizmus, domáce násilie, chudo-
ba, nevera alebo slabá podpora zo strany štátu.

Väčšina krajín Európskej únie, dokonca aj 
susedné Česko,  povoľuje nejakú formu zväzku 
osôb rovnakého pohlavia. Prečo je Slovensko 
výnimkou? 

Niektorí si myslia, že to je tým, že Slovensko je 
silná konzervatívna a katolícka krajina, ale to je aj 
Španielsko, Írsko a Malta a tam tieto zväzky zlega-
lizovali. Určite v tom zohráva rolu politická elita, 
lebo v spomínaných krajinách to presadili sociál-
no-demokratické strany, zatiaľ čo tá naša populis-
ticky podporovala alebo nijako nezasiahla, keď sa  
v spoločnosti šíril strach a nenávisť voči tejto 
menšine (napr. v čase referenda v roku 2015). 
Podľa EÚ výskumov ľudia na Slovensku uvádzajú až  
v 60%, že nepoznajú žiadneho geja či lesbu. Tí sa zase 
verejne nechcú outovať, keď sa obávajú výsmechu 
alebo diskriminácie, čo je potom taký začarovaný 
kruh. Určite by v tomto smere pomohlo, keby sa viac 
známych ľudí verejne prihlásilo k svojej identite, to 
veľmi prispieva k zmene vnímania tejto komunity  
v spoločnosti.

A akú úlohu zohrá politická elita tentokrát? Ako 
na tom podľa vás budú práva menšín a žien po 
štyroch rokoch (ak vôbec)  Matovičovej vlády?

Súčasná politická elita v tomto smere nič nezmení, 
ale rada sa budem mýliť. Skôr si myslím, že naj-
bližšie štyri roky budeme čeliť snahám o väčšie ok-
liešťovanie reprodukčných práv žien a ohrozovaniu 
sekulárneho charakteru štátu.

Vo štvrtok poslanci nevzali na vedomie  správu 
verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, čo 
neskôr mnohé médiá aj politici kritizovali. Ako to 
vnímate?

Myslím si, že väčšina parlamentu dala spoločnosti 
dosť jasný signál nie o tom, že neberie na vedomie 
odpočet práce verejnej ochrankyne práv, ale naopak 
o tom, ako ho berie. Odhliadnuc od reakcií extrémis-
tov a fašistov ma znepokojuje, ako hlasovali poslanci 
koaličných strán a čo nám tým chcú adresovať. Že 
nechápu podstatu práce ombudsmanky? Alebo že 
dokonca nerozumejú podstate ľudských práv? Ak 
pri ,,obyčajnom” odpočte hlasujú takto, ako budú 
hlasovať a aké zákony budú predkladať pri iných 
ľudskoprávnych témach? Neustále mám pocit, že ak 
sa na Slovensku posunieme smerom k modernému 
európskemu štátu  napríklad pri voľbe prezident-
ky, tak inde spravíme dva kroky vzad. Ale o tom je 
demokracia, je to neustály proces učenia sa. Len aby 
sme pri tom nezabudli, že ju treba aj brániť, lebo tí, 
čo ju ohrozujú, už dávno sedia v parlamente.

Ukončíme to ľahšou otázkou. Ste absolventkou 
púchovského gymnázia. Ako s odstupom času 
spomínate na toto obdobie?

Ako na skvelé roky môjho života. Boli sme výborný 
kolektív a zažili sme neskutočne veľa srandy. Rada 
spomínam aj na konkrétnych profesorov, zvlášť na to, 
ako bol ich prístup kolegiálny a ľudský. Ne zabudnem 
na hodiny s p. Horváthom, p. Peniakom, p. Pirožkom - 
vás už dnes asi neoslovujú na hodinách “mládenček”, 
“dievčinka” :).               Nina Melicherová, sexta
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Vážené čitateľky, milí čitatelia, 
doba nie je 

m o m e n t á l n e 
najlepšia. Všetko 
je hore nohami, 
nikto poriadne 
nevie, ako sa  
v takejto situácii 
správať, pretože 
je to pre nás všet-
kých nové. 

Aj úsmev 
n e z n á m e h o  
z ulice, ktorý nás 
kedysi vedel roz-
veseliť, je teraz 
schovaný za rúš-

kom. Všetko sa zdá sterilne čisté a pritom je to  mož-
no nebezpečné. 

Preto sa treba tešiť z maličkostí, ktoré nás neopus-
tili. Plný balkón žiarivo žltých zrniečok peľu, čistý 
vzduch po daždi, strieborné pavučinky v kútoch.  
Ešte pred týždňom či dvoma boli v našom meste 
chodníky opustené a sklenené výklady podnikov  
a obchodov odrážali len váš vlastný odraz. Dnes už 
môžete na terasách vidieť úškrn suseda, ktorý si po 
dvoch mesiacoch konečne odchlipol z čapovanej 
dvanástky. 

Prečítajte si toto číslo nášho časopisu, nájdite 
si čas na knihu, spoločenskú hru s rodinou alebo 
podobné aktivity, na ktoré kedysi neostával čas. Je 
dôležité nestrácať hlavu a uvedomovať si, že mohlo 
byť oveľa horšie. Veci sa začínajú vracať do normálu. 
Teraz už nás čaká len pomaly a opatrne vojsť do sve-
ta po karanténe a začať žiť naše staronové životy.  
A ktovie, možno ich vďaka stopke, ktorú nám dala 
príroda, začneme žiť lepšie. 

Lenka Klínovská, sexta

Ľudia vravia o „stratenej generácii” a nie, nemyslia 
tým vojnových veteránov z diela Na západe nič nové. 
Minister školstva zrušil najprv písomné a potom aj 
ústne skúšky. Maturanti sa potešili, niektorí ľudia frf
lú. Preto som sa spýtala zainteresovaných, ako túto 
situáciu vnímajú. 

PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ školy
Bude tohtoročná 

maturitná skúška 
niekomu chýbať? 
Písomná a ústna časť 
maturitnej skúšky sú 
od nepamäti dôleži
tou súčasťou gym
naziálneho štúdia. 
Maturita je zavŕšením 
úsilia učiteľov a ich 
žiakov, slávnosťou 
múdrosti, dospelosti, 
pripravenosti na ži
vot a ďalšie štúdium,  

i rozlúčkou so strednou školou. Je i dôležitým míľni
kom a lakmusovým papierikom. Je meradlom toho, 
či je študent schopný koncentrovať svoje znalosti  
a sily a preukázať v krátkom čase primeraný prehľad 
zo štyroch maturitných predmetov. Pre budúcich 
vysokoškolákov je maturita ukážkou toho, čo bude 
študentov čakať počas ďalšieho štúdia pravidelne 
každého polroka a dovedna možno 4050krát. Na 
otázku, či je maturitná skúška v živote dôležitá jed
noznačne odpovedám: „ÁNO, je dôležitá!“

Na otázku, či bude dnešným študentom v živote 
dnešná maturita chýbať, odpovedám: „NIE, nebude!“ 
Chtiac nechtiac sme všetci  učitelia, žiaci, rodičia  
a celá spoločnosť, dokonca celý svet  prešli v týchto 
dňoch omnoho ťažšou skúškou.  Zatvorili sme školy, 
obchody i firmy. Už dva mesiace žijeme pod hroz
bou neviditeľného nepriateľa, ktorý nás denne skúša  
a prináša predtým nepoznané výzvy a otázky. Báť sa? 
Báť sa o seba, báť sa o druhých? Ako ďalej žiť v „za
tvorenom“ svete? Ako komunikovať? Ako pracovať? 
Ako učiť? Ako spolunažívať s vlastnou rodinou, ako 
organizovať svoj deň, ako a čo sa učiť,  čo je dôležité, 
čo menej a čo vôbec nie, aké informácie prijímať, čo 
a koho počúvať či pozerať? Ako efektívne používať 
techniku a internetové zdroje? Ako formovať či meniť 
svoj vzťah k prírode? Ako si zachovať vlastné psy
chické a fyzické zdravie? Ako bude vyzerať zajtrajšok, 
ďalší týždeň, mesiac, či nový školský rok? Nový, nikým 
nepoznaný vírus nám uštedril veľkú skúšku, ktorá 
síce priebežne nesie znaky víťazstva, ale o konečnom 
verdikte je asi veľmi, veľmi predčasné hovoriť.

Tohtoročná maturitná skúška... vlastne je! Len je 
úplne iná. A na rozdiel od tej školskej, ktorá sa už „ad
ministratívne“ uskutočnila, tá skutočná ešte trvá a jej 
koniec je v nedohľadne.

Ema Kvasnicová (IV. A)
Tak túto situáciu 

vnímam aj pozitívne, 
aj negatívne. Pozitívne 
preto, lebo sme boli 
zbavení veľkej zod
povednosti a náma
hy. Taktiež si myslím, 
že priemer zo štyroch 
rokov ukazuje viac, 
koľko toho vieme, ako 
keby sme maturo
vali. Takto mám viac 
času na prípravu na 
skúšky na vysokú školu. 

Maturanti bez maturity
Negatívne  z toho pohľadu, že som nemala šancu sa 
rozlúčiť s triedou, spolužiakmi a najmä učiteľmi, chý
ba mi nejaké to ukončenie (rozlúčka) a je mi ľúto aj 
to, že už nebudem mať taký klasicky deň na strednej. 

Nikola Lukáčiková (IV. A)
Na jednej 

strane som 
vďačná za toľko 
voľného času, 
keďže som sa 
konečne dostala 
k veciam, ktoré 
som predtým 
z a n e d b á v a l a  
a zároveň mám 
pocit, že som sa 
učila viac, než 
keď som prišla 
vždy unavená zo 
školy. Myslím si, 

že niektoré opatrenia, napríklad tie, ktoré prinútili 
ľudí vyjsť viac do prírody, uskromniť sa a pomáhať 
si, by mohli ostať. Som úprimne rada, že sa maturity 
zrušili, ale asi by som to nejako nerozoberala, aj keby 
ostali. 

Adam Čvirik (IV.B)
Z r u š e n i e 

maturít vnímam 
ako mimoriadny 
krok, ktorý bol 
urobený v mimo
riadnej situácii. 
Musím priznať, 
že som chcel 
maturovať a vys
kúšať si ten pocit, 
aké to je odpove
dať z väčšieho 

celku pred komisiou. Na druhej strane to nevnímam 
tak, že by sme sa stali stratenou generáciou študen
tov. Možno je aj čas zmeniť podobu maturity. 

Šimon Gabčo (oktáva)
Áno, asi ako 

každý matu
rant som sa 
potešil, keď 
som sledoval 
tlačovku mi
nistra škol
stva, pretože 
som v tej 
chvíli v pod
state zma
turoval. Na 
jednej strane 
si uvedomu
jem, že matu
ritná skúška 
je špecifická 
a mnohí 

hovoria, že nám budú v živote chýbať spomien
ky na túto skúšku a celá skúsenosť s ňou.  
  Na druhej strane však vláda prijímala tvrdé opat
renia súvisiace s bojom proti koronavírusu a admin
istratívne vykonanie maturitnej skúšky bolo jedným 
z nich. 

Nemyslím si, že je to nejaká tragédia, skôr naopak. 
Bolo to najvhodnejšie riešenie v situácii, v ktorej sa 
momentálne nachádzame. 

Paulína Boleková, septima
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Tešme sa z maličkostí...
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Už je to 72. deň. Znie to ako z nejakého sci-fi filmu, no 
nie? Už si len predstavte, ako to hovorí Will Smith po 
boku svojho psa v úplne vyľudnenom meste (pozn. 
autora: odkaz na film Ja, legenda). A dramatická hud-
ba. To je základ, na ňu nemôžeme zabudnúť. Veru,  
v tomto období objavujeme samé nové veci. Niekto 
skúša upiecť svoj „prvý kváskový“, iní oprášia bicykle 
– lebo však to sa nezabúda – a iní začnú pestovať 
rast linky z Kauflandu. No a po tých dlhých týždňoch 
v karanténe sa  niektorí začnú tým svojim rastlinkám 
prihovárať, čo je ale úplne v poriadku. Všetka sranda 
končí, až keď im začnú odpovedať. Nákup v obcho-
de sa mení na boj o prežitie...alebo skôr o kvasnice. 
Taktiež je tu ďalšia vec - rúška. Áno, zo začiatku to bol 

boj. Povedzme si narovinu, asi každý sa najskôr cítil 
ako taký „pako“. No potom prišiel čas, kedy nám to 
došlo. Stačí si dať slnečné okuliare a aj tak nás takých 
80% ľudí nespozná, takže sme v suchu. 

No dosť už srandy. Aj tak vieme, čoho sa obávame 
najviac a nemôžeme sa tejto téme naďalej vyhýbať. 
Či sa nám to páči, alebo nie, keď sa toto všetko 
skončí, asi budeme musieť všetci nosiť riadne veľké 
slúchadlá. Aspoň také, aké mal Otík vo filme Vesničko 
má středisková. Je to neodkladná záležitosť a mali by 
sme sa všetci pripraviť. Či už fyzicky – nabehnúť do 
obchodu s elektronikou – alebo psychicky. No nez-
abúdajte myslieť pozitívne, lebo my to spolu zvlád-
neme!    Petra Kurtinová, II.A

Téma: Covid 19
Kreativita. Pandémia nás donútila zapojiť aj 

kreatívne myslenie. Rúšok bol nedostatok,  a tak 
sme museli zapojiť našu fantáziu  a krytie horných 
dýchacích ciest si vyrobiť. Dnes stretnete na ulici 
rôznych ľudí s rôznymi rúškami. A tak sa vaša ces-
ta do práce, obchodu, alebo len pobyt na čerst-
vom vzduchu stane farebnejším.

Obozretnosť. Dávajte pozor, čomu veríte a čo 
zdieľate medzi svojich priateľov. Alkohol, Savo  
a ani cesnak COVID 19 nezastavia.  Koronu ob-
medzí len to, keď sa budeme riadiť tým, čo 
odporúčajú odborníci a budeme čerpať informá-
cie z overených zdrojov. 

Rozumnosť. Homo sapiens sapiens, čo 
znamená človek rozumný. Týmto by sme sa mali 
riadiť aj v dobe pandémie. Samozrejme, nielen 
počas nej. Vlastnou rozumnosťou môže každý 
jeden z nás napomôcť pomalšiemu šíreniu vírusu 
a rýchlejšiemu návratu do „normálneho“ života.

Ochota. Bez nej by sme ťažko zvládli toto 
obdobie. Museli sme byť ochotní prispôsobiť 
sa novým opatreniam, ktoré sa nie každému 
pozdávali. Malí podnikatelia museli na čas zavrieť 
svoje predajne, a tak ostali odkázaní na pomoc od 
štátu, ktorý sa takisto pomaly zatváral. Ľudia boli 
ochotní nakúpiť starším, nechodiť do obchodov 
v časoch vyhradených pre seniorov, zamestná-
vatelia boli ochotní pochopiť, že ich zamestnanci 
musia byť doma s deťmi, ktoré nechodili do školy.

Nové skúsenosti. Všetci sme sa museli nejako 
prispôsobiť pandémii. Stali sa z nás kuchári, u -
čitelia na polovičný úväzok, krajčíri. Zistili sme, 
že nepotrebujeme chodiť do obchodu každý deň 
a k lekárovi s každou hlúposťou. Zistili sme, akí 
dokážeme byť zraniteľní a ako dokážeme spolu 
fungovať, aj keď nezdieľame spoločné hodnoty. 
Vidíme, ako sa prírode darí, keď necestujeme 
stále autami a lietadlami. Dúfam, že nám tieto 
skúsenosti ostanú, aj keď sa vrátime do „normálu“.

A na koniec. Buďme solidárni. K tým, ktorí to 
najviac potrebujú. Pretože empatia je zatiaľ je diná 
vakcína, ktorú máme. A to neplatí len pri koro-
navíruse.  Viktória Škulaňová, sexta

Čo nám táto karanténa dala? 
Všetko sa za pár dní zmenilo. Zrazu to bol ako skok 

z vysokého útesu a len sme padali a padali... Až do 
tohto momentu, kedy sme si otvorili padák.  Znova 
sa vznášame a čakáme, kedy budeme môcť pristáť.

Mne osobne táto karanténa umožnila venovať 
sa viacej sebe. Predsa len, každý sme boli nachvíľu 
uzav retí sami so sebou, so svojimi myšlienkami, čo je 
veľmi potrebné. V tomto momente stíšenia je dobré 
sa vrátiť k svojmu ja, zahodiť všetky masky, všetko čo 
sme na seba nahádzali a byť len tak – jednoducho 
sami so sebou, spoznávať sa od začiatku. 

Mentálne zdravie je dôležitá a seriózna vec, ktorú 
by sme nemali zanedbávať. Mali sme čas zistiť, kto 
reálne sme, čo chceme, mohli sme si urovnať myšlien-
ky, pocity, ciele, mohli sme zistiť, čo nám vyhovuje  
a čo nie. Toto odrezanie od ľudí nás malo viesť  
k tomu, že sme napríklad zistili, že je nám príjemnej-
šie byť vo vlastnej koži, než sa pretvarovať pred ostat-
nými. Zistili sme, že na niektorých ľuďoch nám záleží 
viacej, než by sme si to boli ochotní priznať a naopak, 
niektorí ľudia sú pre nás nevhodní – toxickí. 

Mohli sme sa počas týchto dní naučiť neriešiť 
hlúposti typu že Lucia sa zase zle obliekla alebo Kamil 
má novú frajerku a Gregor sa zase sťal ako doga, Han-
ka sa povadila s manželom, Dana si kúpila nové veci, 
Mišo spravil to a Terézia to... Jednak sme to nemuseli 
riešiť, pretože sme tých ľudí nestretali a neboli sme 
ani s priateľmi, ktorí nám tieto klebety hovoria. 

Myslím si, že po tom, ako sme zachraňovali svet 

z pohodlia našej izby, by sme mali zachraňovať 
„normálny“ svet od všetkého negatívneho, nakoľko 
toho bolo doteraz už dosť. Práve to by sme mohli do-
siahnuť tým, že začneme od nás – z nášho vnútra. Ak 
ste sa doteraz nestíšili, stíšte sa. 

Dievčatá, objavte v sebe tú vnútornú krásu, zamiluj-
te sa (znova) do seba. Naučte sa milovať také aké ste, 
neporovnávať sa s druhými, byť len tak jednoducho  
krásne. Chalani, nemusíte nikomu nič dokazovať. 
Zahoďte všetky pochybnosti, ktoré o sebe máte. Ste 
dosť, nemusíte byť niečo viacej. Nehľadajte v hrách 
niečo, čo vám pomôže vyplniť prázdnotu, ktorú cí-
tite, hľadajte to v reálnych ľuďoch. Deti, porozprá-
vajte sa so svojimi rodičmi, zistite, akí boli, keď boli 
mladí. Rodičia, venujte a deťom. Spoznávajte ich, 
zistite čím si prechádzajú, snažte sa im porozumieť 
a vcítiť sa do nich. Vy, naši starkí, vytiahnite si album, 
zaspomínajte si na svoju mladosť a na všetky krásne 
chvíle. Zatancujte si so svojim partnerom, povedzte 
svojim priateľom, že vám na nich záleží a pripomeňte 
im tie trápne chvíle a zasmejte sa na sebe. 

Všetci by sme mali byť teraz vďační jeden za 
druhého, pretože sme sa stretli po dlhom čase. Ako 
sme sa jeden druhého na začiatku tohto celého báli, 
teraz sme šťastní, že vidíme ďalších ľudí. A tak by to 
malo byť. Mali by sme na všetkých a všetko získať 
nový pohľad, nebrať všetko ako samozrejmosť, viacej 
sa usmievať a venovať sa sebe a milovaným. 

Zuzana Loduhová II.A

Topiaci sa aj slamky chytá

Presun do online priestoru nemal vplyv len na školy, 
ako je tá naša. Veľké množstvo vzdelávacích inštitúcií, 
firiem, ale aj jednotlivcov sa rozhodlo byť v tomto 
období inovatívnymi a preniesť svoje  know-how do 
online sveta.  Vybrala som zoznam niekoľkých plat-
foriem, iniciatív a firiem, ktoré  dnes umožňujú učiť sa 
od odborníkov, online a často úplne zadarmo 

Creative Academy je prvá a jediná marketingová 
akadémia u nás a v Čechách.  Rôzne oblasti marketin-
gu v nej učia odborníci z praxe a svoju večernú školu 
reklamy organizujú už piaty rok. Okrem toho začali 
nedávno vysielať niektoré lekcie naživo na svojom 
Facebook profile,  na ktorom sa dajú  nájsť všetky 
záznamy a dostať sa tak ku lekciám od ľudí, ako je 
napríklad Michal Pastier, úplne zadarmo. 

Google Digitálna Garáž - Google ešte pred pan-
démiou vytvoril kurzy, ktoré si dovolím nazvať 
základným balíkom pre správnu orientáciu v online 
svete. Veľa kurzov sa orientuje aj odbornejšie na 
reklamu a skvelé je, že z nich dá získať aj certifikát zo 
základov digitálneho marketingu, ktorý vynikne cel-

kom pekne v životopise. No nájdete tu aj kurzy orien-
tujúce sa prezentačné zručnosti a základy zdrojo-
vého kódu. Kurzy sú dostupné v slovenčine a češtine.

Zmudri je nezisková online platforma, ktorá 
nedávno vznikla na Slovensku a riadi sa heslom ,,pri-
prav sa na život”. Nájdeš tu kurzy na užitočné témý 
ako napríklad: Prečo (ne)študovať v zahraničí; ako 
hravo zvládnuť daňové priznanie; hoaxy a kritické 
myslenie a mnohé ďalšie. No táto platforma je veľmi 
užitočná aj pre inovatívnych učiteľov, keďže kurzy sú 
často tvorené aj pre nich a vedia sa vďaka nim naučiť 
napríklad  vytvoriť vzdelávacie video.

Udemy je platforma, na ktorej nájdete certifiko-
vaný kurz asi na všetko. Malá nevýhoda je, že si za 
kurz sa platí, no ceny nie sú vysoké. Takže ak ste sa 
stále  nedokopali k tomu novému programovaciemu 
jazyku alebo potrebujete  kurz z finančnej analýzy  
a neprekáža vám angličtina,  Udemy je ideálna plat-
forma.  Ja osobne mám skúsenosť s kurzom ilustrácie 
a hodnotím ho veľmi pozitívne.  

GROWNi je to úplne nová platforma iniciovaná sku-

pinou aktívnych Slovákov, ktorí sa venujú vzdeláva-
niu už nejaký ten piatok. No táto platforma nie je len 
o vzdelávaní, dá sa cez ňu dostať aj na rôzne stáže 
alebo nájsť pre seba to správne miesto na dobro-
voľníctvo. Ako to vyzerá, zistíte už na začiatku júna, 
keď sa GROWNi oficiálne spustí.

AZU - Aktivita zvyšuje úspech - pracovný portál 
pre vysokoškolákov začal prednedávnom vysielať 
online webináre, ktoré pomáhajú získať nový pohľad 
na to, ako sa mení trh práce a ako sa na ňom uplatniť, 
no súčasne prebiehajú aj webináre o behaviorálnej 
ekonómii alebo o digitálnej transformácii firiem. 
Proste zaujímavé veci, o ktorých je dobré mať pre-
hľad. K AZU sa dostaneš jednoducho cez ich face-
bookový profil. 

Verím, že vám niektoré  z mojich tipov pomôžu.  
S každým z nich mám pozitívnu skúsenosť a niektoré 
mi otvorili aj možnosti na lepšiu študentskú brigádu, 
ktorá ma aj niečo naučila. Takže v skratke - veci naviac 
sa určite oplatí robiť, nie je čo stratiť, iba získať.

- Vaszília Bartošová, septima

Ako sa dá efektívne vzdelávať v čase pandémie?
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Všetci poznáme ten pocit, keď vidíme našich 
učiteľov po prvýkrát a celú ich hodinu rozmýšľame, 
koho nám pripomínajú. Taktiež všetci vieme, že zrov-
na vtedy vznikajú prvotné prezývky, ktoré sa časom 
len vylepšujú. Každý z učiteľov vyžaruje určitú auru. 
Preto sme spustili na škole anketu a predstavujeme 
vám víťazov rozprávkových kategórii. Už nám iba os-
táva dúfať, že sa uchytia a nahradia podstatne menej 
prijateľné prezývky. 

Víťaz kategórie Matilda (Roald Dahl: Matilda) je: 
Martina Boleková

Knihomoľka školy, ktorá by určite aj Zvieraťu (z roz-
právky Kráska a Zviera) vynadala, že má ,,iba toľko“ 
kníh. Veľmi pochybujem, že by si medzi nimi našla 
ešte nejakú, ktorú nečítala.

Víťaz kategórie Charlie (Roald Dahl: Charlie  
a továreň na čokoládu)  je: Kamil Slávik

Jeho hodiny vyzerajú ako prechádzka továrňou 
Willyho Wonku. Všetko ti ukážem, ale nič nechytaj  
a nerob! A navyše, povedzme si úprimne, dobrú kval-
itnú čokošku by určite neodmietol.

Víťaz kategórie Malý princ (Antoine de Saint-Ex-
upéry: Malý princ) je: Karol Drobný

Určite ste postrehli ten 
nie veľmi veľký rozdiel 
medzi Drobný – Malý, ale 
nie je to jediný dôvod pre 
výhru tejto kategórie. Pán 
profesor má aj svoju vlast-
nú planétku, ktorej vládne 
(jeho kabinet) a každo-
denne sa s nami – študent-
mi - delí o svoje hlboké 
myšlienky.

Víťaz kategórie Pipi (Astrid Lindgrenová: Pipi 
Dlhá Pančucha) je: Iveta Drobná

So svojou šialenou, neorganizovanou a nespúta-
nou osobnosťou a večným rozjašeným dieťaťom vo 
svojom vnútri niet pochýb o jej výhre. A keď sa naša 

fantázia vyblázni, musíme 
uznať, že by jej celkom 
pristala taká malá opička.

Víťaz kategórie Grázlik 
Gabo (Francesca Simon: 
Grázlik Gabo) je: Miroslav 
Klučka

Každý z nás má v sebe 
huncútstvo a bláznov stvo, 
ale pánovi profesorovi 
nesiahame ani po členky. 

Pred jeho zaujímavými vysvetľovaniami a zákernými 
písomkami zdrháme na míle ďaleko. Niekedy sa to 
nepodarí, hlavná vec, že on z toho vyviazne nevinne.

Víťaz kategórie Don Quijote (Miguel de Cer-
vantes y Saavedra: Dômyselný rytier Don Quijote 
de la Mancha) je: Ivan Gajdoš

Človek, ktorý všetko precestoval a videl neobyčaj-
né veci. Človek, ktorý sa snaží zachrániť svet. Človek, 
ktorý bojuje proti veterným mlynom a snaží sa do 
našich hláv napchať krásy slovenského a francúzske-
ho jazyka. To je pán učiteľ Gajdoš. Alebo Don Qui-

jote? Je medzi nimi nejaký 
rozdiel?

Víťazi kategórie Rómeo  
a Júlia (William Shake-
speare: Rómeo a Júlia)sú: 
Karol a Iveta Drobní

Rómeo vyznával lásku Júlii 
pod jej balkónom a Karolko 
vyznával lásku Ivetke cez 
dvere jej kabinetu. Nedávno 
sa však ich vzťah posunul na 
ďalšiu úroveň. Rómeo dostal 
kľúče od kráľovstva svojej Jú-

lie. Ich lásku cítiť na kilometre a jej dĺžka a intenzita 
vysoko konkuruje tým naším- tínedžerským.

Víťaz kategórie Dedo Vševedo (Ľudová rozpráv-
ka: Tri zlaté vlasy deda Vševeda) je: Vlasta Jančio-
vá

Ak hľadáte osobu s dlhoročnými skúsenosťami, 
ktorá veľa pozná, chápe a zažila toho viac, než si vie-
te predstaviť, a potrebujete radu nad zlato, nebojte 
sa zablúdiť do podzemia našej školy. Na jeho konci 

je sídlo deda Vševeda, ktorý je vám vždy k dispozícii.  
A možno aj s kávičkou, ak chcete.

Víťaz kategórie Harry Potter (J. K. Rowlingová: 
Harry Potter) je: Miroslav Kubičár

Hlava školy, ktorá neznámym, magickým a kúzel-
ným spôsobom rieši všetky problémy. Či už tie, ktoré 
sa vyskytli omylom alebo tie, ktorým sme trošku na-
pomohli. Možno o tom občas pochybujeme, ale bo-
juje za nás 24 hodín denne.

Víťaz kategórie Tris (Veronica Roth: Divergen-
cia) je: Stanislava Búriková

Jej odvážny výraz vás okamžite umlčí a donúti plniť 
úlohy do bodky a do písmena. Jej hodiny biológie  
a chémie pripomínajú jeden veľký Experiment. A ty si 
radšej všetko zapamätaj!

Text a ilustrácie Katarína Mikulová, septima

Učí nás literatúra (uchytia sa prezývky?)

Romantický hrdina prežíva rozpor medzi láskou  
a rodičmi (ich rozhodnutiami).

V Bottovom chápaní bol Jánošík tým, ktorý nič 
neurobil a zomrel.

Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu v roku 
1561 a pochádzali zo Slovinska.

Romantickí hrdinovia unikajú do Poľska, Ruska, 
Česka a Srbochorvátska.

Novela Prútené kreslá je akousi piesňou lásky, 
pretože Bartolomej Slzička sa zamiloval do Daniely, 

ktorá bola pobehlica a nechcela vážny vzťah.
Hlavná postava novely Jeden deň Ivana Deniso-

viča bol Šuchov, ktorý nebol žiadny intelektualis-
ta.

Petrarcova Laura vedela byť aj milá a verná, ale 
častokrát aj mravná.

Najvýznamnejší Cervantesov román sa volá 
Domácky rytier Don Quijote.

Don Quijote mal už z kníh prečítaný mozog.
  Z písomiek zozbieral pán učiteľ Gajdoš

To nevymyslíš (perličky z písomných prác)

Ste si istí tým, že druhá svetová vojna sa udiala 
a že Adolf Hitler existoval? Viete určite, že rozlože-
nie štátov a kontinentov je také, aké ho odjakživa 
poznáte? Môžete vôbec s určitosťou povedať, že 
ten dátum narodenia, ktorý píšete na dokumenty, 
je správny a pravdivý?

Winston z románu 1984 si ani jednou z týchto 
vecí istý byť nemohol, lebo „kto ovláda minulosť, 
ovláda budúcnosť a kto ovláda prítomnosť, ovlá-
da minulosť“. Často sme presvedčení, že história 
je pevná a nemenná. No čo ak neexistujú žiadne  
záznamy, dokumenty, učebnice? Vtedy „vládca“ 
prítomnosti získava úplnú kontrolu nad minu-
losťou, pretože ľudská pamäť je bez hmatateľných 
dôkazov prekvapivo nespoľahlivá.

„VOJNA JE MIER, SLOBODA JE OTROCTVO IG-
NORANCIA JE SILA“ 

Tieto slová sa vo svete diela 1984 objavujú na 
každom rohu. Pre nás je ľahké označiť ich za ne-
správne, no mohli by ste tak urobiť, keby im všet-
ci okolo vás verili? Nezačali by ste na nich vidieť 
štipku pravdy? O čosi neskôr by sa vám mohlo 
mariť, že ja vlastne v nich veľký kus pravdy. Ešte 
o niečo neskôr by ste mohli zistiť, že sú vlastne 
úplne pravdivé, nie?

Kniha 1984 je plná neistoty a možností. Počas 
deja postupne začnete uvažovať, či všetko, čo vie-
te a čomu veríte, je skutočné, či aj vy nevedome 
nežijete v tomto type sveta. A ak nie, vždy je tu 
možnosť, že sa to zajtra zmení. 

George Orwell nám ponúka desivo aktuálne 
dielo a privádza nás k tisícom pochybností. V tom 
lepšom prípade v nás vzbudí vďačnosť za spôsob 
života, aký máme možnosť viesť a v tom horšom 
nás dovedie k neutíchajúcemu strachu, že ak včas 
nezasiahneme, toto sa môže až príliš ľahko stať aj 
s naším štátom a naším okolím. Veď je tak ľahké 
v čase krízy ako je vojna, či pandémia ponúknuť 
ľuďom zdanlivú, dočasnú istotu a ešte ľahšie vziať 
si moc, ktorú za to ponúkajú... Najskôr len malá 
zmena, dočasné odsunutie niektorých práv bo-
kom, odobratie  zdanlivo nepotrebných slobôd 
a neskôr postupné nenápadné nastolenie dik-
tatúry. Také ľahké...

Natália Smatanová, septima

Recenzia 
George Orwell: 1984
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Portál SLOVAKREGION.SK opäť spustil súťaže o Naj 
mesto/obec Slovenska a tiež Naj primátor/primátor
ka či starosta/starostka Slovenska, pre rok 2020. 
Tento rok však s novinkou – hlasovacím webovým 
formulárom, v ktorom bude rozhodovať váš názor na 
to „Naj“, čo viete napísať o svojom meste, v ktorom 
bývate a o tom, kto je v jeho vedení. 

Dvanásty ročník súťaže o Naj mesto a obec Slo

venska prebieha v termíne od 01.05.2020 (od 12:00 
hod.) do 31.10.2020 (do 12:00 hod.).

Podmienky pre hlasovanie v tejto súťaži: 
Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem 

podporiť mestá a obce Slovenska. Do súťaže sa majú 
právo prihlásiť osoby prostredníctvom internetu na 
www.slovakregion.sk. Pomocou hlasovacieho ban
nera, ktorý sa nachádza pod prezentáciami miest 

a obcí, odovzdáte svoj podporný hlas mestu/obci. 
Súťaží sa v kategóriách NAJ mesto Slovenska 2020  
a NAJ obec Slovenska 2020.

Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac podporných 
hlasov. Odmenených bude až 10 miest a 10 obcí.

Výsledky budú zverejnené 05.11.2020 o 12:00 hod.
Zároveň prebieha deviaty ročník súťaže o Naj 

primátor/starosta Slovenska, v termíne od 01.04.2020 
(od 12:00 hod.) do 31.10.2020 (do 12:00 hod.). Súťaží 
sa v kategóriách Primátor Slovenska 2020 a Starosta 
Slovenska 2020.

Ak máte záujem podporiť svojho primátora/sta
rostu, zašlite krátky popis s kladnými aktivitami  
a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre Vaše 
mesto/obec. Podporný hlas je možné zaslať pomo
cou banneru, ktorý je umiestnený pod každou pre
zentáciou mesta/obce.

Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných po
pisov – podporných hlasov vybratý primátor a sta
rosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými pro
jektmi najviac prispeli k rozvoju svojho mesta.

Výsledky budú zverejnené 05. 11. 2020 o 12:00 hod.
 Víťazných 10 miest a 10 obcí získa ocenenia, rovna

ko ocenia aj najlepších starostov a primátorov. 
Zapojte sa i Vy a podporte Mesto Púchov v súťaži, 

napíšte, prečo tu radi bývate a čo máte na meste 
najradšej. O všetkých novinkách vás budeme kon
tinuálne informovať prostredníctvom sociálnej siete 
a webovej stránky mesta.                      (r)

NAJ mesto a obec Slovenska 2020 a Primátor/
Starosta Slovenska 2020 tento rok po novom

Päť z dvadsiatich vrcholov Vrchárskej 
koruny Trenčianska (VKT) 2020, ktoré 
sú z dôvodu  uzatvorenia hraníc 
neprístupné, nahradili organizátori 
novými.

Úspešný projekt, sprevádzajúci 
cyklistov i peších turistov po turistických 
krásach Trenčianskeho kraja, tento rok 
zasiahli opatrenia prijaté v súvislosti so 
šíriacim sa koronavírusom. Cieľom VKT 
je navštíviť v období od 10. apríla do 
30. novembra dvadsať predpísaných 
vrcholov. Do pôvodného tohtoročného 
výberu sa dostali aj miesta ležiace na 
československom pohraničí. Po zvážení 
nariadení vlády sa však organizátori 
rozhodli nahradiť ich vhodnejšou alter

natívou. 
Namiesto vrchu Kykula, horského 

hotela Portáš, rozhľadní Veľký Lopeník  
a Jelenec či obce Žítková si účastníci 
VKT budú musieť vyšliapať na už známy 
Uhrovecký hrad (okres Bánovce nad Be
bravou), na vrch Klepáč (okres Trenčín), 
Kríž Butkov (okres Ilava) či Michalov vrch 
(okres Partizánske). Pribudol i úplne 
nový vrchol – Veterná elektráreň Os
trý vrch (okres Myjava). Organizátori 
aj partneri tohtoročnej Vrchárskej ko
runy Trenčianska vyzývajú účastníkov, 
aby zdolávanie vrcholov počas trvania 
koronakrízy prispôsobili opatreniam pri
jatým vládou Slovenskej republiky. 

Zdroj: TSK

Hraničné vrcholy Vrchárskej koruny Trenčianska nahradili nové

SÚŤAŽ o  n a j k r a j š i u  j a r n ú
f o t o g r a f i u  m e s t a  P ú c h o v

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Fotogra�e OBJEKTOV, PREDMETOV  a PRÍRODY  (NIE osôb ani sel�e!)

posielajte s vašimi kontaktnými údajmi  na emailovú adresu

 fotosutaz@puchov.sk
Udelené budú 2 ocenenia: Cena Primátorky a Cena občanov.

Rozhodovať o víťaznej snímke Ceny občanov budú „lajky“ na fotkách
umiestnených v špeciálne zr iadenom fotoalbume.

24. 4. 2020

- 31. 5. 2020

t e r m í n

Vyhlasovateľ: Mesto PúchovAutor zaslaním fotogra�í udeľuje mestu súhlas na uverejnenie snímok. Tešíme sa na vaše diela,  pretože váš talent je našou inšpiráciou!
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Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: 4,50 €
Utorok: 26.05. 2020
Ruský boršč s mäsom, chlieb  
1. Kurací steak, nivová omáčka, 
opekané zemiaky
2. Granadiersky pochod, st. uhorka

Streda: 27.05. 2020
Kuracia s krupicovými haluškami, 
chlieb
1. Hov. sviečková na smotane,  
kys. knedľa
2. Hov. burger v žemli, zem. hranolky

Štvrtok: 28.05. 2020
Zeleninová so zemiakmi, chlieb
1. Bravčové rebierko na cigánsky 
spôsob, zem. hranolky
2. Rybí karbonátok, var. zemiaky  
s maslom, dresing

Piatok: 29.05. 2020
Brokolicová jemná, chlieb
1. Vyprážaný syr, pečené zemiaky,  
tat. omáčka
2. Šúľance s orechami a maslom   

Reštaurácia Púchovčan
Cena menu: 4,20 €
Rozvoz jedál: 042/46 42 048
Utorok: 26.05. 2020
Šalátová polievka s vajíčkom 
1. Hovädzia roštenka na spôsob 
„Esterházy“, ryža
2. Bravčové výpečky, špenátový 
prívarok, zemiaková knedľa

Streda: 27.05. 2020
Fazuľová s párkom
1. Tatranská bravčová zmes, zemiaková 
placka /ryža
2. Morčací prírodný gordon - blue, 
ryža, obedový šalát

Štvrtok: 28.05. 2020
Sedliacka- krúpková
1. Záhorácky bravčový rezeň s kyslou 
kapustou a smotanou, zemiaky
2. Kuracie slovenské rizoto s cuketou  
a syrom, červená repa

Piatok: 29.05. 2020
Brokolicová
1. Vyprážaný kurací stehenný rezeň, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát
2. Boloňské špagety s bravčovým 
mäsom a so syrom

Prajeme vám
DOBRÚ CHUŤ!

DENNÉ MENU
/ Púchov / 22. týždeň

Reštaurácia
a kaviareň VIVA
Cena menu: od 4,00 €
Ponúkame aj rozvoz! 
Utorok: 26.05. 2020
Slepačí vývar s mäsovými knedličkami   
Sedliacka s hubami a cestovinou  
1. Bravčový steak na farebnom korení  
s grilovanou kukuricou, dusená ryža 
2. Vyprážané kuracie stehienka 
(dolné), zemiaková kaša, uhorkový 
šalát 
3. Tekvicové rizoto s modrým syrom, 
grécky šalát  
4. Zeleninový šalát s vyprážanými 
kuracími kúskami a dresingom, 
bagetka    

Streda: 27.05. 2020
Slepačí vývar s mäsovými knedličkami   
Fazuľová s údeným mäsom  
1. Námornícke hovädzie mäso, dusená 
ryža, kyslá uhorka  
2. Tarhoňové rizoto s kuracím mäsom, 
bambínom a kukuricou 
3. Parené buchty s čokoládovou 
polevou a kyslou smotanou  
4. Zeleninový šalát s vyprážanými 
kuracími kúskami a dresingom, 
bagetka  

Štvrtok: 28.05. 2020
Slepačí vývar s mäsovými knedličkami   
Hráškový krém s krutónmi  
1. Bačovský brav. rezeň (slanina, syr), 
štuchané zemiaky s cibuľkou, kyslá 
uhorka 
2. Kuracie kung-pao (arašidy, paprika), 
dusená ryža  
3. Cestoviny s cuketou a ricottou 
(cesnak, bazalka, parmezán)  
4. Zeleninový šalát s vyprážanými 
kuracími kúskami a dresingom, 
bagetka  

Piatok: 29.05. 2020
Slepačí vývar s mäsovými knedličkami   
Zemiaková na kyslo s kôprom
1. Kurací steak s broskyňou a šípkovou 
omáčkou, dusená ryža 
2. Mletý rezeň so syrom, var. zemiaky, 
tatárska omáčka  
3. Pikantné pečené zemiaky  
s cesnakovým dresingom a syrom 
4. Zeleninový šalát s vyprážanými 
kuracími kúskami a dresingom, 
bagetka  
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www.kino.puchov.sk
www.kultura.puchov.sk

KINO, KULTÚRA,
PRENÁJMY PRIESTOROV

OD 23. 3. 2020 DO ODVOLANIA
V PÚCHOVE

ZATVORENÉ!
KONTAKTY: KULTÚRA, KINO, KURZY: 0908 718 662; SPRÁVA BUDOVY, PRENÁJMY: 0905 807 292

POZOR / OZNAM / POZOR / OZNAM / POZOR / OZNAM

OD 16. 3. 2020 DO ODVOLANIA
POKLADŇA ZATVORENÁ!

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.)

www.facebook.com/podivnybaron

streda 27.5. 2020 - 20:00 hod. 
Myšlienkovo: Online večer najsilnejších hororových � lmov
Tento večer bude patriť tomu najsilnejšiemu 
zo žánru � lmového hororu. Ak vás fascinuje svet 
strachu a dejiny tohto mimoriadneho žánru, 
určite si prídete na svoje. Predstavíme si dejiny 
hororu od roku 1920 až dodnes, pozrieme sa 
na to najlepšie čo bolo v tomto smere nakrútené 
a zároveň odhalíme vývoj a zmeny, 
ktoré priniesla doba. Príďte sa „pobáť“ 
s Petrom Konečným z portálu Kinema.sk. 
A možno sa zastaví aj nebezpečný duch...   

štvrtok 28.5. 2020 - 20:00 hod. 
Do slova: Online diskusia o autizme
POZOR zmena! Vďaka uvoľneniu opatrení v súvi-
slosti s koronavírusom môžeme nášho hosťa po-
zvať priamo k nám a diskusie, ktorá pôjde aj online, 
sa môže zúčastniť obmedzený počet divákov. Kto 
má záujem byť na besede osobne a podebatiť 
s autorom je potrebné sa nahlásiť buď v kaviar-
ni Podivný barón alebo priamo v tejto udalosti. 
Diskusia s autorom Jozefom Bednárom o knihe Ne-
zlomní, ktorá nám prostredníctvom 18 otvorených 
rozhovorov otvorí dvere do komplikovanej, 
tabuizovanej a mýtmi opradenej problematiky, 
ktorá sa týka tisícok slovenských rodín. Vstupné 3€.   

Verejné podujatia ostávajú dočasne pozastavené.
VIAC NA FB A OSOBITNÝCH PLAGÁT OCH

Otváracie hodiny múzea: Ut 14.00 - 17.00, Št 15.00 - 18.00, Ne 16.00 - 19.00

PROGRAM - MÁJ 2020

PRINÁŠAME KULTÚRU AJ CEZ ONLINE STREAMING

PRIHLÁSIŤ SA JE NUTNÉ DO 12. 6. 2020 NA NA T. Č. 0908 718 662 ALEBO
 EMIALOM NA KINO.KURZY@PUCHOVSKAKULTURA.SK

KURZOVNÝ POPLATOK PRINESTE NA PRVÉ STRETNUTIE.
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Linka ústredia práce
0800 191 222

Polícia
158

Národná linka pre ženy 
zažívajúce násilie

0800 212 212

Ak máte podozrenie, že dieťa 
vo Vašom okolí je týrané alebo 
inak zneužívané, alebo ste sami 
obeťou, volajte políciu 158. 
Zanedbávanie starostlivosti o 
deti môžete nahlásiť aj na linke 
ústredia práce 0800 191 222.

Ak sa na vás obráti obeť domáceho 
násilia - dieťa alebo žena s prosbou o 
pomoc, neposudzujte, nakoľko sú 
informácie, ktoré uvádza podľa vás 
pravdivé a násilie závažné. Požiadať o 
pomoc je ťažký a dôležitý krok.

Ďalšie kontakty pomoci vyhľadáte na www.zastavmenasilie.gov.sk
alebo na www.detstvobeznasilia.gov.sk

Ak máte podozrenie, že žena vo 
vašom okolí je týraná alebo inak 
zneužívaná, alebo ste sami 
obeťou, volajte políciu 158 
alebo Národnú linku pre ženy 
zažívajúce násilie 0800 212 212.

Ak ste oslovili obeť domáceho násilia a 
ona vašu pomoc odmietla, alebo sa 
Vám snažila podozrenie vyhovoriť, 
buďte trpezlivý. Veľa obetí tak robí z 
obáv alebo zahanbenia. Vami vyslaný 
signál o tom, že máte záujem pomôcť 
je pre obeť dôležitý pre čas, keď bude 
pripravená pomoc prijať alebo akútne 
potrebovať.

z a s tav m e
n á s i l i e  a j  v  č a s e  i z o l á c i e

A k  m át e  p o d o z r e n i e . . .

#týkasamato

Národné koordinačné stredisko pre riešenie
problematiky násilia na deťoch

Výberové konanie na pracovnú pozíciu
grafik - marketingový pracovník
Púchovská kultúra, s.r.o., so sídlom Hoenningovo námestie 2002, 
020 01 Púchov, IČO: 50648616
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu grafik - marketingový pracovník.
Rámcová náplň práce:
• príjem občianskej, podnikateľskej a politickej inzercie,
• grafické spracovanie inzerátov a oznamov pre Púchovské noviny,
• grafické spracovanie programu a plagátov pre divadlo, kino a Župný dom, 
• spolupráca pri tvorbe vzhľadu a napĺňaní obsahu webových stránok  
mesta Púchov a Púchovskej kultúry, s.r.o.
Požiadavka na vzdelanie:
• stredoškolské s maturitou
Ostatné znalosti a schopnosti:
• Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign – pokročilý,
• MS Office – pokročilý,
• komunikatívnosť, kreativita, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť,  
flexibilita. 
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer s 80% úväzkom.
Ponúkaný plat a benefity:
• HM 800 EUR/mes.,
• možnosť osobného ohodnotenia,
• pružný pracovný čas s možnosťou príležitostnej práce z domu.
Informácie o výberovom konaní:
Svoje žiadosti spolu so životopisom, motivačným listom, portfóliom a súh-
lasom na spracovanie osobných údajov zasielajte najneskôr do 8.6.2020 na 
mailovú adresu: riaditel@puchovskakultura.sk alebo poštou na adresu: 
Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov.  
Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov.

Termín ukončenia výberového konania: 19.6.2020.
Termín nástupu do práce: 1.9.2020.
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Úvodných päť kôl 
tohtoročnej edície 
Slovensko -moravskej 
hasičskej ligy sa z dôvo-
du mimoriadnych 
opatrení súvisiacich 
so zabránením šírenia 
nového koronavírusu 
neuskutnoční. Bohužiaľ, 
dotkne sa to aj podujatí  
v Ihrišti a vo Visolajoch. 

Výbor SMHL po dohode s dotknutými usporia-
dateľmi súťaží SMHL 2020 oznamuje, že v dôsled-
ku aktuálne platných preventívnych opatrení 
proti výskytu ochorení COVID-19 spôsobených koro-
navírusom, sa rušia bez náhrady prvé až piate kolo 
SMHL 2020, konkrétne súťaže v Krásne (6. 6.), Lehote 
pod Vtáčnikom (13. 6.), Brumove (20. 6.), Visolajoch 
(27. 6.) a Ihrišti (28. 6.). Zároveň výbor SMHL oznamu-
je, že bez náhrady sa ruší aj plánované jarné zasad-
nutie Snemu SMHL.

Dotknutým usporiadateľom bude na najbližšom 
zasadnutí Snemu Slovensko-mporavskej hasičskej 
ligy vrátený (prípadne presunutý na rok 2021) popla-
tok za usporiadanie súťaže SMHL v roku 2020 vo 
výške 50 eur, uhradený 30. 11. 2019 na jesennom 
zasadnutí Snemu SMHL vo Visolajoch.

Zdôvodnenie zrušenia súťaží a zasadnutia Snemu 
SMHL

Uskutočnenie vyššie uvedených podujatí neu-
možňujú preventívne opatrenia proti výskytu 
ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom, 
ktoré prijali vyššie orgány tak v Slovenskej, ako aj  
v Českej republike. Predovšetkým sú to však:

• zákaz organizovania spoločenských, kultúrnych, 

športových a iných podobných podujatí,
• obmedzený pohyb osôb medzi Slovenskou  

a Českou republikou,
• rozhodnutie prezídia DPO SR pre rok 2020  

o zrušení osláv DHZ, hasičských pútí a iných podujatí 
organizovaných DHZ (pod ktoré spadá aj organizo-
vanie hasičských súťaží),

• opatrenie vedenia SH ČMS o zrušení pohárových 

súťaží, súťaží regionálnych líg a iných súťaží, zatiaľ do 
30. 06. 2020.

• O ďalšom postupe a možnosti/nemožnosti us-
kutočnenia zvyšných plánovaných kôl SMHL 2020 
bude rozhodnuté podľa ďalšieho vývoja pandémie 
a preventívnych opatrení, najneskôr však do 15. 06. 

Ľuboš Kamenický, 
predseda Výboru SMHL

Pre pandémiu zrušili prvých päť kôl Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy, nebudú ani súťaže v Ihrišti a vo Visolajoch

Slovensko-moravská hasičská liga

V jednom z najkrajších hasičských areáloch - v Ihrišti, sa tento rok Slovensko-moravská hasičská liga neuskutoční. 
Súťaž možno odštartuje v júli.            FOTO: Milan Podmaník 

Futbal

Na piatkové rokovanie prezídia Únie ligových 
klubov (ÚLK), na základe ktorého by sa  Fortuna liga 

mala opäť rozbehnúť 13. júna, je priamo naviazaný 
aj návrh, týkajúci sa nižšej súťaže, ktorú zastrešu-
je komisia SFZ pre riadenie II. ligy, a pokračovania 
Slovnaft cupu.

Definitívne musí dať reštartu Fortuna ligy zelenú 

Úrad verejného zdravotníctva, resp. príslušné štátne 
orgány, kam ÚLK a SFZ adresovali už v predstihu pot-
rebný manuál na organizáciu zápasov, rešpektujúci 
všetky zdravotné a logistické nariadenia. 

Skutočnosť, že najvyššia súťaž by sa mala dohrať s re-
dukovaným – päťkolovým 
– programom, vytvorila 
termínové možnosti na 
odohratie záverečných 
dvoch kôl Slovnaft 
cupu. Žreb semifinále je 
naplánovaný na utorok 
26. mája 2020 na pôde 
SFZ.

Závery prezídia ÚLK 
znamenajú tiež, že výkon-
ný výbor SFZ dostane 
odporúčanie od tohto 
orgánu, aby z Fortuna 
ligy v súťažnom ročníku 
2019/20 nezostupovalo 
žiadne mužstvo a aby sa 
nehrala baráž o postup do 
najvyššej súťaže. 

V praxi to znamená, 

že v zmysle športových kritérií z II. ligy nepostúpi 
a nezostúpi nikto. Táto súťaž je do 31. mája 2020 
pozastavená a o ďalších krokoch sa bude rozhodovať 
na zasadaní komisie pre riadenie II. ligy zrejme v stre-
du 27. 5.             Zdroj: Futbalnet

O osude druhej ligy sa zrejme rozhodne v stredu 27. mája 
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Strelil gól československej brankárskej 
legende Ivovi Viktorovi, zahral si proti naj
lepšiemu futbalistovi sveta a legende Jo
sefovi Masopustovi, no najmä svoj futba
lový život spojil na viac ako polstoročie  
s Púchovom. Ján Jozefovič oslávi v júni 77 rokov, 
jeho rukami prešli stovky mladých futbalistov, 
mnohí z nich si obliekli aj reprezentačný dres.  
I keď pomaly klope na dvere životnej osemdesi
atky, stále je ako futbalový tréner aktívny. Bohu
žiaľ, už nie v Púchove. Poďme však po poriadku. 

Narodil sa v tr
navskej nemocni
ci, no celé detstvo 
prežil v Prietržke 
– malinkej dedinke  
v Skalickom okrese. 
K futbalu pričuchol 
odmalička, koženú 
naháňal spolu  
s rovesníkmi po lú
kach v okolí rodnej 
dediny. V Prietržke 
sa organizovaný 

futbal nehral, a tak až do 14 rokov nemohol ani snívať 
o nejakom odbornom futbalovom vedení. Bolo tam 
síce futbalové ihrisko, no to bolo zarastené burinou. 
Robil tak len to, čo odkukal od starších kamarátov. 

Futbalový zlom nastal až potom, ako odišiel študo
vať do Starej Turej. Hrať začal za tamojší dorast, keď 

dovŕšil osemnástku, vytiahol ho tréner Emil Urbanič 
(bývalý hráč Žiliny) do mužstva dospelých. „Hrali sme 
1. A triedu (dnešná štvrtá liga), čo bola pre mladého 
chlapca dosť vysoká súťaž. Hral som v útoku a celkom 
sa mi darilo, strieľal som dosť gólov. Zo Starej Turej 
som odišiel na vojenčinu do južných Čiech, kde som 
v drese vtedajšej Rudej hviezdy Volary hrával divíziu. 
Chodil som do poddôstojníckej školy, dopoludnia sme 
mali vyučovanie, popoludní sme trénovali. V sobotu 
a v nede ľu sme chodievali von z kasární hrať futbal. 
Nechodil som do služieb, to bola jedna z výhod futbalu,“ 
spomína na vojenčinu Jozefovič. 

Napriek tomu, že hrávali na škvare, vojenči
na mu futbalovo dala veľmi veľa. Po vojenčine 
sa vrátil do Starej Turej, no dlho sa tam neohrial. 
Jeho futbalový kumšt si všimol tréner Partizánskeho 
(Stará Turá hrala s rezervou Partizánskeho spoločnú 
súťaž) Jozef Parila. Už v zime roku 1967 ho pozva
li na skúšku. Tú absolvoval v prvom prípravnom 

stretnutí proti Prievidzi, ktorej dres vtedy obliekala 
aj slovenská futbalová legenda Laco Petráš. „Laco 
Petráš nám strelil tri góly, prehrali sme, no asi som 
trénera presvedčil, pretože mi v Partizánskom ponúkli 
angažmán. Hral som tam rok, no koncom roka prišla 
ponuka z Plzne, ktorá hrávala federálnu ligu. Zavolali 
ma do Trnavy, tam Plzeň hrala ligový zápas. Ja som to 
však prvýkrát odmietol,“ doplnil.

Druhej plzenskej ponuke však už neodolal. 
Povedal si, že ako chlapec z dediny nemá čo stratiť 
a lákalo ho splnenie detského sna – aspoň raz v ži
vote si zahrať v najvyššej československej súťaži. 
Hneď v prvom stretnutí s Chomutovom sa zapísal do 
streleckej listiny. Tréner Plzne Vlastimil Chobot si ho 
hneď po zápase zavolal do kancelárie a oznámil mu, 
že ho berú do prvého mužstva. Funkcionári Plzne 
prišli do Partizánskeho rokovať o prestupe ešte skôr, 
ako sa tam mladý Ján vrátil zo skúšky v Plzni. 

„Už vtedy som mal vážnu známosť s mojou terajšou 
manželkou. Len v novembri som ju predstavil doma  
a už v decembri som mal ísť do Plzne. Ona do Plzne ísť 
nechcela, povedala mi, aby som išiel sám a aby sme sa 
zosobášili. Civilný sobáš sme mali na Štefana, v kostole 
nás zosobášili vo februári. Manželka napokon súhlasila 
a odišla do Plzne spolu so mnou,“ uviedol Ján Jozefo
vič.

V príprave podľa vlastných slov „makal o dušu“,  
a tak nečudo, že si vybojoval miesto v prvoligovej 
zostave. Na prvé súťažné stretnutie v drese Plzne 
nastúpil na štadióne Baníka Ostrava. Z desaťtisí
cového davu smerujúcemu na štadióne v Ostrave 
sa chlapcovi z malej dedinky trochu roztriasli nohy, 
no to jeho výkon negatívne neovplyvnilo. Naopak, 
po jeho centri sa Plzeň v Ostrave ujala vedenia. A aj 
keď napokon prehrala 1:3, dal mu tréner dôveru aj 
v ďalšom, domácom stretnutí proti Interu Bratisla
va. „Hralo sa na štadióne v Štruncových sadoch pred 
22-tisícovou diváckou kulisov. Inter mal vtedy výborný 
mančaft, prehrali sme 1:2, keď oba góly Interu strelil 
Juro Sýkora. V ďalších dvoch zápasoch sme priviezli 
body za remízy na Sparte a s Bohemiansom Praha,“ 
spomína Ján Jozefovič.

Vo federálnej lige sa predsa len dočkal prvého  
a vlastne aj jediného gólového zápisu v prvoli
govej kariére. A brankár, ktorého premiérovo 
prekonal nebol nikto iný, ako legendárny Ivo Vik
tor, ktorý vtedy hájil farby pražskej Dukly. „V tomto 
stretnutí nastúpil vedy 36-ročný Josef Masopust. Ten 
bol futbalovou ikonou, obrazne povedané, chodil som 
okolo neho po špičkách. Gól Viktorovi som si užíval a až  

Ján Jozefovič zasvätil púchovskému futbalu viac ako polstoročie svojho života

Ján Jozefovič hral aj proti Josefovi Masopustovi, 

Premiérové krôčiky v “dospelom” futbale v Starej Turej. Písal sa rok 1965. J. Jozefovič v hornom rade vpravo. 

Odrazovým mostíkom do prvej ligy boli výkony  
v drese Iskry Partizánske. 

Divízne mužstvo RH Volary 1963. Ján Jozefovič (v hornam rade druhý sprava) si na juhu Čiech odkrútil vojenčinu. 
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s odstupom času si spomínam na Masopustov pohľad 
na moje oslavy na trávniku,“ oživuje spomienky Ján 
Jozefovič.

V drese Plzne si ešte zahral v Košiciach proti tamoj
šiemu VSS. Plzeň však v rovnakom roku z federálnej 
ligy vypadla a Ján Jozefovič vedel, že už treba ísť do
mov. Manželka bola tehotná, čo jeho rozhodnutie 
ešte zdupľovalo. Vzápätí prišla ponuka z Púchova, 
ktorú iniciovala jedna z osobností púchovského 
futbalu Vladimír Fraňo. Impulzom pre prestup do 
Púchova bol aj vtedajší tréner Púchova pán Smetán
ka. Ten predtým robil trénera v Partizánskom, vedel  
o futbalových schopnostiach Jána. Slovo dalo slovo 
a Ján Jozefovič sa od 1. januára 1969 upísal Púchovu. 
Ponuku mal aj z Detvy, v prospech Púchova rozhodol 
seriózny prístup funkcionárov, ale i krásne prostredie 
v okolí Púchova. Vtedy ešte netušil, že s púchovským 
futbalom spojí svoj život na viac ako polstoročie. 

„V Púchove sme mali výborné podmienky, na tú 
dobu takmer profesionálny funkcionársky tím. Ľudia 
boli pre futbal zapálení, a tak nečudo, že sme hneď  
v prvom roku postúpili zo štvrtého miesta do no
vovytvorenej Slovenskej národnej ligy. Stále som 

hrával v útoku, v tej sezóne sa mi podarilo streliť de
sať gólov. Neskôr som prešiel do zálohy, tých gólov 
už bolo logicky o čosi menej. V púchovskom drese 
som odohral sedem sezón,“ spomína Ján.

Posledný ligový zápas v drese Gumární Púchov 
odohral 14. júna 1975 v Žiari nad Hronom. Ku
riozitou bolo, že v rozlúčkovom zápase videl Ján 
Jozefovič vôbec prvú červenú kartu v živote. Nebo
la za brutálny faul, ale za kritiku rozhodcu. Nepoužil 
pri tom žiadne vulgárne slovo, napriek tomu musel 
predčasne pod sprchy. Žiar nad Hronom potreboval 
vyhrať aby sa zachránil, a tak rozhodca pomáhal 
ako vedel. Sporný moment, ale najmä problémy  
s trieslami rozhodnutie zavesiť kopačky na klinec 
ešte umocnili. Ján Jozefovič skončil hráčsku karié
ru v 32 rokoch. Koniec aktívneho futbalu bol však 
zároveň štartom jeho funkcionárskej a najmä dl
horočnej trénerskej kariéry. 

Trénerskú kariéru odštartoval Ján Jozefovič už 
dva týždne po skončení aktívnej kariéry. Oslovil 
ho Július Bradač a ponúkol mu trénovať mladších 
žiakov. Mal síce iba najnižšiu trénerskú kvalifikáciu, 
postupne si však rozširoval trénerské vzdelanie až 

na súčasnú kvalifikáciu I. triedy a na viac ako štyri 
desaťročia sa stal dušou mládežníckeho futbalu  
v Púchove. Dlhé roky trénoval ligový dorast. Prevzal 
ho po „pánovi trénerovi“ Štefanovi Kračuníkovi, 
ktorý viedol ligový dorast dlhé roky a posunul ho 
niekoľkokrát až do záverečného turnaja o majstra 
Slo venska. Púchovskí ligový dorast hral najvyššiu 
slo venskú súťaž celých 17 rokov. Popri tom Ján Joze
fovič niekoľkokrát pôsobil aj pri ligovom mužstve 
mužov, či už ako asistent, alebo aj ako hlavný tréner. 

Trénerskými rukami Jána Jozefoviča preš
li stovky futbalistov. Trénoval také osobnosti 
púchov ského futbalu ako Jozef Chovanec, Milan 
Luhový, Ľuboš Luhový, Peter Bárka, Jozef Tománek, 
Štefan Tománek, Bohuš Koyš, Jozef Mužlay, Milan 
Vrabec, Milan Bagin a mnoho, mnoho ďalších futba
listov, ktorí brázdili ligové trávniky doma i v zahraničí. 
Trénerskú stopu zanechal Ján Jozefovič aj v Poprade, 
Dubnici nad Váhom, Hornej Porube a v Streženiciach, 
no veľkú väčšinu svojej trénerskej kariéry pôsobil  
v Púchove. 

Vrcholom jeho trénerskej kariéry bol podľa neho 
post asistenta trénera púchovských mužov, dnes 
uznávaného trénera Pavla Vrbu v prvej lige v rokoch 
2004 – 2006, rád spomína aj na trénerský tandem 
s Milanom Ivankom či spoluprácu s dlhoročným 
lekárom v púchovskom futbale Ivanom Kutišom, 
ktorý v Púchove pôsobil viac ako štvrťstoročie, 
rovnako ako s dlhoročným masérom Jozefom Hrom
kom, vedúcim mužstva Pavlom Žiačikom, Milanom 
Ťapayom, Jozefom Šuranom a mnohými ďalšími. 
Naj väčším hráčskym zážitkom bolo pochopiteľne 
pôsobenie vo federálnej lige v Plzni.

Húževnatosť a životospráva Jána Jozefoviča 
môžu byť príkladom pred dnešnú futbalovú ge
neráciu. Nikdy v živote nezobral do úst cigaretu, až 
do svojich 30 rokov bol pre neho tabu aj alkohol. 
Po tréningoch a zápasoch bol často terčom pos
meškov spoluhráčov, ktorí stratu tekutín dopĺňali 
penivým mokom, kým Ján sedel pri minerálke. Až 
po skončení aktívnej futbalovej kariéry si doprial 
dúšok vínka, občas i pohárik kvalitného destilátu. Pri 
funkcionárskych a spoločenských stykoch to však už  
v našich končinách bolo nevyhnutnosťou. 

Spolu s manželkou vychoval Ján Jozefovič tri deti. 
Starší syn Roman i mladší Michal hrávali futbal aj 
na dorasteneckej ligovej úrovni, v otcových tréner
ských šľapajách však nepokračujú. Dcéra sa športu 
nevenovala. „Futbal mi dal do života veľa. Ako chlap
covi z malej dedinky mi otvoril svet, naučil ma zod
povednosť, húževnatosti a snahe posúvať sa stále 
vyššie. Mal som aj to šťastie, že som bol vždy vo 
výborných futbalových kolektívoch. A veľká vďaka 
patrí mojej manželke, ktorá ako bývalá hádzanárka 
mala pre moju prácu i koníčka pochopenie a vždy 
ma v tom podporovala,“ uzavrela púchovská tréner
ská legenda.

Momentálne si Ján Jozefovič užíva zaslúžený 
dôchodok, venuje sa práci okolo domu v púchov
skej časti Keblie. S futbalom sa však úplne neroz lúčil. 
Momentálne pôsobí pri starších žiakoch v Považskej 
Bystrici spolu s dlhoročným mládežníckym trénerom 
Stanislavom Solíkom. Od budúceho roku by tento 
trénerský tandem mal prebrať považskobystrický li
gový dorast.                                           

Milan Podmaník

Ján Jozefovič zasvätil púchovskému futbalu viac ako polstoročie svojho života

jediný ligový gól strelil legendárnemu Viktorovi

Najjagavejšia éra futbalovej kariéry J. Jozefoviča (štvrtý sprava). V drese Plzne pred stretnutím federálne ligy s 
Interom Bratislava v roku 1968.                     FOTO: Archív Jána Jozefoviča

Ján Jozefovič (v strednom rade štvrtý sprava) už v drese účastníka I. SNL Gumární Púchov. 

V zápale boja vo farbách Plzne. V jej drese strelil gól aj 
legendárnemu Ivovi Viktorovi. 
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SPOMIENKA
„Bolesťou unavená si tíško 
zaspala, zanechala si všet
kých a čo si mala rada. Osud 
Ti nedoprial s nami dlhšie 
byť, v našich srdciach budeš 
navždy žiť.“ Dňa 28. 5. 2020 
si pripomíname smutné 
nedožité 55. narodeniny 
manželky, matky, babky 
MÁRIE JURIŠICOVEJ, 
rod. Šulíkovej. 

S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina a známi.  

SPOMIENKA
„Len kytičku kvetov, zapáliť 
sviečku z lásky na hrob Ti 
môžem dať, pokojný, večný 
spánok vrúcne Ti priať a ti
chou modlitbou na Tvoju 
lásku a dobrotu spomínať.“ 
Dňa 23. 5. 2020 uplynul 
rok odvtedy, čo nás opustil 
JOZEF STRNAD. Kto ste ho 
poznali, spomeňte si s nami. 

Spomínajú rodičia, synovia, sestry, vnučky Alžbetka 
a Veronika a ostatná rodina. 

ROZLÚČKA
Dňa 10. 5. 2020 nás  
vo veku 63 rokov navždy 
opu stil manžel, otec a ded
ko MARTIN KRCHNÁVEK. 
Ďakujeme rodine, priate
ľom a známym, ktorí sa  
s ním prišli rozlúčiť na jeho 
poslednej ceste a za vy
jadrené prejavy sústrasti 
v našom žiali. Ďakujeme 
pohrebnej službe Advent, 
ktorá nám pomohla pripraviť dôstojnú rozlúčku. 

Manželka Vlasta, dcéry Martinka a Janka,  
zaťovia a vnúčatá. 

ROZLÚČKA
„Dobrý človek nikdy neod
chádza, navždy žije v srd
ciach tých, ktorí ho milovali.“ 
Úprimne ďakujeme rodine, 
priateľom, susedom a zná  
mym, ktorí sa dňa 15. 5. 
2020 zúčastnili na po
slednej rozlúčke s naším 
manželom, otcom, ded
kom a pradedkom MIRO-
SLAVOM KRŠIAKOM. Ďakujeme za kvetinové 
dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmier
niť náš veľký žiaľ. Veľké ďakujem patrí aj p. farárovi 
ECAV Mgr. Ďušanovi Cinovi za povzbudzujúce slová 
útechy a pohrebnej službe Advent za dôstojnú  
rozlúčku. 

Manželka a deti s rodinami.

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

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do dlhodobého prenájmu 2 izbový byt v cen
tre mesta PU. Kontakt: 0903 485 216.

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.
• Akcia 20% do 30. 6. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek.  
Tel. 0907 422 113.
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov.  
Tel. 0902 356 631.
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ROZLÚČKA
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 14. 5. 2020 
zúčastnili na poslednej rozlúčke s naším manže
lom, otcom a dedkom PETROM LÁNIM. Ďaku
jeme za vyjadrenie úprimnej sústrasti i kvetinové 
dary, ktorými ste zmiernili náš žiaľ. Zároveň chceme 
poďakovať pohrebnej službe Advent a p. Jankurovi 
za dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina. 

SPOMIENKA
“Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mala si rada život a všetkých 
nás. Odišla si navždy, túžila si 
žiť, ale osud to tak zariadil, že 
musela si nás tak nečakane 
a navždy opustiť. Hoci si 
odišla a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš 
stále s nami.” Dňa 27. 5. 2020 
uplynie 16 rokov, čo nás 
navždy opustila naša drahá mama, manželka, sestra 
SOŇA HURTOŇOVÁ. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 25. 5. 2020 uplynulo  
5 rokov, čo nás navždy 
opustil syn, brat MARTIN 
REPKA z Nosíc. 

S láskou spomínajú mama, 
sestra s rodinou a brat  

s rodinou. 

BLAHOŽELANIE
„Nech Ti slnko šťastím svieti, 
nech Ťa láska v srdci hreje, 
nech Ti nikdy smutno nie je 
a nech Ti Pán Boh dopra
je pevné zdravie.“ Dňa 26. 
5. 2020 sa naša mamička, 
babička, prababička JOZE-
FÍNA GANÁTOVÁ dožíva 
95 rokov. 

Všetko najlepšie jej prajú 
dcéra a synovia s rodinami. 

O Z N A M  -  I N Z E R N T N Á  K A N C E L Á R I A
PRE VEREJNOSŤ DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.

SPOMIENKY, BLAHOŽELANIA (spolu so scanom fotiek),  
RIADKOVÉ INZERÁTY POSIELAJTE NA EMAIL

 reklama@puchovskakultura.sk
(Informácie aj na tel. č. 0905 750 121.)

* Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu spomienok a blahoželaní.

SPOMIENKA
Dňa 27. mája 2020 by sa 
bola dožila 66 rokov naša 
drahá manželka, ma
mička a babička ZDEN-
KA JANÍČKOVÁ z Lysej  
pod Makytou. 
Nikdy nezabudneme...

S láskou a úctou si na ňu 
spomínajú dcéry Andrejka  

a Lenka s rodinami.

SPOMIENKA
S láskou v srdci stále 
spomíname na našu mi
lovanú manželku, ma
minu, babku a prababku 
HELENKU LODUHOVÚ. 
1. júna 2020 uplynú  
4 roky čo si ju Pán povolal 
do večnosti. Spomeňte 
si s nami na ňu v modlit
bách. 

Manžel Rudolf a deti Janka, Tibor  
a Monika s rodinami.
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NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)

• 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.
• METROVÝ TEXTIL – oproti Bille. Kvalitné rúška 
od 2 €. Matrace na mieru. 
• ANGLIČTINA pre všetky úrovne - tel. 0949 374 254, 
www.LamaSchool.sk.

STRATY - NÁLEZY
• Dňa 27. 4. 2020 sa pri ihrisku na ul. Obrancov mieru  
našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v inzertnej 
kancelárii. 
• Našla sa náušnica zo žltého kovu. Majiteľka si ju 
môže vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii.
• Dňa 7. 5. 2020 sa na moste do Nosíc našla náušni-
ca z bieleho kovu. Majiteľka si ju môže vyzdvihnúť 
v inzertnej kancelárii.

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

DARUJEM
• Darujem staré voľne ložené seno (v stodole 
pod strechou) za odvoz. Tel. +421 905 408 785.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám akúkoľvek brigádu, roznášanie letákov, 
venčenie psíkov, pomoc pri maľovaní, sťahovaní... 
Mám 15 rokov, som spoľahlivý a zodpovedný. 
Poprosím kontaktovať na tel. č.: 0911 314 990.

PRÁCU PONÚKA
• Hľadám šoféra so živnosťou a vlastnou vyklápacou 
Aviou na rozvoz uhlia v okrese Púchov. V prípade 
záujmu ma kontaktujte na tel. číslach: 0905 601 146, 
0908 921 222, alebo e-mailom: hantak@uhlie.sk. 
Bližšie informácie pri osobnom jednaní. 

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia

Royova 789  (oproti Sociálnej poisťovni)

ÚTULOK
OZ HAFKÁČI

Tvoj nový
najlepší
kamarát

tu na Teba
čaká!

Kontakt:
0911 290  983
hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci

NEMOCNICA 
ZDRAVIE, PÚCHOV
-----------------------
POHOTOVOSŤ

DOSPELÍ:
PO-PIA 16.00 - 22.00

SO-NE 7.00 - 22.00
Tel. 042/46 05 319
---------------------------

ZUBNÁ
POHOTOVOSŤ:

SO-NE 8.00 - 14.00
Tel. 042/46 05 313

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155
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* Zľava z doplatku sa vzťahuje na lieky čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Zľava je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.
Podmienky získania zľavy nájdete na stránke www.arnica.sk
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