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SÚŤAŽ o  n a j k r a j š i u  l e t 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.

1. 7. 2020

- 30. 9. 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!

Fotosúťaž o najkrajšiu jarnú fotografiu mesta Púchov

V minulých vydaniach sme zverejnili víťazov 
a súťažiacich prvého kola fotosúťaže o naj
krajšiu jarnú fotografiu mesta Púchov. Dnes 
zverejňujeme fotografie ďalších súťažiacich: 
Jana Lukáčová (foto č.1), Darina Denešová 
(č.2), Miroslav Giraltoš (č.3), Marián Ondrička 
(č.4) a Kuchtová (č.5).
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Prvý polrok 2020 zavŕšili poslanci zasadnutím 
mestského zastupiteľstva (24. 6. 2020) v plnom 
počte devätnástich zúčastnených, pričom hneď 
po otvorení zastupiteľstva primátorkou mesta 
JUDr. Katarínou Henekovou zložil svoj posla-
necký sľub nový člen Mestského zastupiteľstva 
v Púchove Mgr. Marián Mišún. Po úvodnej cere-
mónii nasledovalo schvaľovanie troch všeobecne 
záväzných nariadení a dvoch dodatkov, jedným 
z nich odhlasovali poslanci mandát primátorke, 
ktorým môže disponovať s financiami transpa-
rentného účtu a vyplatiť tak prvé žiadosti ob-
čanov o finančný príspevok v súvislosti s koro-
nakrízou. V bode Rôzne informovala prednostka 
mestského úradu JUDr. Iveta Brindzová o stave 
projektu bytov na Kolonke. 

Nový poslanec Mgr. Marián Mišún nahradil vo funk
cii teraz už bývalého poslanca Bc. Romana Hvizdáka, 
ktorému zo zákona zanikol mandát v prvej polovici 
júna. Po prehlásení „Sľubujem“ sa usadil medzi ostat
ných poslancov a spoločne s ostatnými hlasoval  
v jednotlivých bodoch zastupiteľstva. Tentokrát, pre 
uvoľnenia Vlády SR kvôli stále trvajúcej mimoriadnej 
situácii súvisiacej s koronavírusom, bola na MsZ prí
tomná aj verejnosť, ktorá vedeniu mesta poďakovala 
za priaznivé zvládnutie uplynulého obdobia a vecne 
pripomienkovala svoje dopyty na poslancov či ko
nateľov mestských spoločností a vedúcich oddelení 
MsÚ Púchov.

Tri schválené návrhy všeobecne záväzných na-
riadení (VZN) a dva dodatky

O schválených návrhoch troch VZN do júnového 
MsZ informovalo Mesto Púchov už po zasadnu
tí mestskej rady. Predmetné návrhy sa týkali VZN  
č. 4/2020 o určení výšky mesačných príspevkov  
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ
skej pôsobnosti Mesta Púchov, ďalej VZN č. 5/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o miestnych 
daniach pre mesto Púchov a VZN č. 6/2020, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o využívaní ve
rejných priestranstiev na území mesta Púchov. Po
slanci schválili všetky predložené návrhy, a tým VZN  
č. 4/2020 upravuje mesačné príspevky v CVČ, stravo
vania v jedálňach MŠ a ZŠ. Poslankyňa Irena Kováči
ková dodala, že poplatky za CVČ Včielka budú rodi
čom zo strany vedenia CVČ vrátené, pričom niektorí 
sa rozhodli poplatky ponechať v CVČ ako finančný 
dar do začiatku nasledujúceho školského roka a za
bezpečenia materiálovotechnologických pomô
cok. VZN č. 5/2020 sa predovšetkým zameriava na  
zmiernenie dopadu koronakrízy a oslobodenie od 
daní za užívanie verejného priestranstva – letné tera
sy a predajné zariadenia pri prevádzkach. 

Primátorka Katarína Heneková prítomným pri
pomenula: „Je to jeden z prvých návrhov viacerých 
pomocí pre občanov mesta Púchov, podnikateľov, 
ktorý schváli mestské zastupiteľstvo.“ Ing. Pružinská 
deklarovala, že predmetný návrh sa vzťahuje na daň 
za užívanie verejného priestranstva – letných terás  
a predajných zariadení pri prevádzkach, a od jej oslo
bodenia, s účinnosťou do 31. 10. 2020 – dokedy je  
v meste povolené mať v prevádzke letné terasy. Ďalej 
vysvetlila: „Ide o špecifické VZN, zvlášť preto, že sa jed
ná o miestne dane, ktoré musia byť striktne stanovené 
vo VZN a rozhodovať o nich bude mestské zastupi
teľstvo.“ Je nutné podotknúť, že primátorka už pred 
májovým zastupiteľstvom vyzvala poslancov na pra
covnom stretnutí k tejto forme pomoci občanom – 
podnikateľom, avšak v tom čase sa jej návrh stretol  
s väčšinovým nesúhlasom. Ako následne uviedla 
primátorka Heneková, finančný dopad takejto po
moci bude na rozpočet mesta vo výške cca 5 000 
eur. „Sledujeme schopnosť podnikateľov platiť ostat
né dane a poplatky, ktoré sa práve vyberajú a včas sa 
snažia ich platiť. Je iba na nás, či vyvinieme snahu im 
pomôcť. Možno časom pri akýchkoľvek ďalších problé
moch, ktoré môžu súvisieť s danou situáciou, sa zase 
prejaví solidarita zo strany podnikateľov vo vzťahu  
k mestu,“ dodala Heneková. Tretie VZN č. 6/2020 za
strešuje ochranu občanov žijúcich v blízkosti priemy
selných zón mesta Púchov pred nadmerným hlukom 
a inými imisiami vo všetky dni pracovného pokoja  
a počas sviatkov a na verejných a verejne prístup
ných priestranstvách je zakázané vyberať odpad zo 
zberných nádob a znečisťovať okolie zberných miest. 

Následne sa pokračovalo hlasovaním o Dodatku  
č. 2 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, ktorý predkladala prednostka JUDr. Iveta 
Brindzová a vedúca Ekonomického oddelenia Ing. 
Lucia Pružinská. 

Prednostka MsÚ JUDr. Iveta Brindzová uviedla: 
„Týmto dodatkom reagujeme na zákon, ktorý vyšiel zo 
strany štátu a týka sa úľav na nájomnom za nebytové 
priestory prevádzok, ktoré museli byť z dôvodu korona
situácie zatvorené, alebo bola ich prevádzka obmedze
ná. V prípade, že prenajímateľ poskytne zľavu v určitej 
výške, poskytne v rovnakej výške dotáciu i štát. Preto by 
sme pre prevádzky, ktoré boli úplne zatvorené, poskytli 
úľavu vo výške 50% z ceny nájomného a pri prevádz
kach, ktoré boli obmedzené, navrhujeme zľavu vo výš
ke 30%.“ Aj tento návrh pomoci predložený zo strany 
mestského úradu poslanci odsúhlasili. 

Z dôvodu koronakrízy nebolo umožnené spustiť 
pre tento rok ani participatívny rozpočet, schvále
ný Dodatok č. 1 – Štatút participatívneho rozpočtu  
reflektuje nielen túto mimoriadnu situáciu, ale aj inú 
výnimočnú situáciu v štáte. Participatívny rozpočet 
Mesto Púchov plánuje spustiť opätovne v roku 2021. 

Kritéria čerpania finančných prostriedkov  
z transparentného účtu a doplnenie stanoviska

Udelenie mandátu primátorke mesta nakladať 
s financiami transparentného účtu Púchov spolu 
proti koronavírusu a podmienky čerpania tých
to finančných prostriedkov boli prezentované už  
v začiatku MsZ, kedy sa hlasovalo o návrhu Dodatku  
č. 2, ktorým poslanci MsZ udelili primátorke prá
vomoc čerpať finančné prostriedky pre tých, ktorí 
si o to riadne požiadajú prostredníctvom žiadosti.  
V súčasnosti eviduje Mesto Púchov 12 žiadostí o fi
nančné prostriedky, ktoré na základe schváleného 
mandátu budú žiadateľom vyplatené ešte do konca 
júna. Zároveň sa na tento bod nadviazalo v predpo
slednom bode Rôzne, kde boli poslanci oboznámení 
s rámcovými podmienkami čerpania, ktoré musia  
žiadatelia (fyzické osoby) spĺňať. 

„Týmito podmienkami sme chceli pokryť čo najširšie 
životné situácie, ktoré mohli ľudia v tomto období zažiť, 
a súvisia predovšetkým s poklesom príjmov v období 
koronakrízy, taktiež mohlo dôjsť k zvýšeniu výdavkov 
v dôsledku koronasituácie. Navrhujeme finančnú výšku 
príspevku 200 eur pre žiadateľa, žiadosti bude posu
dzovať komisia vzdelávania, kultúry, sociálneho zabez
pečenia a mládeže alebo krízový štáb mesta, pričom 
na základe ich odporúčacieho stanoviska bude môcť 
primátorka mesta uvoľniť finančné príspevky z účtu,“ 
doplnila prednostka mestského úradu JUDr. Iveta 
Brindzová. 

Júnové mestské zastupiteľstvo schválilo pomoc pre 
podnikateľov a občanov zasiahnutých koronakrízou 
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Myšlienku založenia transparentného účtu opätov
ne priblížila primátorka Katarína Heneková: „Keď som 
prišla s myšlienkou založenia transparentného účtu, 
všetko smerovalo k otázke ľudí, ako to celé zvládnu. 
Som veľmi rada a touto cestou ďakujem všetkým, ktorí 
sa zapojili svojimi finančnými príspevkami, menšími 
či väčšími, občanom mesta Púchov, zamestnancom 
mestského úradu, aj tým poslancom, ktorí sa zapojili. 
Hľadali sme možnosti, aby sa ľudia zapojili a nebáli sa 
podať žiadosť, ak cítia potrebu týchto financií. Každá 
žiadosť sa posudzuje na komisii vzdelávania, kultúry, 
sociálneho zabezpečenia a mládeže, a teší ma, že sa  
v súčasnosti počty žiadateľov navyšujú. Sú to naozaj sil
né životné príbehy matiek starajúcich sa o postihnuté 
deti, alebo rodiny, ktoré z titulu výpadku príjmov nedo
kázali zaplatiť nájom či dane a poplatky za komunálny 
odpad. V súvislosti so spustením prihlasovania detí do 
detských táborov sme deklarovali, že i toto je možnosť, 
kedy rodičia môžu požiadať o finančný príspevok na 
zaplatenie pobytu dieťaťa. Verím, že touto spoločnou 
solidárnou zbierkou budeme môcť pomôcť viacerým 
žiadateľom v ich neľahkej situácii. Časť žiadostí je od
porúčaná tiež zo strany mestského krízového štábu. 
Komisia vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenie 
a mládeže sa v tomto prípade stretáva častejšie ako 
raz za mesiac, aby promptne vyriešila podané žiados
ti, za čo im ďakujem. Preto vyzývam aj ostatných, ktorí 
sa možno ostýchajú, aby sa v prípade, že potrebujú 
pomôcť, obrátili so svojou žiadosťou na Mestský úrad  
v Púchove.“ 

Členstvo poslanca Mišúna v troch komisiách pri 
MsZ Púchov

Pripomienky k členstvám v komisiách vzniesol po
slanec PaedDr. Miroslav Kubičár, ktorý apeloval na 
mnohopočetné komisie pri MsZ a konkrétne na no
vého poslanca Mgr. Mariána Mišúna, ktorý bol navrh
nutý do štyroch komisií ako náhrada za bývalého po
slanca Bc. Romana Hvizdáka – aj ako poslanec, aj ako 
neposlanec. Po dlhšej diskusii poslancov Mgr. Mišún 
priznal, že po dostatočnom časovom premyslení si 
uvedomil, že štyri komisie sú pre neho časovo ná
ročné. Poslanec PaedDr. Kubičár tak podal prvý poz
meňovací návrh na nevolenie nového člena komisie 
grantových a dotačných projektov, ktorý poslanci 
neschválili. Nasledoval pozmeňovací návrh na ne
volenie nového člena komisie vzdelávania, kultúry, 
sociálneho zabezpečenia a mládeže. Pozmeňovací 
návrh poslanci schválili. Mgr. Marián Mišún tak bude 
pôsobiť v komisii grantových a dotačných projektov, 
v komisii ochrany verejného poriadku a v komisii na 
ochranu verejného záujmu. Ďalej bol delegovaný 
ako zástupca Mesta Púchov do rád škôl a školských 
zariadení na funkčné obdobie 2020 – 2024, a to  
v ZUŠ Púchov a MŠ Požiarna 1291/26. 

Športový areál v mestskej časti Nosice

Poslanec Mgr. Roman Špaček informoval kole
gov poslancov o dokončovacích prácach na novom 
športovom areáli v mestskej časti Nosice a vyzval 
prednostku, aby uviedla podrobnosti o predaní are
álu do užívania a vlastníctva Mesta Púchov. „Zmluvu  
o budúcej zmluve máme odsúhlasenú zo strany podni
ku Železnice Slovenskej republiky a predpokladám, že 
ak dnešné zastupiteľstvo prijme dané uznesenie, v prie
behu budúceho týždňa dôjde aj k podpisu spomínanej 
zmluvy. Robíme všetko preto, na strane mesta by nemal 
byť problém, na strane ŽSR to bude podpisovať priamo 
generálny riaditeľ v Bratislave. Z toho vyplýva, že naj
neskôr v priebehu dvoch týždňov by mala byť zmluva 
podpísaná a tým stvrdené i oficiálne užívanie areálu 
pre mesto, respektíve pre MŠK Púchov.“ 

Viceprimátor Ing. Lukáš Ranik ďalej uviedol, že 
užívanie areálu nebude určené výhradne len pre 
MŠK, ale tiež pre MŠ Nosice, DSS Nosice a iných 
záujemcov. Zároveň poďakoval prednostke MsÚ 
za spoluprácu, ktorá spätne poďakovala Ing. Rani
kovi, ktorý za mesto aktívne komunikoval so ŽSR  
a pracoval na tvorbe nového športového areálu. Po
slankyňa Irena Kováčiková oslovila predstaviteľov 
MŠK, aby do najbližšieho MsZ pripravili koncepciu 
využívania športového areálu, vrátane zakompono
vaných požiadaviek výboru mestskej časti Nosice, 
aj s ohľadom na vynaloženie finančných nákladov 
z rozpočtu mesta pre možnosti využívania areálu.  
K futbalovému ihrisku patria i šatne, ktorých vnútor
né zabezpečenie dobuduje na svoje náklady MŠK 
Púchov. 

Stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR 
k obstaraniu bytov na Kolonke

V rámci bodu „Rôzne“ zaznela aj informácia o pro
jekte bytov na Kolonke. Primátorka mesta povedala, 
že sa jedná o nie veľmi potešujúcu informáciu, avšak 
i s takými sa vedenie mesta stretáva. Bližšie infor
movala prednostka MsÚ. „Musím povedať, že napriek 
úsiliu, ktoré sme venovali tomuto projektu, nám prišlo 
stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Sloven
skej republiky, o tom, že nám neposkytujú dotáciu na 
obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti. 
Z informácií, ktoré máme, vieme, že tento rok o danú 
dotáciu enormný záujem a celkový objem finančných 
prostriedkov bol vo výške 20 miliónov eur namiesto 
deklarovaných 40 miliónov eur. Dotácia nám nebola 
poskytnutá z dôvodov, že celkové náklady na rekon

štrukciu prekročili oprávnený náklad, ktorý stanovuje 
vyhláška k danému zákonu. Externá firma, zodpoved
ná za podávanie žiadosti, urobila prepočty, aby sme sa 
zmestili do požadovaného nákladu, avšak pre chýba
júce prepočty nákladov súvisiacich s búraním, so sute
rénom a prestavbou prízemnej časti objektu, nesplnilo 
Mesto Púchov podmienky na priznanie tejto dotácie. 
Tak znie odpoveď zo strany ministerstva, vyjadrenie zo 
ŠFRB zatiaľ nemáme,“ uviedla JUDr. Iveta Brindzová. 

Predseda ekonomickej komisie Ing. Daniel Lako 
pozitívne deklaroval, že po výmene členov Vlády SR  
a konkrétne aj na Ministerstve dopravy a výstavby 
SR sa pripravujú nové podmienky, pri ktorých má mi
nisterstvo do budúcna v pláne vybudovať niekoľko 
desiatok tisíc nájomných bytov. 

Poslanec Ing. Lako je viceprezidentom Združenia 
výrobcov ekologickej energie Slovenska pre eko
nomiku a legislatívu, zúčastnil sa jednania na mi
nisterstve, kde bolo naznačené, ako sa ďalej bude 
vyvíjať budovanie nájomných bytov. Združenie 
presadzuje, aby do nájomných bytov boli zakom
ponované všetky druhy obnoviteľných zdrojov, 
čím by sa v konkrétnom prípade nájomných bytov 
na Kolonke mohlo v 3izbovom byte s troma oby
vateľmi ušetriť za energie 250 eur. To znamená, že 
takéto byty budú lacnejšie a atraktívnejšie pre ná
jomníkov a i Mesto Púchov by sa zmestilo do poža
dovaného limitu v žiadosti o dotáciu. Vedenie mesta 
potvrdilo, že tento neúspech nie je nijakou brzdou,  
v podaní opakovanej žiadosti o dotáciu bude pokra
čovať i v nasledujúcom období a apelovalo taktiež 
na aktívnu účasť viacerých poslancov pri všetkých 
procesoch projektu, ktoré budú znova prebiehať  
v nasledujúcom období. 

Napriek nepriaznivej informácii o dotácii na byty 
na Kolonke, informovala primátorka mesta o získaní 
grantu od ČSOB vo výške 5 000 eur na nasvietenie 
prechodov pre chodcov v meste Púchov, ku ktorému 
dôjde v letnom období. 

V závere zasadnutia mestského zastupiteľstva pri
mátorka Katarína Heneková opätovne poďakovala 
všetkým angažovaným poslancom i zamestnancom 
MsÚ Púchov za ich srdečnú pomoc občanom mes
ta počas núdzového stavu v krajine a zaželala prí
tomným príjemné a bezstarostné prežitie letných 
me siacov. Najbližšie zasadnutie mestského zastupi
teľstva je plánované na september 2020. 

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel

Júnové mestské zastupiteľstvo schválilo pomoc pre 
podnikateľov a občanov zasiahnutých koronakrízou 



spravodajstvo 5

Slovami primátorky: ... a polovica roka už 
je za nami 

Máme za sebou ďalší polrok a za seba musím 
povedať, že bol veľmi náročný! Už do tohto roka 
sme vstupovali s obavami finančných dopadov 
po legislatívnych zmenách predchádzajúcej vlá
dy, ktoré v minulom roku priniesli veľkú finanč
nú zaťaženosť na mesto. Aj preto muselo mesto 
pristúpiť na sklonku minulého roka k nepopulár
nym rozhodnutiam a čiastočne navýšiť niektoré 
poplatky a dane. Prvý polrok tohto roku bol zlým 
snom pre každého primátora, či starostu. Na jed
nej strane boli veľké obavy o zdravie občanov  
a zabezpečenie čo najrýchlejšej a najefektívnejšej 
pomoci pre tých, ktorí boli koronavírusom najviac 
ohrození (seniorom a občanom so zdravotnými 
problémami), na druhej strane obavy z ekonomic
kých dopadov na mesto a s tým súvisiace prijatie 
opatrení na zabezpečenie riadneho chodu mesta 
aj v ťažkých podmienkach krízy. Predstava, že sme 
nemohli zrealizovať niektoré investičné a rekon
štrukčné akcie, ktoré sme mali naplánované, nie 
sú žiadnou radosťou ani pre primátora, ani pre 
poslancov a už vôbec nie pre občanov. Prognózy 
finančných dopadov na mesto neboli priaznivé  
a my stále každý mesiac evidujeme znížený prísun 
financií zo strany štátu pre naše mesto. 

Som presvedčená, že spoločne sme zvládli jar
nú vlnu koronakrízy a zostáva veriť, že avizovaná 
druhá vlna nebude taká náročná a my sa naučíme 
s „koronou“ žiť a správať sa naďalej zodpovedne. 
Pre mňa bolo podstatné, že sme v meste naozaj 
len okrajovo pocítili toto ochorenie na pár prípa
doch, ktoré našťastie nemali tragické následky. Za 
váš zodpovedný prístup vám patrí poďakovanie. 
Mesto nezaháľalo ani počas krízy a stále sme vás 
informovali o všetkých aktuálnych informáciách 
súvisiacich s našim mestom. O každom zasadnu
tí krízového štábu, o všetkých návrhoch pomo
ci, o aktuálnom stave ochorenia v meste ako aj  
o uskutočnených opatreniach, sme bezodklad
ne informovali či už cez stránku mesta, sociálne 
siete, alebo Púchovské noviny, pretože v danom 
období bolo informovanie alfou a omegou, aby 
ste nemuseli žiť v obavách z toho, čo sa deje  
a ako korona zasahovala do našich životov. Snažili 
sme sa vás rozptýliť rôznymi súťažami a zapojiť do 
života mesta i vás a vaše deti. Podarilo sa taktiež 
zabezpečovať základný chod mesta, vykonávať 
nevyhnutné opravy, odstraňovať havarijné sta
vy a udržiavať ho čisté, bezpečné, plné krásnych 
kvetov, za čo patrí poďakovanie príslušným pra

covníkom mestského úradu, Podniku technických 
služieb mesta Púchov a tiež mestskej polícii. Svo
je úlohy si plnil aj Mestský bytový podnik a nikto  
z nás nepocítil výpadok tepla alebo teplej vody 
počas tohto obdobia. Zapojili sme aj do rôznych 
projektov, z ktorých očakávame príjmy na zmier
nenie negatívnych ekonomických dopadov na 
naše mesto. 

Verím, že niektoré odložené investičné akcie sa 
ešte podarí tento rok zrealizovať, avšak musíme 
počkať na stanoviská príslušných štátnych orgá
nov a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá 
predloží cez leto ďalšie prognózy finančných do
padov na mestá a obce. O vykrytie finančných 
strát sa snažíme aj prostredníctvom Združenia 
miest a obcí, pričom aj minulý piatok sme sa na 
Komore miest dohodli na spoločnom postupe pri 
požiadavkách o dofinancovanie miest a obcí zo 
strany štátu. 

Dopadmi koronakrízy a pomocou pre občanov 
sme sa zaoberali aj na minulotýždňovom zasad
nutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčast

nil nový člen poslaneckého zboru  Marián Mišún, 
a to prijatím a schválením troch druhov pomoci 
pre občanov, ale i niektorých podnikateľov za
siahnutých krízovým stavom v našom štáte. 
Čerpanie prostriedkov z transparentného účtu 
už môže byť spustené naplno a preto verím, že 
pomoc v podobe oslobodenia od platenia dane 
ocenia nielen prevádzkovatelia terás a predajných 
plôch na verejnom priestranstve, ale aj podnika
telia prevádzkujúci svoju podnikateľskú činnosť  
v mestských priestoroch, ktorým poslanci odklep
li zľavy na nájomnom. Viac o zasadnutí MsZ, ako aj 
o minulotýždňových zasadnutiach občianskeho 
združenia Ligy proti reumatizmu, Okresnej orga
nizácie Jednoty dôchodcov, či Okresnej organizá
cie Zdravotne postihnutých, sa dočítate v týchto 
Púchovských novinách. 

Avšak sú veci, ktoré nám napriek vynaložené
mu úsiliu nevyšli. Hovoríme o projekte nových 
autobusov, kde nám riadiaci orgán z Ministerstva 
pôdohospodárstva oznámil, že vyhoveli žiadosti 
iného žiadateľa. V súčasnosti sme zaradení v po
radovníku a čakáme na doplnenie alokovaných 
finančných prostriedkov. Taktiež náš vytúžený 
projekt výstavby nájomných bytov na Kolonke 
na Ministerstve dopravy a výstavby SR zatiaľ ne
prešiel. Tieto neúspechy nás ale nezlomia a po
kračujeme ďalej v našich cieľoch s tým, že projekt 
nájomných bytov upravíme a budeme sa opäť 
uchádzať o schválenie dotácie na ich výstavbu 
tak, aby sme nemuseli míňať prostriedky mesta. 

Počas nasledujúcich dní nás opäť čaká zasadnu
tie komisie pri mestskom zastupiteľstve – tentoraz 
Komisia dopravy a služieb, a samozrejme ukonče
nie školského roka na jednotlivých základných  
a stredných školách. V pondelok sme sa spoločne 
mohli poďakovať učiteľom za ich prístup pri na
pĺňaní poslania pedagóga a osláviť Deň učiteľov, 
ktorý sme nemohli absolvovať v riadnom marco
vom termíne. Viac sa dočítate v budúcom čísle 
Púchovských novín. 

Máme pred sebou leto, prázdniny, dovolenky, 
čas oddychu a ja sa Vám opäť prihovorím svojimi 
slovami, ak Boh dá, po letných mesiacoch. Uží
vajte si voľné dni, verím, že aj pekné počasie so 
svojimi rodinami a nezabudnite na opatrnosť voči 
sebe a svojim blízkym. Majte sa krásne!

Katarína Heneková 
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Mestská polícia Hasičský a záchranný zbor

K vážnej dopravnej nehode pri Ilave 
privolali aj púchovských hasičov

Hlučné autíčka...
O pol jedenástej večer prijali na oddele-

nie mestskej polície telefonické oznámenie 
neznámeho muža, ktorého obťažovali hlukom 
z areálu na Nimnickej ceste. Hluk spôsobovali 
autíčka, ktoré prevádzkovali kolotočiari. Pra-
covníci kolotočov po upozornení hliadkou 
mestskej polície prevádzku ukončili. 

Nedodržal karanténu
Na oddelenie mestskej polície priniesla žena 

z Púchova občiansky preukaz muža z Beluše. 
Neskôr sa zistilo, že preukaz patrí mužovi, ktorý 
bol pozitívne testovaný na ochorenie VOCID-19. 
Prípad riešilo Obvodné oddelenie Policajného 
zboru v Púchove, pretože majiteľ občianskeho 
preukazu nedodržal karanténu. 

Sokol na nákupnom vozíku
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého sa pred jed-
ným z púchovských supermarketov nachádzal 
dravec, asi sokol. Hliadka mestskej polície po 
prí chode na miesto zistila, že mláďa soko-
la sedí pred supermarketom na nákupnom 
vozíku. Mestskí policajti kontaktovali ornitológa  
z Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. 
Ten informoval, že ide o mláďa sokola, ktoré 
vypadlo z hniezda v areáli evanjelickej fary na 
Moravskej ulici. Hliadka sokola odchytila a pre-
viezla na Moravskú ulicu, kde ho vypustila. 

Spadnutý strom zhodil drôty
Hliadka mestskej polície zasahovala na 

základe telefonického oznámenia oproti 
mliekarňam, kde spadol strom a zhodil drôty. 
Oznamovateľ nevedel, či ide o elektrické vede-
nie, prípadne rozhlasové vedenie. Hliadka zisti-
la, že ide o drôty miestneho rozhlasu, strach zo 
zásahu elektrickým prúdom bol neopodstat-
nený. Mestskí policajti o prípade informovali 
Podnik technických služieb mesta Púchov, ktorý 
sa postaral o nápravu. 

Bitkári ušli
Krátko po 20.00 hodine preverovala hliadka 

mestskej polície telefonické oznámenie o hro-
madnej bitke na Nábreží slobody. Na miesto 
privolali aj hliadku Obvodného oddelenia Poli-
cajného zboru v Púchove. Po príchode hliadok 
skupinka „naťahujúcich“ sa mladíkov z miesta 
ušla. Asi o hodinu a pol neskôr nahlásili bitku  
z rovnakého miesta opäť, po príchode hliadok 
na mieste už nikto nebol.  

Delírium?
Krátko po polnoci prišiel na oddelenie 

mestskej polície opitý Púchovčan, ktorý mal 
drobné poranenie na pravom lakti. Oznámil, 
že ho v jednom z púchovských pohostinstiev 
napadla neznáma osoba. Hliadka sa spoločne  
s mužom premiestnila do pohostinstva, kde 
malo k napadnutiu dôjsť. Prevádzka bola 
uzamknutá, personál robil uzávierku. Vedú-
ca pohostinstva povedala, že muža pozná, že  
v prevádzke bol, no nikto ho nenapadol. Na-
opak, muž obťažoval zákazníkov a pýtal si od 
nich pivo. Preto ho vedúca z prevádzky vykáza-
la, pričom ku žiadnemu fyzickému napadnutiu 
nedošlo. Mestskí policajti muža poučili o jeho 
právach, odporučili mu lekárske ošetrenie, ktoré 
však odmietol.                MsP Púchov

V čase od 18. do 25. júna absolvovali príslušníci 
Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice  
v Púchove tri výjazdy. Dvakrát zasahovali pri do-
pravnej nehode, raz pri odstraňovaní spadnuté 
stromu.

Vo štvrtok 18. júna zasa-
hovali púchovskí hasiči pri 
dopravnej nehode, ktorá sa 
stala na diaľnici D1 v smere 
na Žilinu. Vodička nezvládla 
riadenie. 

O deň neskôr zasahova-
li hasiči pri Gymnáziu  
v Púchove, kde zlomený 
strom ohrozoval chodcov na 
chodníku a čiastočne aj auto-
mobily na ceste pri gymnáziu. 

K poslednému minu-
lotýždňovému zásahu privo-
lali hasičov vo štvrtok 25. júna 
až na privádzač na diaľni-
cu D1 pri Ilave. Došlo tam  
k vážnej dopravnej nehode, 

pri ktorej okrem púchovských a dubnických hasičov 
zasahovala aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej 
zdravotnej služby Air Transport Europe. Pri nehode sa 
vážne zranila jedna osoba.                                     HS Trenčín

Polícia informuje

Situácia na cestách Púchovského okresu bola v 25. 
kalendárnom týždni mimoriadne pokojná. Počas 
celého týždňa sa totiž na okresných cestách nestala 
ani jediná dopravná nehoda. 

Pomerne pokojná bola aj situácia na cestách celého 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stalo sa na nich 
iba 16 dopravných nehôd. Potešiteľné je, že pri nich 
nikto neprišiel o život ani neutrpel ťažké zranenie. Na 
slovenských cestách sa v 25. kalendárnom týždni sta-
lo 242 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich päť ľudí, 
deviati utrpeli ťažké zranenia. 

Menej potešiteľná je bilancia dopravnej nehodo-
vosti v Trenčianskom kraji i na Slovensku od začiatku 
roka. Na krajských cestách sa stalo od začiatku roka 

462 dopravných nehôd. Je to síce o 139 menej, ako  
v rovnakom období minulého roku, obetí je však 
viac. Kým v minulom roku prišlo o život 10 ľudí,  
v tomto roku ich je už 14. 

Na slovenských cestách sa stalo od začiatku roka 
5121 dopravných nehôd, čo je o 1010 menej, ako  
v rovnakom období minulého roku. O život pri nich 
prišlo však už 114 ľudí, čo je o 20 viac, ako v rovna-
kom období roku 2019.

Najviac obetí si v tomto roku vyžiadali cesty Ži-
linského samosprávneho kraja, kde pri dopravných 
nehodách zomrelo už 25 ľudí. Najmenej obetí – päť, si 
vyžiadali dopravné nehody na cestách Prešovského 
samosprávneho kraja.               KR PZ Trenčín

Božský pokoj na okresných cestách
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Počet obetí dopravných nehôd v roku 2020 podľa krajov:
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V utorok 23. júna sa v Streženiciach konala výročná 
schôdza Ligy proti reumatizmu – Miestna poboč
ka Púchov. Keďže sa skončilo trojročné volebné 
predsedníčky Anny Motúzovej, ktorá si nepriala zo 
zdravotných dôvodov v práci pokračovať, miestna 
pobočka Ligy proti reumatizmu v Púchove si zvolila 
predsedníčku Emíliu Gombárovú. Vedenie pobočky 
dopĺňajú: podpredsedníčka Jana Ďurovcová, hos
podárka Anna Jursíková, tajomníčka Eva Baniarová  
a predsedníčka revíznej komisie Gabriela Ondricho
vá.

Nová predsedníčka Emília Gombárová vo svojej 
Správe o činnosti za rok 2019 uviedla: „Pred rokom 
sme schválili na výročnej schôdzi plán práce, ktorý aj 
v roku 2019 obsahoval všetky aktivity, ktoré sú spo
jené s pohybom, kultúrnym využitím a spolupráce  
s inými organizáciami. Dovoľte, aby som Vás na za
čiatku poinformovala o našej členskej základni. Ku 
koncu roka 2018 sme mali 132 členov – počet členov 
ku koncu roka 2019 je 138, čiže o 6 členov viac ako  
v minulom roku. S potešením môžeme skonštatovať, 

že naša členská základňa rastie... 
Hlavnou činnosťou našej pobočky naďalej zos

táva zdravotné cvičenie, ktoré robíme od vzniku 
našej organizácie už 16 rokov. V telocvični sa každú 
stredu pri cvičení stretáva 30 až 40 členiek. V rámci 
zdravotného programu je veľmi obľúbené cvičenie 
vo vode, ktoré máme 1x mesačne. Cvičiť chodí 20 až 
35 žien. V marci sa zúčastnili v Piešťanoch tri členky 
na motivačnovzdelávacom kurze. Do bohatej čin
nosti našej pobočky neodmysliteľne patrí aj výlet 
do kúpeľov Rajecké Teplice, ktoré sme navštívili 3x. 
Stáva sa dobrým zvykom, že členovia, ktorí prispe
li 2%z asignovanej dane išli za odmenu 1x zdarma. 
V mesiaci máj a september sme navštívili Termálne 
kúpalisko Podhájska. 

Koniec júna už patrí opekačke na Lachovci. Poz
vanie prijal aj poslanec mestského zastupiteľstva 
Mgr. Miroslav Bučko. Skvelé posedenie, kde máme 
možnosť si posedieť pri ohníčku zaspomínať a utužiť 
vzťahy. Ako už viete, zapojili sme sa do projektu 
„Pohnime sa s reumou“  nielen že pokračujeme, ale 
patríme, aj k najúspešnejším pobočkám. S radosťou 
môžem oznámiť, že ku koncu februára sme nacho
dili viac ako 11 miliónov krokov. V mesiaci august  
v Piešťanoch sa zúčastnila na edukačnom programe 
LPRna Slovensku s jogovou terapiou naša členka 
Vendulka Golítková. 

V októbri sa uskutočnila beseda „Bez bieleho 
plášťa“ za účasti reumatológov MUDr. Oľga Lukáčová 
a MUDr. Daniela Janíková. Mali sme možnosť nielen 
vypočuť si odborné prednášky, ale čo bolo mimo
riadne zaujímavé mohli sme sa spýtať priamo na 
riešenie našich zdravotných problémov. Na slávnost
nom podujatí 12. a 13. októbra sa zúčastnili tri členky 
pri príležitosti svetového dňa reumatizmu a vyhláse
nia výsledkov novinárskej súťaže Krok. 

V novembri sme absolvovali rekondičný pobyt 
v Kúpeľoch Nimnica v počte 35 členov. Na koniec 
roka zostala naša posledná obľúbená úloha a to 
je posedenie pri kapustnici. Pozvanie prijal člen 
LPRIlava Jozef Rosenbaum a poslanec mestského 
zastupiteľstva Mgr. Miroslav Bučko. Musím ešte 
pripomenúť, že máme veľmi dobré vzťahy s inými 

občianskymi združeniami ako je napr. Denné cen
trum seniorov. Zúčastňujeme sa na rôznych kultúr
nospoločenských podujatiach. 

Na záver mi ešte zostáva poďakovať pani MUDr. 
Janíkovej za patronát nad našim združením, 
pani riaditeľke ZŠ Gorazdova Mgr. Flimmelovej  
a mestskému úradu za poskytnutie bezplatných 
pries torov a dotáciu pre naše združenie. Taktiež 
poďakovanie patrí aj Trenčianskosamosprávnemu 
kraju za dotáciu pre našu pobočku. Ďakujem všet
kým, ktorí nám poskytli dve percentá z dani FO, bez 
nich by sme nemohli robiť takúto bohatú činnosť. 

              Foto: Slavomír Flimmel

Liga proti reumatizmu bilancovala minulý rok

Vzhľadom na uvoľňujúce sa podmienky na Sloven
sku, v súvislosti s mimoriadnou situáciou koronavíru
su, prebehli v popoludňajších hodinách v utorok 23. 
6. 2020, hneď dve výročné stretnutia seniorských
organizácií, pôsobiacich aj v Púchove, presunuté 
z marca tohto roku. Stretnutia  Ligy proti reuma
tizmu – Miestna pobočka Púchov a Okresnej orga
nizácie Jednota dôchodcov Slovenska v Púchove, sa
niesli vo veľmi podobnom móde, keďže s výročnými
správami vystúpili nové predsedníčky, ktoré zároveň 
predstavili plány do nasledujúcich mesiacov – ak
tak súčasná situácia návratu do života pred koronou
dovolí. Obe výročné schôdze navštívila i primátorka
mesta, Katarína Heneková, želajúc všetkým členom
organizácií jedno a to najdôležitejšie – zdravie.

Liga proti reumatizmu sa zišla v počte 124 členov 
zo 137, vo výročnej správe zhodnotila nová pred
sedníčka LPRe – MP v Púchove Emília Gombárová 
(striedajúca vo funkcii Annu Motúzovú), činnosť za 
uplynulé obdobie, sumarizoval sa tiež počet člen
ov, ktorí odišli a predstavení boli i noví členovia or
ganizácie. Po úvodných slovách zo strany vedenia 
miest nej pobočky, dostala priestor i primátorka mes
ta, ktorá neskrývala radosť z počtu zúčastnených, 
čo svedčí o tom, že sa konečne ľudia môžu stretnúť 
a porozprávať sa i osobne: „Teším sa, že táto miest
na pobočka funguje, pretože už v minulosti som sa 
zúčastňovala rôznych veľmi náučných a podnetných 
prednášok, ktoré majú veľký význam pre združovanie 
začlenených seniorov. Chcela by som do nasledu
júceho obdobia popriať všetkým hlavne veľa zdravia, 
trpezlivosti a sily, aby sme sa opäť mohli spoločne 
stretnúť, či už pri nejakých podnetných prednáš

kach, alebo kultúrnych akciách.“ V závere primátorka 
poďakovala za pozvanie a popriala zúčastneným prí
jemný kultúrny zážitok, ktorý po odbornej prednáške 
dotvorila heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková.

V rovnakom čase prebiehalo i stretnutie členov 
Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Sloven
ska, ktorých privítala poslankyňa MsZ Púchov, Irena 
Kováčiková, ktorá je taktiež členkou organizácie,  
a popriala seniorom všetko len to najlepšie do 
ďalších dní a činností pri spoločných akciách. Po nej 
vystúpili niektoré členky organizácie, bilancujúce 
svoje aktivity a prezentujúce idey do ďalších mesia
cov pôsobenia. Miesto predsedníčky organizácie po 
zosnulej Antónii Gabkovej prevzala 
Elena Gelnarová. 

Prítomným sa prihovorila Katarína 
Heneková, ktorá srdečne poďakovala 
za pozvanie a spomenula tiež uply
nulé náročné obdobie i odchod pani 
Gabkovej, apelujúc na to, aby sme si 
– my všetci uvedomili, aké podstatné
je tráviť voľný čas spoločne, so svo
jimi blízkymi. Zároveň pogratulovala
novej predsedníčke k funkcii a zažela
la veľa energie do nadchádzajúcej
práce. Primátorka taktiež spomenula
novoročné stretnutie so zosnulou pani 
Gabkovou a jej kolegyňami, s ktorými
preberali výzvy do tohto roka, zame
riavajúc sa i na spevácke zoskupenia
seniorov a iné akcie, na ktorých sa
môžu seniori odprezentovať. „Žiadne
zdravotné obmedzenia či hendikepy

nás – vás nemôžu zastaviť, pokiaľ máte čistú myseľ  
a všetko to, čo robíte, konáte od srdca, zanietene. 
Som presvedčená, že všetci, ktorí tu dnes boli, to ro
bia práve preto – že si uvedomujú, že to, čo robia, má 
zmysel. Ten sa každému vráti poďakovaním. A to by 
mal byť ten cieľ.“ 

Zúčastnení vyslali primátorke niekoľko podnetov, 
o ktorých spolu ešte chvíľu diskutovali. Vedenie 
mesta aj na základe týchto podujatí, kde sa prezen
tovali pozitívne zmýšľajúci a aktívne žijúci seniori 
v Púchove, pokorne súhlasí s tvrdením, že človek 
nemusí pátrať po tom, kým je – človek sa jednoducho 
uskutočňuje.         Laura Krošláková 

Výročné schôdze Ligy proti reumatizmu a Jednoty dôchodcov  SR
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Majka a Matúš Šalamúnovci z Nimnice patria 
medzi najmladších členov včelárskeho krúžku 
CVČ Včielka v Púchove. Obidvaja sú žiakmi 
ZŠ Mládežnícka v Púchove. Majka navštevuje  
3. ročník a Matúško 4. ročník. Sú výbornými žiak-
mi. Majú aj skvelých rodičov a ešte dvoch malých 
súrodencov Mariána a Markétku. Tvoria jednu 
krásnu rodinku, ktorú dotvárajú včielky. 

O tom ako vznikla myšlienka začať včeláriť a ako 
včielky pomáhajú pri výchove detí prezradil otecko 
Marián Šalamún: 

Život včiel ma dávno fascinoval. Raz náš veľmi 
dobrý rodinný priateľ, ktorého naše deti zbožňujú 
začal včeláriť. Vedel deťom o nich pútavo rozprávať 
a jedného dňa nám daroval včielky. Začalo sa malé 
včelárenie. Zapísal som deti do včelárskeho krúžku. 
A tak začala spoločná práca. Vzájomné vymieňanie 
vedomostí, vzájomný rešpekt. Učíme ich, aby po
chopili, že nechováme včielky pre med ale pre naše 
stromy a sady a pre úžitok všetkých, pre prírodu. 
vedieme ich k trpezlivosti, aby vedeli, že nie každý 
rok je ideálny, sú aj ťažšie časy a na to sa treba pri
praviť. Včelárenie je aj o pokore. Nemalo by sa stať pri 
neúspechu alebo úhyne včelstiev prestať s chovom 
včiel. Preto som aj Márii a Matúšovi dal vlastné úle  
s odložencami, aby sa popasovali s náročnou úlohou. 
Tak ich učíme k zodpovednosti. Čo v budúcnosti v ži
vote budú potrebovať. Včielka je božský hmyz a tak 

k nej musíme aj pristupovať. Pri výchove súrodencov 
je dôležité navzájom si pomáhať a učiť sa jeden od 
druhého. Každý z nich je niečím výnimočný. Tak aj 
prváčik Mariánko začal vypomáhať. Záleží nám na 

našej rodine. Aby sa deti navzájom mali radi, aby 
sa odmala naučili pracovať. Teraz máme s deťmi 
spoločný koníček včelárenie. Viete, ak je matka 
kľudná aj rodina je kľudná. Myslím to v prenesenom 
význame na včielky. Ale aj v živote ľudí to platí. 

Matúš a Majka vy ste minulý rok tvorili pár trúda 
Vilka a kráľovnej Majky. Kostýmy vám zhotovila 
pani Katarína Drábiková návrhárka a realizátor-
ka. Kde všade ste v nich vystupovali?

Mária: Najprv sme boli na Svetovej včelárskej 
súťaži v Banskej Bystrici, kde sme hosťom z 29 krajín 
sveta rozdávali voskové srdiečka. Ja som v kultúrnom 
programe vystupovala v hre na husliach. Tu sme dos
tali aj pozvanie do Ruska. 

Matúš: Minulý rok sa oslavovalo 100. výročie 
založenia územného ústredia včelárskych spolkov na 
Slovensku. Pri tejto príležitosti sme boli na oslavách 
v Mestečku, v Ilave a na Celoslovenských oslavách  
v Kráľovej pri Senci za účasti aj krajín V4. 

Mária: Okrem toho sme boli na výstavách Záhrada 
v Trenčíne a na detskom jarmoku remesiel. 

Matúš viem o tebe, že si minulý rok získal 3. mie-
sto na Celoslovenskej súťaži mladých včelárov. 
Máš ešte čas aj na iné aktivity?

Mám naozaj veľa aktivít. Medzi ne patrí hra na 

 klavír, futbal a horská cyklistika. Jazdím za Epicklub 
Dohňany. Voľno mám len v nedeľu, keď nemám 
zápasy. Takže na nezbedy nemám čas. 

Mária, aké sú tvoje koníčky?
Ja hrám na husliach v ZUŠ v Púchove, chodím na 

šikovné ruky do CVČ Včielka a tiež ma zaujíma tanec. 
Na záver prezraďte vaše plány do budúcnosti. 
Mária: Chcela by som byť lekárka, alebo zverolekár

ka. Chcem ľuďom a zvieratám pomáhať. Teraz, keď 
som bola dlhodobo chorá, som si uvedomila, aké 
je dôležité zdravie. Ani jednému koníčku som sa 
nemohla venovať. A moji rodičia boli veľmi ustaros
tení a smutní. Chcem aj včeláriť, veď hlavne aj peľ pri 
mojej chorobe pomohol. Chcela by som si vyrábať aj 
mastičky a pekné sviečky z včelieho vosku. 

Matúš: Teraz pomáham oteckovi s rámikmi. 
Zdlábam, drôtikujem, zatavujem. Včielky potrebujú 
veľa rámikov, lebo každým rokom sa 1/3 vyraďuje pre 
možnosť šírenia chorôb v úli. V budúcnosti by som 
chcel byť dobrý včelár, aby ma aj včielky mali radi. 
Chcel by som študovať na poľnohospodárskej škole. 
A taktiež by som chcel mať čas na moje záujmy. 

Eva Kováčová

Rodičia vychovávajú deti v spojení so včielkami

I keď počasie v týchto dňoch nepra
je pre brigády, včelársky krúžok začal 
s presunom úľov a ostatného ma
teriálu na novú včelnicu. Brigád bude 
ešte veľa, nakoľko nový školský rok 
by sa mal privítať aj novou včelnicou. 
Každá pomocná ruka je vítaná. Bude 
potrebné natrieť úle, vysadiť stromy, 
upraviť terén, či pripraviť materiál na 
posedenie. Prvá vďaka patrí samot
ným členom krúžku a dospelým  
Samuelovi Gabrišovi, Rastislavovi Ka
treňákovi, Tomášovi Golitkovi, Jánovi 
Medňanskému, Filipovi Drábikovi, 
Adamovi Bielikovi, Melinde Slád
kovej, Samuelovi Hurtovi, Tomášovi 
Šulíkovi, rodine Šalamúnovej a Kami
lovi Bielikovi. 

Eva Kováčová

Brigáda na novej včelnici
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Dopad koronakrízy sa odrazil na slovenskom 
pracovnom trhu aj v máji. Nezamestnanosť vrást-
la najviac za tri roky, rast bol však oproti aprílu 
miernejší. V máji tohto roka miera evidovanej 
nezamestnanosti dosiahla hodnotu 7,20 %. 
Medzimesačne v porovnaní s aprílom 2020 tak 
vzrástla o 0,63 percentuálneho bodu.

Z regionálneho pohľadu najvyššiu mieru evido-
vanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj,  
a to 10,93 %. Úroveň miery evidovanej nezamest-
nanosti nad slovenský priemer zaznamenal ešte 
Banskobystrický kraj s 9,56 % a Košický kraj s 9,77 
%. V sledovanom mesiaci najvyššia miera evido-
vanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese 
Rimavská Sobota (20,66 %). Najnižšiu (3,19 %) dosia-
hol okres Bratislava V.

Nezamestnanosť začala rásť v apríli
Z uvedeného grafu vidíme, že miera evidovanej ne-

zamestnanosti v okrese Púchov v tomto roku začala 
výraznejšie rásť v mesiaci apríl. Na počet uchádzačov 
o zamestnanie, ktorí sa zapojili do projektov z Úra-
du práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad 
práce“), to však nemalo žiadny vplyv, práve naopak, 
v mesiaci máj bol úbytok týchto uchádzačov. Bolo to 
spôsobené tým, že v dôsledku mimoriadnej situácie 
COVID-19 bolo uzatváranie nových dohôd na tieto 

projekty pozastavené. 
Mesto Púchov zatiaľ nezaznamenalo žiadny výraz-

ný úbytok aktivačných pracovníkov. V prípade ak 
tieto projekty nebudú opätovne spustené v na-
jbližšej dobe, začiatkom augusta môžeme očakávať 
prvý úbytok aktivačných pracovníkov. Nielen pre 
Mesto Púchov, ale aj pre okolité obce v okrese, to 

bude znamenať nárast problémov, pretože obce 
s aktivačnými pracovníkmi počítajú a v mnohých 
prípadoch im nahrádzajú nedostatok pracovnej 
sily. Konkrétne v meste Púchov budú aktivační pra-
covníci chýbať predovšetkým v mestských škôlkach, 
Podniku technických služieb mesta a v mestskom 
zariadení Veci za úsmev, ktorého fungovanie by tým 
mohlo byť ohrozené.

Rôzne typy projektov
V roku 2020 úrady práce ponúkali v rámci ak-

tivačných prác rôzne druhy a typy projektov: dobro-
voľnícka služba podľa §52a a menšie obecné služby 
podľa §52 zákona o službách zamestnanosti a novo 
spustený projekt s názvom “Pomôž svojej obci”. Pro-
jekty sa líšia podmienkami, ktoré musia byť na nich 
splnené.

Podmienkou, ktorú musí spĺňať záujemca do-
brovoľnícku službu je vek nad 50 rokov alebo 
evidencia na úrade práce viac ako 12 mesiacov, 
prípadne najvyššie ukončené vzdelanie základné.  
O menšie obecné služby sa môže uchádzať po-
berateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorý je evidovaný 
na úrade práce minimálne 12 mesiacov. Uchádzač 
o účasť v projekte Pomôž svojej obci nesmie po-
berať dávku v hmotnej núdzi.  Podľa najnovších 
informácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  

v Považskej Bystrici, dobrovoľnícka služba podľa §52a 
je síce spustená, ale na tomto projekte zostalo málo 
finančných prostriedkov. Úrad práce povolil mestu 
Púchov uzatvoriť dohodu len s jedným uchádzačom, 
pričom o tento projekt je najväčší záujem aj z dôvo-
du, že je na ňom vyplácaná najvyššia suma príspevku 
zo všetkých projektov. Naopak na projekte “Pomôž 

svojej obci” je dostatok 
finančných prostriedkov, 
projekt je ale zatiaľ stále 
pozastavený. Mestá a obce, 
ale aj úrady práce, čakajú 
na jeho opätovné spuste-
nie. Záujem o zapojenie 
sa do týchto projektov 
je teda veľký aj zo strany 
uchádzačov, aj zo strany 
miest a obcí.

V porovnaní s minulým 
rokom tento rok je do pro-
jektov z úradu práce zapo-
jených menej uchádzačov. 
Hlavný dôvod nie je v ne-
dostatočnom záujme, ale  
v objeme financií, ktoré 

štát vyčlenil na tieto projekty. Napríklad v priebehu 
tohto roka, štát poslal na dobrovoľnícku službu zhru-
ba o polovicu menej finančných prostriedkov oproti 
roku 2019. 

Z uvedeného možno predpokladať a konštatovať, 
že počet nových uchádzačov, ktorí budú chcieť byť 
zapojení do aktivačných prác, bude v najbližšej dobe 
ešte rásť vzhľadom na vývoj na trhu práce v dôsled-
ku koronakrízy. Ďalším problémom sú aj podmienky, 
ktoré musia uchádzači spĺňať, aby sa mohli zapojiť 
do projektu. Napríklad jedna z podmienok zapojenia 
sa do dobrovoľníckej služby je dlhodobá nezamest-
nanosť, teda evidencia na úrade práce minimálne 
12 mesiacov, čo je ale dlhá doba aj pre samotného 
uchádzača. Pre potreby zaradenia do projektu by 
mohla byť táto doba aj kratšia, keďže občan, ktorý 
zostane bez práce, je ohrozený nielen z hľadiska 
straty príjmu, ale aj z hľadiska straty pracovných 
návykov a veľakrát aj sociálnych kontaktov.

V súčasnosti musíme len čakať na vyjadrenie  
a pokyny z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  
v Bratislave o ďalšom fungovaní projektov. Vzhľadom 
na vývoj na trhu práce dúfame, že štát zváži aj 
možnosť vytvorenia nových projektov, poprípade 
úpravu podmienok pri už existujúcich projektoch.  
 Zuzana Brindzová, vedúca OOaVS, MsÚ

Vplyv nezamestnanosti na aktivačnú činnosť v okrese Púchov

Mesto Púchov hľadá uchádzačov evidovaných 
na úrade práce, ktorí by vykonávali aktivačnú 
činnosť pre potreby mesta na nasledujúcich 
pozíciách:

- Materské škôlky v Púchove: upratovacie práce 
v interiéri a exteriéri, jednoduchá úprava zelene,

- Župný dom: upratovacie práce, výpomoc pri 
organizovaní kultúrnych podujatí,

- Mestský úrad Púchov: jednoduché adminis-
tratívne práce, zastupovanie informátorky v čase 
jej neprítomnosti, úprava areálu úradu,

- PTSM: zbieranie odpadkov na verejných 
priestranstvách, jednoduchá úprava zelene.

Bližšie informácie Vám poskytneme na Mest-
skom úrade Púchov. 

Oznam
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Pre priaznivcov nášho KINA...

3. 7.  Takmer dokonalé tajomstvá  17:30 h

3. 7. Bourák       20:00 h 

4. 7.  3Bobule       19:30 h

10. 7. Hokejový sen      17:30 h 

10. 7.  3Bobule       19:30 h

11. 7. Bourák       19:30 h 

17. 7.  Minna a továreň na sny   17:30 h

17. 7. Hokejový sen      19:30 h 

18. 7. Minna a továreň na sny   15:30 h 

POKLADŇA OTVORENÁ v deň premietania
hodinu pred začiatkom premietania.
Zatvára sa 30 minúť po začatí premietania. 
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18. 7. Minna a továreň na sny   15:30 h 

POKLADŇA OTVORENÁ v deň premietania
hodinu pred začiatkom premietania.
Zatvára sa 30 minúť po začatí premietania. 

ŽUPNÝ DOM
PROGRAM - JÚL

utorok 7., 14., 21. a 28.7. 2020  o 18:00 hod. 
JOGA V PARKU
Pozývame vás na letné hodiny jogy v parku pod vedením Anny Gunišovej. V prípade 
nepriaznivého počasia sa cvičenie uskutoční v Župnom dome. Vstupné: 3€
-----------------------------------------------------------------------------
LETNÉ KINO V PARKU
Obľúbené letné � lmové noci pod holým nebom sú späť! Tentoraz vás privítame 
v nedeľu večer na terase knižnej kaviarne Podivný barón. Bližšie informácie o � l-
moch nájdete na FB pro� le kaviarne. Vstupné: dobrovoľné.
nedeľa 12.7.2020 o 20:30 LEVÍ KRÁĽ (USA, rež. Jon Favreau, 2019)
Nové spracovanie kultovej Disney rozprávky poteší malých i veľkých.
nedeľa 27.7.2020 o 20:30 ZBRUSU NOVÝ ZÁKON (Belgicko/Francúzsko/Luxem-
bursko, rež. Jaco van Dormael, 2015) Bláznivá letná komédia plná smiechu o nez-
nesiteľnom Bohovi, ktorý celé dni komplikuje život nielen ostatným, ale aj samému 
sebe. Zábava a smiech zaručené.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
sobota 18.7.2020 o 20:00 hod. 
KONCERT V PARKU: OUR STORIES A HAXLY ORCHESTRA
Skupina Our Stories je inštrumentálne post-rockové trio zo Šale. Ich dynamická 
gitarová hudba je charakteristická energickými bicími a hravými basovými linkami. 
Our Stories ponúka hudobne pestrú paletu plnú emócií a zmien nálad, často strie-
dajúc jemné a pokojné pasáže, za rýchle a agresívne. Haxly Orchestra je našliapaná 
surf rocková nádielka zo severovýchodného Slovenska (SP, SK) pripomínajúca 
najlepšie soundtracky z Tarantinových � lmov.
---------------------------------------------------------------------------------------------
piatok 24.7.2020 o 20:00 hod. 
KONCERT V PARKU: D.O.R.A.
Púchovská legenda z 90-tych rokov je späť! D.O.R.A. (alebo Dnes Od Rána Abstinu-
jem) rozozvučí park v štýle funky-punk. Vstupné: 5€
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Pred sedemnástimi rokmi bol jeho synovi diag
nostikovaný autizmus. Odvtedy už napísal stovky 
blogov a vydal tri knihy, ktorých cieľom je zvýšiť 
informovanosť a ohľaduplnosť ľudí voči autizmu.  
,,Objavujeme bohatstvo tam, kde druhí vidia všed
nosť. Redefinujeme lásku aj v okamihoch beznáde
je. Zisťujeme, že limity človeka, hoc aj zdravotne 
znevýhodneného, vysoko prekračujú očakávania  
a predpovede odborníkov. Učíme sa žiť s neistotou, 
ktorá je prísľubom nevšedného a neočakávaného,” 
hovorí Jozef Bednár. 

Poznáte nejaké mýty o autizme?
Keď bol autizmus diagnostikovaný u nášho syna 

Mareka, obklopovala túto chorobu skôr nevedomosť 
ako nejaké mýty. Ľuďom, a my sme neboli výnim
kou, pri slove autizmus napadlo najmä spojenie  
s kultovým filmom Rain Man. V tom filme je vidieť pár 
autistických prejavov, ale napriek snahe o vykresle
nie bežného autistu ide iba o filmovú adaptáciu tejto 
choroby. Dá sa teda povedať, že postava Rain Mana 
je tak trochu mýtom. Ďalším mýtom je, že zvyšu
júci sa počet autistov v spoločnosti je výsledkom 
lepšej diagnostiky, čo je však len čiastková pravda. 
Nesprávne je aj konštatovanie, že viac ako polovica 
autistov nerozpráva. Pravdou je, že napriek snahe 
rodičov sa veľkú časť autistov nikdy nepodarí verba
lizovať. Rodičia s nimi ale dokážu komunikovať, len 
inými ako verbálnymi prostriedkami.  Mohol by som 
ešte pokračovať s ďalšími mýtmi. Skončím ale jed
ným, ktorý je veľmi nebezpečný, a síce, že autizmus 
spôsobuje očkovanie. Nie je to pravda. Autizmus 
vzniká už v prenatálnom období bábätka a očko
vanie ho nespôsobuje. 

Rain Mana si pamätáme ako génia, ktorý vďaka 
svojej skvelej pamäti vyhral v kasíne desaťtisíce 
dolárov. Medzi autistami sa tzv. savanti vyskytujú 
zriedka - podľa štatistík iba v 10% prípadov. Ako 
teda vyzerá ten ,,väčšinový”, bežný  autizmus?

Neviem popísať, ako vyzerá „väčšinový“ autizmus. 
Každý autista je totiž iný, nenájdete dvoch rovnakých. 
Ja viem “iba“ povedať, ako vyzerá autizmus u nášho 
syna. Majo sa pohybuje na hranici mentálneho pos
tihnutia. Má výbornú pamäť, vie napríklad  k dátu
mu v aktuálnom roku aj rok – dva dopredu a dozadu 
priradiť deň v týždni. Je rád vo svojom svete, no tak 
svojsky ho priťahuje aj náš svet. Má rád ľudí a rád sa 
socializuje, musíme si však dávať pozor, aby sme to 
so socializáciou uňho neprehnali – ak jej je totiž veľa, 
býva agresívny. Je verbálny, reč sa spustila asi keď 
mal 5 rokov, jeho porozumenie je ale výrazne limi
tované, rovnako ako aj aktívne využitie reči na nad
väzovanie kontaktov a rozvíjanie tém.  Ak chce druhý 
človek, aby mu Majo porozumel, musí naňho hovoriť 
pomaly a vecne. Žiadne metafory ani vtipy. Myslím 
si, že si môj syn uvedomuje, že je iný. Ak je nervózny 
či agresívny, po čase príde a povie: ,,Prepáčte, som 
unavený z autizmu. Už budem dobrý.” Naposledy sa 
dokonca rozplakal, slziac hovoril, že on to nechce, on 
za to nemôže. Vtedy, tak ako inokedy, sme mu dali 
viac lásky ako zvyknú dávať rodičia zdravým deťom. 
Upokojili sme ho slovami, že nikto za to nemôže. Ani 
on. Že to vieme a nikto sa naňho nehnevá. Napriek 
tomu sú to emočne silné situácie pre nás všetkých 
doma, vrátane našich ďalších dvoch detí – pät
násťročnej Barborky a sedemročnej Martinky.

Kedy ste si uvedomili, že je váš syn iný? 
Atypický vývoj u nášho Mareka sme začali vnímať 

asi po jeho prvých narodeninách. Respektíve sme si 
ho až vtedy začali naplno uvedomovať, pretože keď 
sme sa pozerali spätne na jeho prvý rok, už vtedy 
tam boli isté odlišnosti od vývoja bežného dieťaťa. 
Ale vtedy sa nám to nezdalo čudné. Postupne to však 
bolo čoraz vážnejšie, až sme sa po jeho  druhých 
narodeninách dostali k špecialistom. 

Ako sa uňho v detstve prejavoval autizmus?
Autistické rysy u Majka boli od začiatku, ešte pred 

potvrdením diagnózy. Z najvážnejších môžem 
spomenúť napríklad  zaostávanie vo verbalizácii, 
nedržanie očného kontaktu alebo nereagovanie na 
výzvy, akoby bol hluchý. Na druhej strane bol ale 
senzitívny k vybraným zvukom, napríklad neznášal 
dobre organ v kostole. Takisto sa hral ,,inak”– autíčka 
kládol jedno za druhým a robil si z nich „hadíka“. Bolo 
veľa vecí, ktoré uňho indikovali autizmus. A pred 
tretími narodeninami sa diagnóza aj potvrdila.

Ako Majko následne fungoval na základnej  
a strednej škole?

Majo chodil postupne na tri typy základnej ško
ly. Nemohli sme prekročiť ani jeden stupienok, 
ak sme chceli zvýšiť jeho šance na čo najväčšiu in
tegráciu. Najskôr navštevoval v Bratislave nultý 
ročník na základnej škole pre autistov. Tam sme sa 
spolu s učiteľmi  sústredili na rozvoj jeho motoriky 
a otestovali sme si spôsob interakcie s inými deťmi. 
Po roku, od prvého ročníka, prestúpil na inú ZŠ  
v Bratislave pre autistov, kde bolo prostredie preňho 
inšpirujúcejšie, pretože sa tá škola zameriavala viac 

na verbálnych autistov. V triede boli štyri deti a na ne 
dve učiteľky, dostával teda pozornosť, ktorú autista 
veľmi potrebuje.  Robil veľké pokroky, naučil sa čítať, 
písať, počítať. Po štvrtom ročníku sme si povedali, že 
kedy inokedy je lepšie skúsiť integráciu do bežnej 
školy, ak nie pri prestupe na druhý stupeň. Báli sme 
sa, lebo na ZŠ Mateja Bela v Šamoríne nemali nikdy 
integrovaného autistu. S manželkou sme to preto 
zobrali ako projekt a intenzívne sme o našom príbe
hu a o Majkovi komunikovali s pani riaditeľkou. Pre 
celý pedagogický zbor sme si pripravili prezentáciu 
o autizme a Majkovi, pomáhali sme škole s hľadaním 
Majovej asistentky a prvý septembrový deň v škole 
som prehovoril  k rodičom jeho budúcich spolužia
kov. Všetko zapadlo ako puzzle, Majo sa v škole cítil 
neuveriteľne dobre. Dokonca skončil aj so samými 
jednotkami, čo ale v našom príbehu nebolo to,  
o čo sme sa primárne usilovali. Dôležité bolo, že 
postupoval a  zlepšoval sa vo všetkých činnostiach. 
Počas školskej dochádzky mu v sebavedomí po
mohli aj voľnočasové aktivity  krasokorčuľovanie  
a spoločenský tanec. V oboch je vo svojich kate
góriách veľmi úspešný, je viacnásobným majstrom 
Slovenska v tancoch mentálne postihnutých a v kra
sokorčuľovaní sa dokonca umiestnil piaty a šiesty na 
zimných Special Olympics v Južnej Kórei v roku 2013 
a v Rakúsku v roku 2017.  Po skončení základnej ško
ly chodil ešte tri roky na strednú bez maturity, kde 
študoval za cukrára. Nebolo to tým, že by ho pečenie 
bavilo, ale chceli sme ho ešte, pokiaľ to bolo možné, 
udržať v systéme školskej dochádzky. Momentálne je 
ale už roky mimo nej.

Majko je dnes pomerne samostatný. Pravidelne 
chodí do práce do cudzieho mesta. Nebojíte sa, že 
by ho chcel niekto oklamať alebo zneužiť?

ČASOPIS PÚCHOVSKÝCH GYMNAZISTOV

Pre napredovanie autistu je kľúčová 
bezodná, ničím nepodmienená láska

Možno to tak nikto z nás necíti, ale školský rok sa 
končí. Mnoho maturantov opúšťa stredoškolský 
život, mnoho deviatakov doň po lete vstúpi. Ten-
to školský rok bol ale veľmi špecifický. V novembri 
ubehlo tridsať rokov odvtedy, čo mladí ľudia, ktorí 
kráčali po chodbách škôl ako my teraz, a predsa 
inak, zmenili režim a svojim dnešným spolužiakom 
pomohli nastaviť systém, aký máme.  Potom sme 
prežili normálnu zimu a všetci sme natešení čakali 
na jar. Pandémia zmenila naše očakávania. Naša 
neprítomnosť na chodbách a školskom dvore nás 
ale všeličo naučila. Teraz sa už nevieme dočkať 
toho, že  uvidíme našich učiteľov aj od ramien nižšie  
a nebudeme namiesto pozdravu vravieť: ,,Pani 
profesorka, sekáte.“  Pretože oči dobrého učiteľa sú 
oveľa presnejšie ako videokamera. Teraz nás čakajú 
dva mesiace, počas ktorých si musíme svoj rozvrh 
pripraviť sami. Je už len na nás, či prejdeme do letnej 
hibernácie,  alebo sa rozbehneme rovno do aktívne-
ho života.              Lenka Klínovská, sexta

Končí sa špecifický rok
(Pokračovanie na 12. strane)
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Prácu má väčšinou dvakrát do týždňa po dve ho
dinky. Necestuje sám, väčšinou s ním vlakom cho
dí jeho osobná asistentka, nárok na ktorú Majkovi 
priznal štát. Takže my Maja s asistentkou hodíme na 
vlakovú stanicu do Kvetoslavova, potom už idú sami  
a naspäť po nich opäť prídeme. Sám však už tiež ces
toval, keď bola asistentka chorá. A zvládol to. Bol na 
seba právom veľmi hrdý a my naňho tiež. Samozrej
me sa ale bojíme, keď je v spoločnosti bez nás.  Majo 
vždy bude mať, bez ohľadu na vek, svoje limity,  
v niektorých ohľadoch bude ako dieťa. No pos
tupnými krokmi ho učíme zvykať si aj na situácie, 
ktoré musí zvládnuť sám. A tým ho chystáme na 
život v budúcnosti. Ostrovom preňho zostaneme do 
konca života, no plávať, aj keď nie dokonale, sa musí 
naučiť sám. Minimálne tak, aby sa neutopil.

Existuje veľmi veľa spôsobov a metód, ako vy
chovávať a pracovať s autistickým dieťaťom. Sú 
však nejaké kľúčové veci, ktoré môžu pomôcť či 
už rodine alebo samotnému dieťaťu, aby čo naj
viac napredovalo?

Tých kľúčových vecí je viac. V prvom rade bezod
ná, ničím nepodmienená láska medzi rodičmi a au
tistickým dieťaťom. To dieťa potrebuje more lásky. 
A oceán vráti späť. Potom bezodná láska aj medzi 
rodičmi/partnermi. K tomu božská trpezlivosť, pre
tože pokroky u autistického dieťaťa sa dosahujú po
maličky, ak vôbec. 

Ďalej je dôležitá viera. Nemyslím len tú “božskú” 
vieru, ktorá teda nám pomohla, ale vieru celko
vo. Že bude dobre, že to slnko nad mrakmi pred
sa len je. No a nakoniec aj humor ako katalyzátor 
aspoň štipky optimizmu a nádeje. Humor každý 
problém robí stráviteľnejším, každý kríž znesiteľne
jším. Nad všetko by som však asi dal hlavne vieru 
a nádej. Diagnózou autizmu život nekončí. Len sa 
posúva  do inej úrovne. Na konci dňa ide o život 
bohatší a naplnenejší ako pri zdravom dieťati. Som  
o tom po rokoch presvedčený.

Ako momentálne náš štát pomáha rodinám  
s autistickým čle nom?

Tu platí, že najskôr si musí pomôcť človek/rodina 
sama a potom možno pomôže štát. Rodičia autis
tického dieťaťa majú, podľa veku dieťaťa, rôzne 
možnosti podpory. Matka môže požiadať o predĺže
nie poberania rodičovského príspevku. Existujú 
príspevky na opatrovanie dieťaťa,  asistenciu pre 
dieťa alebo príspevok na kúpu auta, ak rodina spĺňa 
podmienky. Neskôr, v prípade integrácie v bežnej 
škole, môže rodič požiadať o finančné prostriedky 
na asistenta žiaka v triede. S kartou ZŤP má rodina 
možnosť ušetriť, napríklad neplatí koncesionárske 
poplatky, má zľavy na cestovanie, do kultúrnych 
ustanovizní, na kúpaliská a pod. V dospelosti tí au
tisti, ktorým je priznaný, poberajú invalidný dôcho
dok. To všetko sú len príklady pomoci, ktorá ale na 
konci dňa nie je určite dostatočná. Chýbajú dia
gnostické centrá pri podozreniach na autizmus, 
chýba povedomie o autizme, vďaka čomu najmä 
deti s Aspergerovým syndrómom končia zbytočne 
v špeciálnych školách. Chýbajú tzv. odľahčovacie 
služby pre rodičov autistických detí. Chýbajú miesta 
v sociálnych zariadeniach a celkovo špecializované 
zariadenia pre dospelých autistov. A mohli by sme 
pokračovať. Spoločnosť by si mala vo väčšej miere 
uvedomovať, že ak pomôže rodinám s autistickými 
deťmi,  pôjde o investíciu, ktorá sa jej mnohonásbne 
vráti vo finančných aj nefinančných benefitoch. Na 
to však spoločnosť a ľudia, ktorí ju tvoria, potrebujú 
jedno. Pozerať sa na svet nielen očami a kalkulačkou, 
ale aj srdcom.

Nedávno ste vydali knihu Nezlomní, ktorá je 
zbierkou osemnástich otvorených rozhovorov  
o autizme. Je niečo, čo vás prekvapilo?

Nášmu synovi diagnostikovali autizmus pred tak
mer osemnástimi rokmi. Život našej rodiny je od 
tohto okamihu plný prekvapení. Objavujeme bohat
stvo tam, kde druhí vidia všednosť. Redefinujeme 
lásku aj v okamihoch beznádeje. Zisťujeme, že limity 

človeka, hoc aj zdravotne znevýhodneného, vysoko 
prekračujú očakávania a predpovede odborníkov. 
Učíme sa žiť s neistotou, ktorá je prísľubom nevšed
ného a neočakávaného. V rovniciach, ktoré sú podľa 
odborníkov neriešiteľné, objavujeme skryté tajom
stvá za neznámymi. Zažívame niečo, čo veľa rodín 
nezažíva. Bohatstvo v limitoch. Silu v slabostiach. 
Nie je to ľahká cesta. No kráčaním po nej vyorávame 
brázdu nádeje a nezlomnosti aj pre druhých. Každá 
rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom 
zanecháva svojím životom takúto brázdu. Skláňam 
sa pred nimi s pokorou a rešpektom. Človek ras
tie a spoznáva pravé hodnoty až počas skúšok.  
A spoločnosť tiež. Z rodín so zdravotne znevýhod
nenými deťmi by si mala brať príklad a mala by ich 
čo najviac podporovať.        Nina Melicherová, sexta

Pre napredovanie autistu je kľúčová bezodná, ničím nepodmienená láska
(Pokračovanie z 11. strany)

Keď sa na hodinách občianskej náuky učíme o fun
govaní a riadení štátu teoreticky, môže to byť trošku 
nuda. Vyskúšať si na rok riadenie vlastnej krajiny ale 
nuda určite nie je. 

V rámci celonárodnej súťaže Create & Control sme 
počas celého školského roka riadili krajinu. Vytvori
li sme jej politický systém, kultúrnu špecifikáciu aj 
históriu. Stav ekonomiky, ministerstiev a rôznych 
nerastných surovín bol vopred daný. Počas roka 
sme museli riešiť národné problémy našej krajiny 
(napríklad znečistenie, protesty učiteľov, pirátstvo na 
lodných cestách) aj medzinárodné problémy (teror
izmus, detskú prácu, či diskrimináciu). Medzinárod
né problémy sme riešili na summitoch, ktoré mali 
podobnú formu ako zasadnutie OSN. Naučili sme sa 
rokovať, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, vytvoriť 
stanovisko krajiny a stáť si za jej záujmami, kriticky 
myslieť, rozdeľovať štátne financie a tvorivo plniť 
nepovinné úlohy. 

Projekt bol hradený z financií Erasmu, vzhľadom 
na to sme vypracovávali odporúčania k Európskym 
cieľom mládeže a robili výskum o mentálnom zdraví 
a blahu študentov gymnázií.

Počas slávnostného záverečného vyhodnotenia 
súťaže v Primaciálnom paláci v Bratislave sa nám 
prihovorila verejná ochrankyňa práv a zástupcovia 
mnohých neziskových organizácií. Spomedzi 19 
tímov sme skončili na 8. mieste, čo je pre nás ako 
nováčikov úspech. 

Týmto spôsobom by som sa chcela poďakovať 
celému tímu za skvelú prácu. Natália Smatanová, 
Vaszília Bartošová, Sabína Solíková, Sára Gabrišová, 

Barbora Ivaničová, Nina Melicherová, Zuzana 
Loduhová, Adam Čvirik  boli ste super! Ďakujem. 

Paulína Boleková (koordinátorka), septima

Vládkyne a vládca kráľovstva Zenobia

Pracovníci Podniku technických služieb mes
ta Púchov v piatok zasahovali pri odstraňovaní 
starej tuje pri Gymnáziu Púchov, ktorá nevydrža
la nápor výdatného dažďa. Pri zrezávaní stromu 
pomáhali aj dobrovoľní hasiči a policajti.

Život sa nezmenil len žiakom, ale aj učiteľom



gymnaziálny časopis 13

Máme tu jún. Mnohí z nás už ani nepočítali, koľký deň 
sme boli v  študentskej karanténe. Desiateho marca 
začala v Trenčianskom samosprávnom kraji a o tri dni  
v celom Slovensku. Mesiace, ktoré sme trávili doma, 
však ani jednému zo študentov nesplnili sen o ex
trémne predĺžených prázdninách. Vyučovanie začalo 
vyžadovať režim online a prvýkrát v živote sme ne
dostávali vynadané za čas strávený pri počítačoch. Ži
vot sa však nezmenil len žiakom, ale aj učiteľom, ktorí sa 
sami stali študentmi. Museli sa naučiť vtĺkať vedomosti 
do našich hláv na podstatne väčšiu vzdialenosť a cez 
internet. Niektorí z nich sa s nami podelili o svoj pohľad 
na tento spôsob vzdelávania.

Základom online výučby je presun do interne
tového sveta. Ako sa vám darilo prispôsobovať sa 
našej generácii, ktoré v tomto prostredí vyrastala  
a mala možno priveľké nároky a očakávania?

Ja asi nie som veľmi vhodný kandidát na rozhovor  
o online vyučovaní. Priznám sa, že občiansku náuku som 
vyučovala len cez zadávanie a kontrolu úloh. Študenti 
majú učebnice, pracovali s nimi, prípadne som posiela
la prezentácie a učebné texty, ktoré sú zrozumiteľné  
a ak náhodou niekto niečomu nerozumel, vysvetlila 
som mu to písomne. Úlohy som sa potom snažila za
dávať skôr praktické. Na hodinách slovenského jazyka  
a literatúry sme mali hlavne literatúru a tu študenti čítali 
diela povinnej literatúry a vypracúvali zadané úlohy k 
nim, písali slohové práce či pozerali ich filmové spraco
vania.

Online hodiny som mala len v príme. Spočiatku som 
bola z tejto neobvyklej situácie nešťastná, ale postupne 
som si našla systém a priznám sa, že už som si naň aj 
zvykla. Musím poďakovať žiakom za pomoc pri našom 
zoomovaní. Učila som sa pracovať s touto aplikáciou “za 
pochodu” a aj vďaka nim sme to spolu zvládali.  

(PaedDr. Anna Chládecká)
Online výučba spočívala vo vypĺňaní úloh a posie

laní ich naspäť našim učiteľom. Ako by ste zhodno
tili ich posielanie? Bolo to vôbec nutné? Nezaberal 
vám celý ten proces priveľa času? Boli posielané aj 
so slušným, gramaticky správnym úvodníkom?

Úlohy a projekty mi žiaci posielali mailom, cez Edu
Page alebo cez Facebook. Mám na ploche koterec  
s názvom Covid 19 a v ňom koterce s názvami tried  
a v triedach koterce s názvami aktivít a v nich všetko, 
čo som za ten čas stiahla a uložila. Do predchádzajúcej 
vety som vložila odpoveď, či mi to nezaberalo priveľa 
času. Všetci posielali poctivo všetko, ak niekto niečo 
zabudol, dalo sa to od neho poľahky vymámiť. A či to 
bolo nutné? Pravdaže, ako by som inak skontrolovala, 
či ste porozumeli učivu, prečítali predpísané dielo či vi
deli film, ktorý som určila? Okrem toho, že sa žiaci cibrili  
v samostatnosti, učili sa komunikovať s učiteľmi písom
nou formou. Moji žiaci komunikovali slušne, ako sa na 
gymnazistov patrí. (Mgr. Martina Boleková)

Veľmi rýchlo sa prišlo aj na možnosť online hodiny 
cez Zoom. Aké výhody a nevýhody ste si počas jeho 
používania všimli? Dá sa jeho používanie považovať 
za plnohodnotne odučenú hodinu?

ZOOM som začala používať najskôr súkromne. Pos
tupne som začala objavovať aj ďalšie jeho možnosti  
a výhody. Najskôr som začala učiť cez ZOOM matem
atiku, pretože tá sa naozaj nedá vysvetliť len cez učeb
né texty a pracovné listy, neskôr aj biológiu. Môžem 
používať papier ako tabuľu, alebo zdieľať obsah obra
zovky môjho počítača – obrázky, prezentácie, grafy...,  
v menších skupinkách žiaci prezentovali svoje projekty, 
atď. Obrovskou výhodou je okamžitá spätná väzba od 
žiakov.  Niekomu by mohlo vadiť, že v bezplatnej verzii 
je maximálna dĺžka meetingu 40 minút, no po uplynutí 
tohto času sa dá opätovne pripojiť. Ja som si priplati
la neobmedzene dlhé meetingy, je to pohodlnejšie. 
Ďalším mínusom ZOOMu, ako aj celého vyučovania na 
diaľku je, že nie každý žiak/učiteľ má kvalitné technické 
vybavenie a internetové pripojenie.  Faktom však zos

táva, že žiadny ZOOM, žiadne videá, webové stránky, 
pracovné listy, online testy, a pod. nenahradia reálne 
vyučovanie v reálnej škole a bezprostredný kontakt 
medzi žiakom a učiteľom a medzi žiakmi navzájom. 
(RNDr. Dagmar Balalová)

Online Zoom hodiny však nie sú iba o učiteľoch, 
ale aj o žiakoch. Ako vnímate ich účasť? Sú duchom 
prítomní? Nechýba vám ich vyrušovanie? Chodia 
vôbec načas?

Žiaci si rovnako ako my prešli previerkou. Ukázalo sa, 
že mnohí pracovali denne, od skorého rána, a usilovne 
do neskorých nočných hodín plnili poslané zadania. 
Vieme, ktorí sú to a majú od nás veľký obdiv a uznanie. 
Zanedlho sa vyprofilovali aj takí, ktorí získavali hotové 
úlohy od svojich spolužiakov a bezostyšne ich posiela
li učiteľom. Na výhrady učiteľov nereagovali  alebo sa 
donekonečna vyhovárali, že nerozumejú a podobne. 
Ukázalo sa, že nie každý si dokáže dobrovoľne a zmys
luplne urobiť denný plán činností. Pre niektorých 
bolo určite mimoriadne náročné riadiť samých seba  
v prospech samoštúdia. A boli aj takí, ktorí nemali svoj 
počítač, lebo sa oň delili so súrodencami a rodičmi. 
Naša škola požičala na požiadanie niekoľko počítačov 
do rodín. Vírus však ustupuje, nastúpime aj do školy. 
Tvárou v tvár si povieme, ako sme to všetko vnímali, čo 
bolo i nebolo správne, a hlavne, čo pozitívne sme získali 
i napriek rôznym obmedzeniam. Lebo všetko zlé je na 
niečo dobré. Tieto zistenia nás mohli nielen prekvapiť, 
ale aj posunúť ďalej. (Mgr. Mária Pastorková)

Máme však predmety, kde sa odohrávajú naše 
životné zážitky vo forme experimentov a výbuchov 
(v prípade, že niečo pokazíme). Ako kompenzujete 
nedostatok praktickej výučby?

Premýšľala som, ako vysvetliť ťažký celok látkový 
metabolizmus maturantom, ale aj nové učivá z mate
matiky, aby som čo najmenej zaťažila rodičov. Dozvede
la som sa o videokonferencii Zoom, tak som to vyskúša
la a výučbou online nadobudla moja práca opäť zmysel. 
Výborné je, že mám  iPad  a pri vysvetľovaní píšem ako 
na tabuľu. Samozrejme, klasickú výučbu to nenahradí, 
pretože sa občas vyskytnú aj technické problémy, ale 
ja som spokojná. Rada sa online stretávam so svojimi 
žiakmi  a dúfam, že to so mnou takto vydržali. (PaedDr. 
Gabriela  Václavíková)

Najlepšie sa učí neustálym opakovaním a čo sa 
týka cudzích jazykov, gramatika sa precvičuje  
v rôznych diskusiách. Akými spôsobmi ich nahrádza
te a aký vplyv to bude mať na naše komunikačné 
zručnosti do budúceho školského roka?

V tomto čase veľa nielen slovenských, ale aj 
nemeckých internetových stránok ponúklo prémiové 
členstvo, a tak som mala možnosť spoznať rôzne nové 
formy vyučovania. Zvolila som si napr. vyučovanie 
prostredníctvom tzv. kurzfilmov. Ide o krátke filmy, ku 
ktorým žiaci následne dostanú zadania, sú rozdelené 
pred pozeraním filmu  študenti využívajú vlastné 
predstavy a fantáziu, tvoria chronologický príbeh na 
základe obrázkov. A ďalšie cvičenia po skončení poze
rania sú spojené s kreatívnym písaním. Ako veľké plus 
hodnotím, že študenti vo vyšších ročníkoch sa stretli 
v použitím slangového jazyka mladých.  Konkrétne 
na precvičovanie gramatických javov a čítania s po
rozumením je možné využívať online pracovné listy. 
Je veľmi vítané, že pracovné listy sú rozdelené podľa 
úrovní, a tak je jednoduché nájsť vhodnú gramati
ku a tému pre každú triedu. Výborné sú texty, kde sa 
spája výučba gramatiky s témou napr. nosenie rúšok, 
karanténa a pod. (PhDr. Alena Martinková)

Do zákulisia všetkých učiteľov nevidí ani jeden 
z nás. Oni však majú svojho šéfa  nášho pána ria
diteľa. Ako by ste zhodnotili prácu našich učiteľov 
a aké zmeny sa museli udiať v chode školy počas 
tohto obdobia karantény?

Myslím si, že sme korona krízu zvládli so cťou. Po 
počiatočnom vajataní si každý učiteľ našiel vlastný 

štýl práce. Pani Pastorková vykonala niekoľko pries
kumov u žiakov i rodičov a tomu sme sa prispôsobili. 
So všetkými učiteľmi sme v pravidelnom týždennom 
kontakte. V čase karantény sme dokončili podkrovie  
v budovách B a C. Zorganizovali sme administratívnu 
formu maturitnej skúšky, slávnostne sme vydali mat
urantom vysvedčenia, prijali sme nových prvákov a uro
bili prijímacie skúšky do prímy 8ročného štúdia. Vytvo
rili sme vlastné kritériá hodnotenia. Naučili sme sa viesť 
vyučovacie hodiny online. A naučili sme to i viacerých 
učiteľov. V škole máme takto pripravené tri pracoviská. 
Vo väčšej miere dnes dokážeme využívať možnos
ti školskej EDUpage. Veľa sme sa naučili o technike  
i o ľuďoch. Ak očakávam vplyv na školstvo, tak v lepšom 
mzdovom ohodnotení učiteľov, v materiálnom vyba
vení pre učiteľov, v rýchlejšom internetovom pripo
jení škôl  a v dostatku kvalitných učebníc v papierovej  
i v elektronickej forme. (PaedDr. Miroslav Kubičár)

Celá táto situácia má na nás všetkých určitý dopad. 
Čo myslíte, aký to má vplyv na psychiku učiteľov  
a aký to bude mať vplyv do budúcna?

Opatrenia spojené s COVID19 spôsobili zmenu 
zaužívaného systému fungovania nás všetkých. Veľká 
časť pracujúcich ľudí musela zmeniť prístup k práci a aj 
prostredie, v ktorom pracujú, vrátane učiteľov. Takéto 
náhle zmeny zvyčajne u ľudí vyvolávajú napätie, obavy 
a stres. Obzvlášť pri obavách zo samotného ochorenia 
a jeho dosahu na nás všetkých. Napriek tomu sme sa 
museli rýchlo adaptovať a prispôsobiť sa situácii. Verím 
tomu, že väčšina učiteľov je pripravená na „reformu“ 
školstva a hravo si s ňou poradí. Osobne si myslím, že 
táto situácia má prevažne pozitívny vplyv na psychiku 
učiteľov. Zistili, že zvládnu učiť na diaľku, že dokážu pra
covať s digitálnymi technológiami a dokážu inšpirovať 
a motivovať svojich žiakov aj z prostredia vlastného 
domu. Nedovolím si odpovedať za všetkých mojich 
kolegov, ale myslím si, že viacerí z nás načerpali nové 
skúsenosti, ktoré budeme chcieť využiť vo vyučovacom 
procese. Máte sa na čo tešiť! (Mgr. Lucia Hírešová)

Chceli by ste niečo odkázať svojím študentom?
Dagmar Balalová: Na biológii sa učíme, že v prírode 

prežije jedinec, ktorý sa dokáže adaptovať na zmenené 
životné podmienky. Berte túto situáciu ako výzvu stať 
sa životaschopnejšími, ale aj kolegiálnejšími, tolerant
nejšími a hlavne ľuďmi rešpektujúcimi pravidlá prírody. 
Teším sa na vás v lepších časoch!

Gabriela Václavíková: Mojim maturantom odkazu
jem, že  boli výborná skupina nielen študijne, ale aj ľud
sky a veľmi im prajem, aby boli úspešní na prijímacích 
skúškach, ktoré ich práve čakajú.

Lucia Hírešová: Užite si posledný netradičný mesiac 
v tomto školskom roku. Pevne verím, že takýto už je 
posledný. Uvidíme sa čoskoro. Teším sa na vás.

Alena Martinková: Počas tohto náročného obdobia 
sa mi ponúkla šanca nájsť nové inovatívne metódy vo 
výučbe nemeckého jazyka a určite sa ich budem snažiť 
zaradiť do bežného vyučovacieho procesu. Vážim si, 
že sme to zvládli vcelku bezproblémovo a oceňujem 
vašu prácu. Verím, že ste si z týchto hodín odniesli niečo 
nové a zaujala vás aj táto netradičná forma štúdia. 

Miroslav Kubičár: Verím, že ste si našli spôsoby, ako 
zvládať školu, školské povinné zadania a zároveň roz
víjať svoje poznávacie záujmy i telesnú kondíciu. Som 
presvedčený, že keď sa opäť stretneme, budeme môcť 
konštatovať, že sme opäť všetci „lepší, krajší a múdrejší“. 
Ak to ešte niekto nestihol, stále má pred sebou ešte viac 
akom dva mesiace. Takže do toho!

Martina Boleková: Teším sa na normálny školský rok, 
na vône aj smrady tried, na špecifický školský hluk, vaše 
úsmevy, ambície, radosť zo života. Nech už je to späť. 

Anna Chládecká:  Príďte všetci v pondelok do ško
ly, aby sme sa mohli stretnúť, vymeniť si dojmy, príp. 
dovysvetľovať to, čo potrebujete. A ak neprídete, želám 
vám veľa zdravia, aby ste si mohli prázdniny užiť čo naj
lepšie. A už žiadnu pandémiu! 

Život sa nezmenil len žiakom, ale aj učiteľom
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Aj keď je podľa posledných štatistík  na svete via-
cej mužov, náš gymnaziálny časopis tvoria len samé 
ženy. Sme mladé dievčatá plné snov a vízií o lepšej 
budúcnosti. Každá z nás je iná, ale všetky máme 
niečo spoločné – chceme zmenu v našej spoločno-
sti a každá pre to robíme maximum. Vzdelávame sa  
v oblastiach, ktoré nás zaujímajú a snažíme sa my 
sami byť zmenou a motivovať tým aj druhých ľudí 
– hlavne našich rovesníkov. V krátkosti vám pred-
stavím naše krásne články časopisu, a aj keď si naše 
mená teraz možno nezapamätáte, určite budete  
o viacerých z nás počuť v budúcnosti.

Zuzana Loduhová
Šéfredaktorka. Na 

túto pozíciu sa dostala 
spôsobom „o nás – bez 
nás“, ale demokraticky. 
Vždy preventívne píše 
o deadline tri dva-tri 
dni vopred a v deň  
D sa snaží čo najrýchlej-
šie popohnať baby, aby 
jej poslali články. Snaží 
sa plniť si svoje povinno-
sti šéfredaktorky naozaj 

zodpovedne. Líderstvo má v sebe. Ak sa niekam ide, 
naštuduje si cestu a vymyslí aj náhradný program. 
Vždy sa dá na ňu spoľahnúť. Ale nedajte sa zmiasť, 
niekedy je trošku bláznivá. 

Nina Melicherová
Redaktorka s kontakt-

mi na zaujímavých ľudí, 
s ktorými prináša do 
každého čísla hodnot-
né interview. V súvislo-
sti s Ninkou určite platí 
príslovie – kto sa veľa 
pýta, veľa vie.  Nebojí sa 
ponoriť do kontrover-
zných oblastí, akými sú 
vnímanie politickej situá-

cie očami mladých ľudí, marginalizované skupiny  
a podobne. Rozhovory s našou Ninkou sú na úrovni  
a vždy veľmi obohacujúce.

Natália Smatanová
Počas karantény ste sa 

možno nudili až tak, že 
ste chytili do ruky knihu 
(samozrejme tí, ktorí to 
nemajú vo zvyku). Ak 
chcete poradiť hodnot-
nú a zaujímavú knihu, 
spýtajte sa našej Natálie. 
To, že číta veľa kníh, je vi-
dieť aj na jej vyjadrovaní  

a jej priateľskom prístupe k ľuďom naokolo. Hoci 
má Natália väčšinou vážnu tvár, neznamená to, že 
vás nemá rada. Teda možno. Niekedy to je ťažko 
rozoznať, ale aj tak s ňou vychádzame veľmi dobre  
a sme rady, že je našou súčasťou. 

Vaszília Bartošová
Hľadáte aktívnu mladú 

ženu? Pred chvíľou ste 
prečítali jej meno. Naša 
Lia je činná vo viacerých 
oblastiach, rada získava 
nové skúsenosti z dobro-
voľníckych akcií, pracuje  
s mládežou cez neformálne 

vzdelávanie, a aj keď je často časovo vyťažená, 
dokáže si nájsť čas a napísať zaujímavý článok do 
nášho Gympsy. Je ten typ človeka, ktorý veľmi rád 
pomôže, keď to niekto potrebuje. Naša Lia je jed-
noducho zázrak.

Paulína Boleková
Naša hlava krajiny 

– teda ehm, fiktívnej 
krajiny s názvom 
Kráľovstvo Zenobia  
v projekte Create&-
Control. Samozrej-
me, ako hlava štátu 
je vyťažená aj inými 
aktivitami,  a preto 
by niekto povedal, že 
nestíha nič iné. Mož-
no niečo na tom je, 
veď často je v strese. 

Paula sa rada prekonáva a testuje svoje limity. Chce 
dokázať ostatným, že zvládne čokoľvek, čo si zaumie-
ni, preto sa zapojila do DofE (len pre odvážnych!). Dá 
sa povedať, že ona je v našom tíme Superžena, ktorá 
zvláda (vrámci možností) všetko. 

Katka Mikulová
Už ste si všimli nové 

logo Gympsy? Aj to 
a ešte mnohé iného 
je prácou našej Kat-
ky, ktorá by kreati vitu 
mohla aj rozdávať,  
a tak vytvára všetky tie 
krásne ilustrácie, ktoré 
ste v našom časopise 
videli. Je našim útočis-
kom, keď nevieme ná-
jsť správnu ilustráciu  

k článkom. Okrem ceruzky sa vie aj veľmi dobre 
pohrať s ihlou a niťou. O tom, ako krásne štrikuje  
a šije, písali už aj iné časopisy ako len Gympsy. 
Samozrejme, aj výborne píše! 

Lenka Klinovská
Osoba so širokým 

rozhľadom a dobrým 
pohľadom na svet. 
Často počúva, aby 
mohla dobre poradiť 
– hotová odborníčka. 
Naša Lenka má veľmi 
dobré srdce a vždy, 
keď môže pomôcť, 
neváha. S jej širokým 
rozhľadom a tým, že 
sa zaujíma a pýta, sú 
rozhovory s ňou na 
veľmi dobrej úrovni. 

Do nášho časopisu prináša veľa nápadov a pov-
zbudivých slov. 

Viktória Škuláňová
Naša Viki je ten typ 

diev čaťa, ktorému nie 
sú veci jedno. Zaují-
ma sa o práva menšín  
a rodovú rovnosť. Niek-
to by mohol povedať, že 
je príliš veľký rojko, keď 
hovorí, že chce byť pri 
tom, keď nebude exi-
stovať nerovnosť žien 

a mužov na Sloven sku, ale my vieme, že má na túto 
vec zdravý pohľad a snaží sa v tejto oblasti čo naj viac 
vzdelávať, aby aj ona mohla mať nejakú zásluhu na 
tejto tak očakávanej zmene v našej spoločnosti.

Petra Kurtinová
Nu-nuda? To je čo? 

Také slovo pri našej 
Peťke nezažiješ. Je samý 
smiech a radosť. Jej 
pozitívna energia nám 
dodáva energiu. Je veľmi 
zodpovedná a jej články 
prídu vždy v predstihu. 
Je to talentovaná spe-
váčka, ktorá vás svojím 

spevom tak očarí, až vám vyhŕknu slzy. Často cituje 
niektoré zo starších českých či slovenských filmov, 
nakoľko ich má všetky niekoľkokrát napozerané. Ale 
aj tak sú knihy v jej srdci na prvom mieste.

Martina Boleková
Základný kameň 

nášho časopisu. Veď to 
najlepšie nakoniec – 
no nie? Naša Maťka  je 
učiteľka, ktorá nás vždy 
povzbudí a tlačí vpred, 
aby sme sa zlepšova-
li či už v štylistike  
a písaní textov, alebo aj 
v osob nom živote. Pred 
karanténou sme  zvykli 
analyzovať nové číslo 

Gympsy v kaviarničke a prichádzali sme spolu na 
zaujímavé témy článkov. Náš časopis by bez nej ne-
existoval. 

Stojí za finálnou úpravou článkov a za komunikáciu 
s Púchovskými novinami, súčasťou ktorých je náš 
časopis. Je jednoducho naša pevná zem a povzbude-
nie, ktoré v našej práci potrebujeme. 

Sme mladé dievčatá plné snov a vízií o budúcnosti

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

ako život záhadný
ako láska stále neobjavený 
plný všetkého čoho môže
aj toho čo nemôže
Život ba aj kamene
kto mu môže povedať nie?
Nebezpečne nás sleduje
stále máme na mále
nie je to však naša chyba
veľa z nás sa mu vyhýba
Ako sused neznámy
ani slovo neprehovorí
je ako introvert na párty
objaviť musíme ho sami
Vesmír
ako život záhadný
raz nám bude známy.              Jessica Drgová, tercia

Vesmír

Ilustrácia: Miroslava Kubičárová
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Netradičné zaujímavé úlohy prebudia zvedavosť aj 
u tých, ktorí často odolávajú “školskej” matematike. 
Mnohí s prekvapením zistia, že zdolávanie nielen 
matematických problémov prináša radosť a uspokoje
nie. A to ukázali aj naši 7 žiaci, ktorí sa zapojili do tejto 
celoslovenskej matematickej súťaže. Štyria žiaci z 5. 
ročníka a traja žiaci zo 7. ročníka.

Výborné umiestnenie dosiahli Janko Janíček, Michal 
Dovičin a Matej Jurašík žiaci 5.A triedy, ktorí sa umiest
nili na 1. 6. mieste v rámci celého Slovenska. Žiak 
Damián Rebro tiež z 5.A triedy sa umiestnil na peknom 
75. mieste v rámci celého Slovenska. 

Výborné umiestnenie dosiahol aj Martin Janíček zo 
7.A triedy, ktorý skončil na 7. mieste v rámci celého 
Slovenska. Žiačky Ninka Bučková a Simonka Tulkisová 
zo 7.A triedy sa spolu umiestnili na 24. mieste v rámci 
celého Slovenska. Žiaci dostali krásne diplomy a vecné 
ceny. 

MAKS nehľadá iba matematické talenty. Je určený 
všet kým, ktorí si chcú trénovať myslenie a zažiť ra
dosť z objavu a úspechu. Veríme, že so zaujímavými 
matematickými úlohami v tejto celoslovenskej súťaži 
budú pokračovať aj naďalej. Všetkým žiakom za 
vzornú prezentáciu našej školy blahoželáme.

CZŠ sv. Margity 

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých (ZO SZZP) v Púchove pod vedením 
predsedu Jána Petra pre svojich 
členov a priateľov usporiadala 
vo štvrtok 25.6.2020 opekačku  
v areáli pod privádzačom v 
Horných Kočkovciach. Po nezvyča
jne dlhej odmlke sa nás zišlo až 86 
členov základnej organizácie. Na 
novom ohnisku sme si poope
kali špekačky a slaninku. Počasie 
bolo nádherné. Navštívila nás aj 
pani poslankyňa mestského zas
tupiteľstva Irenka Kováčiková. Na 
spestrenie posedenia nám prišiel 
zahrať harmonikár z Košeckého 
Podhradia Tonko Čepák. Ľudia boli 
spokojní a potešení z možnosti sa 

mohli opäť stretnúť, posedieť a pozhovárať sa s pria
teľmi.       Dagmar Petrová, foto: Slavomír Flimmel

Výborné výsledky žiakov CZŠ sv. Margity v súťaži MAKS

Opekačka v areáli pod privádzačom

Púchovské noviny 
na Facebooku
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Reštaurácia U Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Zmena jedálneho lístka vyhradená.
Utorok: 30. 06. 2020
Zeleninová s mrveničkou
1. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom a horúcim lesným ovocím 
2. Bravčová krkovička s kyslou kapustou, 
varená knedľa 
3. Tibet: Chilli kuracie mäso s ryžovými 
rezancami 

Streda: 01. 07. 2020
Špenátový krém, chlebové krutóny
1. Miešaný zeleninový šalát s tuniakom  
a vajíčkom, dresing, bagetka 
2. Hovädzí španielsky vtáčik, dusená ryža 
3. India: DAL BUKHMARA, bravčové 
mäso TIKKA s cesnakom, maslový chlieb 
NAAN, miešaný zeleninový šalát 

Štvrtok: 02. 07. 2020
Gulášová s fazuľou a klobásou, chlieb 
1. Domáce langoše s kečupom/tatárskou 
omáčkou/smotanou, cesnakom a syrom 
2. Vyprážaný kurací CORDON BLEU, 
zemiakové pyré, uhorkový šalát 
3. India: Bravčové rebierka v BBQ 
omáčke, MISSI ROTI šalát 

Piatok: 03. 07. 2020
Slepačí vývar s mäsom, zeleninou  
a rezancami
1. Tagliatelle s bylinkovým pestom  
a kúskami grilovaného lososa 
2. Bravčová živánska pochúťka v alobale, 
kyslá uhorka 
3. Tibet: Rezance s kuracím mäsom 
CHOPSUEY v cesnakovej omáčke 

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Ponuka týždňa:  
1. Vyprážaný kurací rezeň so šunkou 
a syrom, varené zemiaky, tatárka                                                                                                                                       
2. Vyprážaný syr, varené zemiaky, tatárka                                                                                                          
3.Celozrnné cestoviny so zeleninovým 
 ragú, syrom a bazalkou                                                   

Utorok: 30. 06. 2020
Čínska ostro-kyslá polievka                                                                                                               
1. Kuracie prsia zapekané s 
gorgonzolou a hruškou, brusnicová 
omáčka ,ryža a baby karotka                                                    
2. Bravčová roláda plnená zeleninou 
a cesnakom, tarhoňa a malý šalát                                                                           
3. Listovo-zeleninový šalát s grilovaným 
tofu syrom, jogurtom a celozrnnou 
bagetou                                                                              

Streda: 01. 07. 2020
Zeleninová polievka s haluškami

1. Hovädzie líčka na červenom víne, 
koreňová zelenina, smotanové 
pyré, marinovaná rukola                                                                                                                                          
2. Bryndzové pirohy s kyslou 
smotanou, slaninkou a mladou cibuľou                                                                                     
3. Šalát z červenej kapusty a kukurice, 
biela čakanka, hydinový plátok a hrianka
                                            
Štvrtok: 02. 07. 2020
Kelová polievka s údeninou a zemiakmi                                                                                                                     
1. Kurací kebab v grilovanej žemli, 
zelenina, cesnakový dresing a steakové 
hranolky                                    
2. Bravčový černohor sypaný syrom, 
varené zemiaky, chilli majonéza                                                                                                                                         
3. Šalát Caesar so slaninkou, cesnakovým 
krutónom, parmezánom a kuracími 
kúskami                       
                                
Piatok: 03. 07. 2020
Paradajková so škoricou, smotanou 
a syrom                                                                                                                                           
1. Losos pečený s citrónom a maslom, 
zelerové pyré, listový špenát a limetková 
omáčka                                                
2. Tekvicové halušky, ragú z hlivy 
ustricovej, pečená cibuľka a bazalkové 
pesto                                                                                       
3. Miešaný zeleninový šalát s feta 
syrom, granátovým jablkom a toastom                                                                                                                                          
  
                                   
Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 30. 06. 2020
Fazuľová domáca s rezancami  
a zemiakmi, chlieb 
1. Hovädzie varené mäso, chrenová 
omáčka, kysnutá knedľa
2. Penne al arabiata (pikant), strúhaný 
syr
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát

Streda: 01. 07. 2020
Kurací vývar s cestovinou a pečeňovými 
haluškami, chlieb 
1. Černohorský bravčový rezeň, varené 
zemiaky, tatárska omáčka
2. Špenátové halušky s nivovou 
omáčkou a opraženou slaninkou
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát

Štvrtok: 02. 07. 2020
Hubová polievka so strúhaním, chlieb
1. Kuracie prsia na smotane, varená 
cestovina
2. Šošovicový prívarok s pečeným 
špekáčikom, varené zemiaky 
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát

Piatok: 03. 07. 2020
Kapustová z hlávkovej kapusty  
s rajčinami, chlieb
1. Prírodný bravčový rezeň, zemiakové 
hranolky, zeleninový šalát
2. Palacinky s džemom, čokoládou  
a šľahačkou
3. Kuracie nugetky, varené zemiaky  
s maslom, uhorkový šalát
   
Reštaurácia 
a kaviareň Viva
Ponúkame aj rozvoz.
Cena menu: od 4,00 €
Utorok: 30. 06. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami  
Šošovicová kyslá  
1. Bravčové karé s kuriatkovo - 
chrenovou omáčkou, americké zemiaky   
2. Kurací rezeň v parmezánovom 
cestíčku, zem. pyré s tekvicou, karotkový 
šalát 
3. Bulgurové rizoto s tofu a grilovanou 
zeleninou  
4. Waldorfský šalát (ľad. šalát, jablko, 
orechy, majonéza, med, hrozno) s kur. 
mäsom, toast 

Streda: 01. 07. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami  
Gulášová s hubami  
1. Kuracie plátky ,,Orava,, (slanina, 
cesnak. dresing), ½ dus. ryža, ½ zem. 
hranolčeky
2. Pečený Moravský vrabec s dus. 
kapustou a kys. knedľou/var. zemiaky 
(výber)
3. Zemiakové šúľance plnené višňami  
s makom  
4. Waldorfský šalát (ľad. šalát, jablko, 
orechy, majonéza, med, hrozno) s kur. 
mäsom, toast

Štvrtok: 02. 07. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami  
Hrachová s párkom  
1. Vyprážaná bravčová krkovička, 
slovenský zemiakový šalát  
2. Kuracie plátky s anglickou zeleninou, 
dusená ryža  
3. Zapekané špagety s brokolicou  
a mozzarelou, paradajkový šalát  
4. Waldorfský šalát (ľad. šalát, jablko, 
orechy, majonéza, med, hrozno) s kur. 
mäsom, toast 

Piatok: 03. 07. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami  
Šampiňónová krémova 
1. Filet zo pstruha na masle s bylinkami, 
varené zemiaky s pažítkou  
2. Ostro-sladké kuracie krídelka, dusená 

ryža
3. Furmanské halušky s kyslou smotanou 
a údeným syrom, 0,2l zakysanka  
4. Waldorfský šalát (ľad. šalát, jablko, 
orechy, majonéza, med, hrozno) s kur. 
mäsom, toast

Reštaurácia Púchovčan
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 30. 06. 2020
Pohronská
1. Maďarský guláš, knedľa
2. kuracie soté na kari s pórom  
a kukuricou, zemiaková placka/ryža                                  

Streda: 01. 07. 2020
Rajčinová s cestovinou 
1. Trnavský bravčový závitok, štuchané 
zemiaky
2. Hovädzia roštenka so šunkou a nivou, 
tarhoňa
                                            
Štvrtok: 02. 07. 2020
Kapustová so šošovicou a mletým 
mäsom
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková 
kaša, uhorkový šalát
2. Grilované kuracie prsia, anglická 
zelenina/ryža                 
                                
Piatok: 03. 07. 2020
Hovädzí vývar Risi-bisi 
1. Bratislavské bravčové pliecko, 
cestovina
2. Jánošíkov morčací špíz, zemiaky
    

------ Dobrú chuť! -------

Cestovná kancelária ARTravel Púchov

17. - 19. júl 2020

www.artravel.sk       Tel. 0907 074 694

Cena: 135 €

KOŠICE, ŠARIŠ, PIENINY
Košice, Sabinovský “Obchod na korze”,
Bardejov a Bardejovské kúpele, Pieninský
národný park + plte na Dunajci.

DUNAJSKO - Mlyny na Dunaji (Tomášikovo a Jahodná) s plavbou 
na pltiach, Čierny Brod a Malkin Park; Cena: 24 € 

1. - 3. júl 2020

Cena: 138 €

KRÁSY ADRŠPACHU
A OKOLIA
Skalné mestá, Babičkino údolie 
Boženy Němcovej, zámky 
Ratibořice a Náchod a oveľa viac!

3-dňový zájazd

3-dňový zájazd

24. - 26. júl 2020

Cena: 129 €

Banské historické mestečká (Banská 
Štiavnica, Kremnica, Vyhne), sv. Anton, 
Štiavnické tajchy, Kamenné more, 
Jazero Počúvadlo, Sitno, Sklené Teplice.

3-dňový zájazd

ŠTIAVNICKÉ VRCHY

VYUŽITE REKREAČNÉ POUKAZY!

POSLEDNÉ MIESTA!
VYUŽITE REKREAČNÉ POUKAZY!

Zájazd na Slovensku!

Zájazd na Slovensku!

ĎALŠIE JEDNODŇOVKY A VIACDŇOVÉ ZÁJAZDY:
16. 7. 

JUŽNÉ ČECHY - Český Krumlov, Zvíkov, Kratochvíle, 
Blatná, Orlík; Cena: 135 €

31. 7. - 2. 8.  

ČESKÝ RAJ a KOKOŘÍNSKO; Cena: 178 €14. 8. - 17. 8.  

ZÁHORIE - Veľké Leváre (Habáni), Bazilika Šaštín, Skalica, 
Martin Benka; Cena: 23 €

22. 7. 
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Činnosť na úseku rybárskeho hospodárenia Miest
nej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu  
v Púchove neutlmila ani mimoriadna situácia spôso
bená opatreniami na zabránenie šírenia nového 
koronavírusu. Vírus – nevírus, rybárske revíry si žiada
jú nielen starostlivosť, ale v zmysle zákona aj povinné 
zarybnenie.

Čo sa brigádnickej činnosti týka, vedenie púchov
skej rybárskej organizácie organizovalo iba indi
viduálne brigády za prísneho dodržiavania poža
dovaných bezpečnostných opatrení. Rovnako 
mimoriadne opatrenia prijal výbor Miestnej orga
nizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove pri 
vydávaní povolení na rybolov na tento rok. Rybári si 
nechodili po doklady tradične do kancelárie organizá
cie, ale preberali si ich pod diaľničným privádzačom 
na otvorenom priestranstve za súčasného dodržania 
bezpečných rozstupov a prekrytia úst a nosa rúška
mi, prípadne inou adekvátnou náhradou.  

Väčšinu radových rybárov pochopiteľne zaujíma 
najmä množstvo rybárskych násad, ktoré púcho
vská rybárska organizácia vysadila do svojich revírov. 

Ako Púchovské noviny informoval hlavný hospodár 
Miest nej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
v Púchove Rastislav Šajdák, do pstruhových vôd 
vysadili 500 kilogramov dvojročného pstruha po
točného a 30.000 kusov plôdika pstruha potočného. 
Do pstruhových vôd putovalo pred začiatkom 
pstruhovej sezóny aj 1200 kilogramov dvojročného 
pstruha dúhového, 2000 kusov jednoročného pstru
ha dúhového a tiež 50 kilogramov dvojročného lipňa 
tymiánového. 

Do kaprových revírov obhospodarovaných púchov
skou rybárskou organizáciou nasadili v tomto roku 
3000 kilogramov dvojročného kapra rybničného, 
150 kilogramov trojročného kapra rybničného, ale 
aj 30.000 kusov zubáča, 15.000 kusov šťuky, 1500 
jeseterov a 800 kusov mieňa sladkovodného. Nása
da kapra bola pôvodne určená najmä na rybníky, 
kde mali byť rybárske preteky. Keďže pre pandémiu 
nového koronavírusu sa preteky neuskutočnili, bola 
násada rozdelená aj na ostatné revíry, teda štrkoviská 
Horenická hôrka, štrkoviská Odhánky, štrkovisko pod 
železničným mostom, vodná nádrž Dolné Kočkovce, 
vodná nádrž Ihrište  spodná nádrž. 

Púchovčania sa ako jedna z nemnohých rybárskych 
organizácií na Slovensku nespoliehajú iba na násady, 
ktoré musia kupovať, ale sami si aktívne odchovávajú 
vlastné násady. Nielenže tak vedia o kvalite násady  
v podstate všetko, ale organizácia tým ušetrí nemalé 
prostriedky. A tak okrem už spomínaných násad 
obohatili svoje vody aj ryby, ktoré odchovali na vlast
ných odchovných rybníkoch v Lednických Rovniach.  
Z odchovných rybníkov tak tento rok odlovili 680 
kilogramov jednoročného kapra, 85 kusov dvo
jročného zubáča. V Lendických Rovniach si Púchov
čania odchovávajú aj jedno až trojročných lieňov, 
ktorých v tomto roku odlovili 90 kilogramov. „Tento 
rok sa nám už vytreli kapry, máme vlastné chovné 
stádo kaprov a lieňov určených na reprodukciu,“ 
priblížil Šajdák.

Do zarybnenia revírov MO SRZ v Púchove tak 
putovali násady za 64.000 eur, hodnota násad  
z odchovných rybníkov sa blíži ku 4000 eurám. 

 -pok-

Zarybňovanie revírov púchovskej rybárskej organizácie nezastavila ani koronakríza.           FOTO. MO SRZ Púchov

Rybárske revíry v okrese Púchov sú 
bohatšie o ryby za takmer 70.000 eur

Zubáče potrebujú k reprodukcii špecifické hniezda. 
Púchovčania si ich vyrábajú...

Násada kaprov z vlastného odchovu.

Mieň je jediná sladkovodná treskovitá ryba. Púchov
čania ich vysadili 800 kusov...

Vysádzanie plôdiku šťuky je chirurgická práca. Na 
snímke vysádzanie šťuky v Lednických Rovniach.
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INTERNET M INTERNET L 14,99 €

12,99 € 
mesačne150 Mb/s 300 Mb/s

19,99 €

14,99 € 
mesačne

Uvedená akciová ponuka je platná od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020 v Púchove pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorým končí viazanosť v období kampane. Ceny a iné podmienky v tomto 
dokumente majú informatívny charakter a neslúžia ako opis kompletných podmienok poskytovania služieb. Bližšie informácie získate vo SWAN CENTRE.

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

www.swan.sk

Ján Volko
Predbehni
dobu s rýchlym
internetom

zľava
až do

120 €

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)
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Oblastný stolnotenisový zväz pre okresy 
Považská Bystrica, Púchov a Ilava doručil 
minulý týždeň stolnotenisovým oddie-
lom a klubom v našej oblasti prihlášku 
do oblastných stolnotenisových súťaží  
v súťažnom ročníku 2020/2021. Štruktúra 
oblastných súťaží sa v budúcom ročníku ne-
mení, oblastný zväz bude riadiť piatu, šiestu, 
siedmu a ôsmu 8. ligu mužov a súťaž žiakov. 
Súčasťou prihlášky je aj požiadavka oddielov  
a klubov súvisiacich s prípadnými kolíziami zá-
pasov, či obsadenosti hracích miestností, najmä 
kultúrnych domov. Oblastný stolnotenisový zväz 
bude požiadavky klubov brať do úvahy pri vyžre-
bovaní súťaží. 

Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 15. 
augusta na adresu: Július Hlubina, Pionierska 
981/3, 017 01 Považská Bystrica, alebo e-mailom: 
julius.hlubina@gmail.com

Informácie poskytne: Július Hlubina 0907 
301126, Róbert Čelko 0905 801009.

Lekárska prehliadka nie je podmienkou štartu 
hráča, každý štartuje na vlastnú zodpovednosť. 
Družstvo bude do súťaže zaradené na základe 
došlej prihlášky. 

Súpisky družstiev (podľa platného rebríčka  
a súťažného poriadku) musia mať družstva po-
tvrdené najneskôr do 15. septembra 2020. 

K súpiske je potrebné priložiť aj platné regis-
tračné preukazy. Oblastný stolnotenisový zväz 
upozorňuje oddiely a kluby, aby si skontrolovali 
platnosť registračných preukazov a v prípade 
ukončenia platnosti si nechali vystaviť nové. 

 ObSTZ

Prihlášky do súťažíDo redakcie Púchovských novín nám poslal 
svoju spomienku na Miroslava Škripca jeho 
spoluhráč a priateľ Jozef Chromý:

Pred 32 rokmi som prišiel do Púchova na futbalovú 
skúšku. Nikto ma v tomto meste nepoznal akurát jeden 
človek, ktorému moje priezvisko povedalo najviac. Spo-
lu s mojim najstarším bratom ako študenti vysokých 
škôl hrávali za bratislavský Rapid a ostali im na seba  
z futbalových ihrísk a študentských čias len a len krásne, 
nezabudnuteľné spomienky. A možno aj preto mi fut-
balový život v púchovskom drese na začiatku veľmi 

chutil a aj vďaka tomuto človeku si myslím, bol úspešný. 
Keď som aj prechádzal v gumárenskej Matadorke 

ako technológ na oddelenie dopravných pásov, vždy 
som našiel tohto človeka pracovne, odborne zdat-
ného a športovo naladeného. Po skončení svojej fut-
balovej kariéry pracoval s veľkým srdcom a aj úspešne 
v mládežníckych kategóriách futbalového klubu  
v Púchove. Ako tréner vychovával športovo a aj men-
tálne desiatky úspešných futbalistov, ktorí rovnako 
ako ja len tak ľahko na neho nezabudnú... A že jeho 
futbalový kumšt mal pokračovateľa, na ktorého bol 

právom hrdý, bol aj jeho syn hrajúci 
ako reprezentant Slovenska najvyššie 
súťaže u nás aj v Čechách. Vždy, keď 
sme sa stretli v meste Púchov, bol som 
so stretnutia s ním šťastnejší, lebo ma 
poznal viac ako ostatní...

Skončím ako som začal. Pred rokom 
som bol v mojom rodnom meste na 
zápase Kucka team a Škrteľ team. 
Počas neho odovzdávali ocenenia 
pre najlepších hráčov a trénerov  
v histórii tohto baníckeho klubu. 
Milý Miroslav Škripec nebol som na 
poslednej rozlúčke s Tebou. Budeš mi  
v Púchove dlho chýbať a chcem Ti as-
poň takto poďakovať, že som mohol 
s Tebou sedávať spolu v jednej futba-
lovej kabíne, nosiť rovnaký futbalový 
dres a stretávať Ťa aspoň na chvíľu 
aj mimo futbalových trávnikov. A ak 
bude raz futbalový Púchov oceňovať 
futbalistov a trénerov, ako to bolo  
v meste, kde som sa narodil, myslím 
si, že by si mal byť medzi prvými, ktorí 
by boli ocenení a ostať nezabudnutý. 

Česť Tvojej pamiatke!

Zanechal vo mne veľkú stopu Stolný tenis

V piatok o 23.59 h uplynul klubom čas pre po-
danie prihlášky do súťažného ročníka 2020/21 
II. ligy. Do nasledujúcej sezóny sa prihlásilo pät-
násť mužstiev. Z tímov, ktoré tvorili druholigový 
pelotón v aktuálnom ročníku, sa neprihlásil MFK 
Ružomberok B.

MFK Dukla Banská Bystrica, FK Dubnica nad 
Váhom, MFK Skalica, FK Poprad, MŠK Žilina B, FK 
Železiarne Podbrezová, MFK Tatran Liptovský Mi-
kuláš, MŠK Púchov, FC Košice, Partizán Bardejov BŠK, 
FC ŠTK 1914 Šamorín, KFC Komárno, FC Petržalka, ŠK 
Slovan Bratislava B a Slavoj Trebišov. To sú mužstvá,  
ktoré sa do polnoci z piatku na sobotu prihlásili do 
druhej najvyššej súťaže. Banskobystričania, Dubniča-
nia, Komárňania, Petržalčania a Popradčania však 
zatiaľ dostali len podmienečnú licenciu. Tieto kluby 
musia do 15. júla 2020 predložiť účtovnú závierku 
za finančný rok 2019, prípadne správu audítora.  
V prípade nesplnenia tejto povinnosti, začne li-
cenčná komisia konanie o odobraní udelenej licencie 
a akceptovaná nebude prihláška klubu do súťažného 
ročníka 2020/2021.

Samozrejme, v prípade víťazstva klubu z II. ligy  
v barážovom dvojzápase o postup do Fortuna ligy, 
nastane v danom menoslove zmena. „Na jednej 
strane vládne s počtom prihlásených spokojnosť, 

lebo kluby avizovali rôzne ťažkosti. Na druhej strane 
som nespokojný s tým, že sa neprihlásil Ružomber-
ok B. Počas týždňa sa týmto problémom budeme 
zaoberať. Je to už tretia sezóna, pred ktorou musíme 
riešiť počet účastníkov,“ povedal predseda komisie 
pre riadenie II. ligy Miroslav Richtárik. Nový ročník II. 
ligy odštartuje 1. augusta 2020.  Zdroj: futbalnet.sk

Do nového ročníka 2. ligy sa prihlásilo 
pätnásť mužstiev vrátane MŠK Púchov

FUTBAL - 2. liga muži

Súboj o barážovú miestenku medzi slovenskú 
futbalovú elitu bude zrejme pokračovať až do 
záverečného kola spornej nadstavby. Dve kolá 
pred koncom súťaže sa súboj o miesto medzi eli-
tou okresal už len na Banskú Bystricu a Dubnicu 
nad Váhom. Banskobystričania majú pred Dub-
ničanmi trojbodový náskok, Dubnica má však 
jeden zápas k dobru. V záverečnom piatom kole 
však hostí Dubnica Bánovce na vlastnom trávniku 
a tam sa zrejme aj rozhodne...

2. kolo:
Podbrezová – Dubnica nad Váhom 1:1 (0:0)
Góly: Pavúk – Jakúbek
Poprad – Banská Bystrica 0:7 (0:4)
Góly: Starší 2, Laksík 2, Tóth, Nosko, vlastný
3. kolo: 
Podbrezová – Žilina B 3:0 (1:0)
Góly: Pavúk, Špyrka, Zachara
Dubnica nad Váhom – Poprad 2:1 (0:1)
Góly: Dávidík, Párkaň – Slebodník
Banská Bystrica – Skalica 2:0 (0:0)
Góly: Laksík, Polievka

1. B. Bystrica 19 14 3 2 51:19 45 
2. Dubnica 18 13 3 2 41:21 42 
3. Skalica 18 11 2 5 31:19 35 
4. Podbrezová 20 10 2 8 31:28 32 
5. Poprad 19 10 0 9 26:25 30 
6. Žilina B 18 9 1 8 37:32 28 

Program 4. kola, 4. 7.: 
Skalica – Dubnica nad Váhom, Žilina B - Poprad 
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V o l e j b a l 
patrí v našom 
meste spolu 
s futbalom 
a hokejom k 
n a j o b ľ ú b e 
n e j š í m 
š p o r t o m . 
P ú c h o v s k í 
volejbalisti sa 
zaslúžili svo
jimi úspech
mi a maj
s t r o v s k ý m i 

titulmi o šírenie dobrého mena Púchova po celom 
Slovensku a aj za jeho hranicami.

V roku 1970 Mesto Púchov oslavovalo 50. výročie 
vzniku organizovaného športu. Záujem o šport  
v meste sa v tomto čase sústreďoval hlavne na fut
bal. Šport v Púchove riadila v tom čase Telovýchov
ná jednota Gumárne Púchov (TJ G1M). Celý šport 
financoval materský podnik Gumárne 1. mája 
Púchov. Keďže Telovýchovná jednota vytvárala veľmi  

dobré podmienky pre šport, bolo len na športov
coch, ako sa dokázali zorganizovať a so svojim špor
tom začleniť pod TJ G1M. Takto vznikol i volejbalový 
oddiel. Rozhodla sa ho založiť skupinka amatérskych 
volejbalistov na oslave narodenín Ivana Štefku dňa 
10.3.1970.

1970
Prvým predsedom volejbalového oddielu sa stal 

František Jurovčík. Vtedajší káder tvorili: hrajú
ci tréner I. Štefko, F. Jurovčík, J. Mazák, D. Krošlák,  
V. Galánek, J. Šulc, J. Klementík a vedúci družstva  
J. Hachlinec.

Družstvo mužov dosahovalo už v úvode svojej 
činnosti dobré výsledky, čo značne napomohlo 
propagácii volejbalu. Družstvo mužov pod ve
dením trénera I. Štefku štartuje v r. 1970 v Župnom 
majstrov stve, ktoré vyhráva a postupuje do krajskej 
súťaže, kde pôsobí do roku 1973. 

1971 
Postupne sa členská základňa rozšírila a oddiel 

za kladá i ženskú zložku. Časom bolo treba omladiť 
oddiel, preto sa začalo pracovať s mládežou a vzni
kajú družstvá staršieho dorastu. Chlapcov si pod 
patronát vzal J. Krošlák a dievčatá začala trénovať L. 

Eliášová. K popularite volejbalu v Púchove 
prispeli i výborné výsledky existujúceho 
celku mužov. Dievčatá však po štyroch 
rokoch so svojou činnosťou končia. Doras
tenci pracujú naďalej, a to hlavne vďaka Mi
lanovi Strmenskému, ktorý sa ich ujíma na 
púchovskom gymnáziu. 

1972
V tomto roku sa rozširuje výbor volejba

lového oddielu (VO) a novým predsedom 
je zvolený Ing. Ján Kaššovic. Členmi výboru 
sa stávajú J. Hachlinec, I. Štefko, J. Mazák, 
V. Jelčic, V. Adamec, M. Strmenský, Ing.  
M. Kudla, Ing. F. Láncoš, L. Sobolič, L. Kalma, 
M. Hajský, O. Drobný, D. Lipták, A. Panáček, 
P. Vidan, J. Bôžik a J. Jelčic. Družstvo mužov 
sa umiestňuje na 3. mieste.

19731974 
Družstvo mužov v r. 1973 postupuje do 

krajského preboru, kde pôsobí až do roku 
1979. V nasledujúcom roku sa umiestňu
je na 3. mieste v kraji. Rozbieha sa naplno 
spolupráca s mládežou a výberom mladých 
chlapcov. Vzniká perspektívne žiacke 
družstvo: M. Kvasnica, F. Láncoš, Ľ. Zbudila, 
M. Pastorek, P. Rosina, T. Crkoň, P. Kučík, K. 
Moško, L. Karas, S. Flimmel, L. Dvorský, V. 
Marko a ďalší. Družstvo pracuje pod vedením trénera 
I. Štefku, asistenta V. Žiaka a vedúceho Ľ. Soboliča. 
Via cerí hráči neskôr tvorili chrbtovú kosť celku 
družstva Púchova, účastníka I. SNL. 

1975 
Družstvo mužov sa umiestňuje na 4. mieste. Kva

litnou prácou si oddiel vyslúžil dôveru nadriadených 
orgánov SFV a ČSZTV a je poverený organizovaním 
viacerých celoštátnych športových akcií, ako napr. 
finále mužov vo volejbale ČSSR. Postupom času 
narastá členská základňa a oddiel má 135 členov. 
Vzniká celok žien a pod vedením M. Ondrišíkovej  
a M. Prekopa vyhráva okresnú súťaž, v ktorej štartuje 
ďalšie tri ročníky. Po rozhodnutí výboru VO o zrušení 
ženskej zložky prechádza na rekreačný volejbal  
a postupne zaniká. 

19761979
Družstvo mužov pod vedením Š. Gašpara a F. Lán

coša sa umiestňuje na 8. a 11. mieste. Mladší dorast 
začína účinkovanie na volejbalovej scéne pod ve
dením F. Láncoša, Záleského a Strapku. Volejbalový 
oddiel bol v r. 1977 poverený organizáciou kvalifiká
cie do Majstrovstiev ČSSR. Mladší žiaci pod vedením 
trénera Š. Eliáša v r. 1978 získavajú 1. miesto na Ma
jstrovstvách Slovenskej republiky.

1980
Družstvo sa zúčastňuje kvalifikácie o postup do II. 

ligy. V tomto období reprezentujú hráči prevážne 
domáci odchovanci: F. Jurovčík, J. Šulc, L. Galánek,  
F. Řezníček, J. Čibenka, R. Vata, D. Záleský, M. Makov
ič, P. Bobík, J. Guniš, V. Veteška, J. Zehnal, J. Fečanin,  
J. Fialka, V. Žiak, M. Haver, J. Nahálka, J. Gajda, V. Lez

Púchovský volejbal oslavuje polstoročnicu od svojho vzniku

Volejbalový oddiel v Púchove má korene na
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Púchovský volejbal oslavuje polstoročnicu od svojho vzniku

oslave narodenín jedného z jeho zakladateľov
Lezsay, P. Pospíšil, P. Baránek, J. Martiš, M. Gabčo,  
a P. Gabčo.

1981
Po víťazstve v II. lige muži hrajú I. SNL, kde skončia 

tretí. Družstvo v 80-tych rokoch pracuje pod ve-
dením trénera I. Štefku za asistencie postupne via-
cerých asistentov Gašpar, Láncoš, Vojnar. Predsedom 
oddielu je J. Kaššovic, vedúcim družstva bol J. Hach-
linec a masérom K. Moško. Družstvo tvorili hráči:  
J. Vágner, V. Vojnar, F. Božok, I. Kolařík, J. Vlk, K. Švá-
cha, M. Kováč, L. Halanda (dnešný prezident SVF),  
J. Tandler, J. Kováčik, M. Crkoň, D. Balážik, P. Mora-
včík, V. Meszároš, D. Nébus, Z. Cikrdle, Š. Richtárik, 
S. Gabčo, J. Bernátek, R. Krcho, L. Kudroň, I. Fuljer,  
R. Chocholák, L. Váša, T. Ballay.

1982-1990
V 80-tych rokoch sa výbor posilňuje o ďalších funk-

cionárov: S. Panvica, V. Žiak, V. Veteška, J. Guniš, J. 
Körmendi, K. König, F. Calpaš a F. Čerňanský. Muž-
stvo skončí na medailových miestach v rokoch 1985 
(bronz) a 1987 (striebro). Úspechom bol postup do 1. 
dorasteneckej ligy v roku 1984, o čo sa pričinili Štefan 
Marinič a neskôr Ladislav Dvorský.

V 1. SNL pôsobia muži 11 rokov a ligu konečne 
vyhrávajú v rokoch 1988 a 1990, ale nedarí sa im 
postúpiť cez silných českých súperov do vyššej 
súťaže. V roku 1988 nepostúpili cez VŠ Praha a v roku 
1990 cez TJ Vítkovice. V tomto období začína praco-

vať „B“ družstvo mužov, ktorí štartujú v II. lige. 
1991
Muži opäť vyhrávajú I. SNL a postupujú priamo do 

I. federálnej ligy. Ako nováčik pôsobia veľmi úspešne, 
keď obsadzujú 7. a 6. miesto a zároveň dvakrát  
2. miesto v Slovenskom pohári. TJ Gumárne reprez-
entovali: P. Bella, R. Dvoran, J. Kováčik, R. Krcho, M. 
Kvasnica, Z. Haver, P. Tandler, L. Kudroň, L. Váša, I. Ful-
jer, R. Chocholák,E. Gábor, D. Čelko, S. Sereda (Ukra-
jina), R. Paljonis (Litva), M. Capcara, T. Ballay. Predse-
dom Volejbalového oddielu bol J. Kaššovic, trénerom 
I. Štefko, asistentom F. Božok, vedúcim J. Hachlinec 
a masérom K. Moško. Okrem ligových povinnos-
tí sa družstvo mužov zúčastňuje významných za-
hraničných akcií. Medzi najvýraznejšie úspechy patrí 
1. miesto na turnaji v Portugalsku, kde štartuje pod 
hlavičkou ČSSR B, kde postupne víťazí nad repre-
zentáciami Izraela, Švédska B a domáceho Portugal-
ska a získava pohár Portugalskej televízie.

1993
V ročníku 1992/93 obsadzuje družstvo mužov  

2. miesto v SR a zabezpečuje si historicky prvé 
vystúpenie v európskej lige Pohára víťazov pohárov 
proti družstvu Kyjeva. Rozpadom federácie sa mení 

názov TJ Gumárne na 
ŠK Matadora zároveň 
vzniká samostatná 
Slovenská súťaž – Ex-
traliga. V roku 1993 
postupuje družstvo 
dorastencov pod 
vedením trénera  
P. Baránka do II. Ligy.  
O rok neskôr už 
druž stvo postu-
puje do I. ligy.  
K tomuto úspechu ich 
doviedol tréner Š. Ma-
rinič a vedúci družstva 
Ľ. Sobolič. 

Volejbalový oddiel 
od vzniku trénoval  
a hral súťaže na antu-

kových ihriskách. Koncom 70.-tych rokov vybudo-
val oddiel 3 tréningové antukové ihriská vedľa te-

nisových kurtov, čo pozitívne ovplyvnilo tréningový 
proces a výsledky v súťažiach. Po postupe do I. SNL 
začali muži hrať majstrovské súťaže v športovej hale, 
ktorej kapacita bola 435 miest na sedenie. Na maj-
strovské zápasy bola hala vždy vypredaná, keď na ne 
chodilo 500-600 divákov.

Takmer celé toto 23-ročné obdobie pracovali vo 
vedení mužského volejbalu tí istí ľudia: predseda 
oddielu J. Kaššovic, tréner I. Štefko a vedúci oddie-
lu J. Hachlinec. Za celé obdobie družstvo mužov  
6x postúpilo do vyššej súťaže a ani raz nevypadlo 
do nižšej súťaže. Odchovanci púchovského volejba-
lu pôsobili a stále pôsobia aj v iných mestách, ako  
i v reprezentácii SR vo všetkých kategóriách. Poďako-
vanie za úspešné výsledky v tomto období si zaslúžia 
okrem realizačného tímu a hráčov aj ich fanúšikovia 
a hlavný sponzor Gumárne Púchov. Vďaka nemalým 
finančným prostriedkom, ktoré gumárne poskytli 
na rozvoj volejbalu, sa položili dobré základy jeho 
ďalšieho rozvoja, ktorý vyvrcholil tromi titulmi Maj-
strov SR a úspešným pôsobením v európskych 
súťažiach. To už však bolo v ďalšej etape – v ére ŠK 
Matador Púchov.

Za pomoci I. Štefku spracoval Slavomír Flimmel
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SPOMIENKA
„Čas plynie a nevráti, čo 
vzal, zostali len spomienky a 
žiaľ.“ Dňa 2. 7. 2020 uplynie 
13 rokov odvtedy, čo nás 
opustila naša drahá mama, 
babka a prababka MAR-
GITA DOLEŽELOVÁ. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Kto odišiel, ostáva v srd- 
ciach tých, ktorí ho mi-
lovali...“ Dňa 25. 6. 2020 
uplynulo 20 rokov, čo nás 
opustil náš drahý manžel, 
otec a dedko VILIAM 
DÜREŠ. Kto ste ho pozna-
li, spomeňte si s nami. 

S láskou spomínajú príbuzní. 

SPOMIENKA
“Ťažko sa hľadajú tie 
správne slová, keď vynáraš  
sa mama v pamäti znova. 
Spomienka na Teba stále 
živá, kiežby nikdy neprišla 
tá smutná chvíľa. My chceli  
sme Ťa pre seba, Pán Boh 
Ťa zobral do neba.” Dňa 1. 
7. 2020 si pripomenieme 
5. výročie úmrtia našej  
drahej manželky, mamy, babky a prababky 
ALŽBETY TRNÍKOVEJ z Nosíc. 

S láskou a úctou spomína manžel 
a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 29. 6. 2020 uplynulo 
10 smutných rokov, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a 
dedko VIKTOR BLAŽEJ. 
Kto ste ho poznali,  
venujte mu tichú 
spomienku. 

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
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SPOMIENKA
Dňa 2. 7. 2020 si pripome-
nieme 2. smutné výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, svokra, ded-
ka, pradedka a prapraded-
ka ŠTEFANA PAVLOVIČA 
z Hor. Kočkoviec. Kto ste 
ho poznali, venujte mu  
s nami tichú spomienku  
s modlitbou. 

S láskou a úctou na neho spomínajú manželka Han-
ka, dcéry Milka a Anička s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Očiam si odišla, v srd- 
ciach si zostala.“ Dňa 26. 6. 
2020 uplynulo 13 rokov  
od úmrtia našej mamy 
a babky VINCENCIE 
SLÁDEKOVEJ. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku. 

S láskou spomína dcéra Eva, syn Ľubo s Betkou, 
vnučka Marcelka a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30. 6. 2020 uplynie 
15 rokov, čo nás navždy  
opustil náš milovaný  
ROMAN HREBÍK. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou spomínajú, manželka, dcéry, rodičia a brat.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia

Royova 789  (oproti Sociálnej poisťovni)

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374.
• Kúpim garsónku, jednoizbový alebo dvojizbový 
byt v Púchove. Tel. kont. 0944 936 501.
• Kúpim chatu alebo pozemok v Púchove a okolí.  
T. č. 0903 051 645.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do dlhodobého prenájmu čiastočne  
zariadený 3-izbový byt v Púchove. Voľný od 1. 8. 
2020. Tel. 0908 721 600.
• Prenájom nebytových priestorov PU – Royova ul.  
1.) 45 m2, 1.posch., vlast. WC; 2.) 22 m2, príz., samost. 
vchod, bez WC. T. č. 0917 816 585.

SLUŽBY
• 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. 9. 2020. Renovácia 
starých dverí, zárubní, vstavaných skríň  
a kuchynských liniek. Tel. 0907 422 113.
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov.  
Tel. 0902 356 631.
• 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.
• Rekonštrukcie domov, bytov, nebytových priesto-
rov, panelákových schodíšť, maľby, nátery, stierky, 
omietky, sadrokartón, fasády. T. č. 0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky.  
T. č. 0911 689 723.

PREDAJ - RÔZNE
• Predám ručný mlynček na ovocie za 5 Eur. Tel. 0903 
661 565.

KÚPA - RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937.
• Kúpim pojazdný motocykel značky Jawa typ 
250, 350, 500 aj doklady alebo motor typ 250/353.  
Tel. kont. 0951 489 709. 

STRATY - NÁLEZY
• Začiatkom júna sa našiel zväzok kľúčov s koženým 
príveskom na Obrancov mieru. Majiteľ si ich môže 
vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii.
• Dňa 25. 6. 2020 sa našli dámske hodinky. Majiteľ 
nech sa prihlási na t. č. 0902 460 175.
• Dňa 27. 4. 2020 sa pri ihrisku na ul. Obrancov mieru  
našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v inzertnej 

I N Z E RT N Á
K A N C E L Á R I A

OZNAM
PRÍJEM SPOMIENKOK A 
OBČIANSKEJ INZERCIE 

CEZ E-MAIL
na reklama@puchovska

kultura.sk

Púchovské noviny v lete vychádzajú len v termínoch: 
7. 7., 28. 7. 18. 8. a 25. 8.
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kancelárii. 
• Dňa 7. 5. 2020 sa našla náušnica zo žltého kovu. Ma-
jiteľka 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.

PRÁCU HĽADÁ
• Vyučená kuchárka s viacročnou praxou hľadá prácu 
v odbore. Ponuky prosím v pracovné dni od 15.00 h 
na tel. č. 0902 297 042.
• 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
• 50-ročný telesne postihnutý muž na vozíku 
ponúka prácu osobnej asistentky/opatrovateľky. 
Podmienkou vodičský preukaz. T. č. 0940 713 746.

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

NEMOCNICA 
S POLIKLINIKOU
POVAŽSKÁ BYSTRICA
--------------------------

DETSKÁ 
POHOTOVOSŤ:
PO-PIA 16.00 - 22.00

SO-NE 7.00 - 22.00
Tel. 042/43 04 118

ÚTULOK
OZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983

INFORMÁCIA 
O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

v zmysle § 84ákona 138/2019Z.z.opedagogických 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov
Názov a adresa zamestnávateľa: 

Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov 02001
kontakt: mobil: 0905830798, 
e-mail: skola@zsmlapv.edu.sk 

Kategória a požiadavky na uchádzača: 
- technicko-hospodársky zamestnanec 

(úplné stredné vzdelanie)
- kuchár (výučný list v odbore)

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní

- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné 

zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola, Mládežnícka 

1434/16, Púchov 02001
- e-mailom na adresu: slavkajagrikova@azet.sk

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

PONUKA PRÁCE - údržbár/pomocný technik

Púchovská kultúra, s. r. o., Púchov hľadá šikovného 
údržbára - pomocného technika na hlavný pracovný 
pomer (7,5 h prac. čas.), ktorý má záujem pracovať v 
oblasti kultúry. Náplň práce: bežné údržbárske práce, príprava sály a ostatných 
miestností na akcie, pomocné technické práce, spolupráca pri riešení technických 
problémov s MsBP, sledovanie /šetrenie/ energií. Mzdové ohodnotenie: Táto pra-
covná pozícia zodpovedá II. stupňu náročnosti = mesačná mzda činí 696,- € brut-
to + možnosť osobného ohodnotenia. Nástup: 1. 9. 2020. Kontakt: +421 905 807 
292, sprava@puchovskakultura.sk

KÚPALISKO OD 15. 6.
OTVORENÉ

V ČASE OD 9:00 DO 19:00 HOD.
V ZÁVISLOSTI OD POČASIA



inzercia

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

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

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

5%
Z Ľ A V A N A C E L Ý

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

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

Z Á K A Z N Í C K E J K A RT Y

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

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

Z Ľ A V A N A V Y B R A N É
D O 25%

V O ĽN O P R E D A J N É P O L O ŽK Y


