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Fotosúťaž o najkrajšiu letnú fotografiu Púchova
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Do konca septembra 2020 na oficiálnej fa-
cebookovej stránke mesta prebiehala súťaž 
o najkrajšiu letnú fotografiu mesta Púchov.
V čísle 35 sme priniesli fotografie víťazov súťa-
že. Z veľkého množstva poslaných fotografií, 
ktoré síce nevyhrali, ale sú zaujímavé, dnes vy-
beráme fotografie autorov: Naďa Bašovská (fo-
tografia na titulnej strane), Roman Zágora (č.1), 
Jaroslava Kamenová (č.2), Rasťo Gabriš (č.3) 
a Miroslav Mikáč (č.4).
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Slovami primátorky: 
Cítim nesmiernu vďačnosť: ĎAKUJEM!

Posledné dni minulého týždňa boli obrovskou 
skúškou pre nás všetkých. Všetci sme rozoberali 
otázky: Či sa ísť dať testovať? Či je to bezpečné? Či 
je to zákonné? Či je to morálne? Každý z nás si tieto 
otázky zodpovedal po svojom. Väčšina z nás sa 
dali otestovať, aby zistili, či je infekčným nositeľom 
koronavírusu, alebo nie je. Pri výsledku nám väčšinou 
odľahlo, pretože bol negatívny. Osobne, keď som sa 
stretávala s občanmi po tom, ako absolvovali test, 
hovorili o úľave. Menšia úľava nastala po týchto 
neskutočne náročných dňoch aj pre všetkých, 
ktorí sme zabezpečovali za samosprávu priebeh 
celoštátneho testovania na COVID-19, pretože to 
bolo obdobie nesmierne veľkého stresu a strachu  
z nepoznaného. 

Mesto Púchov bolo dôkladne pripravené z hľadiska 
dezinfekcie, ochranných pracovných prostriedkov, 
administratívnych podkladov a množstva ďalších 
povinností, ktoré mu vyplývali z pokynov zadaných 
Vládou SR. Avšak najväčšie problémy nastali deň 
pred samotným testovaním, keď sme zistili, že zo 
strany štátu nebol zabezpečený dostatočný počet 
zdravotníkov. Som nesmierne rada, že sa nám 
podarilo na základe osobných výziev, prosieb, 
kontaktov, priateľov, zabezpečiť administratívnych 
pracovníkov, dobrovoľníkov i zdravotnícky personál 
tak, aby všetkých trinásť odberových tímov bolo 
kvalifikovaných a mohli profesionálne vykonávať 
odbery. 

Musím povedať, že všetci členovia odberových 
tímov – velitelia z Ozbrojených síl SR, zdravotníci, 
administratívni pracovníci, dobrovoľníci, príslušníci 
Polície SR a Mestskej polície Púchov sú skvelí ľudia, 
ktorí boli nadšení pre projekt pomoci ostatným  
a svojmu mestu. Som presvedčená, že v mnohých 
tímoch napriek sobotnému náporu, vládla priateľská 
atmosféra a všetci sa k testovaným občanom správali 
prívetivo a profesionálne. Ja vám všetkým, ktorí ste 
boli súčasťou týchto tímov, chcem aj touto cestou 
zo srdca poďakovať za vašu pomoc a za to, že vám 
nie je ľahostajné zdravie ostatných spoluobčanov. 
Len a len vďaka vám prebehli obidva dni testovania 
bez problémov a mne boli zasielané správy o vašom 
pozitívnom a profesionálnom prístupe k ľuďom. 

S ďakovaním však nekončím, pretože bez riadnej 
a zodpovednej organizácie celého tohto procesu 
zo strany samosprávy i zástupcov Ozbrojených síl 
SR, by celé testovanie skončilo fiaskom. Ďakujem 
Ing. Zuzane Brindzovej, PhD., vedúcej Oddelenia 
organizačného a vnútornej správy na MsÚ Púchov  
a jej tímu spolupracovníkov, prednostke MsÚ Púchov 
JUDr. Ivete Brindzovej, Ing. Martinovi Rosinovi, 
referentovi krízového riadenia a mjr. Františkovi 
Feckovi za ich obetavú prácu pri príprave a organizácii 
testovania na COVID-19 v meste Púchov. Ďakujem 
Mgr. Laure Krošlákovej, za profesionálnu prácu pri 
tvorbe kontinuálneho a aktuálneho mediálneho 
obsahu o testovaní v meste Púchov, prostredníctvom 
ktorého boli občania neustále informovaní o dianí na 
odberových miestach a mali tak možnosť v prípade 
vyťaženosti niektorého odberového miesta navštíviť 
iné, s nižšou kapacitou čakajúcich. 

Ďakujem poslancom, ktorí sa počas víkendu 
aktívne zapojili do pomoci ako dobrovoľníci v prvej 
línii – Bc. Cyrilovi Crkoňovi a Ing. Ľubici Kuchařovej. 
Taktiež Mgr. Angele Lazorovej a viceprimátorovi 
Ing. Lukášovi Ranikovi, ktorí sa zapojili i do terénnej 
práce pri kontrole priebehu testovania na trinástich 
odberových miestach. Ďakujem za dezinfekciu 
priestorov odberových miest, ktorú zabezpečuje  
v meste Podnik technických služieb mesta Púchov, 
s.r. o. a Autobusová doprava Púchov, a.s., ktorých 
zamestnancom i konateľom - M. Svobodovi,  
Ľ. Kozákovi a J. Danižovi ďakujem za súčinnosť, taktiež 
pracovníkom umyvárne ADP, ktorí s dezinfekciou 
vypomáhajú. 

Ďakujem Ing. Marte Kaveckej za prípravu 
občerstvenia pre odberové tímy, konateľovi Púchov 
servis, s.r.o. za technickú prípravu priestorov 
odberových miest. Ďakujem taktiež zapojeným 
členom DHZ Púchov pod vedením veliteľa Ing. 
Michala Koukala a DHZ Nosice pod vedením veliteľa 
Ing. Petra Rosinu. Dobrovoľní hasiči pomáhali počas 
celého víkendu s rozvozom materiálu na jednotlivé 

odberové miesta i s usmerňovaním čakajúcich ľudí  
a ich presúvaním na menej vyťažené odberové 
miesta. V neposlednom rade ďakujem všetkým 
správcom objektov – riaditeľom a riaditeľkám škôl, 
školníkom a upratovačkám, konateľovi Púchovskej 
kultúry, s.r.o., prevádzkarom a správcom vybraných 
objektov, kde sa nachádzali odberové miesta. 
Ďakujem i pánovi Mgr. Jozefovi Palieskovi za 
poskytnutie ochranných rúšok pre občanov mesta, 
pretože stále neprestávame s pomocou druhým, 
a to aj počas obdobia celoplošného testovania  
O výsledkoch testovania v našom meste i okrese sa 
dočítate viac v tomto vydaní Púchovských novín na 
strane na str.4. Výsledky testovania v našom okrese 
potvrdili oproti ostatným okresom vyššie čísla 
pozitívne testovaných a ja verím, že tento projekt 
testovania mal a má pre naše mesto význam a šírenie 
koronavírusu sa tu podarí zastaviť.

V uplynulom týždni zasadalo Mestské zastupiteľstvo 
v Púchove, na ktorom poslanci jednohlasne schválili 
Dodatok k Zásadám podpory mladých rodín v meste 

Púchov, ktorými sa predlžuje lehota podania žiadosti 
o príspevok pri narodení dieťaťa zo 60 dní na 6 
mesiacov. Poslanci jednohlasne odsúhlasili návrh 
pomoci aj púchovským prevádzkam, ktorá spočíva  
v možnosti prevádzkovania letnej terasy aj po sobote 
31.10.2020, teda počas trvania mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu, a to  
v období od 1.11.2020 do 31.3.2021, pričom sú 
počas tohto obdobia oslobodení od úhrady miestnej 
dane za užívanie verejného priestranstva. Ďakujem 
poslancom MsZ v Púchove za prejavenie solidarity 
voči občanom a podnikateľom mesta Púchov.

Skončil sa október, Mesiac úcty k starším a my 
sme tak aj z úcty k starším a tiež všetkým vôkol nás, 
uzavreli tento mesiac práve celoplošným testovaním 
na COVID-19, ktorého cieľom bolo (a nasledujúci 
víkend aj bude) zachytiť všetkých infikovaných 
a zamedziť ďalšiemu šíreniu tohto infekčného 
ochorenia. Na základe pondelkového zasadnutia 
Ústredného krízového štábu SR je zrejmé, že naše 
mesto sa opätovnému testovaniu cez nasledujúci 
víkend nevyhne. Je veľmi pravdepodobné, že 
prípravy na ďalší víkend ďalšie testovanie budú 
prebiehať v obdobnom duchu a predpokladám 
samotný výkon testovania na totožných odberných 
miestach. Viac budeme informovať na všetkých 
oficiálnych informačných kanáloch Mesta Púchov, 
po zverejnení regulárnych informácií zo strany Vlády 
SR. 

Je dôležité, aby sme i naďalej ostávali trpezliví  
a zodpovední, voči sebe i ostatným priateľom, 
blízkym či spoluobčanom. A viete čo? Netreba sa 
báť! V Biblii sa veta „nebojte sa“ údajne nachádza 365 
krát. Boh nám takto každý deň pripomína, že strach 
nemá miesto v našom živote. Zostaňme zodpovední 
aj naďalej a dodržujme opatrenia aj keď máme 
negatívny výsledok testu, pretože je možno malou 
priepustkou na slobodnejší pohyb, ale určite nie je 
zárukou, že nemôžeme ochorieť. 

Hoci sme si Sviatok všetkých svätých 1. novembra 
nemohli pripomenúť zapálením sviečky na hrobe 
našich blízkych z dôvodu obmedzení voľného 
pohybu bez príslušného certifikátu, venovali sme 
svojim blízkym aspoň srdečné myšlienky, modlitby 
a verím, že keď toto náročné obdobie pominie, 
budeme si to môcť vynahradiť naplno. Úprimne 
verím, že súčasné obdobie je pre nás veľkou 
skúškou, ktorú zvládneme iba s veľkou pokorou, 
empatiou a vierou v krajšie zajtrajšky, ktoré sú už 
isto iste za rohom. A preto mi na záver ostáva len 
dodať: „Jestvuje len jedna zbraň, len jeden liek proti 
smútku – vďačnosť.“ (Ida Friederike Görres) A ja, VÁM 
VŠETKÝM, zo srdca ĎAKUJEM! 

Katarína Heneková 
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Výsledky testovania na COVID-19 v Púchove
Počas víkendu 31.10. – 1.11.2020 sa v meste 

Púchov na trinástich odberových miestach otes-
tovalo spolu 10.617 občanov, z ktorého počtu 
bolo 240 osôb pozitívne testovaných na infekčný 
koronavírus. Toto číslo predstavuje 2,26% osôb  
s pozitívnym výsledkom testovania, a to z cel-
kového počtu zúčastnených. Počas testovania 
neboli v meste Púchov zaznamenané žiadne pro-
blémy či anomálie. 

Podľa informácií z Úradu vlády SR sa testovania na 
Slovensku zúčastnilo celkovo 3.625.663 obyvateľov, 
z čoho bolo 38.359 osôb pozitívne testovaných na 
COVID-19, t.j. 1,06%. V Trenčianskom samosprávnom 
kraji dopadli výsledky testovania v jednotlivých okre-
soch veľmi rôzne (viď tabuľka). Zverejňované čísla sa 
v priebehu pondelka v detailoch rôznili, pravdepo-
dobne sa pôvodne zverejnené čísla očisťovali od 
údajov cezpoľných účastníkov testovania.

Najnižší podiel pozitívnych výsledkov testov na 
Slovensku mal okres Revúca, a to 0,27%. Nasledoval 

okres Banská Štiavnica s 0,28% a Rožňava s 0,29%. 
Najvyšší podiel pozitívne testovaných mal okres 
Čadca, a to 3,22%, nasledoval okres Stará Ľubovňa 
s 2,80%. Okres Púchov s 2,65% pozitívnych testov 
skončil ako tretí najhorší na Slovensku. 

Výsledky testovania v jednotlivých obciach nášho 
okresu neboli do uzávierky Púchovských novín zná-
me, len niektoré obce zverejnili na svojich webových 
stránkach neoficiálne informácie. Napr. v Beluši bolo 
testovaných 3.931 osôb, z nich 89 pozitívne (2,26%), 
v Lednických Rovniach z 3.000 testovaných bolo 85 
pozitívnych (2,83%) a v Dolných Kočkovciach zo 719 
testovaných bolo až 33 pozitívnych (4,59%).

Krízový štáb SR v pondelok večer rozhodol, že 
druhé kolo testovania bude, nie však vo všetkých 
okresoch. V okresoch, v ktorých bol podiel pozitív-
nych testov menši ako 0,7%, druhé kolo testovania 
nebude. 

Zdroj: MsÚ Púchov, ÚV SR

Od pondelka 2.11. neplatí zákaz vychádzania 
pre ľudí s negatívnym testom na COVID-19

Vláda dňa 28. októbra 2020 predĺžila obmed-
zenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra. 
Zákaz vychádzania stále nebude platiť medzi 
1. až 5. hodinou, rovnako pre ľudí s negatívnym 
testom na ochorenie COVID-19. Nové výnimky 
zo zákazu platia od pondelka 2. novembra.  

Negatívny test budú obyvatelia deklarovať výsled-
kom RT-PCR testu alebo antigénového testu vykona-
nom v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. Testy 
musia byť vykonané od 29. októbra do 1. novembra. 
Výnimka platí pre deti do desať rokov. Bez negatív-
neho testu si bude možné počas zákazu vychádzania 
zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby 
ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných 
hmôt či krmiva pre zvieratá. Výnimka sa týka aj cesty 
do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladné-
ho lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehli-
adky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo prí-
buzným a cestu späť.

Taktiež  možno ísť bez negatívneho testu na po-
hreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo, či ísť na krst. 
Platí to aj pri ceste s cieľom starostlivosti o blízku 
osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný. 
Taktiež na cestu za účelom absolvovania RT-PCR tes-
tu na COVID-19 a spiatočnú cestu. Výnimka je aj na 
prechádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov 
od miesta bydliska a na cestu s cieľom starostlivos-
ti o hospodárske zvieratá. Rodičia budú môcť svoje 
deti zaniesť do jaslí či do materskej školy. Výnimka 
zo zákazu sa týka aj cesty do školy v prípade žiakov 
nultých ročníkov, prvého až štvrtého ročníka základ-
nej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj cesty do  
a zo zariadenia výchovného poradenstva.

Zákaz vychádzania neplatí ani pre ľudí, ktorí pre-
konali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad 
nie starší ako tri mesiace. Rovnako pre tých, ktorým 
bolo diagnostikované v období od 1. augusta do 
15. októbra 2020. Výnimku zo zákazu majú aj osoby, 
ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindi-
kácia neumožní vykonanie testu. Platí aj pre ľudí so 
stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnu-
tím, ľudí so závažnou poruchou autistického spektra 
alebo ľudí s ťažkým, vrodeným alebo získaným imu-
nodeficitom. Rovnako aj pre onkologických pacien-
tov, ktorých by obmedzenie mohlo vystaviť riziku 
omeškania pravidelnej alebo naplánovanej terapie.

Zdroj: minv.sk, foto: Slavomír Flimmel
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Na minulotýždňovom Mestskom zastu-
piteľstve v Púchove, ktoré sa uskutočnilo  
v stredu 28.10.2020, schválili prítomní poslanci  
v počte 13 z 19 poslancov, v bode č. 5, jed-
nohlasne Dodatok č. 1 k Zásadám podpory 
mladých rodín v meste Púchov, ktorými sa 
predlžuje lehota podania žiadosti o príspevok 
pri narodení dieťaťa zo 60 dní na 6 mesiacov. 

V nasledovných dvoch bodoch č. 6 a č. 7 - opäť 
jednohlasne - odsúhlasili prítomní poslanci pomoc 
púchovským prevádzkam, ktorá spočíva v možnosti 
prevádzkovania letnej terasy aj po sobote 31.10.2020, 
teda počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu, a to v období od 
1.11.2020 do 31.3.2021, pričom užívanie verejného 
priestranstva v tomto období z tohto titulu bude 
oslobodené od platenia miestnej dane. Oproti pred-
kladanému Návrhu Všeobecne záväzného nariade-
nia č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 8/2020 Pravidlá času predaja  
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Púchov a s tým súvisiaci Dodatok Všeobecne záväz-
ného nariadenia Mesta Púchov č. 11/2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mes-
ta Púchov č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto 
Púchov, schválili tiež poslanci pozmeňovací návrh, 
týkajúci sa prevádzkovania exteriérového sedenia  
v danom období bez hudobnej produkcie. 

Okrem iného boli zo strany Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí predkladané Zásady, ktorými sa ur-
čuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom 
a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov. 
Predmetné zásady však boli z programu zasadnutia 
vzaté späť z dôvodu nutnosti ich posúdenia zo strany 
Ekonomickej komisie s tým, že ich prerokovanie od-
ložili poslanci na decembrové zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva. Cieľom je, aby predmetné zásady 
mohli byť účinné podľa už od 1.1.2021. 

Primátorka mesta uvádza: „Osobne ma potešilo, 
že poslanci odsúhlasili predložené návrhy zo stra-
ny mestského úradu na pomoc občanom mesta  
a ja verím, že aj touto formou môžeme uľahčiť pod-
mienky života v našom meste obyvateľom Púchova 
a časti podnikateľov. Našim zámerom je pokračovať 
v pomoci aj v ďalších oblastiach a pracujeme na tom, 
aby na decembrovom zastupiteľstve boli schválené 
aj nové návrhy smerujúce k pomoci tým najzrani-
teľnejším.“ 

Laura Krošláková 
Foto: Slavomír Flimmel 

Poslanci na mimoriadnom MsZ schválili pomoc 
pre púchovské prevádzky i mladé rodiny 
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Mestská polícia

Polícia informuje

Falošné bankovky
Hliadku mestskej polície požiadali o spoluprácu 

z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Tren-
číne. Ako nezúčastnená osoba sa zúčastnili na 
čerpacej stanici na Nimnickej ceste na prehliadke 
osobného motorového vozidla. Na mieste polícia 
zaistila falošné 50-eurové bankovky.

Neustrážila si psíka
Na oddelenie mestskej polície prišla žena  

z Púchova, ktorá priniesla psíka malého vzras-
tu, ktorého našla na Továrenskej ulici v Horných 
Kočkovciach. Mestskí policajti zistili majiteľku 
psa, ktorá sa svojim konaním dopustila priestup-
ku proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Púchov o chove psov. Žena si prišla psíka prevziať 
na oddelenie mestskej polície, hliadka vyriešila 
priestupok napomenutím. 

Pil na verejnosti
Púchovskí mestskí policajti riešili na Štefániko-

vej ulici priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu – požívanie alkoholu na verejnom 
priestranstve. Hliadka muža predviedla bez po-
užitia donucovacích prostriedkov na oddelenie 
mestskej polície za účelom podania vysvetlenia. 
Pri orientačnej dychovej skúške mu v dychu na-
merali 2,88 promile alkoholu. Asi po pol hodine 
ho po zaplatení desaťeurovej pokuty mestskí po-
licajti prepustili. 

Vírus, nevírus, klient je klient
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého sa po meste okolo by-
toviek pohybujú dvaja neznámi mladí muži, ktorí 
mali na krkoch visačky Slovenského plynárenské-
ho priemyslu. Následne zaznamenali na oddelení 
ďalšie tri podobné oznámenia. Hliadka na mieste 
zaistila dve osoby, na zákazníckej linke mestskí 
policajti overili, že sú pracovníci SPP a že vyko-
návajú prieskum a uzatváranie zmlúv ako terénni 
pracovníci. Hliadka oboch poučila, že v dobe zá-
kazu vychádzania z dôvodu ochrany obyvateľov 
pred ochorením Covid-19, by mal ich nadriadený 
alebo zamestnávateľ zvážiť riziko ich práce pre 
občanov. 

Znečistil cestu
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého je na Svätoplukovej 
ulici vozovka znečistená blatom. Hliadka na mies-
te zistila, že k znečisteniu došlo pri vývoze zeminy 
z priľahlého pozemku, na ktorom sa vykonávajú 
prípravné práce na stavbu. Na mieste zastihli 
mestskí policajti vedúceho prác, ktorý znečistenú 
cestu vyčistil zametacím vozidlom. 

Deň otvorených dverí...
Hliadku mestskej polície oslovil počas hliad-

kovej činnosti muž z Púchova s tým, že na Ulici  
1. mája sa v jednom z bytov svieti napriek tomu, že 
majiteľ bytu mal byť v domove sociálnych služieb. 
Na miesto prišla aj hliadka Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Púchove, ktorú oznamovateľ 
rovnako zavolal. Mestskí i štátni policajti vzápätí 
spoločne skontrolovali otvorený byt, v ktorom sa 
nikto nenachádzal. Byt následne uzamkol ozna-
movateľ, ktorý od neho vlastnil kľúč.

Zdriemol si pri škole
Hliadka mestskej polície preverovala ozná-

menie, podľa ktorého pri ZŠ Komenského leží 
opitý muž. Hliadka následne kontaktovala jeho 
súrodencov, ktorí si muža prevzali. Priestupok vy-
riešili napomenutím.

V utorok 27. októbra v ranných hodinách došlo na 
diaľnici D1 pri Ilave smerom na Belušu k dopravnej 
nehode, ktorá na tri hodiny úplne obmedzila dopra-
vu v danom úseku.

Podľa doterajších zistení k dopravnej nehode došlo 
tak, že 41-ročný vodič z okresu Dolný Kubín viedol 
návesovú jazdnú súpravu tvorenú z ťahača zn. Vol-
vo a návesu zn. Panav po diaľnici D1, v pravom prie-
bežnom jazdnom pruhu, v smere jazdy na Púchov. 
V mieste dopravnej nehody z dôvodu únavy zaspal 
a plynule prešiel s návesovou súpravou cez pravú 
krajnicu až na trávnatý porast, kde prednou časťou 
ťahača narazil do kovových zvodidiel diaľnice. Vodič 
následne strhol riadenie vľavo cez oba jazdné pruhy, 
kde narazil do kovových zvodidiel a zostal stáť skríže-
ný cez oba jazdné pruhy.

Vodič našťastie po dopravnej nehode neutrpel 
žiad ne zranenia. Diaľniční policajti vodiča podrobili 
dychovej skúške. Tá bola negatívna. Na vozidle vznik-
la škoda predbežne vyčíslená na asi 6000 eur a na za-
riadení diaľnice (zvodidlách a dopravnom značení) 
bola škoda vyčíslená na asi 2000 eur.

Doprava bola počas dokumentovania dopravnej 

nehody a odstránenia kamiónu, ktorý tvoril prekážku 
v cestnej premávke, odklonená cez výjazdovú vetvu 
Ilava smerom na cestu I/61. 

Polícia upozorňuje vodičov - vodiči (nielen náklad-
ných vozidiel), nepreceňujte svoje sily a v prípade ak 
sa cítite unavení, odstavte svoje vozidlo na najbliž-
šom bezpečnom mieste a oddýchnite si. V noci si 
plánujte častejšie prestávky, pretože prekonávanie 
únavy počas sedenia za volantom je veľmi náročné 
a v mnohých situáciách to dopadne tak, ako to vidíte 
na obrázku. Snažte sa predísť svojim zodpovedným 
správaním rozsiahlym škodám a zdržaniu nielen 
seba ale aj ostatných vodičov. 

Vodiči nákladných vozidiel a autobusov pozor!  
Z dôvodu eliminácie vzniku podobných dopravných 
nehôd bude zameraný zintenzívnený výkon služby 
na oddelení cestného dozoru a špeciálnych kontrol 
krajského dopravného inšpektorátu Krajského riadi-
teľstva Policajného zboru v Trenčíne na vykonávanie 
kontrol dodržiavania časov jázd a odpočinkov u vo-
dičov nákladných vozidiel a autobusov. 

KR PZ Trenčín 

Nehoda kamióna uzatvorila na tri hodiny 
diaľnicu medzi Ilavou a Belušou

Dopravná nehoda v dôsledku mikrospánku zablokovala na tri hodiny premávku na diaľnici D1 medzi Ilavou  
a Belušou.                    FOTO: KR PZ Trenčín 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 44. kalendárnom týždni stalo 18 dopravných 
nehôd. Nikto pri nich nezomrel, ťažko sa zranili dva-
ja ľudia. Informoval o tom odbor dopravnej polície 
Prezídia Policajného zboru. Od začiatku roka sa na 
cestách Trenčianskeho kraja stalo 904 dopravných 
nehôd, čo je o 188 menej, ako v rovnakom období 
minulého roku. Zomrelo pri nich 25 ľudí (medziročný 
nárast o troch). Ťažké zranenie utrpelo 57 osôb, čo je 
o 13 menej, ako v rovnakom období roku 2019.

Na slovenských cestách sa v 44. týždni stalo 213 do-

pravných nehôd. Nevyžiadali si žiadnu ľudskú obeť, 
čo sa na Slovensku stalo naposledy v marci minu-
lého roku. Od začiatku roka si dopravné nehody na 
slovenských cestách vyžiadali 198 ľudských životov, 
čo je o desať viac, ako v rovnakom období minulého 
roku. 

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Žilinského 
samosprávneho kraja, kde od začiatku roka zomrelo 
40 ľudí. Najmenej obetí – 16, si tento rok vyžiadali do-
pravné nehody v Prešovskom samosprávnom kraji.

pok

Slovenské cesty si nevyžiadali žiadnu ľudskú 
obeť, stalo sa to len druhýkrát za tri roky



spravodajstvo 7

Jeseň je obdobím umeleckých diel 
prírody, ktorá je ako krásna paleta. 
Stromy ohromujú pestrými farbami. 
Takýmto krásnym umeleckým dielom 
je aj človek v jeseni života. Formoval 
a tvaroval ho majster život svojimi ra-
dosťami, skúškami, ale aj starosťami. 

Milé staré mamky a starí ockovia, 
sme presvedčení, že jeseň vášho ži-
vota vám vaše vnúčence spestrujú  
a skrášľujú tým, že vás obdarúvajú svo-
jim pohladením či úsmevom, básnič-
kou a aj pesničkou. Október ako me-
siac úcty k starším je aj na to, aby vám 
vaše vnúčence prejavili svoju nehu, 

boli k vám ešte milšie a vrúcnejšie. 
Preto sme si pre vás pripravili pozdrav 
v podobe krátkeho videa, ktoré si mô-
žete pozrieť na školskej facebookovej 
stránke ZŠ Mládežnícka.

Šálku voňavého čaju, sladké koláče,
vľúdnu tvár, ruku, ktorá vie tak nežne 

pohladkať...
A veľké srdce plné lásky!
Stará mama, starý otec, to všetko  

u vás vždy nájdem,
A preto vás máme tak radi.

Žiaci a triedna pani učiteľka 2.a  
ZŠ Mládežnícka 

Chceli by sme sa poďakovať deťom 
a pani učiteľkám z MŠ Slovanská za to, 
že na nás ani tento rok nezabudli. I keď 
sme sa nemohli stretnúť osobne, deti 
si na nás dôchodcov spomenuli, po-
zdravom a kresbami nás veľmi potešili:

Mesiac úcty k starším
Milí naši starí rodičia,
keďže sa nemôžeme stretnúť
a krátkym vystúpením osláviť s Vami 

Mesiac úcty k starším
ako po minulé roky, aspoň takto Vás
chceme pozdraviť a na diaľku potešiť.
Želáme Vám veľa zdravia a radosti
a tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.
Vaši škôlkari
Ešte raz ďakujeme a tešíme sa naše 

ďalšie stretnutie. 
Elena Gelnárová, predsedníčka  
ZO JDS v Horných Kočkovciach 

Už tradične sa naša Základná škola J. A. Komen-
ského v Púchove zapája do medzinárodného pro-
jektu Záložka do knihy spája školy. 

Projekt organizuje Slovenská pedagogická kniž-
nica a je zameraný na podporu kreatívneho čítania 
na základných školách. Témou 11. ročníka česko-slo-
venského projektu Záložka do knihy spája školy je: 
„Radosť ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.“ Tento 
školský rok sa do projektu zapojilo 938 škôl s celko-
vým počtom 106.739 žiakov. Z Českej republiky to 
bolo 246 škôl s počtom 23.810 žiakov a zo Slovenskej 
republiky sa do projektu zapojilo 692 škôl s počtom 
82.929 žiakov. Našej škole bola v rámci projektu pri-
delená Základná škola s materskou školou v Hornej 
Kráľovej. Kvôli aktuálnemu dištančnému vzdelávaniu 
organizátor predĺžil termín výmeny záložiek s part-
nerskými školami. Naša škola aj s pridelenou školou 
však výmenu ešte stihli, a to hlavne vďaka usilovným 

a šikovným žiakom, ktorí inšpirovaní svojou obľúbe-
nou knihou vyrábali krásne záložky. Pridelenej škole 
sme poslali 120 ks záložiek. 

Teším sa, že po opätovnom návrate do škôl si aj 

naši žiaci vyberú záložku z partnerskej školy, ktorá im 
poslúži v práve rozčítanej knihe alebo ich inšpiruje  
k ďalšiemu čítaniu. 

Miroslava Gergelová, ZŠ J. A. Komenského 

Aktivity materských a základných škôl
ZŠ J.  A. Komenského: Záložka do knihy spája školy

Prekvapenie pre starých rodičov

Srdečný pozdrav od škôlkarov 
MŠ Slovanská
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Od jari 2019 sa Podnik technických služieb mes-
ta, s.r.o. súdi s firmou WOOD ENERGY, s.r.o., ktorá 
žiada od púchovskej mestskej spoločnosti zapla-
tenie pokuty 112.705 eur.

O čo ide v tomto právnom spore?
Krátko po komunálnych voľbách v roku 2014, pred-

tým ako stihlo nastúpiť nové vedenie mesta na čele  
s primátorom Rastislavom Henekom, podpísal ko-
nateľ Podniku technických služieb, s.r.o. (ďalej PTSM) 
Ján Krajčovič zmluvu s firmou WOOD ENERGY o vý-
voze komunálneho odpadu na skládku Semeteš pri 

Čadci. Zmluva na rok 2015 stanovila množstvo 5.500 
m³ odpadu, ktoré sa mesto zaväzuje vyprodukovať 
za rok, a to pod hrozbou pokuty. V zmluve bola do-
hodnutá tzv. exkluzivita vývozu odpadu pre firmu 
WOOD ENERGY. V prípade jej porušenia je prevádz-
kovateľ skládky oprávnený požadovať zaplatenie 
pokuty vo výške 5.000 eur za každé jednotlivé poru-
šenie exkluzivity. Obidve strany si tiež dohodli odliš-
ný spôsob doručovania písomností, ako ustanovuje 
Občiansky zákonník. 

Zmluva s firmou WOOD ENERGY bola pre PTSM veľ-
mi nevýhodná aj vzhľadom na skutočnosť, že zmluvy 
za predchádzajúce roky takéto sankcie neobsahova-
li. Celý sofistikovaný proces smerujúci k uzatvoreniu 
nevýhodnej zmluvy trval iba 2 dni a uskutočnil sa iba 
3 dni pred nástupom nového vedenia mesta. Dňa 
10.12.2014 sa konalo mestské zastupiteľstvo, na kto-
rom schválili uzavretie zmluvy o skládkovaní odpadu 
medzi mestom Púchov a PTSM (zmluva podpísaná 
dňa 11.12.2014) a už dňa 12.12.2014 uzavrel PTSM 
zmluvu o skládkovaní odpadu s WOOD ENERGY. Sta-
lo sa tak verejným obstarávaním (v čase od 11.12. do 
12.12.2014 ?), ktoré prebehlo podľa názoru právneho 
zástupcu PTSM JUDr. Antona Školeka nezákonným 
spôsobom. 

Konateľ PTSM Krajčovič vypovedal zmluvu so spo-
ločnosťou WOOD ENERGY listom poslaným dňa 
28.9.2015, ktorý firma WOOD ENERGY fyzicky prevza-
la až dňa 2.10.2015. Podľa JUDr. Školeka je nespor-
nou skutočnosťou (potvrdzuje to výpis sledovania 
zásielky), že výpoveď sa dostala do sféry dispozície 
adresáta dňa 29.9.2015, čo je v zmysle Občianskeho 
zákonníka postačujúce. Firma WOOD ENERGY výpo-
veď zmluvy neuznala s odvolaním sa na znenie zmlu-

vy, podľa ktorej mala výpoveď dostať do 30.9.2015, 
čo sa vraj nestalo. Celkovo si od PTSM nárokuje za-
platenie pokuty cca 2.177.000 eur spolu s úrokom 
omeškania a v aktuálnom súdnom spore žiada zapla-
tiť pokutu 112.705 eur.

Rozhodnutie Okresného súdu Považská Bystri-
ca

Sudkyňa Okresného súdu Považská Bystrica JUDr. 
Anna Irikovská v spore žalobcu WOOD ENERGY pro-
ti žalovanému PTSM o zaplatenie 112.705 eur s prí-
slušenstvom dňa 16.9.2020 rozhodla, že žalovaný 
je povinný zaplatiť žalobcovi 88.934 eur a žalobca 
má nárok voči žalovanému na náhradu trov kona-
nia a právneho zastúpenia v rozsahu 58 %. Podľa 
názoru sudkyne úprava, ktorú si strany dohodli 
v zmluve ohľadom doručovania nie je v rozpore  
s poctivým obchodným stykom a ani nie 
je neplatná pre rozpor so zákonom. Sud-
kyňa je toho názoru, že zmluva oznámením  
o ukončení, ktoré bolo doručené žalobcovi až dňa 
2.10.2015 nezanikla, pretože toto oznámenie bolo 
doručené neskoro. 

Vo svojom odôvodnení okrem iného uvádza, že ža-
lovaný (vtedy zastúpený konateľom Krajčovičom) mal 
možnosť, aby „takýto zásadný právny úkon urobil včas  
a v súlade so zmluvou. Bol si vedomý toho, 
že zásielku, pokiaľ doručuje poštou, nemu-
sí žalobca prevziať hneď, môže tak urobiť  
s odstupom aj niekoľkých dní, resp. pokiaľ je zásielka 
uložená na pošte môže tak urobiť do 18-tich dní od 
uloženia. Žalovaný však ľahkovážne takýto dôležitý 
právny úkon urobil 2 dni pred ukončením lehoty, 
kedy tak mohol účinne urobiť a nezodpovedne sa 
spoliehal na to, že zásielka bude riadne doručená. 
Nič nebránilo žalovanému, aby uvedený list doručil 
do firmy žalobcu aj osobne, čím by s istotou dosiahol 
včasné a účinné doručenie oznámenia. Sám sa teda 
vystavil tomu, že v súčasnosti musí čeliť povinnosti 
zaplatiť zmluvnú pokutu.“

Odvolanie právneho zástupcu PTSM JUDr. Ško-
leka

PTSM na základe podrobnej právnej argumen-

tácie (25 strán textu) s rozhodnutím súdu ako aj  
s jeho odôvodnením zásadne nesúhlasí. Jeho právny 
zástupca JUDr. Školek má za to, že súd vec nespráv-
ne právne posúdil, na základe vykonaných dôkazov 
dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a do práv 
žalovaného zasiahol takým závažným spôsobom, že 
bolo porušené jeho právo na spravodlivý proces.

Proti výrokom rozsudku Okresného súdu Považská 
Bystrica podal v zákonom stanovenej lehote odvo-
lanie, ktoré odôvodňuje tým, že súd nesprávnym 
procesným postupom znemožnil strane, aby usku-
točňovala jej patriace procesné práva v takej miere, 
že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, 
súd dospel na základe vykonaných dôkazov k ne-
správnym skutkovým zisteniam a  rozhodnutie súdu 
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

V odvolaní JUDr. Školek sumarizuje jednotlivé po-
chybenia súdu:

- súd na daný skutkový stav neaplikoval a nerešpek-
toval kogentnosť ustanovenie § 45 ods. 1 Občianske-
ho zákonníka,

- súd neaplikoval a nerešpektoval judikatúru pred-
loženú žalovaným a jeho rozhodnutie je v rozpore  
s ustálenou judikatúrou,

- priebeh konania ako aj rozhodnutie je zmätočné 
a rozporuplné,

- súd na základe vykonaných dôkazov dospel k ne-
správnym skutkovým zisteniam,

- hodnotenie dôkazov vykonané bez akéhokoľvek 
akceptovateľného racionálneho základu,

- nesúlad právnych záverov s vykonaným dokazo-
vaním, skutkovými a právnymi zisteniami,

- súd sa nevysporiadal s námietkou žalovaného 
ohľadom neplatnosti ustanovenia o zmluvnej poku-
te,

- súd sa ex offo nezaoberal absolútnou neplatnos-
ťou predmetnej zmluvy,

- odôvodnenie súdu je v rozpore so zásadou na 
spravodlivý súdny proces, je nepreskúmateľné, 
zmätočné, nedostatočné a nepresvedčivé,

- rozhodnutie súdu je svojvoľné.
(Pokračovanie na 9. strane )

Podnik technických služieb mesta sa odvolal 
proti rozhodnutiu okresného súdu
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(Pokračovanie zo strany 8)
Argumentácia JUDr. Školeka v odvolaní na kraj-

ský súd
Kogentné právne normy sú také, ktoré vylučujú, 

aby sa subjekty právneho vzťahu odchýlili od pra-
vidla v nich uvedeného, a to ani v prípade dohody 
všetkých účastníkov právneho vzťahu. Nie je prípust-
ná žiadna odchýlka od takejto právnej normy a po-
vinnosti správania v nej uvedenej. Kogentnú normu 
nemôžu účastníci právneho vzťahu ani vylúčiť, či 
obmedziť.

PTSM nerozporuje skutočnosť, že strany si môžu 
zmluvne dojednať spôsob a podmienky doručova-
nia niektorých listín (napr. faktúr). Zmluvné strany 
predmetnej zmluvy si však v článku 5.1 upravili spô-
sob a podmienky doručovania „všetkých listín“. Takto 
koncipovaná dohoda je neplatná, pretože zmluvné 
strany sa pri úprave doručovania hmotnoprávnych 
úkonov nemôžu odchýliť od kogentného ustano-
venia § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka. To pri 
hmotnoprávnych úkonoch nevyžaduje skutočné 
doručenie a prevzatie písomnosti zachytávajúcej 
právny úkon, zvlášť významné je to pri doručovaní 
jednostranných právnych úkonov ako napr. výpoveď 
alebo odstúpenie od zmluvy. 

Zákonná sudkyňa počas konania najskôr prejudiko-
vala, že ustanovenie § 45 ods. 1 Občianskeho zákon-
níka nie je kogentné, avšak v odôvodnení rozsudku 
(bod 58.) sudkyňa napokon pod ťarchou viacerých 
predložených judikátov žalovaným zmenila názor  

a ustália, že predmetné ustanovenie je kogentné. 
Napriek tomu, že sudkyňa toto ustanovenie napo-
kon sama nazvala kogentným, pristupovala k jeho 
obsahu, ako keby nemalo kogentnú povahu a v zmy-
sle tohoto ponímania aj rozhodla. Rozhodnutie súdu 
sa potom JUDr. Školekovi javí ako svojvoľné – teda 
neobhájiteľné a prijaté bez opory v práve.

V konaní právny zástupca PTSM poukazoval najmä 
na uznesenie Najvyššieho súdu SR z roku 2016, v kto-
rom sa konštatuje, že pre začatie plynutia výpoved-
nej doby je rozhodujúci deň, kedy bolo oznámenie 
o uložení doručovanej zásielky na pošte vhodené do 
poštovej schránky adresáta bez ohľadu na to, kedy 
si adresát uloženú zásielku na pošte vyzdvihol. JUDr. 
Školek nedostal relevantnú odpoveď na argumenty, 
ktoré majú v tomto konaní zásadný a rozhodujúci 
význam. Interpretácia súdu je v nesúlade s obsa-
hom právnej praxe. Bez toho, aby boli dostatočne 
odôvodnené argumenty, na základe ktorých súd od-
mietol predložené judikáty žalovaným.

Naopak žalobca ako aj zákonná sudkyňa v konaní 
nepredložili žiadne rozhodnutia súdov (napriek sku-
točnosti, že sudkyňa uviedla, že takýmito rozhodnu-
tiami disponuje), ani iný relevantný zdroj pre argu-
mentáciu na zabezpečenie súladnej interpretácie 
právnych noriem, ktoré by ich tvrdenie potvrdzoval. 

Súd sa v odôvodnení navyše vôbec nezaoberal 
námietkou a dôvodmi žalovaného, ktorý považuje 
samotné dojednanie zmluvnej pokuty za neplatné 
pre rozpor so zákonom. Zmluvná pokuta musí mať 

legálny základ, t. j. musí byť v súlade so zákonom  
a musí byť zo strany dlžníka splniteľná. Dojednaná 
zmluvná pokuta závisí od nesplnenia povinnosti 
žalovaného, ktorej splnenie nezávisí od vôle žalova-
ného. Žalovaný ako držiteľ odpadu sa nemôže zavia-
zať, že v priebehu roka dovezie na skládku odpadu 
žalobcu konkrétne množstvo odpadu, pretože táto 
skutočnosť závisí od skutočnosti, ktorú nemožno 
do budúcna predpokladať a to, že obyvatelia mes-
ta Púchov vyprodukujú určité konkrétne množstvo 
odpadu. Takto dojednanú zmluvnú pokutu, ako aj 
spôsob určenia jej výšky považuje PTSM za rozpornú 
s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom,  
a preto za neplatnú.

Odôvodnenie rozsudku ako celok JUDr. Školek 
považuje za nedostatočné, zmätočné, nejasné, ne-
presvedčivé, nepreskúmateľné a v hrubom rozpore 
so zásadou na spravodlivý súdny proces. Iba roz-
hodnutie súdu dostatočne racionálne a presvedčivo 
odôvodnené má verejná moc morálne právo vynu-
covať jeho rešpektovanie. Ak súd takto nedokáže 
odôvodniť svoje rozhodnutie, jeho rozhodnutie sa 
javí ako svojvoľné. JUDr. Školek žiada Krajský súd 
Trenčín, aby rozsudok Okresného súdu Považská 
Bystrica zmenil tak, že žalobu v celom rozsahu za-
mietne, alebo aby rozsudok v napadnutej časti zrušil  
a vrátil mu vec na ďalšie konanie. Zároveň žiada súd, 
aby žalovanému priznal náhradu trov odvolacieho 
konania v rozsahu 100%.

Slavomír Flimmel

Podnik technických služieb mesta sa odvolal...

Počas októbra prebehla pod záštitou 
Podniku technických služieb mesta 
Púchov výmena poškodených lavi-
čiek v troch lokalitách mesta Púchov 
- na uliciach Komenského, Mojmírova  

a Obrancov mieru. Lavičky sú zamest-
nancami PTSM pravidelne dezinfi-
kované, podobne ako detské ihriská  
a nádoby na zber odpadu.

(MsÚ)

Oprava ciest, chodníkov 
a asfaltovanie v meste

Priaznivé októbrové počasie pria-
lo prácam pod taktovkou Podniku 
technických služieb mesta Púchov, 
ktorý reaguje na podnety občanov 
i v platforme Odkaz pre starostu  
a v rámci pravidelnej údržby mies-
tnych komunikácií dochádza k ich 
opravám. K tomu patrí aj bežné čis-
tenie kanalizačných vpustí v meste.

Mesto Púchov tiež informuje obča-
nov, že v mesiacoch november a de-
cember bude prebiehať asfaltovanie 

a oprava komunikácií a chodníkov  
v meste Púchov na uliciach: Komen-
ského, Športovcov, Námestie slobo-
dy, Nábrežie slobody a v miestnej 
časti Ihrište.

Harmonogram prác a zmeny v do-
prave na konkrétnych uliciach budú 
priebežne zverejňované na oficiá-
lnej webovej stránke mesta, sociál-
nych sieťach mesta a v appke SOM.

(MsÚ)

Z práce Podniku technických 
služieb mesta
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30. novembra 1864 večer sa pri Frankline  
v štáte Tennessee odohrá ukrutná bitka, ktorá 
zdecimuje konfederačnú armádu a takmer 
pripraví o život kapitána Rolanda Warda Jonesa, 
vyznamenaného mississippského ostrostrelca. 
Jones má na bojisku vidinu a napriek vážnym 
zraneniam verí, že prežije. Život bez nohy 
si však predstaviť nedokáže, preto prinúti 
Elizabeth „Lizzie“ Cloustonovú – guvernantku 
u McGavockovcov, majiteľov Carntonu –, aby 
zasiahla, ak sa chirurg rozhodne pre amputáciu. 
Lizzie svoje slovo dodrží. Kapitánovi tým 
zachráni nielen nohu, ale aj život.

Keď Lizzie v tú noc v náručí zomiera 
štrnásťročný chlapec, naliehavo ju prosí, aby 
odkázala jeho posledné slová zamýšľanému 
adresátovi. Okrem krstného mena o chlapcovi 
nič nevie a čoskoro zistí, že o ňom nie sú 
žiadne úradné záznamy. Ako má dodržať svoj 
sľub v krajine rozdelenej vojnou a nenávisťou? 
Odváži sa prijať ponuku kapitána Jonesa, že jej 
s tým pomôže? Počas svojej liečby na Carntone, 
ktorý sa zmení na poľnú nemocnicu, sa kapitán 
Jones do Lizzie zaľúbi. Tá je však zasnúbená  
s mužom, ktorého nemiluje.

„Tamera Alexanderová vykresľuje dianie na 
bojiskách občianskej vojny veľmi živo a zároveň 
citlivo. Uprostred utrpenia necháva zažiariť 
nádej a vieru. Precízne prepracované postavy 
a historické podrobnosti zachytené v románe 
Prísaha pôsobia ako jednoliaty celok a dokazujú, 
že Božia láska a ľudská láska dokážu zvíťaziť aj  
v tých najtemnejších okamihoch.“

 Lynn Austinová,  
autorka románu Odlúčení

„Alexanderovej podmanivá Prísaha patrí medzi 
majstrovské diela žánru historický román.“

 Jolina Petersheimová,  
úspešná spisovateľka

V tomto roku 2020 sme kvôli koronavírusu mu-
seli mnohé veci zmeniť a vynechať oproti zaužíva-
ným zvyklostiam minulých rokov. Inak tomu nie 
je ani s Pamiatkou zosnulých tento rok. Cintoríny 
a parkoviska v ich okolí tento rok zívajú prázdno-
tou. Hroby sú skromnejšie vyzdobené. Nevadí, 
to nikdy nebolo a ani nie je to najpodstatnejšie. 
Verím, že mnohí by sme aj tento rok radi postáli - 
sklonili sa pri hroboch svojich blízkych zosnulých. 
Ale keď sa nedá, nevadí, nemusíme tam byť fy-
zicky, napriek tomu môžeme spomínať. Zapáľme 
si doma sviečku, zoberme do ruky fotoalbum.  
A spomínajme. Pamiatka zosnulých je príležitos-
ťou spomenúť si na tých, ktorí už medzi nami nie 
sú, s ktorými sme niečo vzácne a podstatné prežili. 
A ktorých sme my sami prežili.

Pri týchto spomienkach na našich zosnulých sa 
zakaždým stretávame so svojou minulosťou i svo-
jou budúcnosťou. 

Minulosť tvoria spomienky na všetko spoločne 
prežité. A to je vždy aj príležitosť na vďačnosť, 
poďakovanie. Áno, poďakovať aj tým zosnulým, 
symbolicky – na diaľku. Veď naša láska, vďačnosť 
a úcta voči ním by nemali skončiť ich smrťou  
a odchodom. 

A potom poďakovať aj Bohu za dar konkrétneho 
ľudského života, ktorý sme mohli spoznať, ktorý 
sme mohli aspoň na čas zažiť a zdieľať. Poďakovať 
Bohu za život – životy, ktoré nás ovplyvnili, obo-
hatili, formovali.

Stretnúť sa pri spomienkach na zosnulých so 
svojou minulosťou je zároveň aj príležitosťou na 
pokánie. Spomienky v nás vyvolávajú častokrát 
aj ľútosť nad situáciami, ktoré sme v tom našom 
ľudskom spolužití a vzťahoch nezvládli. Pokánie 
znamená priznať tieto zbabrané a nepodarené 
veci, oľutovať ich a urobiť koniec tomuto starému 
spôsobu života. 

Z cintorína sa už nejeden vrátil polepšený. Ale 
neponechajme tento nový začiatok iba na naše 
vlastné sily. Pravé pokánie totiž znamená zomrieť 

vnútorne spolu s Kristom hriechu, starým spôso-
bom, prejavom a zvyklostiam života a vo viere 
spolu s Kristom byť vzkriesený – znovuzrodený  
k novému životu. 

Pri pamiatke zosnulých sa však stretneme aj so 
svojou budúcnosťou. Niet totiž človeka, ktorý by 
sa nad hrobmi svojich zosnulých alebo pri spo-
mienke na nich ubránil myšlienkam na vlastnú 
smrť. Táto vyhliadka budúcnosti môže byť pre 
niektorých ľudí postrachom, pre iných nádejou. 
Nádejou sa stáva vtedy, keď uveríme Božím zasľú-
beniam, ktoré sa nachádzajú v Biblii. Spomeniem 
iba jedno za všetky: „Ani oko nevídalo, ani ucho 
neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo 
pripravil Boh tým, ktorí ho milujú.“ (1K 2, 9)

Boh túto nepoznanú a našimi zmyslami nepred-
staviteľne krásnu budúcnosť pripravil v nebeskom 
domove pre všetkých, ktorí ho milujú. A preto ži-
vot, ktorí žijeme tu na zemi je zároveň prípravou 

na večnosť. Žiaľ, máme iba jediný pokus, tak ako 
aj všetci tí, ktorí nás už predišli. 

Pre nás zatiaľ platí prítomnosť. Prítomnosť, ktorú 
tvoríme my sami, spolu s ľuďmi, s ktorými sme 
spojení najrozličnejšími vzťahmi. Sú to konkrétni, 
živí ľudia v našej domácnosti, v rodine, na praco-
visku, v susedstve... Ľudia, ktorí si práve teraz za-
slúžia našu pozornosť, lásku a úctu. Ľudia, ktorí 
práve teraz potrebujú našu pomoc, náš úsmev, 
pohladenie, naše modlitby... Sú to naši rodičia, 
starí rodičia, naše deti, vnúčatá, manželskí partne-
ri, súrodenci, priatelia, kolegovia...

Teraz sú tu, sú živou súčasťou nášho života... ešte 
ich máme nablízku, na dotyk. Možno sú niekedy 
hašteriví, tvrdohlaví, sebeckí... jednoducho svoj-
skí. Napokon ako každý z nás svojim spôsobom, 
ale ešte stále sú tu... a živí. Rovnako ako aj my.

S láskou spomínajme na zosnulých, ale neza-
búdajme byť vďační za živých okolo seba... a ne-
premeškajme ani jedinú darovanú šancu.

Mgr. Dušan Cina, evanj. a. v. farár
Foto: Slavomír Flimmel 

Pamiatka zosnulých



názory / oznam 11

Vo všetkom, čo človek zvyčajne robí a prežíva, túži 
dosiahnuť vrchol. Vrchol v športe, vrchol v práci, vr-
chol vo vzťahoch, jednoducho túžba po vrcholových 
situáciách spojená s prežívaním vrcholových pocitov 
je v človeku akoby zakódovaná. Ako je to ale s člo-
vekom v duchovnej oblasti? Túži aj tam človek dosa-
hovať vrchol? Aj napriek tomu, že niekedy môžeme 
vidieť chrámy plné veriacich, keby mali možnosť 
úprimne a anonymne sa vyjadriť, možno by väčšina 
opýtaných povedala, že im to takto stačí. Ísť do chrá-
mu, zúčastniť sa bohoslužieb a potom ďalej žiť svoj 
bežný svetský život. Dosahovať nejaké vyššie méty 
nie je potrebné, veď to, čo je v kostole patrí do kosto-
la a to, čo je vonku, treba zasa riešiť tam. Prečo mno-
hí ľudia uvažujú týmto spôsobom? Pretože mnohí  
z nich neporozumeli prepojeniu medzi pravdami Je-
žišovho evanjelia a ich vlastnými, životnými situácia-
mi a mnohí si ani neuvedomujú, že to, čo vo svojom 
živote prežívajú, je skutočne dosahovaním vrcholu aj 
v duchovnej oblasti. 

Zoberme si napríklad učenie Ježiša Krista, kde  
v jednom svojom posolstve, zvané evanjelium, vy-
jadril učenie o šťastí v podobe tzv. blahoslavenstiev. 
Nie je to návod, aby človek žil horšiu kvalitu života  
a vyberal si len nevýhody vo svojom živote. Je to skôr 
Ježišovo reflektovanie ľudského života s jeho ťažkos-
ťami. V evanjeliu sa uvádza, že keď Ježiš videl všetky 
tie veľké zástupy ľudí, vystúpil na vrch a začal ich vy-
učovať. Tak vzniklo jeho učenie o blahoslavenstvách, 
čiže normách, podľa ktorých človek v duchovnej ob-
lasti dosahuje vrchol. Je to akoby osem ciest, ktorý-
mi je možné na vrchol duchovného života vystúpiť. 
Veľmi dôležitý je spôsob Ježišovho rozprávania. Ne-
hovoril zúčastneným: „ak budete chudobní v duchu, 
bude vám patriť Božie kráľovstvo“. Hovorí: „Vy ste 
blahoslavení, lebo ste chudobní v duchu a preto vám 
Božie kráľovstvo už patrí.“ V každom blahoslavenstve 
hovorí ľuďom nie to, čo majú dosiahnuť, ale popisuje 
faktický stav toho, čo oni svojim životom už dosiahli. 
Ako hovorí evanjelista Matúš v piatej hlave svojho 
evanjelia a prvých 12-tich veršoch, Ježiš videl všet-
kých tých ľudí. Čítal v ich tvárach, srdciach a životoch. 
Vedel vypovedať ich najvnútornejšie túžby, ktoré  
v kombinácii s ich dobrým životom ich robili blaho-
slavenými, aj keď to možno nevedeli. 

Slovo „blahoslavený“, alebo šťastný je v evan-
jeliu chápané ako synonymum slova „svä-

tý“, pretože vyjadruje, že ten, kto je verný 
Bohu a žije jeho slovo, dosahuje v tomto úsi-
lí pravé šťastie. Je možné vnímať mnohé teórie  
o tom, čo je svätosť, ale niet ničoho dokonalejšie-
ho, čo by vysvetľovalo tento stav, než Ježišove slová  
a jeho spôsob komunikácie pravdy. Ježiš vysvetlil cel-
kom jednoducho, čo to znamená byť svätý. 

Preto, ak si aj dnešný človek kladie otázku, čo tre-
ba robiť, aby bol dobrým človekom, a či môže byť 
šťastný aj napriek nepriazni momentálnej situácie, 
odpoveď je jednoduchá. Každý človek, ak hľadá 
dobrý, morálny spôsob života, má svojim spôsobom 
robiť to, čo hovorí Ježiš v blahoslavenstvách. Nepria-
zeň totiž časom pominie, dôležité je, aby to človek 
ustál. A tak sa vďaka svojej vytrvalosti, vnútornej sile 
a odhodlaniu pre dobrý život, stáva človek vnútorne 
pokojným, šťastným a môže dosiahnuť duchovný vr-
chol v podobe svätosti. 

Povzbudiť sa v živote podľa blahoslavenstiev mô-
žeme slovami Svätého otca, pápeža Františka, kto-
rý v r. 2018 vydal apoštolskú exhortáciu o povolaní 
k svätosti v dnešnom svete. Jej názov „Gaudete et 
exsultate“, čiže „Radujte sa a jasajte“ je prevzatý od 
Ježiša zo záveru dnešného evanjelia, kde Ježiš pokra-
čuje: „radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu  
v nebi“. Pápež vyjadril, že sám Pán chce, aby sme boli 
svätí a neuspokojili sa len s priemernou povrchnou 

existenciou. Hovorí, že na to, aby sa ľudia stali svä-
tými, nemusia byť biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, či 
rehoľníčkami. Veľakrát máme pokušenie myslieť si, 
že svätosť je rezervovaná tým, ktorí majú odstup od 
bežného života a majú čas veľa sa modliť. Nie je to 
tak. Všetci sme povolaní byť svätými tak, že budeme 
žiť s láskou a ponúkať vlastné svedectvo v zamest-
naniach všedného dňa, tam, kde sa každý nachádza. 

Prežívame sviatok všetkých svätých a Svätý otec 
nás pozýva k svätosti. Možno máme z toho strach 
a obavy, ale uvedomme si, že Ježiš sa len pozrel na 
zástupy a v ich životoch tú svätosť videl. Ľudia často 
ubití svojimi problémami ale aj prirodzene tešiaci sa 
z dobrých vecí. Často slabí a padajúci, no stále túžiaci 
a hľadajúci pravé šťastie. Vzájomne prajúci si a pomá-
hajúci si. Môžeme sa podľa svojich skutkov priradiť 
k Ježišovým zástupom? Určite áno, pretože každá 
situácia, v ktorej sa zachovávame správne, spravod-
livo, čestne a morálne je svedectvom o Ježišovom 
evanjeliu. Aj vtedy, keď bez slov, len svojimi postojmi 
svedčíme, sa na nás Kristus díva a hovorí: „Si správ-
ny chlap, si dobrá žena, si dobrý chalan, si perfektné 
dievča. Si blahoslavený a už teraz máš veľký poklad  
v nebi v mojom kráľovstve“.

Mgr. Stanislav Stolárik, 
katolícky farár v Púchove

Foto: pixabay

Zamyslenie k sviatku všetkých 
svätých: Ako byť šťastný?
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Ľudská krv je najvzácnejšia a zároveň 
najdôležitejšia životná tekutina, ktorej je 
na svete stále nedostatok. Dvojnásobne 
to platí v období pandémie, keď je záujem 
o darovanie nižší.

Návšteva transfúznej stanice môže rozhodnúť  
o osude iného človeka. Len pri jednej operácii srdca 
pacient potrebuje aj päť transfúznych jednotiek, pri 
autonehode sa môže spotrebovať 50 jednotiek krvi 
a pri liečbe leukémie je často potrebných aj osem 
transfúznych jednotiek týždenne. Darcov teda nie je 
nikdy dosť.

Podľa štatistík najčastejšie darujú krv ľudia starší 
ako 40 rokov. V ostatných vekových kategóriách je 
percento dobrovoľných darcov stále nízke, napriek 
tomu, že veková hranica pre darcovstvo je rozsiahla  
a pohybuje sa od 18 do 65 rokov. Krv má obmedzenú 
trvanlivosť, a preto je veľmi dôležitý jej neustály prí-
sun. A pretože nikto nevie, či nebude cudziu krv raz 
potrebovať, mal by ju darovať každý, komu to zdra-
votný stav umožňuje.

Ktoré krvné skupiny sú najviac potrebné?
Vo všeobecnosti poznáme 4 druhy krvných skupín: 

A,B, AB a 0. Toto základné rozdelenie sa viac špecifi-
kuje pridaním Rh faktora, ktorý určuje antigény, teda 
protilátky v krvi. Všetky krvné skupiny sú v rôznych 
zemepisných šírkach rôzne zastúpené. Celosvetovo 
je najviac rozšírená krvná skupina 0+.

„Čo sa týka Slovenska, krvnú skupinu 0 Rh+ má 
približne 27,2 % obyvateľov, 0 Rh- len 4,8 %. Pri krv-
ných skupinách typu A, tvorí A Rh+ najväčšiu časť 
obyvateľstva, teda 35,7 % a A Rh- iba 6,3 %. Krvná 
skupina typu B, konkrétne teda B Rh+ je zastúpená 
u 15,3 % ľudí a B Rh- u 2,7 %. Všeobecne najmenej 
zastúpenou krvnou skupinou je na Slovensku krvná 
skupina AB, kde AB Rh+ tvorí 6,8 % a AB Rh- len 1,2 % 
obyvateľstva,“ približuje MUDr. Ján Gyarfáš z Kliniky 
onkohematológie LFUK a NOÚ v Bratislave.

Napriek tomu, že niektoré krvné skupiny sú zastú-
pené vo väčšej miere, neznamená to, že potreba krvi 
je pre nich nevyčerpateľná. Práve naopak. Každá jed-
na krvná skupina je nesmierne dôležitá a núdza sa 
môže vyskytnúť v ktorejkoľvek z nich. Najvzácnejšia 
je krvná skupina 0-, pretože človek s takouto krvnou 

skupinou je univerzálny darca krvi, čiže transfúziu od 
neho môžu prijať ľudia všetkých krvných skupín.

Ako sa správne pripraviť na darovanie?
Darovanie sa uskutočňuje v odberových centrách 

slovenských nemocníc. V súvislosti so zhoršujúcou sa 
epidemiologickou situáciou v Slovenskej republike, 
pristúpila Národná transfúzna služba SR od 1. októb-
ra 2020 na všetkých svojich odberových pracovis-

kách k opätovnému zavedeniu povinnosti objednať 
sa na darovanie krvi na presný čas. Telefónne čísla, 
na ktorých máte možnosť sa objednať sú dostupné 
počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 h na webe 
NTS SR.

Kto môže darovať krv?
„Aby ste boli vhodným darcom, musíte mať aspoň 

18 rokov a 50 kg. Pravidelní darcovia môžu darovať 
krv až do 65 rokov. Mnohé chronické ochorenia, 
sezónne alergie, operácie a moderné kozmetické 
zákroky obmedzujú darovanie krvi, preto je vhodné 
sa o týchto obmedzeniach vopred informovať,“ pri-
bližuje MUDr. Ján Gyarfáš. Muži môžu darovať krv 
každé 3, ženy každé 4 mesiace.

Čo je dôležité urobiť pred darovaním?
Nehladujte
Hoci sme zvyknutí, že na odber krvi sa chodí nalač-

no, v prípade darovania krvi to neplatí. Naraňajkujte 

sa. Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá ako ovocie, 
zeleninu, sucháre, vločky, netukové pečivo s dže-
mom, medom či lekvárom.

Vyhnite sa mastným jedlám
Večer a ráno pred darovaním sa vyhnite tučným  

a mastným jedlám, ako je syr, maslo, smotana, úde-
niny, čipsy a arašidy. Majú vysoký podiel tuku, ktorý 
organizmus zbytočne zaťažuje a tým klesá aj kvalita 
krvi.

Odpočiňte si
Večer pred odberom vynechajte náročné športové 

aktivity, doprajte si kvalitný spánok, ktorým zabezpe-
číte regeneráciu organizmu. Výrazne tým eliminujete 
fyzický aj psychický stres.

Pite dostatok tekutín
Pri štandardnom darovaní krvi Vám odoberú cca 

450 ml krvi, čo je omnoho vyšší objem ako pri bež-
nom odbere u lekára. „Pred darovaním je preto po-
trebné dbať na dostatočný pitný režim. Deň pred od-
berom vypite aspoň dva litre vody alebo čaju. Pitný 
režim je vhodné doplniť ešte aspoň pol litrom vody, 
minerálky alebo ovocného čaju tesne pred odbe-
rom,“ odporúča MUDr. Gyarfáš.

Nefajčite a nepite alkohol
Darovaná krv musí spĺňať náročné požiadavky. 

Musí byť od zdravého darcu, aby bola kvalitná, odber 
je realizovaný za prísnych podmienok. Deň pred da-
rovaním krvi preto nepite žiadny alkohol a minimá-
lne 6 hodín nefajčite.

Čo je dôležité urobiť po darovaní?
Darovanie krvi sa môže u niektorých ľudí spájať  

s nepríjemnými pocitmi. Môže sa objaviť slabý zá-
vrat, únava. Preto aj po darovaní krvi myslite na pit-
ný režim, naobedujte sa, ak nemusíte nešoférujte, 
oddýchnite si. Ak pocítite závrat alebo iný náznak 
nepohodlia, oznámte to zdravotnému personálu  
v odberovom centre.

Po odbere by ste nemali dvíhať ťažké predmety, 
vynechajte akúkoľvek namáhavú fyzickú aktivitu. 
Namiesto toho si doprajte oddych a kvalitný spánok.  
K bežným aktivitám sa odporúča vrátiť až po uplynu-
tí 24 hodín.        

Zdroj: npz.sk, foto: pixabay

Rozhodnutie, ktoré môže zachrániť až tri životy

„Nie je v poriadku, že človek čaká na psychiatra 
2-3 mesiace a že priemerne sa psychiater má čas 
venovať pacientovi 13 minút. Nie je v poriadku, že 

na Slovensku máme 45 detských psychiatrov a 12 
detských klinických psychológov. Nie je v poriad-
ku, že psychoterapia je pre bežného človeka ťažko 

dostupná, neprehľadná 
a často nedosiahnu-
teľná. Nie je v poriadku, 
že príbuzní sú často stra-
tení a nemajú základné 
informácie, čo majú ro-
biť. Nie je v poriadku, že 
až 90 % ľudí verí mýtom 
o duševných poruchách. 
Preto vznikla v roku 2000 
Liga za duševné zdravie. 
Spolu to dokážeme zme-
niť.“

Takto sa predstavuje 
Liga za duševné zdravie 
SR na svojej webovej 
stránke. Liga od svojho 
vzniku realizuje celoná-

rodnú zbierku DNI NEZÁBUDIEK v uliciach slo-
venských miest. Každoročne na jeseň vyjdú do 
ulíc tisícky dobrovoľníkov s nežnými modrými 
kvietkami nezábudiek ako symbolmi krehkosti 
duše. Upozorňujú na dôležitosť ochrany dušev-
ného zdravia a pomáhajú nám šíriť destigmati-
záciu ohľadne duševných porúch. Za dobrovoľný 
príspevok do pokladničiek darcovia môžu získať 
malý modrý kvietok nezábudky a pomôžu tak 
realizácii destigmatizačných aktivít po celom Slo-
vensku, nakoľko vyzbierané finančné prostriedky 
zostávajú v regiónoch, kde sa vyzbierajú.

Podľa informácií od predsedkyne OZ Zdravá 
Duša Evy Dzurjaníkovej so zbierkou v našom regi-
óne tento rok pomáhali so zbierkou 26 študentov 
4 stredných škôl v Považskej Bystrici a 8 študenti 
Gymnázia v Púchove. Spolu za 5 dní vyzbierali 790 
eur a rozdali 830 nezábudiek. Všetkým aktivistom 
a darcom ďakujeme za pomoc v starostlivosti  
o duševne chorých ľudí v našom regióne. 

Zdroj: dusevnezdravie.sk 

Celonárodná zbierka Dni nezábudiek 2020
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Vzhľadom na aktuálnu situáciu 
a nové opatrenia ÚVZ SR, od 12.10.2020

KINO, KULTÚRA, KURZY
v divadle v Púchove 

sú pozastavené

KONTAKTY:

kultúra, kurzy 0908 718 662, kino 0905 428 290     
správa budovy, prenájmy 0905 807 292

POKLADŇA KINA
od 17.10.2020

do odvolania je
ZATVORENÁ
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 3.11. 2020
Polievka: Kelová zo zemiakmi 
1. Partizánske rebierko, strapačky  
s kyslou kapustou
2. Kuracie zapekané prsia „Trio“, ryža
Streda: 4.11. 2020
Polievka: Brokolicová s karotkou
1. Hovädzie varené, sviečková omáčka, 
knedľa
2. Bravčové mäso s dvoma druhmi fazúľ, 
štuchané zemiaky 
Štvrtok: 5.11. 2020
Polievka: Kapustová s klobásou
1. Morčacie zapekané prsia s mozzarelou 
a rajčinou, ryža
2. Bravčové rizoto so syrom, obedový 
šalát
Piatok: 6.11. 2020
Polievka: Šošovicová kyslá
1. Vyprážaný hermelín, hranolky,  
tatarská omáčka
2. Hovädzia roštenka „Esterházy“, ryža
 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 3. 11. 2020
Polievka: Strúčková s lievankou, chlieb
1. Segedínsky bravčový guláš, kysnutá 
knedľa
2.  Žemľovka s jablkami a hrozienkami 
3.  Pizza (podľa vlastného výberu z 
našej ponuky)
Streda: 4. 11. 2020
Polievka: Francúzska vývarová s mäsom, 
chlieb
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou 
2.  Bryndzové halušky so slaninkou   
3. Pizza (podľa vlastného výberu  

z našej ponuky)
Štvrtok: 5. 11. 2020 
Polievka: Šošovicová na kyslo so zemi-
akmi, chlieb 
1. Španielsky hovädzí vtáčik, dusená 
ryža, uhorkový šalát 
2. Langoše s cesnakom, kečupom a 
syrom  
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)
Piatok: 6. 11. 2020
Polievka: Kapustnica s klobásou, chlieb 
1. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
2. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky s 
petržlenovou vňaťou, tatárska omáčka 
3. Pizza (podľa vlastného výberu z našej 
ponuky)

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Hovädzie plátky na zelerovo 
-mrkvovom šaláte s jogurtom a listovým 
šalátom, toast 
Utorok: 03.11. 2020
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Zeleninový krém s vyprážaným 
hráškom  
1. Americké kurča (volské oko, slanina, 
kečup), pečené zemiaky v šupke  
2. Pikantná bravčová zmes  
( slanina, syr, čili), dusená ryža  
3. Farfalle s paradajkovou omáčkou, 
cuketou, olivami a syrom
Streda: 04.11. 2020
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Maďarská gulášová  
1. Viedenská roštenka, ½ dusená ryža,  
½ zemiakové hranolčeky  

2. Plnené zemiakové knedle s údeným 
mäsom, kyslou kapustou a rest. cibuľkou
3. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  
Štvrtok: 05.11. 2020
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Čili fazuľová s údeným kolenom
1. Černohorský kurací rezeň, zemiaková 
kaša, zeleninový šalát  
2. Námornícke bravčové mäso, dusená 
ryža, kyslá uhorka  
3. Široké rezance s makom/tvarohom 
(výber)  
Piatok: 06.11. 2020
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Kráľovská cesnačka s opraženým 
chlebom
1. Chilli con carne (hov. mäso, paradajky, 
cesnak, fazuľa), dusená ryža  
2. Kuracie rezníky v šunkovom cestíčku, 
štuchané zemiaky, kyslá uhorka  
3. Pečené zemiaky s cesnakom  
a bylinkami na masle, zakysanka  

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame rozvoz menu alebo 
jedlo so sebou
Pondelok: 2.11.2020
Polievka: Frankfurtská s párkom, chlieb
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou  
a zeleninou
1. Kurací steak „Hawai“ (šunka, syr, 
ananás), dusená ryža
2. Maďarský guláš, domáca knedľa
3. Lasagne „Bolognese“, parmezán
Utorok: 3.11.2020
Polievka: Zeleninová s krúpami, chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Kurací plátok zapekaný so šunkou  
a syrom, dusená ryža, zeleninové  
obloženie
2. Divinová roláda s mozaikou,  
zemiakovo - mrkvové pyré
3. Vyprážaný hermelín na listovom 
šaláte, brusnicová omáčka  
Streda: 4.11.2020
Polievka: Boršč, chlieb
Hovädzí vývar „Risi Bisi“
1. Kurací perkelt, varená cestovina
2. Balkánska Pleskavica (varené zemiaky, 
paradajka, cibuľa, horčica)
3. Zeleninové rizoto, kyslá uhorka, 
strúhaný syr
Štvrtok: 5.11.2020
Polievka: Talianska so syrom 
Zverinový vývar s pečeňovými  
haluškami
1. Kurací steak s volským okom, dusená 
ryža, zeleninové obloženie
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb 
3. Šišky s džemom
Piatok: 6.11.2020
Polievka: Rascová s vajcom, chlieb 
Cesnaková číra so šunkou a syrom, 

chlebové krutóny
1. Marinovaný kurací steak, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
2. Živánska pochúťka v alobale
3. Grilovaný zubáč, varené zemiaky, 
zeleninový šalát
Špeciálne menu: 
1. Pizza San Lorenzo (pomodoro, šunka, 
slanina, kukurica, vajíčko, syr)
2. Pizza Prosciutto e fungy  
(pomodoro, šunka, šampiňóny, syr)  
3. Pizza La Facile  
(pomodoro, kukurica, syr)  
4. Pizza Al Tonno  
(pomodoro, tuniak, cibuľa, syr)  
5. Pizza Quatro Formaggi  
(pomodoro, štyri druhy syra)  

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Jedlo Vám zabalíme so sebou
Ponuka týždna:
1. Vyprážaný hermelín so sezamom, 
maslovo-petržlenové zemiaky, jemne 
korenené brusnice
Utorok:3.11.2020
Polievka: Tradičná staročeská polievka 
KULAJDA
1. Kurací steak so syrovou krustou,  
pestrá zelenina, prírodná omáčka  
a dusená ryža
2. Pečené zemiakové guličky s bryn-
dzou, vypečenou slaninkou a mladou 
cibuľkou
3. Pestrý listovo-zeleninový šalát s grilo-
vaným oštiepkom, jogurtový dip, toast
Streda:4.11.2020
Polievka: Paradajková plievka  
s cestovinou a syrom
1. Hydinový kebab s čerstvou  
zeleninkou, jemným cesnakovým  
prelivom a hranolkami
2. Parené čokoládové buchty s 
vanilkovým krémom, orechmi a mätou 
3. Cézar šalát s kúskami kuracieho mäsa, 
slaninkou  a cesnakovými krutonkami
Štvrtok: 5.11.2020
Polievka: Zeleninová číra polievka  
s haluškami
1. Bravčové karé so slaninkou  
a oštiepkom, fazuľové lusky s maslom, 
dusená ryža
2. Lasagne  ,, BOLOGNESE” s parada-
jkovým ragú a čerstvou bazalkou
3. Cézar šalát s kúskami kuracieho mäsa, 
slaninkou  a cesnakovými krutonkami
Piatok: 6.11.2020
Polievka: Krémová polievka demikát  
so zemiakmi a cibuľkou
1. Tilápia pečená v parmezánovom 
cestíčku, smotanové pyré a maslová 
brokolica s omáčkou
2. Cuketa plnená mletým mäsom, 
petržlenové zemiaky a uhorkový šalát
3. Cézar šalát s kúskami kuracieho mäsa, 
slaninkou  a cesnakovými krutonkami

 - Prajeme Vám dobrú chuť -
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Ako začínala Československá republika (2. časť)
Dňa 28. októbra 1918 vznikol spoločný štát 

Čechov a Slovákov. V dnešnej časti prinášame 
informácie o problémoch mladej republiky  
s vybudovaním vlastnej armády a štátnych 
úradov.

Vojaci a československá armáda
Budovanie armády, jedného z hlavných atribútov 

štátnej moci, bolo tiež veľmi zložité. Nová republika 
potrebovala vojakov absolútne lojálnych, preto na 
slúžnovských úradoch si pri dôstojníkoch overova-
la ich predchádzajúce aktivity, mravnú zachovalosť  
a príslušnosť k národnosti. Do armády sa hlásili aj 
členovia domobrany, prevažne mladí ľudia. V časoch 
hospodárskej krízy tesne po vojne byť vojakom zna-
menalo určité zabezpečenie nielen vojaka, ale aj jeho 
rodiny. 

V roku 1921 sa obnovili vojenské odvody, pri 
ktorých asistovala armáda aj četníctvo (polícia). 
Hlavný slúžny v Púchove podal hlásenie o pokoj-
nom priebehu odvodu, zo 769 mužov povinných 
odvodom bolo odvedených 198, 27 boli vyradení 
zo zdravotných dôvodov a ostatní dostali odklad. 
Protičeskoslovenská propaganda pracovala na plné 
obrátky a mladých brancov bez znalosti politickej si-
tuácie dokázala pomerne ľahko ovplyvniť a vyburco-
vať k demonštráciám proti povinnej vojenskej službe 
a voči novej republike vôbec. Problémy s armádou  
a udržaním pokoja stálo štát nemalé úsilie.

Pokoj a poriadok malo zabezpečiť aj vyhlásenie 
stanného práva od 28. marca 1919. Rozhodnutie 
sa malo v obciach vybubnovať alebo oznámiť v ne-
deľu pred omšou. Stanovila sa záverečná hodina pre 
domy v mestách o 20. hodine, hostince, kaviarne  
a všetky zábavné a verejné miestnosti mohli byť ot-
vorené do 21. hodiny. Po tomto čase sa ľudia mohli 
na uliciach zdržiavať len s legitimáciou – teda obči-
anskym preukazom. 

V Maďarsku založený Zväz obranných líg združo-
val predovšetkým vojakov bývalej rakúsko-uhorskej 
armády a mal všemožnú podporu maďarského mi-
nisterstva vnútra. Aj slovenskí príslušníci zaniknutej 
cisárskej armády rámci malého pohraničného styku, 
ovplyvňovali obyvateľstvo a podnecovali ho k vzbu-
rám a nepokojom, ku ktorým ešte stále bolo dosť na-
ozaj reálnych príčin, predovšetkým hospodárskeho 
charakteru. 

Vláda v Prahe mala dosť problémov upokojiť situá-
ciu v Čechách a zamedziť hnutiu občanov nemeckej 
národnosti, preto ponechala viac-menej voľnú ruku 
úradníkom spravujúcim Slovensko. Pri vzburách  
a demonštráciách privolaná armáda mohla použiť 
zbrane, ale až po rozhodnutí politického či policajné-
ho úradníka. V okrese Púchov, Ilava a Považská Bystri-
ca takáto udalosť nebola zaznamenaná.

Vplyv Maďarského kráľovstva na Slovensko 
Ďalším problémom bolo riadenie štátu na nižších 

úrovniach. Bolo totiž minimálne do konca novemb-
ra 1918 dvojkoľajné – o moc na Slovensku súperili 
maďarské vládne orgány a minister s plnou mocou 
pre správu Slovenska. Po zániku Rakúsko – Uhor-
ska sa Budapešť nevzdávala nádeje na ovládnutie 
slovenského územia. I naďalej posielala obežníky  
s príkazmi na župné úrady a župani ich rozosielali na 
podriadené slúžnovské úrady a tie zas na obvodné 
notárske úrady. Samozrejme, aj naďalej sa úradovalo 
v maďarskom jazyku – zachovaný je jediný dvojjazyč-
ný obežník vo fonde obvodného notariátu Košeca zo 
6. novembra 1918. 

Faktom však je, že vláda v novom maďarskom štá-
te výrazne zmenila rétoriku a postoj voči Slovensku 
– sľubovala demokratický prístup k „felvidéku“ a do-
konca súhlasila, aby sa v ňom utvárali aj maďarské 

národné rady, ktoré preberali moc. Dochádzalo tak  
k situácii, že v jednom meste podľa národnosti vznik-
li dve národné rady a obe chceli riadiť mesto, z čoho 
jedna podľa predstáv Budapešti. Vyvolané nepokoje 
napokon riešila nová čsl. armáda. Paradoxom je, že 
budapeštianska vláda vo svojich prípisoch akcep-
tovala vznik Rakúskej republiky, Poľskej republiky, 
Českej republiky (!), ale Slovensko bolo pre ňu stále 
súčasťou Veľkého Uhorska.

Úrady a úradníci
Republika sa nemohla plne spoľahnúť ani na všet-

kých svojich zamestnancov – úradníkov. Do štátnej 
služby sa za monarchie dostali predovšetkým obča-
nia maďarskej národnosti alebo aj vzdelaní Slováci, 
ktorí v kariére štátneho úradníka videli doživotné 
zabezpečenie. V týchto hektických časoch, v časoch 
chaosu a neistoty, určite nebolo pre žiadneho štát-
neho zamestnanca ľahké rozhodnúť sa k službe no-
vej republike, ktorá na všetkých stranách zápasila  
s priam neriešiteľnými problémami. 

Československá republika potrebovala kontinuitu  
v správe regiónov, nemohla sa vzdať hotových riadi-
acich kádrov, preto sa ich snažila zaistiť prostredníc-
tvom sľubu vernosti ČSR. Sľuby sa skladali hromadne 
aklamáciou a podpisom - týkalo sa to všetkých štát-
nych zamestnancov, vrátane učiteľov. Niektorí župa-
ni, slúžni, notári a aj nižší úradníci neboli ochotní ten-
to dekrét podpísať, a tak prišli o službu. Personálne 
oslabené úrady preto nezvládali všetky predpísané 
povinnosti, meškali ich hlásenia na vyšší úrad, čo zas 
vyvolávalo nevôľu MsPMS, keďže obraz skutočného 
stavu nebol úplný či pravdivý. 

Úradníckych kádrov bolo veľmi málo a štát ich 
podľa potreby presúval. Takmer každý hlavný slúžny 
žiadal o ďalšieho odborného úradníka – slúžneho  
a tiež účtovníka na zaplnenie od prevratu uprázd-
nených systemizovaných miest. Ostatný kancelársky 
personál nebol dostatočne kvalifikovaný, čo spôso-
bovalo narastanie nevybavených podaní. Až v roku 
1922 sa začala situácia mierne zlepšovať – pribudol 
notár, oficiant, kancelárski pomocníci, vojenský refe-
rent, okresný lekár a zverolekár. 

Odborné právnické služby pre slúžnovské úrady na 
základe zmluvy príležitostne zabezpečovali miestni 
advokáti za štátom určenú jednotnú odmenu 1.500 

Kč mesačne, teda bez ohľadu na rozsah poskytnu-
tých služieb. Takmer rovnaká personálna situácia 
bola zaznamenaná aj na obvodných notárskych úra-
doch, t.j. nižších stupňoch štátnej správy. 

Pošty a poštoví úradníci
Dôležitú úlohu mali pošty. Poštoví úradníci mu-

seli spĺňať okrem vzdelanostnej úrovne aj iné krité-
riá. Trenčiansky župan požadoval správu o mravnej  
a politickej zachovalosti a o národnostnom zmýšľa-
ní vedúcich poštových úradov. Štát si však súbežne 
pripravoval aj nové kádre. Kurzu na poštových úrad-
níkov sa mohli zúčastniť absolventi s ukončenou 
štvorročnou meštianskou školou. Nevyhnutnou 
podmienkou bolo ovládanie slovenčiny. Mladší ako 
17-roční záujemcovia mohli byť prijatí na poštový 
úrad ako praktikanti a príslušné poštárske vzdelanie 
absolvovali až ako plnoletí. 

Dobrým dôvodom na výchovu vlastných úradníkov 
bol veľký štrajk poštových úradníkov a železničiarov 
lojálnych k monarchii dňa 10. februára 1919, kedy sa 
zo Žiliny sťahovalo Ministerstvo s plnou mocou pre 
správu Slovenska. Úrady už boli v Bratislave, ale úrad-
níci ešte nie. Hrozila totálna anarchia (železničiari ne-
vypravili vlak zo Žiliny do Bratislavy), keďže poštové 
a telefonické spojenie, ako aj železnice boli jedinými 
zdrojmi informácií a spojenia.

Legionári
Osobitnú kategóriu štátnych zamestnancov tvorili 

legionári. Im boli vyhradené miesta kancelárskych 
zriadencov a umiestňovali ich na úrady aj za cenu 
prepustenia doterajších zamestnancov. Treba však 
dodať, že zo služby boli prepustení najprv len starí 
a chorí zriadenci. Ak sa nenašla pre navrátivších sa 
legionárov vhodná práca, dostávali podporu v neza-
mestnanosti v takej výške, ako by zarobili vo svojom 
odbore. To bola veľká výhoda oproti ostatným ne-
zamestnaným – tým bola štátna podpora zastavená  
v roku 1920. 

Invalidní legionári boli uprednostnení pri získavaní 
licencií na malopredaj tabaku a pod. Preto sa aj vžilo 
neskoršie označenie akejkoľvek výhody alebo sinek-
úry (nenáročnej funkcie v úrade) slovami „dostať tra-
fiku“. Legionárov mali zamestnávať aj obchodníci či 
fabrikanti.          Jarmila Balážová

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Československé ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska na čele s Vavrom Šrobárom prešlo vo februári 
1919 zo Žiliny do mesta Pressburg (maď. Pozsony), ktoré nová štátna moc premenovala na Bratislavu.
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Ktorý odpad patrí do veľkoobjemového koša 
a ktorý nie?

Tak, ako každý rok, aj túto jeseň odštartovalo  
v meste Púchov jesenné upratovanie, počas 
ktorého sú podľa harmonogramu umiestnené 
pre občanov veľkokapacitné kontajnery v sta-
novených termínoch. 

Pred samotným rozmiestnením kontajnerov do 
mestských častí, publikovalo mesto v Púchovských 
novinách, na webovom sídle, na sociálnych sieťach 
a v aplikácii SOM, usmernenie o tom, ktorý odpad do 
týchto kontajnerov patrí a ktorý nie. Podnik technic-
kých služieb mesta Púchov, s.r.o. ďalej na rozložené 
kontajnery umiestnil informačný leták, v ktorom sa 
tiež uvádza, čo sa do kontajnera uložiť smie a čo patrí 
na zberný dvor, prípadne na iné odberové miesto. 

Napriek usmerneniam zo strany samosprávy  
a PTSM musíme s poľutovaním skonštatovať, že 
náprava zo strany občanov nenastala a naďalej do-
chádza k zneužívaniu veľkokapacitných kontajnerov 
(VOK) na všetok neporiadok, ktorý doma máme. Na 
priložených fotografiách zverejňujeme výsledok mi-
nulovíkendového umiestnenia kontajnerov, spolu  
s usmernením, ktoré odpady tam končiť nemôžu.

Pripomíname, že Zberný dvor PTSM je otvorený  
v štandardných otváracích hodinách, t.j. v pondelok 
až v sobotu. Občania na zberný dvor môžu kedykoľ-
vek doviezť biologický odpad, objemný odpad, sepa-
rovaný zmesový odpad, ale aj nebezpečné odpady, či 
nepotrebné spotrebiče - ZADARMO. Systém separo-
vaného odpadu na Slovensku hradí Organizácia zod-
povednosti výrobcov tzv. OZV, čo v praxi znamená, 
že občan za separovaný zber neplatí! Samozrejme 
to platí, ak občan separovaný odpad umiestni do 
nádob na to určených. Neplatí to vtedy, ak občania 
nahádžu separované odpady do veľkokapacitných 
kontajnerov - náklady na ich zvoz a triedenie znáša 
obec a teda poplatník v poplatku! 

Na zbernom dvore je možné odovzdať aj drobný 
stavebný odpad (DSO), ktorý sa zbiera systémom 
množstevného zberu. V praxi to znamená, že do-
mácnosť, ktorej vznikne drobný stavebný odpad, ho 
privezie na zberný dvor a za odpad zaplatí poplatok. 
Domácnosť, ktorá DSO nevyprodukuje za likvidáciu 
takéhoto odpadu neplatí. Platí len paušálny popla-
tok za likvidáciu zmesového komunálneho odpadu. 
Upozorňujeme, že takéto rozdelenie poplatku za od-
pady je v súlade s legislatívou a občania sú povinní 
odpady likvidovať legálnou cestou, teda dovezením 
na zberný dvor. Uloženie DSO do veľkokapacitných 
kontajnerov je zakázane - za takéto uloženie vám 
hrozí sankcia až do výšky 1.500 eur!

Na záver by sme radi upozornili, že vo VOK sme 
zaznamenali aj uloženie AZBESTU - v tomto prípade 
ide o odpad nebezpečný, ktorý môžu likvidovať len 
oprávnené spoločnosti! Uložením azbestu do VOK 
ohrozujete seba, ostatných občanov i pracovníkov 
PTSM. 

Vhadzovanie odpadu, na ktorý nie je veľkokapa-
citný kontajner určený, je prísne zakázané! Taktiež je 
prísne zakázané vykladať odpad popri kontajneroch, 
alebo po odvezení VOK. Porušením týchto zákazov 
Vám hrozí sankcia až do výšky 1.500 eur. Veríme, že 
občania sa pristavením veľkoobjemových kontajne-
rov zbavia výlučne nepotrebného objemného odpa-
du a svojou disciplínou zabezpečia dostatočnú kapa-
citu aj pre ostatných obyvateľov. 

Zdroj: MsÚ Púchov

Pneumatiky do veľkokapacitných kontajnerov a na zberný dvor NEPATRIA!  Každý občan ich môže ZADARMO 
odovzdať v sieti distribútorov a pneuservisov.

PAPIER - patrí do MODRÝCH KONTAJNEROV!  SKLO - patrí do ZELENÝCH KONTAJNEROV!  V prípade veľkého množ-
stva ich môžete ZADARMO odovzdať na zbernom dvore.

ELEKTROODPAD - je možné odovzdať na zbernom dvore alebo pri kúpe nového spotrebiča u ktoréhokoľvek pre-
dajcu ZADARMO.  PLAST a KOVY - patria do ŽLTÝCH KONTAJNEROV alebo do  ŽLTÝCH VRIEC!
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Ľudia sa počas celej histórie boria  
s vírusovými a bakteriálnymi ochore-
niami. V časoch, keď ešte neboli na zá-
kerné choroby vynájdené lieky, zomie-
rali denne počas epidémií tisícky ľudí. 
Veriaci človek si však, okrem adekvát-
nej liečby, vie pomáhať aj modlitbou  
a vierou. 

Počas stredoveku boli populárni 
štrnásti svätci – pomocníci v núdzi. 
Ich kult vznikol približne v 14. storočí  
a súvisel predovšetkým s chorobami 
a epidémiami, no k patrónom sa utie-
kali ľudia aj pri bolestiach hlavy, hrdla 
či ženy pri pôrode. Po druhom vati-
kánskom koncile (1965) kult postupne 
zanikol. Je viacero zoznamov spomí-
naných štrnástich svätcov. Najčastejšie 
sa spomínajú svätí Agácius, Barbora, 
Blažej, Katarína Alexandrijská, Krištof, 
Cyriakus, Dionýz z Paríža, Erazmus  
z Formie, Eustach, Juraj, Margaréta An-
tiochijská, Pantaleon, Vendelín a Július. 
Niekedy sa k nim radí aj sv. Vít a sv. Egí-
dius. No poznáte svätého Rochusa?

Svätý Rochus sa stal svätým patró-
nom pred morom a epidémiami. Naro-
dil sa v roku 1295 vo juhofrancúzskom 
meste Montpellier. Keď mal dvadsať 
rokov, zomreli mu rodičia. Veľmi mla-

dý zanechal svoj majetok a odišiel do 
sveta ako pútnik. Počas cesty do Ríma 
uzdravil viacerých chorých na mor, 
rovnako aj v samotnom Ríme. Keď sa 
vracal cez Piacenze, sám sa nákazlivou 
chorobou infikoval. Legenda hovorí, že 
sa uchýlil pred mestom do chatrče, aby 
tam zomrel. Zjavil sa mu anjel, ktorý ho 
povzbudzoval. Keďže ľudia sa k naka-
zeným ľuďom nemohli priblížiť, akýsi 
psík mu prinášal jedlo na posilnenie. 
Nakoniec sa uzdravil a pokračoval do-
mov. No v rodnom meste Montpellier 
ho nespoznali. Mysleli si, že je to nej-
aký špión a vrhli ho do žalára, kde ho 
aj mučili. Po piatich rokoch vo väzení 
zomiera v auguste 1327. Mal len 32 
rokov. 

Úcta k svätému Rochusovi sa rozšírila 
v 15. storočí nielen vo Francúzsku, ale 
aj v Španielsku a Taliansku. Pozostat-
ky svätca boli prenesené do Benátok, 
kde sa tešili veľkej úcte. Na Slovensku 
nemáme žiadny kostol zasvätený svät-
covi, len sedem kaplniek – v Kuchyni 
(1702), Smoleniciach (1715), Višňo-
vom (1720), Novom Meste nad Váhom 
(1721), Vrbovom (1828), Prešove – So-
livare (1832) a Moldave nad Bodvou 
(1833). V trenčianskom kraji má teda 

len Nové Mesto jedinečnú barokovú 
kaplnku zázračného svätca. Stojí pri 
ceste smerom na Čachtice v mieste, 
kde sa v minulosti vyberalo mýto. 

K svätcovi sa na Slovensku, ale aj vo 
svete, v súčasnosti opäť utiekajú duše 
veriacich, aby odvrátil od ľudí nákazu 
koronavírusu. Svätec je podľa svedec-
tiev misionárov veľmi populárny aj  

v Ázii. Svätý Rochus sa v ikonografii 
zobrazuje ako pútnik s klobúkom, taš-
kou a palicou, rukou si odhaľuje steh-
no, kde vidieť morovú ranu, v blízkosti 
býva psík, ktorý ho vraj kedysi zachrá-
nil.

Petronela Rágulová, Vlastivedné 
múzeum Považská Bystrica 

Foto: L. Bernát a D. Krajčová 

Poznáte svätého Rochusa - ochrancu 
pred epidémiami?
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Športový rybolov

Vážení členovia SRZ, vážení rybári, na základe 
aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám 
dovoľujeme odporučiť nasledovné k lovu rýb. 

Na celom území Slovenska platí zákaz vychádza-
nia. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je 
aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okre-
su, v prípade hlavného mesta Slovenskej republi-
ky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia 
mesta.

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia 
obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej a na 
zástavbu určenej časti (mimo intravilánu).Tvoria 
najmä ho poľnohospodárske a lesné pozemky, 
príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené 
sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy 
ap.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mly-
ny a pod.).

Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vy-

chádzania vydaný, vyplýva, že pobyt v prírode je 
dovolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým 
spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb 
v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že počas poby-
tu v prírode v extraviláne obce platí zákaz zhroma-
žďovania, zákaz organizovať hromadné podujatia 
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy 
v počte nad 6 osôb, povinnosť za určitých pod-
mienok mať prekryté horné dýchacie cesty (no-
senie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To 
platí v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež 
mimo nich. Rúško nie je povinné nosiť mimo za-
stavaných častí obcí a miest, ak je vzdialenosť od 
cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej 
domácnosti viac ako 5 metrov.)

Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na 
ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia 

loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň 
žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiava-
nie Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon  
o rybárstve.  

Podľa zákona loviaci pri love rýb medzi sebou 
udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa 
nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love na 
prívlač alebo muškárením loviaci medzi sebou 
udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa 
nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Preto vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých 
loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú 
vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdra-
via nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa 
zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri 
našich revíroch.               Zdroj: SRZ, Rada Žilina

Do Nosickej priehrady 
vysadili šesť ton kapra 

Na ryby sa chodiť môže, treba dodržiavať vzdialenosti

V súčasnej dobe mimoriadnych protipandemic-
kých opatrení je športový rybolov jednou z mála 
aktivít, ktoré sa v zmysle opatrení Krízového štábu a 
Vlády Slovenskej republiky môžu vykonávať (o pod-
mienkach rybolovu v čase zákazu vychádzania infor-
mujeme na inom mieste). 

Milovníkov rybolovu v záplave negatívnych infor-
mácii poteší správa, že Slovenský rybársky zväz – 
rada v Žiline vysadil pred dvomi týždňami v zmysle 
plánu zarybnenia do najväčšieho rybárskeho revíru 
v okresoch Púchov a Považská Bystrica – Vodného 
diela Nosice pravidelnú jesennú násadu kapra ryb-
ničného. 

„Podľa zarybňovacieho plánu sme do Nosickej prie-
hrady vysadili 19. októbra násadu kapra rybničného. 

Celkovo ide o 6000 kilogramov prevažne dvojroč-
ného kapra (K2). V zmysle dohody bolo v násade aj 
určité percento kapra trojročného (K3). Musím skon-
štatovať, že do Nosickej priehrady dodal  Slovenský 
rybársky zväz naozaj peknú zdravú rybu, hmotnosť 
kaprov sa pohybuje od 0,8 do 1,8 kilogramu. Som 
presvedčený, že násada kapra pripraví rybárom mno-
ho pekný zážitkov počas lovu,“ skonštatoval hlavný 
hospodár Vodného diela Nosice Miroslav Haviar. 

Vodná nádrž Nosice je so svojimi 488 hektármi naj-
väčším rybárskym revírom v širokom okolí. Rybári 
ju vyhľadávajú najmä pre kapitálne úlovky kaprov, 
amurov, ale i dravých rýb - sumca, šťuky a zubáča. Na 
rybolov treba mať na priehrade celozväzové, prípad-
ne mimoriadne povolenie.               (pok)



šport20

Levice, Senica, Györ, Púchov, to sú štácie stredo-
poliara a bývalého mládežníckeho reprezentanta 
Slovenska Pétera Vargu. Ten v rozhovore pre fut-
balnet.sk prezradil, aký je jeho tohtosezónny cieľ 
a futbalový sen.

Pred touto sezónou ste sa stali novým hráčom 
MŠK Púchov. Ako sa spojili vaše cesty? 

„Oslovil ma môj bývalý tréner zo senickej mládeže 
Lukáš Kaplan, že sa dopočuli v Púchove, že som voľ-
ný hráč. Následne mi volal prezident klubu pán Šimá-
ček, s ktorým som sa veľmi rýchlo a férovo dohodol 
na podmienkach.“

S akými cieľmi a ambíciami ste prišli do Púcho-
va?

„Hlavný cieľ som mal, aby som pravidelne nastu-
poval a podával kvalitné výkony v základnej zostave 
a aby ma obchádzali zranenia. S mužstvom chceme 
skončiť čo najvyššie v tabuľke, vyhnúť sa záchranár-
skym prácam a hrať dobrý kombinačný futbal.“

Aké zázemie ste v MŠK našli?
„Podmienky ma prekvapili, je tu vynikajúce záze-

mie, niektoré prvoligové kluby by nám to závideli. 
Rád by som vyzdvihol skvelý kolektív, ktorý ma od 
prvého dňa prijal a pomáhal s adaptáciou. Sú tu vy-
nikajúci futbalisti, ktorí už niečo dokázali ako Paťo 
Mráz, Mišo Riška a ďalší mladí, o ktorých budete 
počuť v budúcnosti. Ihriská sú kvalitné máme blízko 
menšiu umelú trávu s kvalitným povrchom, ktorú vy-
užívame, keď je počasie horšie, alebo keď náš súper 
má štadión s umelým povrchom.“

V jedenástich zápasoch ste dali dva góly. Spo-
kojnosť? 

„Dá sa povedať, že som spokojný, ale mohlo to byť 
aj lepšie. Moje výkony, aspoň si myslím, boli na solíd-
nej úrovni a obišli ma aj zranenia. Škoda prerušenia 
ligy, ťažko sa budeme dostávať späť do formy.“

Ktorý bol pre vás dôležitejší – ten proti Skalici 
alebo rezerve Slovana?

„Ťažko povedať, oba boli rovnako dôležité. Proti 
rezerve Slovana sme nepodali najlepší výkon, súper 
bránil na vlastnej polovici a ťažko sme sa dostávali 
do šancí. Gól padol dve minúty po prestávke zo štan-
dardnej situácie a bol pre nás rozhodujúci. Potom 
sme pridali o dve minúty ďalší a zápas uzavreli. Gól 
v Skalici nás naštartoval a do 40. minúty, kým nám 
nevylúčili hráča, sme boli nebezpečnejším tímom  

a mohli viesť do polčasu o 2-3 góly. Súper potom vy-
rovnal z penalty, ale aj tak sme si odviezli zo Skalice 
cenný bod.“

Ako by ste zhodnotili úroveň II. ligy?
„Je to veľmi vyrovnaná a kvalitná liga, každý môže 

zdolať každého. Nikoho nemôžete podceniť. Je tu 
veľa skúsených hráčov, ktorí už niečo dokázali v lige  
a niektorí aj v zahraničí. Vždy to je pocta nastúpiť pro-
ti hráčom ako Saláta, Grendel, Kira a podobne.“

Momentálne je súťaž prerušená. Ako trávite voľ-
ný čas?

„Čas ide veľmi pomaly. Doma cvičím, chodím be-
hávať do prírody a na dedine sa vždy nájde aj nejaká 
robota, tak pomáham ako môžem.“

Ako si spomínate na svoje futbalové začiatky?
„S futbalom som začal u nás na dedine v Horných 

Turovciach, ale po pár tréningoch sa ma rozhodli ro-
dičia dať do Levíc do prípraviek, kde som pôsobil do 
svojich 14 rokov. Potom prišla ponuka zo Senice, kde 
som prešiel všetky kategórie a dostal šancu aj vo For-
tuna lige ako 17-ročný.“

Nepremýšľali ste o návrate do Senice?
„Premýšľal, ale z nejakého dôvodu sa to nepodari-

lo. Neviem, čo bolo za tým. Senica je môj druhý do-
mov a vždy sa tam rád vraciam. Uvidíme, čo prinesie 
budúcnosť, ale bol by som rád, keby sa to podarilo.“

Zo Senice ste následne prestúpili do FC Györ. 
Ako by ste zhodnotili pôsobenie v Maďarsku?

„Prvé dva roky hodnotím pozitívne, hrával som pra-
videlne a výkony boli na dobrej úrovni. Prvý rok sme 
skončili na 5. mieste, ale do posledného kola sme 
bojovali o 3. miesto. Druhý rok sme od prvého kola 
boli na prvom mieste a išli za postupom do 1. ligy, ale  
v jarnej časti sa niečo stalo, začali sme strácať body 
a napokon sme skončili až tretí. Tretí rok prišiel nový 
tréner a odstavil ma na vedľajšiu koľaj. Mohol som ro-
biť čokoľvek, šanca pod jeho vedením nikdy neprišla. 
Keď prišla korona, rozhodol som sa dať výpoveď, aj 
keď ma vedenie chcelo udržať.“

Počas juniorskej kariéry ste reprezentovali Slo-
vensko. Ako si spomínate na reprezentačné ob-
dobie?

„Vždy to bol nádherný pocit reprezentovať Sloven-
sko a mať zodpovednosť, podať čo najlepší výkon.  
V reprezentácii som zažil úspešný debut, keď som sa 
hneď v prvom zápase presadil hlavou po štandard-
nej situácii proti Spojeným arabským emirátom. Zažil 
som turnaj Elite Round v Nemecku, zaujímavý tur-
naj v Japonsku, ktorý sme aj vyhrali, Granatkin Cup  
v Rusku, turnaj v španielskej La Mange a veľa ďalších, 
na ktoré veľmi rád spomínam a nikdy nezabudnem.“

Čo bolo pre vás najkrajšie počas zrazov?
„Ťažko vybrať najkrajšiu spomienku, vždy bolo dob-

ré stretnúť sa po dlhej dobe s chalanmi a s trénermi. 
Zažili sme krásne časy, vzostupy a pády, ale vždy sme 
držali spolu.“

Na reprezentačnej úrovni vás viedol aj zosnulý 
kouč Milan Malatinský. Ako si na neho spomína-
te?

„Mám na neho iba dobré spomienky, vždy bol fé-
rový a vždy povedal veci priamo. Bol to vynikajúci 
človek a tréner, ktorý dosiahol krásne veci s repre-
zentáciou.“

Aký máte futbalový sen?
„Rád by som sa presadil v najvyššej slovenskej lige, 

kde by som pravidelne hrával. Potom, ak by bola 
možnosť, tak by som si chcel vyskúšať zahraničie, 
niektorú z top líg alebo poľskú Ekstraklasu. Tá je na 
inej úrovni v porovnaní so slovenským futbalom.“ 

Zdroj: SFZ, Tibor Őri

Péter Varga si pochvaľuje angažmán v Púchove

Péter Varga (na snímke v púchovskom drese vľavo) sa stal jednou z najväčších opôr druholigových mužov MŠK 
Púchov.                                FOTO: Tibor Őri



šport 21

Futbal

„Nemáme veľké oči, ale našim cieľom je pohybovať 
sa mimo pásma zostupu, hrať pekný a atraktívny fut-
bal s chlapcami, ktorí majú vzťah ku klubu. Ja verím, 
že ak sa nám tento základný cieľ podarí naplniť, tak 
všetko navyše budeme brať len ako plus,“ také boli 
predsezónne ciele futbalového klubu MŠK Púchov, 
ktoré na predsezónnej tlačovke predniesol noviná-
rom manažér klubu Marek Šimáček. 

Nová akvizícia na trénerskom poste Lukáš Kaplan 
na rovnakej tlačovke pôsobil zdravo sebavedo-
mo, skonštatoval, že pomerne dlhá letná príprava 
(Púchovčania začali s letnou prípravou spomedzi 
druholigistov medzi prvými) by sa mala prejaviť na 
výkonoch jeho zverencov. Pripomenul, že sezóna 
bude náročná, súperi silní a stretnutia mimoriadne 
vyrovnané. „Pevne verím, že chalani sú nachystaní, 
šatňa je výborná, partia je výborná, takže dúfam, 
že sa nám podarí ukázať kvalitný futbal,“ doplnil 
púchovský kormidelník. 

Jeden z lídrov mužstva, hráč s extraligovými skú-
senosťami Patrik Mráz trénera upokojil, že kabína 
je naozaj silná a súdržná, sú v nej kvalitní futbalisti 
a kvalita púchovského kádra je dostatočná. „Nie sme 
žiadny ašpirant na postup, ale kvalita kádra je taká, 
aby sa stred tabuľky hral a aby sme predvádzali divá-
kom sympatické výkony. 

Od predsezónnej tlačovky uplynulo dva a pol me-
siaca, v 2. lige sa odohralo tucet kôl, Púchovčania 
majú za sebou jedenásť stretnutí (pri nepárnom po-
čte účastníkov súťaže má každé mužstvo jedno kolo 
voľno). Je preto namieste pozrieť sa s odstupom času 
na to, ako sa naplnili slová manažéra, trénera a skúse-
ného hráča do chvíle, ako z dôvodou protipandemic-
kých opatrení došlo k prerušeniu súťaže. 

Bez preháňania sa dá povedať, že v prípade všet-
kých troch nešlo o predsezónne mlátenie prázdnej 
slamy a prognózy a predsavzatia sa naplnili takmer 
do bodky. S výnimkou domácej smoliarskej prehry  
s Banskou Bystricou (0:3), v ktorej líder Púchovča-

nov ycvičil z efektivity a poslednému stretnutiu pred 
prerušením v Žiline (1:5), Púchovčania v podstate vo 
všetkých stretnutiach presvedčili, že v súťaži nie sú 
fackovacím panákom. Dokázali doma zdolať ešte ne-
dávno extraligovú Podbrezovú, na ktorej lavičke sedí 
bývalý tréner Púchova Cifranič, zvíťazili na trávniku 
minuloročného víťaza súťaže v Dubnici nad Váhom 
(2:0) a o bodový zápis na trávniku favorizovanej Petr-
žalky prišli až v samotnom závere stretnutia. 

Po dvanástom kole patrí Púchovčanom solídna 
siedma priečka v druholigovom pelotóne, keď od 
šiestej priečky ich delí iba horšie skóre. 

Podstatnou informáciou je, že sa podarilo naplniť 
aj predsavzatia pritiahnuť do hľadiska púchovského 
štadióna viac divákov. Až do času, kedy z dôvodu na-
riadenia krízového štábu a vládnych opatrení „vyhna-
li“ kompetentní divákov z tribún, chodilo na domáce 
stretnutia futbalistov MŠK Púchov od 400 do 600 
divákov, čo je v porovnaní s obdobím treťoligového 
účinkovania štvornásobný nárast. Púchovčania po 
úvodných kolách budili rešpekt v každom súperovi. 
Zostáva len veriť, že pandemická situácia sa utrasie 
a že od jarnej časti budú futbalisti MŠK opäť robiť ra-
dosť svojim priaznivcom.

Pre úplnosť azda nebude na škodu pripomenúť si 
výsledky Púchovčanov v neúplnej jesennej časti dru-
hej ligy.

1. kolo (1. 8.) 
MŠK Púchov mal voľno
2. kolo (8. 8.)
FC Košice – MŠK Púchov 3:1 (0:0)
Góly: 50. Rendon, 54. Gáll, 65. Keresteš – 56. Michlík
3. kolo (15. 8.)
MŠK Púchov – Partizán Bardejov 3:0 (3:0)
Góly: 6. Ozimý, 36. Rypák, 43. Mráz
4. kolo (23. 8.)
FC Šamorín – MŠK Púchov 2:0 (1:0)
Góly: 12. Rymarenko, 74. Jančo
6. kolo (6. 9.)
FC Petržalka – MŠK Púchov 3:2 (1:0)

Góly: 13. Kozlovský, 67. Jedinák, 85. Jedinák – 62. 
Kapusniak, 70. Rypák

7. kolo (12. 9.)
MŠK Púchov – Slovan Bratislava B 2:0 (0:0)
Góly: 47. Varga, 51. Martinček
8. kolo (19. 9.)
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 0:2 (0:0)
Góly: 54. Prekop, 82. Michlík
9. kolo (23. 9.)
MŠK Púchov – Dukla Banská Bystrica 0:3 (0:3)
Góly: 31. Prikryl, 34. Starší, 37. Polievka
10. kolo (26. 9.)
MFK Skalica – MŠK Púchov 1:1 (0:1)
Góly: 72. Šebesta (pk) – 5. Varga
11. kolo (3. 10.)
MŠK Púchov – Železiarne Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: 80. Michlík
5. kolo (7. 10.) – dohrávka
MŠK Púchov – KFC Komárno 1:0 (1:0)
Gól: 20. Riška
12. kolo (10. 10.)
MŠK Žilina B – MŠK Púchov 5:1 (3:1)
Góly: 5. Kaprálik, 12. Jibril, 44. Gamboš, 65. Jibril, 81. 

Kostúr – 23. Mráz
Tabuľka po 12. kole:

1. B. Bystrica 11 9 1 1 37:16 28
2. L. Mikuláš 12 9 1 2 29:12 28
3. Skalica 11 8 1 2 29:14 25
4. Košice 11 6 2 3 18:11 20
5. Podbrezová 10 6 1 3 22:10 19
6. Šamorín 11 5 1 5 13:15 16
7. MŠK Púchov 11 5 1 5 14:17 16
8. Trebišov 11 4 3 4 15:20 15
9. Komárno 11 5 0 6 9:16 15
10. Petržalka 11 4 2 5 13:18 14
11. Bardejov 11 3 3 5 8:11 12
12. Dubnica 11 2 4 5 9:14 10
13. Žilina B 10 2 2 6 21:25 8
14. Slovan B 10 1 0 9 6:26 3
15. Poprad 10 1 0 9 12:30 -3 

Predsezónne prognózy sa naplnili takmer do bodky

Plány, ktoré prezentovalo vedenie MŠK Púchov, tréner a najskúsenejší hráč, sa až do prerušenia súťaže napĺňali 
takmer do bodky. Na snímke zľava manažér Marek Šimáček, tréner Lukáš Kaplan a opora mužstva Patrik Mráz. 

FOTO: Milan Podmaník

Pri príležitosti stého výročia vzniku púchovského fut-
balu nastupujú Púchovčania v štýlových dresoch. 
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SPOMIENKA
Dňa 28. 10. 2020 sme si pripomenuli 36 rokov 
od smrti nášho otca a dedka Gejzu Polónyiho 
a 22. 11. 2020 si pripomenieme 20. výročie od 
smrti našej mamy a babky Márie Polónyiovej 

z Hor. Kočkoviec. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SLUŽBY

• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Akcia -20 % do 31.12. 2020. Renovácia starých 
dverí, zárubní, vstavaných skríň a kuchynských 
liniek. Tel. 0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka 
prenájom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a 
prepravu materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových schodíšť, maľby, nátery, 
stierky, omietky, sadrokartóny, fasády 0911 689 723
• Prístrešky, altánky 0911 689 723
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov, 
maľovanie. Tel.: 0902 356 631
• Požičovňa tepovačov Kärcher - vytepujte si 
sedačky, stoličky, koberce, autá. Tel: 0911 900 987, 
www.tepovac-puchov.sk

KÚPA

• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim garsónku, jednoizbový alebo dvojizbový 
byt v Púchove. 0944 936 501
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374
• Kúpim RD s väčším pozemkom alebo STAVEBNÝ 
POZEMOK. RK nevolať! tel.: 0917 102 671

PRENÁJOM

• Súrne hľadáme dlhodobý prenájom bytu v Púchove 
alebo dom v Horných Kočkovciach do 350 € 
s energiami. Alebo kúpa domu na mesačné splátky.  
2 milé osoby. 0904 547 152 alebo 0915 434 486
• Prenajmem 3-izbový zariadený byt v Púchove. 
0903513878
• Ponúkam na dlhodobý prenájom väčší 2-izbový 
byt na Štefánikovej ulici, nad lekárňou. Informácie 
na tel.č.: 0903 420 858

SPOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život  
a všetkých nás. Dňa  
2. 11. 2020 si pripomína-
me 10. výročie, čo nás 
opustil manžel, otec, 
dedko, brat Ing. Dušan 
Suchánek z Púchova.  
S láskou a úctou spomí-
na manželka, synovia a dcéra s rodinami. Kto 
ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.

BLAHOŽELANIE
Nech Tvoj život s láskou 
rastie, nech na úspech 
máš veľké šťastie, aby 
všetky chvíle boli vzác-
ne, nech sú Tvoje kroky 
nebojácne, s istotou a v 
spokojnosti kráčajú do 
budúcnosti. Dňa 6. 11. 
Oslávi svoje 9. narodeni-
ny Karolínka Garajová. Všetko najlepšie praje 
mama, sestra Eliška a brat Matúško, Jojo, babky, 
strýkovia, dedko a prababka.

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

OZNAM
Na základe opatrení ÚVZ v súvislosti s COVID-19 

oznamujeme, že od 19.10.2020 do odvolania bude 
prevádzka Divadla upravená nasledovne: 

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ: 
Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00
Tel. 042/ 46 05 319

NsP Povžská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETI 
Po -Pia  16.00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOV

pondelok až piatok 
07.00 h – 15.00 h

sobota a nedeľa 
ZATVORENÉ!

Ďakujeme za pochopenie.
Mgr.art. Pavol Pivko, konateľ Púchovskej kultúry
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Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

Cena za 1 vydanie Cena za 5 a viac 
vydaní (zľava 5%)

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15%)

1/1 strany 204 x 270 120 € 114 € 102 €

1/2 strany 204 x 134 85 € 81 € 72 €

100 x 270 85 € 81 € 72 €

1/3 strany 204 x 87 60 € 57 € 51 €

65 x 270 60 € 57 € 51 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 90 € 81 €

1/4 strany 100 x 134 50 € 48 € 43 €

204 x 64 50 € 48 € 43 €

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

CENNÍK REKLAMNÉHO PRIESTORU 
A OBČIANSKEJ INZERCIE V PÚCHOVSKÝCH NOVINÁCH:

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

Riadková inzercia: uvedené ceny sú s DPH. Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu spomienok a blahoželaní.
* riadok = 40 znakov (vrátane medzier)

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121, email: reklama@puchovskakultura.sk. Uzávierka vo štvrtok o 14:00 hod.

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

Ukážka formátu rozmerov inzercie na strane PN.

Vý b e r ové  ko n a n i e 
Základná škola Jana Amosa Komenského vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie pracovného miesta - školský špeciálny pedagóg, školský 
psychológ, asistent učiteľa
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.  

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov – účinná od 15. 1. 2020
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia: 

profesijný životopis, motivačný list,  kópie dokladov o splnení kvalifikačných 
predpokladov, písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona 
č. 18/2018 Z.z.o osobných údajoch  v platnom znení.
Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.
Termín podania písomnej žiadosti do výberového konania s 

požadovanými dokladmi je do 16.11.2020 do 15:00 hod. – rozhodujúci je 
dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Uchádzač, 
ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom 
termíne, bude z výberového konania vyradený.
Predpokladaný termín nástupu : 01.12.2020
Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania 

zasielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - /príslušná 
pozícia/ – N E O T V Á R A Ť“ na adresu: ZŠ J.A. Komenského, Komenského 
652/50, 02001 Púchov.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili 

podmienky, oznámené písomnou formou.
Vyhradzuje si právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí 

nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie 
uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste 
uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa  
www.zskompv.edupage.org a na úradnej tabuli v priestoroch 
prevádzkovateľa.



inzercia

6 mesiacov
TV zadarmo
dá zabrať

k optickému 

internetu

Doprajte si k nášmu špičkovému internetu televíziu na 6 mesiacov zadarmo a istotne sa nudiť nebudete.
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