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Jesenné asfaltovanie chodníkov a ciest v meste Púchov
Oddelenie dopravy  
a slu    žieb Mestského 
úradu Púchov zabezpe
čuje jesenné asfaltova
nie najviac zničených 
mestských chodníkov  
a ciest. Tento rok ide  
o cestu na Námestí slo
body pri ZŠ s MŠ sv. Mar
gity, cestu na Komen
ského ulici pri predajni 
COOP Jednota a chodník 
pred ZŠ J.A.Komenské
ho, cestu na Nábreží slo
body a chodník pri fut
balovom štadióne.
Foto: Slavomír Flimmel
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Slovami primátorky: O mesiac prichádzajú 
Vianoce, ten čas pokoja, lásky a radosti

Už dlhých desať mesiacov žijeme vskutku neob
vyklý život. Pre všetkých z nás je toto obdobie veľ
mi stresujúce, žijeme v neistote a v obavách o život  
a zdravie svojich blízkych doma i v práci. Rastie ner
vozita a vytráca sa rešpekt k pravidlám i autoritám. 
Tiež mám zmiešané pocity pri sledovaní tlačových 
besied, ktoré sú väčšinou už plné emotívnych oso
čovaní a urážok. Niet divu, že takáto forma komuni
kácie preniká v plnom rozsahu do sociálnych sietí, 
kde si väčšina „komentátorov“ nekladie servítku pred 
ústa a prenáša svoj hnev na ostatných. Aj v našom 
meste sa s týmto pravidelne stretávame, osobné úto
ky a urážky sú tu na dennom poriadku. Musíme však 
vydržať! Naším cieľom by nemalo byť rozdeľovať, ale 
spájať sa v tomto boji s ochorením.

Máme za sebou už tri testovacie víkendy. Počas 
prvých dvoch testovacích kôl sa každý víkend dalo 
otestovať okolo desaťtisíc občanov, pričom percen
to pozitívnych v našom meste bolo po prvom kole 
2,26% a po druhom kole bol pokles na 1,4% pozitív
ne testovaných. Posledné víkendové testovanie bolo 
dobrovoľné, a hoci sa vydávali aj certifikáty, otesto
vať sa prišlo oproti predchádzajúcim testovaniam asi 
40 percent občanov. Percento pozitívne testovaných 
v našom meste predstavuje hodnotu 2,26. 

Dôvody, prečo sa prišla otestovať oveľa menšia časť 
obyvateľov, sú rôzne: vyskytuje sa názorová nezhoda 
obyvateľov v otázke, či je testovanie účinné, ale sú 
tu i rôzne politické názory. Je možné, že sa otesto
vať prišli najmä občania, ktorí už dlhšie mali určité 
príznaky ochorenia. Testovanie využili aj občania, 
ktorí potrebujú certifikát o negatívnom výsledku  
k návšteve lekára, lekárskemu vyšetreniu, či operácii, 
ale aj v prípade, keď potrebujú vycestovať do zahra
ničia. Stále môžete využiť aj možnosť otestovania sa 
bezplatne na dočasne zriadenom dennom odbe
rovom mieste na hasičskej stanici pri obchodnom 
dome Kaufland, kde je táto služba k dispozícii každý 
deň okrem nedele v čase od 12:00 hod. do 20:00 hod. 

Či prebehne ďalšie kolo testovania v našom meste, 
či bude dobrovoľné a ak bude, ako bude prebiehať? 
To sú pre nás ešte doteraz otvorené otázky, ale ur
čite budeme vedieť na ne odpovedať, keď nás bude 
Vláda SR, resp. iné štátne orgány, informovať. Neve
del na tieto otázky odpovedať ani minister obrany 
Jaroslav Naď, ktorý minulú sobotu navštívil mestský 
úrad a taktiež niektoré odberové miesta. Cieľom jeho 
návštevy bolo usporiadanie tlačovej besedy o aktuál
nom stave testovania na Slovensku a tiež túto príle
žitosť využil, aby sa poďakoval členom odberových 
tímov aj v našom meste za ich profesionálny prístup 
a ochotu pomáhať. 

Ja ďakujem vám všetkým, kolegom z mestské
ho úradu, mestskej polície, z Podniku technických 
služieb i Autobusovej dopravy Púchov, ktorí ste or
ganizačne zabezpečovali priebeh tretieho kola testo

vania. Ďalej vám, členovia odberových tímov (zdra
votníkom, vojakom, policajtom, administratívnym 
pracovníkom, dobrovoľníkom), za vašu trpezlivosť  
a pozitívnu náladu, ktorú rozdávate počas testova
nia. Takisto vám, milé kuchárky z Materskej školy  
Lienka, za skvelé obedy pre členov odberových tí
mov, poslancom Petrovi Bílikovi a Lukášovi Ranikovi, 
ktorí roznášali obedy spolu s Martinom Vajčnerom 
z MsBP a v neposlednom rade mjr. Františkovi Fec
kovi, za jeho profesionalitu a ľudský prístup počas 
všetkých doposiaľ zorganizovaných kôl testovania  
v našom okrese. 

Je to pre nás po prvýkrát. Nikdy sme nezažili žiadnu 
podobnú epidémiu. Neboli sme nútení obmedzovať 
sa a ja viem, že pre nás všetkých je to ohromný šok. Je 
to však aj veľký záväzok a povinnosť byť zodpoved
ný voči sebe, voči svojim blízkym, rodičom, ktorých 
navštevujeme, starým rodičom, voči kolegyni v práci, 
svojej kaderníčke, či kozmetičke, voči pracovníkovi 
na úrade, kam si ideme overiť podpis alebo vybrať 
list vlastníctva. Voči svojmu lekárovi či zdravotnej 
sestričke, keď ideme na nutné vyšetrenie. Buďme dis
ciplinovaní a nosme rúška. Viem, že nechránia doko
nale, ale trochu áno  a dosť na to, aby sa ich oplatilo 
používať. Len spoločným prístupom to zvládneme. 

Tak ako pre mňa, aj pre Vás je to náročné obdobie, 
pretože: „Nech urobíte čokoľvek, vždy sa nájde niek
to, kto na to povie niečo negatívne. Snažte sa nebrať 
to osobne. Ľudia kritizujú a posudzujú životy iných, 
keď nie sú spokojní so svojím životom. Nasledujte 
svoje srdce. Robte to, čo považujete za správne. Na 
to, aby ste boli šťastní, nepotrebujete súhlas všet
kých.“ (Lori Deshene)

Minulý týždeň sme sa okrem príprav na testovanie 
venovali aj množstvu ďalších zaujímavých vecí. Stále 
prebiehajú opravy komunikácií a chodníkov meste, 
výstavba kolumbária na mestskom cintoríne, rekon
štrukcia základnej umeleckej školy, práce na odvod
není priestranstva pri garážach za rímskokatolíckym 
kostolom, čistenie odpadových separačných nádob. 

Riešime všetky možnosti ako získať finančné pro
striedky na zmiernenie dopadov koronakrízy na 
mesto, v ktorej súvislosti sa zapájame do rôznych 
projektov. Prebiehajú aj komisie pri MsZ (doprav
ná, bytovej politiky i vzdelávania a sociálnych vecí), 
pričom väčšina prebieha hlasovaním „per rollam“. 
Prebehlo aj zasadnutie mestskej rady, na ktorom sa 
poslanci dohodli na schválení viacerých uznesení, 
ktoré budú následne predložené na decembrovom 
mestskom zastupiteľstve. Viac sa dočítate na strane 4 
tohto vydania Púchovských novín.

A popritom všetkom nezabúdame na pomoc tým 
najzraniteľnejším. Balíky pomoci s trvanlivými potra
vinami a drogériou sa zväčšujú  a to len vďaka vám, 
ktorí nezabúdate pri nákupe v Lidli na tých druhých. 
Ďakujem vám aj touto cestou, pretože nákupné vo
zíky sú každým týždňom väčšie a my tým môžeme 
obdarovať väčší počet rodín a osôb, ktoré to potre
bujú. Pokračujeme aj v rozdávaní ochranných rúšok, 
zabezpečovaní nákupov, ale i zabezpečení pitnej 
vody pre marginalizované skupiny občanov v našom 
meste. 

Tento týždeň nás čaká milá a príjemná udalosť 
– slávnosť odovzdania mestského štipendia 25 
úspešným študentom nášho mesta. Viac sa dočítate 
v budúcom čísle Púchovských novín, ale i na webo
vých stránkach mesta i mestských novín. Ďakujem 
opäť všetkým sponzorom, ktorí prispeli na tento 
účel, a tým priamo pomôžu finančnou hotovosťou 
zvládnuť náročné štúdium úspešným stredoškolá
kom i vysokoškolákom. 

O mesiac máme Vianoce, sviatky pokoja a lásky, 
kedy zasadneme všetci za jeden stôl a budeme spo
lu. Vonku to tak však zatiaľ nevyzerá. Ľudia sú plní ne
návisti a hnevu, nie však všetci. Sú medzi vami ľudia, 
ktorí „nekecajú“ a osobne pomáhajú alebo sa zapá
jajú do pomoci ostatným. Ľudia, ktorí prispievajú aj 
na transparentný účet mesta, ľudia, ktorí sa modlia 
a posielajú pekné a povzbudzujúce správy, pretože 
„kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody“. 
A ja vám všetkým ďakujem. Ďakujem že ste nositeľmi 
myšlienok Vianoc, že sa ešte vždy nájdu dobrí ľudia, 
plní lásky, ktorých nezlomí a nezastaví ani epidémia, 
ani pandémia, ani nenávisť a ani rozbúrené sociálne 
siete. 

Prajem vám úspešný a pekný týždeň plný slnka tam 
vonku i vo vašom srdci. 

Katarína Heneková 
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Na novembrovom zasadnutí mestskej 
rady odporučili poslanci jednohlasne na 
najbližšie zasadnutie mestského zastu-
piteľstva návrhy dvoch všeobecne záväz-
ných nariadení a jedných zásad, ktoré  
s platnosťou od 1. 1. 2021 rozšíria sociál-
nu pomoc pre občanov v oblasti prepravy 
či zavedenia novej odľahčovacej služby. 

Taktiež sa plánuje zvýšiť suma poskytovanej jedno
razovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky 
pre občanov Púchova. Členovia MsR sa zhodli aj na 
upravenom návrhu zásad, určujúci postup pri posky
tovaní stravovania seniorom a ZŤP občanom, ktorý 
na októbrovom rokovaní mestského zastupiteľstva 
poslanci neschválili, aby ho prepracovaný preroko
vali na mestskej rade a na decembrovom mestskom 
zastupiteľstve. 

Sociálny taxík a nová odľahčovacia služba pre 
FO, ktoré opatrujú

Obe vyššie uvedené sociálne služby sú zahrnuté  
v Návrhu VZN č. 14/2020 o podmienkach a spôsobe 
poskytovania sociálnych služieb a sume úhrady na 
území mesta Púchov. 

Prepravnú službu (sociálny taxík) má Mesto Púchov 
v pláne zabezpečiť pre fyzickú osobu (FO) s trva
lým alebo s prechodným pobytom na území mesta 
Púchov, v súlade s § 42 zákona o sociálnych služ
bách, s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej 
na individuálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom alebo osobe s nepriaznivým zdravotným 
stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po ro
vine alebo po schodoch a obmedzenou schopnos
ťou orientácie, a taktiež pre FO s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorá má úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny priznanú odkázanosť na individuálnu 
prepravu osobným motorovým vozidlom. Predmet
ná služba bude poskytovaná motorovým vozidlom 
mesta Púchov v pracovných dňoch obvykle v čase 
od 6:30 hod. do 14:30 hod. s cieľom cesty nielen na 
území mesta Púchov. Objednať si prepravnú službu 
bude môcť FO vždy najmenej 24 hodín vopred a to 
osobne alebo telefonicky konkrétnemu dispečerovi 
sociálneho taxíka. Výška úhrady za prepravnú službu 
je 1 € na území mesta Púchov a za každý km mimo 
územia mesta Púchov 0,50 €. 

Spustenie novej odľahčovacej služby je v prípade 
schválenie na MsZ pripravené od 1. januára 2021. 
Tento typ služby je poskytovaný pre FO ktorá opatru
je fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím 
(ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa 
poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťaž
kým zdravotným postihnutím sociálna služba počas 
obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, 
nemôže opatrovanie vykonávať. Ako sa píše vo VZN 
č. 14/2020, cieľom odľahčovacej služby je umožniť fy
zickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok 
na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného 
zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Ďalej je uvede
né, že odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, 
najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané 
dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku ne
možno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom 
roku. Odľah čovacia služba sa poskytuje na základe 
písomnej žiadosti fyzickej osoby o poskytnutie tejto 
služby, žiadosť o poskytovanie tejto služby musí FO 
podať mestu Púchov 14 dní pred dňom začatia po
skytovania služby. 

Zvýšenie limitu jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi a mimoriadnej dávky odporučili poslanci 
mestskej rady v Návrhu VZN č. 17/2020, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Púchov 
č. 2/2012 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní jedno
razovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky 
občanom Mesta Púchov. V praxi to znamená, že jed
norazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskyt
nutá jednotlivcovi maximálne do výšky 100 eur, čo 
je zmenou oproti doposiaľ platnej maximálnej výške 
70 eur. 

Príspevok Mesta Púchov 1 euro na cenu stravné-
ho pre seniorov a ZŤP občanov mesta

Opätovne bol so zapracovanými zmenami pred
ložený Návrh: Zásady, ktorými sa určuje postup pri 
poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne 
postihnutým občanom v meste Púchov, ktorí členo
via MsR odporučili schváliť na najbližšom mestskom 
zastupiteľstve. Stravovanie seniorov a ZŤP občanov 
za 1 euro je poskytovaná služba Mesta Púchov v rám
ci sociálneho programu občanom mesta. Predme
tom služby je poskytovanie hlavného jedla  obeda 
 stravníkovi v zariadení stravovania, podľa jedálneho 
lístka schváleného na príslušný týždeň vedúcim toh
to zariadenia. 

Zároveň poslanci mestskej rady odporučili schvá
liť Návrh VZN č. 13/2020 o určení výšky mesačného 
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na 
štúdium v základnej umeleckej škole, výšku mesač
ného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti školského klubu detí a centra voľného času, 
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a pod
mienok úhrady v školskej jedálni, ktoré sú v zriaďo
vateľskej pôsobnosti Mesta Púchov. Uvedené zmeny, 
v prípade pozitívneho postoja poslancov na decem
brovom mestskom zastupiteľstve, budú platné od 
1. januára 2021. O zvýšenie jednotlivých poplatkov 
v MŠ požiadali priamo riaditeľky materských škôl  
v meste Púchov, pričom zvýšenie výšky mesačného 
príspevku je v súlade s pripraveným rozpočtom na 
rok 2021 a jeho navrhovaná výška je porovnateľná 
s výškami mesačných príspevkov v rovnako veľkých 
mestách ako je Púchov. 

Zmeny nastávajú v II. časti čl. 4 predmetného 
VZN nasledovne: 

1. Určenie výšky mesačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v MŠ zvýšiť príspevok z 15,00 € na 20,00 €.

2. Určenie výšky mesačného príspevku zákonné
ho zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za po
byt dieťaťa v MŠ zvýšiť mesačný príspevok na letnú 
prázdninovú činnosť z 24,00 € na 40,00 €. Ak dieťa 
nebude v materskej škole celý mesiac, zákonný zá
stupca uhradí pomernú časť mesačného príspevku 
podľa týždňov, kedy bude dieťa prihlásené na čin
nosť v materskej škole podľa vopred oznámeného 
harmonogramu otvorených materských škôl počas 
leta.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s čin
nosťou školského klubu detí (ŠKD) je v návrhu tohto 
VZN zahrnutý i bod o príspevku zákonného zástupcu 
žiaka, a to mesačne sumou 10 eur. 

O všetkých zmienených návrhoch VZN a zásad 
budú poslanci rokovať na decembrovom mestskom 
zastupiteľstve, o ktorého termíne a samotnom prie
behu rokovania vás budeme informovať. 

Laura Krošláková

Poslanci na mestskej rade odporučili schváliť viacero návrhov 
v poskytovaní sociálnej pomoci občanom v roku 2021
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V 458 mestách a obciach na Slovensku sa v so-
botu 21. novembra 2020 začalo ďalšie kolo tes-
tovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia CO-
VID-19 v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. 
Obyvatelia sa tak mohli prísť dať dobrovoľne  
a zadarmo otestovať do celkovo 537 odberových 
miest na Slovensku.

Mesto Púchov patrilo medzi 458 miest a obcí,  
v ktorých prebehlo už tretie kolo celoplošného tes
tovania na COVID19. Odberové miesta boli v plnej 
prevádzke od 8:00 hod. do 20:00 hod. na všetkých 
trinástich miestach. Aj z testovania v treťom kole,  
v ktorom bola účasť dobrovoľná, dostali záujemcovia 
platný certifikát s výsledkom svojho antigénového 
testu v zalepenej obálke. 

Návšteva ministra obrany SR J. Naďa
V sobotu navštívil Púchov minister obrany SR Jaro

slav Naď. Podľa jeho vyjadrenia pre médiá testova
nie prebieha pokojne. „Oproti poslednému testovaniu 
evidujeme približne tretinový záujem. Ľudia prichádza-
jú postupne, netvoria sa rady a neevidujeme ani situ-
ácie, že by na testovanie do vybraných miest a obcí 
prichádzali ľudia z iných regiónov. Som rád, že je to tak, 
ako sme ľudí vopred poprosili, pretože starostovia a pri-
mátori chcú primárne vedieť, aká je situácia so zamo-
renosťou v ich konkrétnych samosprávach,“ vysvetlil.

Minister obrany J. Naď zároveň poďakoval všetkým 
primátorom a starostom miest a obcí, ktoré sú súčas
ťou štvrtého kola testovania za záujem a pomoc. 
Vyzdvihol, že „drvivá väčšina starostov a primátorov  
k tomu pristupuje tak, že majú záujem, aby sa zlepšila 
situácia z hľadiska chorobnosti v jednotlivých obciach 
a mestách. Ide nám totiž nielen o zdravie jednotlivcov, 
ale celej spoločnosti a táto forma testovania naozaj 
veľmi pomáha,“ vyzdvihol a ešte raz poďakoval všet
kým, ktorí sa na projekte podieľajú.

Štvrtú fázu (v Púchove tretiu) testovania dnes za
bezpečuje celkovo 1.366 vojakov a zamestnancov re
zortu obrany, 539 príslušníkov Policajného zboru SR, 
1.928 zdravotníkov a spolu s nimi aj 62 príslušníkov 
finančnej správy, 30 hasičov, 921 administratívnych 
pracovníkov a 30 dobrovoľníkov. Celkovo sa na pro
jekte podieľa 4.876 osôb.

Výsledky v okrese Púchov
Ďalšie kolo celoplošného testovania prinieslo men

ší záujem občanov. Na testovanie prichádzali obča
nia, ktorí mali podozrenie na príznaky alebo mali 
kontakt s infikovanou osobou. Testovanie prebehlo 
vo všetkých obciach okresu s jednou výnimkou – 
obce Streženice, kde naposledy testovali pozitívne 
len 0,93 percent zúčastnených osôb. Podľa údajov 
Okresného úradu v Púchove za uplynulý víkend bolo 
v okrese Púchov otestovaných 11.562 osôb, teda pri
bližne 43% z účasti na poslednom (povinnom) testo
vaní, ktorého sa zúčastnilo 28.017 osôb. Tento víkend 
malo v okrese Púchov pozitívny test 256 osôb a mie
ra pozitivity na COVID19 bola 2,21 percenta.

Výsledky v meste Púchov
Podľa neoficiálnych údajov z MsÚ Púchov za celý ví

kend sa v meste otestovalo celkom 4.115 ľudí, z toho 
2,26 percenta pozitívne na COVID19. Pre porovna
nie s druhým kolom testovania na COVID19 sa prišlo 
otestovať o 5.832 menej ľudí. Priebeh tretieho kola 
testovania zhodnotila primátorka mesta Katarína 
Heneková: „Z výsledkov dnešného aj celovíkendového 
testovania je zrejmé, že percento pozitívne testovaných 
oproti predchádzajúcim testovaniam v našom meste 
stúplo, čo si však zdôvodňujeme najmä tým, že sa testo-
vania zúčastnili hlavne osoby, ktoré pociťovali príznaky 
ochorenia. Z tohto pohľadu je dobré, že túto možnosť 
otestovať sa využili a na základe výsledkov môžu ab-
solvovať karanténu spolu so svojimi rodinnými prísluš-
níkmi. Za túto ich odvahu a zodpovednosť im patrí po-
ďakovanie, pretože je stále veľa ľudí, ktorí svoj pozitívny 
výsledok testovania považujú za hanbu. Ak by som 
citovala svojho kamaráta – starostu z obce Lúky, ‚byť 
pozitívny nie je hanba‘. Všetkým pozitívne otestovaným 
prajem skoré uzdravenie a veľa trpezlivosti.“

Zdroj: MO SR, OÚ Púchov, MsÚ Púchov

III. kolo plošného testovania na COVID-19
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Mestská polícia

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
z Púchova a z Dubnice nad Váhom zasahovali vo štvr
tok ráno pri požiari v rodinnom dome v Lednických 
Rovniach v časti Medné. Po príchode na miesto uda
losti bolo zistené, že požiar vypukol v interiéri rodin
ného domu, pričom sa v ňom v tom čase nachádzalo 
päť osôb. Hasiči vyniesli z domu dve osoby, u ktorých 
bola následne vykonávaná kardiopulmonálna resus
citácia. Aj napriek veľkej snahe zasahujúcich zložiek 
konštatoval lekár u oboch osôb exitus. Ďalšie tri oso
by (z toho dve maloleté) utrpeli zranenia rôzneho 
rozsahu a boli prevezené do nemocnice. Na mieste 
udalosti zasahujú hasiči z Považskej Bystrice, ktorým 
sa požiar už podarilo zlikvidovať. 

Príslušníci Policajného zboru Slovenskej republi
ky začali vyšetrovať tragický prípad ako podozrenie  
z trestného činu vraždy. Po uhasení požiaru rodinné
ho domu boli nájdené dve nevládne telá s viacerými 
bodnými a reznými ranami  muža a ženy.  Prípad na 
mieste činu prevzala Národná kriminálna agentúra. 
Podľa skutočností zistených na mieste spáchal sku
tok príbuzný z dôvodu zlého správania sa jedného  
z obetí ku svojim maloletým deťom. Doplatila na 
to aj druhá z obetí. Podozrivého zadržali a aktuálne  
s ním vykonávajú procesné úkony. Aby nedošlo  
k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vyšetrova
nia, viac v tejto chvíli nie je možné uviesť.

                KR HaZZ, KR PZ Trenčín 

Požiar v Lednických Rovniach 
mal zakryť dvojnásobnú vraždu

Pri tragickom požiari v Lednických Rovniach vyhasli dva ľudské životy. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu. 
FOTO: Prezídium HaZZ

Autovraky v Záskalí
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic

ké oznámenie o vrakoch parkujúcich v púchov
skej časti Záskalie. Hliadka po príchode na miesto 
našla dva autovraky – Škodu Felicia Pic Up bielej 
farby a Ladu 2105 modrošedej farby. Mestskí po
licajti urobili z miesta fotodokumentáciu, prípad 
je v riešení. 

Zatúlal sa...
Hliadka mestskej polícia odchytila na Štefáni

kovej ulici voľne sa pohybujúceho psa stredného 
vzrastu. Prostredníctvom čipu a centrálneho re
gistra spoločenských zvierat našli mestskí policaj
ti majiteľa a psa mu vrátili. Priestupok proti vše
obecne záväznému nariadeniu mesta potrestali 
pätnásťeurovou pokutou. 

Polícia rieši antirúškara
Hliadka mestskej polície riešila nerešpektovanie 

opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slo
venskej republiky vydaného z dôvodu pandémie 
ochorenia COVID19. Púchovčan nerešpektoval 
nariadenie o povinnosti mať na verejnosti v exte
riéroch prekryté horné dýchacie cesty. Muža bez 
použitia donucovacích prostriedkov predviedli 
na oddelenie mestskej polície, kde zistili jeho to
tožnosť. Asi po polhodine ho prepustili, prípad je 
však stále v riešení.   

Pomohli...
Hliadka mestskej polície preverovala oznáme

nie o neznámom mužovi, ktorý ležal pri bicykli 
na autobusovej zastávke na Ulici 1. mája. Muž 
informoval, že nechce ošetrenie. Mestskí policajti 
mužovi pomohli dostať sa do bytu a počkali na 
príchod hliadky Obvodného oddelenia Policajné
ho zboru. 

Zostal smädný...
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zákla

de telefonického oznámenia čašníčky jedného  
z pohostinstiev na Štefánikovej ulici. V pohostin
stve bol neznámy muž, ktorý ho odmietal opustiť, 
pretože čašníčka mu nechcela predať alkoholické 
nápoje. Hliadka po zistení totožnosti muža z po
hostinstva vykázala. 

Peniaze chcela vrátiť, nemala kde
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie ženy, ktorá informovala, že na banko
mate jedného z bankových ústavov našla finan
čnú hotovosť vo výške 100 eur. Žena nemohla 
peniaze odovzdať do banky, pretože tá bola až do 
odvolania zatvorená. Mestskí policajti preto ženu 
odviezli na Obvodné oddelenie Policajného zbo
ru v Púchove, keďže žena nebola mobilná. 

Za vrak bude pykať
Mestskí policajti preverovali telefonické ozná

menie, podľa ktorého bol na Zábrehu vrak osob
ného motorového vozidla Škoda Felícia zelenej 
farby. Vozidlo malo prepadnutú technickú kon
trolu. Mestskí policajti zistili majiteľa vozidla  
a informovala ho, že sa dopustil priestupku proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta. Priestu
pok je v riešení. 

Popíjali pred školou
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia pred Základnou školou 
Komenského, kde sa mala zdržiavať hlučná mlá
dež. Hliadka na mieste našla dve osoby, ktoré na 
verejnom priestranstve konzumovali alkoholické 
nápoje. Mestskí policajti vyriešili priestupok na
pomenutím a dvojicu z miesta vykázali. 

Z verejného priestoru v Záskalí si niekto urobil vrakovisko.                     FOTO: MsP Púchov
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Polícia informuje

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval kon
com októbra v Púchovskom okrese 1192 uchádzačov 
o zamestnanie. V porovnaní so septembrom klesol 
počet nezamestnaných v Púchovskom okrese o 47. 
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v okre
se Púchov sa v októbri medzimesačne znížila o 0,22 
percenta na úroveň 4,65 percenta. 

Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie  
v okrese Púchov bolo v októbri 585 žien a 87 
uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnu
tím. Medzi nezamestnanými v Púchovskom okrese 
bolo tiež 72 absolventov škôl, z nich 14 absolventov 
vysokých a 58 absolventov stredných škôl. 

Z pohľadu vekovej štruktúry evidoval úrad práce  
v okrese Púchov 297 uchádzačov o zamestnanie 
mladších ako 30 rokov. Ich podiel na celkovom počte 
nezamestnaných bol takmer 25 percent. Uchádzačov 
o zamestnanie starších ako 55 rokov bolo v Púchov
skom okrese v októbri 25

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti  
v Trenčianskom samosprávnom kraji klesla v októbri 
medzimesačne o 0,10 percenta na úroveň 5,28 per
centa. Najvyššia miera nezamestnanosti v kraji bola 
v októbri v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 
6,87 percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica 
(6,56 percenta), Partizánske (5,81 percenta), Bánovce 

nad Bebravou (4,98 percenta), Púchov (4,65 percen
ta), Nové Mesto nad Váhom (4,57 percenta), Myjava 
(4,49 percenta), Trenčín (4,11 percenta) a Ilava (4,04 
percenta). 

Na Slovensku klesla v októbri miera nezamestna

nosti medzimesačne o 0,26 percenta na úroveň 7,35 
percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota 
(19,73 percenta), najnižšia v okrese Bratislava V (3,67 
percenta).

Zdroj: ÚPSVaR

Percentuálna miera nezamestnanosti v okresoch Trenčianskeho kraja v októbri

Nezamestnanosť v okrese klesla v októbri na 4,65 %

Od začiatku roka do konca októbra sa na cestách 
Púchovského okresu stalo 51 dopravných nehôd, 
čo je o 29 menej, ako v rovnakom období minulého 
roku. I keď počet dopravných nehôd medziročne 
rapídne klesol, následky sú tragickejšie ako v rovna
kom období minulého roku. Kým v roku 2019 si cesty 
Púchovského okresu nevyžiadali žiadny ľudský ži
vot, v tomto roku zomreli pri dopravných nehodách 
v Púchovskom okrese za prvých desať mesiacov už 
štyri ľudské životy. Ťažké zranenia utrpelo tento rok 
pri dopravných nehodách v okrese Púchov 11 osôb, 
čo je rovnaký počet ako v minulom roku. Ľahko sa 
zranilo 25 osôb (medziročný nárast o dvoch). 

Alarmujúci je zvyšujúci sa počet dopravných ne
hôd, ktoré spôsobili vodiči pod vplyvom alkoholu.  
Kým v prvých desiatich mesiacoch minulého roku 
asistoval v Púchovskom okrese pri dopravných ne
hodách alkohol v šiestich prípadoch, v tomto roku 
už alkohol asistoval pri jedenástich dopravných ne
hodách. 

Za obdobie od 1. januára 2020 do 31. októbra 2020 
došlo na cestách Trenčianskeho samosprávneho 
kraja k 927 dopravným nehodám (medziročný po
kles o 215), z toho s následkom na zdraví bolo 377 
dopravných nehôd (76). Pri dopravných nehodách 
prišlo o život 26 osôb, čo je o štyri viac, ako v rovna
kom období minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo 
57 osôb (medziročný pokles o 20) a 376 osôb utrpelo 
ľahké zranenia (89). Pri dopravných nehodách došlo 
k usmrteniu 10 vodičov osobného automobilu, troch 
spolujazdcov v osobnom automobile, dvoch vodičov 
nákladného automobilu, šiestich vodičov motocykla, 
jedného spolujazdca na motocykli, troch cyklistov  
a jedného chodca.

Alarmujúci trend požívania alkoholu pred jazdou 
sa potvrdil aj na krajskej úrovni. Kým v prvých desia
tich mesiacoch minulého roku zavinili vodiči pod 

vplyvom alkoholu v Trenčianskom kraji 25 doprav
ných nehôd, v tomto roku už ich počet dosiahol 32. 
Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac 
dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alko
holu zaznamenaných v okrese Prievidza (32 doprav
ných nehôd, +7), Trenčín (22 dopravných nehôd, 7) 
a Nové Mesto nad Váhom (15 dopravných nehôd, 4). 
Nárast v počte dopravných nehôd zavinených pod 
vplyvom alkoholu bol zaznamenaný na území okre
sov Prievidza (32 dopravných nehôd, +7), Púchov (11 
dopravných nehôd, +5) a Myjava (7 dopravných ne
hôd, +1).

Z pohľadu dní v týždni bolo za obdobie od 1. ja
nuára 2020 do 31. októbra 2020 najviac dopravných 

nehôd zaznamenaných v piatok (154 dopravných 
nehôd, 21), v stredu (146 dopravných nehôd, 25) 
a v sobotu (140 dopravných nehôd, 25). V porovna
ní s rovnakým obdobím roku 2019 je zaznamenaný 
pokles počtu dopravných nehôd každý deň v týždni.

Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, 
že za prvých desať mesiacov tohto roku najviac do
pravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel 
v počte 825 dopravných nehôd (197). Vodičmi ne
motorového vozidla bolo zavinených 51 dopravných 
nehôd (1), z toho deťmi 12 dopravných nehôd (+7). 
Chodcami bolo zavinených 15 dopravných nehôd 
(7), z toho deťmi 5 dopravných nehôd (2).

KR PZ Trenčín 

Od januára zomreli pri dopravných nehodách v okrese Púchov 
štyria ľudia, stúpa počet nehôd pod vplyvom alkoholu

Do štatistiky dopravnej nehodovosti „prispela“ aj táto nehoda 19. októbra v Beluši.        FOTO: KR HaZZ trenčín
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Súčasné obdobie sme v spolupráci s Púchovskou 
kultúrou využili na inventarizáciu časti krojových 
súčastí v šatnici súboru v skúšobni na Námestí slo
body. Po tejto inventarizácii ďalej pripravuje opra
vu a rekonštrukciu niekoľkých skríň a štendrov pre 
skvalitnenie skladovania krojových súčastí.

Niekoľko posledných rokov sme na obnovu kro
jov v súbore využívali projekty, ktoré z verejných 
zdrojov podporilo Ministerstvo kultúry alebo Fond 
na podporu umenia. Ďalšie projekty sme prefinan
covali s pomocou Nadácie SPP a Nadácie Matador. 
Pomohli aj rodičia alebo iní darcovia. V spolupráci 
s občianskym združením Folklórne srdce Púchov 
sme zaobstarali kroje napríklad z obcí ako Mariko
vá, Červený Kameň, Kostolec, Omšenie alebo hore
hronský Šumiac, pre nové choreografia v repertoári 
súboru.

Po rôznych spôsoboch skladovania a inventari
zácie, sme v súčasnosti zvolili model, kde väčšina 
krojov je zadelená v skriniach priamo podľa urče
ných tanečníkov v jednotlivých tancoch, nie podľa 
tanečných oblastí alebo veľkostí. 

V krojárni súboru sa nachádzajú aj zaujímavé 
kúsky. Goralské vesty, ktoré patria k tancom Goral
ský a Kosicek, by sme dnes zaobstarávali v cenovej 
relácii 400500€/1ks. 

Mužské haleny zo Záriečia zas využívali pri svojich 
vystúpeniach ešte bratia Vráblovci so zakladateľom 
súboru p. Milanom Húževkom – hra na pastier
skych rohoch a trombitách. Trombitu a pastiersky 
rohy, ktoré si pamätajú túto éru máme tiež v inven
tári súboru. Jednu z fujár, ktoré tiež tvoria inventár 
súboru, bol podľa vyrozprávaného príbehu, v za
čiatkoch súboru doslova vykšeftovať p. Húževka  
s priateľmi na Podpoľaní, kde chodili od dvora  
k dvoru miestnych výrobcov a snažil sa ich pre
svedčiť, aby im jednu fujaru predali.

Verím, že čoskoro budeme môcť kroje opäť vy
vetrať na nejakom peknom vystúpení  či už na 
mestom poriadanom podujatí alebo ľudovej ta
nečnej zábave.                         Martin Rosina, FS Váh 

Inventarizácia v šatnici folklórneho súboru Váh

V ZŠ Mládežnícka sa žiaci nenudia ani počas pres
távok. Na prvom aj druhom stupni sme pre nich 
vytvorili čitateľské kútiky. Pohodlné sedacie vaky 
aj drevené lavičky lákajú deti, aby strávili chvíľku 
čítaním kníh. A majú si veru z čoho vyberať. Police 
sú zaplnené knihami všetkých žánrov – od rozpráv
kových kníh pre prváčikov až po encyklopédie pre 
najstarších deviatakov. A ak  tú pravú  neobjavia  
v čitateľskom kútiku, môžu si ju požičať zo školskej 
knižnice. Tá bude v tomto školskom roku obohatená 
o ďalšie nové tituly. V spoločných priestoroch školy je 
vytvorená aj študovňa, v ktorej žiaci môžu tráviť čas 
prípravou na vyučovanie, hraním spoločenských hier 
či rozhovormi s kamarátmi.

V. Michálková, vyučujúca SJL 

Čitateľský kútik v Základnej škole Mládežnícka
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Séria: Tiene nad Anglickom, 3. samostatný diel
Autor: Roseanna M. White
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Bude na ich snoch ešte záležať, keď im hrozí 
nebezpečenstvo viac ako kedykoľvek predtým? 
Kedysi jeden z najšikovnejších londýnskych 
zlodejov Barclay Pearce dal zbohom zločinu  
a svoje schopnosti využíva v prospech vlasti zmi
etanej vojnou. Jednou z jeho úloh je dohliadať 
na talentovaného konštruktéra, ktorý pracuje 
ako hodinár. Po tom, ako zachráni jeho dcé
ru pri prepadnutí, si začne klásť otázky, čo mu 
môže priniesť budúcnosť. Evelina Manningová 
neochvejne sníva o nezávislosti a bojuje za ňu. 
Zaručene však nikdy nemala v pláne, aby kvôli 
tomu jej snúbenec zrušil zásnuby a narukoval 
na front. Keď sa záhadný záchranca vráti do vily 
Manningovcov, aby sa od jej otca naučil opravo
vať hodiny, nedokáže si pomôcť. Začne sa o neho 
zaujímať. Čoskoro však pochopí, že s Barclayom 
Pearceom to nie je také jednoduché. Keď v roku 
1915 Anglicko ešte viac zachváti vojna, na poli 
technického pokroku prebieha boj a vynálezy 
Evelininho otca sa dostanú do pozornosti 
mnohých – možno až primnohých. Zdá sa, že 
nebezpečenstvo číha zo všetkých strán. Možno 
bude stačiť, keď napravený zlodej ukradne čas, 
ktorý potrebujú na útek.

„V záverečnej časti trilógie Tiene nad Anglickom, 
príbehu s príjemnými historickými faktami o hod-
inárstve, sa Whiteová opäť ukázala ako odborníčka 
na vzrušujúce rozuzlenia, ktoré prináša na pozadí 
napätého a podozrivého pouličného života vo vo-
jnových časoch v roku 1915 v Anglicku.“ Booklist

„Fanúšikovia romantiky, napätia a láska-
vého humoru si v záverečnej časti knižnej série 
Tiene nad Anglickom prídu na svoje a obľúbia 
si milú rodinku chudobných sirôt z ulice...  
Tajomstvá, skryté nebezpečenstvo a fascinu-
júce nové technológie dajú dohromady osudy 
Barclaya a Eveliny a stanú sa súčasťou príbehu 
o hrdinoch domáceho frontu, rodinnej náklon-
nosti a neoblomnej viere.“ Hope by the Book

„V tretej časti knižnej série Hodina bez výčitiek 
slúžia ako pútavé pozadie záhad a romantiky 
prípravy Anglicka na prvú svetovú vojnu. Hoci 
román je záverečnou časťou Roseanninej triló-
gie Tiene nad Anglickom, príbeh je vzrušujúci aj 
sám osebe. Whiteová šikovne spojila dohromady 
životy hlavných hrdinov Barclaya Pearcea a Eveliny  
Manningovej.“  Book Page

Novinky v púchovskom múzeu
Mestské archeologické múzeum v Župnom 
dome nezaháľa ani počas tohto náročného 
obdobia. Popri stálej expozícií dejín celého 
púchovského regiónu vznikla ďalšia stála 
výstava. Tentoraz návštevníci objavia krásu  
a bohatú históriu Bábkového súboru D121. 
Jednu celú miestnosť zdobia bábky a fotogra
fie mapujúce takmer 50 ročnú tvorbu súboru.

Župný dom je jedna z najstarších budov  
v Púchove a ešte stále sa nájdu v jeho priesto
roch zaujímavé predmety. V archíve múzea 
sa nachádzajú napríklad staré školské výkazy  
z rokov 1919 – 1963. Nájdete medzi nimi aj 
podpis významného Evanjelického farára  
Vladimíra Roya, ktorý pôsobil v Púchove  
v rokoch 1911 až 1925.

Púchovské múzeum vás privíta podľa štan
dartných otváracích hodín v utorok, štvrtok  
a nedeľu.

Vyhrajte knihu!
Literárna anketa sa uskutoční v stredu 
dňa 25.11.2020 
na facebook.com/puchovskenoviny
vo večerných hodinách

Losovať budeme 26.11.2020 o 11.00 h z komentárov 
fanúšikov PN, pod príspevkom so súťažnou anketou.

Výherca získa knihu, ktorú si vyzdvihne 
v inzertnej kancelárii. facebook.com/puchovskenoviny
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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

Už 3. ročník projektu Koľko lásky sa zmes-
tí do krabice od topánok prebieha aj v meste 
Púchov. Zapojiť sa do neho môžete aj vy, a to od 
23.11.2020 do 6.12.2020 vo vybraných mestách 
či obciach na Slovensku, ktorých zoznam nájdete 
na webe www.Kolkolasky.sk. 

Projekt pomoci, plný lásky, šťastia a radosti, je veno
vaný tým najzraniteľnejším z nás – seniorom, žijúcim 
v našom meste. Kontaktné osoby pre mesto Púchov 
sú Vanesa Onhajzerová a Martina Gerschdorfová, 
ktoré všetky vyzbierané balíčky následne odovzdajú 
seniorom v ADOS Púchov a CSS Kolonka. V prípade 
veľkého množstva balíčkov, rokujú kontaktné osoby 
v meste Púchov aj o ďalších zariadeniach pre senio
rov, v ktorých by si našli seniori svoj balíček. 

Do projektu pomoci sa zapája i Mestský úrad 
Púchov, ktorý sa stane ďalším zberným miestom, kde 
kontaktnou osobou bude Ing. Zuzana Brindzová, 
PhD. – vedúca Oddelenia organizačného a vnútornej 
správy MsÚ Púchov (0917 988 943). Balíčky v krabici 
od topánok môžete na MsÚ Púchov nosiť každý pra
covný deň, od 24.11.2020 do 6.12.2020 v čase úrad
ných hodín (prevezmeme ich od vás aj vo štvrtok 
počas nestránkového dňa). 

A aké sú podmienky projektu?
Predovšetkým vytvoriť balíček s hŕbou lásky  

a chuťou potešiť seniorov – ženy a mužov, ktorým tak 
spríjemníte jeseň života. Do balíčka môžete pribaliť: 
deku, ponožky, papuče, kávu, čaj, cukrovinky, hygie
nické či dezinfekčné prostriedky, knihu alebo krížov
ky. Krabicu je nutné zabaliť do baliaceho papiera tak, 
aby ju bolo možné otvoriť a skontrolovať jej obsah 
podľa presných pokynov, ktoré nájdete na www.kol
kolasky.sk. Medzi ďalšie zberné miesta patria:  Potra
viny Konzum, Štefániková 827, Pod Lachovcom 1206, 

Púchov , Potraviny Niva  Lúky pod Makytou 88, Ka
derníctvo a Kozmetika ŠTÝL, Ľudovíta Štúra 2452/48, 
Beluša.

Poverené kontaktné osoby si balíčky prevezmú po 
nazbieraní dostatočného množstva, skontrolujú ich 
obsah a v prípade potreby doplnia o chýbajúci ma
teriál. Po uplynutí termínu odovzdávania krabíc od 
topánok na zberné miesta budú všetky pripravené  

k distribúcii do zariadení pre seniorov v našom mes
te. 

Čím viac lásky dáš, tým viac sa ti jej vráti. Zapojte sa 
s nami do projektu, ktorý má význam, vyčarí úsmev 
na tvári, poteší srdce. 

Ďalšie potrebné informácie nájdete na webe 
www.kolkolasky.sk alebo na sociálnej sieti Face-
book.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
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INVESTOVANIE AJ NAPRIEK KRÍZE SLÁVI ÚSPECH - PREČO?
V apríli sme vám priniesli článok s názvom „Finančné trhy padajú. Nepanikárte, 
investujte“. Ako sa za to obdobie vyvinuli trhy? Aké príležitosti to prinieslo? 
Uspeli (aj bežní) investori?

Ako už začiatkom tohto roka naznačil Michal Mácsai, odborník na financie, 
trhy zažili najväčší pokles od finančnej krízy z rokov 2008/2009 – viac ako 30 %.  
Ak ste mali zainvestovaných 10 000 eur, razom ste na svojom účte videli len 7 000 
eur. Kto spanikáril a peniaze vybral, prišiel nenávratne o 3 000 eur. Kto nespanikáril 
a pochopil, že poklesy na trhu sú prirodzenou súčasťou a sú jedinou garanciou 
pri investovaní, vyhral. V novembri už rôzne akciové indexy prepisovali rekordy  
a investori opäť videli zelené čísla. Tí, ktorí dokonca priinvestovali, sa už dnes tešia 
zaslúženej odmene.

Pokles trhov totiž prináša príležitosti na lacný nákup – ľudskou rečou, je to presne 
ako s bytom. Ak ste vlastníkom bytu a jeho cena klesne o polovicu, predáte ho? 
Nie. Počkáte, keď sa cena vráti. Ak máte peniaze a máte možnosť kúpiť iný byt 
lacnejší o polovicu, kúpite ho? Áno, veď je to výhodná kúpa. A presne takto funguje 
aj finančný trh – lacno kúp, draho predaj. Zdá sa vám to jednoduché? Presne tak, 
investovanie nie je žiadna zložitá veda, stačí pochopiť princípy. Mať cieľ investície, 
investičný horizont a svoj rizikový profil – s tým všetkým vám odborníci pomôžu. 

Kedy mám začať investovať?

Je táto otázka vôbec dôležitá? Odpoveď na 
to, kedy je ideálny čas začať investovať, vám 
žiadny investor ani veštec nedá. Ideálny čas 
na začiatok investovania neexistuje – začnite 
kedykoľvek. Jediné pravidlo na finančnom 
trhu , ktoré platilo pred rokom, pred desia
timi či pred tridsiatimi, a platí aj teraz, je, 
že sila peňazí nie je v množstve, ale v čase. 
Investovanie je jediný spôsob, ako ochrániť 
peniaze pred infláciou (znehodnotením). 
Zatiaľ čo pred 10 rokmi sme za 30 € odchá
dzali z obchodu s plným košíkom, dnes za 
30 € odchádzame s poloprázdnym – na vine 
je inflácia, neviditeľný zabijak úspor. Nechať 
peniaze pracovať na nulových (nízkych) úro
kových sadzbách má jediný výsledok – ich 
znehodnotenie. 

Je dnes vhodné začať investovať do 
akcií, keď je volatilita na akciovom 
trhu vysoká?

Mnohí z vás si povedia, že investovanie do 
akcií je rizikové. Sčasti súhlasím. Každé riziko 
sa však dá riadiť. Toto riziko spočíva len v 
jednej veci a tou je časový horizont. V krátko
dobom časovom horizonte nie je možné bez 
podstúpenia väčšieho rizika zarobiť rovnaké 
množstvo peňazí ako v dlhšom časovom 
horizonte. 
Ako príklad sa pozrime na index S&P 500 
(Standard & Poor’s 500) – je to akciový index 
zahrňujúci akcie 500 najväčších, na burze 
obchodovaných firiem v USA.
Ide o množstvo známych spoločností, ktoré 
všetci poznáme a ktorých výrobky denne 
používame, ako napríklad Microsoft, Ama
zon, Facebook, Google, Apple a ďalšie. Keď 
sa pozrieme 10 rokov späť na hodnotu tohto 
indexu v novembri 2010, bolo to cca 1 185 
bodov. Dnes je jeho hodnota okolo 3 500 
– to je 200 % nárast za 10 rokov. Keby som 
zainvestoval len do tohto indexu v roku 2010 
svojich 10 000 €, dnes si môžem užívať okolo 
30 000 €. 

Žiadny indexový fond nebude nepretržite 
rásť, keďže na všetkých akciových trhoch 
sú výkyvy (korekcie). Jeden z najväčších 

výkyvov sme zažili v marci tohto roku, keď 
koronakríza spôsobila obrovský pokles cien 
akcií. Európske, americké, celosvetové indexy 
zaznamenali pád aj o 30 a viac percent. Po
klesov sa však netreba báť. Sú prirodzenou 
súčasťou finančných trhov od nepamäti. Pri 
investovaní je dôležitá trpezlivosť – dodržať 
svoj investičný horizont a prípadne ho  
i predĺžiť. V priebehu pol roka indexy zmazali 
svoje straty a dokonca sa dostali na historic
ké maximá, takže investori, čo nespanikárili, 
dnes oslavujú. 

Jednoznačný investičný víťaz

Ideálna možnosť, ako začať investovať, 
sú tzv. ETF fondy, ktoré zahŕňajú najväčšie 
európske, americké či ázijské firmy. Výhody 
týchto fondov sú nespochybniteľné. Ak klien
ti podržia svoje investície aspoň 12 mesiacov, 
sú oslobodení od dane, zatiaľ čo v podielo
vých fondoch musíte zaplatiť daň z výnosu 
vo výške 19 %. ETF fondy majú vysokú diver
zifikáciu – vaše investície sa delia do tisícok 
firiem po celom svete a riziko sa vďaka tomu 
minimalizuje.  Zároveň vzhľadom na nízke 
správcovské poplatky sú pre investorov zaují
mavejšie a dlhodobo dosahujú vyššie výnosy 
ako podielové fondy. Výstup je jednoduchý 
– vhodne zvolené investície dokážu prekonať 
aj krízu. 

INVESTOVANIE V ČASE KORONAVÍRUSU
www.partnersgroup.sk

marek.ruman@partnersgroup.sk 
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Peľová sezóna sa skončila, aktuálne sú naj-
silnejším alergénom spóry plesní a alergény 
vnútorného prostredia – roztoče a domáce  
zvieratá. Aká liečba vás zbaví alergie? Čo mô-
žete urobiť, aby sa vám uľavilo aj bez liekov?

Metla s kopou prachu a špiny na podlahe
Podľa štatistík Európskej akadémie pre alergiu  

a klinickú imunológiu (EAACI) dnes trpí alergickou 
nádchou až 150 miliónov Európanov. Najčastejšie 
ich trápi peľ a roztoče domáceho prachu. Tie samé 
o sebe nie sú pre človeka nebezpečenstvom, problé
mom sú ich výkaly.

V bytových priestoroch majú zastúpenie najmä 
drobné roztoče čeľade Pyroglyphidae (veľkosť ich 
tela je 0,2 až 0,4 mm podľa druhu a pohlavia). Vo 
vlhkých starých domoch s lokálnym vykurova
ním je výskyt roztočov zreteľne častejší a vyšší ako  
v suchých novostavbách s centrálnym kúrením. 
Zatepľovaním panelových domov však dochádza  
k zvyšovaniu vnútornej vlhkosti a tým aj k zvyšova
niu výskytu týchto článkonožcov a nimi spôsobe
ných alergií, predovšetkým u detí. Roztoče vylučujú 
alergény – tráviace enzýmy obsiahnuté v ich exkre
mentoch. Alergény môžu byť prípadne uvoľňované 
aj z úlomkov mŕtvych tiel roztočov. 

Roztoče patria medzi inhalačné alergény
„Alergény roztočov sú silne hygroskopické a vo 

vlhkom prostredí prenikajú z exkrementov, uchytá
vajú sa na prachových časticiach a spolu s nimi sú 
vdychované. Roztoče patria medzi inhalačné aler
gény. Alergény jednotlivých druhov roztočov nie sú 
celkom totožné, ale sú si veľmi blízke a spôsobujú 
v organizme skrížené reakcie. U alergikov (predo
všetkým detí) môžu vyvolať ťažké a dlhotrvajúce 
astmatické problémy, zápaly nosnej sliznice, nádchy, 
prípadne zápaly očných spojiviek,“ konštatuje RNDr. 
Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia 
peľovej informačnej služby v SR.

Vývoj roztočov je veľmi rýchly. U samičiek je jedna 
alebo viac periód kladenia vajíčok, z toho prvá trvá 
asi 30 dní a samička v jej priebehu kladie jedno až 
dve vajíčka voľne na substrát. V ďalších periódach, 
ktoré nasledujú po krátkych prestávkach, je počet 
nakladených vajíčok už malý. Optimálna teplota pre 
vývoj je 22 až 25 °C, vzdušná vlhkosť 70 – 80 per
cent, prípadne aj viac. Do bytov sa dostávajú pasívne  
s rôznymi predmetmi, zavlieka ich i sám človek vo 
vlasoch, na oblečení a podobne. Živia sa predovšet
kým drobnými odpadnutými čiastočkami povrchu 
kože. Ich potrava pochádza aj z mikrosveta, ktorý  
z týchto zvyškov žije (plesne, kvasinky, baktérie). 
Dobre sa im darí v tme, slnečný svit ich hubí, rovnako, 
ako vysoká či nízka teplota a sucho.

Liaheň roztočov je v spálni
V bežnom byte sa najviac roztočov a ich alergénov 

vyskytuje v spálni. Pochádzajú predovšetkým z lôžka 
– zistilo sa, že najväčšie množstvo roztočov obsahu
jú matrace, dobre sa im darí aj vo vankúšoch, peri
nách a dekách. Nájdu sa tiež v plyšových hračkách, 
najmä ak sú umiestnené na lôžku, ďalej v kobercoch, 
kreslách, pohovkách a čalúnenom nábytku s látkový
mi poťahmi, závesoch a ďalších bytových textíliách. 
Objavujú sa teda vo väčšine miestností v byte, i keď 
v menšom počte než v spálni. Ostatné miestnosti sú 
skôr rezervoárom roztočov, avšak lôžko predstavuje 
ich hlavný zdroj, akúsi liaheň.

Laboratórnou diagnostikou prítomnosti alergénov 
roztočov v bytovom prachu sa zaoberá oddelenie 
biológie životného prostredia (BŽP) banskobystric

kého RÚVZ. „Princípom metódy je za pomoci bio
chemického testu stanoviť prítomnosť alergénov  
v exkrementoch roztočov obsiahnutých vo vzorkách 
prachu z vnútorného prostredia, nájsť zdroj a miesta 
najväčšieho výskytu roztočov a overiť potrebu ich 
likvidácie aj iným spôsobom ako vysávaním. Exkre
menty roztočov, ako látky ohrozujúce zdravie, si totiž 
udržiavajú schopnosť alergizovať človeka až jeden 
rok,“ hovorí doktorka Lafférsová. Dodáva, že obzvlášť 
v období pandémie a karantén je táto téma veľmi ak
tuálna, keďže trávime viac času vo svojich obydliach 
a sme viac vystavovaní inhalačným alergénom vy
skytujúcim sa vo vnútornom pro
stredí našich bytov a domov.

Pozor na skrížené alergie!
Alergia na roztoče sa prejavuje 

opuchmi očí, slzením, zápalom 
spojiviek, ale aj dýchavičnosťou, 
bolesťami hlavy, zdurením noso
vých slizníc, či vyrážkami. Alergia 
môže byť tiež príčinou atopického 
ekzému so začervenaním a svrbia
cou pokožkou na tvári, pod vlasmi 
a v záhyboch končatín (lakťové  
a podkolenné jamky, zápästie…). 
V niektorých prípadoch môžu na
stať aj tráviace ťažkosti s bolesťami 
brucha, hnačkou alebo naopak 
zápchou. Pozor, alergény roztočov 
skrížene reagujú s alergénmi kre
viet, langúst, krabov, ustríc a rakov. Ľudia alergickí na 
roztoče by sa mali vyhýbať konzumácii týchto živočí
chov, keďže u nich môžu vyvolať lokálne až celkové 
alergické reakcie!

Alergény domácich zvierat
Medzi najčastejšie alergény domácich zvierat pa

tria povrchové odumreté bunky pokožky, srsť a sliny 
mačiek a psov, ale aj moč, srsť a sliny králikov, škreč
kov, morčiat, domácich potkanov a myší. Tým, že sa 
zvieratá najmä v mestských obydliach stali súčas
ťou vnútorného priestoru domácností, ich alergé
ny predstavujú po roztočoch druhé najčastejšie sa 
vyskytujúce celoročné inhalačné alergény. Okrem 
cicavcov sa zo zvierat alergénne uplatňujú aj aler
gény vtákov – perie papagájov, holubov, v minulosti 
časté husacie a kačacie perie, ktorými sa plnili periny 
a vankúše.

Alergény húb (plesní)
Alergény húb sa vyskytujú v ovzduší i vo vnútor

ných priestoroch. Na svoj rast potrebujú dostatočnú 
vlhkosť a teplo. Najviac sa im darí v tropických ob
lastiach, ale aj v našom podnebnom pásme tvoria 
významnú alergénnu inhalačnú zložku najmä po
čas vlhkých, daždivých dní. Druhy alternaria a cla
dosporium patria k početným alergénom ovzdušia, 
penicilium a aspergilus sú zasa častými alergénmi 
vnútorných priestorov (vlhkých kúpeľní, kuchýň, kli
matizovaných miestností, nevetraných chát).

Čo pomôže pri alergických problémoch?
V liečbe alergických chorôb zohráva prvoradú úlo

hu odstránenie príčinného alergénu. To sa dá usku
točniť v prípade dokázanej alergie na domáce zviera, 
kde sa odporúča pacientom umiestniť zvieratko do 
vonkajšieho prostredia a vyhýbať sa kontaktu s ním.

Ľudia, ktorí majú dokázateľnú precitlivenosť na 
roztoče, by mali v domácnosti i práci uskutočniť 
protiroztočové opatrenia – odstrániť koberce, najmä  
v spálňach, vymeniť paplóny a vankúše za syntetické, 
ktoré sa dajú prať pri teplote nad 60 °C, resp. povle
čené snímateľným povlakom, ktorý je prací a má aj 
bariérovú funkciu. Ideálne je posteľnú bielizeň po 
vypratí sušiť v sušičke, aby sa tak zabránilo množeniu 

plesní. Treba používať matrace s protiroztočovými 
úpravami, povlakmi, v zime vetrať posteľnú bieli
zeň na mraze, čím prirodzene likvidujeme roztoče, 
vyhýbať sa plyšovým hračkám alebo ich často prať 
a vystaviť mrazu, dostatočne vetrať, znížiť teplotu  
v spálni na 18 °C, zabezpečiť optimálnu vlhkosť vzdu
chu v miestnosti medzi 40 – 50 percentami, používať 
výkonné vysávače s filtrami, prípadne kvalitnú práč
ku vzduchu, najmä do spálne. 

Z dôvodu znižovania vlhkosti domácnosti je dôle
žité pravidelne vetrať, predovšetkým pri po varení, 
kúpaní, umývaní podláh, pri sušení bielizne či byto

vých textílií. Plastové okná v porovnaní s drevenými 
svojou dokonalou tesnosťou zvyšujú bytovú vlhkosť 
o 10 – 20 % a kladú tak na odvetrávanie vlhkosti zvý
šené nároky. Prach z povrchov treba pravidelne stie
rať, najlepšie navlhčenými utierkami, aby sa prach 
nevíril.

Pacienti s alergiou na rôzne druhy vonkajších  
a vnútorných húb by sa mali vyhýbať práci i bývaniu 
vo vlhkých priestoroch starých budov, v domác
nosti zabezpečiť odstránenie húb z kúpeľní, kuchýň 
(chemické prostriedky, špeciálne nátery, dostatočné 
vetranie), vyhýbať sa zvlhčovačom vzduchu, klimati
zácii, pestovaniu kvetov vo vnútorných priestoroch 
bytu, obmedziť pohyb vonku za daždivého počasia  
i prechádzky vo vlhkom lese, kde sa nachádza množ
stvo tlejúceho lístia s vysokým výskytom húb.

Existuje účinná liečba
Treba pamätať na to, že roztoče nikdy nevypudíte 

z domácnosti všetky, preto ak vás trápi alergia, treba 
sa liečiť. Okrem symptomatickej liečby, ktorá potláča 
príznaky alergie (antihistaminiká, lokálne lieky do 
nosa, očí, priedušiek, na kožu), dnes už existuje aj prí
činná liečba, ktorá lieči priamo príčinu vzniku alergie, 
nielen jej príznaky. Ide o alergénovú imunoterapiu.

Cieľom tejto liečby je vyvolať v organizme toleran
ciu na alergén, aby nevznikala prehnaná reakcia pri 
styku s alergénom. Liečba vo forme kvapiek, tabletiek 
či injekcií spočíva v kontrolovanom podávaní alergé
nu, ktorý vám spôsobuje ťažkosti so stúpajúcou kon
centráciou. Táto liečebná metóda sa dnes považuje 
za jedinú kauzálnu liečbu alergického ochorenia. 
Navodzuje stav tolerancie alergénu, znižuje intenzitu 
a závažnosť symptómov a umožňuje zníženie ďalšej 
farmakologickej liečby. Má zásadný význam pre zlep
šenie kvality života pacienta s alergiou. Alergénová 
imunoterapia umožňuje predísť rozvoju alergickej 
nádchy do bronchiálnej astmy a tiež pomáha brá
niť vzniku senzibilizácie na ďalšie alergény. Pacienti 
s alergiou na roztoče, domáce zvieratá alebo plesne 
môžu začať s liečbou kedykoľvek v priebehu roka. 
Liečba detí môže začať od veku 5 rokov.

Zdroj: npz.sk, foto: pixabay 

Alergikov v zime potrápia najmä roztoče



denné menu / inzercia14

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 24.11.
Polievka: Strúčková na kyslo
1. Hovädzie varené mäso, chrenová 
omáčka, knedľa
2. Kuracie prsia na grile, pečená červená 
repa, šampióny, zemiaky
Streda: 25.11.
Polievka: Šošovicová s kapustou  
a mäsom
1.Vyprážaný bravčový karbonátok,  
zemiaky na kyslo, chlieb 
2. Krémové kuracie rizoto s baby 
špenátom a parmezánom
Štvrtok:26.11.
Polievka: Frankfurtská  
1. Tatranský morčací závitok, opekané 
zemiaky
2. Bravčové pliecko na paprike, cestovi
na
Piatok: 27.11.
Polievka: Hríbovicakyslá
1. Zapekané kuracie prsia s broskyňou  
a syrom, dusená ryža
2.Kotlíkový guláš, chlieb

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 24.11.
Polievka: Šampiňónová so zemiakmi, 
chlieb
1. Hovädzie varené, kôprová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Vyprážané šišky s džemom 
Streda: 25.11.
Polievka: Hovädzí vývar s krupicovými 
haluškami, chlieb  
1. Kuracie stehno pečené, plnka, dusená 
ryža, miešaný kompót
2. Špagety bolonské s hovädzím 
mäsom, strúhaný syr  
Štvrtok: 26.11.
Polievka:  Strúčková s vajíčkom na kyslo, 

chlieb    
1. Bravčová krkovička marinovaná,  
zemiaková kaša, st.čalamáda  
2. Cestovinový šalát so zeleninou  
a lososom  
Piatok: 27.11.
Polievka: Liptovská kapustová s údeným 
mäsom a zemiakmi, chlieb 
1. Bravčový rezeň „Šport“ (prír.zapečený 
rezeň so syrom, šunkou, zeleninou), 
opekané zemiaky
2. Vyprážané rybie filé, varené zemiaky, 
jogurtovocitrónový dresing  

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Cézar šalát s parmezánom a resto
vaným kuracím mäsom/bez (výber) 
Utorok: 24.11.
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Sedliacka s hubami  
1. Hovädzie líčka na červenom víne  
s brusnicami a  karlovarskými knedľami  
2. Kuracie prsia ,,Caprese,, s paradajkami 
bazalkou a mozzarellou, dus. ryža
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka  
Streda: 25.11.
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Kapustnica s klobásou, údeným 
mäsom a suš. hubami   
1. Pečené brav. rebrá s medom a čili, 
štuchané zemiaky, kyslá uhorka, baranie 
rohy
2. Tarhoňové rizoto s kuracím mäsom 
(tav. syr, brokolica, baby karotka, eidam) 
3. Jablkové palacinky so škoricou,  
karamelom a šľahačkou  
Štvrtok: 26.11.
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  

b) Talianska fazuľová s parmezánom  
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou  
2. Kuracie prsia plnené špenátom 
a oštiepkom, ½ dus. ryža, ½ zem. 
hranolčeky  
3. Hlivový perkelt s maslovými haluškami  
Piatok: 27.11.
Polievka: a) Slepačia s mäsom  
a rezancami  
b) Babičkina zemiaková s kôprom  
1. Tagliatelle s lososom na smotanovo 
citrónovej omáčke  
2. Primátorsky kurací rezeň, zemiaková 
kaša, kapustový šalát  
3. Zeleninové rizoto s grilovanou  
cuketou a syrom  
 
Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Jedlo Vám zabalíme so sebou
Ponuka týždna:
1. Vyprážaný údený oštiepok, petržle
nové zemiaky, domáca tatárska omáčka
Utorok:24.11 
Polievka: Francúzska polievka  
s mušličkami
1. Hydinový steak s jemnou pórkovo 
smotanovou omáčkou, pestrá zelenina, 
dusená ryža
2. Cestoviny farfale s rajčinovou omáčk
ou, mozzarellou, čerstvou bazalkou  
a parmezánom 
3. Pestrý zeleninovolistový šalát  
s mäsovými rezancami na čínsky 
spôsob, bagetka
Streda:25.11
Polievka: Hrášková krémová polievka  
s krutonkami
1. Dusená hovädzia sviečková na smo
tane s brusnicami a slaninkou, parená 
knedľa
2. Mäsová zmes s pečeňou na čerstvom 
majoráne v zemiakovej placke sypané 
strúhaným syrom

3. Mix šalát s kúskami lososa, jemný 
jogurtový dip s citrónom, bagetka
Štvrtok: 26.11
Polievka: Fazuľová polievka zo švábky  
so zeleninou
1. Mleté mäso pečené v slaninke so 
šalviou, smotanový kel a petržlenový 
zemiak s maslom
2. Zemiakovokrúpková haruľa  
s údeným mäsom, klobáskou  
a zeleninkou doplnená kyslým šalátom
3. Miešaný pestrofarebný šalát s pikan
tnými rezancami z roštenky, balsamico 
dressing, bagetka
Piatok: 27.11
Polievka: Paradajková polievka so 
syrom a cestovinou
1. Medové kačacie prsia s poma
rančovou omáčkou, dusená červená 
kapusta, žemľová knedľa
2. Rybací karbonátok so zeleninou, 
zemiakové pyré a uhorkový šalát
3. Pestrý zeleninový šalát s kúskami 
balkánskeho feta syra, olivy a bylinkový 
toast

Reštaurácia u Jakuba
Cena menu od4,90 €
Utorok 24.11.
Šošovicová polievka s párkom, chlieb
Grilovaná bravčová panenka, šípková 
omáčka, opekané zemiaky
Streda 25.11.
Hubová polievka s rajbaničkou
Vyprážaná treska, zemiakové pyré
Štvrtok: 26.11.
Brokolicový krém, chlebové krutóny
Zeleninové Lasagne, červená repa 
Piatok: 27.11.
Kapustová polievka s klobáskou, chlieb
Kuracie TIKKA MASALA,  cesnakový 
chlieb NAAN, miešaný šalát

- Prajeme Vám dobrú chuť - 
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Do trenčianskeho kultúrneho života sa nezma-
zateľne vryla stopa Miloša Alexandra Bazovské-
ho, významnej osobnosti výtvarnej moderny. 
Umelec prežil posledné roky svojho pohnutého 
života práve na miestnej pôde. Do roka po jeho 
smrti mu mesto vzdalo hold a na jeho počesť ot-
vorilo Galériu Miloša Alexandra Bazovského.

Pôvodným sídlom galérie bol barokový kláštor
ný komplex Rehole piaristov priamo v historickom 
cen tre Trenčína, galéria tu sídlila do roku 2001, keď 
v zmysle reštitučného zákona musela vrátiť budovu 
kláštora do užívania jeho pôvodnému majiteľovi. 
Tým sa opäť otvorila otázka, kde sa galéria udomác
ni. Nakoniec našla adresu v historickej budove z kon
ca 19. storočia na Palackého ulici. Galéria sa po mno
hých stavebných úpravách konečne presťahovala 
do nového sídla a aj tu pokračuje vo svojej pestrej 
aktivite.

Nielen výtvarné umenie, ale aj hudba, literatúra  
a film

Jediná galéria výtvarného umenia v zriaďovateľ
skej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja píše dnes bohatú a plodnú históriu presahuj
úcu štyridsať rokov existencie. Výtvarné umenie 20.  
a 21. storočia, výtvarní umelci trenčianskeho regiónu  
a v neposlednom rade aj výrazné dielo Miloša 
Alexandra Bazovského tvoria základné piliere galé
rie. Okrem výtvarného umenia svoj priestor dostáva
jú aj hudba, umelecké slovo či film. Galéria sa stáva 
multikultúrnym priestorom, kde sa stretávajú jed
notlivé formy umenia, vzájomne sa prelínajú a kon
frontujú vo svojich charakteristických dynamikách. 
Za zmienku stojí aj pestrá ponuka kultúrnovzdelá
vacích aktivít, ktoré sa sústreďujú na široké spektrum 
návštevníkov galérie.

Život a dielo umelca M.A.Bazovského
V priestoroch galérie nájdu návštevníci aj stálu 

expozíciu zostavenú z výberu diel Miloša Alexandra 
Bazovského. K dispozícii sú stručné informačné texty 
približujúce život a dielo autora, obohatené o foto

grafie z maliarovho súkromného archívu. Posledné 
roky svojho života, keď bojoval s nepriaznivou poli
tickou klímou, prežil práve v meste Trenčín. Jeho die
lo poznačila aj existenčná kríza a vyburcovala maliara 
k strhujúcim dielam. Spoznajte tvorbu a život jednej 
z najvýznamnejších osobností slovenského výtvar
ného umenia 20. storočia. 

Stála expozícia M.A.Bazovského nominovaná 
na Národnú cenu za dizajn

Národná cena za dizajn je prestížne ocenenie, ktoré 
od roku 1993 udeľuje Slovenské centrum dizajnu. 
Ide o najvyššiu formu uznania a prezentácie v tejto 
oblasti tvorivej činnosti na Slovensku. Z prihlásených 
469 diel sa stála expozícia Bazovského dostala do úz
keho výberu 51 nominovaných.

Pri príležitosti 50. výročia založenia Galérie Miloša 
Alexandra Bazovského v zriaďovateľskej pôsobnos
ti Trenčianskeho samosprávneho kraja prešla stála 

expozícia maliara, po ktorom inštitúcia nesie svoje 
meno, kompletnou rekonštrukciu. Ten svojou odva
hou, svojráznym štýlom a originálnym pohľadom na 
umenie prispel k formovaniu modernej slovenskej 
kultúry. Architektom a autorom dizajnu je Marcel 
Benčík, kurátorkou expozície Radka Nedomová.  Vi
diteľná zmena sa odrazila nielen na celkovom prie
store stálej expozície. Prišlo aj na prerámovanie diel, 
ktoré sa dočkalo uznania medzinárodnej poroty.

Cieľom súťaže Národná cena za dizajn je podporiť 
profesionálnu prácu tvorcov dizajnu a uplatnenie 
slovenských dizajnérov, výrobcov a profesionálov 
pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnom pro
stredí, špeciálne v rámci Európskej únie. Nová stála 
expozícia galérie sa stala otvoreným nástrojom na 
komunikáciu s divákom, prostredníctvom ktorej 
je schopná interpretovať súčasným jazykom dielo  
M.A. Bazovského.                     Zdroj: trencinregion.sk

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Z oblohy pripomína orlie hniezdo. Zamaskované  
a zapustené do chrbta Považského Inovca. Zrúcaniny 
chráni aj krášli okolitá príroda. Je najstarší z troch ino
veckých bratov. S topoľčianskym ani s beckovským 
hradom očný kontakt nemá. Zato sa každé ráno zvíta 
so susedom oproti – z Čachtíc. Samorast, naoko ne
dostupný, bohatý na legendy a krásny.

História 
V stredoveku bol Považský Inovec dôležitým úze

mím na ochranu obchodných ciest Považia a Ponit
ria. Preto vznikli tri významné pevnosti – Beckovský, 
Topoľčiansky a Tematínsky hrad (564 m n. m.), aby 
strážili severozápadnú hranicu Uhorského kráľov
stva. Základ hradu, o ktorom je prvá zmienka z roku 
1270, tvorili murované stavby. Za vládnutia Matúša 
Čáka Trenčianskeho pribudla veľká obranná veža. 
Hrad vlastnili viaceré kráľovské a šľachtické rody. Sta
nislav Turzo bol v rokoch 1622 – 1625 dokonca pa

latín a prvý manžel grófky 
AnnyRosiny Listiusovej.  
V archívoch sú záznamy, 
že ju podozrievali z boso
ráctva a týrania.

Po vymretí Turzovcov 
hrad obývali Rottalov
ci, Čákiovci, Beréniovci  
a Berčéniovci. Známy bol 
hlavne Mikuláš – jeden 
z generálov stavovských 
povstaní Františka II. Rá
kociho. Po ich potlačení 
cisárske vojská v roku 
1710 hrad poškodili. Súpis 
majetku z roku 1721 je 
posledná písomná správa 
o hrade, kde už dohroma
dy nič nie je a nestráži ho 
posádka.

Povesť
Skraja roku pána 1710 sa zlé správy šírili rýchlo. 

Varovanie neobišlo ani opevnený hrad. Už sa ne
dalo čakať, pokým si cisárski vojaci prídu po grófa 
Mikuláša Berčéniho. Boli mu v pätách. Na Tematíne 
vymysleli, ako grófovi zachrániť život a z vojakov si 
vystreliť. Jeden zo služobníkov sa prezliekol do gróf
skeho a čakal na četníkov, zatiaľ čo Berčéni bol už na 
úteku. Za horami, za dolami. Falošného grófa vojaci 
hrdo došikovali až do Prešporku a tam sa im chvály 
nedostalo. Berčénimu sa vraj za pomoci zbojníkov 
podarilo dostať do Poľska, neskôr do Turecka. Holý 
život si teda zachránil, no isto netušil, že Tematín už 
nikdy neuvidí.

Ako na hrad?
Vedú naň tri cesty, značené turistické chodníky. Dve 

smerujú z údolia Váhu dolinami a strmými úbočiami. 
Z Hrádku po modrej a žltej alebo z Lúky po modrej. 
Najjednoduchšia a najkrajšia je trasa zozadu, po hre
beni z rekreačnej oblasti Bezovec. Je vhodná aj pre 
cykloturistiku.

Tematinská lesostep
Tematín je originál. Nevypína sa ako iné hrady hneď 

nad dedinou. Z najbližšej dediny Hrádok sú to vyše 
štyri kilometre. Prebojovať sa k hradu znamená vy
chutnať si krásnu prírodu, úžasný výhľad, ticho, po
koj a relax. Trasa z Bezovca vedie okolo dvoch Národ
ných prírodných rezervácií Javorníček a Tematínska 
lesostep.                  Zdroj: trencinregion.sk

Tip na výlet: Zrúcanina hradu Tematín
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Futbal - 2. liga muži

„Oddelenie riadenia súťaží Slovenského futbalové
ho zväzu oznamuje, že komisia pre riadenie II. ligy 
na svojom zasadnutí dňa 16. novembra 2020 schvá
lila termíny dohrávok stretnutí 4., 9. a 10. kola, ako 
aj termíny 13., 14. a 15. kola, ktoré sa odohrajú 28. 
– 29. 11., 2. 12. a 5. – 6. 12. 2020. Všetky termíny sú už  
v ISSF a zverejnené na Futbalnete.“ Úradná správa zo 
zasadnutia Výkonného výboru Slovenského futbalo
vého zväzu, na ktorú netrpezlivo čakali všetci účast
níci druhej slovenskej futbalovej ligy. Pandemická 
komisia i krízový štáb zobrali do úvahy argumenty 
účastníkov druhej ligy a rozhodli, že podobne, ako 
Fortuna liga, bude pokračovať aj druhá najvyššia slo
venská futbalová súťaž. 

Pre futbalistov MŠK Púchov to znamená, že ešte  
v tomto kalendárnom roku odohrajú tri kolá jesennej 
časti súťaže. Slušnú šestnásťbodovú nádielku tak 
môžu Púchovčania zveľadiť už počas najbližšej sobo
ty (28. novembra), kedy v dohrávke 13. kola od 12.30 
hodiny na domácom trávniku privítajú beznádejne 
posledný Poprad. Ten má na svojom bodovom konte 
mínusovú hodnotu, keďže riadiaci orgán súťaže od
rátal Popradu šesť bodov. 

V ďalšom kole by Púchovčania mali v stredu  
2. decembra vycestovať do Liptovského Mikuláša na 
pôdu jedného z najvážnejších ašpirantov na víťaz
stvo v súťaži. V 15.kole, ktoré je zároveň záverečným 
kolom jesennej časti, privítajú futbalisti MŠK Púchov 
na domácom trávniku v sobotu 5.decembra o 12.30 
hodine Trebišov. 

V pôvodnom vyžrebovaní naplánoval riadiaci or
gán súťaže odohrať na jeseň aj prvé dve kolá od
vetnej jarnej časti. O tom, či sa budú dohrávať, ešte 
rozhodnuté nie je. Riadiaci orgán zrejme vyčkáva 
na poveternostné podmienky, ale možno i na vývoj 
pandemickej situácie na Slovensku. Ak by sa roz
hodlo o odohratí aj 16. a 17. kola, Púchovčania by  
v 16.kole mali voľno (nepárny počet účastníkov súťa
že) a v 17 .kole by doma privítali ďalšieho ašpiranta 
na popredné priečky tabuľky – futbalistov FC Košice, 
kde na jeseď podľahli po sympatickom výkone 1:3.

Menej radosti z rozhodnutia krízového štábu a Slo
venského futbalového zväzu majú futbaloví mládež
níci. Dohrávanie mládežníckych súťaží nie je na pro
grame dňa, a tak púchovskí starší i mladší dorastenci, 
rovnako ako všetky žiacke družstvá MŠK Púchov, zos
tanú už do konca roka bez súťažného futbalu. 

Majstrovské stretnutia mužov, rovnako ako trénin
gový proces, sú limitované prísnymi protiepidemio
logickými opatreniami. Okrem povinného testovania 
všetkých hráčov a realizačného tímu platí opatrenie, 
že všetky stretnutia druhej ligy sa odohrajú pred 
prázdnymi tribúnami. Dobrou správou je, že podob
ne, ako účastníci Fortuna ligy, aj druholigisti majú 
výnimku zo systému organizovania tréningové
ho procesu. Púchovčania tak už nemusia trénovať  
v šesťčlenných skupinkách, ale tréner Lukáš Kaplan 
môže nacvičovať herné situácie s celým kádrom. 

Vyžrebovanie dohrávok 2. futbalovej ligy:
13. kolo:
MŠK Púchov – FK Poprad (28. 11. o 12.30), Lip

tovský Mikuláš – Trebišov, Košice – Podbrezová, 
Bardejov – Skalica, Komárno – Dubnica nad Váhom, 
Petržalka – Slovan Bratislava B, Šamorín – Banská 
Bystrica, Žilina B má voľno

14. kolo:
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 

(streda 2. 12. o 12.30), Trebišov – Slovan Bratislava 
B, Dubnica nad Váhom – Petržalka, Banská Bystrica   
Komárno, Skalica – Šamorín, Podbrezová – Bardejov, 
Žilina B – Košice, Poprad má voľno

15. kolo: 
MŠK Púchov – Slavoj Trebišov (5. 12. o 12.30), 

Košice – Poprad, Komárno – Skalica, Petržalka – 
Banská Bystrica, Slovan Bratislava B – Dubnica nad 
Váhom, Bardejov – Žilina B, Šamorín – Podbrezová, 
Liptovský Mikuláš má voľno.

Tabuľka 2. ligy 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 

Tlak druholigistov zaúčinkoval, v reštarte privítajú 
Púchovčania na domácom trávniku posledný Poprad 

Po 56 dňoch opäť vybehnú v sobotu futbalisti MŠK Púchov (v čierno-červených dresoch) na domáci trávnik  
v majstrovskom stretnutí.  Bohužiaľ, bez divákov...              FOTO: Archív Púchovský novín
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Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

Slovenský futbalový zväz (SFZ)  vydáva k vyhláške 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných 
podujatí č. 24/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády 
SR dňa 13.11.2020 v čiastke č. 16 (ďalej len „vyhláška 
č. 24/2020“) v spojení s vyhláškou  Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa naria
ďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k po
vinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 
uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020  
v čiastke č. 11 (ďalej len „vyhláška č. 11/2020) nasle
dovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a práv
ne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie  
s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so 
znížením rizika šírenia ochorenia COVID19 a bude sa 
nimi riadiť. V zmysle uznesenia vlády SR č. 718/2020  
z 11.11.2020 bol síce predĺžený núdzový stav v SR, ale 
zároveň nebolo predĺžené ani rozšírené obmedzenie 
pohybu schválené predchádzajúcimi uzneseniami 
vlády SR na obdobie do 15.11.2020 (do 01.00 hod.).

1. Východiská a právna úprava vyhlášok ÚVZ SR
V súlade s § 1 ods. 1 vyhlášky č. 11/2020 sa všetkým 

osobám nariaďuje za účelom riadneho prekrytia hor
ných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventív
ne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor 
bez výdychového ventilu, šál, alebo šatku a to na ve
rejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov 
alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. Výnimky  
z tejto povinnosti sú upravené v § 1 ods. 2 citovanej 
vyhlášky a v súlade s § 1 ods. 2 písm. e) sa povinnosť 
nevzťahuje na osoby pri výkone športu.

V súlade s vyhláškou sa všetkým fyzickým oso-
bám, fyzickým osobám – podnikateľom a práv-
nickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné 
podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spolo-
čenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte 
nad 6 osôb.

Zároveň sa pre výkon hromadných podujatí v inte
riéri aj exteriéri ustanovujú  ďalšie opatrenia, v rámci 
ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom hro
madnom podujatí a pri príchode a odchode z prie
storov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiava
nie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí 
pre osoby vykonávajúce športovú činnosť.

Výnimky z tohto zákazu z organizácie hromad-
ných podujatí sa s účinnosťou od 16.11.2020 
rozširujú a sú definované v § 4 ods. 2 vyhlášky  
č. 24/2020, pričom výnimku majú:

a) HROMADNÉ PODUJATIA, KDE SÚ VŠETCI 
ÚČASTNÍCI NEGATÍVNE TESTOVANÍ NA OCHORE-
NIE COVID-19

  v súlade s vyhláškou sú zo zákazu výnimkované 
hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých 
všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného 
podujatia disponovať negatívnym výsledkom PCR 
testu na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín 
a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regio
nálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 
hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uvie
sť presný čas a miesto jeho konania a

b) HROMADNÉ PODUJATIA SPOJENÉ S FORTU-
NA LIGOU A II. FUTBALOVOU LIGOU

 v súlade s vyhláškou má výnimku aj výkon hro
madných podujatí nevyhnutných s priebehom pro

fesionálnych súťaží vo vybraných športoch, a to FOR
TUNA Liga (futbal – muži) a II. futbalová liga (futbal 
– muži).

- na tieto hromadné podujatia súvisiace s prie-
behom dvoch najvyšších futbalových súťaží,  
t. j. súťažné zápasy a tréningy sa toto usmernenie 
NEVZŤAHUJE.

 pri týchto podujatiach sa postupuje podľa Ma
nuálu pre kolektívne športy majúce výnimku zo 
zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej repub
liky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti  
s ochorením COVID–19

Vyhláškou č. 24/2020 sa umožnilo Slovenské-
mu futbalovému zväzu ako riadiacemu orgá-
nu druhej najvyššej futbalovej ligy pokračovať 

v zápasoch jesennnej časti súťažného ročníka 
2020/2021 a dohrať neodohrané súťažné stretnu-
tia, ktoré boli predchádzajúcimi rozhodnutiami 
SFZ odložené na neurčito. SFZ zverejní rozhodnu
tie ohľadom spôsobu realizácie, rozpisu a termínovej 
listiny dohratia súťažných zápasov spolu s ďalšími 
prípadnými podmienkami obnovenia a dohrania 
jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 v na
jbližších dňoch. Tréningové aktivity v rámci prí-
pravy družstiev II. futbalovej ligy sa od pondelka 
– 16.11.2020 budú riadiť vyššie uvedeným manu-
álom schváleným ÚVZ SR.

Nakoľko vyhláškou č. 24/2020 sa umožnilo odohra
nie len profesionánych súťaží (najvyššej súťaže FL a II. 
futbalovej ligy), SFZ aj naďalej odporúča všetkým re
gionálnym a oblastným futbalovým zväzom zotrvať 
na pozastavení súťaží, ktoré sú v ich riadiacej kompe
tencii a pôsobnosti, a to až do odvolania.

2. USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCE-
SU, ktorý prebieha od 16. 11. 2020

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch 
(netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futbalo
vej ligy), sa musia riadiť týmito pravidlami:

 nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športo
vé kempy, prípravné zápasy a pod., pričom výnimku  
z týchto zákazov majú hromadné športové podu
jatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku 
hromadného podujatia disponovať negatívnym 
výsledkom RTPCR testom, alebo antigénovým tes
tom, certifikovaným na území Európskej únie, na 
ochorenie COVID19 nie starším ako 12 hodín. Uve
dené hromadné športové podujatia musia byť ohlá
sené na miestne príslušnom regionálnom úrade ve
rejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho 

začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas  
a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmie
nok je na uvedenom podujatí možné podávať pokr
my alebo nápoje.

TRÉNINGOVÝ PROCES
 športový tréning prebieha na športovisku bez prí

tomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb,
 umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch 

škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú,  
a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  
správcami uvedených ihrísk a príslušným regionál
nym úradom verejného zdravotníctva,

 skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej 
činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom prie
store športoviska presiahnuť 6 osôb (napr. 5 hráčov 
a tréner alebo 6 hráčov); za športovisko sa považu
je napr. 1 tréningové ihrisko, hala, atď., t.j. napr. na 
každom tréningovom ihrisku môže v rovnakom 
čase trénovať len max. 6 osôb. Týmto výrazne neod
porúčame obchádzať uvedené pravidlo napr. ume
lým rozdelením tréningovej plochy na viacero častí!!!

 hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie 
sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté 
horné dýchacie cesty,

 je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov po
užívať na zabezpečenie pitného režimu výhradne 
vlastnú označenú nádobu,

 všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na trénin
gu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú po
vinné mať prekryté horné dýchacie cesty,

 na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekč
ným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

 SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné prie
story štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, 
sprchy a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové 
použitie WC) a všetky hygienické zariadenia musia 
byť vybavené tekutým mydlom a jednorazovanými 
papierovými utierkami,

 po skončení tréningu bude vykonávaná dezin
fekcia všetkých použitých tréningových priestorov, 
najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, 
kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

 pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tré
ningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri 
zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie 
bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov  
a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého 
športového náčinia,

 uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia špor
tových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom 
mieste predmetného športového zariadenia.

ZA DODRŽIAVANIE PODMIENOK PRI ORGANI-
ZÁCII ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT JE V PLNEJ MIERE 
ZODPOVEDNÝ ORGANIZÁTOR ŠPORTOVEJ AKTI-
VITY.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek 
zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich 
rozhodnutiach bude okamžite informovať prostred
níctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk  
a oficiálnych sociálnych sietí.  Usmernenie k športo
vej činnosti je vydané aj v nadväznosti na aktuálne 
usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu  
a športu SR, ktoré sú zverejnené na webovej adrese 
https://www.minedu.sk/7363sk/aktuality/.

Zdroj: SFZ

Usmernenie Slovenského futbalového zväzu 
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva
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ROZLÚČKA
Úprimne z  celého srd
ca ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli dňa 18. 11. 
2020 naposledy rozlúčiť 
s  našou drahou mamič
kou, sestrou, babičkou,  
prababičkou a  tetou  
Emíliou Uhlířovou 
z  Vydrnej, ktorá nás 
opustila vo veku 84 rokov. Ďakujeme za slová 
útechy a  kvetinové dary. Veľké poďakovanie 
patrí p. farárovi, hudbe a  taktiež pohrebnej 
službe Advent, ktorá nám pomohla pripraviť 
dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme DSS Chmelinec za starostli
vosť o našu mamu Hanku Nechajevovú, hlavne 
sestričkám z CS1, CS2, pani sestričke Klanicovej, 
soc. pracovníkom, menežmentu. Rod. Necha
jevová, Hajdúková.

POĎAKOVANIE
Veľké poďakovanie patrí všetkým zamestnan
com centra sociálnych služieb Chmelinec, ktorí 
sa starali o našu mamičku Emíliu Uhlířovú aj 
počas karantény do poslednej chvíle. Dcéry  
s rodinami.

ROZLÚČKA
Ďakujeme rodine, 
priateľom,  známym 
a susedom, ktorí sa  
9. 11. 2020 prišli rozlúčiť 
s našou drahou manžel
kou, mamou a  babkou  
Annou Marmanovou, 
ktorá nás opustila vo 
veku 72 rokov. Ďakuje
me za vyjadrenia úprimnej sústrasti a kvetino
vé dary. Poďakovanie patrí aj pohrebnej službe 
Advent a farárovi. Manžel a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 19. novembra uply
nul rok od úmrtia našej 
drahej mamy, babky 
a  prababky Jozefíny 
Jurovatej. Kto ste ju po
znali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomí
najú dcéry so synom, 
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Dňa 23. 11. 2020 sme si 
pripomenuli 4. výročie, 
čo nás opustila naša mi
lovaná mama a  babka 
Jožka Lešková. S  lás
kou a  úctou spomína 
syn a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 19. 11. 2020 sme 
si pripomenuli druhé 
výročie, čo nás navždy 
opustil syn, manžel, 
otec a dedko Peter  
Mikula z Dolných Koč
koviec. Kto ste ho po
znali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. S lás
kou a úctou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 22. 11. 2020 uplynu
lo 8 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
manželka, mama a bab
ka Mária Masláková.  
Kto ste ju poznali, venuj
te jej tichú spomienku.  
S  úctou a  láskou spo
mínajú manžel Miroslav 
a synovia  Daniel a Miroslav s rodinami.

SPOMIENKA
Ako tíško žil, tak tíško 
odišiel, skromný vo 
svojom živote, veľký vo 
svojej láske a  dobrote. 
Dňa 22.11.2020 sme si 
pripomenuli  1. smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko  
Ján Hudák z Púchova. S láskou a úctou spomí
najú manželka a synovia s rodinami. Ďakujeme 
Ti za všetko dobré, čo si pre nás urobil.

SPOMIENKA
„Drahého človeka nám 
osud vzal, zostali len 
spomienky a  v  srdci 
žiaľ.“ Dňa 30. novembra 
2020 si pripomíname  
2. smutné výročie, kedy 
nás opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko 
Marián Janovec. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomína celá rodina.
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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
• 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 byt v PU. Tel. 0907 983 374



Výberové konanie
Základná škola, Gorazdova 1174/2, 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
pracovného miesta na plný pracovný úväzok 

školského špeciálneho pedagóga

Kvalifikačné požiadavky: 
v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z.  

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov  

účinná od 15.01.2020.
Požadované doklady:

profesijný životopis, motivačný list, kópie  
dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný  
súhlas s použitím osobných údajov v zmysle 
zákona č.18/2018 Z.z. o osobných údajoch  

v platnom znení.
Iné požiadavky:

bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Mzda: 

podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov vo výkone práce  

vo verejnom záujme.
Nástup: od 01.01.2021

Termín podania písomnej žiadosti do výbero
vého konania s požadovanými dokladmi je do 

04.12.2020 na adresu školy: 
Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 

Púchov v zalepenej obálke označenej  
„Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto konania výberového konania 
bude uchádzačom oznámené písomne.
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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

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
• Dám do prenájmu 3 izbový zariadený byt v 
Púchove. 0903513878
• Dám do prenájmu 1izbový byt pre 1 osobu, 
zariadený s internetom v Hor. Kočkovciach.  
Tel: 0914 120 216.

Práca
• 50ročný telesne postihnutý muž na vozíku hľadá – 
osobnú asistentku – opatrovateľku v dopoludňajších 
hodinách počas týždňa a soboty. Z Púchova a okolia  
Tel.: 0940 713 746
• Hľadáme šikovnú opatrovateľku na plný úväzok. 
Klient je čiastočne imobilný. Naplň práce spojená 
s hygienou, podávaním liekov a domácich prác. 
Vodičský preukaz je výhodou. Tel.: 0904 544 000

OZNAM
Na základe opatrení ÚVZ v súvislosti  

s COVID19 oznamujeme, že od 19.10. 2020 
do odvolania bude prevádzka Divadla 

upravená nasledovne: 

Pondelok až piatok  07.00 h – 15.00 h

Sobota a nedeľa  ZATVORENÉ !!!!

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr.art. Pavol Pivko, 
konateľ Púchovskej kultúry

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. Pozn. * riadok = 40 
znakov (vrátane medzier)

Inzercia:  Mgr.  Paulína Luhová; tel.:  +421 905 750 121, email:  reklama@puchovsk akultura.sk. 
Uzávierk a: štvr tok do 14:00 hod.



inzercia

ZĽAVA

MORAVSKÁ 687/11
PÚCHOV

Akcia platí do 31.12. 2020. Meranie zraku zadarmo pri objednaní kompletných okuliarov.

IBA U NÁS 

MERANIE ZRAKU ZADARMO

-40
%

NA MULTIFOKÁLNE  OKULIAROVÉ SKLÁ 

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

SAMOZAFARBOVACIE  ŠOŠOVKY SO ZĽAVOU 50%

EYEDRIVE  ŠOŠOVKY SO ZĽAVOU 40% 


