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Fotoreportáž z jesenných prác v meste Púchov
Oddelenie dopravy  
a slu    žieb Mestského 
úradu Púchov zabezpe-
čuje jesenné asfaltova-
nie najviac zničených 
mestských chodníkov  
a ciest. Tento rok išlo  
o cestu na Komenské-
ho ulici pri predajni 
COOP Jednota a ces-
tu na Námestí slobody 
pri ZŠ s MŠ sv. Margity.  
PTSM, s.r.o. vyčistil mest-
ské nádoby na separova-
ný odpad.

Foto: Slavomír Flimmel
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Slovami primátorky: Na adventnom venci 
už svieti prvá sviečka – NÁDEJ  

Malo to byť teraz úplne inak. Za nami by bola prvá 
adventná nedeľa na Pešej zóne spolu s detským 
kultúrnym programom, s voňavým punčom  
v ruke a sladkými medovníkmi. Mali sme sa tešiť na 
tradičný Mikulášsky jarmok, na ktorom sme obvykle 
kupovali vianočnú výzdobu, ale i domáce oblátky  
a iné dobroty. Namiesto toho sme doma, chodíme 
len do práce, učíme sa s deťmi a pri neustálom varení 
nám už dochádza fantázia pri výbere jedla naším 
ratolestiam, ktoré sa už dokonca tešia na návrat do 
školy, do svojho kolektívu. Úprimne, aj ja sa teším, 
hoci dnes ešte stále nevieme, za akých podmienok 
sa môžu deti vrátiť do školských lavíc. Závery  
z tlačových besied niečo síce hovoria, ale zatiaľ 
nemáme žiadne oficiálne dispozície, a tak čakáme. 
Rodičia, sledujte, prosím, oficiálne média mesta, 
ale i webové stránky škôl svojich detí, či príslušné 
aplikácie, pretože ihneď ako budeme mať akékoľvek 
oficiálne informácie, budeme vás prostredníctvom 
týchto médií informovať. 

Taktiež stále viaznu informácie ohľadom testovania 
na „stálom odberovom mieste“, ktoré ministerstvo 
zdravotníctva malo zriadiť aj na území okresu 
Púchov. Pár dní sa testovalo vďaka hasičom na 
Hasičskej stanici pri Kauflande, avšak minulý týždeň 
táto pomoc behom jedného dňa skončila. Prednosta 
okresného úradu v Púchove Ing. Marián Herdel 
osobne oslovil jednu mobilnú odberovú jednotku, 
ktorá začala prevádzkovať odbery na mieste 
určenom mestom Púchov – v areáli Dobrovoľného 
hasičského zboru na Požiarnej ulici. Vzhľadom na 
nepriaznivú situáciu s koronavírusom v našom 
okrese považuje Mesto Púchov za prioritné, aby bolo 
v meste stále odberové miesto, kde sa môžu občania 
dať dobrovoľne otestovať na koronavírus. Sledujte 
aktuálne informácie na webe a hlavne, prosím, buďte 
opatrní a zároveň zodpovední.

Tento týždeň ukončujeme súťaž o najkrajšiu 
jesennú fotografiu Púchova. Výsledky zverejníme 
v budúcom čísle Púchovských novín, ale už teraz 
je dôležité povedať, že fotky, ktoré boli doručené, 
sú naozaj nádherné a vybrať víťaznú bude vskutku 
ťažké. Tam, kde niečo končí, iné začína a ukončením 
jesennej časti súťaže plynule prejdeme do ďalšieho 
kola o najkrajšiu fotku „zimného Púchova“. 

Počasie nám minulý týždeň prialo, a tak sa mohlo 
finišovať pri asfaltovacích prácach na miestnych 
komunikáciách v meste a v niektorých mestských 
častiach. Na cintoríne prebieha výstavba kolumbária 
a pokračujú práce aj na rekonštrukcii základnej 
umeleckej školy. Nové hracie prvky - a s tým 

spojená úprava detského ihriska, boli zrealizované 
na verejnom priestranstve za cintorínom, pričom 
obnova detského ihriska bola financovaná na 
základe projektu Nadácie SPP. Ďakujem oddeleniu 
dopravy za prípravu i realizáciu tejto krásnej akcie, 
ktorá verím, že prinesie veľa úsmevov na tvárach 
detí, ktoré predmetné ihrisko navštívia. 

Pomaly, ale isto, končia aj práce na odstránení 
havarijného stavu na odvodnení priestranstva pri 
garážach za rímskokatolíckym kostolom. Situácia  

v tomto priestore už bola neúnosná a v poslednom 
období aj malý dážď dokázal znemožniť občanom 
prístup k ich nehnuteľnostiam. 

Neustále sa však dejú i pekné veci. Minulý týždeň 
sme odovzdali mestské štipendium 25 úspešným 
študentom nášho mesta. Viac sa dočítate v tomto 
čísle Púchovských novín. Ďakujem všetkým 
sponzorom, ktorí prispeli na tento účel, a tým priamo 
pomohli pri zvládnutí náročného štúdia úspešným 
stredoškolákom i vysokoškolákom. Piatok bol aj 
dňom „D“ pre dvoch zamilovaných a mne bolo cťou 
byť pri tom, a spečatiť ich lásku, keď si obaja povedali 
jednoznačné „áno“. 

Je krásne hovoriť a písať o pekných veciach...  
a kedy inokedy, ak nie pred Vianocami? Začíname 
tretí mesiac potravinovej zbierky Lidl a vďaka 
vašej solidárnosti každý týždeň, obdarovávame 

trvanlivými potravinami tých, čo to najviac 
potrebujú. Dobrovoľníci z púchovského CVČ Včielka 
zabezpečujú nákupy potravín tým, ktorí to potrebujú 
a za to všetko im patrí veľké poďakovanie. V tomto 
týždni nás čakajú krásne chvíle s Mikulášom, a hoci 
sme boli každoročne zvyknutí tráviť tieto chvíle  
s deťmi v materských školách, nemôžeme tento rok 
z dôvodu aktuálnej situácie v tradícii pokračovať. 
Samozrejme to deťom vynahradíme a prekvapenie 
ich určite v škôlke neminie, pretože Mikuláš príde - 
vždy. A príde s prekvapením aj do domovov seniorov, 
centier sociálnych služieb či detského domova. Viac 
sa dočítate v budúcom čísle Púchovských novín. Na 
mestskom úrade zbierame krabičky pre seniorov  
v rámci projektu, do ktorého sme sa zapojili s názvom 
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ 

S vianočným obdobím prebieha v meste inštalácia 
vianočnej výzdoby. Pribudol adventný veniec na 
Pešej zóne a pribudne aj vianočný stromček, ktorý 
budeme v týchto dňoch ozdobovať. Verím, že 
vám vianočná výzdoba nielen na pešej spríjemní 
adventné obdobie a priblíži nastávajúce čaro Vianoc. 

Náročné obdobia vždy odhalia to, čo sa v kom 
skrýva. A mne sa to na sto percent potvrdilo. 
Uvedomila som si, kto pri nás stojí aj v ťažkom období. 
Stephen Hawking povedal: „Nech je život akokoľvek 
zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť 
v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.“ NÁDEJ – 
slovo, výzva, ktorá je príznačná pre prvý adventný 
týždeň, pre prvú sviečku a je takým symbolom aj 
súčasnej neľahkej situácie. Je však dôležité veriť  
a mať nádej, pretože „žiť bez nádeje, znamená prestať 
žiť.“ (F. M. Dostojevskij)

My vieme, že pokiaľ má človek Nádej, aj jeho život 
má zmysel. Ak stratí Nádej, stratí aj zmysel života. 
Jedna z ľudských múdrostí hovorí, že „nádej zomiera 
posledná“. Tešme sa z toho, že Nádej nie je na konci 
života, ale už na jeho začiatku a sprevádza nás po 
celý život. Práve prvý adventný týždeň je znakom 
nádeje a pripomína nám, že Ježiš prichádza.

Advent pochádza zo slova adventus, čo znamená 
očakávanie, príchod. Týmto slovom označujeme 
obdobie pred vianočnými sviatkami. Je to určitá 
duchovná príprava na Vianoce a ľudia sa viac 
zamýšľajú či ľutujú veci, ktoré urobili a snažia sa 
udobriť, pretože k vianočnému stolu by nemali 
zasadnúť pohádaní. 

Ja vám do tohto nádherného obdobia, plného 
nádeje a očakávania, prajem veľa zdravia a pokoja. 

Katarína Heneková 



Počas predminulého víkendu bolo v rámci operá-
cie Spoločná zodpovednosť testovaných celkovo 
459 miest a obcí. Ozbrojené sily SR totiž nad rámec 
pôvodne plánovaných 458 miest a obcí vyhoveli aj 
žiadosti starostu obce Podhorany v okrese Kežma-
rok, ktoré tak pribudli na zoznam testovaných lokalít.

„Podhoranom sme samozrejme vyhoveli a teší nás, 
že sme tak mohli podporiť zodpovedný prístup ve-
denia obce a tiež miestnych obyvateľov. Výsledky 
všetkých testovaných miest a obcí sme tentokrát na-
vyše na žiadosť samospráv rozdelili aj na rezidentov 
a nerezidentov testovaných oblastí. Verím, že to sta-
rostom a primátorom pomôže s prehľadom o výsky-
te ochorenia v ich samospráve a prípadne reagovať 
na vznikajúci problém,“ priblížil minister obrany SR 
Jaroslav Naď.

Šéf rezortu obrany poďakoval samosprávam za 
spoluprácu, ústretovosť a ochotu, s ktorou ku testo-
vaniu pristúpili. Rovnako tak ocenil všetkých, ktorí sa 
na organizácii a samotnom testovaní podieľali. „Rea-
lizovať testovanie v takomto rozsahu je vždy výzvou 
a preto som oprávnene mimoriadne hrdý práve na 
našich vojakov a vojačky, ktoré dokázali, že ich služ-
ba vlasti nepozná pracovný čas, únavu, ani neochotu. 
Patrí im za to moja úprimná a obrovská vďaka,“ dodal.

4. kolo testovania využilo celkovo 110.609 oby-
vateľov, pričom pozitívne testy malo 2.501 z nich 
čo predstavuje pozitivitu 2,26 %. Súhrnne sa  
v rámci operácie Spoločná zodpovednosť urobilo 
už 5.921.772 antigénových testov. Rezort obrany 
sprístupnil podrobné výsledky miest a obcí z uplynu-
lého testovania, k dispozícii je aj porovnanie ich vý-
sledkov s predchádzajúcimi kolami. Prinášame údaje 
za okres Púchov.

Zdroj: MO SR 
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Výsledky testovania na COVID-19 v našom okrese
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 
boli aj tento rok v meste Púchov ocenení mestským 
štipendiom študenti pochádzajúci z Púchova, študu-
júci na stredných a vysokých školách na Slovensku 
i v zahraničí. V stredu, 25. 11. 2020, si na Mestskom 
úrade v Púchove prevzalo od primátorky mesta Ka-
taríny Henekovej mestské štipendium 25 študentov, 
osobne či v zastúpení rodinných príslušníkov, ktorým 
i touto formou pomôže Mesto Púchov uľahčiť situá-
ciu s výdajmi na štúdium a ocení jednotlivé úspechy 
každého z ocenených.  

V roku 2020 si o mestské štipendium v určenom 
termíne predĺženom z dôvodu koronasituácie do 
konca septembra 2020, požiadalo 25 študentov,  
z ktorých všetci splnili stanovené podmienky pre 
udelenie mestského štipendia. Vďaka sponzorom, 
ktorí prispeli finančnou čiastkou na rozvoj a podporu 
študentov z mesta Púchov študujúcich na stredných 
a vysokých školách v Púchove, na celom Slovensku  
i v zahraničí, bolo medzi ocenených z celkovej 
vyzbie ranej čiastky 5 456,31 eur rozdelených po 200 
eur pre každého študenta. Predmetná výška mest-
ského štipendia je určená na pokrytie nákladov súvi-
siacich so štúdiom. 

Primátorka mesta JUDr. Katarína Heneková odo-
vzdala v spolupráci s vedúcou Oddelenia školstva  
a sociálnych vecí na MsÚ Púchov Mgr. Danielou 
Gabrišovou prítomným študentom malé darčeky s 
Listinou o udelení mestského štipendia. Stretnutie 
so študentmi prebiehalo za dodržania súčasných 
epidemiologických nariadení. Z ocenených 25 štu-
dentov sa slávnostného udeľovania osobne zúčast-
nilo 19 študentov, ktorí mali možnosť porozprávať sa  
s primátorkou mesta o aktuálnej situácii v školstve  
a dištančnej forme vzdelávania, ktorá jedným vyho-
vuje, iní by radšej chodili do školy prezenčne. Niek-
torí sú už vo vyšších ročníkoch VŠ, iní práve začali, 
avšak v niečom vidia výhodu. Študent prvého roční-
ka VŠ Peter Vojtík vníma, že aktuálnej situácii je nut-
né prispôsobiť sa, čo poníma aj ako poriadny tréning 
sebadisciplíny. 

Ako hovorí študentka Jana Mária Gabčová, štu-
dentka druhého ročníka konzervatória v Bratislave, 
pre výučbu na konzervatóriu je toto obdobie o niečo 
ťažšie, pretože ako umelci nemôžu svojim umením 

tešiť aj ostatných, verí však, že aktuálny stav sa čos-
koro na celom Slovensku zlepší a opatrenia sa uvoľ-
nia. Študent štvrtého ročníka prekladateľstva v Nitre 
Michal Ganát oceňuje myšlienku udeľovania mest-
ského štipendia, ktoré vníma ako jeden z ďalších 
atribútov podpory rozvoja študentov. Daniel Hodoň, 
študent priateho ročníka Fakulty priemyselných 
technológií v Púchove hodnotí súčasnú situáciu ako 
veľkú nevýhodu pre dnešných študentov, ktorí po-
trebné informácie vnímajú iba sprostredkovane, cez 
médiá. Medzi ocenenými boli aj takí, ktorí nastúpili 
ešte len do prvého ročníka vysokej školy a okamžite 
nastúpili na dištančnú formu vzdelávania. 

O udeľovaní tohtoročného mestského štipendia 
hovorí primátorka mesta, Katarína Heneková: „Bolo 
mi cťou osobne sa stretnúť so študentmi, ktorí do-

sahujú výborné študij-
né výsledky a zapájajú 
sa aj do rôznych mi-
moškolských aktivít,  
a osobne im zablaho-
želať k ich úspechom  
a k udeleniu mestského 
štipendia. Verím, že im 
táto finančná čiastka 
pomôže aspoň čiastoč-
ne zmier niť ich ekono-
mickú situáciu, pretože 
veľa študentov navšte-
vuje školu v zahraničí. 
Poďakovanie však patrí 
všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli na tento 
šľachetný účel a pria-
mo tak investovali do 
vzdelania púchovských 
študentov, preto ĎAKU-
JEM a všetkým študen-
tom, nielen oceneným, 
prajem veľa úspechov  
v ďalšom štúdiu a verím, 

že čoskoro opäť vbehnú do riadneho študentského 
života.“

„Teší ma, že i tento rok sa nám pri príležitosti Dňa 
študentstva podarilo pozvať študentov stredných  
a vysokých škôl, a odovzdať im Listinu Mestského 
štipendia a prispieť im finančnou čiastkou vďaka 
tým, ktorí prispeli dobrovoľným príspevkom na ten-
to účel, za čo im patrí vďaka. Študentom prajem veľa 
vnútorných síl, vytrvalosti a úspechov počas celého 
štúdia,“ dodáva Daniela Gabrišová, vedúca Oddele-
nia školstva a sociálnych vecí na MsÚ Púchov. 

Oceneným študentom touto cestou ešte raz gra-
tulujeme a prajeme veľa energie, trpezlivosti a entu-
ziazmu do nadchádzajúceho obdobia.  

Zoznam ocenených študentov v roku 2020: 
1. Michaela Bibzová
2. Jana Mária Gabčová
3. Michal Ganát
4. Daniel Hodoň
5. Stanislava Hochlová
6. Nina Chovancová
7. Anton Janto
8. Dominika Jonasíková
9. Adam Kačík
10. Barbora Kučíková
11. Petra Kvašňovská
12. Ivana Miháliková
13. Dominika Paliesková
14. Klára Paliesková
15. Kristína Paliesková
16. Katarína Pechová
17. Michal Režný
18. Nina Rosinová
19. Tomáš Sádecký
20. Natália Šušková
21. Radovan Varga
22. Peter Vojtík
23. Tereza Zelenáková
24. Lukáš Žemla
25. Marek Žemla

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel 

Mestské štipendium si ku Dňu študentstva tento 
rok prevzalo dvadsaťpäť študentov z Púchova
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Mestská polícia
Opiáty nedostal
Hliadku mestskej polície požiadala o 22.00 ho-

dine službukonajúca lekárka detskej pohotovosti 
o asistenciu pri odchode z pracoviska. Informova-
la, že v detskej pohotovostnej ambulancii zdra-
votníckeho zariadenia Zdravie bol muž, ktorý ju 
žiadal o podanie opiátov. Keďže mu ich omietla 
vydať, mala obavu, že ju bude otravovať pri od-
chode z nemocnice. 

Pomýlil si poschodia
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého sa na štvrtom pos-
chodí bytového domu nachádzala osoba pod 
vplyvom alkoholu. Podľa oznámenia muž neve-
del, kde je. Hliadka po príchode na miesto zistila, 
že ide o muža z Moravskej ulice, ktorý si pomýlil 
poschodie. Na miesto onedlho prišiel jeho otec, 
ktorý ho odprevadil domov. Mestskí policajti pro-
tiprávne konanie nezistili.  

Otec to prehnal s alkoholom
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého sa na Hostínskej 
ceste nachádza na komunikácii neznámy muž, 
evidentne pod vplyvom alkoholu. Hliadka na 
mieste zistila priestupok proti verejnému poriad-
ku – prespávanie na verejnom priestranstve. 
Mestskí policajti zistili mužovu adresu, kde bola 
jeho dcéra, ktorá si otca prevzala. Priestupok proti 
verejnému poriadku je v riešení. 

Zaspal za volantom
O tretej hodine nadránom zatelefonoval na 

oddelenie mestskej polície muž zo Štefánikovej 
ulice, podľa ktorého pred jeho obytným domom 
parkuje osobné motorové vozidlo, ktoré malo na-
štartovaný motor a svietilo. Hliadka mestskej po-
lície našla na mieste v motorovom vozidle muža, 
ktorý tam čakal na svoju priateľku a zaspal. Po 
zobudení muž vypol motor a automobil uzamkol. 
Protiprávne konanie mestskí policajti nezistili. 

Imaginárny zápach?
Na oddelenie mestskej polície prišla žena  

z Púchova, ktorá oznámila, že neznáma oso-
ba, pravdepodobne sused, ktorý býva nad ňou, 
vypúšťa do bytu neidentifikovateľný zápach  
a prievan. Jej rozprávanie bolo ťažko pochopiteľ-
né, žene preto mestskí policajti navrhli, že hliadka 
mestskej polície pôjde na miesto preveriť ozná-
menie. To žena odmietla. Mestskí policajti ju preto 
poučili, že hliadku má volať v čase, keď sa bude 
diať niečo protizákonné a bude možné zhromaž-
diť dôkazy.  

Bolel ho zub...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého sa pri bunke 
pre bezdomovcov na Komenského ulici hlasno 
rozprávajú neznáme osoby, čo vyrušuje jej dve 
maloleté detí. Hliadka mestskej polície uvedené 
oznámenie preverila, zistila, že pred bunkou sa 
nachádzajú dvaja muži. Jeden z nich uviedol, že 
na telefonické požiadanie mu kamarát priniesol 
liek, nakoľko ho bolí zub. Následne obaja uvede-
ný priestor opustili. Hliadka zároveň prekontrolo-
vala ubytovacie zariadenie, kde sa už nachádzal aj 
tretí ubytovaný, ktorý ležal na posteli.

Dobrí ľudia ešte žijú
Príslušníkovi mestskej polície odovzdal muž  

z Púchova dámsku peňaženku bez finančnej ho-
tovosti s osobnými dokladmi. Peňaženku našiel 
na parkovisku v Púchove. O pol hodinu si ju pre-
vzala na oddelení majiteľka.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla 
v minulom týždni v Púchovskom okrese o 57 percent 
na úroveň 1339 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola mi-
nulý týždeň v okrese Púchov druhá najvyššia v celom 
Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týždeň 
na regionálne úrady verejného zdravotníctva 263 
akútnych respiračných ochorení. Chorobnosť v po-
rovnaní s minulým týždňom klesla o 7,5 percenta. 

Priemerná chorobnosť v Trenčianskom kraji dosiahla 
úroveň 721 ochorení na 100.000 obyvateľov.  

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochore-
nia bola minulý týždeň v TSK v okrese Považská Bys-
trica, kde dosiahla úroveň 1437 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 13 ochorení na 
100.000 obyvateľov, bola v okrese Partizánske. Lekári  
nahlásili minulý týždeň v celom kraji iba dve chríp-
kové ochorenia. Chorobnosť v porovnaní s minulým 
týždňom klesla o 77 percent.                                          (r)

Okres Púchov mal druhú najvyššiu chorobnosť 
na akútne respiračné ochorenia v kraji

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okresoch Trenčianskeho samo-
správneho kraja v 48. týždni (počet ochorení na 100.000 obyvateľov). 

Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry v prí-
pade dvojnásobnej 
vraždy v obci Lednické 
Rovne obvinil Lukáša  
K. z obzvlášť závažného 
zločinu úkladnej vraždy.

Vyšetrovaním polícia 
zistila, že obvinený mal 
vraždu spolu s jednou  
z maloletých vopred na-
plánovať. Motívom mala 
byť pomsta za zlé sprá-
vanie sa k deťom. Plán 
bol taký, že k usmrteniu 

dôjde v spánku, čo sa aj stalo. Na zakrytie činu mali 
podpáliť dom. 

Deti mali byť vyvedené mimo objekt, aby zhoreli 
len telá a zničili sa dôkazy o vražde. S požiarom mu 
jedna s maloletých mala pomáhať, na jeho podpále-
nie mala po dome rozliať látku, ktorá mala podporiť 
horenie.

Vyšetrovateľ navrhol prokurátorovi stíhať obvine-
ného väzobne. Špecializovaný trestný súd v Pezinku 
rozhodol, že Lukáš K. bude stíhaný väzobne. 

Rozhodnutie je právoplatné, prokurátor Úradu špe-
ciálnej prokuratúry ani obvinený proti nemu nepo-
dali sťažnosť.            

Zdroj: Polícia SR

Na plánovaní vraždy v Lednických 
Rovniach sa malo podieľať aj dieťa

Polícia informuje

Hasičský a záchranný zbor

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru  
z Púchova mali od 19. do 26. novembra  relatívny po-
koj. Absolvovali iba dva zásahy.

Ten prvý v Lednických Rovniach mal však tragic-
ký koniec. Púchovskí hasiči hasili fingovaný požiar, 
ktorým sa páchateľ pokúšal zakamuflovať dvojná-

sobnú vraždu. 
Druhý zásah absolvovali hasiči z Púchova v nedeľu 

22. novembra, kedy likvidovali následky dopravnej 
nehody dvoch osobných motorových vozidiel na 
Streženickej ceste v Púchove.  

HS Púchov

Hasičov zamestnali požiar a dopravná nehoda



spravodajstvo 7

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 
chce v Streženiciach vybudovať verejne prístupnú 
nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Zastupiteľstvo 
Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo minu-
lý pondelok na svojom zasadnutí návrh projektu na 
schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie 
na podporu budovania verejne prístupných elektric-
kých nabíjacích staníc s názvom „Výstavba nabíjacej 
stanice v Streženiciach“ realizovaného Správou ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnu-
tie dotácie na podporu budovania verejne prístup-
ných elektrických nabíjacích staníc. Správa ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tejto 
výzvy spracovala žiadosť, ktorá bude predložená  
v zmysle výzvy do 30.11.2020. 

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie verej-
ne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily  
v Streženiciach. V rámci projektu bude vybudovaná 
nabíjacia stanica pre elektromobily, a to konkrétne 
AC nabíjacia stanica s dvomi nabíjacími bodmi zá-
suvkami TYP2, do ktorej si zákazník vloží svoj nabíja-
cí kábel. Každý nabíjací bod umožňuje nabíjanie až 
do výkonu 22 kW. Toto je univerzálne riešenie pre 
nabitie všetkých vozidiel na trhu bez ohľadu na typ 
konektora vo vozidle. AC nabíjanie je nabíjanie po-
mocou striedavého elektrického prúdu. Je pomalšie, 
ale podporujú ho všetky vozidlá na elektrický pohon 
a plug-in hybridy. 

Pri nabíjaní elektromobilu striedavým prúdom 
je použitá palubná nabíjačka, zabudovaná v kaž-

dom automobile. Kľúčovým parametrom vozidla na 
elektrický pohon je výkon palubnej nabíjačky, ktorá 
limituje ako rýchlo ho možno nabíjať na cenovo do-
stupnejších a oveľa rozšírenejších AC nabíjacích sta-
niciach. Pre zabezpečenie verejného nabíjania bude 
nabíjacia stanica zaradená do medzinárodného sys-
tému umožňujúceho diaľkový monitoring, aktualizá-

cie firmwaru, reporting, kontrolu spotreby na diaľku 
a fakturáciu. 

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 5260 eur, 
žiadaná výška dotácie zo štátneho rozpočtu (95%) je 
4997 eur. Kraj sa bude na projekte podieľať piatimi 
percentami z celkových oprávnených nákladov.

 Zdroj: TSK  

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja vybuduje 
v Streženiciach nabíjaciu stanicu pre elektromobily
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Trenčiansky samosprávny kraj v minulom 
roku kúpil od Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) budovu internátu  
s ubytovacími kapacitami, učebňami, jedálňou 
a hospodárskym blokom, ktorá sa nachádza  
v tesnej blízkosti Spojenej školy na Ulici Ivana 
Krasku. 

Za účelom zabezpečenia stravovania predovšet-
kým pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, 
ale aj pre študentov a zamestnancov vysokej ško-
ly a zároveň vytvorenia odborných učební pre žia-

kov Spojenej školy - organizačnej zložky Stredná 
odborná škola sklárska, Trenčiansky samosprávny 
kraj budovu rekonštruoval. 

Projekt stavby s názvom Rekonštrukcia kuchyne 
a prestavba učební na dielne inžinierskymi sieťa-
mi zasahoval do pozemkov, ktoré sa nachádzajú 
pod prístupovou cestou k Spojenej škole a k Fa-
kulte priemyselných technológií v Púchove sú 
vo výlučnom vlastníctve súkromnej spoločnosti. 
V zmysle zákona o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-

skorších predpisov, musí stavebník (fyzická, resp. 
právnická osoba) vo všeobecnosti preukázať, že 
je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má 
k pozemku či stavbe iné právo podľa stavebného 
zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku 
požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby 
alebo udržiavacie práce na nej. 

Na rokovaní so súkromnou spoločnosťou táto 
súhlasila s realizáciou stavby na dotknutých po-
zemkoch za podmienok, že Trenčiansky samo-
správny kraj a Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka od nej odkúpia pozemky pod prístu-
povou cestou a parkovacími plochami, nakoľko 
prístupová cesta vedie len k budovám Spojenej 
školy a k budove Fakulty priemyselných techno-
lógií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  
v Púchove a spolu s parkovacími miestami ju vy-
užívajú predovšetkým zamestnanci a študenti 
týchto škôl. 

Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianska uni-
verzita Alexandra Dubčeka v Púchove odkúpia od 
súkromnej spoločnosti celkovo 3975 štvorcových 
metrov pozemkov (orná pôda, zastavaná plocha a 
nádvorie) za 190.800 eur s DPH. 

Náklady na nákup pozemkov si župa a univerzi-
ta rozdelia na polovicu, obaja zaplatia súkromnej 
spoločnosti po 95.400 eur s DPH. Kúpu pozemkov 
odsúhlasilo minulý pondelok na svojom zasadnu-
tí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja.     Zdroj: TSK

Pozemky pri Fakulte priemyselných technológii v Púchove 
a Spojenej školy I. Krasku kúpi univerzita a Trenčiansky kraj
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Súčasná pandemická situácia priniesla mnohé 
obmedzenia. Prevádzka nášho centra bola rozhod-
nutím ministerstva školstva v októbri prerušená  
a následne povolená činnosť záujmových útvarov 
iba dištančnou formou. Vychovávatelia z centra za-
reagovali na potreby základných škôl, ktoré museli 
zabezpečiť nepremiešavanie skupín v Školských klu-
boch detí a podali pomocnú ruku. V súčasnosti sú 
dve naše kolegyne v ŠKD v Základnej škole J. A. Ko-
menského a štyria zamestnanci CVČ v Základnej ško-
le Mládežnícka, kde sa venujú deťom. Chceli by sme 
poďakovať základným školám za ich ochotu a spolu-
prácu. Ďakujeme i ZŠ Gorazdova, v ktorej taktiež mali 
možnosť naši zamestnanci určitý čas pôsobiť.

V rámci priestorov CVČ prebehla rozsiahla sanita  
a príprava na ďalšiu činnosť, vymaľovaná bola chod-
ba, učebňa, kuchynka a zreorganizované ďalšie prie-
story. Ďakujeme pánovi Struhárovi za pomoc.

Okresné kolá súťaží, ktoré každoročne realizujeme 
sú v tomto školskom roku na návrh Iuventy pripravo-
vané dištančnou formou. V novembri prebehnú OK 
Technickej olympiády a Olympiády zo Slovenského 
jazyka. Obidve olympiády zabezpečíme ako najlep-
šie vieme.

Zároveň myslíme i na členov našich záujmových 
útvarov a prostredníctvom messengerových skupín 
a online prostredia sa vedúci tanečných ZÚ spájajú 
a motivujú k voľnočasovým aktivitám. Pre našich an-
gličtinárov vytvárame krátke videá, ktoré nájdete na 
našom facebookovom profile. 

Keďže sa blíži sviatok Mikuláša, pozývame všetkých 
na Mikulášske me-che-che v online priestore v spo-
lupráci s Evkou Rosinovou a AB Kids academy. Link 
na prihlásenie zverejníme taktiež online na našej 
webovej stránke a Fb stránke.

Naše CVČ je už dva roky zapojené do projektu YQ 
Focus v spolupráci SR a ČR na nastavenie indikátorov 
kvality práce s mládežou. Práve v tomto období pre-
biehajú mnohé online stretnutia s našimi partnermi, 
kde spoločne diskutujeme o tom, ako robiť našu prá-
cu ešte kvalitnejšie. Výstupom projektu bude i mate-
riál, ktorý môže pomôcť pri nastavovaní indikátorov 
kvality v ďalších organizáciách.

Určite ste už zaregistrovali činnosť nášho Mládež-
níckeho parlamentu mesta Púchov, ktorý v tomto 
období tiež nezaháľa. Aktívne sa naši mladí dobro-
voľníci zapojili do prípravy sladkého občerstvenia 
pre zdravotníkov na testovaní. Ďalší mladí ľudia  
v spolupráci so svojou koordinátorkou zabezpečujú 
nákupy pre seniorov. Uskutočnila sa i súťaž o logo 
parlamentu. Stretli sme sa na zoom stretnutí – Len 

tak na pokec, kde sme participatívne nastavovali 
Akčný plán práce s mládežou na rok 2021 a plánovali 

ďalšie aktivity. Jednou z nich je dobrovoľná zbierka 
darčekov pre klientov centier sociálnych služieb, do 
ktorej sa môže zapojiť ktokoľvek, kto chce spríjemniť 
Vianoce seniorom drobnosťou pre radosť. Darčeky 
môžete priniesť do CVČ Včielka do 11. 12. 2020 a my 
ich potom spolu s dobrovoľníkmi odnesieme do CSS.

Na záver by sme chceli vyjadriť veľké poďakovanie 
mestu Púchov a pani primátorke za oporu, ktorú  
v nich ako v našom zriaďovateľovi máme. Poďakova-
nie tiež patrí i obciam, ktoré i v tejto neľahkej situ-
ácii podporili naše centrum finančnou čiastkou a to 
obciam Lysá pod Makytou, Mestečko, Zubák, Visolaje  
a Lúky. Ďakujeme a veríme, že čoskoro budeme môcť 
našu činnosť opäť obnoviť                    CVČ Včielka 

Aktuálne z Centra voľného času Včielka

Už v roku 2019 prišla krajská organizácia cestov-
ného ruchu (KOCR) Trenčín región s netradičnou 
pozvánkou na návštevu dominánt Trenčianskeho 
kraja. Obyvateľom Novej Dubnice, Púchova a Nové-
ho Mesta nad Váhom poslala pohľadnicu na lavičke 
vyrobenej z dreva, bez použitia klincov.                               

Tá z jednej strany vyobrazuje dominantu, ktorá sa 
v regióne nachádza a z druhej strany nabáda mie-
stnych obyvateľov na návštevu. Dosiaľ sa lavičky 
umiest nili v mestách Nová Dubnica, Púchov, Trenčín, 
Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto 
nad Váhom. Dnes a zajtra sa pridajú k týmto mestám 
Bojnice, Beckov, Trenčianske Teplice, Považská Bystri-
ca a Brezová pod Bradlom.

Verejnosť si nové lavičky začína všímať a nápad 
oceňujú. „Veľmi nás teší pozitívna reakcia miest, ktoré 
sme oslovovali v súvislosti s projektom ekologickej 
lavičkovej pohľadnice. Nielen mestá, ale aj samotní 
obyvatelia daných lokalít lavičky pochvaľujú a radi sa 
pri nich fotia. Veríme, že ich podnietili aj k návšteve  
a preskúmaniu krás Trenčianskeho kraja,“ vyjadril sa 
predseda KOCR Trenčín región Juraj Gerlici.

Vzájomná podpora regiónov
Jeden zo zmyslov lavičiek je aj podpora regionál-

neho cestovného ruchu. Grafický vizuál a zvolená 
dominanta je pridelená vždy podľa vzdialenosti pa-
miatok od daného miesta tak, aby cesta autom trvala 
najviac hodinu. Touto pútavou a viditeľnou formou 
je obyvateľstvu povedané, že mnohé nádherné pa-
miatky majú na dosah ruky.

„Myšlienkou projektu je prepájanie jednotlivých re-
giónov, prezentácia významných miest Trenčianskeho 

kraja. V Trenčianskych Tepliciach sa práve osadila la-
vička, ktorá propaguje románsky kostolík v Haluziciach  
a Trenčianske Teplice budú takýmto spôsobom propa-
gované v Brezovej pod Bradlom. Lokalitu sme vybrali 
kvôli blízkosti frekventovanej autobusovej zastávky, 
vďaka ktorej môže denne prejsť okolo lavičky množstvo 
ľudí,“ informovala primátorka Trenčianskych Teplíc 
Zuzana Frajková Ďurmeková. 

Lavičkám sa však nedá odoprieť ani ich estetický 
prvok, ktorý často skrášľuje a dotvára mestské prie-
stranstvo. „Túto aktivitu v našom meste vítame a sme 
radi, že aj takouto vizuálne príťažlivou formou môžeme 
propagovať dominanty Trenčianskeho kraja. Veríme, že 
okoloidúcich lavička upúta 
a vyobrazenú Skalku nad 
Váhom radi navštívia,“ ko-
mentoval primátor mesta 
Bojnice, František Tám.

Do projektu boli zapo-
jení aj žiaci

Pohľadnica umiestnená 
na drevenej lavičke okrem 
textu a adresáta obsahu-
je aj špeciálne vytvorenú 
poštovú známku. „Na jej 
tvorbe sa podieľali žiaci 
strednej Školy umeleckého 
priemyslu v Trenčíne, za 
ochotu a spoluprácu im 
ďakujeme,” vyjadrila sa 
výkonná riaditeľka KOCR 
Trenčín región Eva Frý-

valdská.  Okrem nej sa na lavičke nachádza aj QR 
kód, ktorý priamo odkazuje na web stránku www.
trencinregion.sk a na podrobnejšie informácie o da-
nej pamiatke.

Okrem toho, že lavička nie je tvorená a spájaná klin-
cami, ekologický odkaz dotvárajú aj použité materi-
ály, laky a farby, ktoré neobsahujú chemické alterna-
tívy. Lavičky boli financované z dotácie Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Vo štvrtok 26.11.2020 KOCR Trenčín región osadil 
ďalšiu estetickú ekolavičku v Púchove na Námestí 
slobody.

Zdroj: trencinregion.sk, foto: Slavomír Flimmel

V Púchove osadili ekologickú lavičkovú pohľadnicu
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Poslednýkrát v tomto roku sa krajský parlament zi-
šiel v pondelok 23. novembra 2020.

Župa rozširuje spektrum poskytovaných sociál-
nych služieb, mení sa aj výška úhrady 

Zastupiteľstvo TSK schválilo všeobecne záväzné na-
riadenie (VZN), ktorým sa dopĺňa nový druh sociálnej 
služby – podpora samostatného bývania. Tento krok 
v budúcnosti pomôže ušetriť finančné prostriedky 
vynaložené na pobytové sociálne služby, nakoľko 
bude možné pomáhať osobám v nepriaznivých si-
tuáciách priamo v ich prirodzenom prostredí. Ide  
o bezplatnú službu, ktorá bude poskytovaná zamest-
nancami CSS – Nádej, predovšetkým v okrese Považ-
ská Bystrica. V zariadeniach sociálnych služieb v pô-
sobnosti župy sa od 1. januára budúceho roka mení 
aj úhrada za poskytovanie sociálnych služieb, a to z 
dôvodu nárastu ekonomicky oprávnených nákladov.

Dotácie z rozpočtu kraja sa budú poskytovať 
podľa nových pravidiel

Upravené boli podmienky a postup poskytovania 
dotácie, náležitosti pri predkladaní žiadosti, možnos-
ti jej použitia, spôsob prideľovania a postup pri vy-
účtovaní pre okruh žiadateľov vymedzených v záko-
ne o rozpočtových pravidlách. V rámci schvaľovania 
žiadostí sa dopĺňajú kritériá s bodovým hodnotením, 
na základe ktorých sa budú žiadosti posudzovať. 
Posúva sa termín a mení spôsob podávania žiados-
ti; žiadosť je potrebné predložiť do 31. marca kalen-
dárneho roka elektronickými spôsobmi. Na základe 
pripomienkového konania bolo do VZN doplnené, že 
pre dotácie zamerané výlučne pre deti a mládež, ako 
aj na zdravotnú/humanitárnu starostlivosť, je ma-
ximálna výška poskytnutej dotácie na projekt 80%  
z celkového rozpočtu, resp. skutočne vynaložených 
výdavkov, maximálne však do výšky 4.050 eur.

Rozpočet TSK na roky 2021 – 2023 je zostavený 
ako vyrovnaný

Jedným z hlavných bodov novembrovej schôdze 
bolo schválenie Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023. 
Bežný rozpočet pre rok 2021 tvorí prebytok v cel-
kovom objeme približne 11,82 mil. eur, kapitálový 
rozpočet schodok vo výške 37 mil. eur. Finančné 
operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostried-
kov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdro-
je financovania a ich splácanie, sú svojím objemom 
25,2 mil. eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom 
bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového 

rozpočtu. Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov 
TSK na roky 2021 – 2023 o celkovom objeme 227 mil. 
eur zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov. 
Súčasťou tohto rozpočtu je aj Programový rozpočet 
TSK na roky 2021 – 2023.

Najviac bežných výdavkov kraj spotrebuje na 
financovanie vzdelávania 

Objem bežných výdavkov 150,5 mil. eur medzi-
ročne vzrástol o približne 1,7 mil. eur. Tento nárast 
zohľadňuje zvýšenie výdavkov na úseku Dopravy,  
a to úhrady predpokladanej straty pre zmluvných 
dopravcov prímestskej autobusovej dopravy a ná-
rast bežných výdavkov pre SC TSK. Ale tiež nárast vý-
davkov určených na financovanie originálnych kom-
petencií na úseku sociálnych a kultúrnych služieb 
a napokon financií určených na realizáciu dvoch 
najväčších neinvestičných projektov na Úrade TSK 

– Lepší Trenčiansky kraj  
a Podpora zamestnateľ-
nosti v regióne horná Ni-
tra.

Najväčší objem financií 
- 36 mil. eur - župa inves-
tuje do dopravy

- Pre Správu ciest TSK je 
vyčlenených viac ako 7,3 
mil. eur, z toho 2,8 mil. eur 
na nákup strojného vyba-
venia, techniky a obnovu 
vozového parku, približne 
3,1 mil. eur na rekonštruk-
ciu vybraných úsekov 
ciest a mostných objektov, 
1,27 mil. eur na realizáciu 
nových stavieb a 110 tis. 
eur na vypracovanie pro-
jektových dokumentácií 
(PD).

- Na rekonštrukciu 
zhoršeného stavu ciest  

a mostov plánuje župa čo najväčší objem financií 
využiť zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov 
EÚ, a to v objeme takmer 29 mil. eur: 24,5 mil. eur na 
implementáciu projektov v rámci OP IROP, a to napr. 
rekonštrukciu ciest II/511 Veľké Uherce – Skýcov (3. 
etapa), II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava (II. 
etapa), II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice (1., 2. a 3. 
etapa), II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Do-
maniža (etapa č. 1, č. 5 a 6), Zlepšenie cyklistickej in-
fraštruktúry v TSK a na hornej Nitre či rekonštrukciu 
mosta cez rieku Nitra (na ceste č. 1773 Opatovce nad 
Nitrou) a takmer 4,4 mil. eur na implementáciu pro-
jektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, a to Na bicykli 
po stopách histórie, Zlepšenie dopravnej dostupnos-
ti Myjavska, Horňácka a Bošáckej doliny.

Modernizácia školských objektov za bezmála 
23 mil. eur

Po doprave je oblasť vzdelávania druhou, do kto-
rej v budúcom roku župa smeruje najviac financií. 
Približne 3,7 mil. eur pôjde na rekonštrukcie budov 
škôl a školských zariadení a zníženie ich energetickej 
náročnosti. Na spracovanie PD k plánovaným investí-
ciám je vyčlenených 89 tis. eur a takmer 60 tis. eur na 
obstaranie materiálno-technického vybavenia škôl, 
internátov a školských stravovacích zariadení. Za viac 
ako 18,8 mil. eur chce TSK na svojich stredných ško-
lách zrealizovať projekty financované z európskych 
fondov. Zväčša pôjde o zriadenie alebo moderni-
záciu COVP, resp. modernizáciu odborného vzdelá-
vania a zníženie energetickej náročnosti školských 

budov. Župa ráta aj s financiami na realizáciu pro-
jektov z vlastných zdrojov, s podporou zo štátneho 
rozpočtu, napr. Hokejovej akadémie, budovanie mul-
tifunkčných ihrísk na SOŠ Handlová a SOŠ strojnícka 
Považská Bystrica, telocvične SPŠ v Novom Meste či 
projekt obnovy Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské.

Modernizácia župných nemocníc za 9,3 mil. eur 
V oblasti zdravotníctva je v budúcom roku stano-

vených niekoľko priorít. Pre NsP Prievidza so sídlom 
v Bojniciach je to vybudovanie nového urgentného 
príjmu vrátane obstarania prvotného vybavenia  
v objeme viac ako 2 mil. eur a napojenie NN rozvo-
dov JIS na energocentrum a náhradný zdroj za ďalší 
viac ako 1 mil. eur. V NsP Myjava sú to predovšetkým 
financie na dokončenie stavebných úprav priestorov 
OAIM na OMIS vo výške takmer 253 tis. eur a vypra-
covanie PD na rekonštrukciu operačných sál a chirur-
gického oddelenia v objeme viac ako 68 tis. Eur. Pre 
NsP Považská Bystrica pôjde takmer 3,9 mil. eur na 
rekonštrukciu elektroinštalácie, 894 tis. eur na dofi-
nancovanie vybudovania centra diagnostiky a 944 
tis. eur na nákup CT prístroja. 

Kultúru kraj podporí sumou 1 milión eur
Odizolovanie suterénu Považskej knižnice bude 

stáť župu približne 219 tis. eur, viac ako 775 tis. eur 
je vyčlenených na implementáciu projektov v rámci 
Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). 
Projekty realizované s podporou grantov EEA sa 
zameriavajú na obnovu a revitalizáciu objektov 
kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie. 
V rozpočte na budúci rok ide najmä o revitalizáciu 
Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach.

Župa zlepší podmienky poskytovania sociál-
nych služieb 

Najväčšie investície kraj plánuje v CSS – Jesienka, 
a to v podobe kompletnej rekonštrukcie pavilónu B 
a vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov, 
ako aj obstaranie prístrojového vybavenia, za pri-
bližne 595 tis. eur, v CSS – AVE pôjde na dokončenie 
rekonštrukcie budovy zariadenia približne 140 tis. 
Eur. Za takmer 620 tis. eur bude v CSS – Kolonka zre-
alizovaný projekt protipožiarnej bezpečnosti objek-
tu s prístavbou evakuačného výťahu a za 195 tis. eur 
investuje župa do rekonštrukcie technológie kotolne 
pre CSS – NÁDEJ. V rámci implementácie projektov 
zo ŠR a európskych fondov plánuje kraj v budúcom 
roku pokračovať v implementácii projektu deinštitu-
cionalizácie DSS Adamovské Kochanovce a pristupu-
je k začatiu samotnej výstavby nových komunitných 
zariadení, na tento účel je vyčlenených približne 1,4 
mil. eur. V rámci OP IROP bude realizovať projekt za-
ložený na elektronickej službe monitorovania domá-
ceho prostredia odkázanej osoby za 2,07 mil. eur. 

Do opráv ciest pôjde v budúcom roku rekord-
ných 7,2 mil. eur

Strategický dokument je jedným z dôležitých pod-
kladov pri príprave projektov modernizácie cestnej 
infraštruktúry zo zdrojov Integrovaného regioná-
lneho operačného programu. Realizovaný je z IROP 
2014 – 2020, pričom celková výška oprávnených 
výdavkov predstavuje 459 tis. eur s 5%-ným spo-
lufinancovaním kraja. PUM by mal vytvoriť základ 
pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy a návrh 
efektívneho a udržateľného dopravného systému.  
V budúcom roku plánuje župa vo všetkých 9 okre-
soch kraja zrekonštruovať 40 úsekov ciest v dĺžke 
presahujúcej 57 kilometrov. Opätovne pôjde o súvis-
lé, celoplošné opravy, do ktorých z vlastného rozpoč-
tu investuje rekordných takmer 7,2 mil. eur.

Zdroj: TSK 

TSK chce investovať najviac do rekonštrukcie ciest, 
modernizácie škôl a krajských nemocníc
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Pandémia je skúškou nielen pre psychické zdravie, 
ale aj pre vzťahy, predovšetkým tie rodinné. Korona-
vírus bude súčasťou našich životov pravdepodobne 
ešte dlho, preto sa s ním musíme naučiť žiť. Ale ako?

Žijeme v období, ktoré je vo väčšej či menšej miere 
psychicky náročné pre každého človeka. Sme izo-
lovaní, bojíme sa o seba a svojich blízkych. Jednou  
z vecí, ktorá na našu psychiku výrazne vplýva, je 
množstvo negativity. Tá sa na nás valí z každej strany. 
Kým za normálnych okolností nemáme toľko času na 
sledovanie správ a sociálnych sietí, v karanténe je si-
tuácia iná. Niektorí ľudia môžu mať dokonca pocit, že 
sa na nich valí apokalypsa – prehlbuje sa pocit stra-
chu, úzkosti, paralýzy či beznádeje, a to len preto, že 
sledujú šírenie nákazy v priamom prenose niekoľko 
hodín denne.

Riešenie je pritom pomerne jednoduché. Nepo-
trebujete poznať každodenný počet obetí v jednot-
livých krajinách, ani sledovať každú tlačovú konfe-
renciu po zasadnutí krízového štábu. Na správy si 
vyhraďte len určitý čas, napríklad polhodinu ráno 
i večer. Namiesto neustáleho sledovania prevažne 
negatívnych správ o koronavíruse sa radšej venujte 
krajším a užitočnejším veciam. Napríklad nejakej fy-
zickej aktivite.

Ako sa odreagovať
Šport je skvelým pomocníkom na odpútanie sa od 

nepríjemných myšlienok. Telo počas neho produkuje 
hormóny, ktoré nám prinášajú pocity šťastia, cítime 
sa spokojne a psychicky dobre. Práve karanténa či 
práca z domu vás môže naštartovať k cieľom, ktoré 
sa vám pri každodennom zhone nepodarilo dosiah-
nuť. Veľa trénerov začalo poskytovať hodiny online. 
Možno práve toto obdobie je pre vás výborná príle-
žitosť začať konečne cvičiť a spraviť niečo napríklad 
pre svoj boľavý chrbát.

Na odreagovanie sa sú vhodné aj aktivity, ktoré vám 
pomôžu „vypnúť“ a obrátiť pozornosť od rozmýšľania 
k zmyslovým podnetom – napríklad šitie, kreslenie, 
vyfarbovanie, práca na záhrade, počúvanie či sklada-
nie hudby a podobne. Dostať zo seba von to, čo vám 
beží hlavou a čo cítite, je skutočne uvoľňujúce.

Doma musí vládnuť režim
Pracovať z domu je náročné, najmä ak vám pri 

tom asistujú členovia rodiny, napríklad školopovin-
né deti. Základom fungovania je dodržiavať plán 
dňa pre celú domácnosť, či už žijete sami, alebo ste 
viac členná rodina. Aj keď v týchto dňoch pracujete 
z domu, vytvorte si režim, ako keby ste stále chodili 
do práce. Nastavte si budík, urobte si zoznam úloh 

a odškrtávajte. Skúste tiež striktne oddeľovať čas 
v práci a čas doma. Deti treba naučiť, že dištančné 
vzdelávanie nie sú prázdniny a školské povinnosti si 
treba plniť rovnako dôsledne, akoby chodili do školy. 
Samozrejme, poobede je čas na voľnočasové aktivity 
od pohybu až po hry.

Nezabúdajte na seba
Počas karantény nezabúdajte na vlastné potreby, 

ciele a túžby. Deťom treba vysvetliť, že určité percen-
to času venujete im, a zároveň, že istý čas potrebuje-
te aj pre seba a pre svoju prácu či záľuby. Udržiavanie 
rovnováhy medzi spoločným a vlastným je ukážkou 
kvality vzťahu, ako rodičovského, tak aj partnerské-
ho. Aktivity, ktoré vás napĺňajú radosťou by mali byť 
neoddeliteľnou súčasťou vašich dní. Môžu to byť ma-
ličkosti, napríklad ranné pitie kávy na balkóne, večer-
ný teplý kúpeľ, obľúbený časopis alebo každodenná 
polhodinová prechádzka.

Dôležité je tiež dbať na priamu komunikáciu. Ak 
máte pocit, že potrebujete byť chvíľu sami, povedzte 
to otvorene, predídete tak konfliktom a nedorozu-
meniam v rodine. Musí to však platiť aj opačne. Buď-

te veľkorysejší k svojim blízkym. Keďže aj vy očakáva-
te, že váš partner pochopí niektoré vaše podráždené 
reakcie, lebo ste v strese, snažte sa i vy niektoré veci 
hodiť za hlavu a zbytočne sa v nich „nerýpať“.

Komunikujte s blízkymi
Aktuálna situácia nám dáva príležitosť rozvíjať sú-

cit a priateľskosť k sebe aj druhým. Spýtajte sa suse-
dov, ako sa majú, či niečo nepotrebujú, zavolajme 
blízkym. Rodičia a starí rodičia sú skupina, ktorá so-
ciálne odlúčenie vníma obzvlášť citlivo. Zrazu prišli  
o možnosť chodiť do kostola, obávajú sa ísť k lekárovi 
či do potravín, prísne nariadenia ich obrali o sociálne 
interakcie. Internet a nekonečné hovory by ste mali 
naplno využiť práve teraz a fyzický kontakt ponechať 
na určité obdobie bokom, aby ste ich neohrozili. Po-
čas rozhovorov sa snažte udržiavať pozitívne témy, 
vďaka ktorým prídete na krajšie myšlienky.

Všetci sa snažme, aby ľudia, ktorí ochoreli na CO-
VID-19, neboli stigmatizovaní. Aby vedeli, že nie je 
hanba mať pozitívny test, stať sa to môže komukoľ-
vek z nás.          

Zdroj: npz.sk, foto: pixabay

Ako sa v karanténe a počas home office nezblázniť

Modernizáciu právnej úpravy vykonávania prá-
ce z domu prináša novela Zákonníka práce, ktorú 
v novembri 2020 schválila vláda.

Navrhovanými zmenami v novele Zákonníka práce 
pri domáckej práci a telepráci vychádzame v ústrety 
súčasným trendom digitalizácie práce, keď je jedno-
duchšie prenášať prácu z kancelárie do domácnosti. 
Keďže Zákonník práce sa v tejto oblasti nemenil už 
dlhšiu dobu, pristúpilo Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR k zmodernizovaniu a spresne-
niu súčasnej právnej úpravy. Výsledkom bude vyššia 
flexibilita pre zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí 
sa napr. budú môcť dohodnúť, že zamestnanec si vy-
berie, z akého miesta bude vykonávať prácu, pretože 
sa v zmluve nedohodne fixné miesto.

Novela presnejšie vymedzuje, že o domácku prácu 
alebo teleprácu ide v prípade, ak sa práca, ktorá by 
mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnáva-
teľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného 

týždenného pracovného času alebo jeho časti z do-
mácnosti zamestnanca. Pravidelnosť však nezname-
ná, že práca z domácnosti sa musí vykonávať v roz-
sahu celého ustanoveného týždenného pracovného 
času. Môže to byť napr. aj jeden, dva dni v týždni.

Za domácku prácu alebo teleprácu sa teda nepo-
važuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príle-
žitostne alebo za mimoriadnych okolností so súh-
lasom zamestnávateľa z domácnosti, ak to povaha 
práce umožňuje. O takúto prácu teda nejde napr.  
v prípade, že zamestnanec dočasne vykonáva prácu 
z domácnosti pre technické príčiny na pracovisku, 
potreba v daný deň starať sa o dieťa.

Tak, ako už platí aj v súčasnosti, zamestnávateľ je 
povinný zabezpečiť resp. poskytnúť zamestnancovi 
pracovné prostriedky na výkon domáckej práce/te-
lepráce. Ak túto povinnosť nevie splniť, môže sa so 
zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné 
prostriedky. Zamestnávateľ sa dohodou nezbavuje 

povinnosti v oblasti bezpečnosti v zmysle osobit-
ných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Ak zamestnanec po dohode so zamestnávateľom 
bude pri domáckej práci resp. telepráci využívať 
vlastné zariadenie, zamestnávateľ mu uhrádza podľa 
podmienok dohodnutých v pracovnej alebo v ko-
lektívnej zmluve preukázateľne zvýšené výdavky 
spojené s jeho používaním.

Novelou sa zároveň zabezpečí, aby výkon práce  
z domácnosti nezasahoval do súkromného života 
zamestnanca a to ustanovením tzv. práva na odpoje-
nie sa. Ide o právo zamestnanca nevykonávať prácu 
mimo pracovného času ak nejde o prácu nadčas ale-
bo pracovnú pohotovosť. Zamestnanec tak nemusí 
pracovať po skončení pracovnej doby, počas ne-
pretržitého odpočinku v týždni, dovolenky, sviatku  
a prekážky v práci. Zamestnávateľ to nesmie posúdiť 
ako porušenie pracovnej disciplíny. 

Zdroj: employment.gov.sk

Návrh zákonnej úpravy podmienok pre prácu z domu 
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„Ako povieš?“, znela pravidelná otázka mojich rodi-
čov po tom, ako mi stará mama vtisla do ruky 20 ko-
runáčku alebo balíček cukríkov. Jedinou možnosťou 
ako si odmenu ponechať bola odpoveď ďakujem. 
S cukríkmi v ruke alebo peniazmi vo vačku sa zda-
lo, že sa vďačnosť naozaj vypláca. Ale teraz? Už nie 
sme deti. Ďakovať nás nikto nenúti. A navyše, za čo 
by som mal byť vôbec vďačný? Veď v akom svete to 
žijeme! Násilie, korupcia, choroby, smútok, depresia, 
podráždení susedia, špinavý riad v dreze, dopravná 
zápcha cestou do práce, neporiadni kolegovia, ktorí 
ma neustále vytáčajú, deti, ktoré ma neposlúchajú, 
kilá, ktoré mi pribúdajú...Za toto mám byť vďačný? 
Nie ďakujem, bez vďačnosti sa zaobídem. 

Slovo ďakujem si v slovníku ponechávame nanaj-
výš na vyjadrenie sarkazmu: „Rozbil si mi sklo na mo-
bile! Tak to ti pekne ďakujem!“ „Nevyprala si mi ešte 
tú košeľu? Tak vďaka!“, ale zdá sa, že jeho pravý zmy-
sel sa pomaly ale trvalo z nás vytráca. Skutočne mô-
žeme nechať, aby vďačnosť z nášho postoja a slovní-
ka vymizla? Určite. Ale neodporúčam to. Prečo? Tak 
po prvé, stálo by nás to veľmi veľa úsilia, odstrániť 
niečo, čomu nás odmalička učili a čo je v nás vpísané. 
A po druhé, vďačnosť má pre nás viaceré blahodarné 
účinky, tak prečo by sme to, povedzte mi, prosím vás 
robili?

Vďačnosť a jej blahodarné účinky
V knihe Zázrak vďačnosti (z ktorej aj tento príspe-

vok vychádza) francúzsky autor Lionel Dalle hovorí, 
že zo všetkých našich vnútorných postojov nám 
vďačnosť prináša najviac blahodarných účinkov. 
Niekoľko stoviek realizovaných vedeckých štúdií po 
celom svete dokazujú, že vďačnosť pozitívne pôsobí 
na všetky ľudské dimenzie – telo i dušu. 

Blahodarný účinok vďačnosti na našu psychiku 
Psychológovia postoj vďačnosti považujú za „koreň 

našej pohody, nášho šťastia“. Konštatujú, že vďačnosť 
podporuje príjemné pocity, ako napr. radosť, lásku, 
spokojnosť so životom čím zároveň redukuje priestor 
pre nepríjemné pocity, ako napr. stres, smútok, žiar-
livosť, úzkostlivosť, beznádej alebo depresiu. Vďač-
nosť tiež posilňuje vôľu, zvyšuje motiváciu a pomá-
ha dosiahnuť naše ciele. Dodáva energiu a pomáha 
rozvíjať lásku k sebe samému. Dáva zmysel životu  
a prináša dôveru v budúcnosť. Zmenšuje pocit 
vnútornej prázdnoty a redukuje kompenzačné sprá-
vanie (impulzívne nákupy, zbytočné prejedanie), čím 
sa vďačnosť v konečnom dôsledku oplatí aj finančne!

Blahodarný účinok vďačnosti na naše telo 
Hlava a telo sú navzájom prepojené. Náš vnútorný 

stav má vplyv na náš fyzický stav a opačne. Určite 
to poznáte, keď aj malá nepríjemnosť ovplyvní vaše 
zdravie: kopa nevybavených papierov v práci vám 
spôsobí vnútorný stres a navonok zapôsobí ako bo-
lesť hlavy, stiahnutý žalúdok, bolesti rôznych častí 
tela...Avšak, namiesto toho, aby ste siahli po para-
lene alebo ibalgine, skúste ešte predtým užiť malú 
dávku vďačnosti. Vďačnosť má totiž blahodarný 
účinok aj na naše telo. Podporuje napríklad spánok: 
človek prežívajúci vďačnosť spí lepšie, dlhšie a hlbšie. 
Vďačnosť má pozitívny prínos aj pre srdce, cukrovku  
a spomaľuje starnutie. V neposlednom rade vďač-
nosť predlžuje život! Veru tak. Vedci uskutočnili po-
kus v jednom ženskom kláštore v USA (Minnesota), 
ktorý žiadal, aby každý, kto vstupuje do tohto kláš-
tora, napísal list. V 40 mali napísať ďalší. A v 70. ro-
koch života ďalší. Analyzovaním slovníka rozličných 
listov (osobitne slov, ktoré vyjadrovali nadšenie ale-
bo vďačnosť) vedci zistili, že čím viac niekto prežíval 
vďačnosť, tým viac stúpali kvalita a dĺžka života. Re-
hoľné sestry, ktoré žili vo vďačnosti, mali priemerne  
o 7 rokov dlhší život ako ostatné! 

Blahodarný účinok vďačnosti na vzťahy 
Vďačnosť je tiež účinná vo vzťahu s druhými ľuďmi. 

Napomáha ovzdušiu radosti, pokoja tým, že zvyšuje 
pozornosť voči druhým a uľahčuje vzájomnú komu-
nikáciu. Povzbudzuje k dobroprajnosti a zmenšuje 
násilie. Predlžuje život manželských párov – napo-
máha k sebadarovaniu, čnosti ktorá sa nachádza  
v srdci manželskej lásky. Vďačnosť prispieva k roz-
voju dobrej atmosféry v za-
mestnaní. Zvyšuje motiváciu  
a efektivitu pracovného 
kolektívu. Pomáha nám za-
nechať náš individualizmus  
a zmeniť pohľad na situácie.

O prospešnosti vďačnosti 
pre náš život niet pochýb.  
A ak túžite, aby sa (opäť) 
stala vašou súčasťou, vašich 
reakcií, slov, nazerania na 
život, tak vám gratulujem! 
Môžete byť na seba hrdí, že 
ste sa rozhodli pre tento krok 
a túto cestu. Je to začiatok 
zmeny a to je to najdôleži-
tejšie. Chcela by som vám 
teraz pomôcť uvedomiť si 
niekoľko vecí, ktoré na tejto 
ceste potrebujeme.

Vydajte sa na cestu vďačnosti - zmeňte svoj po-
hľad

Vďačnosť znamená uvedomiť si, že som dostal nej-
aké dobro, ktoré sa ma dotklo, dojalo ma, a to ma 
vedie poďakovať autorovi tohto dobra. Máme veľmi 
veľa dôvodov pre vďačnosť, malých aj veľkých, ale 
častejšie prežívame smútok, obavy, nepokoj a sťa-
žujeme sa. Pozývam vás, aby ste odteraz zmenili váš 
pohľad! Namiesto toho, aby ste ráno vstali so zozna-
mom v hlave, čo máte dnes urobiť, skúste povedať: 
Ďakujem, že som sa dnes mohol zobudiť. Ďakujem 
za túto úžasnú kávu. Ďakujem, že aj keď prší, neza-
budol som si dáždnik. Vyhľadávajme, možno neraz aj 
nepatrné príležitosti k vďake v našom každodennom 
živote, v každej chvíli nášho dňa. 

Teraz si môžete povedať. Dobre, asi dokážem byť 
vďačný – za dobré veci. Tu by sme sa mohli chytiť 
do pasce, pretože ak by sme aplikovali logiku vďač-
nosti len za dobré veci, naša pohodlnosť by mohla 
spôsobiť, že by sme ako dobré už nevideli vôbec nič 
a teda nemuseli byť za nič vďační - a sme späť na za-
čiatku. Tak ako sa skutočná láska prejaví v kríze, tak 
sa skutočná vďačnosť prejaví v ťažkostiach. Nie je to 
jednoduché. Ale to nie je ani cvičenie. Na začiatku. 
Postupne sa vytrénujete a bude to stále ľahšie a pri-
rodzenejšie. Chcem vám teraz ponúknuť pár takých-
to „cvičení“, ktoré môžu slúžiť ako tréning v pestovaní 
vďačnosti aj v ťažkých chvíľach. 

Tréning vo vďačnosti – ako na to? 
#1 Prijímajte každú prítomnú chvíľu 
Počas dňa sa cvičte v prijímaní každej chvíle a ka-

ždej osoby. Skúste si predstaviť, že všetko je príleži-
tosťou k rastu – aj ťažkosti, ktoré môžu byť pre vás  
v konečnom dôsledku užitočné. 

#2 Zmeňte slovník
Kedy ste museli čeliť ťažkej alebo nepríjemnej situ-

ácii? Aký slovník ste použili? Sťažovali ste sa? Poveda-
li ste si napríklad: „Je to nanič! Všetko je zlé. Dokelu, 
mám to ja ale smolu! Prečo sa to stane vždy mne?“ 
Navrhovala by som vám odteraz zmeniť váš slovník, 
keď sa nabudúce stretnete s drobnými ťažkosťami. 
Zmenou vášho slovníka sa postupne pretvorí vaše 
vnútro. Naozaj, slová, ktoré vyslovíme ovplyvňujú 
naše emócie. Cvičte sa v používaní pozitívneho slov-

níka vo všetkých situáciách, aby ste si udržali vnútor-
ný postoj vďačnosti. 

Namiesto toho, aby ste sa hneď nahnevali alebo 
začali sťažovať, povedzte napríklad: Hej, moje auto 
neštartuje. To je zaujímavé! Pozri, to je zaujímavé, 
spadli mi kľúče do kanála. Takto dokážete premeniť 
každú situáciu na zdroj prekvapenia, a nie na zdroj 
mrzutosti. 

Ťažkosti tiež môžete obrátiť na humor prostredníc-
tvom slov: „To je smiešne!“ Všimli ste si, že vaše na-
jhoršie boje sa po čase stali vašimi najzábavnejšími 
historkami? Naučiť sa smiať z ťažkých udalostí je je-
den z dobrých a spoľahlivých spôsobov ako zotrvať 
vo vďačnosti. Často nám nejaký čas trvá, kým sa na 
nich zasmejeme, ale dobrým cvičením je myslieť na 
to, ako sa na tej komplikovanej situácii, ktorou sme 
prešli jedného dňa zasmejeme. 

#3 Založte si zošit vďačnosti
Kúpte si pekný zošit, do ktorého si budete každý 

deň značiť 3 dôvody vďačnosti. Na začiatku sa vám 
to bude zdať umelé, postupne ale zistíte, že vytrva-
losťou ste si získali vo svojom živote zvyk vďačnosti  
a dlhodobo sa do vás tento zvyk vpísal. Ak je to mož-
né, o svoje poznámky sa s niekým podeľte - partner, 
priateľ, pretože podeliť sa o momenty vďačnosti  
s druhými veľmi pomáha. Tak isto sa môžete druhých 
pýtať: „Aké sú tvoje 3 najkrajšie momenty dnešného 
dňa?“

#4 Napíšte si zoznam 15 výnimočných chvíľ
Napíšte si 15 veľkých momentov vášho života  

a potom prežite vďačnosť za každý jeden z nich.  
A keď prídu ťažkosti a nebudete vidieť nič, za čo by 
ste mohli byť vďační, vráťte sa k tomuto zoznamu  
a opätovne za ne poďakujte.

Milí vďačníci, verte, postoj vďačnosti vás môže pre-
meniť. A je veľmi nákazlivý. Pascal Ide (francúzsky 
kňaz, člen Komunity Emanuel) spozoroval túto ná-
kazlivú náturu vďačnosti počas jednej príhody v USA. 
Príhoda sa odohrala v roku 2009 v jednej reštaurácii 
vo Filadelfii v USA. Keď hostia, dvaja priatelia, chce-
li zaplatiť účet, dozvedeli sa od čašníčky, že jeden 
manželský pár zaplatil za nich pred tým, ako odišiel. 
Šokovaní priatelia sa spontánne rozhodli, že zaplatia 
za niekoho ďalšieho. Jedna z čašníčok svedčila zo 
slzami v očiach o tejto epidémií štedrosti: „Takto to 
pokračovalo ďalších 5 hodín.“ Nielenže ľudia platili za 
druhých, ale sa ani nestrachovali o výšku ceny, ktorú 
mali zaplatiť a navyše nechávali aj štedré prepitné.

V týchto časoch sme sa presvedčili o nákazlivej ná-
ture mnohých vecí. Prečo to neskúsiť aj s vďačnos-
ťou?                Klára Dašková, 

           Komunita Emanuel a OZ s láskou k človeku 

Vďačnosť – zastaraný zvyk či užitočný postoj? 
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Šesť kníh, ktoré stojí za to si prečítať...
Chladné dni sú ako stvorené na oddych pod dekou, so šálkou kávy a dobrou knihou. Pred-

stavujem vám tohtoročné novinky z našej knižnice, ktoré vás vtiahnu do príbehu...

Thomas Taylor / Malamandra
Herbert Citrón, zamestnanec Oddelenia strát a nále-
zov v Grandhoteli Nautilus, dobre vie, že vrátiť strate-
né veci ich skutočným majiteľom nie je jednoduché – 
zvlášť vtedy, ak stratenou vecou nie je vec, ale dievča. 
Nikto netuší, kam sa pred dvanástimi rokmi podeli 
rodičia Violety Mrenovej. Violeta poprosí Herbyho  
o pomoc v pátraní. Podarí sa im zistiť, že stopy vedú  
k bájnej morskej oblude, malamandre.

Ashley Woodfolk / Krása, ktorá 
pretrvá
Smutne krásny román o vyrovnávaní sa so žiaľom  
a stratou blízkych, no i tom, čo navždy pretrvá.  
Autumn vždy presne vedela, kým je – talentovanou 
umelkyňou a vernou kamarátkou. Shay charakteri-
zovali dve veci: puto s jej sestrou dvojičkou a láska 
k hudbe. A Logana zas ľúbostný život inšpiroval  
k skladaniu zamilovaných piesní. Keď však každého 
z nich zasiahne tragédia, hudba už akosi nestačí.  
Logan zrazu nevie prestať pozerať vlogy svojho exfra-
jera. Shay píše blogy o hudbe a snaží sa nezosypať.  
A Autumn posiela správy, hoci vie, že na ne už nikdy 
nikto neodpovie. Napriek smútku, ktorý prežívajú, je 
však práve hudba niečím, čo by ich mohlo opäť spojiť 
– tým krásnym, čo nám zostane.

Monica Hesseová / Vojna okolo nás
Tínedžerky Haruko a Margot sa nikdy nemali 
stretnúť, nespáchali žiadny zločin, a predsa boli spolu 
uväznené v rodinnom internačnom tábore v Crystal 
City. Každá z nich túžila po kúsku normálnosti vo  
svojej novej realite, kde sa nič nezdalo byť  
v poriadku – okrem ich nečakaného priateľstva. No vo  
väzenskom prostredí, kde vláda tak veľmi okresala 
ich súkromie, dôveru a sebarealizáciu, sa naučili, že 
možnosti, ktoré im zostali, môžu mať zničujúce dôsledky. 
Kniha o priateľstve, láske, zrade, nespravodlivosti  
a správnych či nesprávnych rozhodnutiach v čase 
vojny.

Elena Slobodová /  
Slovenský detský rok
V tejto knihe o dávno minulých a niektorých ešte  
i súčasných ľudových zvykoch vás, milí čitatelia, budú 
po celý rok sprevádzať štyri postavičky — Filipko, 
Vševedko, Stonoha a Pripletko. Stanú sa vašimi kama-
rátmi na celých dvanásť mesiacov — od januára do 
decembra.
Vysvetlia vám, ako to bolo s prvým dňom v roku, 
prezradia, podľa čoho a prečo mesiace dostali mená 
január, február, marec a tak ďalej, aj, ako ich celkom 
inak nazývali naši predkovia. Zistíte, aké zvyky ľudia 
dodržiavali a že takmer všetko bolo čarovné, dokonca 
aj začiatok.

John Strelecky /  
Kaviareň na konci sveta
Motivujúca kniha, ktorá je sympatická najmä tým, že 
čitateľa do ničoho konkrétneho nenúti. Na rozdiel 
od inej motivačnej literatúry, zahltenej poučkami, 
odsekmi a pravidlami, je Kaviareň na konci sveta 
skôr poetickou cestou po vzore takých diel, akými 
sú napríklad Malý princ alebo Alchymista. Hlavným 
predmetom však nie sú odvážne tvrdenia a život me-
niace informácie na večné otázky ohľadom zmyslu 
života. Naopak, autor knihy John Strelecky chápe, že 
predtým, ako si človek môže odpovedať na dôležité 
otázky, musí sa najprv naučiť správne pýtať.

Hendrik Groen / Ži a nechaj žiť
Čo by ste urobili, keby ste mohli začať úplne odznova? 
Arthur práve oslávil päťdesiatku a čas sa mu nemilo-
srdne kráti. No keď ho jedného dňa zamestnávateľ 
nečakane prepustí a podarí sa mu zhrabnúť kráľovské 
odstupné, z ničoho nič sa mu otvoria skvelé vyhliadky 
na úplne nový život. Zbaviť sa všetkého, čo si v ňom 
nechce ponechať, však nebude úplne jednoduché. ..

Zdroj: Martinus, Tamara Blašková
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 01.12.
Polievka: Držková 0,33l
1. Pečený bravčový bôčik, pečeňová 
plnka, zemiaky, uhorka
2. Dubnické vykostené kuracie stehno, 
dusená ryža
Streda: 02.12.
Polievka: Karotková s ryžou
1. Morčacia kapsa s nivou a hruškou, 
dusená ryža
2. Slovenské bravčové rizoto z tarhone, 
obedový šalát
Štvrtok:03.12.
Polievka: Fazuľová s rezancami
1. Španielsky hovädzí vtáčik, dusená ryža
2. Nitrianske bravčové pliecko, cestovina
Piatok: 04.12.
Polievka: Špenátová s cestovinou
1. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót
2.Plnený kapustný list, zemiaková kaša, 
uhorka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 01. 12.
Polievka: Zemiaková “Kulajda“, chlieb
1. Prírodný kurací plátok, zemiaková 
kaša, miešaný kompót
2. Bravčové rizoto so zeleninou a syrom, 
uhorkový šalát 
Streda: 02. 12. 
Polievka: Paradajková s cestovinou, 
chlieb
1. Španielsky hovädzí vtáčik, dusená 
ryža, uhorkový šalát 
2. Vyprážané šampiňóny, varené  
zemiaky, tatárska omáčka 
Štvrtok: 03. 12.
Polievka: Kurací vývar s rezancami, 
chlieb 

1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiakový 
šalát slovenský 
2. Bravčové soté v zemiakovej placke 
Piatok: 04. 12.
Polievka: Hrachová s údeným mäsom, 
chlieb 
1. Plnená paprika, paradajková omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Parené buchty s makom a maslom 
  

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Listový šalát s jablkom, pomarančom, 
grilovaným enciánom a toastom 
Utorok: 01.12. 
Polievka: a) Slepačia s mäsovými 
knedličkami a zeleninou  
b) Hráškový krém s opraženým chlebom   
1. Jelenie mäso na slanine (červ. cibuľa, 
baranie rohy), kysnuté knedle  
2. Kurací rezeň na zelenom korení s 
volským okom, ½ dus. ryža, ½ zem. 
hranolčeky
3. Zapekané makaróny s brokolicou 
a mozzarellou, paradajkový šalát s 
cibuľkou  
Streda: 02.12. 
Polievka: a) Slepačia s mäsovými 
knedličkami a zeleninou  
b) Liptovská kyslá s údeným mäsom a 
haluškami  
1. Važecká pochúťka (brav. mäso, kuracia 
pečeň, syr) v zemiakovej placke
2. Kurací steak na dubákovom rizote s 
ľadovým šalátom  
3. Zemiakové šúľance s opraženou 
strúhankou/makom (výber)   
Štvrtok: 03.12. 
Polievka: a) Slepačia s mäsovými 
knedličkami a zeleninou  
b) Hustá gulášová z mletého mäsa  
1. Vyprážaná kuracia kapsa (šunka, syr), 

zem. kaša, kapustový šalát 
2. Bravčové kocky na rasci, tarhoňa/dus. 
ryža (výber), kyslá uhorka
3. Farfalle so sušenými paradajkami, 
bazalkou a parmezánom
Piatok: 04.12. 
Polievka: a) Slepačia s mäsovými 
knedličkami a zeleninou  
b) Zelerová krémová s mandľovými 
lupienkami  
1. Sviečková na smotane s brusnicami, 
kysnuté knedle  
2. Restovaná morčacia pečeň na ty-
miane, ½ dus. ryža, ½ americké zemiaky  
3. Špargľové rizoto s karí omáčkou a 
grilovaným baklažánom  
 
 
Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,60 €
Jedlo Vám zabalíme so sebou
Ponuka týždna:
1. Hydinový rezeň plnený mozzarellou  
a bazalkou, maslové zemiaky,  
majonézový dip 
Utorok: 01.12.
Polievka: Pestrofarebná polievka so 
zeleniny
1. Kurací steak s bryndzovou krustou, 
krémová omáčka,  furmanské zemiaky
2. Mäsovo-zeleninové rizoto s paprikou, 
strúhaný syr eidam, jemne pikantný 
kyslý mix
3. Pestrý zeleninovo-listový šalát  
s vyprážanou cuketou, dressing  
a bagetka
Streda: 02.12.
Polievka: Tekvicová sladká krémová 
polievka so semienkami
1. Hovädzie lýtko dusené vo víne s ko-
reňovou zeleninou, smotanové pyré  
a pražená rukola 
2. Zapekané čokoládové palacinky 
plnené tvarohom, vanilkový krém, 
ovocie a mäta
3. Listovo-zeleninový šalát so syrovým 
špízom, koktail omáčka, bageta
Štvrtok: 03.12.
Polievka: Krúpková polievka s údeninou, 
zemiakmi a zeleninou
1. Morčacie mäso prevoňané tymianom, 
syrová omáčka, dusená ryža a zelenina
2. Domáce špenátové halušky so 
syrovo-šunkovou omáčkou , pražená 
viedenská cibuľka
3. Miešaný pestrofarebný šalát s 
tuniakom, vajíčkom, olivami a cibuľkou, 
bagetka z grilu
Piatok: .4.12.
Polievka: Kelová polievka so zemiakmi 
a vajcom
1. Tilapia v parmezánovom cestíčku, 
citrónový dip, brokolica a maslové  
zemiaky s petržlenkou
2. Jemne pikantný maďarský guláš  
s cibuľkou, kysnutá knedľa
3. Pestrý zeleninový šalát so syrovo-zele-
ninovými kroketami, dressing,  bagetka

Reštaurácia u Jakuba
Cena menu od4,90 €
Utorok 01.12.
Paradajková s cestovinou  

Pečené kuracie stehno s pečeňovou 
plnkou, ryža, ovocný kompót 
Streda 02.12.
Cesnačka so šunkou a syrom, chlebové 
krutóny  
India: Curry z bravčového mäska, 
maslový chlieb Naan
Štvrtok: 03.12.
Hrachová s párkom, chlieb
Obrátený bravčový rezeň, zemiakové 
pyré, kyslé uhorky
Piatok: 04.12.20
Fazuľová so zeleninou, chlieb 
Tibetská rolka s kuracím mäskom, zeleni-
nový šalát, dresing 

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 01.12.
Polievka: Kapustnica s klobáskou, chlieb
 Hovädzí vývar s bylinkovými haluškami 
a zeleninou    
1.Hovädzí Stroganov, maslové halušky
2.Balkánska Pljeskavica, varené zemiaky, 
paradajka, cibuľa, horčica
3. Vyprážaný filet z argusa, zemiakové 
filé, kyslá uhorka
Streda: 02.12.
Polievka: Dubáková s mrvenicou, chlieb
 Hovädzí vývar s bylinkovými haluškami 
a zeleninou
1. Kurací steak s volským okom a šunk-
ou, hrášková ryža
2. Plnená paprika s paradajkovou 
omáčkou, domáca knedľa
3. Špenátový burek
Štvrtok: 03.12.
Polievka: Mrkvový krém, chlebové 
krutóny
Hovädzí vývar s bylinkovými haluškami 
a zeleninou
1. Hydinové rezance na smotano-
vo-šampiňónovej omáčke, dusená ryža
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb
3. Jablková žemľovka s tvarohom
Piatok: 04.12.
Polievka: Kulajda s restovanými dubák-
mi
Hovädzí vývar s bylinkovými haluškami 
a zeleninou
1. Kurací steak Rosini, dusená ryža
2. Balkánska vešalica (hranolky, parada-
jka, cibuľa)
3. Grilovaný filet zo zubáča na zelenino-
vom šaláte, kôprový dip   

Špeciálne menu po celý týždeň
1Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr)
2 Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, olivy, 
syr) 
3 Pizza Di Spinaci (pomodoro, 3 druhy 
syra, špenát) 
4 Pizza Siciliana (pomodoro, syr, kukuri-
ca, šampiňóny, údený syr)   
5 Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr) 

- Prajeme Vám dobrú chuť - 
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Divadelný súbor Makyta prišiel o ďalšieho člena. Vo 
štvrtok sme sa dozvedeli, že nás navždy opustil kole-
ga a kamarát Marián Hruška.

Maroš bol neodmysliteľnou súčasťou Divadelného 
súboru Makyta v 70. – 80. rokoch 20. storočia. Začí-
nal v Divadle mladých v predstaveniach Rozlúčka  
v júni, Prekroč svoj tieň a ďalších. Postupne typovo  
v súbore Makyta nenapodobiteľne stvárňoval posta-
vy sluhov – Ženský zákon - 1974,  Beta, kde si?  - 1980,  
Pani richtárka – 1986,  postavy študentov – Zlatý koč 
– 1974, Meštiaci – 1985, dokonca nemeckého dôstoj-
níka v Optimistickej tragédii.

Aj napriek tomu, že ho na javisku už zopár desaťro-
čí nevidieť, postavy, ktoré stvárnil, navždy zostávajú.  
A to nielen v divadelnom archíve.

Česť jeho pamiatke!
Jaroslava Botošová, DS Makyta

Optické káble  
v Nových  
Nosiciach 

Vážení Novonosičania,
v poslednom období registrujete malý sta-

vebný ruch okolo Vašich domov. Na môj pod-
net a osobnú zainteresovanosť začala spo-
ločnosť Slovak Telekom v spolupráci s firmou 
Suptel budovať a realizovať optické siete  
v našej lokalite Nových Nosíc. Súčastný stav te-
lekomunikačných sietí je u nás nedostatočný  
a nevyhovujúci, kapacity sú naplnené.

Chcem Vám touto cestou poďakovať za trpez-
livosť a trocha obmedzenia v dopravnej situácii 
a verím, že po skončení hlavných zemných prác 
(predbežný termín položenia hlavných rozvo-
dov novej optickej siete na Novonosickej ulici je 
20.12.2020), sa situácia výrazne zlepší, čo sa týka 
internetu a TV. 

Vŕšok, ulice nad cintorínoma, koniec Novo-
nosickej ulice – novostavby sa budú realizovať  
v jarných mesiacoch roku 2021. Postupne sa 
podľa poveternostných podmienok začnú reali-
zovať prípojky jednotlivých domácností od janu-
ára 2021. Budete postupne oslovení pracovníkmi 
Suptelu a Telekomu, stáli klienti Telekomu a noví, 
ktorí sa budú chcieť pripojiť na novú optickú sieť 
budú mať prípojky zriadené priamo do domov 
bezplatne.

Samotné pripojenie a realizácia nových teleko-
munikačných zariadení optického internetu a TV 
budú realizovať pracovníci horespomenutých firi-
em od marca 2021.

Želám Vám veľa trpezlivosti a pevné zdravie  
v dnešných zložitých časoch.

Emil Filo,poslanec MsZ

V ostatných dňoch sme s kolegom poslancom Ing. 
Danielom Lakom od pracovníčky MsÚ p. Ing. Terézie 
Luhovej - oddelenie DSaBP, dostali do mailových 
schránok nasledovnú správu (skrátená):

Dobrý deň páni poslanci. Posielam Vám informáciu 
k stavu obnovy detského ihriska Za cintorínom. Hracie 
prvky vyšpecifikované podľa dohody s Vami, sa nám 
podarilo súťažou cez Výzvu dohodnúť za 8760 eur od 
spoločnosti Veríme v Zábavu, s.r.o. z Trenčína. Do súťa-
že sa zapojili štyri firmy.

S konateľom spoločnosti bola uskutočnená 
obhliad ka ihriska. Pracovníci nášho PTSM s.r.o. už 
odstránili staré nevyhovujúce prvky, ktoré budú na-
hradené novými. Termín realizácie je do 30.11.2020. 
Následne prebehne ešte kontrola z Technickej in-
špekcie, ktorá vydá pre ihrisko certifikát. 

Na financovanie sa podarilo získať cez Nadáciu SPP 
po schválení projektu „Revitalizácia detského ihriska 
– priestor pre komunitu“ dotáciu 6000 eur. Boli od-
stránené aj staré lavičky, ktoré budú taktiež nahra-
dené novými. Veríme, že občania budú spokojní a vy 
tiež. 

Boli by sme s kolegom Ing. Lakom radi, keby sme 
z MsÚ dostávali na naše požiadavky z VMČ č.1. viac 
takýchto pozitívnych správ a aby na úrade bolo viac 
takýchto pracovníkov a pracovníčok, ktorí nehovo-
ria a nevypisujú o tom ako sa to nedá, ale ústretovo 
a systematicky robia kroky k spoločne a to ešte raz 
podčiarkujem, k spoločne dohodnutému cieľu. A ako 

vidno z textu správy úspešne. Na detskom ihrisku Za 
cintorínom tak pribudnú nové prvky ako kolotoč, 
hojdačky, strunový prvok, pieskovisko a spomínané 
lavičky.

Po troch etapách tak bude kompletne revitalizo-

vané celé detské ihrisko a po revíznej kontrole bude  
v súlade s aktuálne platnými bezpečnostnými nor-
mami k dispozícii deťom nielen zo sídliska Za cintorí-
nom.

Pavel Melišík, poslanec MsZ 

Aktuálne spod Lachovca: Detské ihrisko Za cintorínom

M. Hruška ako dôstojník v Optimistickej tragédii.

Odišiel ďalší divadelník

Z veselohry Ženský zákon spolu s L. Drobným.

Spolu s L. Kunstom v tragédii Beta, kde si?
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Na Slovensku patrí cukrovka medzi najrozšíre-
nejšie chronické ochorenia, ročne ho lekári odha-
lia tisíckam Slovákov.

Liečba diabetu sa v tomto roku výrazne skompli-
kovala. COVID-19 pre diabetikov znamená zvýšené 

riziko ťažkého priebehu ochorenia, no nielen to. 
Reštrikčné protipandemické opatrenia spôsobili, že 
diabetici obmedzili návštevy u lekára a poľavili aj  
v dodržiavaní režimových opatrení. „Dôležitou úlo-
hou diabetológa je preto previesť pacientov obdo-
bím trvania pandémie s čo najnižším rizikom dôsled-
kov a zodpovedne rozhodnúť, kedy prevláda riziko 
nákazy a kedy dôsledky samotného diabetu,“ hovorí 
prezident Slovenskej diabetologickej asociácie Doc. 
MUDr. Emil Martinka, PhD. Diabetológovia vyzývajú 
pacientov, aby napriek náročnému pandemickému 
obdobiu pravidelne komunikovali so svojím diabe-
tológom a dodržiavali zásady predpísanej liečby. 

Vhodné pohybové aktivity pre diabetikov starších 
ako 50 rokov sú: chôdza (rýchlosťou 4 až 6 km/hod., 

ak to dovolí zdravotný stav), nordic walking (chôdza 
s paličkami), cross trainer (trenažér umožňujúci elip-
sovitý pohyb šetrný ku kĺbom), posilňovanie, pláva-
nie, vodný aerobik (nevhodné pre pacientov s dia-
betickou nohou), bicyklovanie, cvičenie s fit loptou. 

Pohybová aktivita by mala trvať 
aspoň 30 minút, ideálne hodinu 
denne. Nevhodné športy sú adre-
nalínové a športy, pri ktorých hrozí 
riziko úrazu či poranenia dolných 
končatín. Pozor aj na dlhotrvajúce 
fyzické aktivity a opakované šprin-
ty, ktoré môžu navodiť hypoglyké-
miu.

Liečba znižuje riziko ďalších 
ochorení

Podľa najnovšej štatistiky NCZI 
sa vlani (v roku 2019) na Slovensku 
liečilo vyše 370-tisíc diabetikov  
a pribudlo vyše 24-tisíc nových pa-
cientov, ktorým bola diagnostiko-
vaná cukrovka. Prevažná väčšina 
(336.968) sa liečila na diabetes 2. 
typu. Na diabetes 1. typu bolo lie-
čených 27 124 pacientov. Odbor-
ná verejnosť navyše hovorí o cca 

100-tisíc doteraz nediagnostikovaných diabetikoch, 
ktorých najčastejšie odhalia predoperačné vyšetre-
nia či preventívne prehliadky.

Cukrovka so sebou prináša tzv. pridružené ochore-
nia, akými sú vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, 
ochorenia srdca, očí, obličiek, celiakia a iné. Naj-
častejšou príčinou úmrtia pacientov s cukrovkou 2. 
typu sú kardiovaskulárne ochorenia. „Číslo je pritom 
skutočne alarmujúce, až 75 % pacientov s diabetom 
2. typu zomiera na srdcovo-cievne ochorenia,“ hovorí 
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., podpredseda Slo-
venskej diabetologickej spoločnosti.

Prelom v liečbe diabetu nastal v roku 2015 vyhláse-
ním výsledkov prvej štúdie zameranej na ovplyvne-
nie srdcovocievnych ochorení novou skupinou anti-

diabetík. Tie výrazne zlepšujú prognózu pacientov, 
a to zásahom do rozvoja tých najzávažnejších sprie-
vodných ochorení diabetu, akými sú srdcovocievne, 
mozgovo cievne ochorenia a ochorenia obličiek. 
Nové lieky vedú k redukcii úmrtí zo srdcovocievnych 
príčin až o 38 %, úmrtí z akejkoľvek príčiny o 32 %,  
k redukcii potreby hospitalizácií pre srdcové zlyhá-
vanie o 35 % a redukcii progresie ochorenia obličiek  
o 39 %. Na Slovensku ich užíva približne len 5 až 7 
percent pacientov, čo je podľa odborníkov veľmi 
málo. 

Ako podporiť imunitný systém diabetika?
Diabetici sú rizikovou skupinou, náchylnejšou na 

akékoľvek infekčné ochorenie dýchacieho systému. 
Majú oslabený imunitný systém, a tým vyššie riziko 
infekčných ochorení horných aj dolných dýchacích 
ciest. Vyššiu pravdepodobnosť na ochorenie CO-
VID-19 majú diabetici s horšou glykemickou kon-
trolou, teda vyššími glykémiami. Preto je dôležité 
dodržiavať tieto odporúčania: čo najlepšia kontrola 
glykémií, dostatok pravidelného pobytu na čerstvom 
vzduchu a slnku, dostatok pohybu, aeróbne cviky, 
ako aj cviky na posilňovanie svalovej hmoty, zdravá 
strava s primeraným príjmom bielkovín, minerálnych 
látok, stopových prvkov, vitamínov (A, B, C, D, E) do-
statočným príjmom zeleniny, ovocia, rýb, strukovín, 
orechov, húb a pod., resp. ich zabezpečenie pro-
stredníctvom nutričných produktov. 

Odporúča sa tiež doplnková konzumácia potravín 
s posilňujúcim účinkom na imunitu (zázvor, baza, 
čučoriedky, huby, ustrice, pšeničné klíčky, jogurt, 
melón, špenátové lístky, zelený čaj, brokolica, cesnak, 
cibuľa, granátové jablká), podpora zdravej črevnej 
flóry (črevnej mikrobióty) primeraným príjmom ze-
leniny, ovocia, kyslomliečnych produktov, prípadne 
probiotík, dostatočná hydratácia (príjem tekutín 2 až 
2,5 l tekutín denne). 

Dôležitý je dostatok odpočinku, dostatočne dlhý 
spánok (8 hodín), vyhýbanie sa stresu a stresovým 
situáciám a pozitívne myslenie, predchádzať stavom 
depresie a úzkosti.          Zdroj: npz.sk, foto: pixabay

Komplikácie pri COVID-19 závisia aj od liečby cukrovky

Napriek pretrvávajúcej pandémii covid-19 sa zdra-
votná poisťovňa Dôvera rozhodla venovať zvýšenú 
pozornosť rakovine hrubého čreva a konečníka. 
V týchto dňoch odosiela testy na skryté krvácanie 
prvým piatim tisícom svojich poistencov, ktorí sú naj-
viac ohrození týmto ochorením. Spolu ich v priebehu 
niekoľkých mesiacov rozošle až 40-tisíc.

Nadväzuje tým na pilotný skríning z roku 2019, do 
ktorého sa vtedy zapojili všetky tri zdravotné pois-
ťovne. V tomto roku v ňom pokračuje len Dôvera. 
„Napriek pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologic-
kej situácii sme sa rozhodli dlhšie so skríningom ne-
čakať. Veľmi nám záleží na životoch našich poisten-
cov, rakovina si oddychový čas neberie. Zanedbaná 
prevencia zvyšuje riziko zbytočných úmrtí v najbliž-
ších rokoch,“ vysvetlil Marián Faktor, riaditeľ úseku 
vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.   

Rakovina hrubého čreva a konečníka je ochorenie, 
ktoré, keď sa odhalí v skorom štádiu, je plne vylie-
čiteľné aj bez chemoterapie a rádioterapie. Napriek 
tomu je medzi nádorovými ochoreniami v súčasnosti 
na druhom mieste úmrtnosti u mužov a na treťom 
mieste u žien.

„Od roku 2015 sa za 5 rokov počet pacientov s touto 
diagnózou zvýšil až o polovicu. Za rok 2020 sú predbež-
né čísla o niečo nižšie, nemyslíme si však, že by počet 
chorých klesol, naopak, pripisujeme to pandémii  
a s ňou súvisiacemu poklesu preventívnych prehliadok,“ 

zdôraznil Faktor. 
Dôvera preto oslovuje poistencov vo veku od 50 

do 74 rokov, ktorí patria medzi najviac ohrozených 
týmto ochorením. Zo všetkých pacientov s rakovi-
nou hrubého čreva a konečníka tvoria až 74 percent.  
V obálke nájdu testovaciu súpravu a návod na jej 
použitie a tiež pozvánku na návštevu všeobecného 
lekára. Pacient si doma odoberie vzorku stolice, od-
nesie ju k lekárovi a on ju vyhodnotí. 

Vyšetrenie je súčasťou preventívnej prehliadky 
u všeobecného lekára pre ľudí od 50. roku života. 
Účasť na preventívnych prehliadkach je však nízka, 
absolvuje ju menej ako tretina ľudí, ktorých sa týka. 
Preto Dôvera na ňu pozýva poistencov aj týmto spô-
sobom. Len v minulom roku malo pozitívny test na 
prítomnosť krvi v stolici približne 4500 poistencov, 
ktorým lekár následne odporúčal kolonoskopické 
vyšetrenie u gastroenterológa, aby sa zistila presná 
príčina krvácania. U 119 poistencov sa podarilo za-
chytiť včasné štádia či už rakoviny alebo adenómo-
vých polypov, ktoré sa dali ambulantne odstrániť.

Informáciu o prebiehajúcom skríningu s ďalšími 
podrobnosťami a žiadosťou o súčinnosť Dôvera 
odoslala praktickým lekárom aj gastroenterológom. 
„Odoslaním obálok sa náš skríning nekončí, o týždeň 
osloveným poistencom pošleme pripomienku vo 
forme SMS. Neskôr budeme kontaktovať tých, ktorí 
nereagovali na list ani na prvú SMS,“ dodáva Marián 

Faktor.
Cieľom tejto aktivity je dosiahnuť aspoň 50-per-

centnú účasť poistencov z ohrozenej skupiny na skrí-
ningu kolorektálneho karcinómu, pretože len tak je 
šanca, že počet nových prípadov začne objektívne 
klesať.

Riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová akciu 
víta: „Niet žiadnych pochybností o nevyhnutnosti re-
alizovať skríningové programy. Preto vítame všetky 
aktivity, ktoré smerujú k reálnemu výkonu skríningu 
akéhokoľvek druhu. Ako poistenca Dôvery ma veľmi 
teší táto iniciatíva. Teraz je na nás – poistencoch, byť 
zodpovednými a venovať pár minút svojho času v prin-
cípe jednoduchému testu, v dôsledku možno zachraňu-
júcemu život.“

Zakladateľ združenia Nie rakovine Patrik Herman 
sa k akcii vyjadril: „Prevenciu Slováci stále nevnímajú 
ako niečo samozrejmé, nevyhnutné a dôležité. Môj-
ho otca zabila jeho i moja nevedomosť. Do smrti si to 
budem vyčítať. Dnes sme v inej situácii. Dnes už vi-
eme, ako sa ochrániť pred rakovinou hrubého čreva 
a konečníka. Osobné pozvanie zdravotnej poisťovne 
sa nedá prehliadnuť. Ak už človek nezareaguje teraz, 
rakovina môže ublížiť jemu i jeho rodine nie pre ne-
vedomosť, ale pre nezodpovednú ignoráciu. Ak už 
nie kvôli sebe, tak podstúpme prevenciu kvôli svojim 
blízkym, ktorých ľúbime a na ktorých nám záleží.“

Zdroj: Dôvera

Dôvera pošle 40-tisíc poistencom testy na skryté krvácanie
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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.

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

Viac na swan.sk
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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  SKLÁ SO ZĽAVOU 50%

  SKLÁ PRE VODIČOV SO ZĽAVOU 40% 



spravodajstvo / oznamy 19

Každý štvrtok od 1.10.2020 je učine-
ným prekvapením - potravinový kôš  
v púchovskom Lidli sa v rámci potra-
vinovej zbierky „Podeľ sa a pomôž“ za-
pĺňa čím ďalej, tým viac, a my vám za 
to z celého srdca ĎAKUJEME. 

Vedenie mesta nesmierne teší to,  
s akou radosťou ľudia prispievajú do 
potravinového koša, trvanlivými po-

travinami či drogériou, alebo ochran-
nými rúškami, pre sociálne znevýhod-
nených ľudí, ktorí to najviac potrebujú. 
Minulotýždňové potraviny boli veno-
vané 12 rodinám, ktoré sa nachádzajú 
v neľahkej situácii a niektoré z potravín 
poputujú i do Mikulášskych balíčkov 
pre osamelých seniorov v Púchove. 

Zdroj: MsÚ

Potravinová zbierka 
Podeľ sa a pomôž

Sadzami zanesené komíny, pece a krby, neudr-
žiavané vykurovacie zariadenia a nedbalosť pri ich 
obsluhe či horľavé materiály umiestnené v blízkosti 
vykurovacích telies. To sú jedny z najčastejších príčin 
vzniku požiarov v domoch, chatách či na chalupách 
počas vykurovacej sezóny. 

Za minulý rok vyplatila Allianz – Slovenská poisťo-
vňa za všetky škody po požiaroch na privátnom ma-
jetku viac ako 1,5 milióna eur. Až 60 percent týchto 
škôd vzniklo práve počas hlavnej vykurovacej sezó-
ny, teda zhruba od polovice októbra do polovice ap-
ríla. „V roku 2019 nám klienti z privátneho poistenia 
nahlásili spolu 448 požiarov. 273 týchto poistných 
udalostí, teda takmer dve tretiny, vzniklo na konci je-
sene, v zime a začiatkom jari, teda počas obdobia vy-
kurovania. Za tieto škody sme vyplatili vyše 915-tisíc 
eur,“ konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných 
udalostí Allianz – SP Milan Rajec. 

POŽIAR Z KRBU ČI KOMÍNA
Zo štatistík Allianz – SP ďalej vyplýva, že približne 

7 percent požiarov vzniklo vlani v období vykurova-
nia z komínov a krbov. „Vo viacerých prípadoch bolo 
príčinou požiaru vznietenie sadzí v komíne. V ďalšom 
prípade požiar zapríčinil nevyhovujúci stav komíno-

vého telesa a spôsobil škodu na majetku za viac ako 
7300 eur,“ vymenúva M. Rajec.

ZA ZANEDBANÝ KOMÍN POKUTA, AJ KRÁTENIE 
PLNENIA

Majitelia domov majú zo zákona po-
vinnosť pravidelne kontrolovať a čis-
tiť komín. Kontrola sa robí zväčša raz 
ročne, no závisí to od typu spotrebiča 
napojeného na komín a od celkového 
tepelného výkonu. Pri nesplnení tejto 
povinnosti hrozí pokuta a pri vzniku 
poistnej udalosti má poisťovňa právo 
znížiť poistné plnenie. Pri vzniku poži-
aru totiž poisťovňa skúma jeho príčinu 
a preveruje, či poistený dodržal všeo-
becne záväzné predpisy a technické 
normy upravujúce požiadavky poži-
arnej bezpečnosti. Ak správa od ha-
sičov určí za príčinu požiaru technic-
kú chybu na niektorom zo zariadení 
umiestnených v nehnuteľnosti, pois-
ťovňa požaduje revíznu správu k to-
muto zariadeniu. „Evidujeme niekoľko 
prípadov, kde sme zistili porušenie 

predpisov, najmä nevykonanú pravidelnú údržbu  
a v takýchto prípadoch sme pristúpili ku kráteniu 
poistného plnenia,“ uzatvára M. Rajec.

Zdroj: Allianz - SP, foto: pixabay

Až 60 % škôd po požiaroch vzniklo vlani počas vykurovacej sezóny

ZO SZZP Púchov ďakuje za podporu a spoluprácu 
za rok 2020 MsÚ Púchov - VEĽKÉ ĎAKUJEM

patrí p. Henekovej, p. Kováčikovej, p. asistentovi, 
p. Marmanovi a všetkým poslancom, 

ktorí našu ZO podržali v tomto hektickom roku. 

Zároveň ďakujeme sponzorom: p. Rosinovi st., 
p. Baškovi, spoločnosti CONTINENTAL, Kaštieľu LR, 

Sklárňam LR, obecným úradom: Nimnica, 
Košecké Podhradie, Dolné Kočkovce. 

Očnej optike Dvory - Chovanec, SAFÍRU Púchov, 
RAIFFEISEN BANKE, SLOVENSKEJ IZBE, 

AGROFARME Červený Kameň, p. Fedorovej,
p. Belasovej !

Poďakovanie patrí aj všetkým členom výboru, kronikárovi 
aj ostatným členom, ktorí prispeli 

k činnosti ZO, naším krajčírkam, a sympatizantom ZO.

Ján PETRO, predseda ZO SZZP Púchov

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ZO SZZP Púchov 

 oznamuje svojim členom, že od 4.dec. 2020 
začína predaj členských známok 5 € na rok 2021. 

Zaplatiť môžete  v klube ZO SZZP  u predsedu Jána Petra:  

v pondelok až v piatok od 9–11:30 hod. 
Priniesť aj členský preukaz ! 

 

Ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku?
- V žiadnom prípade nekombinovať náplne rôznych petárd a následne 

ich zapaľovať.
- Ak petarda javí známky poškodenia, nesmie sa odpaľovať.
- Nehádzať petardy v blízkosti ľudí alebo zvierat.
- Kupujte len pyrotechniku s návodom na použitie a v certifikovaných pre-

dajniach.
- Pri zapaľovaní sa 

nenakláňajte nad zá-
bavnú pyrotechniku.

- Použitá zábavná py-
rotechniky sa likviduje 
v komunálnom odpade. 

- Vždy si treba prečí-
tať návod na použitie 
a postupovať podľa 
neho. 

Vypracovalo oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pre potreby preventívno-výchovnej činnosti 

 

AAkkoo  bbeezzppeeččnnee  ppoouužžíívvaaťť  zzáábbaavvnnúú  
ppyyrrootteecchhnniikkuu??  

 V žiadnom prípade nekombinovať náplne 
rôznych petárd a následne ich zapaľovať, 

 ak petarda javí známky poškodenia,  nesmie 
sa odpaľovať, 

 nehádzať petardy v blízkosti ľudí alebo 
zvierat, 

 kupujte len pyrotechniku s návodom na  
použitie a v certifikovaných predajniach, 

 pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad zábavnú 
pyrotechniku, 

 použitá zábavná pyrotechnika sa likviduje v 
komunálnom odpade, 

 vždy si treba prečítať návod na použitie a 
postupovať podľa neho. 
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Futbal - 2. liga muži

Futbalisti Popradu vytvorili v druhom polčase pred svojou bránkou nepreniknuteľnú hradbu. Púchovčania si s 
ňou nedokázali poradiť, a tak prekvapujúco stratili s posledným mužstvom tabuľky všetky body. 

FOTO: Milan Podmaník 

MŠK Púchov – Poprad 0:1 (0:1)
Gól: 23. Legnani
ŽK: Rypák – Luterán, rozhodovali Malárik, Sluk, Ral-

bovský
Púchovčania sa do súpera od úvodnej minúty za-

hrýzli, narážali však na prehustenú obranu hostí.  
V 6. minúte mohli ísť domáci do vedenia, po Mrázo-
vom priamom kope však hosťujúci brankár v posled-
nej chvíli zasiahol pri šanci Ozimého. V 18.minúte sa 
do šance dostal Michlík, tiesnený však mieril vysoko 
nad. Popradčania sa na polovicu domácich dostávali 
len sporadicky. V 23. minúte však hosťujúci záložník 
zachytil loptu v stredovom kruhu, kolmicou vysunul 
do pokutového územia Legnaniho. Ten si peknou 
kľučkou posadil na zem obrancu a z uhla prekonal 
Pilného v domáceh bránke – 0:1. Hostia sa potom 
stiahli pred svoje pokutové územie, Púchovčania ne-
dokázali ich obranný val prekonať. S Mrázovou stre-
lou z veľkej diaľky si hosťujúci gólman v 34. minúte 
poradil, rovnako dopadli aj ďalšie strelecké pokusy 
Púchovčanov v prvom polčase. Po obrátke sa obraz 
hry nezmenil, domáci búšili do prehustenej obrany. 
Centre z oboch strán cez hradbu hosťujúcich obran-
cov väčšinou pred bránku neprenikli. A ak sa tak už 
stalo, spoľahlivo ich likvidoval výborný brankár hostí. 
Snaha o kombinačné akcie domácich sa končila pred 
prehusteným pokutovým územím. Domácim nepo-
mohlo ani štvornásobné striedanie, a tak Púchovča-
nia prekvapujúco stratili s posledným mužstvom ta-
buľky všetky body.  

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Ozimý, Riška, Pavlovič, Mráz, Varga (76. 

Prekop), Kapusniak (64. Štefanec), Michlík, Kopiš (64. 
Raffay), Martinček, D. Pilný (46. Rypák), tréner Lukáš 

Kaplan
Zostava FK Poprad: 
Pohoryliak – Šesták (64. Sebastián Jurčišin), Kuc, 

Andrič, Dominik Maliňák (68. Sven Jurčišin), Lute-
rán, Dávid Maliňák, Šoltišík (68. Hurný), Plakalo (81. 
Rumanský), Legnani (81. St. Hilaire), tréner Stanislav 
Ďuriš

Ostatné výsledky 13. kola: 
Komárno – Dubnica nad Váhom 0:1, Bardejov – 

Skalica 1:1, Košice – Podbrezová 1:0, Liptovský Mi-
kuláš – Trebišov 2:1, Šamorín – Banská Bystrica 0:1, 
Petržalka – Slovan Bratislava B 2:0
1. L. Mikuláš 13 10 1 2 31:13 31
2. B. Bystrica 12 10 1 1 38:16 31
3. Skalica 12 8 2 2 30:15 26
4. Košice 12 7 2 3 19:11 23
5. Podbrezová 12 7 1 4 26:11 22
6. Petržalka 12 5 2 5 15:18 17
7. MŠK Púchov 12 5 1 6 14:18 16
8. Šamorín 12 5 1 6 13:16 16
9. Komárno 12 5 0 7 9:17 15
10. Trebišov 12 4 3 5 16:22 15
11. Dubnica 12 3 4 5 10:14 13
12. Bardejov 12 3 4 5 9:12 13
13. Žilina B 11 3 2 6 23:26 11
14. Slovan B 12 1 0 11 7:30 3
15. Poprad 12 2 0 10 13:34 0

Poprad má odrátaných šesť bodov.
Program 14. kola: 
Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov (2. 12. o 12.30), 

Podbrezová – Bardejov, Žilina B – Košice, Skalica – Ša-
morín, Banská Bystrica – Komárno, Dubnica nad Vá-
hom – Petržalka, Trebišov – Slovan Bratislava B

S defenzívnym valom Popradu si 
Púchovčania nedokázali poradiť
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Aj na Facebooku

Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja 
(SZĽH) ako najvyšší orgán Slovenského zväzu 
ľadového hokeja rokoval na svojom zasadnutí  
o zmenách v stanovách i o rozpočte na nasledu-
júci rok, ktorého súčasťou bolo aj prerozdelenie 
zisku z majstrovstiev sveta. Kongres zväzu sa ten-
to rok konal za prísnych hygienických opatrení  
z dôvodu pandémie koronavírusu. 

Všetkých 81 prítomných delegátov (dohromady 
s počtom 338 hlasov) aj ľudí zodpovedných za 
organizáciu kongresu absolvovalo v úvode zasad-
nutia testovanie na ochorenie Covid-19. Všetky 
testy boli s negatívnym výsledkom. Prítomný na 
zasadnutí bol aj štátny tajomník pre šport minis-
terstva školstva Ivan Husár. 

Štvrtkové zasadnutie otvoril správou prezident 
SZĽH Miroslav Šatan, ktorý vyzval na spojenie sa 
hokejového hnutia v náročnom období: „Dávame 
si góly do vlastnej brány a ťažko potom obhajovať 
našu víziu pred predstaviteľmi štátu a fanúšikmi. 
Ak budeme mať spoločný cieľ, nájdeme aj cestu.“ 
V tomto duchu sa nieslo celé zasadnutie Kongresu 
SZĽH a viacerí delegáti vyzývali na súdržnosť. 

Správa prezidenta pokračovala víziou do naj-
bližšieho obdobia. Vedenie SZĽH chce pracovať 
na rozvoji líg a ako prioritu si určilo budovanie in-
fraštruktúry. „Pre rozvoj hokeja potrebujeme viac 
detí, potrebujeme, aby každý extraligový a prvo-
ligový klub mal dve ľadové plochy. Potrebujeme 
nové ohniská, nové kluby, nové klziská,“ povedal 
prezident SZĽH Miroslav Šatan. Cieľom vedenia 
je aj budovanie regionálnych stredoškolských 
hokejových akadémii. „..Aby deti dostali kvalitné 
vzdelanie, aby sa mohli v prípade záujmu venovať 
hokeju, ale aby sa vedeli uplatniť aj v živote. Musí-
me dosiahnuť, aby rodičia nedávali svojej deti do 
zahraničia, do zámoria, na sever,“ povedal Šatan  
v prejave. 

Správu o činnosti predložili aj členovia Výkonné-
ho výboru SZĽH i predseda dozornej rady Jaromír 
Šmátrala. Niektorí vyzývali k väčšej možnosti kon-
troly jednotlivých činnosti na zväze i dcérskych 
spoločnostiach, čo dopomôže vedeniu k ešte väč-
šej transparentnosti a otvorenosti.

Kľúčové body Kongres SZĽH preberal až v dru-
hej polovici zasadnutia. Výkonný riaditeľ SZĽH 

Peter Kruľ predostrel návrh rozpočtu na rok 2021. 
V úvode definoval body, ktoré sa vedeniu zväzu 
za ostatné štyri mesiace od nástupu do funkcie 
podarilo zrealizovať. „Zaviedli sme kontroly medzi 
SZĽH a dcérskymi spoločnosťami, zlepšili sme ko-
munikáciu s hnutím, aby mali o všetkom informá-
cie ako prvý a z prvej ruky. Rozbehli sme niekoľko 
auditov a zlepšili sme kontrolu financií a kvalitu 
účtovníctva,“ povedal Kruľ a zdôraznil úspory na 
prevádzke, ktoré sa vedeniu podarilo zrealizovať: 
„Len otvorením dvoch existujúcich zmlúv s našimi 
partnermi a ich negociáciou vieme už dnes po-
vedať, že v priebehu šiestich rokov ušetríme viac 
ako milión eur.“ Výkonný riaditeľ zosumarizoval aj 
finančnú pomoc pre kluby pri riešení pandémie. 
Tá bola v celkovej výške 2 milióny eur nad rámec 
rozpočtu.

Samotný rozpočet je postavený na optimalizácii 
nákladov na prevádzku, zvýšení zdrojov financo-
vania mládeže a zavedenie priamej podpory klu-
bov, ktorá umožní dlhodobé plánovanie a rozvoj. 
Celková suma finančného plánu je vo výške zhru-
ba 14 miliónov eur. „Je to úsporný rok, pretože 
celá spoločnosť sa kvôli aktuálnej situácii dostala 
do problémov a kluby nevynímajúc,“ povedal Pe-
ter Kruľ pri predstavovaní rozpočtu. Napriek tomu 
je v rozpočte novinka. Zväz v roku 2021 priamo 
prispeje na mládež v kluboch sumou vo výške 
jeden milión eur. Príspevok bude ešte navýšený 
príspevkom za históriu hráča, teda akési výchov-

né za hráčov, ktorí sa uplatnili v seniorskej súťaži u 
nás či v zahraničí. Kongres v tomto smere schválil 
kritéria, účel a rozdelenie finančných prostriedkov 
z príspevku uznanému športu na účel rozvoja ta-
lentovaných športovcov.

Veľkou tému rozpočtu bol tiež návrh na roz-
delenie zisku z domácich majstrovstiev sveta.  
Z toho už bola vyplatené pomoc pre kuby v rámci 
korona pomoci vo výške viac ako milión stotisíc 
eur. Po dohodovacích konaniach navrhlo vede-
nie zväzu rozdeliť zvyšok zisku vo výške 3,7 mili-
óna eur spravodlivým kľúčom. Väčšina pôjde na 
mandátnych trénerov kategórie dorast a junior  
a hlavných trénerov kategórie do 16 rokov po 
dobu minimálne troch rokov. Zvyšok pôjde na 
materiálnu podporu pre rozhodcov, hokejové tré-
ningové centrum a príspevok na extraligu žien. 

Konečný výsledok je, že z rozpočtu pôjde his-
toricky najvyššia suma priamo na kluby aká kedy 
išla. Výsledkom je podpora zo strany klubov, ktorí 
rozpočet drvivou väčšinou schválili.

Druhým kľúčovým bodom bola zmena Stanov 
SZĽH. Kluby aj samotný zväz navrhli niekoľko ad-
ministratívnych i funkčných zmien v stanovách. 
Kongres nakoniec schválil len jednu. Kontrolórovi 
SZĽH rozšíril právomoc nahliadať do dokumentov 
dcérskych spoločností zväzu, čo uvítalo aj samot-
né vedenie zväzu. V ostatných bodoch platia Sta-
novy SZĽH tak, ako boli schválené v roku 2019.

         Zdroj: SZĽH

Kongres SZĽH schválil rozpočet na budúci rok, 
členovia vyzvali na súdržnosť hokejového hnutia

Mesto Púchov oznamuje 
ponuku na obsadenie 

pracovnej pozície
referent mestskej knižnice

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

• odborné knižnično-informačné činnosti,

• výpožičná služba,

• poskytovanie konzultácii a poradenské služby,

• práca s informačnými databázami,

• príprava a realizácia kultúrno-výchovných 

podujatí pre deti, mládež a dospelých.

Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2021
Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia 

písomnú žiadosť spolu s požadovanými 

dokladmi v zalepenej obálke označenej:

„Obsadenie pracovnej pozície referent mestskej 

knižnice na oddelení školstva a sociálnych vecí - 

N E O T V Á R A Ť“

na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, 

Púchov 020 18 

alebo osobne do podateľne MsÚ Púchov

najneskôr do 11.12.2020 do 12:00 hod. 
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ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým za 
prejavy sústrasti a  všet-
kým, ktorí sa 16. 11. 2020 
prišli rozlúčiť s naším dra-
hým manželom, otcom, 
dedkom a  pradedkom 
Jozefom Pagáčom, kto-
rý nás opustil vo veku 78 
rokov. Poďakovanie patrí 
aj pohrebnej službe Advent a pracovníčkam MsÚ 
Púchov. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dni plynú, roky pribú-
dajú ale spomienky zo-
stávajú. Dňa 3. 12. 2020 
si pripomíname nedo-
žitých 70 rokov man-
žela a  otca Vladimíra  
Gieciho. S  láskou a  úc-
tou spomína manželka, 
syn a celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4. 12. 2020 si pri-
pomíname 10. výročie, 
čo nás opustil náš mi-
lovaný manžel, otec a 
dedko Miroslav Crkoň.  
S láskou, vďakou a úc-
tou si na neho spomína 
celá rodina. 

SPOMIENKA
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal.  
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. Dňa 
13.  9.  2020 uplynuli 3 roky, čo nás opustila mama, 
babka a prababka Margita Valachová. Dňa 
20. 11. 2020 sme si pripomenuli 30 rokov, čo nás 
opustil otec a dedko František Valach. S lás-
kou, vďakou a úctou si na nich spomínajú dcéry  
Margita, Mária, syn František a celá rodina. Kto ste 
ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Úsmev mala na perách, 
dobrotu v  srdci, lásku 
v duši. Dňa 6. 12. 2020 si 
pripomenieme 21. výro-
čie úmrtia našej drahej 
manželky, mamy Janky  
Berčíkovej. S  úctou 
a láskou spomína manžel  
Peter, dcéra Jana s  rodi-
nou a  syn Roman s  rodinou. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 1. decembra 2020 si 
pripomíname 8. výročie 
úmrtia nášho drahého 
otca, dedka a  praded-
ka Jozefa Luhového. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. S lás-
kou spo mína syn Miro,  
Vlado a dcéra Oľga s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 26. 11. 2020 uplynul  
1 rok, čo nás navždy opus-
tila naša drahá mama, 
babka, manželka Janka 
Hrajková, rod. Behrová. 
S láskou a úctou spomína 
manžel, dcéry s rodinami 
a sestra s rodinou.

SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti, čo 
vzal, zostali len spo-
mienky a žiaľ. Dňa 1. de-
cembra uplynie dlhých 
13 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
sestra, dcéra, mama 
Mirka Doleželová.  
S  láskou spomína celá 
rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú  
spomienku.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v srdci zostávajú, tí čo Ťa 
radi mali, stále na Teba 
spomínajú. Dňa 29. 11. 
sme si pripomenuli  
2. výročie úmrtia našej  
mamy, starej mamy 
Anny Martákovej 
z Moštíšť. S láskou a úc-
tou spomína syn Jaroslav, Marian s  manželkou  
a vnučky s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 2. 12. 2020 uplynuli  
4 roky, čo nás navždy 
opustila milovaná man-
želka a  matka Janka  
Štefková. S  láskou 
a úctou na Teba spomí-
najú manžel so synom  
Ivanom a  celou Kašič-
kovou rodinou. Janka, 
veľmi nám chýbaš...

SPOMIENKA
Odišiel si potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky. Dňa 
25. 11. 2020 uplynie rok, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, ded-
ko Ing. Pavel Ambro.  
S láskou spomínajú man-
želka, syn Pavol, dcéra 
Zuzana s rodinou a ostat-
ná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 1. 12. uplynie 25 
rokov od úmrtia nášho 
drahého Rudolfa Meša. 
Spomeňte si na neho 
spolu s  nami v  tichých 
modlitbách. S  láskou,  
dcéra a syn s rodinami.
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ROZLÚČKA
„Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mala si rada život 
a  všetkých nás. Odišla si 
navždy, túžila si žiť, ale 
osud to tak zariadil, že 
musela si nás tak neča-
kane a  navždy opustiť.“ 
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom, kole-
gom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou dcérou, 
sestrou a  mamou Danielou Heldákovou, rod. 
Hurtovou. Ďakujeme za prejavy sústrasti a  kve-
tinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Ďakujeme rodine, všetkým priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým 
synom a bratom Štefanom Puškárom, ktorý nás 
opustil vo veku 56 rokov. Ďakujeme za kvetinové 
dary a tiež pohrebnej službe Advent a farárovi za 
dôstojnú rozlúčku. Mama a sestry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 29. 11. 2020 uplynu-
lo 16 rokov, čo nás na-
vždy opustil  Bohuslav  
Jabloňovský. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku... 
S  láskou spomína man-
želka s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 3. 12. uplynulie 9 
rokov, čo nás opustil 
manžel, otec a  dedko  
Miroslav Ivaniš. Kto ste 
ho poznali, spomeňte si 
spolu s  nami v  modlit-
bách na neho. S  láskou 
spomína manželka, dcéry 
s rodinami a ostatná rodi-
na.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

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

ÚTULOK OZ HAFKÁČI

hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci

TEL. 0911 290 983

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOV

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
• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových schodíšť, maľby, nátery, 
stierky, omietky, sadrokartóny, fasády 0911689723
• Prístrešky, altánky 0911689723

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374

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 1-izbový byt pre 1 osobu, 
zariadený s internetom v Hor. Kočkovciach.  
Tel: 0914 120 216.
• Kúpim alebo dlhodobo si prenájmem malú chatku 
v záhradkárskej oblasti. 0905 527 890  Púchov 
a okolie.
• Vezmem do prenájmu garáž alebo priestor 
na uskladnenie vecí po sťahovaní na dlhodobý 

OZNAM
Na základe opatrení ÚVZ v súvislosti  

s COVID-19 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.

Pavol Pivko, konateľ  
Púchovskej kultúry, s.r.o.

prenájom. Púchov a okolie. Dohodou. 0905 527 890
• Prenájmem 1- a 2-izbový byt v Lednických 
Rovniach. Bližšie info 0904 474 899.

Predaj
• Predám 1- a  2-izbový byt v Lednických Rovniach. 
Bližšie info 0904474899.
• Predám 4 ks zimné pneu Nokian 195/65 R15, WR03, 
jazdené cca 500 km, cena dohodou. MT 0948 503 977
• Predám 25 ks 1 m vysokých tují. Tel: 0902 213 262
• Predám 2 kusy paplónov v ružovom angíne a 1 kus 
paplóna vo fialkovom brokátovom angíne. Cena 10 € 
za kus. Kontakt 0903 661 565.

Práca
• 50-ročný telesne postihnutý muž na vozíku hľadá 
osobnú asistentku – opatrovateľku v dopoludňajších 
hodinách počas týždňa a soboty. Z Púchova a okolia  
Tel.: 0940 713 746
• Práca na dohodu: hľadáme na zastupovanie 
iba počas riadnej dovolenky a  PN pracovníka/-
čku na doobedie – max. na 3 hod. Podmienky: NJ 
alebo AJ, vlastný internet. Kontakt: 0903776576
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