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súťaž2

Fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu Púchova

33

Do konca novembra 2020 na oficiálnej 
facebookovej stránke mesta prebiehala 
súťaž o najkrajšiu jesennú fotografiu mesta 
Púchov.
Koncom roku 2020 sme priniesli foto
grafie víťazov súťaže. Z veľkého množ
stva poslaných fotografií, ktoré síce ne
vyhrali, ale sú zaujímavé, dnes vyberáme 
fotografie autorov: Karin Ižvoltová (č.1), An
drej Kozák (č.2), Jaroslava Kamenová (č.3) 
a Miroslav Mikáč (č.4).
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Slovami primátorky: Fašiangy... a testovanie 

Nový rok začal už pred troma týž
dňami a všetci si odvtedy dávame 
rôzne predsavzatia, ktoré smerujú 
najmä k prianiam pevného zdravia  
a skorého návratu do normálneho ži
vota. Je to stále pre nás všetkých ťažké 
a ja si to plne uvedomujem. Niektorým 
z nás ochorenie vzalo blízkeho človeka  
a veľa z nás nemôže navštíviť a ani ob
jať svojich rodičov, či starých rodičov. 
Dobrej atmosfére nového roka ne
pridáva ani atmosféra, aká vládne vo 
vysokej politike. Namiesto jasných po
kynov a usmernení od orgánov štátu, 
sme nútení sledovať tlačové besedy  
a statusy vrcholových politikov, ktoré 
sa každým dňom menia. Pre mňa je 
toto obdobie časom improvizácií, 
kedy sa snažíme prioritne zachovať 
zdravie a životy pre našich občanov, 
aby sa cítili v našom meste bezpečne. 
Zároveň však intenzívne pracujeme na 
splnení našich cieľov, ktoré sme si dali 
pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok.

Konečne, po dlhšom období, sa za
čali tento rok výsledky šírenia korona
vírusu v našom regióne zlepšovať, a aj 
keď sme stále nevyhrali, tak si osobne 
myslím, že sme na dobrej ceste. Príčin 
je určite viac, a hoci nie som žiadny 
dátový analytik a ani epidemiologic
ký odborník, som presvedčená, že 
nám veľmi, ale naozaj veľmi pomohlo  
zriadenie mobilných odberových 
miest, ktoré sa nám podarilo zabezpe
čiť na konci novembra a začiatkom de
cembra minulého roka. Takto sa mohlo 
pretestovať už pätnásťtisíc obyvateľov, 
a tak sme mohli v našom regióne veľkú 
časť chorých spoluobčanov nechať 
doma v karanténe liečiť sa, a nešíriť 
tak vírus ďalej. Je pravdou, že veľa 
Púchovčanov už prešlo ochorením Co
vid19, a tak získali aspoň na určitý čas 

protilátky, ktoré im budú niekoľko týž
dňov pomáhať odolávať opätovnému 
nakazeniu. Regionálne (plošné a dob
rovoľné) testovanie, ktoré sa nám po
darilo po niekoľkých týždňoch výziev  
o testy a pomoc zrealizovať, a ktoré 
sme pred niekoľkými dňami zvládli, 
bolo úspešné, pretože každý „zachyte
ný“ pozitívny prípad počas testovacie
ho víkendu zabránil ďalšiemu šíreniu. 
Ďakujem, že ste prišli a že ste boli zod
povední. 

Čaká nás ďalšie testovanie, ktoré 
bude síce dobrovoľné, ale vlastne 
povinné pre získanie negatívneho 
certifikátu ako priepustky k ďalšiemu 
pohybu. Pre nás to znamená ďalšie 
množstvo práce súvisiacej s jeho prí
pravou a organizáciou a pre vás čas 
strávený na niektorom z odberových 
miest. Viac sa dočítate aj v tomto vyda
ní Púchovských novín (str. 7). Prosím, 
buďte opatrní a trpezliví. Budeme sa 
snažiť organizovať testovanie tak, aby 
každý získal výsledok testu bez dlhého 
čakania.

Tak ako minulý rok, kedy sa veľa  
z vás zapájalo do pomoci mestu rôz
nymi formami, naši dobrovoľníci  
z Centra voľného času Včielka pomá
hajú aj tento rok a zabezpečujú pre 
vás  seniorov, osamelých či chorých, 
nákupy. Ďakujem Alenke Strýčkovej 
a jej tímu dobrovoľníkov, ktorými sú: 
Mária Lepulicová, Eva Danihlíková, 
Kristína Cimeráková, Kristína Hani
cová, Štefan Galko, Martin Jandušík, 
Nikola Sekáčová, Nina Klobučníková, 
Paulína Bizoňová, pretože ich obetavá 
práca znamenala v časoch, keď mesto 
Púchov „horelo“ v červených číslach, až 
40 hodín ich voľného času, ktoré veno
vali na pomoc iným. Ďakujem vám!

Minulý týždeň som prevzala za mes
to Púchov od Slovenského Červeného 
kríža do užívania špeciálne upravené 
vozidlo aj pre imobilných občanov, 
ktoré im umožní sa dopraviť do zdra
votného strediska alebo do nemocni
ce k lekárovi, prípadne do zariadenia 
sociálnych služieb. Prepravná služba 
je ako sociálna služba, ktorá bola po
slancami schválená na decembrovom 
mestskom zastupiteľstve, zatiaľ určená 
osobám s ťažkým zdravotným postih
nutím alebo osobám s obmedzenou 
schopnosťou pohybu. Službu plánuje 
mesto Púchov spustiť od 1.2.2021 (viac 
informácií nájdete na strane 5). Verím, 
že táto služba bude veľkou pomocou 
pre tých, čo to najviac potrebujú. 

Dalajláma povedal: „Ak môžeš, tak 
druhým pomôž. Ak nie, tak im aspoň 
neubližuj.“ Skúsme sa týmito slovami 
riadiť práve teraz, keď sme už všetci 
unavení z tejto situácie, keď snívame 
o návrate našich detí do škôl, o objed
naní si dobrej kávy v otvorenej kaviar
ni či cukrárni, skvelého jedla v reštau
rácii, alebo o návšteve koncertu, kina, 
divad la, či športového podujatia... 

Máme tu Fašiangy! Obdobie, ktoré 
trvá od Troch Kráľov až do polnoci 
pred škaredou popolcovou stredou. 

Potom nasleduje 40dňový pôst až do 
Veľkého piatku. Je to prechodné obdo
bie medzi zimou a jarou. Počas fašian
gov prevláda bujará zábava, konajú sa 
svadby a zabíjačky. Takto pred rokom 
sme si ešte naplno užívali maškarné 
zábavy, karnevaly, plesy, koncerty... Te
raz sme doma, smažíme šišky a niektorí 
aspoň využijú zasnežené okolité kop
ce na prechádzku s rodinkou. Máme 
však to spomínané novoročné prianie  
a predvianočnú vieru, že pomalý ná
vrat do kultúrneho, spoločenského či 
športového života sa blíži. 

Nemocnice kolabujú a my sa musíme 
starať, aby neskolabovalo naše zdravie. 
Máme nad ním väčšiu moc, ako si mys
líme, a tak začnime sa o seba viac sta
rať – o dušu i o telo. Začnime od seba 
a nečakajme na zázraky len od lekárov 
či politikov. Je to z veľkej časti na nás.

„Rodina lieči!“ To mi povedal môj 
mladší syn, keď ma objal a povedal, že 
ma má rád. Úprimne ma to prekvapilo, 
pretože takú silnú myšlienku si nikdy 
len tak nevšimnem, keď ju čítam ako 
citát od nejakej významnej osobnosti. 
Krásne slová plné lásky, ktoré odovzdá
vam ako štafetu aj vám spolu s prianím 
prežitia úspešného týždňa. 

Katarína Heneková 

 
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PLOŠNÉ TESTOVANIE V MESTE PÚCHOV 
(23. 01. – 26. 01. 2021) 

23.01.2021 – 24.01.2021 /sobota a nedeľa/ 
08:00 – 20:00 hod.  

/prestávka 12:00-13:00 hod. a 17:00-17:30 hod./ 
 

OM Priestor pre odberné miesto Adresa OM 
1 Telocvičňa ZŠ Komenského Komenského 652, Púchov 
2 Základná škola Mládežnícka – vstup 1 Mládežnícka 1434/16, Púchov 

3 Základná škola Mládežnícka – vstup 2 Mládežnícka 1434/16, Púchov 

4 
SOV-prízemie, Bývalé stredisko občianskej 

vybavenosti 
Námestie slobody 1400/12, Púchov 

5 Budova KVC (Divadlo - sála) - OM1 Hoenningovo námestie 2002, Púchov 
6 Budova KVC (Divadlo - javisko) - OM2 Hoenningovo námestie 2002, Púchov 
7 Telocvičňa ZŠ Gorazdova Gorazdova 1174/2, Púchov 
8 Športová hala (volejbalová) 1. mája 834, Púchov 
9 Budova ZŠ Slovanská /vestibul 2.stupeň/ Slovanská 330/23, Púchov 
10 Občiansky výbor Nosice (stará škola) Nosice 125, Púchov 

 
25.01.2021 – 26.01.2021 /pondelok a utorok/ 

15:00 – 20:00 hod. 
 

OM Priestor pre odberné miesto Adresa OM 
1 Budova KVC (Divadlo - sála) - OM1 Hoenningovo námestie 2002, Púchov 
2 Budova KVC (Divadlo - javisko) - OM2 Hoenningovo námestie 2002, Púchov 
3 Športová hala (volejbalová) 1. mája 834, Púchov 

 
Osoby, ktoré chcú mať niektoré výnimky zo zákazu vychádzania od 27.1.2021 do 
2.2.2021 sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového 
testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 
18.1.2021 do 26.1.2021, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 dokladom 
nie starším ako tri mesiace alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-
19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. 

MESTO PÚCHOV 
Štefánikova 821/21,  020 18 Púchov 
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V pondelok (18. 1. 2021) dopoludnia zasadal 
prvýkrát v roku 2021, prostredníctvom telemos
tu, mestský krízový štáb, ktorý promptne zarea
goval na nedeľné vyhlásenie Vlády SR o organizá
cii viacdňového celoplošného skríningu. 

Tento spôsob dobrovoľného celoslovenského tes
tovania potrvá od 18. 1. 2021 do 26. 1. 2021, v miest
ne príslušných MOM a počas víkendového testo
vania v okresoch. Následne sa od 27. 1. 2021 musia 
občania na vybraných miestach, a hlavne pri nástupe 
do práce, preukázať negatívnym výsledkom antigé
nového testu alebo PCR testu, vyhotoveným za ob
dobie celoplošného skríningu. Ako sa bude situácia 
ďalej vyvíjať, ukážu až výsledky celoplošného testo
vania prezentované 29. 1. 2021, na základe toho sa 
rozhodne, či bude Púchov patriť medzi 36 „lepších“ 
alebo 37 „horších“ okresov. Prispieť k lepším výsled
kom pre púchovský okres môžu práve občania svo
jou účasťou. 

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala na 
pondelkové dopoludnie online zasadnutie mestské
ho krízového štábu. Zúčastnených členov oboznámi
la so súčasnými podmienkami, s podanou žiadosťou 
o zriadenie trvalého mestského odberového miesta 
a promptným zareagovaním na nastolenú situáciu 
zo strany Vlády SR. Tá v nedeľu večer (17. 1. 2021) 
vyhlásila organizáciu celoplošného testovania – ce
loplošný skríning, ktorý potrvá od 18. 1. 2021 do 
26. 1. 2021. Občania sa tak môžu počas pracovného 
týždňa zúčastniť testovania na mobilných odbero
vých miestach, v prípade mesta Púchov na všetkých 
3 mobilných odberových miestach (MOM), ktoré 
sú zriadené v priestoroch budovy B2 na Kolonke,  
v priestoroch budovy SOV na Námestí slobody alebo 
v priestoroch DHZ Púchov. 

Následne prebehne plošné testovanie v meste 
Púchov od 23. 1. 2021 do 26. 1. 2021, pričom počas 
víkendu budú môcť občania využiť jedno z 10 od
berových miest (OM) opäť v čase 8:00 – 20:00 hod., 
a počas nasledujúceho týždňa (pondelok a utorok) 
budú k dispozícii 3 OM, avšak v upravenom čase 
15:00 – 20:00 hod. Mesto Púchov požiadalo Okresný 
úrad v Púchove, na základe záverov z krízového štá
bu, pre celoplošné testovanie 15.000 kusov testov. 
Podmienkou pre ďalšie možnosti pohybu občanov 
(od 27. 1. 2021) bude totižto povinnosť vlastniť cer
tifikát s negatívnym výsledkom antigénového testu, 
ktorým bude nutné sa preukázať – a to až do 3. 2. 
2021, vzhľadom na to, že predĺžený lockdown potr
vá do 7. februára 2021. Testovanie počas týždňa i ví
kendu je dostupné pre všetkých záujemcov z mesta 
i mimo neho. Zúčastniť sa ho môžu všetci, hoci pred
nostne je určené občanom do 65 rokov. Otestovať sa 
môžu aj žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti SŠ, kvôli možné
mu nástupu do škôl (v tých lepších okresoch už od 
1. 2. 2021). 

Zároveň pre uvoľnenie podmienok pre občana pla
tí aj výsledok negatívneho RTPCR testu. Taktiež, ak 
táto osoba prekonala ochorenie COVID19, preukáže 
sa dokladom nie starším ako tri mesiace, alebo bola 
táto osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVID19 aj 
druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uply
nulo aspoň 14 dní – keďže aj osoby zaočkované pr
vou dávkou vakcíny sa musia preukázať negatívnym 
výsledkom testu. 

Predmetný dátum ohraničuje obdobie avizova
ných 2 možných etáp testovaní, ktorých organizácia 
sa v jednotlivých okresoch bude odvíjať podľa vý
sledkov z prvého kola celoplošného skríningu. Tieto 

Prvý krízový štáb v roku 2021 zasadal 
k ďalšiemu víkendovému testovaniu

výsledky zverejní minister zdravotníctva M. Krajčí  
v piatok, 29. 1. 2021, a na základe odprezentovaných 
dát sa Slovensko rozdelí na 36 „lepších“ a 37 „horších“ 
okresov. Pre horšie okresy bude platiť povinnosť pre 
občanov preukázať sa od 3. februára novým antigé
novým testom. 

Priebeh celoplošného skríningu nemá žiaden vplyv 
na porušovanie už platných opatrení, ktoré je nutné 
počas zavedeného lockdownu neustále dodržiavať. 
V praxi to znamená, že ani s certifikátom negatívne
ho výsledku antigénového testu sa pravidlá zákazu 
stretávania neuvoľňujú. 

Zmeny sa týkajú aj individuálneho športu, na ktoré
ho vykonávanie je nutné mať certifkát s negatívnym 
výsledkom testu (napr. beh, bežkovanie, bicyklova
nie). 

Laura Krošláková,
foto: Slavomír Flimmel

Informácia k príspevkom Informácia k príspevkom 
v MŠ, ŠKD a CVČv MŠ, ŠKD a CVČ

Na základe otázok rodičov k mesačným príspev
kom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských 
školách, školských kluboch detí a centre voľného 
času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov, 
informujeme rodičovskú verejnosť, že v zmysle 
„Článku 3. odsek (4) VZN č.13/2020“ za obdobie 
súvisiace s ochorením COVID – 19 a príslušnými 
rozhodnutiami zriaďovateľa o prerušení  ich pre
vádzky je suma príspevku 0,00 €. 

V prípade, že rodičia príspevok už uhradili tak, 
ako za bežné mesiace v roku, rodičom bude podľa 
evidencie dochádzky detí pri zúčtovaní príslušné
ho obdobia zistený rozdiel vrátený na účet. 

MsÚ Púchov

Rozhodnutie Mesta Púchov 
k prevádzke škôl a školských 

zariadení 
V súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie 

šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Roz
hodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a špor
tu Mesto Púchov ako zriaďovateľ materských škôl, 
základných škôl a školských zariadení rozhodlo  
s účinnosťou od 18. januára do 22. januára 2021 
o prevádzke materských škôl a školských klubov 
detí so stravovaním v ŠJ pre deti zákonných zá
stupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodi
čov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať   
z domu v MŠ a ŠKD:

Materská škola, 1. mája 1348/28, 

Materská škola, Chmelinec 1411/6, 

Materská škola, Slovanská 330/23, 

Materská škola, Požiarna 1291/26, 

Materská škola, Požiarna 1292/11, 

Školský klub detí v ZŠ s MŠ Slovanská 330/23, 

Školský klub detí v ZŠ Mládežnícka 1434/16.

Mesto Púchov v ostatných školách a školských 
zariadeniach naďalej potvrdzuje prerušenú pre
vádzku a v základných školách dištančnú formu 
vzdelávania. 

Mesto Púchov rozhodlo o prevádzke a prerušení 
niektorých škôl a školských zariadení na základe 
výsledkov riaditeľkami uskutočneného priesku
mu v rodičovskej verejnosti zo dňa 14. 1. 2021. 
Týmto rozhodnutím mesto zabezpečilo otvorenie 
materských škôl a školských klubov detí najmä 
pre deti zdravotníkov, ako aj deti rodičov z kritic
kej infraštruktúry, či pre deti rodičov, ktorí nemô
žu pracovať z domu. 

 MsÚ Púchov
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Na decembrovom mestskom zas
tupiteľstve bolo schválené VZN 
č.14/2020 o podmienkach a spôso
be poskytovania sociálnych služieb 
a sume úhrady na území mesta 
Púchov, do ktorého bola začlenená 
nová forma terénnej sociálnej služ
by na našom území. Cieľom preprav
nej služby je prioritne skvalitnenie 
kvality života, ale aj sociálna in
klúzia, teda začlenenie prijímateľov 
tejto služby do spoločnosti. Nová 
sociálna služba by mala byť pre ob
čanov k dispozícii od 1.2.2021. 

Prepravná služba je terénna sociál
na služba poskytovaná fyzickej osobe 
s ťažkým zdravotným postihnutím, 
odkázanej na individuálnu prepra
vu osobným motorovým vozidlom 
alebo fyzickej osobe s nepriaznivým 
zdravotným stavom s obmedzenou 
schopnosťou pohybu po rovine, alebo 
po schodoch a obmedzenou schop
nosťou orientácie. Prepravná služba 
má riešiť spoločenskú potrebu zabez
pečenia integrácie občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím odkázaných 
na individuálnu prepravu, tiež ju 
možno poskytovať fyzickým osobám 
s nepriaznivým zdravotným stavom 
ovplyv ňujúcim ich mobilitu a orientá
ciu (to znamená, že prepravnú službu 
môžu využívať aj fyzické osoby, ktoré 
majú problémy s mobilitou len krát
kodobo, dočasne) v súlade s požiadav
kou účelnosti, adresnosti a efektívnosti 
poskytnutia pomoci.

Občan je spravidla odkázaný na 
individuálnu prepravu, ak nie je 
schopný:

a) premiestniť sa k vozidlu verejnej 
hromadnej dopravy osôb a k prost
riedku železničnej dopravy a späť rov
nakým spôsobom ako zdravý občan,

b) nastupovať do vozidla verejnej 
hromadnej dopravy osôb a do pros
triedku železničnej dopravy, udržať 
sa v ňom počas jazdy a vystupovať  
z vozidla verejnej hromadnej dopravy 
osôb a z prostriedku železničnej do
pravy rovnakým spôsobom ako zdravý 
občan alebo zvládnuť z dôvodu ťaž
kého zdravotného postihnutia, resp. 
nepriaznivého zdravotného stavu, inú 
situáciu vo vozidle verejnej hromadnej 

dopravy osôb a v prostriedku železnič
nej dopravy.

Ďalej môže byť táto služba poskyt
nutá na prepravu k lekárovi, do zdra
votníckych zariadení, na prepravu do 
zariadení sociálnych služieb alebo bež
nú prepravu po meste. Vozidlo je vyba
vené zdvíhacou plošinou k preprave 
klientov na invalidnom vozíku.

Prepravná služba sa poskytuje fy
zickej osobe:

a) s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktorá je podľa posudku príslušného 
úradu práce sociálnych vecí a rodiny 
odkázaná na individuálnu prepra
vu osobným motorovým vozidlom, 
kompenzovanú prepravnou službou,  
s trvalým alebo prechodným pobytom  
v meste Púchov

b) ktorá je podľa potvrdenia posky
tovateľa zdravotníckej starostlivosti 
odkázaná na prepravnú službu, s tr
valým alebo prechodným pobytom  
v meste Púchov

Služba sa neposkytne oprávnenej 
osobe:

a) ktorá je pod vplyvom návykových 
alebo iných omamných látok, alebo sa 
správa agresívne, hrubo či vulgárne,

b) je dlžníkom za poskytnutú službu 
z predchádzajúceho obdobia.

Žiadosť o poskytnutie prepravnej 
služby sa podáva osobne na Mestskom 
úrade v Púchove alebo telefonicky, 
minimálne deň vopred, v pracovných 
dňoch v čase od 6:30 hod – 14:30 hod 
na telefónnom čísle 0904 370 525. 

Zároveň žiadateľ predkladá ku klad
nému vybaveniu služby preukaz ZŤP. 

Úhrada za prepravnú službu sa ur
čuje sumou:

a) 1,00 € za jednu jazdu pre jednu 
osobu v meste Púchov (jednou jazdou 
sa rozumie jedno nastúpenie do 
vozid la – jazda a následne vystúpenie  
z vozidla), 

b) 0,50 € za každý kilometer mimo 
mesta Púchov, 

c) 1,00 € / hod. sa určuje úhrada za 
stojné počas prepravy mimo územia 
mesta (okrem sprevádzajúcej fyzickej 
osoby).

Úhradu za prepravnú službu vyplatí 
prijímateľ priamou platbou vodičovi  
v deň jazdy a vodič prijímateľovi vysta
ví doklad.

Kvôli efektivite môže byť prepravo
vaných viacero osôb naraz. Zrušenie 
objednávky je potrebné nahlásiť v dos
tatočnom predstihu.

Ďalšie informácie o spustení a pre
vádzke sociálneho taxíka v meste 
Púchov budeme informovať v Púchov
ských novinách a na oficiálnej web 
stránke Mesta Púchov. 

Daniela Gabrišová, vedúca  
Oddelenia školstva a sociálnych 

vecí MsÚ Púchov

Nová sociálna služba v Púchove: Sociálny taxík

Ak ste minulý rok v meste Púchov  
katastrálne územie: Púchov, Nosice, 
Horné Kočkovce, Vieska  Bezdedov, 
Ihrište, Hoština: kúpili, predali, zde
dili, vydražili alebo darovali nehnu
teľnosť, prípadne ste absolvovali 
vysporiadanie bezpodielového spo
luvlastníctva manželov, vznikla vám 
povinnosť podať správcovi dane, 
ktorým je mesto Púchov, daňové 
priznanie k dani z nehnuteľnosti za 
rok 2020. 

Pokiaľ ste tak neurobili v priebehu 
roka, kedy vznikli pomenované sku
točnosti, môžete tak urobiť do 31. ja
nuára 2021, resp. 1.2.2021. Referent
ka daní a poplatkov Mestského úradu 
v Púchove Ingrid Belicová v tejto súvis
losti upozorňuje, že povinnosť podať 
daňové priznanie k dani z nehnuteľ
nosti má aj občan alebo podnikateľ, 
ktorému daňová povinnosť napríklad 
predajom nehnuteľnosti zanikla.

Na základe takéhoto podaného da
ňového priznania Mesto Púchov vyrú
bi príslušnú daň, ktorú môžu občania 

alebo podnikatelia uhradiť buď prevo
dom na účet, alebo zaplatením v ho
tovosti do pokladne (podateľňa MsÚ, 
číslo dverí 15).

Nárok na zníženie dane z nehnuteľ
nosti majú občania, ktorí v priebehu 
roka 2020 dovŕšili 70 rokov, ktorým sa 
automaticky uplatní 50percentná úľa
va z dane za byt alebo stavbu určenú 
na bývanie.

Vyplnené tlačivo môžete:
 poslať poštou na adresu: Mestský 

úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 
18 Púchov,

 priniesť osobne do podateľne Mest
ského úradu Púchov (č. dverí 15),

 prípadne v elektronickej podobe 
zaslať na adresu: msu@puchov.sk.

Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú 
pandemickú situáciu a platné opat
renia žiadame občanov, aby využívali 
elektronické zaslanie priznaní a úhrad. 
Ďakujeme. 

MsÚ Púchov

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?
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Koše na psie exkrementy umiestňuje radni
ca po celom meste preto, aby Púchovčania žili  
v kultúrnom prostredí. Bohužiaľ, práve koše na 
exkrementy sa stávajú častým terčom vanda
lov...

Polícia kontroluje dodržiavanie 
protipandemických opatrení

Polícia v celom Trenčianskom kraji pokračuje v intenzívnych kontrolách protipandemických opatrení. Tí, ktorí ich 
nedodržiavajú, musia počítať so sankciami.                  FOTO: KR PZ Trenčín  

Na cestách, ale aj v okolí miest so zvýšenou kon
centráciou ľudí, môžete na celom území Trenčian
skeho kraja vidieť zvýšený počet policajtov, ktorí 
dohliadajú na dodržiavanie opatrení a nariadení za 
účelom zlepšenia epidemiologickej situácie. Ľudia, 
ktorí naria dené opatrenie bezdôvodne nedodržiava

jú, musia počítať so sankciami. Vinníci si budú musieť 
siahnuť poriadne hlboko do peňaženky... 

Policajti kontrolujú aj dodržiavanie zákazu vy
chádzania, aj pohyb vozidiel na hraniciach okresov. 
Tieto kontroly budú prebiehať až do ukončenia opa
trení.                  KR PZ Trenčín

V tomto zimnom období sa objavu
jú na cestách v celom Trenčianskom 
samosprávnom kraji vášniví cyklisti 
jazdiaci na šmykľavých a zasnežených 
cestách, pričom si neuvedomujú, že 
ohrozujú seba ale aj ostatných účastní
kov cestnej premávky. 

Polícia odporúča cyklistom, aby si 
zvolili na zasnežených a šmykľavých 
cestách inú formu dopravy. Treba si 
uvedomiť, že v prípade pádu to môže 
mať závažné následky na živote a zdraví 
cyklistu. 

KR PZ Trenčín 

Cyklisti na snehu ohrozujú seba i okolie

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia  
(ARO) klesla v Púchovskom okrese v minulom 
týždni na úroveň 511 ochorení na 100.000, čo je 
v porovnaní s predchádzajúcim týždňom pokles 
takmer o 23 percent. Napriek zníženiu chorob
nosti na akútne respiračné ochorenia, bola cho
robnosť v Púchovskom okrese tretia najvyššia  
v Trenčianskom kraji. 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji na
hlásili v minulom týždni regionálnym úradom ve
rejného zdravotníctva 945 akútnych respiračných 
ochorení. Chorobnosť v porovnaní s predchádza
júcim týždňom klesla o dve percentá. Priemerná 
chorobnosť na akútne respiračné ochorenia do
siahla v TSK v minulom týždni 485 ochorení na 
100.000 obyvateľov. Najvyššia chorobnosť bola v 
okrese Ilava, kde dosiahla hodnotu 667 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 
295 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola minulý 
týždeň v okrese Partizánske. 

Z celkového počtu akútnych respiračných 
ochorení nahlásili lekári regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva 37 ochorení na chrípku  
a chrípke podobné ochorenia, čo predstavuje 
chorobnosť 19 ochorení na 100.000 obyvateľov. 

Informoval o tom Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Trenčíne na svojej webovej strán
ke.          (pok)  

Chorobnosť na ARO  
v okrese Púchov klesla

Príslušníci Policajného zboru SR počas víkendu kontrolovali dodržiavanie protipandemických opatrení aj v La-
zoch pod Makytov - Čertove.                                 FOTO: KR PZ Trenčín  
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Okres Púchov má aktuálne za posledný týž
deň len 19 pozitívnych prípadov COVID 19 
na 10.000 obyvateľov, čo ho umiestňuje me
dzi najlepšie (žlté) okresy na Slovensku. Naj
horšími (čiernymi) okresmi minulý týždeň 
boli: Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta, 
Šaľa, Nitra, Zlaté Moravce, Považská Bystrica  
a Košiceokolie.

Farba okresu je v rovnakej škále výskytu nových po
zitívnych prípadov z PCR testov za posledných 7 dní 
prepočítaných na 10tisíc obyvateľov:
 žltá farba  nízka od 5 do 24 prípadov, 
 červená farba  stredná od 25 až 49 prípadov, 
 čierna farba  vysoká viac ako 50 prípadov.

Situácia na Slovensku a aj v našom okrese sa kaž
dým dňom zlepšuje. Na porovnanie zverejňujeme 
dve mapy Slovenska  zo dňa 14.1. a zo dňa 16.1.2021.

Údaje o situácii v jednotlivých okresoch Sloven
ska pravidelne zverejňuje webová stránka Dáta bez 
pátosu, ktorá je občianskou platformou združujúca 
odborníkov na dátovú analytiku a aplikovanú mate
matiku. Jej cieľom je prinášať všetkým ľuďom spoľah
livé a zrozumiteľné informácie a ilustrovať ich na jed
noduchých príkladoch zo života, ktoré vie pochopiť 
naozaj každý.

Podľa webu Dáta bez pátosu sa Slovensku sa  
v PCRtestovaní nevieme dostať na októbrové úrov
ne 100tisíc testov za týždeň. V pozitivite na COVID 
19 sme klesli, a to je prvá dobrá správa. Prírastok po
zitívnych vykazuje mierny náznak poklesu (posledné 
2 dni potrebujeme potvrdiť do nedele), a to je dru
há dobrá správa. Počty hospitalizovaných sú už cez 
3.300, pľúcnu ventiláciu potrebuje 250 pacientov, 
tiež skôr oscilujeme a prudko nerastieme. Na posled
ných 1.000 úmrtí s a na COVID 19 sme potrebovali 13 
dní a tento parameter sa bude zhoršovať. 

Okres Púchov sa na koci minulého roku dostal  
v poč te pozitívnych prípadov nad celoslovenský 
prie mer. Od 5.1.2021 sa však situácia u nás podstat
ne zlepšila a posledný týždeň okres Púchov dosahuje 
výsledky podstatne lepšie, než je celoslovenský prie
mer.                                           Zdroj: databezpatosu.sk 

Okres Púchov opäť patrí medzi najlepšie okresy

Vláda v nedeľu predĺžila zákaz 
vychádzania do 7. februára

Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, 
že celoslovenský skríning sa bude realizovať od 18. 
januára a skončí sa 26. januára. Obmedzenia počas 
skríningu budú rovnaké ako v súčasnosti, no po ce
loplošnom skríningu bude od 27. januára podmien
kou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná  
z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rov
nako bude podmienka negatívneho testu platiť aj 
pre pobyt v prírode, ktorá sa však netýka mládeže do 
15 rokov a seniorov nad 65 rokov.

Výnimku z testovania budú mať ľudia, ktorí pre
konali ochorenie COVID19 a budú mať potvrde
nie nie staršie ako 90 dní. Výnimku majú tiež ťažko 
zdravotne postihnutí. Otestovať sa môžete počas 
pracovných dní v 3 MOMkách, alebo cez víkend   
v niektorom z 10 odberných miest, ktorých zoznam 
prinášame na str. 3. Začiatkom budúceho týždňa pri
budnú k 3 MOMkám ďalšie 3 odberové miesta zdria
dené mestom.

Negatívny test ani po 27. januári 2021 
nebudete potrebovať: 

 na nákup alebo zaobstaranie potravín, 
 nákup liekov a zdravotníckych prostriedkov a po

môcok, 
 nákup hygienického a drogériového tovaru, 
 nákup krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, 
 zabezpečenie starostlivosti o deti,
 zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá..

Zdroj: minv.sk



inzercia8

Baška prepustil očkovanie najzraniteľnejším ľuďom 
Všetkým, ktorí sa rozhodnú zaočkovať vakcínou 
proti ochoreniu COVID19, župan odporučil, 
aby tak urobili. Svoje miesto však prepustil 
tým, ktorí to naozaj potrebujú a patria k naj 
ohrozenejším skupinám. 
Vakcínou proti ochoreniu COVID19 začali 
očkovať zamestnancov v bojnickej, považsko
bystrickej aj myjavskej nemocnici. Kým v naj 
väčšej župnej nemocnici, NsP Prievidza so síd
lom v Bojniciach, bola zahájená činnosť vak
cinačného centra, v ďalších dvoch krajských 
nemocniciach boli zriadené vakcinačné mies
ta za účelom zabezpečenia očkovania vlast
ných zamestnancov. Bojnická nemocnica, 
ktorú štát vybral medzi prvé vakcinačné cen
trá na Slovensku, musela splniť prísne kritériá. 
Neskôr bude zabezpečovať aj očkovanie verej 
nosti na základe prioritizácie. Medzi prvými 

bol zaočkovaný aj lekár Trenčianskeho samo
správneho kraja Marián Brídik. „Očkovanie je tá 
najlepšia cesta, aby sme sa tohto problému, ktorý 
momentálne trápi celý svet, zbavili. Čím budeme 
viac jednotnejší, čím dosiahneme väčšie percento 
zaočkovanosti, tým budú výsledky lepšie,“ pove
dal lekár, ktorý vo svojich začiatkoch pracoval 
práve v bojnickej nemocnici. Napriek tomu, že 
považskobystrická nemocnica je kľúčovým 
poskytovateľom ústavnej zdravotnej sta
rostlivosti na Považí pre viac ako 160 tis. 
obyvateľov, nefiguruje medzi 25 vakci
načnými centrami vybranými Ministerstvom 
zdravotníctva SR. TSK preto ministerstvo 
požiada o jej dodatočné zaradenie medzi 
vakcinačné centrá. 
Župa apeluje na všetkých obyvateľov 
Trenčianskeho kraja, aby boli zodpoved

ní a dodržiavali všetky aktuálne platné 
opatrenia, vrátane zákazu vychádzania, 
nosenia rúška, dezinfekcie rúk, dodržia
vania rozostupov a pravidelného vetrania  
v uzatvorených priestoroch. Kapacity našich 
nemocníc sú obmedzené.  

  Lenka Kukučková 

Župa neustále zásobuje lekárov aj zariadenia 
sociálnych služieb ochrannými pomôckami 

V závere minulého roka zamestnanci Odboru 
zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK 
distribuovali predovšetkým antigénové tes
ty lekárom, aktuálne sú to najmä ochranné 
obleky, chirurgické masky a respirátory pre 
poskytovateľov sociálnych služieb v kraji. 
Župa už od vypuknutia prvej vlny pandémie 
v marci minulého roka pravidelne zásobuje 
ochrannými pomôckami tých, ktorí stoja v 
boji proti ochoreniu COVID19 v prvej línii, 
teda poskytovateľov zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti v kraji. Ešte v závere minulého 
roka bolo pre kraj uvoľnených 100 tisíc kusov 
antigénových testov pre poskytovateľov 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, z 
nich sa župe podarilo ešte v minulom roku 
rozdistribuovať viac ako 33 tisíc kusov. Tie 
putovali všeobecným lekárom pre dospelých 
a všeobecným lekárom pre deti a dorast, am
bulantným pohotovostným službám pre dos
pelých aj deti a dorast, zubným pohotovostiam 
a poskytovateľom špecializovanej ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti, pričom župa ich aj 
naďalej distribuuje na základe vyžiadania.
Ďalších viac ako 80 tisíc kusov antigénových 
testov župa od októbra minulého roka prevza
la aj pre 265 poskytovateľov sociálnych 
služieb v kraji. Postupne boli prerozdelené 
zariadeniam pre seniorov, špecializovaným 
zariadeniam, domovom sociálnych služieb, 
zariadeniam opatrovateľskej služby, ale aj 
poskytovateľom sociálnych služieb krízovej 
intervencie. Začiatkom roka župa prevzala 
celý kamión osobných ochranných pra
covných prostriedkov. Okrem viac ako 13 
tisíc kusov respirátorov typu FFP2, 35 tisíc 
kusov ochranných oblekov, 500 tisíc kusov 
chirurgických masiek a 300 litrov široko 
spektrálnej dezinfekcie zásielka obsahovala 
aj ochranné štíty a okuliare, ktoré sú určené 
pre verejných aj neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb v kraji. S ich distribúciou 
začal kraj okamžite po naskladnení. 

- Lenka Kukučková -

Pozvánka na XXVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK
V pondelok 25. januára 2021 sa o 13.00 h v priestoroch Kongresovej 
sály Úradu TSK uskutoční v poradí XXVII. zasadnutie Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to za dodržania všetkých 
povinností v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Sloven

skej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Roko
vanie krajského parlamentu bude možné sledovať aj online na we
bovom sídle župy i na youtube. 

Otvorený list župana  
ministerke; nesúhlasím  
s reformou súdnej mapy! 
Ešte v decembri minulého roka poslal predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav 
Baška list ministerke spravodlivosti SR Márii 
Kolíkovej. Reforma podľa župana nesmeruje  
k väčšej efektivite a kvalite rozhodovacej činno-
sti súdov, ale k zhoršeniu prístupu obyvateľov 
kraja k súdom, a tým k prehĺbeniu ich nedôvery 
v súdnictvo. 

„Ako predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja nemôžem akceptovať návrh na zrušenie 
Krajského súdu v Trenčíne, ako aj Okresných 
súdov v Partizánskom, v Bánovciach nad  
Bebravou a v Považskej Bystrici ako pros-
triedku na zabezpečenie sledovaných cieľov 
reformy,“ píše vo svojom liste župan. K tomu
to záveru predseda TSK dospel po riadnom 
oboznámení sa s obsahom reformy, ako aj 
po vypočutí predstaviteľov sudcovskej obce 
k danej téme. O dôvodoch tohto rozhodnutia 
informuje tiež na webe župy.  

- Lenka Kukučková  -
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Pri ochorení COVID19 sa najčastejšie hovorí o jeho 
smrtnosti, ale dôležité sú aj dlhotrvajúce následky,  
s ktorými sa časť ľudí trápi aj mesiace po vylieče
ní. Ako je to, naopak, s dlhodobými následkami po 
očkovaní? Naozaj môžu spôsobiť neplodnosť?

Pri koronavíruse vieme, že je nebezpečný aj kvôli 
tomu, že dokáže spôsobovať dlhodobé problémy. 
Podľa štúdie publikovanej v časopise Lancet, až 76 % 
hospitalizovaných s COVID19 pociťuje pretrvávajú
ce príznaky aj 6 mesiacov po vyliečení. Podľa štúdie 
austrálskych vedcov 56 % pacientov malo poškode
né pľúca ešte tri mesiace po prepustení z nemocnice. 
Naopak, pri vakcínach proti COVID19 nie je dôvod 
na obavu z dlhodobých vedľajších účinkov. Všetky 
vedľajšie účinky očkovacej látky Comirnaty popísané 
v príbalovom letáku sú krátkodobé a podľa Minister
stva zdravotníctva SR sú porovnateľné s vedľajšími 
účinkami bežných liekov, ako sú napríklad lieky s ob
sahom ibuprofénu. Dlhodobé účinky sú pri vakcína
ch vo všeobecnosti raritné.

Na Slovensku je registrovaných 82 rôznych vakcín, 
ani v jednom prípade nedošlo k spätnej deregistrá
cii kvôli neskôr sa objavujúcim vedľajším účinkom. 
mRNA vakcíny sú síce nové, ale nie sú úplne nové. Na 
dobrovoľníkoch sa rôzne mRNA vakcíny testovali už 
posledné tri roky a nie je známy žiadny prípad dlho
dobých vedľajších účinkov.

Prvé prípady nežiaducich účinkov na Slovensku
Od 26. decembra 2020 do 11. januára 2021 sa Slo

vensku zaočkovalo 31.785 ľudí prvou dávkou vakcí
ny od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Štátny ústav pre 
kontrolu liečiv (ŠÚKL) zatiaľ eviduje 102 hlásených 
prípadov vedľajších účinkov, z toho 6 je závažných:

• závažné vedľajšie účinky boli zvýšenie tlaku krvi, 
stav prekolapsový, anafylaktická reakcia, nauzea, 
zimnica + vysoká teplota;

• nezávažné vedľajšie účinky boli typicky bolesť 
v mieste vpichu, bolesť ramena, teplota, zimnica; 
takéto reakcie sú zvyčajne mierne a krátkodobé  

a predstavujú prirodzenú 
reakciu organizmu na 
očkovanie.

Pre porovnanie, za toto 
isté obdobie (od 26. de
cembra 2020 do 11. ja
nuára 2021) pribudlo 
ďalších 102.015 pozitívne 
testovaných na COVID19  
a v súvislosti s týmto 
ochorením pribudlo 1370 
úmrtí. Okrem toho boli 
tisícky ďalších ľudí hospi
talizovaných a množstvo 
ľudí bolo prepustených  
z nemocnice, pričom 
mnohí sa trápia s dlhodo
bými následkami.

Hrozí po očkovaní ne
plodnosť?

Bezpečnosť vakcín je 
kľúčové kritérium a v kli
nických skúšaniach sa skúma ešte skôr ako účinnosť. 
V medicíne neexistuje 100percentne účinný liek či 
vakcína pre každého človeka bez akýchkoľvek ne
žiaducich účinkov. Európska lieková agentúra však 
schváli len také vakcíny proti COVID19, ktorých be
nefity rádovo prevyšujú ich riziká.

Riziká vakcinácie sú menšie, ako keď vás uštip
ne komár. A sú rádovo menšie v porovnaní s obrov
skými benefitmi, ktoré vakcíny prinášajú, pretože 
nám umožnia postupný návrat do normálneho spô
sobu života.

Na sociálnych sieťach sa šíri množstvo dezinfor
mácií o očkovaní. Objavila sa napríklad špekulácia, 
že by vakcína proti koronavírusu mohla spôsobiť 
ženskú neplodnosť. Na tento hoax si posvietila zná
ma stránka o vede Vaxinátor, ktorá na svojom Face
booku vysvetlila, ako to v skutočnosti je: „Nezávislí 

medicínski odborníci 
z rôznych kútov sveta 
tvrdia, že zdôvodnenie 
tejto myšlienky nie je 
správne. Argument stojí 
na predstave, že vak
cína obsahuje proteín 
zvaný syncytín1, ktorý 
je dôležitý pre vývoj ľud
skej placenty u žien čo  
z neho robí nevyhnutný 
predpoklad úspešného 
tehotenstva. Zároveň je 
podľa ich tvrdení svojou 
stavbou veľmi podob
ný povrchovému spike 
proteínu koronavírusu. 
Očkovanie by teda moh
lo zamerať pozornosť 
imunitného systému aj 
na tento dôležitý pro
teín a začať proti nemu 
bojovať. To by zabránilo 
tvorbe placenty a mohlo 
by to spôsobiť zvýšené 
riziko neúspešného te
hotenstva. Ak by však 
vakcína COVID19 mohla 
naozaj spôsobiť neplod
nosť tak, ako to popisuje 
logika tohto argumen
tu, znamenalo by to, že 
by neplodnosť muselo 
spôsobovať aj samotné 

ochorenie COVID19. O tom však dodnes neexistujú 
žiadne známe dôkazy.“

Nežiaduce účinky treba hlásiť
Bezpečnosť liekov a vakcín sa monitoruje po celý 

čas, kedy sú na trhu. Jedným z nástrojov monitorova
nia je hlásenie podozrení na vedľajšie účinky.

ŠÚKL upozorňuje, že podozrenia na nežiaduce 
účinky liekov majú povinnosť hlásiť všetci zdravot
nícki pracovníci a držitelia rozhodnutí o registrácii 
(farmaceutické spoločnosti) bez ohľadu na ich závaž
nosť. „S ohľadom na danú skutočnosť štátny ústav 
hodnotí počet a závažnosť hlásení pri aktuálnych 
počtoch zaočkovaných osôb za štandardný. Hlásenia 
podozrení na nežiaduce účinky a ich analýza a moni
torovanie tvoria jeden zo spôsobov sledovania bez
pečnosti liekov po registrácii,“ vysvetľuje hovorkyňa 
ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková.

Podozrenia na vedľajšie účinky je možné nahlásiť:
• vyplnením elektronického formulára,
• zaslaním tlačiva emailom na neziaduce.ucinky@

sukl.sk,
• zaslaním tlačiva poštou na ŠÚKL,
• telefonicky na číslo +421 2 507 01 206.
Očkovanie podporujú aj vedci SAV
K vakcinácii vydali stanovisko aj vedci zo Slovens

kej akadémie vied. Očkovanie proti COVID19 pova
žujú za zmysluplné a spoločensky nevyhnutné. Od
porúčajú ho všetkým obyvateľom Slovenska, ktorých 
zdravotný stav to umožňuje a ktorým záleží na tom, 
aby pred nebezpečnou chorobou COVID19 ochránili 
seba aj ostatných. „Vakcína očkovanú osobu ochráni 
pred vznikom a/alebo ťažkým priebehom ochorenia. 
Prevenciou vzniku ochorenia COVID19 tiež ochráni 
pred nepriaznivými zdravotnými následkami, ktoré 
môžu dlhodobo pretrvávať po prekonaní infekcie 
vírusom SARSCoV2, čím zvýši kvalitu života očkova
nej osoby. Vakcináciou navodený pokles chorobnosti 
odľahčí záťaž zdravotníctva a umožní obnoviť liečbu 
pacientov s inými ochoreniami, ktorá bola kvôli pan
démii odložená alebo prerušená,“ zdôrazňujú vedci.

Pripomínajú tiež, že po dosiahnutí určitého percen
ta očkovaných osôb v populácii (zvyčajne sa udáva 
viac než 70 %) vakcinácia navodí kolektívnu imu
nitu, čím obmedzí šírenie vírusu a zabráni infekcii 
osôb, ktoré nemôžu byť očkované zo zdravotných 
dôvodov, výsledkom čoho bude nepriama záchrana 
ich životov. „Vakcinácia je jediné efektívne a eticky 
akceptovateľné východisko z pandémie, ktoré nám 
otvorí návrat do normálneho života a umožní ožive
nie spoločenských a ekonomických aktivít, vrátane 
vzdelávania,“ vyzdvihuje v závere stanoviska SAV. 

Zdroj: npz.sk, foto: pixabay

Dlhodobé vedľajšie účinky vakcíny vs. dlhodobé účinky COVID19



zdravie10

Ministerstvo zdravotníctva reaguje na stúpajúci 
počet hospitalizovaných pacientov s COVID19 via
cerými opatreniami. Jedným z nich je nariadenie 
pre vybrané nemocnice poskytovať iba neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť. Tento pokyn si však niek
torí lekári vysvetlili po svojom a odmietajú svojich 
pacien tov ošetriť. Ministerstvo vysvetľuje, že po
vinnosť poskytovať výlučne neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť majú len nemocnice v ich lôžkovej časti. 
Ambulantní špecialisti majú aj naďalej poskytovať 
pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť. Štan
dardný režim v nemocniciach pokračuje pri onkolo
gických pacientoch, ale aj tých, ktorým sa v nemoc
niciach poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba.

Kedy vás lekár môže odmietnuť?
Pacient má právo na slobodný výber poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti sú zdravotnícke zariadenia, napríklad 
nemocnica, poliklinika, súkromná ambulancia. Mô
žete si teda slobodne vybrať zdravotnícke zariadenie, 
no nie vždy je možné vybrať si aj konkrétneho leká
ra alebo zdravotnú sestru, ktorá vás bude ošetrovať. 
Lekára, sestru a ďalší zdravotnícky personál, ktorý sa 
o pacienta stará, určuje zdravotnícke zariadenie. Vý
nimkou je možnosť vybrať si pôrodníka – s jeho súh
lasom a za poplatok.

Lekár nie je povinný prijať každého pacienta, ktorý 
o to požiada. V odôvodnených prípadoch zákon le
károm umožňuje pacienta odmietnuť. Právo odmiet
nuť prijať nových pacientov (uzatvoriť dohodu o po
skytovaní zdravotnej starostlivosti) má v prípade, ak:

• by prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie 
(mal by príliš mnoho pacientov); tento dôvod nemô
že použiť všeobecný lekár voči pacientovi, ktorý má 
v jeho obvode trvalý alebo prechodný pobyt. Obvo
dy všeobecným lekárom určuje VÚC. Na internetovej 
stránke každého vyššieho územného celku sú zve
rejnené obvody jednotlivých všeobecných lekárov 
pre dospelých aj pre deti. Špecialisti nemajú určené 
obvody, preto môžu pacienta odmietnuť bez ohľadu 
na to, kde má bydlisko;

• by jeho osobný vzťah s pacientom alebo k jeho 
zákonnému zástupcovi ovplyvňoval objektívne hod
notenie zdravotného stavu (napríklad rodinný stav);

• by jeho osobné presvedčenie bolo v rozpore  
s presvedčením pacienta, tento prípad sa vzťahuje 

len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu ale
bo asistovanú reprodukciu;

• lekár – špecialista môže odmietnuť vyšetriť 
pacien ta, ak pacient nemá odporúčanie (výmenný 
lístok) od všeobecného lekára (výmenné lístky kvôli 
pandémii aktuálne nie sú potrebné, treba však špeci
alistu dopredu kontaktovať a objednať sa).

Odmietnutím návrhu na uzatvorenie dohody  
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je dotknu
té právo pacienta na poskytnutie neodkladnej zdra
votnej starostlivosti.

Čo robiť v prípade, ak lekár odmietne s vami 
uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej sta
rostlivosti?

Pokiaľ lekár odmietne uzavrieť s pacientom doho
du o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe 
vyššie uvedených prípadov, pacient má právo dať 
daný prípad preveriť na príslušný samosprávny kraj, 
ktorý mu následne bezodkladne určí iného konkrét
neho lekára (v čo možno najmenšej vzdialenosti od 
bydliska alebo pracoviska pacienta).

Pokiaľ samosprávny kraj uzná, že odmietnutie le
károm bolo neopodstatnené, môže vám priradiť aj 
lekára, ktorý s vami túto dohodu o poskytovaní zdra
votnej starostlivosti odmietol uzavrieť. Rozhodnutie 
samosprávneho kraja je lekár povinný rešpektovať.

Pacient môže kontaktovať aj svoju zdravotnú pois
ťovňu a požiadať ju, aby mu určila poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, ktorý sa o neho postará. 
Zdravotná poisťovňa je povinná pre pacienta nájsť 
zdravotnícke zariadenie, s ktorým má uzatvorenú 
zmluvu.

Pacient sa môže nechať ošetriť aj u poskytovateľa, 
ktorý nemá uzatvorenú zmluvu s jeho zdravotnou 
poisťovňou. V takom prípade musí poisťovňu mini
málne 10 dní vopred požiadať o súhlas. Tlačivo žia
dosti je dostupné na webových stránkach a v poboč
kách poisťovní. Ak pacient súhlas nedostane alebo 
oň vôbec nepožiada, bude si náklady na vyšetrenie 
platiť sám. Aj v prípade, že poisťovňa súhlasí, neuhra
dí všetky náklady na zdravotnú starostlivosť, ale iba 
80 % z nich.

Ako postupovať, keď chcete zmeniť lekára?
So všeobecným lekárom pacient uzatvára písomnú 

dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak 
chcete všeobecného lekára zmeniť, musíte od do

hody odstúpiť. Dohoda o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti zanikne prvým dňom mesiaca nasledu
júceho po mesiaci, kedy bolo odstúpenie doručené 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Špecialistu môže pacient zmeniť kedykoľvek. Ne
musí mu oznamovať svoje rozhodnutie viac ho ne
navštevovať. Na vyšetrenie u nového špecialistu bu
dete opäť potrebovať odporúčanie (výmenný lístok) 
od svojho všeobecného lekára. Bez výmenného líst
ka zdravotná poisťovňa neuhradí špecialistovi vyše
trenie (neplatí to v čase pandémie). Pokiaľ je pacient 
ochotný platiť si vyšetrenie v plnom rozsahu sám, 
výmenný lístok nepotrebuje.

K akým špecialistom nie je potrebný výmenný 
lístok?

Výmenný lístok nie je potrebný na vyšetrenie:
• u gynekológa, psychiatra, kožného lekára a očné

ho lekára pri predpísaní okuliarov,
• u špecialistu, ktorého pacient už navštívil a ten ho 

opäť objednal,
• do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej 

zmeny zdravotného stavu,
• v prípade ochranného ambulantného liečenia,
• v rámci dispenzarizácie, kedy špecialista pravide

lne kontroluje stav pacienta s určitým ochorením.
Odporúčanie na vyšetrenie u špecialistu pacient 

nepotrebuje ani v prípade, ak sa nechá vyšetriť po
čas doplnkových ordinačných hodín. Doplnkové or
dinačné hodiny slúžia na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti pacientom mimo riadnych ordinačných 
hodín, a to za priamu platbu lekárovi. Maximálna 
výška platby je 30€. Pacient sa objednáva na kon
krétny termín prostredníctvom informačného systé
mu lekára. Doplnkové ordinačné hodiny nevyužívajú 
všetci lekári.

Môže vás lekár odmietnuť vyšetriť z dôvodu, že 
vyčerpal limity stanovené zdravotnou poisťov
ňou?

Zdravotná starostlivosť má byť poskytovaná správ
ne a včas. Odklad nie je prípustný, ak sú bezprostred
ne ohrozené život alebo zdravie, pacient náhle pocí
til neznesiteľnú bolesť, hrozí riziko šírenia nákazlivej 
choroby a pri pôrode. V ostatných prípadoch nejde  
o neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zdravotný 
výkon nie je nevyhnutné vykonať hneď.

Môže sa stať, že lekár pacienta objedná na neskor
ší termín z dôvodu vyčerpania limitov na výkony. 
Špecialisti sú poisťovňou platení podľa zdravotných 
výkonov, ktoré pacientovi poskytli. Každý lekársky 
výkon a vyšetrenie sú ohodnotené počtom bodov. 
Lekár – špecialista môže mať v zmluve s poisťovňou 
dohodnutý určitý rozsah výkonov na mesiac. Ak 
prekročí dohodnutý rozsah výkonov, môže byť pre 
neho nevýhodné objednať pacienta na vyšetrenie  
v danom mesiaci. V takomto prípade pacient buď ak
ceptuje objednanie na neskorší termín alebo sa ob
ráti na svoju zdravotnú poisťovňu, aby mu určila iné
ho špecialistu v danom odbore, ktorý bude súhlasiť  
s vyšetrením pacienta.

Na tzv. čakaciu listinu je pacient zaradený, ak mu 
poskytovateľ nemôže poskytnúť potrebnú zdravot
nú starostlivosť do troch mesiacov. V takom prípa
de navrhne ošetrujúci lekár zaradenie do zoznamu 
poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej 
zdravotnej starostlivosti (napr. výmena bedrového 
alebo kolenného kĺbu). Ak pacient so zaradením 
do zoznamu súhlasí, ošetrujúci lekár vypíše návrh 
na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. 
Zdravotnícke zariadenie potom požiada zdravotnú 
poisťovňu o zaradenie do zoznamu. Čakacie listiny 
s uvedením priemernej dĺžky čakania na zákrok sú 
zverejnené na webových stránkach zdravotných 
poisťovní.                              Zdroj: npz.sk, foto: pixabay

Viete, na koho sa obrátiť, ak vás lekár odmietne ošetriť? 
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú 
os Vzde lávanie operačného programu Ľudské 
zdroje vyhlásilo vyzvanie pre Národný projekt 
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. 

Prijímateľom tohto národného projektu má byť 
Metodickopedagogické centrum (MPC). Nový ná
rodný projekt nadväzuje na projekt „V základnej 
škole úspešnejší“ a má zabezpečiť implementáciu 
princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, 
základných a stredných školách prostredníctvom 
podpory pedagogických asistentov, asistentov pre 
žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov in
kluzívneho tímu na školách.

Vzhľadom k tomu, že predchádzajúci projekt „V zá
kladnej škole úspešnejší“ po troch rokoch skončil, sa 
aj naša škola rozhodla zapojiť do nového projektu od 
januára 2021. Počas dvadsiatich mesiacov jeho trva
nia (do 31.8.2022) sa bude žiakom so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP) venovať 
inkluzívny tím v zložení: špeciálny pedagóg, školský 
psychológ a 5 asistentov. Kľúč pridelenia počtu čle
nov inkluzívneho tímu závisí od počtu žiakov v škole.

Pre žiakov so ŠVVP je podpora zo strany inkluzív
neho tímu mimoriadne významná. Väčšina žiakov by 
si bez asistenta učiteľa nedokázala poradiť s každo
dennými úskaliami, ktoré im vývinová porucha, rôz
ny stupeň zdravotného znevýhodnenia a sociálneho 
znevýhodnenia vo vyučovaní prináša. Asistenti uči
teľa sú vždy nápomocní, keď žiak nerozumie zadaniu 
úlohy, nestíha si zapisovať poznámky, nedokáže sa 
potrebný čas sústrediť, pomáhajú sa žiakom lepšie 
adaptovať na školu. 

Špeciálny pedagóg okrem odbornej činnosti  
v rámci špeciálnopedagogickej intervencie, vyko
náva aj individuálnu prácu so začleneným žiakom  
a pôsobí aj na vytváranie priaznivej atmosféry v trie
de, kde je žiak so ŠVVP zaradený. Vytvára, aktualizu
je a inovuje individuálny výchovnovzdelávací plán 

pre integrovaných žiakov  
a podieľa sa na jeho apliká
cii v praxi. Dohliada na po
užívanie kompenzačných 
pomôcok odporúčaných 
zariadeniami výchovného 
poradenstva a prevencie. Asi
stenti spolu s psychológom 
a špeciálnym pedagógom 
poskytujú žiakovi podporu  
v zvládaní neželaných preja
vov správania, usmerňujú 
ho vo vytváraní pozitívnych 
vzťahov v kolektíve. Úloha 
inkluzívneho tímu je nena
hraditeľná a dôležitá pre 
žiakov so ŠVVP pri pomoci 
nachádzať sebadôveru a rov
nocennosť v kolektíve detí. 

Školský psychológ bude 
počas svojej činnosti na ško
le vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej 
psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupi
nového alebo hromadného psychologického po
radenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie 
k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces 
výchovy a vzdelávania v základnej škole. Bude po
skytovať individuálne a skupinové psychologické 
služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy 
a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, 
inkluzívnemu tímu základnej školy, pedagogickým 
zamestnancom. Zároveň sa bude aktívne podieľať 
na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti 
základnej školy, a príslušného centra pedagogicko
psychologického poradenstva a prevencie. 

Veľkým prínosom je inkluzívny tím aj pre pedagó
gov. Vzhľadom na veľkosť našej školy a plne obsa
dené triedy sa môže učiteľ na hodine venovať všet
kým žiakom rovnomerne, pomáhajú im s prípravou 

učebných pomôcok. Asistenti sú v škole zapojení 
aj do voľnočasových aktivít organizovaných školou  
a do spolupráce s rodinou. Rodičia začlenených 
žiakov tiež veľmi oceňujú úlohu inkluzívneho tímu, 
ktorý nielenže im poskytuje poradenskú službu, ale 
aj pocit, že ich dieťa sa má na koho v škole so svojimi 
problémami obrátiť.

V posledných rokoch neustále narastá počet žiakov 
s rôznou formou znevýhodnenia, ktorým môžeme 
práve prostredníctvom inkluzívneho tímu pomôcť 
podieľať sa na utváraní rovnosti príležitostí vo vý
chove aj vzdelávaní, prekonávaní prekážok vyplýva
júcich z ich handicapu. Pevne veríme, že sa projektu 
podarí naplniť jeho hlavný cieľ – pomôcť žiakom, 
ktorí to najviac potrebujú, sa adaptovať na školské 
prostredie a byť tak v škole i v živote úspešnejší.

Do tohto projektu sú v Púchove zapojené i ostatné 
základné školy. Viera Flimmelová

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 
a žiakov“ v Základnej škole Gorazdova

Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na 
publikovanú zvukovú nahrávku z rokovania vlá
dy SR.

Združenie miest a obcí Slovenska je znepokoje
né vyjadreniami členov vlády, ktorí uvažujú o tom, 
že samospráva bude podriadená centrálnej vláde. 
Miestna územná samospráva stojí na princípoch  
a hodnotách jasne vymedzených v Ústave Sloven
skej republiky, ústavných zákonoch, medzinárod
ných zmluvách vrátane Európskej charty miestnej 
samosprávy. Sme presvedčení, že ani zložitá situácia, 
v ktorej sa Slovenská republika nachádza nemôže 
byť dôvodom k úvahám o centralizácii, či príkazoch 
vo vzťahu k miestnej územnej samospráve.

V tejto súvislosti pripomíname, že miestna územná 
samospráva má svoje nenahraditeľné miesto a ne
závislé postavenie v systéme verejnej správy. Počas 
ostatných tridsiatich rokov mnoho krát preukázala, 
že nie je súperom, ani rivalom, ale partnerom štátu 
a štátnej správy. Napokon, dokázala to aj počas kaž
dého testovania na nový koronavírus COVID – 19  
a každému je zrejmé, že bez angažovanosti miest  
a obcí by to možno bolo skončilo fiaskom.

Združenie miest a obcí Slovenska už od prvého 

testovania apelovalo na vládu, aby spojila testova
nie s trasovaním. Žiaľ, nestalo sa tak a sme svedkami 
nekontrolovateľného šírenia koronavírusu. Združe
nie miest a obcí Slovenska už od prvého testovania 
poukazovalo na praktické aspekty testovania, avšak 
mnohé neboli akceptované a premietli sa to zloži
tej situácie v mnohých našich regiónoch. Združenie 
miest a obcí Slovenska viac krát apelovalo na vládu 
SR, ale aj na pani prezidentku, že krajina a naši oby
vatelia potrebujú rozvahu namiesto rozruchu, a cieľ 
namiesto pocitov. Práve preto sme aj pred koncom 
minulého roka, a tiež hneď na začiatku roka apelovali 
na predstaviteľov štátu, že samosprávy budú súčinné 
pri testovaní obyvateľov, ale štát musí preukázať, že 
je pripravený. Tak materiálne, ako aj personálne. Na
miesto stručnej a vecnej odpovede sme však sved
kami úvah o príkazoch a nariadeniach, ktoré sa vy
lučujú s princípmi decentralizácie aj právneho štátu.

Združenie miest a obcí Slovenska preto apeluje na 
predstaviteľov vlády SR, aby formulovali východiská 
partnerstva a kooperácie, ktoré reálne dokážu po
môcť krajine.

Michal Kaliňák,  
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Vyhlásenie Združenia miest a obcí Slovenska 
k zvukovej nahrávke z rokovania vlády 
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KONTAKTY:

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

KINO, KULTÚRA, KURZY 
v divadle v Púchove 

sú pozastavené

Vážení zákazníci, diváci,
vzhľadom na aktuálnu 

epidemiologickú situáciu a nové 
opatrenia ÚVZ SR, aj od januára 

2021 až do odvolania 

Aj keď momentálna situácia  
a pohľad na budovu divadla na
svedčuje tomu, že „skapal pes“, 
nie je tomu tak! V tomto neľah
kom čase je kultúra práve najviac 
poznačená opatreniami ÚVZ SR. 
My, pracovníci kultúry, neustále 
hľadáme možnosti prezentácie 
našich folklórnych súborov, diva
delných súborov a v neposlednom 
rade aj kurzov, ktoré sú veľmi žia
dané. 

Činnosť folklórnych a divadel
ných súborov

Tesne pred Vianocami sme Vám 
prostredníctvom facebookovej strán
ky Divadla priniesli do Vašich domo
vov veľmi milú vianočnú vinšovačku,  
v ktorej sa prezentoval folklórny súbor 
Biela voda pod vedením Mgr. Žanety 
Littovej. A práve takýmto online spô
sobom by sme Vám chceli predstaviť 
prácu našich folklórnych a divadelných 
telies, kurzov. 

Folklórny súbor Váh je akousi výklad
nou skriňou púchovského folklóru. 
Väčšina členov po absolvovaní a prí
prave vo folklórnom súbore Biela voda 
sa stane členom FS Váh. Jeho vedúca 
Mgr. Lucia Šarišská a vedúca FS Bie
la voda Mgr. Žaneta Littová sa veľmi 
aktívne snažia zapojiť do pracovného 
procesu s deťmi cez rôzne komunikač
né platformy. FS Biela voda sme si teda 

už predstavili na FB Divadla Púchov  
v spomínanom „Vianočnom pásme“. 
FS Váh so svojimi členmi skúša indivi
duálne – online. Už teraz sa tešíme na 

nejakú zaujímavú ukážku ich činnosti.
Divadelné súbory pracujú taktiež  

v obmedzenom režime. Aj napriek 
tomu sú v neustálom virtuálnom 
spojení a pracujú na príprave nových 
predstavení. Nie je to jednoduché, pre
tože osobný kontakt členov divadel

ných súborov je veľmi dôležitý. V súvis
losti so súčasnou epidemiologickou 
situáciou nás mrzí, že divadelný súbor 
D121 nestihli v novembri odpremiéro

vať svoju veľmi peknú bábkohru „Líš
kanie“, avšak sľúbili, že sa nám s ňou 
predstavia cez FB Divadla. Tešíme sa 
a ďakujeme Majka Valachová a Marcel 
Drobný za komunikáciu a spoluprácu. 

Divadelný súbor Makyta má veľké 
plány. Snažia sa o naštudovanie novej 

hry, avšak opäť sa musia prispôsobiť 
momentálnej situácii. Umelecký vedú
ci divadelného súboru Makyta pán 
Peter Pantúček a členovia súboru sú 
pripravení predstaviť svoje virtuálne 
skúšky (čítačky) opäť prostredníctvom 
FB Divadla. Veríme, že v krátkom čase 
nazrieme i do ich divadelnej „kuchyne“. 

Detské divadelné štúdio Ochotníček 
má v našom meste veľmi dlhú históriu. 
Koncom roka 2020 sme si pripomenu
li 50te výročie jeho založenia. Vedúci 
súboru je Peter Hudák, ktorý si už čo – 
to pamätá... Okrem toho, že sa s deťmi 
– členmi divadelného súboru Ochotní
ček spája online, povedal: 

„V roku 2020 uplynulo päťdesiat 
rokov od založenia detského divadel
ného štúdia Ochotníček. Korona kríza 
však zmietla zo stola všetky plány na 
veľkolepú oslavu s novou premiérou, 
pohostením, diplomami a slávnostný
mi prejavmi... Päťdesiat obehnutí nie 
je predsa len štyridsaťdeväť... Tradícia 
káže podobné výročie dôstojne oslá
viť. Verím, však, že nie pre tú okrúhlu 
číslovku, ale pre radosť z nevšednosti 
času stráveného s deťmi, pre ich ná
klonnosť a dôveru, pre ich nekonečnú 
fantáziu, tvorivosť a neochvejnú vieru 
v šťastné konce. Pre radosť nás všet
kých“. Ostatné prekvapenia v súvislosti 
s výročím súboru budeme naliehavo 
sledovať na našej FB stránke.

Púchovská kultúra ŽIJE.. .  online
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Kurzy pokračujú vo svojej čin
nosti online

Obdobie poznačené pandémiou sa 
odrazilo a odráža aj v našich fyzických 
aktivitách – mnohí z nás, ktorí sme pra
videlne prichádzali na organizované 
cvičenia, sa nevieme prinútiť zacvičiť 
si doma bez pokynov a dohľadu cvi
čiteľa. Niekto lektora nepotrebuje, 
niekomu stačia vychádzky do prírody, 
alebo si nájde iné koníčky na vyplne
nie voľného času.

Púchovská kultúra, s.r.o. v snahe ne
prerušiť úplne činnosť kurzov, ponúka 
možnosť absolvovať od 1.februára 
2021 kurz BODY BALL a cvičenia onli
ne. Každý z nás sa pomocou aplikácií  
v mobile, alebo notebooku môže 
spojiť so svojím lektorom/lektorkou,  
a takto absolvovať doma hodinové cvi
čenie. Púchovská kultúra s.r.o. s lektor
kou kurzu Body ball Ing. Jankou Hraš
novou Vás dievčatá, ženy, touto cestou 
chceme osloviť, s ktorými sme začali  
v októbri cvičenie na fit lopte, aby sa 
pridali. „Dievčatá, rada sa s vami uvi
dím aspoň online. Dajte vedieť, či máte 
záujem.“  Teší sa na Vás Janka Hrašno
vá (janula2011@gmail.com).

Lektorka kurzu ORIENTÁLNE TANCE 
INTISAR Danica Kodčíková už otvo
rené kurzy od marca nemohla doučiť  
a tak sa rozhodla robiť výuku cez inter
net, resp. pripravovala svojim členkám 
videá, kde najskôr vysvetlila taneč
né spojenia a potom si celé spojenie 
mohli s ňou zatancovať. V prípade  
záujmu žien a dievčat o takýto kurz 

by sa prípadne mohol využiť aj tento 
online priestor. Záujemkyne sa môžu 
už teraz prihlasovať na email kodcik.
dance@gmail.com 

Pandémia sa dotkla aj PILATES cviče
nia. Lektorka kurzu pani Janka Rafajo
vá Barabášová (janarb@centrum.sk) 

od marca minulého roku bola nútená 
cvičiť formou online cvičení. Záujem  
o pilates je týmto spôsobom veľký. Ve
černý pilates je každý deň iný. Rozdala 
pomôcky a tak cvičia s owervalom, fit
loptou, flexigumou, s kĺzavým diskom 
a doba pandémie ich naučila využívať 
pri cvičení knihu, palicu, zrolovanú 
deku, ba i valček na cesto. Každé cvi

čenie sú radi, že sa vidia, povzbudia  
a prehodia zopár slov. Už teraz lektor
ka kurzu a ženy veria, že sa čoskoro 
objímu a zacvičia si u nás v Divadle  
v Púchove. 

Lektorka kurzu KALANETIKY pani 
Lenka Dašková nahrala v jarných me

siacoch video základných cvičení ka
lanetiky, ktoré poskytla viacerým že
nám. Ak máte i Vy záujem, napíšte na  
adresu lenkadaskova09@gmail.com, 
video Vám určite zabezpečíme. 

Pripravujeme i obľúbený kurz JOGY 
s lektorkou pani Annou Gunišovou 
a kurz ŠITIA s Ľubicou Ondrušovou, 
ktoré si v súčasnej dobe pripravu

jú novú koncepciu výuky. Zahájenie 
uvedených kurzov oznámime v dosta
točnom časovom predstihu na osobit
ných plagátoch, www.kultura.puchov.
sk a na FB Divadla Púchov. 

Súčasná pandemická situácia nás 
zastavila v každodennom kolotoči 
povinností a priniesla chmúrne myšli
enky zo všetkých strán. Ale nezabrá
nila tomu, aby vás všetkých lektorka  
KREATÍVNYCH KURZOV pani Anna Jaku
bíková príjemne prekvapila v spolupráci  
s Púchovskou kultúrou. Už teraz sa 
môžete tešiť na množstvo nových  
kreatívnych kurzov. Nezabúdajme 
na to, že všetky kreatívne a výtvar
né techniky prinášajú so sebou relax 
a pohodu, ktoré tak všetci budeme 
potrebovať v maximálnej miere a sú 
odporúčané odborníkmi na psychiku 
človeka. V prípade záujmu Vás bude
me kontaktovať, potrebné informácie 
uverejníme na www.kultura.puchov.
sk, na FB Divadla Púchova a na osobit
ných plagátoch.

Vďaka kultúre, folklórnym súborom, 
divadelným súborom, kultúrnym po
dujatiam, výstavám, kurzom, vznikli 
mnohé priateľstvá, nové rozmery spo
lupráce, ktoré sú aj našou pohonnou 
hmotou. Veľmi sa tešíme na obdobie, 
ktoré príde po korone a budeme si pl
nými dúškami vychutnávať atmosféru 
kultúry a kultúrnych podujatí.

Tešíme sa na Vás. 

Púchovská kultúra, s.r.o. 
Foto: Slavomír Flimmel
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 19.1.2021
Polievka: Rascová s vajcom 
1.Bravčové výpečky z krkovičky, kyslá 
kapusta, varená knedľa 
2. Kuracie stehno na paprike, cestovina

Streda: 20.1.2021
Polievka: Fazuľová s rezancami 
1.Zvolenský kurací rezeň v syrovom 
cestíčku, štuchané zemiaky, kyslá uhorka 
2. Pastiersky bravčový tokáň (slanina, 
sladká paprika, lečo, smotana), dusená 
ryža

Štvrtok:21.1.2021
Polievka: Šošovicová s párkom 
1. Važecká pochúťka (br. mäso, klobáska, 
údené mäso, slaninka) ½ zemiaková 
placka/ryža
2. Jadranské kuracie soté (hrušky, hro
zienka, karí korenie), ryža

Piatok: 22.1.2021
Polievka: Brokolicová s cestovinou  
1. Hovädzia roštenka „Estreházy“(ko
reňová zelenina, biele víno, smotana), 
dusená ryža
2.Zapekaný pangasius so syrom, zemia
ková kaša, tatarská omáčka

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok:19. 1. 2021
Polievka: Frankfurtská s párkom, chlieb 
1. Plnená paprika, paradajková omáčka, 
kysnutá knedľa 
2. Tortilla plnená kuracím mäsom, zeleni
nou, cesnakový dresing
3. Pizza

Streda: 20. 1. 2021
Polievka: Slepačí vývar s cestovinou, 
chlieb
1. Špikované bravčové karé, slivková 
omáčka, opekané zemiaky 
2. Bolonské bravčové špagety so 
strúhaným syrom
3. Pizza

Štvrtok: 21. 1. 2021
Polievka: Hrášková s mrkvou a zemiakmi, 
chlieb
1. Námornícke mäso, dusená tarhoňa, 
st.uhorka  
2. Vyprážané šampiňóny, varené zemi
aky, tatarská omáčka 
3. Pizza

Piatok: 22. 1. 2021
Polievka: Kapustová z hlávkovej kapusty, 
chlieb
1. Morčací plátok na hubách, zemiaková 
kaša, uh. šalát
2. Pečené buchty s lekvárom 
3. Pizza

    
Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena 
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Ľahký kurací šalát (uhorky, paradajky, 
hl. šalát, karí, biely jogurt), toast  
Utorok: 19. 01. 2021
Polievka: a) Slepačia s mäsom a rezan
cami  
b) Kráľovská cesnaková s opečeným 
chlebom
1. Bravčový rezeň ,,Saltimbocca,, 
(šalvia, prosciutto), ½ dus. ryža, ½ zem. 
hranolčeky  
2. Tagliatelle s kuracím mäsom, brokoli
cou a sušenými paradajkami  
3. Grilovaný zeleninový ražník s var. 

zemiakmi a bylinkovým dresingom  
Streda: 20. 01. 2021 
Polievka: a) Slepačia s mäsom a rezan
cami  
b) Pikantná paradajková s fazuľou a 
klobásou 1
1. Hovädzí steak na fazuľových strukoch, 
pečené zemiaky s rozmarínom  
2. Kuracie medailónky so slaninou a 
cesnakovým dresingom, dusená ryža  
3. Tvarohové knedličky plnené jahodami 
s opraženou strúhankou
Štvrtok: 21. 01. 2021
Polievka: a) Slepačia s mäsom a rezan
cami  
b) Boršč  
1. Kurací ,,Gordon bleu,, (šunka, syr), 
zemiaková kaša, zeleninový šalát  
2. Hrachová kaša s cibuľkou a údenou 
krkovičkou, chlieb
3. Zeleninové rizoto so syrovou omáčkou  
Piatok: 22. 01. 2021
Polievka :a) Slepačia s mäsom a rezan
cami  
b) Babičkina hubová polievka  
1. Losos na pare so zeleninou a baby 
zemiakmi s pažítkou  
2. Diabolská pochúťka (bravčové, kuracie 
mäso), chlieb vo vajci/dus. ryža (výber)
3. Pečené bataty s tvarohovým dipom  
    
  
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 19.01.2021
Polievka: Minestrone so syrom, chlieb  
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Králičí perkelt, maslové halušky 
2. Bravčové srbské ražniči, opekané 

zemiaky s cibuľou, zeleninové obloženie 
3. Špenátový prívarok, varené zemiaky, 
vajce  
Streda: 20.01.2021
Polievka: Držková, chlieb  
Hovädzí vývar s cestovinou a zeleninou 
1. Kurací plátok na hubovom ragú, 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Pečený bôčik, dusená kapusta, domá
ca knedľa
3. Špagety Aglio Oglio 
Štvrtok: 21.01.2021
Polievka: Pórová so šunkou 
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou  
1. Drevorubačský steak, dusená ryža, 
zeleninové obloženie  
2. Jelenie medailóniky na dubákovej 
omáčke, karlovarská knedľa 
3. Grilovaný kapor, maslové zemiaky, 
zeleninové obloženie 
Piatok: 22.01.2021
Polievka: Šošovicová na kyslo, chlieb  
Šošovicová na kyslo, chlieb  
1. Kurací steak Monte Negro (prosciutto, 
syr), dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Hovädzia sviečková na smotane, 
parená knedľa 
3. Palacinky s džemom a lesným ovocím, 
šľahačka  
Špeciálne menu po celý týždeň
1 Pizza Quattro Formaggi (pomodoro,  
4 druhy syra)
2 Pizza Margarita (pomodoro, mozzarel
la, bazalka)
3 Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, syr, 
olivy) 
4 Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr)
5 Pizza Italiana (pomodoro, saláma, 
paradajka, olivy, mozzarella, syr) 
   
- Prajeme Vám dobrú chuť - 

VEĽKONOČNÝ OSTROV
Prečo tur ist i  navš tevujú Ve ľkonočný ostrov? Ako sa tam dostanete,  čo tam

môžete v idieť  a ako sa tam ž i je? Aj  o tom vám bude rozprávať  Roman,

ktorý na ostrove strávi l  2 týždne ako dobrovo ľník v rodine pôvodných

obyvate ľov Rapa Nui .

27.  JANUÁR 2021  o 19:00 hod.

onl ine l ive stream www.facebook.com/podivnybaron

C E S T O V A T EĽS K Á  P R E D N ÁŠK A  " N A C E S T E "

NOVOOTVORENÁ 
AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Royova ulica 1908/12A, 020 01 Púchov

+421 944 212 714

PSYCHICKÁ SPÔSOBILOSŤ - ZBROJNÉ PREUKAZY

PSYCHICKÁ SPÔSOBILOSŤ - PRÁCA V SBS

DIAGNOSTIKA DETÍ A DOSPELÝCH
KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO



PhDr. Ondrej Demo, CSc. bol významný slo
venský etnomuzikológ, ktorý sa venoval aj 
výs kumu piesní Púchovskej doliny. V spolu
práci s OZ Puchovo dedičstvo prinášame roz
hovor, ktorý s ním v roku 2019 pripravil Martin 
Melišík. Ondrej Demo zomrel dňa 19.12.2020 
vo veku nedožitých 94 rokov. V tom istom roku 
zavŕšil aj päťročnú prácu na zbierke piesní Oz
veny Púchovskej doliny, ktorá je zúročením 
jeho bohatej zberateľskej a výskumnej činnosti  
v našom regióne v rokoch 19601962 a čaká na 
svoje vydanie.

Štyri desaťročia pracoval ako redaktor v redakcii 
ľudovej hudby Československého, neskôr Sloven
ského rozhlasu v Bratislave. Takmer tri desiatky ro
kov pripravoval cyklus relácií Klenotnica ľudovej 
hudby, v ktorej predstavil stovky súborov a sólistov, 
venujúcich sa šíreniu slovenskej ľudovej hudby v jej 
autentickej podobe na Slovensku i v zahraničí. Jeho 
nahrávky autentického folklóru patria do zlatého do
kumentačného fondu Slovenského rozhlasu.

„Ozveny mojej doliny“. Čo vás napadne pri tom
to spojení ako prvé?

K Púchovskej doline mal som a mám dodnes veľmi 
srdečný vzťah. Upútali ma viachlasné piesne, ktoré 
som počul po prvý raz v Strážnici. To bol pre mňa 
vtedy veľký zážitok. Bol som mladý a snažil som sa 
pre rozhlas doniesť predovšetkým tú autentickú 
podobu folklórnych hudobných krás – to, čo bolo 
spojené so živými tradíciami, teda nie súborové sku
piny, ktoré piesne naštudovali, ale tých, ktorí spievali 
tak, ako sa to v ich prostredí prirodzene zachovalo.  
A to z Púchovskej doliny znelo krásne, bol to nádher
ný chorál. Tie piesne ma zaujali, a preto som sa do 
Púchovskej doliny vybral. Predo mnou tam už bola 
pani Ľuba PavlovičováBaková, moja kolegyňa z roz
hlasu, ktorá nahrávala piesne v Záriečí a Mestečku. 
Ale ja som mal o tie spevy osobitný záujem, a preto 
som sa do Púchovskej doliny viackrát vracal, ba začal 
som systematicky zbierať a magnetofónom nahrávať 
speváčky, spevákov, ba aj hráčov na ľudové hudobné 
nástroje. S prenosným malým magnetofónom som 
prešiel takmer celú dolinu. 

Vtedy som hľadal predovšetkým poľné, žatevné  
a dožinkové piesne, lebo Dr. Adam Prandta z Ná
rodopisného ústavu SAV, počúvajúc moje relácie  
z rozhlasu, ma požiadal, či by som bol ochotný  
v spolupráci s Dr. Oľgou Hrabalovou z Národopis
ného ústavu ČSAV v Brne pripraviť zbierku Žatevné  
a dožinkové piesne (ktorá už na tejto téme praco
vala), do jeho knižného cyklu „Klenotnica sloven
skej ľudovej kultúry“. Prisľúbil som. Bol som milo 
prekvapený, že práve v Púchovskej doline, ale aj  
v okolí Trenčína, ba aj v ďalších podhorský oblastiach 
Slovenska piesne s touto tematikou sme nachádzali 
v neprerušenej tradícii. No jedinečné boli v Púchov
skej doline, najmä v Mestečku, Záriečí, ale aj v ďalších 
lokalitách a bolo ich neúrekom. Dodnes mi niektoré 
z nich znejú v ušiach. Napr. Ej, pojme zaspievajme…, 
Ráňaj mi kosáčku…, Dezme žali, tam zme žali…, Už 
nám Pán Boh pomohol… a celý rad ďalších. 

Zbierku sme pripravili a vydalo ju Vydavateľstvo 
Národopisného ústavu SAV 1969. Ale ja som dostal 
chuť pripraviť edične samostatnú zbierku piesní  
z Púchovskej doliny, lebo nahrávok som mal neúre
kom a zbierka, ktorú vydal Ján Geryk ma neuspoko
jovala. Piesne boli zapísané jednohlasne, rytmicky 
viazané v podstate do dvoj a trojdobého rytmu.  
A spevy Púchovskej doliny zneli prevažne v nevia
zanom rytme, ťahavo, voľne vo viachlase (dvojtroj
štvorhlas). Bol som prekvapený, že aj učitelia sa sna
žili učiť tieto piesne zo zbierky tak, ako boli zapísané 
vo viazanom rytme, čím sa narúšala ich pôvodná 
krása a interpretačná podoba. Preto som sa snažil 

nahrať, ale i zapísať tieto piesne tak, ako zneli z úst 
speváčok a spevákov. Osobitne ma zaujali pastierske 
„halekačky,“ spevné dialógy na diaľku, spev v prírode, 
ba aj píščalky, rífovky, drčieky, bačovské trúby a ďal
šie, ktoré patrili k pastierstvu a spevu v prírode. Do
dnes si z nich niektoré uchovávam doma v archíve. 

V roku 1962 mal som šťastie spolu s Pavlom Ton
kovičom, vedúcim Redakcie ľudovej hudby v Čs. roz
hlase Bratislava, zúčastniť sa na XV. medzinárodnej 
konferencii pre ľudovú hudbu (IFMC) v Gottwaldo
ve (dnes Zlín), ktorej hlavným organizátorom bolo 
UNESCO. Tam sme mali možnosť získať pohľad na 
prácu s hudobným folklórom rôznych inštitúcií zo  
4 svetadielov: Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. Za účas
ti asi 200 odborníkov (z toho 130 zo zahraničia) sa 
riešili problémy súvisiace s tradíciou a novým prístu

pom k uchovania a šírenia ľudovej hudby. Osobitná 
pozornosť sa venovala autentickým prejavom, ktoré 
sa strácajú zo života mnohých národov. A to mňa 
osobitne zaujalo. 

Konferencia mala veľký spoločenský dosah. Jej 
priebeh obohatila aj účasť na Strážnickej národo
pisnej slávnosti, zvlášť exkurzia do folklórne zau
jímavých lokalít Slovenska. Spomedzi iných aj do 
Púchovskej doliny (Záriečie, Mestečko). A tam bolo 
čo obdivovať. V prostredí prírody zneli piesne v dialó
goch ako na pastve, trávnice, žatevné, dožinkové, ba 
aj záriecke vo viachlase žien, mužov podfarbené so 
zvukmi zárieckych zvonov. Nechýbali ani dlhé bačov
ské trúby (z Vydrnej), píščalky, rífovky, drčielky a hlás
nik (z Hoštinej) so spevom a trúbou z volského rohu. 
Na príprave vtedy spolupracovala pani učiteľka Viera 
Kuzmová, za čo získala patričné poďakovanie. Exkur
zia mala veľký ohlas u všetkých účastníkov, bola to 
jedinečná reprezentácia folklórnych krás Púchovskej 
doliny pred hosťami zo sveta. 

Keďže som sa usiloval túto hudobnofolklórnu krá
su prezentovať nielen v rozhlase, pokúsil som sa o jej 
prezentáciu aj v programoch televízie (ČSTV). Pripra
vil som scenár s názvom „Ozveny mojej doliny“. Sce
nár bol prijatý a zrealizoval ho režisér Kazimír Barlík,  
s mojou spoluprácou v r. 1965 a to tzv. TMZ systé
mom, so statickú kamerou. Tak sa to vtedy robilo. 
Podarilo sa nám zdokumentovať nádherné filmovo
televízne obrázky z Púchovskej doliny. Práca bola  

s nimi náročná, vyčerpávajúca. Táto a iná rozhlasová 
práca ma však vyslovene zavalila a na rozvoj zoz
bieraného materiálu, či zbierku piesní z Púchovskej 
doliny už nebol čas. Iba semtam nejaká publicita  
a semináre s poukázaním na tieto hudobnofolklór
ne skvosty. No predovšetkým rozhlasové relácie.

Spomínate si na ľudí z doliny?
Mená si už dobre nepamätám. Ale niektoré sa mi 

vryli natrvalo do pamäti. Napr. Ondrej Ševeľa, spe
vák, výrobca drčielok, rozprávač živá kronika Záriečia 
– Mestečka, speváčka Šajdáková, spevák Ján Štrbáň, 
Juraj a Štefan Mičkalíkovci – výrobcovia bačovských 
trúb vo Vydrnej, pán učiteľ Tatiersky v Záriečí a ďal
ší. Mená mnohých ďalších v zápisníkoch. Môj vzťah  
k Púchovskej doline sa uberal cez krásu piesní a oso
bitosti interpretácie, spevu žien, zvlášť spevu mužov 

(s osobitosťami prejavu v harmonickom ponímaní 
niektorých piesní). 

Ženy, tie mali odlišný prejav, povedal by som „ky
sucký“ štýl. Jedna zo žien spievala vysoko „cahala“, 
ostatné dole „kontotrovali“, s tmavo sfarbenými hlas
mi v druhom i treťom hlase. Pôsobivé boli najmä ka
dencie ženských spevov v trojhlase (záveroch piesní). 
Muži v niektorých piesňach použili aj chromatické 
postupy (v basoch), čo sa vymykalo z tradície. Predo 
mnou tam chodil pán prof. František Bonuš z Prahy, 
ktorý spev mužov prirovnával k husitským chorálom, 
na ktoré nadviazali v súvislosti s príchodom českých 
exulantov – protestantov do Púchova a Púchovskej 
doliny po bitke na Bielej hore. Ja sa domnievam, že je 
to štýl blízky kysuckým spevom, ktorý dotvoril Geryk 
rozvíjaním spevu, zo svojej pozície zárieckeho orga
nistu.

Na ktoré piesne si spomínate najradšej?
To je ťažká otázka. Možno povedať, že všetky 

upútali moju pozornosť svojou umeleckou hodno
tou. Ale predsa ma osobitne uchvátili: Tí záriecke 
zvony…, Aj, hora, hora… a viaceré žatevné a dožin
kové, ale aj trávnice, svadobné a mnohé iné z tradič
ného života. Nesú pečať krás prírody a prostredia, ale 
sú aj obrazom duše mnohých, ktorí sú ich tvorcami 
a šíriteľmi. Mnohé z nich na magnetofónovej kazete 
„Púchovská dolina v spevoch a hudbe“, ktorú vydalo 
vydavateľstvo Radio Bratislava v r.1995. Rád sa k nim 
občas vraciam. Zdroj: puchovodedicstvo.sk
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Ondrej Demo: Môj vzťah k Púchovskej 
doline sa uberal cez krásu piesní
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V novembri uplynuli dva roky od komunálnych vo
lieb a tak máme za sebou už viac ako polovicu voleb
ného obdobia. Rok 2020 bol naozaj veľmi špecifický 
(nielen) pre naše mesto a jeho obyvateľov vzhľadom 
na pandémiu spôsobenú korona vírusom a s ňou 
spojené obmedzenia a iné reštrikcie, na ktoré nie 
sme zvyknutí a ktoré pretrvávajú dodnes.

VMČ č.1 v minulom roku zasadal 4x a z toho 3x v ju
risdikcii nového režimu “per rollam”. Riešených bolo 
celkom 30 podnetov od občanov a riešili a uzavreli 
sme aj dve nové petície podpísané 65 + 35 obyva
teľmi.

Ak to zoberiem z hľadiska rozvojových investí
cií Pod Lachovcom sme chytali “mačku za chvost” 
v ostatných mesiacoch roka. Realizovala sa oprava 
chodníka popred Základnú školu J.A.Komenského, 
obnovil sa asfaltový koberec časti Komenského uli
ce pred Jednotou s vytvorením zastávkového pru
hu pre MAD vďaka zdrojom z “vládneho úveru”... Na 
mestskom cintoríne pribudlo v kolumbáriu 42 miest 
a dokončili sme obnovu prvkov na DI Za cintorínom. 

No a už zo schváleného štátneho rozpočtu vieme, 
že ani v prvom roku tretej dekády tretieho tisícročia 
nebudeme na tom ekonomicky v prognózovanej re
cesii o nič lepšie a čaká nás uťahovanie opaskov, pre
tože tie požičané “helikoptérové, alebo pandemické“ 
peniaze z EÚ sa jedného dňa musia začať splácať. 

Aj napriek tomu sa po dlhých rokoch osobného 
snaženia a neúspešných pokusov konečne podarilo 
pripraviť v Ekonomickej komisii (čítate správne nie v 
Investičnej) historicky prvý prognostický investičný 
plán na rok 2021. Tento návrh bol v MsZ prierezovo 
podporený celým poslaneckým zborom. Pre MČ Pod 
Lachovcom sú schválené tri investície a to: chodník 

a cesta popred BD 664, 665 a 666 na Komenského 
(od križovatky s Kuzmányho po ZŠ Gorazdova), ces
ta a schody k amfiteátru na Ilonke a križovatka Staré 
pumpy, ktorej realizácia sa odkladá od roku 2019 pre 
problém súkromného pozemku pod časťou križovat
ky. Na MsÚ je návrh nového jednoduchého riešenia  
z VMČ, zatiaľ bez odozvy z oddelenia investícií a reali
zácia sa tak presunula do roku 2021... ako aj projekto

vé dokumentácie požadované v uzneseniach z VMČ. 
Na úplný záver chcem všetkým obyvateľom MČ 

Pod Lachovcom, obyvateľom Púchova a čitateľom 
Púchovských novín zaželať osobne, aj v mene VMČ, 
hlavne zdravie a úspešný nový rok, aby bol lepší ako 
bol ten, s ktorým sme sa nedávno tak netradične po
tichu rozlúčili.

  Pavel Melišík, poslanec MsZ, predseda VMČ č.1 

Aktuálne spod Lachovca
Retrospektívne o roku 2020 a výhľade na rok 2021

Pani zima po dlhých dňoch čakania rozpárala, ale
bo po našom rozdrapila snehovú perinu a poslala k 

nám na Zem nečakané veľké množstvo snehových 
vločiek. Špeciálne sa zamerala aj na lyžiarske stredis

ká Kohútka a Čertov, ktoré si takýto prí
del prírodného snehu veľmi dlho nepa
mätajú. Bohužiaľ protiepidemiologické 
opatrenia tieto strediská nekompro
misne a natvrdo zavreli minimálne do 
24.01. Milovníci lyžovania a aj stredisko 
Ski Čertov veria, že po tomto termíne sa 
prevádzka spustí a zimu si budeme uží
vať tak ako sa patrí a preto už v týchto 
dňoch upravujú svahy, nádrže vody na 
umelé zasnežovanie sú plné a čertovskí 
chatári sa tešia tiež.

Firma Stavby Mostov Slovensko splni
la svoj sľub a (diaľničný) čertovský most 
č. 1936/12 už slúži verejnosti. Snehový 
prídel odhalil aj závažný problém, že 
cestári nerešpektujú pravidlá ochrany 
prírody a cestu III. triedy č.1936 veselo 
pri údržbe komunikácie intenzívne so
lia, čo je zo snímky viac ako zrejmé. Celá 
lokalita Čertov je ako biotop v druhom 
pásme ochrany prírody a časť dokon
ca v piatom... Všetci vieme, že sneh vo 
veľkom množstve je pre Správu ciest 
problém, ale skúsme si vážiť Matku 
prírodu, ktorá tu nie je len v tejto chvíli  
a len pre nás, ale je tu a bude aj pre ge
nerácie, ktoré prídu po nás. Podľa toho 
sa k nej aj správajme.        Pavel Melišík 

Vážení spoluobčania,
vzhľadom k vážnej pandemickej situácii 

uskutočníme dňa 18.2.2021 výročnú členskú 
schôdzu  stretnutie členov občianskeho vý
boru č. 8  len virtuálne, hlasovanie prebehne 
formou per rollam.

Vyzývame Vás, aby ste Vaše požiadavky zasie
lali zástupcom OV č. 8 do poslaneckých schrá
nok mailom. Adresy sú uvedené na stránke 
mesta.

Prípadne písomne vložené požiadavky do 
poštových schránok poslancov na mestskom 
úrade v Púchove. Všetky Vaše požiadavky budú 
prerokované a zapracované do zápisnice z vý
ročnej schôdze OV č.8

Ďakujeme za pochopenie, želáme Vám všet
kým pevné zdravie a upokojenie súčasnej pan
demickej situácie.

Roman Špaček, Emil Filo 

Výročná členská schôdza 
volebného obvodu č. 8 

(Nové Nosice, Nosice, Záskalie)

Zimný pozdrav z Čertova
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Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky a Slovenská 
agentúra životného prostredia ďaku
jú občanom, ktorí prejavili záujem za
pojiť sa do projektu Zelenej obnovy 
rodinných domov.

Tento projekt má byť súčasťou Plá
nu obnovy, pričom MŽP SR predpo
kladá spoluprácu aj s ďalšími rezor
tami. Sme presvedčení, že je to cesta  
k obnove slovenského vidieka  
a k ochrane pred klimatickou krízou.

MŽP SR a SAŽP evidujú stovky záu
jemcov na obnovu rodinných domov, 

ale prosíme verejnosť, aby vyčkala na 
oficiálny začiatok výzvy. Prihlasovať 
sa skôr, než je zverejnená výzva, nie 
je potrebné. Po verejnom vyhlásení 
výzvy využijú databázu doterajších 
záujemcov kontaktné body projektu, 
ktoré budú vo všetkých regiónoch.

Veríme, že Zelená obnova rodin
ných domov zmení obraz sloven
ských regiónov a súčasne ňou po 
pandémii Covid19 prispejeme k sve
tovej ochrane klímy. Pomôžeme tak 
občanom SR, aby sa na Slovensku žilo 
lepšie.                      sazp.sk

Zelená obnova rodinných domov

V oblasti zvyšovania povedomia 
obyvateľov kraja o environmentálnej 
zodpovednosti pôjde viac financií 
na vzdelávacie semináre a prednáš
kovú činnosť.  Pre enviroaktivity na 
podporu zvýšenia povedomia ľudí 
v roku 2021, spadajúce pod projekt 
Zelená župa, boli na poslednom 

krajskom zastupiteľstve v minulom 
roku schválené finančné prostried
ky v celkovom objeme takmer 170 
tisíc eur. Smerovať budú na aktív
nu podporu činností realizovaných  
v rámci environmentálnych projektov,  
a to formou poskytnutia grantov zo 
schémy Zelené oči. Okrem toho sú fi

nancie určené na organizovanie vzde
lávacích seminárov, na propagáciu či 
zabezpečenie hodnotiteľskej činnosti 
predkladaných projektov. 

V porovnaní s prechádzajúcim ob
dobím sa zvýšili výdavky na podporu 
enviroaktivít. 

„Dôvodom je navýšenie objemu 

finančných prostriedkov určených 
na prednáškovú činnosť realizovanú 
na základe memoranda o spolupráci 
medzi Trenčianskym samosprávnym 
krajom a Včelárskym ekologickým 
spolkom Slovenska,“ uviedol Martin 
Macíček, poverený riadením Oddele
nia životného prostredia a územného 
plánovania Úradu TSK. Dodal tiež, že  
v rámci memoranda sa partnerské 
strany dohodli aj na spoločnom vy
víjaní aktivít smerujúcich do oblasti 
environmentálnej výchovy a vzdelá
vania, ako aj zlepšovania stavu život
ného prostredia. 

„Okrem toho kraj v tomto roku 
pristúpi k realizácii zámeru za
kúpiť pozemok pre vybudovanie 
Krajského centra environmen
tálnej výchovy, vzdelávania  
a osvety v Trenčíne, a to v predpo
kladanom objeme 60.000 eur,“ do
dal Martin Macíček. Pôjde pritom  
o stredisko environmentálnej výcho
vy, ktoré bude poskytovať služby pre 
školy, firmy, samosprávu či verejnosť. 
Jeho zriadenie vyplýva z Krajskej kon
cepcie environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety v Trenčianskom 
kraji.  TSK

Zelené aktivity Trenčianskej župy budú 
pokračovať aj tento rok
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FC Nitra – MŠK Púchov 2:1 (1:1)
V prvom prípravnom stretnutí na jarnú časť druhej 

ligy nastúpili Púchovčania na umelej tráve v Nitre 
proti domácemu účastníkovi Fortuna ligy. Domáci 
nastúpili už aj s posilou Erikom Jendrišekom, v dre
se Púchova sa predstavil aj navrátilec z Podbrezovej 
Patrik Krčula. V prvom polčase boli favorizovaní do
máci futbalisti aktívnejším mužstvom, Púchovčania 
však takmer celý polčas dokázali eliminovať nespor

nú kvalitu súpera a milo prekvapili rýchlym precho
dom do útoku. V 17. minúte krásnu strelu domáce
ho Ševčíka z priameho kopu brankár Púchova Pilný 
excelentne vyrazil na rohový kop. O minútu neskôr 
sa na ľavej strane pokutového územia pekne uvoľ
nil domáci Jendrišek, s jeho nepríjemnou strelou si 
však Pilný poradil. V 40. minúte využil fatálnu chybu 
domáceho zadáka Kingsley, jeho prihrávka našla 
voľného Krčulu a ten rutinérsky prekonal domá
ceho brankára – 0:1. Krčula sa tak strelecky presa
dil hneď v prvom zápase po návrate do Púchova 
z Podbrezovej. Vedenie si však Púchovčania dlho 
neudržali. V 44. minúte potiahol loptu po ľavom 
krídle Tancík, presnou prihrávkou našiel za malým 
vápnom Mustafiča, ktorý poslal loptu do pravého 
dolného rohu bránky – 1:1.

V druhom polčase poslal až na dve výnimky hos
ťujúci tréner na ihrisko úplne iné mužstvo. V 52. 
minúte strhli domáci vedenie na svoju stranu. Za 
stredovou čiarou dostal loptu defenzívny stredo
poliar Mustafič a prízemnou strelou k tyči prekvapil 
Strelčíka, ktorý v druhom polčase vystriedal Pilného.  
V 57. minúte mohli Púchovčania vyrovnať. Na pra
vom krídle dobre zapracoval Kapusniak, vrátil loptu 
do pokutového územia, odtiaľ sa odrazila ku Var
govi, s ktorého nepríjemnou strelou si však domáci 
brankár poradil. Hru domácich dirigoval najlepší 

hráč zápasu Jendrišek. V 72. minúte jeho presná 
prihrávka našla pred pokutovým územím Musta
fiča. Tretí gól však Bosniak nestrelil, zneškodnil ju 
brankár Strelčík, ktorý si už o pár sekúnd poradil aj 
s Jendrišekovou strelou z uhla. Gólman Púchova ex
celoval aj v ďalších minútach. V 82. minúte zachytil 
strieľaný center Ševčíka, o tri minúty neskôr si pora
dil aj so sólovým nájazdom Jendrišeka a dve minúty 
pred koncom stretnutia stiahol loptu z hlavy nabie

hajúceho Šulu. A keďže strela domáceho Radvány
ho letela v záverečnej minúte zápasu vysoko nad 
hosťujúcu bránku, odchádzali Púchovčania spod 
Zobora s tesnou prehrou. Za výkon proti fortunali
gistovai sa však hanbiť nemusia.  

Zostavy:
FC Nitra: Šípoš – Fabiš, Kolčák, Ferjani (46. Šuľa), 

Vrábel (46. Regäsel), Mustafić (70. Vrábel), Tancík 
(66. Radványi), Kurt (60. Ferleťák), Šefčík, Jendrišek 
(C), Franko

MŠK Púchov: 1. polčas: Pilný – Lörinc, Pišoja, 
Kopiš, Ozimy, Machara, Kingsley, Martinček, Mich
lík, Krčula, Rypák, 2. polčas: Strelčík – Riška, Kopiš, 
Michlík, Pavlovič, Kapustniak, Varga, Mráz, Prekop, 
Pilný, Vápeník

„Príležitosť sme dali všetkým hráčom, či už našim 
hráčom, hráčom, ktorých máme na skúške a aj od
chovancom z dorastu.  Zápas splnil svoj účel. Veľmi  
ma potešil výborný prechod smerom do ofenzívy. 
Zápas mal svižné tempo, Nitre sme boli minimálne 
vyrovnaným súperom. Mrzia nás nepremenené 
šance, ktorých sme si v zápase vypracovali dosta
tok. Ak by sme aspoň niektoré premenili, aj výsle
dok mohol byť iný. V tejto časti prípravy sa však na 
výsledky nepozeráme. Hra bola veľmi dobrá a zápas 
splnil svoj účel,“ zhodnotil stretnutie púchovský 
kormidelník Lukáš Kaplan.                 pok

V úvodnom prípravnom stretnutí podľahli futbalisti 
MŠK Púchov pod Zoborom fortunaligistovi 1:2

MŠK Púchov v príprave na jarnú časť sezóny

Futbalisti MŠK Púchov (v červeno-čiernom) boli v sobotnom prvom prípravnom stretnutí na umele tráve v Nitre 
domácemu fortunaligistovi viac ako vyrovnaným súperom.       FOTO: Facebok FC Nitra 
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MŠK Púchov v príprave na jarnú časť sezóny

Rok 2020 v púchovskom rybárskom hnutí

MŠK Púchov sa už týždeň poctivo pripravuje na 
jarnú časť druhej ligy, ktorá sa výnimočne začne už 
v polovičke februára. Naši hráči absolvujú zimnú prí

pravu na domácej pôde. Jedinečná krytá umelá tráva 
v sTC centre v Púchove nám poskytuje nadštandard
né podmienky. MŠK má v pláne odohrať päť príprav
ných zápasov s atraktívnymi súpermi. Začali sme  

v nedeľu s fortunaligistom FC Nitra, ktorý má nových 
nemeckých majiteľov a zaujímavé ambície. 

Manažment futbalového klubu nezaháľa ani na po
silnení kádra. K dnešnému dňu máme oficiálne po
tvrdených dvoch skúsených hráčov, ktorí v nedávnej 
minulosti pôsobili v Púchove. Prvým je Patrik Krčula, 
ofenzívny záložník, ktorý sa k nám vracia zo Žele
ziarní Podbrezová. Druhým potvrdeným hráčom je 
skúsený bek Marián Pišoja, púchovský odchovanec, 
ktorý prichádza z AS Trenčín. Vitajte späť v rodine 
MŠK, chlapci!

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť prí
chody dvoch známych hráčov, o ktorých sme pre
svedčení, že zvýšia kvalitu a konkurenciu v našom 
kádri a taktiež budú prínosom pre našu kabínu. Pri
pravujú sa s nami ešte ďalší dvaja hráči, David Ma
chara z Trenčína a Patrik Lörincz z Interu Bratislava. 
O ich prípadnom prestupe sa rozhodne v priebehu 
budúceho týždňa. Taktiež sa k nám do zimnej prípra
vy pridali naši viacerí perspektívni dorastenci“ hovorí 
manažér MŠK Púchov Marek Šimáček.

„Som veľmi spokojný akých súperov sa nám poda
rilo vybaviť na prípravné zápasy, určite nás poriadne 
preveria. S prípravou sme začali 7. januára. Taktiež 
som bol veľmi príjemne potešený ako zodpovedne 
prišli chlapci fyzicky pripravení na začiatok zimnej 
prípravy. Je to dobrý predpoklad, aby sme sa mohli 
čím skôr venovať herným a taktickým veciam“ dodá
va hlavný tréner MŠK Lukáš Kaplan

Na druhej strane odchádzajú z Púchova Ondrej Ma
tejka, Martin Petro a Tobias Raffay. Chceme sa týmto 
chlapcom veľmi pekne poďakovať za prácu, ktorú 
odviedli pre náš klub a prajeme im v ďalšej futba
lovej kariére všetko dobré. Aktuálne videointerview 
s Patrikom a Mariánom Vám prinesieme na našom 

YouTube kanály MŠK Púchov TV v najbližšej dobe. 
 Zoznam prípravných zápasov:
23. 1. 2021 Sobota    FK Pohronie – MŠK Púchov 

(Žiar nad Hronom)
30.01.2021 Sobota    AS Trenčín  Púchov (Trenčín)
06.02.2021 Sobota    Myjava  Púchov (Myjava)
13.02.2021 Sobota    MŠK Púchov  Lednické Rovne 

(Dubnica).       Zdroj: MŠK Púchov

MŠK Púchov posilňuje, do kádra sa vracajú kanonier 
Patrik Krčula a skúsený obranca Marián Pišoja  

Patrik Krčula

Marián Pišoja

Činnosť rybárskej stráže v roku 2020
V roku 2020 vykonávalo činnosť rybárskej stráže 

24 členov Miestnej organizácie Slovenského ry
bárskeho zväzu Púchov. Vykonávané kontroly boli 
zamerané na dodržiavanie nového rybárskeho zá
kona a vyhlášky.

 Avšak situácia v tomto roku bola kvôli COVID od

lišná ako v minulosti. Naši zákonodarcovia vyhlásili 
lockdown, núdzový stav a množstvo obmedzení, 
na ktoré musela zareagovať aj naša MO. Situácii 
sme museli prispôsobiť aj posudzovanie  priestup
kov, aby naši členovia neboli za menšie previnenia 
potrestaní neprimeranými trestami, ktoré sú počas 

núdzového stavu extrémne vysoké. Preto 
značnú časť ľahších, neúmyselných pre
vinení sme riešili upozornením, vysvetle
ním, alebo dohovorom, no niektoré aj tak 
skončili na posúdenie pred disciplinárnou 
komisiou. Aj keď sme sa v tých najhorších 
mesiacoch snažili minimalizovať kontakt 
rybárskej stráže s rybármi, situáciu na na
šich revírov sme pravidelne monitorovali.

Týmto spôsobom bol odhalený aj prípad 
rybára, ktorý na revíre 34030 Štrkoviská 
v Lednických Rovniach lovil dravé ryby. 
Počas lovu si privlastnil šťuku severnú, 
ktorú nezapísal do záznamu o úlovkoch. 
Rybárska stráž si rybára odsledovala a 
následne pri jeho kontrole našla ulovenú 

rybu ukrytú v jeho vybavení, ktorá nedosahovala 
zákonom stanovenú minimálnu mieru. Priestupok 
bol podstúpený na disciplinárnu komisiu.

Azda najčastejším previnením bolo prekročenie 
limitu úlovkov v jednom kalendárnom dni, ktoré 
tiež skončili na posúdenie pred disciplinárnou ko
misiou.

Ďalšie priestupky, ktoré sa častejšie vyskytovali, 
boli hlavne prepisovanie údajov z zázname o úlov
koch, zapisovanie úlovkov zmazateľnými perami, 
alebo ceruzkou, lov nástrahových rýb v rybovode...

Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku sme po
kračovali v spolupráci s členmi policajného zboru, 
s ktorými sme zrealizovali spoločné nočné kontroly 
na našich revíroch. Dohodli sme sa na spolupráci  
s  environmentálnou políciou, s ktorou sa dúfam 
budeme stretávať taktiež v ďalších rokoch.

Rád by som poďakoval všetkým členom RS, ktorí 
obetujú svoj voľný čas, členom PZ a všetkým rybá
rom, ktorí prispeli svojou činnosťou na fungovaní 
našej MO a vytvárajú tak priestor pre ďalšie generá
cie.            Marián Mierný, vedúci rybárskej stráže
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Začiatky Plaveckého klubu Púchov sa 
datujú koncom roka 1972. Boli kurióz
ne, v čase keď partia nadšencov pláva
nia začala dávať tomuto športu orga
nizovanú podobu, nebola v Púchove 
ešte krytá plaváreň. Púchovčania tak 
na tréningy museli dvakrát do týždňa 
cestovať až do Žiliny. Púchovskí plavci 
sa dočkali až o dva roky neskôr, kedy 
sa 1. mája 1975 v Púchove otvorila pla
váreň. Postavili ju v akcii Z a odvtedy 
už mohli púchovskí plavci trénovať  
v domácich podmienkach. 

Medzi prvých zakladateľov púchov
ského plávania patrili Pavel Vajda, Vi
liam Šoltés a iní. Dlhoročnými tréner
mi v klube boli Pavel Vajda, Ladislav 
Capanda, Kamila Sobolčíková a mnohí 

iní, ktorí naučili plávať veľké  množstvo 
súčasných obyvateľov Púchova. Vznik 
klubu bol však aj dielom mnohých ďal
ších plaveckých nadšencov z Púchova. 
Momentálne má klub okolo stovky 
členov od tých najmladších talentov 
až po tých najlepších výkonnostných 
plavcov. 

„Počas uplynulých takmer 50 ro
kov púchovského plávania sa v kresle 
predsedu a vo vedení klubu vystrieda
lo množstvo ľudí, ktorí mali spoločné 
to, že sa snažili posúvať púchovské plá
vanie stále vyššie a vyššie. V súčasnosti 
je predsedom Ivan Hyžák, tajomníkom 

je Igor Bradáč, funkciu šéftrénera vy
konáva Peter Ruman, členmi výboru 
sú aj tréneri Daniela Strelčíková a ja. 
Najmladších plavcov trénuje Martina 
Močková v spolupráci s Lenkou Zvon
kovou,“ povedal pre Púchovské noviny 
tréner Peter Bílik.

Minulý rok bol pre púchovských 
plavcov podobný, ako pre ostatných 
športovcov. Na začiatku roka ešte nič 
nenasvedčovalo tomu, že celosvetová 
pandémia zasiahne tak tvrdo. „Sezóna 
sa začala normálne, ako každý rok. Od
štartovali sme ju celkovou kondičnou 
prípravou, kedy deti veľa cvičia s vlast
nou váhou, robia strečing a mobilitu 
a samozrejme naplávajú množstvo ki
lometrov. Pretekať sa začína zvyčajne 

v marci a práve v marci prišli aj prvé 
protipandemické opatrenia. Stihli 
sme absolvovať len zopár pretekov  
a následne na základe mimoriadnych 
opatrení došlo k ich prerušeniu,“ skon
štatoval Bílik.

Ako dodal, plávanie bolo športom, 
ktorý na mimoriadne protipandemic
ké opatrenia doplatil najviac spomedzi 
všetkých športov. Aj v čase keď došlo 
k čiastočnému uvoľneniu opatrení  
a povolili sa obmedzené tréningy pi
atich športovcov a trénera, otvorenie 
bazénov bolo stále zakázané, a tak 
púchovskí plavci pokračovali v trénin
gu najskôr len na suchu.

„Potom, ako povolili otvorenie ba
zénov, drvivá väčšina plavárni na Slo
vensku zostala z ekonomických dôvo
dov zatvorená, avšak vedenie mesta 
Púchov a spoločnosti MŠK s.r.o. sa na 
rozdiel od mnohých slovenských miest 
odhodlalo otvoriť krytú plaváreň. 
Mohli sme tak trénovať v bazéne pia
ti športovci a tréner. To bolo finančne 
dosť náročné rozhodnutie, o to viac si 
vážime prístup vedenia mesta Púchov, 
ktoré takto umožnilo nielen trénovať 
plaveckému klubu, ale sprístupnilo 
plávanie aj obyvateľom Púchova,“ 
doplnil Bílik s tým, že bazén si plavci 
užívali asi mesiac, potom došlo opäť 
k sprísneniu opatrení a uzamknutiu 
bazénov.

Ako dodal, tréningový proces špič
kových slovenských plavcov smeroval 
k príprave na olympijské hry ako aj 
iné vrcholné medzinárodné poduja
tia. Konkrétne na olympijské hry je 
slovenským plavcom dosť ťažké sa 
kvalifikovať vzhľadom na prísne kva
lifikačné kritériá, doteraz ani jeden zo 
slovenských plavcov nemá splnený 
kvalifikačný Alimit na olympiádu. Pre 
púchovských plavcov bývajú každo
ročne vrcholom sezóny majstrovstvá 
Slovenska. „Plavecká sezóna je rozde
lená na krátky a dlhý bazén. Majstrov
stvá Slovenska v 50metrovom dlhom 
bazéne bývajú v lete v zime zase na 
25–metrovom bazéne. Popri tom bý
vajú aj oblastné, krajské či celoštátne 
preteky. Zúčastňujeme sa aj medzi
národných pretekov, ktoré organizujú 

jednotlivé kluby. Najväčším plaveckým 
podujatím na Slovensku je Orca Cup  
v Bratislave, jedno z najstarších plavec
kých podujatí aj Veľká cena Slovenska. 
Veľké množstvo týchto tradičných po
dujatí, vrátane nami organizovaného 
už 17. ročníka medzinárodnej Veľkej 
ceny Púchova, boli pre mimoriadne 
opatrenie zrušené. Za dodržaných 
prísnych hygienických podmienok sa 
tak uskutočnilo iba pár pretekov, napr. 
Orca CovidCup, Veľká cena SR, Jarná 
cena Žiliny uskutočnená paradoxne  
v októbri. V Žiline sa v tom termíne zi

šlo asi 300 plavcov, vtedy ešte neboli 
povinné testy, organizátori však muse
li všetkým účastníkom merať teplotu  
a dodržiavali sa veľmi prísne hygienic
ké opatrenia,“ priblížil Bílik.

Vedeniu Slovenskej plaveckej fede
rácie sa podarilo presadiť vytvorenie 
tzv. plaveckej „bubliny“ v priestoroch 
športového centra Xbionics v Ša
moríne. V bubline mohli trénovať iba 
najlepší slovenskí plavci, reprezentanti  
v jednotlivých vekových kategóriách. 
Tí pred príchodom do bubliny museli 
absolvovať testovanie, nasledovala 
24hodinová karanténa a na základe 
negatívneho výsledku PCR testu mohli 
v bubline mesiac trénovať. Z púchov
ského plaveckého klubu mala právo 
zúčastniť sa uzavretého sústredenia 
juniorská reprezentantka Lea Kmoše

nová. 
„Súčasťou bubliny v Šamoríne boli 

aj plavecké preteky, na ktoré boli po
zvaní iba pretekári a pretekárky zara
dené v útvaroch talentovanej mládeže  
a reprezentanti SR v jednotlivých 
vekových kategóriách. Napriek tomu, 
že počas sezóny sme plávali len mini
málne, našim dievčatám sa podarilo na 
pretekoch prekonať hneď štyri histo
rické rekordy púchovského plávania,“ 
zdôraznil tréner. 

Možnosť trénovať v bubline v Ša
moríne stále existuje, nie je to však lac

Púchovské plávanie zasiahla pandémia 

Rok 1973 - začiatky plávania v Púchove. Krytá plaváreň v Púchove ešte v tom čase 
nestála.                         FOTO: Archív Plaveckého klubu Púchov

Viac ako dva roky cestovali púchovskí plavci na tréningy do žilinskej plavárne. 

Súčasnosť Plaveckého klubu Púchov. Na prípravu majú púchovské talenty výborné 
podmienky, tvrdo ich však zasiahla pandémia. 

Sústredenie púchovských plavcov v 
Liptovskom Jáne. Ešte pred pandémiou... 
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ná záležitosť, zariadenie je v súkrom
ných rukách. Slovenská plavecká 
federácia sice prepláca časť nákladov, 
ale iba reprezentantom. Pre ďalších 
plavcov na Slovensku je to príliš drahá 
záležitosť. V šamorínskej bubline sú na 
február naplánované aj majstrovstvá 
Slovenska v jednotlivých vekových 
kategóriách, avšak  presné podmi
enky účasti ešte Slovenská plavecká 

federácia iba zverejní. Trvať by mali 
celý týždeň, samozrejme za dodržania 
prísnych podmienok vrátane testov  
a karantény. V každom prípade by však 
na nich púchovské plavecké talenty 
nemali chvať. 

Púchovské plávanie má okrem Lei 
Kmošenovej aj ďalších talentovaných 
plavcov. Na základe zaplávaných ča
sov a ich bodového hodnotenia sa do 

útvaru talentovanej mládeže dostali 
z Púchova aj Nina Hlubíková a Karin 
Šmigurová. 

Mladí púchovskí plavci podľa trénera 
znášajú mimoriadne pandemické opa
trenia veľmi zle. Boli zvyknutí stretávať 
sa, spoločne trénovať a najmä bazéno

vý tréningový výpadok bude citeľný. 
Voda deťom chýba a akýkoľvek výpa
dok je mimoriadne citeľný, vzhľadom 
na externé vodné prostredie. „Jedno
ducho plávanie sa bez vody natréno
vať nedá,“ skonštatoval tréner. Dnes 
ešte nevie povedať, aký bude mať 
pandémia dopad na členskú základňu, 
o budúcnosť púchovského plávania 
sa však neobáva. Záujem o plávanie 
je v meste pod Lachovcom enormný 
aj vďaka plaveckým kurzom pre deti  
i dospelých, ktoré majú v Púchove 
tradíciu. Plavecký klub pravidelne fi
nančne podporuje svojich plavcov 

príspevkami na absolvovanie sústre
dení a spolupodieľa sa na finančnom 
vykrytí absolvovaných pretekov.  Veľkú 
pomocnú ruku klubu podáva aj mesto 
Púchov pridelením dotácie použitej 
na vykrytie prenájmu krytého bazé
na, pričom okrem poďakovaniu mes

tu smeruje veľká vďaka aj sponzorom  
a rodičom našich plavcov

Treba však spomenúť, že okrem pla
veckej pretekárskej reprezentácie má 
Púchov reprezentantov na najvyššej 
medzinárodnej úrovni aj v rozhod
covskom zbore. Rozhodcovia plávania 
Edita Kucejová a Miroslav Soška pravi
delne pôsobia ako hlavní rozhodcovia 
s licenciou FINA nielen na vrcholných 
slovenských pretekoch, ale reprezen
tujú Slovensko a púchovský plavecký 
klub aj na vrcholných podujatiach  
v Európe a vo svete. 

Milan Podmaník 

tvrdo, o budúcnosť ale netreba mať obavy

Rerezentantka Lea Kmošenová s trénerkou. Púchovské talenty. Zľava Lea Kmošenová, Nina Hlúbiková, Karin Šmigurová

Voda nám chýba...

Tréneri Plaveckého klubu Púchov.
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SPOMIENKA
Dňa 21.1.2021 si pri
pomíname smutné 5. 
výročie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mama, dcéra a  sestra 
Ľubica Beňová rod. 
Galánková. Kto ste ju 
poznali venujte jej tichú 
spomienku. S  láskou 
spomínajú synovia Patrik a  Marko, otec, brat 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 25.1.2021 si pripo
menieme 3. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, ded
ko a pradedko Štefan 
Labaj z Púchova. Kto   
ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.  
S láskou spomína celá 
rodina.

SPOMIENKA
Ťažko je bez teba žiť, 
tvoje ruky necítiť. Ne
počuť po byte tvoj hlas, 
spomienky na teba 
ostávajú hlboko v  nás. 
Dňa 18.1.2021 si pripo
míname 1. smutné výro
čie, čo nás navždy opus
til náš milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko Jozef Cibík z Púchova. 
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomien
ku. S láskou a úctou spomína manželka, dcéry 
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 19.1.2021 uplynú 
4. roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
manželka, mamička, 
babička a prababička 
Jolanka Škvarnová.

SPOMIENKA
Dňa 19.1.2021 si pripo
menieme 4. výročie, čo 
Pán života a smrti po
volal k sebe do večnos
ti nášho otca a starého 
otca Ivana Pagáča z Pú
chova. S láskou spomína 
syn Ľubomír s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 19.1.2021 uplynulie 
6. výročie úmrtia Ľubice 
Pekarovej. S láskou a 
úctou spomínajú manžel 
Ján a synovia Martin a 
Richard s rodinami. Kto 
ste ju poznali venujte jej 
spolu s nami tichú spo
mienku.

 
 
Týždenník
Ročník: XXI., ISSN 13399411
Vydavateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., 
Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01
IČO: 50 648 616
Registrácia: MK SR – EV 4570/12
Sídlo redakcie: Hoenningovo námestie č. 2002
Púchov 020 01
Šéfredaktor: RNDr. Slavomír Flimmel,  
0905 758 491, flimmel@gmail.com
Športový, jazykový a grafický redaktor:
Ing. Milan Podmaník, 0905 886 627, 
milan.podmanik65@gmail.com
Tlač: MAFRAPRINT Olomouc,  
Turyna Petr, +420 734 517 178
Inzercia:  Mgr.  Paulína Luhová, 
0905 750 121, +421 42 2852 408, 
reklama@puchovskakultura.sk

Redakčná UZÁVIERKA pre inzerciu, spomienky, 
oznamy a nevyžiadané príspevky je vo štvrtok  
do 14:00 hod.

ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým, kto
rí sa dňa 5.1.2021 prišli 
rozlúčiť s naším milova
ným manželom, otcom 
a dedkom Milanom  
Putalom, ktorý nás 
opustil v 82. roku života. 
Naše poďakovanie patrí 
aj pohrebnej službe Ad
vent, za dôstojnú rozlúčku so zosnulým. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smú
tiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Veľké  poďakovanie zdravotníckemu zariade
niu ADOS v Púchove za starostlivosť o môjho 
otca Jozefa Slotika počas karantény až do po
slednej chvíle. Veľká vďaka. Manželka a dcéra 
s rodinou.

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 31.3. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej  TRANSPORT ponúka prená
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Stavebné práce, rekonštrukcie bytov, domov, maľo
vanie. Tel.: 0902 356 631
• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. prie
storov, panelákových schodíšť, maľby, nátery, stierky, 
omietky, sadrokartóny, fasády 0911689723
• Prístrešky, altánky 0911689723
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia 
starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk

KÚPA
• Vykúpim nehnuteľnosť v hotovosti. Volajte tel. 
0951 474 519

PREDAJ
• Predám 3 izbový byt v PU telefonický kontakt 
0905/745 447

PRÁCA
• Hľadám prácu v PU a blízk. okolí ako vrátnik / in
formátor / školník / údržbár / strážnik bez SBS. Prípadne 
na ½ úväzok. Tel.: 0905 348 892
• Prijmem vodiča autobusu z Púchova a blízkeho 
okolia do trvalého pracovného pomeru na trojzmennú 
prevádzku. Ak nemáte vodičský preukaz na autobus, 
preplatíme vám ho v plnej výške pod podmienkou, 
že u nás budete pôsobiť minimálne 5 rokov. Prípadne 
možná dohoda. Bližšie info na 0905 449 843

OZNAM INZERTNEJ 
KANCELÁRIE 
Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry  
je do odvolania ZATVORENÁ.
Inzerciu a spomienky vybavíte emailom 
alebo telefonicky na:
email: reklama@puchovskakultura.sk   
tel.: 0905 750 121
Pri spomienkach / rozlúčkach spolu  
s textom uveďte aj dátum, kedy chcete text 
inzerovať.  Fotografiu priložte do prílohy 
ako jpg alebo pdf formát. Občianska inzer
cia (aj spomienky) zaslaná emailom,  
je bezplatná. 

ÚTULOK OZ 
HAFKÁČI

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

BLAHOŽELANIE
Ako ten čas rýchlo letí, 
na torte Ti 3. rôčik svieti. 
Christianko Prajeme Ti v 
tento deň, nech máš život 
ako sen. Nech Ti na tvári 
žiari úsmev maličký, nech 
Ti očká svietia ako hviez
dičky. To ti zo srdca želajú 
maminka, tatinko, brat 
Dominik, tety, babky a prababka. Dňa 18.1.2021 
oslávi 3 rok Christian Loduha z Púchova.
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REŠTAURÁCIA THEATRO 
V DIVADLE PÚCHOV

JE DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

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

NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOV
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Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

Cena za 1 vydanie 
pred zľavou

Cena za 1 vydanie
zľava 10 %

Cena za 5 a viac 
vydaní (zľava 20 %)

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 30 %)

1/1 strany 204 x 270 120 € 108 € 96 € 84 €

1/2 strany 204 x 134 85 € 77€ 68 € 60 €

100 x 270 85 € 77 € 68 € 60 €

1/3 strany 204 x 87 60 € 54 € 48 € 42 €

65 x 270 60 € 54 € 48 € 42 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 86 € 76 € 67 €

1/4 strany 100 x 134 50 € 45 € 36 € 35 €

204 x 64 50 € 45 € 36 € 35 €

Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

Cena za 
1 vydanie

Cena za 5 a viac 
vydaní zľava 5 %

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15%)

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

 COVID ZĽAVNENÝ CENNÍK REKLAMNÉHO PRIESTORU 
A OBČIANSKEJ INZERCIE V PÚCHOVSKÝCH NOVINÁCH:

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

Riadková inzercia: uvedené ceny sú s DPH. 
Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu spomienok a blahoželaní.

* riadok = 40 znakov (vrátane medzier)

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

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

Na základe zhoršenej ekonomickej situácie podnikateľských subjektov spôsobenej ochorením Covid a opatreniami vlády, sme dočasne upravili cenník inzercie.
Cenník je platný od 15.1.2021 do 30.6.2021. Uvedené ceny sú bez DPH.
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MERANIE ZRAKUZADARMO

  OP TIK ADROP TIK      DR.OP TIK_SK          0915 378 744                  W W W.DROP TIC.SK  

MULTIFOKÁLNE
OKULIAROVÉ  SKL Á

PROFESIONÁLNE  RIEŠENIE PRE  KAŽDÉHO

JEDNY OKULIARE 

NA VŠETKY  VZDIALENOSTI

KVALITNÉ 

ČESKÉ A NEMECKÉ  SKLÁ 40%
ZĽAVA

MORAVSKÁ 11/687
PÚCHOV

Nájdete nás na parkovisku 
medzi Tescom a Jyskom

Len telefonické objednávky* 
na servis

*do ukončenia lockdownu

9:00 - 16:00

0911 166 222

 ■ Diagnostika
 ■ Originálne náhradné diely
 ■ Výmena skiel, batérií, LCD
 ■ Predaj príslušenstva
 ■ Záloha dát, fotografií

Poznáte

z Kauflandu

Poznáte

z Kauflandu

Opravy mobilov


