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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: Michal Vojtovič (č.1), Ja-
roslava Kamenová (č.2), Andrej Kozák (č.3) 
a Miroslav Mikáč (č.4).
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Slovami primátork y : 
„Je tu niekto, kto si ťa vyberá, lebo nemá nič iné. A potom je tu 
niekto, kto si ťa vyberá, lebo nechce nič iné. A to je veľký rozdiel.“ 
O Dni zaľúbených aj o svetle na konci tunela... 

„Potrebujeme len včasné a jasné pravidlá a aspoň 
trošku úcty a slušnosti...“, to boli slová, ktoré som naj-
častejšie používala vo vzťahu komunikovania výstu-
pov z tlačových besied členov vlády, ktoré mali byť 
predzvesťou pravidiel platných od pondelka 8.2. Bo-
hužiaľ, bol to týždeň stresu, pretože pripraviť sa na 
otvorenie škôl a škôlok, ako aj na podmienky vychá-
dzania naviazané na povinnosť preukázať sa nega-
tívnym výsledkom testu, bolo priam nemožné, keďže 
samotné uznesenie vlády k tomu bolo zverejnené  
v piatok večer. Teda len pár hodín pred plánovaným 
testovaním potrebným k tomu, aby mohli deti na-
stúpiť do škôl a zamestnanci do práce. Napriek tomu 
sme to zvládli a preventívne sme sa tak na túto situá-
ciu vopred pripravili. 

Testovanie v meste prebehlo v sobotu a možnosť 
otestovať sa mali všetci, ktorí chceli deti poslať do 
školy, ale aj tí, ktorí cestujú mimo okres, resp. výsle-
dok z testovania potrebujú pre nástup do práce (viac 
informácií o testovaní nájdete na strane 5). Viacerí 
ste nám písali, prečo sme netestovali aj v nedeľu. Tu 
musím uviesť pár emotívnych slov. Ako iste viete, tes-
tujeme už od jesene minulého roka a v podstate za 
posledných päť týždňov sme testovali trikrát. Všetci 
sú unavení, a to najmä zdravotníci ale aj dobrovoľ-
níci, pretože chodiť celý týždeň do práce a potom 
stráviť dvanásť hodín na odberovom mieste každý 
deň počas víkendu bez oddychu sa dá síce vydržať, 
ale nie stále. Môj obdiv a poďakovanie patrí všetkým 
členom odberových tímov a kolegom na mestskom 
úrade, ktorí neúnavne pracujú pre nás všetkých. 

Aj v budúcom období plánujeme postupovať tak, 
aby občania mali možnosť otestovať sa najmä cez 
týždeň a víkendové testovanie plánujeme len výni-
močne. Skúsime posilniť testovanie ku koncu týž dňa 
tak, že zriadime okrem troch stálych odberových 
miest aj ďalšie pod hlavičkou mesta Púchov. Pokiaľ 
občania túto možnosť využijú, budú mať certifikát 
platný pre víkend i začiatok nasledujúceho týždňa. 
Sledujte, prosím, informácie zverejnené v mestských 
médiách, kde budeme informovať o ďalšom postupe 
najmä v nadväznosti na vyhodnocovacie stanoviská 
ministra zdravotníctva, ktorý sa bude každý týždeň 
vyjadrovať k epidemiologickej situácii v príslušnom 
regióne. To bude tým smerodajným podkladom pre 
zapnutie Covid - automatu aj v našom okrese a podľa 
toho budeme vedieť, či budeme testovať každých 7 
dní, alebo každých 14 či 21 dní. 

Minulý týždeň spustil svoju činnosť aj  „Sociálny 
taxík“ – sociálna terénna/prepravná služba pod zášti-
tou mesta Púchov, ktorá pomáha tým najzraniteľ-
nejším občanom dostať sa do nemocnice, k lekárovi 
alebo do sociálneho zariadenia. Verím, že táto služba 
sa postupne spustí v plnom rozsahu a zľahčí vám 
tak celkovú situáciu (viac o tejto prepravnej službe 
na plagátiku na strane 23). Na základe záverov z ko-
misie vzdelávania a sociálnych vecí sme mohli opäť 
pomôcť občanom v núdzi a vyplatiť im tak dávku  
v hmotnej núdzi už vo zvýšenej sume, ktorú odsú-
hlasili na konci minulého kalendárneho roka poslan-
ci MsZ. Aj vďaka prispievateľom na transparentný 
účet mesta, ktorým touto cestou zo srdca ďakujem, 
že nezabúdajú na tých, čo pandémia kruto zasiahla  
a často aj tým najhroznejším spôsobom, keď prišli 
o rodičov alebo o prácu, sme mohli pomôcť ďalším 

rodinám a vyplatiť im finančný príspevok. Ak vám to 
vaša finančná situácia dovolí, môžete aj vy, ktorí ste sa 
ešte nezapojili, prispieť na transparentný účet mesta  
a pomôcť tak rodinám, ktorých finančná či zdravotná 
situácia sa v súvislosti s pandémiou zásadne zhoršila. 

Mesto Púchov chce aj naďalej pomáhať, a tak som 
veľmi rada, že mestský krízový štáb, ktorý minulý týž-
deň zasadal online formou už tretíkrát tento tok, od-
súhlasil nákup respirátorov FFP2 pre našich seniorov, 
ktorí sú vo veku 65 +. V nasledujúcich dňoch usku-
točníme nákup a verím, že v priebehu budúceho 
týždňa sa podarí začať distribuovať do schránok se-
niorov tento respirátor, ktorý oveľa viac ochráni tých 
najzraniteľnejších. Viac o zasadnutí krízového štábu 
sa dočítate na strane 4. Ďakujem vám všetkým, ktorí 
stále a neúnavne pomáhate druhým, a to či už za-
bezpečovaním nákupov pre seniorov (dobrovoľníci  
z CVČ), alebo odkladaním nákupov v rámci Potravi-
novej zbierky „Podeľ sa a pomôž“ v púchovskej pre-
dajni Lidl pre tých, čo to najviac potrebujú. 

V tejto súvislosti poukazujem na živý príklad z pra-
xe – Alenku Strýčkovú, ktorá bola vybratá Sloven-
ským inštitútom mládeže - IUVENTA na rozhovor za 
okrúhlym stolom. Ten sa uskutoční online 12. februá-
ra. Viac sa dočítate na strane 12. 

Máme zas sebou aj prvé tohtoročné zasadnutie 
mestskej rady, na ktorom členovia odsúhlasili a od-
poručili viaceré zásadné dokumenty do mestského 
zastupiteľstva. 

V pondelok 1. februára sme slávnostným prevza-
tím našich prvých zásielok uviedli v dopoludňajších 
hodinách, spolu s predsedom predstavenstva Slo-
venskej pošty, a. s. Martin Ľuptákom, pri hypermar-
kete Tesco, do používania BalíkoBOX. Verím, že as-
poň touto prvou malou lastovičkou môžeme prispieť  
k tomu, aby sa odľahčil spôsob komunikácie na Pošte 
1, kde je neustály problém z pohľadu čakajúcich ľudí. 
Samozrejme, veľkou výhodou bude progresívny spô-
sob rôznych platieb, ktoré ušetria čas klientom a od-
ľahčia púchovskú kamennú prevádzku pošty. Zapojiť 
sa môžete i do zaujímavej súťaže s BalíkoBOXom, roz-
hoduje len vaša nápaditosť, akým spôsobom natočí-
te video pri využívaní poštových služieb BalíkoBOXu.

Každý z nás potrebuje vidieť svetlo na konci tune-
la a ja nechcem rozprávať, že musíme ešte vydržať, 
ale je to pravda: musíme naozaj ešte chvíľu vydržať. 
Očkovanie najstarších obyvateľov prebieha postup-
ne, vznikajú nové agresívnejšie mutácie vírusu, ktoré 
spôsobujú jeho rýchlejšie šírenie, ale aj tak slniečko 
vyjde a ja verím, že s príchodom jari a teplejších dní 
nastane zlepšenie situácie. Teraz nás však na konci 
týždňa čakajú chladné, ba priam mrazivé dni, kto-
ré sú ako stvorené na strávenie romantických chvíľ  
s milovanou osobou v prírode alebo doma v obja-
tí a pri šálke horúceho čaju. Nezabudnite aspoň na 
malý prejav lásky svojej milovanej osobe, možno tak 
ako to urobili aj čitatelia Púchovských novín, ktorí sa 
zapojili do Valentínskej pošty (strana 15). Hoci teraz 
epidemiologická situácia nie je veľmi naklonená na 
organizáciu svadieb, často spomínam na slová Johna 
Lennona, ktorými sa pri sobáši prihováram snúben-
com, resp. už novomanželom: „Milujem život, pretože 
mi dal Teba. Milujem Teba, pretože Ty si môj život.“ 

Prajem vám všetkým pohodový týždeň, hlavne 
plný lásky a pokoja.

Katarína Heneková 
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V piatok 5. 2. 2021 dopoludnia zasadal 
mestský krízový štáb formou online ro-
kovania, na ktorom sa členovia venovali 
predovšetkým nadchádzajúcemu otvára-
niu škôl.

S otváraním škôl podľa rozhodnutia vlády súvise-
lo ďalšie kolo testovania na COVID-19, ktoré Mesto 
Púchov zorganizovalo v sobotu 6. 2. 2021. Mestský 
krízový štáb jednomyseľne odporučil otvorenie ma-
terských, základných škôl – prvý stupeň, a základnej 
umeleckej školy (s výnimkou spevu a výučby na dy-
chové nástroje). Zároveň jednomyseľne odsúhlasil 
odporúčanú formu testovania pre občanov, a to 
nielen pre zamestnancov a rodičov mestských škol-
ských zariadení, ale aj pre študentov stredných škôl  
a ostatných občanov, ktorí budú potrebovať k nástu-
pu do práce ku dňu 8. 2. 2021 doklad o negatívnom 
výsledku testu. Osem odberových miest bolo otvore-
ných v čase 8.00 - 18.00 hod. 

Vzhľadom na to, že v čase konania mestského krí-
zového štábu nebolo zrejmé žiadne rozhodnutie 
Vlády SR k plánovanému otvoreniu škôl, i k prezen-
tovanému zákazu vychádzania od pondelka 8. 2. 
2021, zhodli sa členovia krízového štábu na umožne-
ní pretestovať sa všetkým občanom, ktorí budú mať 
záujem sa otestovať, ako aj tým, ktorí s ohľadom na 
prezentované informácie v médiách, budú potrebo-
vať certifikát k ďalšiemu pohybu. 

Všetky náklady spojené s testovaním si Mesto 
Púchov uplatní v zmysle doteraz platných usmernení 
zo strany štátu. V súvislosti s plánovaným otvorením 
školských zariadení boli členovia krízového štábu in-
formovaní o úprave cestovného poriadku. Zároveň 
bola predložená informácia o možnosti zriadenia 
ďalšieho mobilného odberového miesta, ktoré by 

po súhlase Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva v Považskej Bystrici, bolo zriadené v autobuse  
a mohli by sa tak operatívne zabezpečiť požiadavky 
na testovanie v celom okrese. 

Členovia krízového štábu boli oboznámení aj  
s monitorovanou situáciou v marginalizovaných sku-
pinách a tiež o spôsobe zabezpečovania pitnej vody  
a dezinfekčných prostriedkov pre tieto komunity. 

Mestský krízový štáb jednomyseľne odsúhlasil 
plánovaný nákup respirátorov pre občanov mesta 
Púchov, ktorí sú vo vekovej hranici 65+, pričom po 
zabezpečení nákupu budú respirátory FFP2 distribu-
ované do poštových schránok týchto obyvateľov - 

ako tomu bolo i v prvej vlne pandémie s bavlnenými 
ochrannými rúškami.  

Úradné hodiny, ako aj samotné fungovanie Mest-
ského úradu Púchov i Mestskej knižnice Vladimíra 
Roya, budú aktualizované dodatočne po zverejnení 
platného uznesenia Vlády SR. 

V priebehu poludnia sa podarilo taktiež zabez-
pečiť na sobotu 6. 2. 2021 ešte ďalšie dve MOM, 
ktoré fungujú aj počas pracovných dní, a to MOM  
v priestoroch DHZ Púchov – v čase 10.00 – 18.00 hod.,  
a MOM v budove B2 na Kolonke – v čase 8.00 – 16.00 
hod. 

Laura Krošláková

Tretie online rokovanie mestského 
krízového štábu k otvoreniu škôl 

Na základe požiadaviek cestujúcich od utor-
ka 9.2.2021 sa upravujú MAD 6 a 6š počas pra-
covných dní v režime ako v čase prázdnin, s pri-
daním (úpravou) niektorých školských spojov:

MAD 6 - ranný spoj č. 2 nebude premávať, ale 
miesto neho bude premávať MAD 6š upraveným 
spojom č.2,

MAD 6š - pre potreby škôl bude premávať:

RÁNO: upravený spoj č.2 s odchodom z Nosíc V. 
(Hydrocentrála) o 7:05 cez Novonosickú III. (Konečná) 
o 7:16, Žel. stanicu o 7:20, ďalej bude pokračovať 
cez Trenčiansku II.(ADP) o 7:21, Spojovú o 7:22, 
ZŠ Slovanská 7:23, Továrenskú 7:25, Štefánikova 
(Divadlo) o 7:27, Kuzmányho 7:29, J.Kráľa I.(Zdravie), 
Hoštínsku (Penzion) o 7:30, Nám. slobody I. o 7:31, 
Dvory (Kaufland) o 7:32 a Okružnú I. (Tesco) o 7:33,

POOBEDE: spoj č. 3 s odchodom od Tesca o 12:32 
a príchodom do Nosíc V. (Hydrocentrála) o 13:01, 
následne aj vratný spoj č.8 s odchodom z Nosíc V. 
(Hydrocentrála) o 13:02 a príchodom k Tescu o 13:23.

Ostatné školské spoje MAD 6š NEPREMÁVAJÚ.

MAD 4š - PREMÁVA: (Conti.nást. Sever 7:10, 
Vajanského II. 7:11, Vajanského I. 7:12, Továrenská 
7:13, 1. mája, I. 7:15, Gorazdova II. 7:16, Gorazdova I. 
ZŠ 7:17, Komenského III. (Mliekáreň) 7:18, Hrabovka, 
Riečna I. 7:20)

MAD 5š - PREMÁVA : (Hrabovka, Riečna I. 7:22., 

Komenského III. (Mliekáreň) 7:26, Komenského II. 
(Jednota C) 7:28, Komenského I. (Cintorín) 7:30, 
Hoštínska (Penzión) 7:32, Námestie slobody I. 7:33, 
Okružná I.(Tesco) 7:34)

MAD 71š - NEPREMÁVA

Počas jarných prázdnin, ktoré sú v Trenčianskom 

kraji od 15.-19. februára 2021, uvedená zmena na 
linke MAD 6 a spoji č.2 neplatí a školské linky tiež  
nebudú premávať.

V sobotu, nedeľu a vo sviatok bude MAD premávať 
v obvyklom režime CP.

Zdroj: ADP, a.s., foto: S. Flimmel

Zmeny školských autobusov od 9. 2. 2021
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Prvá februárová sobota (6. 2. 2021) sa  Prvá februárová sobota (6. 2. 2021) sa  
z dôvodu otvárania škôl od pondelka  z dôvodu otvárania škôl od pondelka  
(8. 2. 2021) niesla opäť v znamení testova-(8. 2. 2021) niesla opäť v znamení testova-
nia.nia.

Štyri odberové miesta na základných školách boli 
určené priamo pre rodičov a zamestnancov MŠ a ZŠ. 
Tí prichádzali na testovanie podľa harmonogramu 
zostaveného vedením danej školy, ostatné štyri od-
berové miesta vyčlenilo Mesto Púchov pre verejnosť 
a študentov SŠ. V dopoludňajších hodinách využilo 
možnosť otestovať sa na 8 OM zriadených Mestom 
Púchov celkom 1430 osôb, pozitívne testovaných 
bolo 7 z nich, čo tvorí mieru pozitivity 0,49 %. Pre 
úplnosť uvádzame, že v týchto číslach nie sú zahr-
nuté testovania prebiehajúce na stálych MOM – DHZ 
Púchov a Kolonka. 

Večerné celkové vyhodnotenie sobotňajšieho tes-
tovania ukázalo, že sa na ôsmych odberových mies-
tach, zriadených Mestom Púchov, celkom testovania 
zúčastnilo 3083 ľudí. Z tých malo pozitívny výsledok 
testu 16 ľudí, čo vykazuje mieru pozitivity 0,52 per-
centa.

Mesto Púchov umožnilo otestovať sa nielen všet-
kým zamestnancom škôl, ktoré plánovalo v ponde-
lok otvoriť, ale aj rodičom detí, ktoré do školských 
zariadení nastúpia, študentom posledných roční-
kov SŠ, ale aj širokej verejnosti – ľuďom, ktorí budú 
potrebovať certifikát s negatívnym výsledkom pre 
nástup do zamestnania či na využitie konkrétnych 
služieb. 

Od stredy avizované uznesenie vlády SR o predĺže-
ní núdzového stavu, ako aj o špecifikácii podmienok 
zákazu vychádzania, bolo zverejnené až niekoľko 

hodín pred plánovaným testovaním. Tak sa rozhod-
nutie samosprávy o zabezpečení testovania ukázalo 
ako správne. Primátorka Katarína Heneková uviedla, 
že občania nemôžu doplácať na váhavé a neskoré 
rozhodnutia vlády SR. Potrebujú jasné pravidlá  
k tomu, aby mohli aspoň ako-tak normálne fungovať 
a ísť bezpečne do práce, banky, k lekárovi či na úrad. 

„Verím, že sme aspoň čiastočne pomohli nielen 
tým, ktorí sa cítili zle a mohli si tak overiť svoj zdra-
votný stav, ale aj tým, ktorí potrebujú certifikát k ďal-
šiemu pohybu. Ďakujem touto cestou ešte raz všet-
kým členom odberových tímov za ich neúnavnosť  

a pozitívny prístup, napriek veľkej únave, a samozrej-
me ďakujem spolupracovníkom z mestského úradu, 
ktorí strávili ďalšie veľké množstvo hodín s prípravou 
a organizáciou testovania. Poďakovanie patrí aj vám 
všetkým, ktorí ste sa prišli otestovať, boli trpezliví  
a zodpovední,“ dodala primátorka Heneková.

V nedeľu Mesto Púchov testovanie neorganizova-
lo. Opätovnú možnosť otestovať sa občania majú 
od pondelka - na troch stálych MOM, zriadených 
súkromnými zdravotnými spoločnosťami.

Laura Krošláková

Po siedmich týždňoch môžu ísť 
žiaci opäť do školy

Návrat detí do škôl je potrebným krokom 
Štátny pedagogický ústav a Výskumný Štátny pedagogický ústav a Výskumný 
ústav detskej psychológie a patopsycho-ústav detskej psychológie a patopsycho-
lógie vítajú rozhodnutie, ktoré umožní lógie vítajú rozhodnutie, ktoré umožní 
postupný návrat detí do škôl. postupný návrat detí do škôl. 

Žiaci stredných škôl sa vzdelávajú dištančne od už Žiaci stredných škôl sa vzdelávajú dištančne od už 
od 12. októbra minulého roka, žiaci druhého stupňa od 12. októbra minulého roka, žiaci druhého stupňa 
sa k nim pridali koncom októbra 2020. Od januára sa k nim pridali koncom októbra 2020. Od januára 
2021 bolo prezenčné vyučovanie v školách prerušené 2021 bolo prezenčné vyučovanie v školách prerušené 
aj pre žiakov prvého stupňa základných škôl a všet-aj pre žiakov prvého stupňa základných škôl a všet-
kých ročníkov základných a stredných škôl pre žiakov kých ročníkov základných a stredných škôl pre žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Návrat žiakov do škôl je mimoriadne dôležitý na Návrat žiakov do škôl je mimoriadne dôležitý na 
prvom stupni základných škôl prvom stupni základných škôl 

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) považuje postupný Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) považuje postupný 
návrat žiakov do školských lavíc za dobré rozhod-návrat žiakov do školských lavíc za dobré rozhod-
nutie. Za mimoriadne dôležitý ho považuje na prvom nutie. Za mimoriadne dôležitý ho považuje na prvom 
stupni základných škôl, kde je proces osvojovania si stupni základných škôl, kde je proces osvojovania si 
učiva viazaný na prítomnosť učiteľa alebo učiteľky. učiva viazaný na prítomnosť učiteľa alebo učiteľky. 
Správne osvojovanie si základov písania, čítania  Správne osvojovanie si základov písania, čítania  
a základných matematických operácií sú procesy, pri a základných matematických operácií sú procesy, pri 
ktorých je učiteľ alebo učiteľka nezastupiteľný.ktorých je učiteľ alebo učiteľka nezastupiteľný.

Dištančný spôsob výučby prehlbuje rozdiely aj  Dištančný spôsob výučby prehlbuje rozdiely aj  
u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, preto bolo z hľadiska ŠPÚ prioritou potrebami, preto bolo z hľadiska ŠPÚ prioritou 
prezenčné vzdelávanie aj týchto detí. Realizácia prezenčné vzdelávanie aj týchto detí. Realizácia 
výučby pre žiakov s rôznym druhom znevýhodnenia, výučby pre žiakov s rôznym druhom znevýhodnenia, 
ako napríklad žiakov so sluchovým alebo zrakovým ako napríklad žiakov so sluchovým alebo zrakovým 
znevýhodnením, môže byť počas dištančného znevýhodnením, môže byť počas dištančného 

vzdelávania veľmi obmedzená, prípadne až nemožná, vzdelávania veľmi obmedzená, prípadne až nemožná, 
čím sa ich znevýhodnenie ešte prehlbuje. čím sa ich znevýhodnenie ešte prehlbuje. 

Dlhé obdobie zatvorených škôl malo negatívne Dlhé obdobie zatvorených škôl malo negatívne 
dopady na duševné zdravie detídopady na duševné zdravie detí

Výskumného ústavu detskej psychológie a pato-Výskumného ústavu detskej psychológie a pato-
psychológie (VÚDPaP) upozorňuje na to, že dlhé ob-psychológie (VÚDPaP) upozorňuje na to, že dlhé ob-
dobie zatvorených škôl malo negatívne dopady na dobie zatvorených škôl malo negatívne dopady na 
duševné zdravie a psychickú pohodu detí a mladých. duševné zdravie a psychickú pohodu detí a mladých. 
Krízová telefónna linka VÚDPaP počas 14 dní v roku Krízová telefónna linka VÚDPaP počas 14 dní v roku 
2021 fungovania zaznamenala viac ako 60 telefoná-2021 fungovania zaznamenala viac ako 60 telefoná-
tov o pomoc. tov o pomoc. 

Sociálna izolácia prispieva k úzkostnému spracova-Sociálna izolácia prispieva k úzkostnému spracova-
niu súčasnej situácie, čo môže viesť k emocionálnym niu súčasnej situácie, čo môže viesť k emocionálnym 
poruchám. Dôkazom je početný nárast volaní o po-poruchám. Dôkazom je početný nárast volaní o po-
moc na všetkých linkách podpory. Alarmujúci je tiež moc na všetkých linkách podpory. Alarmujúci je tiež 
nárast psychických ťažkostí u mladších detí. Mnohé nárast psychických ťažkostí u mladších detí. Mnohé 
deti uviazli v dôsledku obmedzení v nefungujúcich deti uviazli v dôsledku obmedzení v nefungujúcich 
rodinách. Nezriedka sú svedkami konfliktných situácií rodinách. Nezriedka sú svedkami konfliktných situácií 
a situácii domáceho násilia, ktoré je pre nich trauma-a situácii domáceho násilia, ktoré je pre nich trauma-
tizujúce.tizujúce.

Deťom chýbajú sociálne vzťahy. Následky dištančnej Deťom chýbajú sociálne vzťahy. Následky dištančnej 
formy vzdelávania budeme ešte dlho pociťovať  formy vzdelávania budeme ešte dlho pociťovať  
a nevieme, kedy sa s nimi vyrovnáme. Online vyučo-a nevieme, kedy sa s nimi vyrovnáme. Online vyučo-
vanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú in-vanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú in-
terakciu v triede. Žiaci počas dištančného vzdelávania terakciu v triede. Žiaci počas dištančného vzdelávania 
strácajú pracovné návyky, prerušil sa im režim dňa. Vo strácajú pracovné návyky, prerušil sa im režim dňa. Vo 
VÚDPaP pracujú s informáciami od rodičov, že mno-VÚDPaP pracujú s informáciami od rodičov, že mno-
ho detí sa vzdeláva v posteli a v pyžame. V online ho detí sa vzdeláva v posteli a v pyžame. V online 
pries tore trávia niektoré deti aj 16 hodín denne.pries tore trávia niektoré deti aj 16 hodín denne.

Návrat žiakov do škôl je podmienený testovaním Návrat žiakov do škôl je podmienený testovaním 
zákonných zástupcov detízákonných zástupcov detí

ŠPÚ aj VÚDPaP citlivo vnímajú obavy verejnosti, ŠPÚ aj VÚDPaP citlivo vnímajú obavy verejnosti, 
ktoré návrat detí do škôl vyvoláva. Spoliehajú sa na ktoré návrat detí do škôl vyvoláva. Spoliehajú sa na 
stanovisko pandemickej komisie, ktorá postupný stanovisko pandemickej komisie, ktorá postupný 
návrat žiakov do škôl odporúčala. Je podmienený návrat žiakov do škôl odporúčala. Je podmienený 
sprísnením opatrení v iných oblastiach a pravidelným sprísnením opatrení v iných oblastiach a pravidelným 
testovaním zákonných zástupcov detí a žiakov od testovaním zákonných zástupcov detí a žiakov od 
druhého stupňa základných škôl.druhého stupňa základných škôl.

Školy sa pri obnovovaní prezenčného vzdelávania Školy sa pri obnovovaní prezenčného vzdelávania 
stále riadia tzv. školským semaforom, ktorý stanovuje stále riadia tzv. školským semaforom, ktorý stanovuje 
konkrétne a veľmi prísne opatrenia v prípade, že sa na konkrétne a veľmi prísne opatrenia v prípade, že sa na 
škole potvrdí pozitívny prípad ochorenia COVID-19. škole potvrdí pozitívny prípad ochorenia COVID-19. 
Zároveň, pri postupnom otváraní škôl je potrebné Zároveň, pri postupnom otváraní škôl je potrebné 
rešpektovať usmernenia miestne príslušných Re-rešpektovať usmernenia miestne príslušných Re-
gionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré  gionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré  
v prípade potreby môžu pravidlá, nastavené v COVID v prípade potreby môžu pravidlá, nastavené v COVID 
automate, sprísniť.automate, sprísniť.

V Púchove nastúpilo do škôl takmer 90 % detíV Púchove nastúpilo do škôl takmer 90 % detí
Podľa údajov oddelenia školstva, sociálnych vecí  Podľa údajov oddelenia školstva, sociálnych vecí  

a kultúry Mestského úradu Púchov z celkového počtu a kultúry Mestského úradu Púchov z celkového počtu 
žiakov 1. stupňa mestských základných škôl (760) žiakov 1. stupňa mestských základných škôl (760) 
nastúpilo v pondelok 8. februára 672 žiakov, teda  nastúpilo v pondelok 8. februára 672 žiakov, teda  
88 %. Do školského klubu detí nastúpilo 446 (celkový 88 %. Do školského klubu detí nastúpilo 446 (celkový 
počet 603), čo je 74 %. Z celkového počtu detí v ma-počet 603), čo je 74 %. Z celkového počtu detí v ma-
terských školách (552), nastúpilo v pondelok 396 detí, terských školách (552), nastúpilo v pondelok 396 detí, 
teda 72 %.teda 72 %.

Zdroj: stapedu.sk , MsÚ PúchovZdroj: stapedu.sk , MsÚ Púchov
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Mestská polícia
Neustrážil psa
Hliadka mestskej polície riešila prípad útoku psa 

na iného psa. Majiteľka napadnutého psa infor-
movala, že agresívny pes napadol jej psa a spô-
sobil mu zranenia, ktoré si vyžiadali zákrok veteri-
nára s nákladmi 89 eur. Majiteľ psa, ktorý zranenia 
spôsobil, zaplatil pokutu 10 eur a žene uhradil 
náklady na veterinárnu starostlivosť. 

Nebezpečný strom odstránili 
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého je na Trenčian-
skej ulici za uhoľným skladom spadnutý strom, 
hrozilo, že spadne na cestu. Hliadka zistila, že na 
mieste je vyvrátený strom, ktorý zasahoval nad 
cestu. Mestskí policajti oznámili prípad na Podnik 
technických služieb mesta Púchov, ktorý zabez-
pečil jeho odstránenie. Hliadka z miesta vyhoto-
vila fotodokumentáciu.

Telefón vrátili majiteľovi
Na dispečingu mestskej polície prevzali od 

ženy z Púchova nájdený mobilný telefón čiernej 
farby. V čiernom koženom puzdre telefónu bol 
negatívny certifikát o teste na COVID-19. Žena in-
formovala, že telefón našla na Zábrehu v utorok  
2. februára v ranných hodinách. Mestskí policajti 
zistili majiteľa mobilného telefónu a podvečer mu 
ho odovzdali. 

Oznámenie podať nechcel
Na oddelenie mestskej polície prišiel muž, 

ktorý oznámil, že na cyklotrase pri obci Nimnica 
ho napadol neznámy muž vo veku asi 33 rokov. 
Neznámy útočník mal mať na sebe športový 
odev čiernej farby a čiernu čiapku, výšku asi 180 
centimetrov, chudej postavy. Mestskí policajti 
muža upozornili, že oznámenie musí podať na 
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Púcho-
ve, keďže k údajnému napadnutiu nedošlo v ka-
tastri mesta Púchov, ale v katastri obce Nimnica. 
Muž odmietol podať oznámenie na štátnu po-
líciu, uviedol, že chcel mestských policajtov iba 
informovať.

Mladého „masochistu“ odviezli na 
psychiatriu

Hliadka mestskej polície zasahovala na zá-
klade telefonického oznámenia v bytovke na 
Chmelinci, kde mal syn oznamovateľa rozbíjať 
zariadenie bytu. Oznamovateľ umožnil hliadke 
vstup do bytu. Mestskí policajti na mieste zistili, 
že syn sa zabarikádoval nábytkom vo svojej izbe 
a odmietal otvoriť. Na výzvu hliadky neskoršie 
nábytok odstránil a umožnil vstup do izby. Na 
príchod polície reagoval podráždene, vulgárne 
nadával a tvrdil, že v byte si môže robiť čo chce 
a policajti sa nemajú starať, čo tam robí a ako sa 
správa k rodičom. Javil sa ako podnapitý alebo 
pod vplyvom inej návykovej látky a ľavé pred-
laktie mal porezané asi na desiatich miestach, 
z ktorých krvácal. Boli vidieť aj staré jazvy po 
sebapoškodzovaní a priznal, že už sa nejaký čas 
reže aj na nohách. Po vystupňovaní agresivity 
zobral do rúk žiletku a vyhrážal sa ublížením si. 
Hliadka ho vyzvala, aby žiletku odovzdal, čo však 
odmietol. Preto mestskí policajti voči nemu pou-
žili donucovacie prostriedky hmaty, chvaty a slu-
žobné putá. Prípad mestskí policajti oznámili na 
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Púcho-
ve, odkiaľ na miesto vyslali policajnú hliad ku  
a zdravotných záchranárov. Po prvotnom oše-
trení chlapca odviezli na detskú psychiatriu na 
ďalšie vyšetrenia. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla 
v Púchovskom okrese minulý týždeň o 20 percent 
na úroveň 492 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola  
v okrese Púchov štvrtá najnižšia v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týždeň 
836 akútnych respiračných ochorení, čo predstavu-
je chorobnosť 493 ochorení na 100.000 obyvateľov.  
V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla cho-
robnosť o päť percent. Najvyššia chorobnosť bola 

v Trenčianskom kraji v okrese Myjava, kde dosiahla 
úroveň 643 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najniž-
šia chorobnosť – 197 ochorení na 100.000 ochorení, 
bola v okrese Partizánske.

Z celkového počtu ochorení bolo 14 ochorení na 
chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková 
chorobnosť v Trenčianskom kraji stúpla v porovnaní 
s predchádzajúcim týždňom o 43 percent. 

Informoval Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva v Považskej Bystrici. 

(r)

Chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia klesla o 20 percent

V štvrtom kalendárnom týždni sa na cestách Tren-
čianskeho samosprávneho kraja stalo 27 dopravných 
nehôd, čo bol druhý najväčší počet spomedzi všet-
kých slovenských krajov. V porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roku stúpol ich počet o 12. Pri 
dopravných nehodách v Trenčianskom kraji zomrel 
vo štvrtom týždni jeden človek, dve osoby utrpeli 
ťažké zranenia.

Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho kra-
ja stalo 86 dopravných nehôd, čo je o 13 viac ako  
v rovnakom období roku 2020. Zomreli pri nich dvaja 
ľudia, šesť osôb utrpelo ťažké zranenia. Bilancia mŕt-

vych a ťažko zranených je rovnaká, ako v porovnateľ-
nom obdobé minulého roku. 

Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 
724 dopravných nehôd (medziročný pokles o 240). 
Zomrelo pri nich 13 ľudí, čo je o šesť menej, ako  
v rovnakom období roku 2020. Ťažké zranenia utrpe-
lo 32 osôb (medziročný pokles o 39). 

Najviac obetí dopravných nehôd má v tomto roku 
Prešovský samosprávny kraj, kde na cestách zomreli 
už štyria ľudia. Nikto nezomrel pri dopravnej nehode 
iba na cestách Trnavského samosprávneho kraja. 

(r)

Krajské cesty majú druhú obeť

V priebehu mesiaca január 2021 uskutočnili prí-
slušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji celkom 213 výjazdov. Z tohto počtu 
bolo najviac – 65, technických zásahov. Nasledovalo 
56 zásahov pri dopravných nehodách, 46 výjazdov 
k požiarom a 40 ekologických zásahov. Okrem toho 
hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali tri 
požiarno-previerkové cvičenia a tri výjazdy k udalos-

tiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.
Priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za 

mesiac január vyčíslené na viac ako 218.000 eur. 
Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji predstavovali v sledovanom období 
hodnotu viac ako 1,38 milióna eur. 

Zdroj a foto: KR HaZZ Trenčín

Hasiči v kraji zachránili v januári 
majetok za 1,38 milióna eur
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Začiatok minulého roka prišiel tak normálne, 
obyčajne. Ľudia podopíjali šampanské, teda vlastne 
najmä sekt, aby sa enológovia neurazili a začali na-
pĺňať, ale aj zabúdať na prijaté predsavzatia. Určite 
by sa našlo aj pár takých, čo príchod nového roku ani 
nezaregistrovali a teda nemuseli ani nič riešiť. 

Nastúpil nový rok, ktorý okrem prívlastku volebný 
nemal byť ničím osobitým. Jedným však určite bol, 
Divadelný súbor MAKYTA OZ naštudoval novú diva-
delnú hru a plánoval ju v roku 2020 uviesť na scénu. 
V spolupráci s hosťujúcim režisérom Jánom Chalúp-
kom súbor už v roku 2019 začal skúšať novú divadel-
né hru s názvom „Zbohom rodina“, ale z technických 
dôvodov bola premiéra odložená až na posledný 
februárový deň roku nasledujúceho. 

Predstavenie sa vydarilo, publikom bolo spokojné, 
súbor dostal novú energiu, ale potom... začal nás 
všetkých strašiť COVID. Plány boli skvelé, ale COVID 
všetkých a všetko pribrzdil. Plánované predstave-
nia sa museli zrušiť. Malá iskierka sa však zjavila za-
čiatkom leta, keď súbor dňa 19. 6. 2020 v divadle  
v Púchove uviedol reprízu určenú pre „ľudí z prvej lí-
nie“. Po tomto púchovskom predstavení súbor ešte 
raz uviedol hru v Kúpeľoch Nimnica. 

Po čiastočnom ústupe pandémie v lete kultúra do-
stala novú šancu a začala pomaly ožívať. Súbor sa 
chopil príležitosti a prihlásil sa do oblastnej prehliad-
ky ochotníckych divadelných súborov, nakoľko súťaž 

nebola zatiaľ zrušená. Dňa 19. 9. 2020 o 19.00 v diva-
delnej sále kúpeľov Nimnica odohrali členovia Diva-

delného súboru 
MAKYTA OZ 
súťažné pred-
stavenie „Zbo-
hom rodina“ za 
účasti hodnotia-
cej poroty.

Z dôvodu 
d o d r ž a n i a 
prísnych bez-
p e č n o s t n ý c h 
opatrení bolo 
p r e d s t a v e n i e 
dostupné iba 
pre kúpeľných 
hostí, ktorí mali 
povinnosť mať 
počas celého 
p r e d s t a v e -
nia nasadené 
ochranné rúška. 

A potom sme už iba čakali na hodnotenie a roz-
hodnutie poroty. Hodnotenie sme dostali spolu aj 
s rozhodnutím, že postup do krajského kola získal 
súbor HUGO z Pruského. Za účasť v prehliadke náš 
súbor dostal diplom, ale zvlášť potešujúca je skutoč-
nosť, že dvaja naši členovia Vladimír Gabčo a Peter 
Pantúček získali diplom za herecký výkon. Odovzdá-
vanie ocenení sa uskutočnilo dňa 3. 12. 2020 v pries-
toroch Považského osvetového strediska v Považskej 
Bystrici. Za náš súbor sa stretnutia zúčastnil predseda 
občianskeho združenia.

Podporiť nás môžete venovaním 
2% zo svojich daní:

Divadelný súbor MAKYTA o.z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42020328
Sídlo organizácie: Hoenningovo námestie 2002/5
Mesto: Púchov 
PSČ: 02001

Peter Ondrášik, 
predseda Občianskeho združenia DS MAKYTA

Foto: Ľuba Bašová

Krátke ohliadnutie za minulým rokom

Národná rada SR schválila v prvom čítaní návrh 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon). Cieľom predloženého návrhu je 
zefektívnenie regulácie reklamných stavieb zabez-
pečením silných a zároveň spravodlivých nástrojov 
pre mestá, obce a štát.

Podľa navrhovaného zákona sa reklamné stavby 
budú v rámci stavebného povoľovacieho konania 
povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. 
Návrh zákona ustanovuje ich trvanie obmedzené na 
dobu 3 rokov sa stanú stavebnými povoleniami na 
dobu určitú s platnosťou do 30. apríla 2024. Vlastní-
ci reklamných stavieb môžu požiadať o predĺženie 
doby trvania reklamnej stavby v súlade so zákonom. 

Týmto sa zabezpečí, že mestá a obce budú môcť 
periodicky prehodnocovať umiestňovanie reklam-
ných stavieb na ich územiach a v prípade, že zdôvod-

nia, že ich množstvo je neúnosné, môžu na túto 
skutočnosť poukázať pri predlžovaní doby trvania 
reklamnej stavby v konaní pred stavebným úradom. 
To môže viesť k nepredĺženiu doby trvania reklam-
nej stavby. V takom prípade má vlastník takejto re-
klamnej stavby povinnosť reklamnú stavbu odstrániť  
v stanovenej lehote. Nesplnenie povinnosti je sank-
cionované. Ak vlastník v lehote povinnosť nesplní, 
rozhodnutie o nepredĺžení doby trvania reklamnej 
stavby poslúži aj ako exekučný titul na odstránenie 
reklamnej stavby na náklady vlastníka.

Novela zákona rozširuje okruh subjektov, ktoré 
môžu ohlásiť odstránenie stavby. Týmto subjektom 
je obec, ak ide o reklamnú stavbu v jej sídelnom 
útvare. Obce by mali mať možnosť iniciovať ohlá-
senie o odstránení nelegálnych reklamných stavieb  
v ich sídelnom útvare, nakoľko práve obce majú na-
jlepšie informácie o nelegálnych reklamných stav-

bách umiestnených na ich územiach. V prípade, ak 
stavebný úrad zistí, že predmetná reklamná stavba je 
postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpo-
re s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebné-
ho úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba 
ohlásiť, alebo v rozpore s ním, potom v stanovenej 
lehote vydá súhlas s odstránením reklamnej stavby 
na náklady vlastníka.

Novela ďalej zvyšuje sankcie za nedodržiavanie 
zákona tak, aby pôsobili odstrašujúco. V súčasnosti 
sankcie túto úlohu neplnia, sú skôr symbolické, a je 
bežnou praxou, že vlastníci vedome kalkulujú s tým, 
že proces udelenia sankcie, ak k udeleniu sankcie 
vôbec dôjde, trvá tak dlho, že sa im sankcia počas 
doby, kedy prevádzkujú reklamné stavby v rozpore 
so zákonom, niekoľkonásobne vráti. Zvýšením pokút 
sa tak očakáva aj pozitívny dopad na verejné finan-
cie.                                                     Zdroj: zmos.sk

Zľava: Andrej Škvaro, vedúci DS HUGO Pruské, Peter Ondrášik, vedúci DS MAKYTA OZ, Hana Malovcová, vedúca 
Dubnické divadlo, Tamáš Tináth, ocenený člen Dubnického divadla

Zľava: Peter Pantúček, Alena Hudeková a Vladimír Gabčo

Smerom k znižovaniu vizuálneho smogu
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Polícia SR v rámci svojej facebookovej 
kampane proti hoaxom upozorňuje na 
hoaxy o očkovacom preukaze.

Na základe medializovaných informácií z prostre-
dia rozhovorov medzi lídrami členských štátov EÚ 
vyplýva, že cestovanie medzi krajinami možno bude 
podmienené vakcináciou proti ochoreniu Covid-19. 
A s tým má medzinárodný očkovací preukaz priamy 
súvis. 

Konšpirátori šíria tieto konštrukcie:
- pohyb medzi krajinami bude pre nezaočkovaných 

obmedzený až nemožný, a teda dôjde k obmedzeniu 
ich slobodu pohybu a k zrušeniu Schengenu,

- podmienenie pohybu s „papierikom“ bude zása-
hom do ľudských práv, ktorý nás bude stavať do jed-
nej roviny so Židmi z čias druhej svetovej vojny,

- podmieňovanie cestovania s „papierikom“ je ďal-
ším príkladom svetovlády, nadvlády jednotlivcov, 
bohatých miliardárov, farma spoločností a ďalších 
osôb a inštitúcií.

Pre konšpirátorov máme zlú správu. Podmienenie 
pohybu medzi krajinami na základe „papierika“ nie 
je výmyslom koronakrízy. Už roky existuje medziná-
rodný očkovací preukaz. Potrebujete ho v prípade, ak 
cestujete do krajiny, ktorá si vstup na svoje územie 
podmieňuje vakcináciou prichádzajúcej osoby proti 
určenému ochoreniu. Napríklad, ak by ste chceli ces-
tovať do Mali alebo Francúzskej Guyany, musíte byť 
zaočkovaní proti žltej zimnici. 

Zoznam krajín, kde sa vyžaduje a odporúča očko-

vanie proti špecifickým 
ochoreniam je dostupný 
na webe Úrad verejného 
zdravotníctva Slovens-
kej republiky. Očkovanie 
si cestujúci zabezpečí 
po vlastnej línii, teda  
v našom prípade na Slo-
vensku, pričom si hradí 
náklady s ním spojené. 
Očkovanie lekár zapíše 
do medzinárodného 
očkovacieho preukazu, 
ktorým sa preukážete 
po prílete na letisku col-
níkovi. Ako môžeme vi-
dieť, cestovanie podmi-
enené očkovaním nie je 
výmyslom koronavírusu. 

Povinnosť, respektíve 
jeho odporúčanie si ria-
dia jednotlivé krajiny 
podľa aktuálnej situácie 
na svojom území. Keďže 
celý svet čelí ochoreniu 
Covid-19, je možné, že 
viacero krajín podmieni 
vstup na svoje územie očkovaním proti tomuto víru-
su a Covid-19 sa tak zaradí vedľa dlhodobo známych 
chorôb do kolóniek očkovacieho preukazu. Nepô-
jde o nič nové, svet sa iba prispôsobí novej situácii 

a bude záležať (aj) na zodpovednosti všetkých oby-
vateľov Zeme, či nám raz prípadný medzinárodný 
očkovací preukaz, až na pár výnimiek, bude na nič. 

Zdroj: Hoaxy a podvody - Polícia SR

Medzinárodný očkovací preukaz už existuje roky

Svetový deň boja proti rakovine sa každý rok koná 
4. februára. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť milió-
nov ľudí na možnosti, ako znížiť riziko vzniku onkolo-
gického ochorenia prostredníctvom včasnej preven-
cie a zdravého životného štýlu.

Každý rok na Slovensku pribudne viac ako 30.000 
nových prípadov onkologických ochorení. Podľa Ná-
rodného centra zdravotníckych informácií boli v roku 
2019 nádorové ochorenia u nás druhou najčastejšou 
príčinou úmrtia (zomrelo na ne 13.500 Slovákov). 
Úmrtia mužov na nádory tvorili 27,7 % a úmrtia žien 
22,9 %. U oboch pohlaví bolo úmrtie najčastejšie 
spôsobené v dôsledku onkologických ochorení trá-
viacich orgánov. U mužov nasledovali nádory dý-
chacích a vnútrohrudníkových orgánov, mužských 
pohlavných orgánov a močového systému. V ženskej 
populácii to boli nádory prsníka, ženských pohlav-

ných orgánov či dýchacích a vnútrohrudníkových 
orgánov.

Hoci sa počet prípadov u väčšiny nádorových 
ochorení každoročne zvyšuje, existujú také, ktoré 
je možné efektívne zachytiť u bezpríznakových ľudí  
v skorom štádiu, kedy existuje možnosť ich úplného 
vyliečenia. Takéto včasné vyhľadávanie nádorových 
ochorení je označované ako onkologický skríning  
a v súčasnosti je jednoznačne odporúčaný pre kar-
cinóm hrubého čreva a konečníka, karcinóm krčka 
maternice a karcinóm prsníka.

Pre pandémiu je aktuálne obdobie pre ľudí s rako-
vinou mimoriadne náročné a rizikové. V rámci pris-
pôsobených aktuálnych projektov a aktivít sa môžu 
pacienti a ich blízki obrátiť na bezplatnú Onkopo-
radňu Ligy proti rakovine či na bezplatnú sieť on-
kopsychológov. V čase hodín Onkoporadne môžete 

na bezplatnej linke 0800 11 
88 11 alebo poradna@lpr.sk 
kontaktovať skúsených leká-
rov, psychológov, výživových 
asistentov a sociálno-právne 
poradkyne. Viac informácií 
nájdete na webe Ligy proti 
rakovine.

Prevencia je základ
Dôležité je poznať možnosti, 

ako znížiť riziko vzniku rako-
viny prostredníctvom včasnej 
prevencie a zdravého život-
ného štýlu. Príčinou 80 – 90 
% prípadov rakoviny sú prá-
ve riziká životosprávy, 5 – 10 
% tvorí pracovné a životné 
prostredie a 1 až 5 % má na 
svedomí dedičnosť. Zásadami 
prevencie sa vieme vyhnúť až 

90 % z nich. Chráňte sa nimi po celý život:
• Nefajčite a neužívajte tabak v žiadnej forme.
• Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostre-

die. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku.
• Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť.
• Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený se-

dením.
• Zdravo sa stravujte: jedzte veľa celozrnných potra-

vín, strukovín, zeleniny a ovocia; obmedzte vysoko-
kalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) 
a vyhýbajte sa sladeným nápojom. Vyhýbajte sa tiež 
mäsovým výrobkom; obmedzte spotrebu červeného 
mäsa a potravín s vysokým obsahom soli.

• Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho 
množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie al-
kohol nepiť.

• Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – pla-
tí to najmä pre deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepo-
užívajte soláriá.

• Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými 
látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci.

• Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému 
žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmer-
né hodnoty žiarenia znížili.

• Pre ženy: Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny 
u matky, ak je to možné, dojčite. Substitučná hormo-
nálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny, 
obmedzte jej používanie.

• Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na progra-
me očkovania proti hepatitíde typu B (novorodenci) 
a ľudskému papilomavírusu (dievčatá aj chlapci).

• Zúčastňujte sa na organizovaných programoch 
skríning rakoviny: hrubého čreva (muži aj ženy), prs-
níka (ženy), krčka maternice (ženy).

Národné centrum zdravotníckych informácií, 
foto: pixabay

4. február - Svetový deň boja proti rakovine
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Na Slovensku máme zatiaľ k dispozícii 
tri typy očkovacích látok proti COVID-19. 
Líšia sa nielen princípom fungovania, ale 
aj účinnosťou a odporúčaným vekovým 
ohraničením pre zaočkovanie.

V súčasnosti je vo vývoji viac ako 160 rôznych ty-
pov vakcín proti COVID-19, pričom niektoré boli už 
v minulosti využívané na iné infekčné ochorenia  
a niektoré sú úplne novými konceptami.

Vakcíny RNA/mRNA – Moderna, Pfizer/BioNTech
Vakcína, ktorej krátko pred Vianocami Európska 

lieková agentúra odporučila udelenie podmienečnej 
registrácie a následne ju schválil aj slovenský Štátny 
ústav na kontrolu liečiv, má názov Comirnaty (Pfizer/
BioNTech). Očkovanie touto vakcínou spustila na za-
čiatku decembra Veľká Británia. USA očkujú vakcínou 
na rovnakej báze od polovice decembra 2020. Slo-
venská republika začala vakcínou Comirnaty očkovať 
krátko po Vianociach.

Táto vakcína je založená na použití genetickej infor-
mácie priamo z vírusu, ktorá je vložená do tukového 
obalu, vďaka čomu sa RNA dostane jednoduchšie do 
buniek. Zároveň, ak by sme nepoužili obal, naše telo 
by vírusovú informáciu automaticky mohlo zničiť ako 
narušiteľa a samotná vakcína by nesplnila svoju funk-
ciu. Po očkovaní sa teda do tela nedostane celý vírus, 
ale iba jedna konkrétna vírusová bielkovina. RNA sa  
v cytoplazme bunky následne prepisuje do bielko-
viny, ktorá sa buď produkuje na povrchu tej bunky, 
alebo ide priamo von. Tým sa vystaví imunitnému 
systému, ktorý si vytvorí svoju reakciu – protilátkovú 
odpoveď. Vírusová informácia vôbec nepríde do kon-
taktu s našou DNA, ktorá sa nachádza v jadre bunky. 
Po použití naša bunka RNA zničí.

Vektorové vakcíny – AstraZeneca, Sputnik
Vektorová vakcína Sputnik V bola použitá na za-

čiatku decembra, kedy Rusko ako prvá krajina na 
svete spustilo očkovanie svojich obyvateľov. Od ja-
nuára 2021 začala vakcínou spoločnosti AstraZene-
ca/Oxfordská univerzita očkovať obyvateľov aj Veľká 
Británia. Na spôsob využitia vektorových vakcín  
v boji proti ochoreniu COVID-19 sa zamerali viaceré 
spoločnosti.

COVID-19 Vakcína AstraZeneca predstavuje tzv. 
adenovírusovú vakcínu. Jej úlohou je pripraviť ľud-
ský organizmus na obranu voči infekcii, ktorú spôso-
buje koronavírus SARS-CoV-2. Vírus používa na vstup 
do buniek ľudského organizmu tzv. spike proteín, 
ktorý sa nachádza na povrchu vírusu.

Vakcínu tvorí modifikovaný adenovírus, ktorý obsa-
huje gén na tvorbu spike proteínu. Samotný adeno-
vírus sa nemôže množiť ani spôsobiť ochorenie. Po 
očkovaní sa gén na tvorbu spike proteínu dostane 
do buniek ľudského tela a ľudský organizmus si po 
očkovaní spike proteín sám vytvorí. Ľudský imunit-
ný systém rozpozná tento proteín ako cudzí a spustí 
obrannú reakciu – začne tvoriť protilátky a T-bunky. 
Ak sa následne ľudský organizmus stretne s korona-
vírusom jeho imunitný systém ho rozpozná a dokáže 
voči nemu bojovať: protilátky a T-bunky vírus zabijú, 
zabránia jeho vstupu do ľudských buniek a zničia 
infikované bunky, a tak ochránia organizmus pred 
rozvojom ochorenia COVID-19. Spike proteín je pri-
tom len malou časťou vírusu a nie je schopný vyvolať 
infekciu COVID-19.

Ďalšie typy vakcín, ktoré u nás zatiaľ nie sú 
schválené:

Vakcíny na báze bielkovín
Do tela sa vpichne priamo cieľový proteín, v tom-

to prípade koronavírusový spike proteín pripravený 
biochemickými metódami. Na zosilnenie imunitnej 

odpovede tieto vakcíny okrem proteínu obsahujú aj 
druhú zložku, tzv. adjuvans. Ide o desaťročiami pre-
verenú technológiu, ktorú využíva napríklad vakcína 
proti hepatitíde typu B.

Výhodami proteínových vakcín sú veľká globálna 
kapacita výroby a možnosť dlhodobého skladovania 
pri 4 °C, nevýhodou je zdĺhavejší vývoj. Patrí sem vak-
cína vyvíjaná napríklad spoločnosťami Sanofi/GSK  
a Novavax. Obe používajú rovnaký proteín, ale odliš-
ný adjuvans. Účinnosť vakcíny Novavaxu je 95 % (85 
% v prípade britskej mutácie).

Oslabené alebo inaktivované celovírusové vak-
cíny

Vírus SARS-CoV-2 je v tomto type vakcíny v očkova-
cej látke buď oslabený, ale stále žije, alebo je inakti-
vovaný. Takýto vírus nespôsobuje ochorenie, napriek 
tomu generuje imunitnú odpoveď. Nevýhodou živej 
vakcíny je jej veľmi zdĺhavý vývoj a možnosť, že sa 
pôvodcovi choroby znovu vráti schopnosť vyvolať 
ochorenie aj so všetkými nebezpečnými prejavmi.  
Z tohto dôvodu sa často používajú inaktivované 
vakcíny, kde je vírus zneškodnený vysokou teplotou, 
chemicky alebo ožarovaním. 

Inaktivovanými vakcínami sa očkuje napríklad 
proti detskej prenosnej obrne alebo žltačke typu A.  
V prípade živých i inaktivovaných vakcín je potrebné 
vziať do úvahy riziko, že môžu stimulovať imunitný 
systém až príliš. Veľmi silná reakcia v určitom orgáne 
ho môže poškodiť.

Tieto druhy vakcín vyvíjajú napríklad spoločnosti 
Sinopharm, Sinovac či Bharat Biotech International.

Ktorá je najúčinnejšia?
Obe mRNA vakcíny (Moderna, Pfizer/BioNTech) pri 

rozsiahlych klinických štúdiách na desiatkach tisíc 
dobrovoľníkov vykázali veľmi vysokú účinnosť. Ta 
sa síce sledovala len niekoľko mesiacov a pravdepo-
dobne bude postupne klesať, počiatočná účinnosť je 
ale pri obidvoch vakcínach vysoká.

Vakcína Pfizer preukázala účinnosť 95 % pri preven-
cii symptomatickej nákazy, a to od siedmych dní po 
podaní druhej dávky. Tieto účinky boli veľmi podob-
né vo všetkých vekových, etnických a rasových sku-
pinách. Štúdie sa celkovo zúčastnilo približne 44-tisíc 
ľudí nad 16 rokov.

Vakcína Moderny bola pri prevencii symptoma-
tickej nákazy covidom účinná na 94,1 %, a to po 14 
dňoch od podania druhej dávky. Existujú náznaky, 
že účinnosť vakcíny bola mierne slabšia u seniorov 

vo veku 65 a viac. Podľa výrobcu bolo v tejto vekovej 
skupine testovaných len málo ľudí, preto údaje nie sú 
úplne spoľahlivé. Účinky sú rovnaké vo všetkých et-
nických skupinách. Na skúšaní sa zúčastnilo približne 
30-tisíc osôb.

Oxfordská vakcína AstraZeneca má podľa štúdie 
zverejnenej v časopise The Lancet priemernú účin-
nosť 70,4 %. Účinnosť u seniorov nie je známa kvôli 
malému počtu dobrovoľníkov v klinických testoch, 
preto ju nemecké úrady zatiaľ neodporúčajú podá-
vať ľuďom starším ako 65 rokov.

Treba sa báť vedľajších účinkov?
Všetky vakcíny (podobne ako všetky lieky) majú 

vedľajšie účinky. V prípade tých proti COVID-19 je 
väčšina nežiaducich účinkov veľmi miernych. Pri 
mRNA vakcínach máme k dispozícii údaje od milió-
nov zaočkovaných ľudí po celom svete a ukazuje sa, 
že vážnejšie reakcie sa objavia asi u 11 ľudí z milióna. 
Prínos vakcíny musí po celý čas, kedy sa používa, vy-
soko prevažovať nad potenciálnymi rizikami.

Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky vak-
cíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech) boli mierne alebo 
stredne závažné a ustúpili v priebehu niekoľkých 
dní po vakcinácii. Patrí medzi ne bolesť a zdurenie 
v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, 
zimnica a horúčka. Pri tejto látke bolo tiež zazname-
naných niekoľko prípadov alergických reakcií, naj-
častejšie u ľudí, ktorí už predtým mali nejaké problé-
my s alergiami. 

Aj v prípade vakcíny od Moderny boli najčastejšie 
nežiaduce účinky len mierne alebo stredne závažné 
a ustúpili v priebehu niekoľkých dní po vakcinácii. 
Patrili medzi ne bolesť a zdurenie v mieste vpichu, 
únava, zimnica, horúčka, opuch alebo citlivosť lym-
fatických uzlín v podpazuší, bolesti hlavy, svalov  
a kĺbov, pocit nevoľnosti a vracanie.

Oxfordská vakcína sa podľa článku v časopise The 
Lancet zatiaľ ukázala ako bezpečná. Len u troch  
z takmer 24-tisíc účastníkov klinických testov sa po 
zhruba troch mesiacoch objavili vážne zdravotné 
problémy. Nie je pritom jasné, či s vakcínou priamo 
súviseli. Všetci traja sa uzdravili alebo sa čoskoro 
uzdravia, uvádza sa v článku, na ktorom sa podieľalo 
niekoľko desiatok vedcov. 

Podozrenia na nežiaduce (vedľajšie) účinky liekov 
vrátane vakcín sa hlásia Štátnemu ústavu pre kon-
trolu liečiv, ktorý ich ďalej spracúva a zasiela do 
spoločnej európskej databázy. Tieto hlásenia slúžia 
na monitorovanie bezpečnosti liekov po registrácii.  
V súvislosti s očkovaním proti COVID-19 bolo štátne-
mu ústavu k 1. februáru 2021 nahlásených 453 po-
dozrení na nežiaduce účinky. Z toho 25 hlásení bolo 
vyhodnotených ako závažných. 

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú podľa 
ŠÚKL krátkodobé a nezávažné. Ide napríklad o bo-
lestivosť v mieste vpichu, ktorá sa môže rozvinúť 
do bolesti ramena až končatiny, do ktorej bola vak-
cína podaná, zvýšenú teplotu až horúčku, zimnicu  
a triašku, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, slabosť, únavu, 
nevoľnosť a iné. Takéto hlásenia majú miernu alebo 
strednú intenzitu a do niekoľkých dní od podania 
očkovacej látky ustúpia.

Medzi podozreniami na závažné nežiaduce účinky 
boli hlásené napríklad alergické reakcie, prekolapso-
vý stav, synkopa, trombóza a anafylaktická reakcia. 
Po lekárskej intervencii došlo k zotaveniu pacientov. 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv doteraz neidentifiko-
val žiadne neočakávané reakcie, ktoré by spochybnili 
bezpečnosť vakcín. Aj na úrovni Európskej únie sa 
ukázalo, že bezpečnostný profil vakcíny je v súlade  
s dokumentáciou k lieku a prínosy vakcíny vysoko 
prevyšujú všetky potenciálne riziká.

Zdroj: npz.sk (krátené), foto: pixabay

Aké sú rozdiely medzi vakcínami proti COVID-19?
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Vedeli ste, že prvé sčítanie obyvateľstva 
sa v novodobej modernej histórii Slovenska  
(v rámci ČSR) konalo pred 100 rokmi. Začalo 
sa presne 15. 2. 1921. A tohtoročné sčítanie je 
zau jímavé aj v tom, že prebieha spoločne v ce-
lej EÚ na základe porovnateľných kritérií.

Prvá fáza sčítania - sčítanie domov a bytov je  
v podstate za nami – vykonávali ho obce/mestá 
a prebiehalo elektronicky na základe využitie do-
stupných celoslovenských a miestnych registrov 
(Kataster nehnuteľností, Register adries, kolaudačné 
rozhodnutia, informácie o udelení súpisného čísla, 
daňové evidencie a pod.) a tiež súčinnosťou so spo-
ločenstvami a správcami bytových domov.

Ďalšou fázou sčítania je sčítanie obyvateľov, ktoré 
sa začne 15. 2. 2021 a potrvá do 31. 3. 2021 (6 ka-
lendárnych týždňov), a bude prebiehať výhradne 
elektronickou formou. Sčítavať sa obyvatelia budú  
z pohodlia domova sami alebo s pomocou blízkej 
osoby, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu  
s cudzím človekom a zachovaním ich privátnej zóny. 
Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC 
s pripojením na internet. Obyvateľom bude dostup-
ný elek tronický sčítací formulár na stránke www. 
scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú apli-
káciu pre operačný systém Android a iOS.

Sčítanie obyvateľov, ktoré sa má začať 15. februá-
ra, počíta s tým, že osoby, ktoré nie sú v stave sa sa-
mostatne sčítať elektronickou formou, by mali mať 
možnosť vykonať to aj pomocou asistentov, z uve-
deného dôvodu Štatistický úrad SR požiadal o vyš-
šie zmienenú novelu zákona, aby sa sčítací asistenti 
vytiahli z 1. kola elektronického sčítania a presunuli 
sa do druhej časti, do tzv. dosčítania, ktoré predĺži-
li do konca októbra tohto roku. Cieľom má byť, aby 
sa čo najviac obyvateľov sčítalo samostatne elektro-
nicky. Zatiaľ by do 31. marca nemali sčítací asistenti  
k ľuďom chodiť.

Kontaktné miesto a fungovanie sčítacích asisten-
tov bude spustené po samotnom elektronickom 
sčítaní obyvateľstva a podľa vývoja epidemiologickej 
situácie v rámci asistovaného sčítania (dosčítania) 
predbežne od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoč-
ní v predpokladanom termíne od 15. 2. 2021 do 
31. 3. 2021, ale vzhľadom na pandemickú situáciu 
došlo k novelizácii zákona o sčítaní obyvateľov, do-
mov a bytov v roku 2021 a asistované sčítanie (t.j. 
sčítanie vykonané s pomocou asistenta sčítania  
v kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného 
asistenta sčítania v domácnosti) sa uskutoční naj-
neskôr do 31. 10. 2021.

Obdobie, počas ktorého sa obyvatelia elektronic-
ky sčítavajú je od 15. februára 2021 do 31. marca 
2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa 
vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní, alebo 
poskytne je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na 
piatok 1. januára 2021. 

Povinnou osobou, čiže osobou, ktorá vypĺňa pre 
sčítanie obyvateľov sčítací formulár, je obyvateľ,  
o ktorom sa údaje zisťujú, zákonný zástupca obyva-
teľa a zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia, ak takej 
osoby niet, štatutárny orgán zariadenia. Povinnosť 
sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všet-
ci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania 
sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej 
republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. 
Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej 
únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyk-
lý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, 
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť 
vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením 
sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, 
notebooku alebo mobilného zariadenia. V prípade, 
ak sa obyvateľ nemôže/nechce takto sčítať, môže 
navštíviť v prevádzkových hodinách kontaktné mies-
to zriadené mestom pre účel sčítania (MsÚ Púchov), 
kde ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní 
použiť počítač, aby sa sám sčítal. Ak ide o osoby so 
zdravotným postihnutím, seniorov alebo iné digitá-
lne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať  
o asistenciu mobilného asistenta. Požiadavky na mo-
bilného asistenta majú občania právo nahlásiť prio-
ritne počas prvých dvoch týždňov doby sčítania, tzn. 
od 15. februára do 28. februára 2021. O mobilného 
asistenta môžu obyvatelia požiadať telefonicky mes-
to – Mestský úrad Púchov (tel. č.: +421 42 465 08 31) 
alebo call centrum. Mobilný asistent navštívi obyva-
teľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

Sčítanie obyvateľov sa realizuje výlučne elektronic-
ky informačného systému ESO (elektronické sčítanie 
obyvateľov), v ktorom sú k dispozícii dva typy sčíta-
cieho formulára (typ A a typ B).

Pre účely SODB 2021 sa prostredníctvom elek-
tronického zberu údajov o obyvateľoch zisťujú 
nasledujúce premenné:

• miesto trvalého pobytu je miesto stáleho bydliska 
obyvateľa na území Slovenskej republiky, na ktorom 
je prihlásený podľa osobitného predpisu,

• miesto súčasného pobytu je skutočné bydlisko 
obyvateľa, na ktorom nemusí byť prihlásený na trva-
lý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt, 
a mesiac a rok, odkedy sa v ňom obyvateľ zdržiava,

• pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny od 
roku 1980 je pobyt obyvateľa v zahraničí od roku 
1980 kedykoľvek v trvaní najmenej jedného roka  
a rokom príchodu do krajiny od roku 1980 je rok po-
sledného prisťahovania obyvateľa na územie Sloven-
skej republiky po skončení jeho posledného pobytu 
v zahraničí,

• pohlavie je znak osoby určený pri narodení alebo 
pri zmene pohlavia,

• dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku na-
rodenia obyvateľa,

• rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu oby-
vateľa vo väzbe na manželstvo,

• rok uzavretia manželstva je časový údaj o uzavretí 
súčasného alebo posledného manželstva obyvateľa,

• počet živonarodených detí je údaj o počte všet-
kých detí, ktoré sa obyvateľovi narodili živé počas 
jeho života, údaj sa zisťuje u ženy aj u muža,

• štát a miesto narodenia je bydlisko matky v čase 
narodenia dieťaťa, ak obyvateľ nepozná bydlisko 
matky v čase svojho narodenia, uvedie sa miesto 
pôrodnice,

• štátna príslušnosť je údaj o právnom vzťahu me-
dzi obyvateľom a jeho štátom podľa právnych pred-
pisov jeho štátu, sčítací formulár umožní uviesť aj 
údaj o ďalšej štátnej príslušnosti,

• súčasná ekonomická aktivita je údaj o postavení 
obyvateľa na trhu práce,

• zamestnanie je konkrétny druh práce podľa štatis-
tickej klasifikácie zamestnaní, ktorú obyvateľ vyko-
náva,

• odvetvie ekonomickej činnosti je druh výroby ale-
bo činnosti podniku alebo iného subjektu, v ktorom 
má obyvateľ zamestnanie,

• postavenie v zamestnaní je súčasné postavenie 

obyvateľa v pracovnom procese,
• najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší získaný 

stupeň vzdelania obyvateľa, ktorý dovŕšil aspoň 15 
rokov veku, najvyšším dosiahnutým vzdelaním je aj 
vzdelanie uznané podľa osobitného predpisu,

• miesto výkonu zamestnania je adresa pracoviska 
obyvateľa,

• miesto školy je adresa základnej školy, strednej 
školy alebo vysokej školy, do ktorej obyvateľ do-
chádza,

• periodicita dochádzky do zamestnania alebo do 
školy je údaj o pravidelnosti dochádzky obyvateľa do 
zamestnania alebo do školy,

• spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy je 
údaj o prevažujúcom spôsobe dopravy obyvateľa do 
zamestnania alebo do školy,

• národnosť je príslušnosť obyvateľa k národu ale-
bo etnickej skupine, obyvateľ môže uviesť aj údaj  
o ďalšej národnosti,

• materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom 
najčastejšie hovorili doma v detstve,

• náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, 
náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu,

• vzťahy medzi členmi domácnosti sú vyjadrením 
príbuzenského alebo iného vzťahu obyvateľa k oso-
be alebo osobám žijúcim spolu v jednom byte.

Prínos sčítania spočíva v tom, že ako jediné zisťo-
vanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. 
Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na 
to ako sa Slovensko a jej obyvatelia za desať rokov 
zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodo-
vania, čo nás môže posunúť vpred. Sčítanie prinesie 
informácie o stave spoločnosti (o demografických, 
sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, 
o domácnostiach obyvateľov a bývaní). Mnohé zo 
zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov 
a bytov sú preto jedinečné a nie je možné ich  
v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.

V SKRATKE K SĆÍTANIU OBYVATEĽSTVA:
• Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. 

februára 2021 do 31. marca 2021. 
• Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulá-

ra majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. 
• Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, 

kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný ale-
bo tolerovaný pobyt. 

• Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európ-
skej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky 
obvyklý pobyt. 

• Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť 
služby asistovaného sčítania.

• Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej 
osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tab-
letu alebo mobilu s pripojením na internet. 

• Sčítací formulár bude dostupný na webovej strán-
ke www.scitanie.sk.

• Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spô-
sob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia 
vašej privátnej zóny.

• Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte 
možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

• Na mestskom úrade v Púchove bude zriadené 
kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže sta-
cionárny asistent.

• Na území mesta budú tiež pôsobiť mobilní asis-
tenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, 
že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobili-
ty).

O aktuálnom stave sčítania obyvateľov v Púchove 
Vás budeme informovať aj v ďalších číslach Púchov-
ských novín. 

Zuzana Brindzová, 
vedúca odd. organizačného a vnútornej správy

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť
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Mesto Púchov sa koncom kalendárneho roka 2020 
zapojilo do Národného projektu „Podpora činností 
zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisi-
acich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnos-
ťou marginalizovaných rómskych komunít“.

Na základe výberového konania bol vybraný za-
mestnanec - „Terénny asistent“, na obdobie od 
18.1.2021 do 17.5.2021, teda na obdobie trvanie ná-
rodného projektu. Asistent je koordinovaný regionál-
nym koordinátorom, Mgr. Lenkou Berkyovou z Bans-
kej Bystrice, a je plne refundovaný vrátane všetkých 
nákladov, čo bolo pre Mesto Púchov taktiež smero-
dajné, keď sa zapájalo do daného projektu.

Národný projekt prináša viacero podporných me-
chanizmov pre obce s marginalizovanými rómskymi 
komunitami. Tieto mechanizmy prispievajú k: 

1. prevencii šírenia nákazy COVID - 19 v marginali-
zovaných rómskych komunitách a obciach

2. riešeniu dôsledkov pandémie COVID-19 v týchto 
obciach

Cieľom projektu je podporiť riešenie aktuálnych 
nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením CO-
VID- 19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít (MRK). 

Hlavné ciele národného projektu pre obyvateľov 
MRK:

- lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a verejné-
mu zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starost-

livosti, 
- zdravotnícka osveta, vrá-

tane osvety proti šíreniu 
pandémie COVID-19,

- zlepšenie štandardov hy-
gieny,

- pomoc pri prekonávaní 
psychickej záťaže v MRK. 

Konkrétne aktivity práce 
terénneho asistenta zahŕňa-
jú: 

- komunikácia s obyvateľ-
mi MRK a mestom za účelom 
zberu údajov o základných 
životných potrebách (voda, 
strava, prevencia, bývanie, komunikácia a informo-
vanosť),

- sprostredkovanie informácií spojených s CO-
VID-19 z verejných inštitúcií smerom k obyvateľom 
MRK, mestu a projektovému tímu,

- distribúcia informačných manuálov a brožúr  
s cieľom zvýšiť osvetu pre ochorenie COVID-19 a iné 
pandémie (ako im predchádzať a ako sa správať),

- denné monitorovanie situácie v pričlenenej MRK, 
počtu navrátilcov zo zahraničia, ich situácie a býva-
nia v MRK,

- informovanie o priebehu a spôsobe karantény, 
pomoc obyvateľom pri oboznamovaní sa s nariade-

nými postupmi, 
- pomoc mestu pri zabezpe-

čovaní výstupného akčného 
krízového plánu mesta (postup 
v druhej vlne COVID-19 alebo 
počas inej pandémie),

- pomoc pri výkone opatrení 
v oblasti primárnej prevencie  
a zdravotnej osvety v súvislosti 
s ochorením COVID-19 (pri tes-
tovaní, distribúcii rúšok, atď.),

- vedenie terénneho denníka 
činností , vrátane svojej do-
chádzky do zamestnania.

Z aktuálneho terénneho den-
níka pracovníčky vyberáme:

- v teréne činnosť zameraná najmä na distribúciu 
informačných letákov o ochorení COVID - 19, 

- zisťovanie na mieste či nenastala zmena čo sa týka 
zdravotného stavu MRK, 

- intervencia a dôležitosť na účasti plošného skrí-
ningu, 

- poskytovanie informácií o miestach, kde sa vyko-
náva testovanie,

- práca v teréne za účelom zistenia informácií  
o účasti na plošnom skríningu a počte pozitívnych,

- kontrola dostatočného množstva a správneho po-
užívania osobných ochranných pracovných pomô-
cok /ochranne rúška, respirátory, dezinfekcia, a pod. 

V rámci projektu pracuje v teréne pracovníčka, 
ktorá každý deň v dopoludňajších hodinách vyráža 
za príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity  
v našom meste, aby monitorovala situáciu v jednotli-
vých komunitách a informovala ich o aktuálnom dia-
ní a dodržiavaní nastolených opatrení, vývoji pande-
mickej situácie a zabezpečila im vhodné a hygienické 
podmienky pre zvládnutie tohto obdobia. 

Považujeme za dôležité si uvedomiť, že členovia 
marginalizovanej rómskej komunity sú súčasťou 
mestského obyvateľstva a preto je dôležité ich upo-
vedomovať o situácií súvisiacej s COVID-19 v našom 
meste, a samozrejme, pomáhať im zvládnuť núdzo-
vý stav a riešiť prípadný epidemiologický problém  
v jednotlivých komunitách.

Daniela Gabrišová,  vedúca odd. OŠaSV

Púchov sa zapojil do národného projektu na podporu 
marginalizovaných rómskych komunít

Z práce Podniku technických služieb mesta

V ranných hodinách 3. 2. 2021 odstraňoval Podnik technických služieb v súčinnosti  
s Mestskou políciou Púchov vyvrátený strom na Trenčianskej ulici. 

Pri najbližšej prechádzke v parku si budete môcť posedieť už aj na obnovených lavič-
kách, kde PTSM vymenil staré drevené latky za nové.                     Zdroj: MsÚ
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Ako môžu samosprávy podporiť rozvoj práce  
s mládežou vo svojom meste? Aké môžu byť prínosy 
rozvoja práce s mládežou pre samosprávu? Prijmite 
pozvanie k online okrúhlemu stolu a inšpirujte sa 
troma rôznymi prístupmi samospráv ku práci s mlá-
dežou, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút 
mládeže. 

Svoje príbehy a skúsenosti Vám predstavia tri mestá 
z Trenčianskeho kraja: Veronika Sučanská (Trenčín), 
Alenka Strýčková (Púchov) a Katka Cifríková (Prievi-
dza). Okrúhly stôl bude moderovať Silvia Štefániko-
vá, koordinátorka práce s mládežou TSK. Termín je 
12. 2. 2020 od 09.00 - 10.30 hod. Kapacita okrúhleho 
stola je maximálne 20 účastníkov. 

Okrúhly stôl sa uskutoční online cez platformu Zoo-
mu. Pre pripojenie je potrebné mať stabilný internet, 
počítač alebo telefón s mikrofónom a reproduktormi, 
resp. slúchadlá s mikrofónom. Pre detailnejšie info  
o účastníkoch sledujte Facebook IUVENTY. Podujatie 
je určené primárne pre zamestnancov samospráv, 
prípadne zamestnancov organizácií v ich zriaďova-
teľskej pôsobnosti a ďalších spolupracovníkov, ktorí 
so samosprávami a pre ne pracujú v oblasti práce  
s mládežou. 

Alenka Strýčková pracuje od roku 2013 ako riadi-
teľka Centra voľného času Včielka v Púchove, ktoré 
sa už 60 rokov venuje práci s deťmi a mládežou. 
Realizujeme pravidelné a príležitostné voľnočasové 
aktivity pre každého, letnú činnosť a tábory a taktiež 
rôzne podujatia a súťaže. Alenka je i koordinátorkou 
práce s mládežou mesta Púchov, koordinuje Mládež-
nícky parlament mesta Púchov a úzko spolupracuje 

so samosprávou. V roku 2019 spolu s mladými ľuďmi  
a pracovníkmi s mládežou v meste nastavili Kon-
cepciu práce s mládežou mesta Púchov v súčasnosti 
nastavujú a realizujú aktivity z nastaveného Akčného 
plánu práce s mládežou. 

Alenka vyštudovala SŠ vychovávateľstvo a VŠ Uči-
teľstvo pre 1. stupeň ZŠ, v CVČ je už 24 rokov vedúca 
záujmového útvaru Hra na gitare pre začiatočníkov, 
pokročilých pre všetky vekové kategórie. Ak sa chce-

te dozvedieť viac o jej skúsenostiach v práci s mlá-
dežou na úrovni samosprávy – pripojte sa k nášmu 
okrúhlemu stolu. 

Z podujatia organizátori plánujú urobiť zostrih, kto-
rý bude verejne prístupný, preto budú uprednostne-
ní uchádzači, ktorí udelia aj súhlas s použitím audio-
vizuálnych materiálov. 

Zdroj: IUVENTA

Okrúhly stôl IUVENTY s Alenkou Strýčkovou

Vážení Púchovčania, chceli by sme Vám dať na 
vedomie informácie, ktoré Vám uľahčia cestovanie 
verejnou dopravou, autobusmi MHD, príp. vlakom. 
Existujúca aplikácia UBIAN Vám pomôže jednodu-
cho sa zorientovať v aktuálne prebiehajúcich spo-
joch autobusov v našom meste, tiež prímestských 
autobusov a vlakových spojení zo železničnej stanice 
Púchov.

Žiadame tiež mladšiu generáciu, aby pomohla svo-
jim rodičom, prípadne starým rodičom s vysvetle-
ním, ako sa v danej aplikácii v telefóne alebo počítači 
ľahko zorientovať. Je to pri pár klikoch na telefóne 
veľmi jednoduché a prehľadné. Veríme, že si nájde-
te čas a spolu so svojimi deťmi, prípadne vnukmi, si 
sadnete a spolu si tieto informácie prejdete. Verejná 
doprava je pre naše mesto užitočná, ekologická, bez-
pečná a šetrná k prírode. Naučme sa cestovať mest-

ským autobusom a odľahčiť tak už dosť preťažené 
cesty autami v našom meste. Želáme Vám všetkým 
šťastnú cestu verejnou dopravou.

Čo nájde cestujúci v navigácii?
• cestovné poriadky Vlak, Bus, MHD celej SR,
• polohy vozidiel na mape, meškanie,
• navigácia z/do adresy,
• obľúbené trasy, zastávky, linky,
• každý deň kvalitnejšie dáta.

UBIAN – výnimočná aplikácia pre cestujúcich 
ako jediná na trhu ponúka:

• verzia pre web a mobilná aplikácia,
• cestovné poriadky: celé Slovensko (prímestská 

doprava, MHD v 17 mestách, vlaky),
• navigácia kombináciou pešej a verejnej dopravy,
• meškania spojov (v minútach) a aktuálna poloha 

vozid la na mape,
• dobitie kreditu na dopravnej karte,
• kúpa predplatného cestovného lístka (električen-

ky),
• kúpa jednorazových cestovných lístkov  

a SMS lístka,
• informácie o transakciách na dopravnej karte pre 

cestujúceho,
• vernostný program Zelené kilometre,
• zľavové kupóny pre cestujúcich. 

UBIAN je najlepšou appkou roku 2020 - vyhral prvé 
miesto za najlepšiu Android aplikáciu v kategórii 
cestovanie a doprava v prestížnej ankete portálu  
MojAndroid.sk.

Jozef Jozef Daniž, Emil Filo,  Daniž, Emil Filo,  
členovia dozornej rady ADP, a.s. Púchov členovia dozornej rady ADP, a.s. Púchov 

Aplikácia UBIAN uľahčuje cestovanie
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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 
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 9.2.
Polievka: Držková 
1. Falošné kačacie stehno, kapusta, 
kysnutá knedľa
2. Mexický hovädzí guláš s hráškom, 
dusená ryža
Streda: 10.2.
Polievka: Špenátová s cestovinou 
1.Čínska kuracia placka, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka 
2. Frankfurtské bravčové soté, zemia-
ková cestovina
Štvrtok: 11.2.
Polievka: Krúpková s údeným mäsom
1. Znojemská hovädzia roštenka, 
dusená ryža
2. Štefanská sekaná s vajíčkom, 
zemiakový prívarok na kyslo
Piatok: 12.2.
Polievka: Minestrone - zeleninová 
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou
2.Prírodný bravčový rezeň na 
šampiónoch, dusená ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 9. 2.  
Polievka: Bryndzová „Demikát“, chlieb 
1. Hovädzí guláš, kysnutá knedľa  
2. Granadiersky pochod, sterilizovaná 
uhorka
3. Pizza
Streda: 10. 2.  
Polievka: Kurací vývar s cestovinou 
a pečeňovými haluškami 
1. Bravčové partizánske rebierko,
kapustové halušky 
2. Kurací gyros, dusená ryža, kapustový 
šalát, cesnakový dresing 
3. Pizza

Štvrtok: 11. 2.  
Polievka: Strúčková s vajíčkom 
a zemiakmi na kyslo, chlieb 
1. Kurací plátok zapečený s broskyňou 
a syrom, tarhoňa 
2. Škoricovo-orechové osie hniezda 
3. Pizza
Piatok: 12. 2.  
Polievka: Zeleninová s mrveničkou, 
chlieb 
1. Bravčová roláda z br. bôčika, varené 
zemiaky, kyslá uhorka 
2. Vyprážaný syr so šunkou, zemiakové 
hranolky, tatárska omáčka  
3. Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
4. Šalát s restovaným gyros mäsom, 
dresing a tortilla  
Utorok: 09.02.  
Polievka: 
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Sedliacka s hubami  
1. Morčacie prsia so zeleninou (faz. 
struky, mrkva, brokolica, karfiol), 
dusená ryža
2. Plnená paprika s paradajkovou 
omáčkou, kysnuté knedle  
3. Syrovo-tekvicový rezeň, varené 
zemiaky, tatárska omáčka  
Streda: 10.02.   
Polievka: 
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Hŕstková 
1. Pečené brav. rebrá s medom a čili, 
štuchané zemiaky, kyslá uhorka, 
baranie rohy
2. Kuracie prsia obalené v slaninke 
na cuketovom rizote
3. Palacinky s tvarohom, malinami 
a čokoládou  
Štvrtok: 11.02.  
Polievka: 
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Falošná gulášová  

1. Mexický hovädzí guláš (syr, hrášok),  
dusená ryža  
2. Primátorsky kurací rezeň, 
zemiaková kaša, kapustový šalát  
3. Bryndzové halušky so slaninou/bez 
(výber), zakysanka
Piatok: 12.02.  
Polievka :
a) Slepačia s mäsom a rezancami  
b) Ryžová s mletým mäsom  
1. Gril. losos na ázijský spôsob( ryž. 
rezance, zázvor, cuketa, mrkva, 
arašidy, sezam)
2. Kuracie plátky na špenáte so smota-
nou a varené zemiaky  
    
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 9.2.
Polievka: Hŕstková, chlieb 
Hovädzí vývar s krupicovými haluškami 
1. Zemiakové knedle plnené údeným 
mäsom a restovanou cibuľou, dusená 
kyslá kapusta
2. Bravčový Belehradský rezeň  
s lečovými zemiakmi 
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom 
Streda: 10.2.
Polievka: Zeleninová krémová, krutóny
Slepačí vývar s fridatovými rezancami 
1. Mini bravčové karbonátky so syrom  
v paradajkovej omáčke, zemiakové pyré, 
čalamáda 
2. Divinové ragú, maslové halušky 
3. Špenátové fussili s cesnakom  
a parmezánom

Štvrtok: 11.2.
Polievka: Dubáková krémová so slaninou 
a krutónmi 
Zverinový vývar s pečeňovými  
haluškami 
1. Marinovaný kurací steak, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Divinová sekaná, pučené pórové  
zemiaky so slaninou 
3. Šišky z džemom a cukrom 
Piatok: 12.2.
Polievka: Šampiňónová krémová  
s krutónmi 
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou 
1. Pečené bravčové rebrá, americké 
zemiaky, baranie rohy 
2. Živánska pochúťka (br. krkovica, zemi-
aky, slanina, klobása, cibuľa) 
3. Vyprážaný rybí filet, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka 
Špeciálne menu po celý týždeň
1. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr)
2. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, syr, 
olivy) 
3. Pizza Di Spinaci (pomodoro, 3 druhy 
syra, špenát) 
4. Pizza Funghi (pomodoro, šampiňóny, 
syr)
5. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr) 
6. Pizza San Lorenzo (pomodoro, šunka, 
slanina, vajce, syr)
7. Pizza Quattro Formaggi (pomodoro, 4 
druhy syra)
8. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, syr, 
cibuľa) 

 “Prajeme Vám dobrú chuť.”

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

podivný barón

Občianske združenie

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

Malé kultúrno - spoločenské centrum PODIVNÝ BARÓN  v
Župnom dome sa obracia na všetkých svojich priaznivcov o
poskytnutie 2% z Vašich daní. 
Údaje:
OZ PODIVNÝ BARÓN
Mojmírova 1162/7, 020 01 Púchov
IČO: 50934490
IBAN: SK0683300000002201336124
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Najkrajší chlapec na Lúkach býva. 
Každú noc sa mi len o ňom sníva.
Vyrába kanistre, vyrába obrazy,

ozvi sa mi, lebo ma porazí.
Matej, prajem Ti krásneho Valentína. 

Tvoja tajná láska



Už sme spolu 14 rokov, ale ten čas letí, 
predtým chlapec bez starostí, teraz mám  

5 detí. Zažili sme dobré i zlé, smútok, 
 žiaľ i šťastie, láska k tebe zo dňa na deň  

v mojom srdci rastie. To, ako ťa veľmi ľúbim, 
vie už asi každý, ja Ťa totiž, láska moja, 

budem ľúbiť navždy! 
Krásneho Valentína, Ejalka.

Peter



Erikovi od Aďky
Ďakujem, láska moja, že Ťa mám,

celé svoje srdiečko na dlani Ti dám.
Si ten najlepší muž na svete,

ako veľmi Ťa ľúbim,
nemožno zhrnúť vo vete.

Nádherný Valentín Ti prajem,
spolu s Tebou si ho užijem.



Pri pohľade do Tvojich očí,
 láska do môjho srdca vkročí. 

Ja ostať s Tebou navždy chcem,  
jedine Teba (Lu)milujem.

Krásneho Valentína a narodeniny 
Ti praje Tvoj krpček.

Láska moja, je to 10 rokov, čo sme spolu. 
Prežili sme dobré aj zlé chvíle, no napriek 

tomu sme šťastní. Milujem Ťa a verím,  
že spolu aj zostárneme. Ďakujem za každý 
deň a každú minútu, čo si v mojom živote. 

Ľúbime ťa. Tvoja manželka Dominika a 
dcéra Timka. Krásneho Valentína prajeme.



Vyznanie pre manžela Paťka 
Oči máš krásne ako nebo, najkrajšie pre mňa 

je byť s Tebou. Keď sme spolu, nič mi  
nechýba, si pre mňa všetkým - manžel, 

priateľ, rodina. Ďakujem za to, že si pri mne 
nielen v dobrom, ale vždy ma podržíš  

aj v zlých časoch. Milujem Ťa!  
Tvoja Majka

Mário... Si moje všetko, si môj sen, si moje 
ráno, večer i deň. Ľúbim ťa veľmi, 

najviac ako viem.
Vlasta



Moja láska k Tebe nemá hraníc, je širšia 
ako oceán, jasnejšia ako slnko a krajšia ako 

dúha. Láska k Tebe trvá viac ako 10 rokov  
a stále je silná a pevná. 

Ďakujem Ti za každý jeden deň prežitý
 s Tebou. Milujem Ťa!

Lívia



Blíži sa Valentín, je to zvláštny deň.
Oslavovať s Tebou ja môžem, kedy chcem.

Nielen 14. deň vo februári, ale 365 dní 
svieti v kalendári.

Chvíľu na pohladenie, objatie i bozk, 
nájdeš si každý deň po celý rok.

Tatino, ĽÚBIM ŤA a so mnou aj deti,
od nás k Tebe pozdravenie letí.

Ivana
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Dňa 6. februára 1936 v Novom Smokovci zomrel 
Vladimír Roy - evanjelický farár, básnik a buditeľ, 
ktorý pôsobil v rokoch 1911-1925 na Púchovskej 
evanjelickej fare. Roky jeho pôsobenia pripomí-
na aj pamätná tabuľa na budove starej evanjelic-
kej fary na Moravskej ulici.

Vladimír Roy sa narodil 17. apríla 1885 v Kocha-
novciach v rodine evanjelického farára Petra Pavla 
Roya a dcéry Jozefa Miloslava Hurbana. Vzdelanie 
získaval v Kochanovciach, Modre a na gymnáziách 
v Skalici a v Bratislave, kde zmaturoval v roku 1905. 
V štúdiu pokračoval na teologickej fakulte v Brati-
slave, ktorú ukončil v roku 1909. Už počas štúdia 
pracoval ako spoluredaktor v časopisoch Prúdy  
a Dennica. Po ukončení štúdia pôsobil na viacerých 
miestach ako kaplán (Liptovský Mikuláš, Stará Turá, 
Pešť), v roku 1910 bol na študijnom pobyte v Ang-
licku, v roku 1912 sa stal farárom v Púchove, kde ke-
dysi pôsobil aj jeho otec. Jeho pôsobenie v Púchove 
pripomína pamätná tabuľa na starej evanjelickej fare 
na Moravskej ulici. V Púchove ho navštívil aj Scotus 
Viator.

V rokoch 1925 – 1926 sa venoval iba literárnej tvor-
be, no v roku 1927 začína znovu pôsobiť ako farár  
v Bukovci. V roku 1934 sa presťahoval do Martina.

Zomrel 6. februára 1963 v sanatóriu v Novom Smo-
kovci a pochovaný je v Martine.

Vladimír Roy: By zmohli sme sa...
Len máličko nás zkúšaš, Pane milý,
keď kríža čiernym kvetom dávaš zkvitať
na poli žitia; v radosť zmeníš v chvíli
žiaľ srdca žravý, neprestaneš skytať
plod blaha zlatý, nádeje a slávy.
Po prebolestných zkúškach, mukách, strasti
zas zmizne múra, ktorá hruď nám dlávi,
a zase svitne ráno lučezarnej vlasti,
kde Ty si Pánom, pokoj Tvoj kde vládne,
a nehynúcej pravdy svetlo svieti,
kde v bratstva kruh sa poja duše ladne,
dom stojí jasný vykúpených detí. 

Pripravil Martin Melišík, ecavpuchov.sk

Rekreačná cyklistika sa v posledných rokoch 
teší čoraz väčšej popularite. Územie v blízkosti 
slovensko-českých hraníc v Púchovskom okre-
se má však v tomto smere ešte rezervy.

Zaujímavé možnosti na rozvoj nielen cyklistickej 
infraštruktúry pritom ponúka trať bývalej lesnej 
železničky, ktorá viedla z Lednických Rovní do 
obce Zubák ešte za čias prvej republiky. Po kovo-
vých železniciach dnes už v teréne niet ani stopy. 
Zaniknutý technický unikát pripomína len ka-
menný most na konci Dolnej Breznice, betónový 
mostný pilier v strede Lednice a pozos tatky zákla-
dov troch mostov v lesoch za obcou. „Značnú časť 
násypov bývalej lesnej železnice v súčasnosti vyu-
žívajú lesníci pri obhospodarovaní lesov, v Lednici 
ide o využívané poľné cesty. Inak o jej existencii 
takmer nik netuší, a ani na ňu neupozorňuje žiad-
na informačná tabuľa,“ poukazuje Ľuboš Červený, 
ktorý patrí medzi dobrovoľníkov na hrade Ledni-
ca.

Zaniknutá lesná železnica slúžila desaťročia na 
prepravu dreva, pričom prechádzala katastrom 
viacerých obcí. Hoci stratila svoj význam, územie, 
ktorým viedla, má stále obrovský potenciál. V tu-
risticky atraktívnom regióne totiž stále chýba ofi-
ciálna cyklotrasa, ktorá by prechádzala napríklad 
aj cez štátnu hranicu. Aktuálne využívajú špor-
tovci len poľné cesty. „Cyklotrasa, ktorá by spá-
jala dve také významné pamiatky, akými sú park  
s kaštieľom v Lednických Rovniach a hrad Led-
nica, by bola určite zaujímavá a nepochybne by 
prispela k rozvoju celého tohto regiónu,“ myslí si 
Ľuboš Červený, ktorý časť zaniknutej trate prešiel 
na bicykli. Podľa neho ide o menej náročnú trasu. 
„Násypy bývalej železnice majú veľmi príjemný 
sklon stúpania, keďže vlakové súpravy nemôžu 
prekonávať príliš prudké svahy. Preto by budúca 
cyklotrasa bola veľmi vhodná aj pre menej zdat-
ných cyklistov, ktorých odrádza práve kopcovitý 
terén ciest do Lednice,“ ozrejmil.

Zdroj: trencinregion.sk,
 foto: zbierka Petr Joachymstál 

Pozostatky železničky rozpozná málokto

Pred 85 rokmi zomrel Vladimír Roy
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V Žiline ju poznajú pod prívlastkom 
Dadanovská, v Trenčíne ako trenčiansku 
tlačiareň. Viac o stručných dejinách exu-
lantskej tlačiarne, ktorá bola po celý čas 
svojej existencie spojená s Púchovom, sa 
dočítate v nasledujúcom príspevku.

Po roku 1620 sa exulanti z českých zemí usídlili 
pre náboženskú neslobodu na Slovensku. Priniesli 
si so sebou aj kníhtlačiareň, ktorá sa na naše územie 
dostala pravdepodobne cez Púchov. Tento predpo-
klad odvodzujeme od priezviska neskoršieho tren-
čianskeho kníhtlačiara Václava Vokála pracujúceho  
v r. 1637 v Trenčíne. Toto priezvisko sa nachádza  
i v súpise českých exulantov v Púchove z r. 1669. 
Pôsobenie exulantskej kníhtlačiarne v Púchove  
v uvedenom období potvrdzuje napr. aj Matej Bel.  
Z Púchova putovalo tlačiarenske zariadenie do Seni-
ce asi v roku 1636. Už o rok neskôr sa meno Václava 
Vokála nachádza na trenčianskych tlačivách, teda tla-
čiareň bola prenesená do Trenčína.

Václav Vokál zomrel v roku 1641 a tlačiareň v Tren-
číne po ňom prevzala jeho manželka Dorota. V tom-
to období si tlačiareň výrazne polepšila, a to vďaka 
Dorotinmu bratovi Nikodémovi Čížkovi, ktorý 
zabezpečil nové tlačiarenske mechanizmy z Prahy.  
V tlačivách je uvádzané jeho meno až do roku 1664. 
 V priebehu takmer troch desaťročí fungovania 
kníhtlačiarne v Trenčíne vyšlo z jej dielne asi 250 tlačí 
(kalendáre, učebnice, modlitby a piesne).  Asi v roku 
1664 predal Čížek kníhtlačiareň seniorovi bratskej 
cirkvi v Púchove Pavlovi Wetterinimu. Ten ju kúpil 
pre manžela svojej dcéry Alžbety - Jána Dadana. 
Ján bol synom ďalšieho púchovského exulanta – 
českobratského kňaza Lukáša Dadana, ktorý prišiel 
do Púchova z Přerova asi v roku 1628. Ján Dadan 
tlačil ešte chvíľu v Trenčíne, no v roku 1665 prenie-
sol kníhtlačiareň do Žiliny. Počas jeho tlačiarenskeho 
pôsobenia vyučil za kníhtlačiara aj svojho syna Jána 
Dadana mladšieho. Meno Jána Dadana staršieho 
nájdeme v literárnych dielach až do r. 1673, kedy zo-
mrel a tlačiareň načas prevzala jeho manželka Alžbe-
ta rod. Wetteriniová a v r. 1684 jeho syn Ján. 

Ján Dadan mladší žil v bezdetnom manželstve, no 
bol vo svojej dobe veľmi vzdelaným a rozhľadeným 
človekom. Okrem kníhviazačstva sa venoval napr. 

konštruovaniu slnečných hodín, mal znalosti z teo-
lógie, filozofie a lekárstva. Ovládal češtinu, nemčinu, 
maďarčinu, latinčinu, gréčtinu i hebrejský jazyk. Ján 
Dadan ml. zomrel v roku 1704 niekoľko mesiacov po 
smrti svojej manželky, no zanechal za sebou úcty-
hodné 20-ročné dielo. Aj tu vychádzali v rôznych 
jazykoch kalendáre, učebnice, náboženské spisy, 
modlitby, piesne, kázne, slovníky, cestopisy, evanje-
liá, dejiny atď. Do mnohých z nich písal predhovor 
alebo ich prekladal. Po smrti Jána Dadana ml. zde-
dila kníhtlačiareň jeho sestra Anna, vydatá za Jána 
Chrastinu v Púchove. Chrastina sa kníhtlačiarstvu 
nerozumel, pretože bol púchovským súkenníkom. 
Bol však prezieravý a v žilinskej tlačiarni nechal pra-
covať odborníkov. Okrem toho dal vyučiť za kníhtla-
čiara aj svojho najstaršieho syna Daniela Chrastinu.  
V roku 1712 sa Daniel dostal do vedenia kníhtlačiar-
ne a v roku 1717 ju previezol zo Žiliny do Púchova.

Spomínaná rodina Chrastinovcov bývala v Púchove 
na Moravskej ulice, konkrétne v dome č. 249 susedi-
acom s evanjelickou farou, kde bola umiestnená aj 

kníhtlačiareň. Hneď v začiatkoch pôsobenia v Púcho-
ve bol Chrastina obvinený z tlače zakázaných kníh, 
no tie sa nepotvrdili. Daniel Chrastina tu tlačil väčši-
nou kalendáre, učebnice, náboženské spisy, púťovú 
tlač. Na rozdiel od svojich predchodcov si už zákazní-
kov nevyberal. Na zreteli mal predovšetkým obchod-
né záujmy. Najvýznamnejším dielom, aké v priebehu 
viac ako 100-ročnej existencie tejto tlačiarne vyšlo, 
je publikácia z roku 1728. Napísal ju dubnický ka-
tolícky kňaz Ján Baltazár Magin - tzv. Apológia. 
Celý jej slovenský názov znel „Ostne namierené proti 
pisateľovi najvznešenejšieho a najnovšieho bratislav-
ského snemovania alebo Obrana slávnej Trenčianskej 
stolice“. Maginova „Obrana…“ bola reakciou na  spis 
profesora verejného práva Trnavskej univerzity Mi-
chala Bencsika. Ten označil Trenčín za bezvýznam-
né mesto obývané kolonistami a Slovákov za po-
tomkov Svätopluka, ktorý mal svoju krajinu predať 
starým Maďarom za bieleho koňa. Tým chcel Bencsik 
spochybniť rovnoprávnosť Slovákov v Uhorsku. Ján 
Baltazár Magin vo svojom diele dokazoval staroby-
losť a autochtónnosť slovenského národa v Uhorsku, 
vyzdvihoval cyrilometodskú tradíciu ako základ ná-
rodnouvedomovacieho procesu, vymedzil územie 
obývané Slovákmi, hlásal rovnoprávnosť Slovákov  
s Maďarmi. Vzdelaný a rozhľadený Magin tak Bencsi-
kovi odpovedal na vysokej a slušnej úrovni, pričom 
čerpal z diel antických, slovanských i ďalších vedec-
kých a literárnych autorít. Hoci sa vtedy Ján Baltazár 
Magin pod svoje dielo nepodpísal, v tlačenej podo-
be figuruje meno Daniel Chrastina a názov mestečka 
Púchov.

Za zánik kníhtlačiarne v Púchove považujú niek-
torí odborníci rok 1730, kedy mal Daniel Chrastina 
predať opotrebované písmo bratislavskému tlačia-
rovi Royerovi. No po tomto dátume sa ešte objavu-
jú diela, ktoré obsahujú meno a miesto pôsobenia 
púchovského kníhtlačiara. Posledné z nich datujeme 
rokom 1741. Nevieme presne, kedy a za akých okol-
ností púchovská kníhtlačiareň zanikla. Dokonca ne-
poznáme ani dátum úmrtia Daniela Chrastinu, keďže 
staršie púchovské matriky zhoreli. Predpokladáme, 
že zomrel okolo r. 1750. Napriek tomu je význam 
kníhtlačiarne vo všetkých jej fázach pôsobenia v rôz-
nych slovenských mestách nepopierateľný.

Pavol Makyna, OZ Puchovo dedičstvo

Púchovská exulantská tlačiareň

V budove úplne vľavo na Moravskej ulici sídlila Chrastinova tlačiareň.

Titulná strana Maginovej Apológie a 130. strana s „púchovskými údajmi“
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2. liga muži

1. B. Bystrica 14 11 2 1 44:18 35
2. L. Mikuláš 14 10 1 3 32:15 31
3. Skalica 14 9 3 2 33:16 30
4. Podbrezová 14 8 2 4 29:12 26
5. Košice 14 7 2 5 20:14 23
6. MŠK Púchov 14 7 1 6 17:19 22
7. Žilina B 14 6 2 6 35:28 20
8. Petržalka1 14 5 4 5 16:19 19
9. Trebišov 14 5 3 6 21:24 18
10. Dubnica 14 4 5 5 14:14 17
11. Šamorín 14 5 1 8 14:21 16
12. Komárno 14 5 1 8 10:22 16
13. Bardejov 14 3 5 6 11:17 14
14. Poprad 14 3 0 11 14:40 3
15. Slovan B 14 1 0 13 8:39 3

Mimoriadne zavčasu odštartuje v tejto sezóne jarná 
časť futbalovej 2. ligy. Mimoriadne protipandemické 
opatrenia „rozhádzali“ všetky súťaže, futbalové nevy-
nímajúc. Futbalisti MŠK Púchov majú pri nepárnom 
počte účastníkov druhej ligy v prvom jarnom kole 
voľno, ostrý štart ich čaká až 20. februára, kedy na 
domácom trávniku privítajú ambiciózne Košice. 

Vyžrebovanie jarnej časti 2. ligy:
16. kolo – 13. – 14. 2.
Púchov má voľno, Šamorín – Žilina B, Košice – 

Liptovský Mikuláš, Bardejov – Poprad, Komárno – 
Podbrezová, Trebišov – Dubnica nad Váhom, Petržal-
ka – Skalica, Slovan Bratislava B – Banská Bystrica

17. kolo – 20. – 21. 2.
MŠK Púchov – FC Košice (20. 2. o 13.30), Podbre-

zová – Petržalka, Liptovský Mikuláš – Bardejov, Ban-
ská Bystrica – Dubnica nad Váhom, Skalica – Slovan 
Bratislava B, Poprad – Šamorín, Žilina B – Komárno

18. kolo – 27. – 28. 2.
Partizán Bardejov BŠK – MŠK Púchov (27. 2.  

o 14.00), Komárno – Poprad, Dubnica nad Váhom 
– Skalica, Trebišov – Banská Bystrica, Šamorín – Lip-
tovský Mikuláš, Petržalka – Žilina B, Slovan Bratislava 
B – Podbrezová

19. kolo – 6. – 7. 3.
MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín (6. 3.  

o 14.00), Liptovský Mikuláš – Komárno, Skalica – 
Banská Bystrica, Podbrezová – Dubnica nad Váhom, 
Pop rad – Petržalka, Košice – Trebišov, Žilina B – Slo-
van Bratislava B

20. kolo – 13. – 14. 3. 
Komárno – MŠK Púchov (13. 3. o 14.30), Dubni-

ca nad Váhom – Žilina B, Bardejov – Košice, Banská 
Bystrica – Podbrezová, Trebišov – Skalica, Petržalka – 
Liptovský Mikuláš, Slovan Bratislava B – Poprad

21. kolo – 20. – 21. 3.
MŠK Púchov – FC Petržalka (10. 3. o 14.30), Lip-

tovský Mikuláš – Slovan Bratislava B, Podbrezová – 
Skalica, Poprad – Dubnica nad Váhom, Košice – Ša-
morín, Bardejov – Trebišov, Žilina B – Banská Bystrica

22. kolo – 27. – 28. 3.

ŠK Slovan Bratislava B – MŠK Púchov (28. 3.  
o 10.30), Skalica – Žilina B, Komárno – Košice, Dub-
nica nad Váhom – Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica 
– Poprad, Trebišov – Podbrezová, Šamorín – Bardejov

23. kolo – 3. – 4. 4.
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom (3. 4.  

o 16.00), Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica, Pop-
rad – Skalica, Košice – Petržalka, Bardejov – Komárno, 
Žilina B – Podbrezová, Šamorín – Trebišov

24. kolo – 10. – 11. 4.
MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Púchov (10. 

4. o 16.00), Komárno – Šamorín, Skalica – Liptovský 
Mikuláš, Podbrezová – Poprad, Trebišov – Žilina B, 

Petržalka – Bardejov, 
Slovan Bratislava B – 
Košice

25. kolo – 17. – 18. 
4.

MŠK Púchov – 
MFK Skalica (17. 4. 
o 16.30), Liptovský 
Mikuláš – Podbrezo-
vá, Poprad – Žilina, 
Košice – Dubnica nad 
Váhom, Bardejov – 
Slovan Bratislava B, 
Komárno – Trebišov, 
Šamorín – Petržalka

26. kolo – 24. – 25. 
4.

FK Železiarne 
Podbrezová – MŠK 
Púchov (24. 4.  
o 16.30), Dubnica 
nad Váhom – Barde-
jov, Banská Bystrica 
– Košice, Trebišov – 

Poprad, Petržalka – Komárno, Slovan Bratislava B – 
Šamorín, Žilina B – Liptovský Mikuláš

27. kolo – 1. – 2. 5.
MŠK Púchov – MŠK Žilina B (1. 5. o 17.00), Lip-

tovský Mikuláš – Poprad, Košice – Skalica, Bardejov 
– Banská Bystrica, Komárno – Slovan Bratislava B, 
Šamorín – Dubnica nad Váhom, Petržalka – Trebišov

28. kolo – 8. – 9. 5.
FK Poprad – MŠK Púchov (8. 5. o 17.00), Dubnica 

nad Váhom – Komárno, Banská Bystrica – Šamorín, 
Skalica – Bardejov, Trebišov – Liptovský Mikuláš, 
Podbrezová – Košice, Slovan Bratislava B – Petržalka

29. kolo – 15. – 16. 5.
MŠK Púchov – Tatran Liptovský Mikuláš (15. 5. 

o 17.00), Košice – Žilina, Bardejov – Podbrezová, Ša-
morín – Skalica, Komárno – Banská Bystrica, Petržalka 
– Dubnica nad Váhom, Slovan Bratislava B – Trebišov

30. kolo – 22. 5.
Slavoj Trebišov – MŠK Púchov (22. 5. o 17.00), 

Dubnica nad Váhom – Slovan Bratislava B, Banská 
Bystrica – Petržalka, Skalica – Komárno, Podbrezová 
– Šamorín, Žilina B – Bardejov, Poprad - Košice    

V sobotu štartuje jarná časť 2. ligy, futbalisti 
MŠK Púchov majú na úvod voľno

V príprave si Púchovčania zmerali sily s fortunaligistami. V Trenčíne uhrali po dobrom výkone cennú remízu. 
FOTO: Facebook AS Trenčín

V Nitre Púchovčania podľahli tesne 1:2.                     FOTO: Facebook FC Nitra
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MŠK Púchov v príprave na jarnú časť sezóny

Slovan B – MŠK Púchov 6:1 (2:1)
Slovan Bratislava B – MŠK Púchov 6:1 (2:1)
Púchovčania síce hrali oficiálne proti rezerve Slova-

na Bratislava, ktorá je v druhej lige posledná, v sku-
točnosti však takmer polovicu kádra domácich tvorili 
fortunaligisti. Domáci kormidelník poslal rozohrať sa 
Lovasa a Rataoa, ktorí zo zdravotných dôvodov odo-
hrali v príprave slovanistického áčka len minimum. 
Rovnako na súpiske prvého mužstva Slovana Bra-
tislava sú aj Abena, ktorý si odpykáva päťzápasový 
dištanc za červenú kartu, domácemu trénerovi sa 
však do zostavy hodil. A napokon ďalším do partie 
z prvého mužstva boli v rezerve Ožbolt, ktorý strelil 
hneď dva góly a Laczkó. 

Napriek kvalite na domácej strane sa Púchovčania 
svojho súpera nezľakli, do vedenia šli už v desiatej 
minúte. Po nedôraznom odkope domácich na polo-
vici ihriska sa lopta dostala cez nedôrazného obran-
cu k Rypákovi, ktorý rutinérsky skóroval – 0:1. O štyri 
minúty neskôr však Púchovčania nepresne rozohrali 
na vlastnej polovici, loptu zachytili slovanisti a Ratao 
prehodil hosťujúceho brankára – 1:1. V 23. minúte po 
priamom kope z ľavej strany Pilný vyrazil loptu len 
na Abemu, od ktorého hrude lopta doskacakala do 
siete – 2:1. 

Aj tretí gól do siete Púchova padol po chybnej rozo-
hrávke na vlastnej polovici. Domáci to využili a v 61. 
minúte Ožbolt prekonal hosťujúceho brankára po 
tretíkrát – 3:1. V 65. minúte hostia pekne zakombino- vali, dostali sa až do pokutového územia, no v ňom na loptu v koncovke nedočiahli. Nedáš – dostaneš sa 

potvrdilo už o dve minúty, kedy po peknej kombiná-
cii vyšachovali belasí hostí a Ožbolt svojim druhým 
gólom zvýšil na 4:1. 

Desať minút pred koncom mohli domáci znížiť, 
Michlíkova strela však letela vysoko nad. Päť minút 
pred koncom stretnutia rozobrali Bratislavčania hos-
ťujúcu obranu a Čongrády z hranice pokutového 
územia mieril presne k tyči – 5:1. Na konečných 6:1 
spečatili domáci dve minúty pred koncom stretnu-
tia po rohovom kope a nedôraze hosťujúcej obrany 
Čongrády – 6:1. 

Zostava Slovan Bratislava: 
Krížik (46. Rybár) – Mičák (65. Čech), Abena (85. 

Hubert), Molčan (46. Lacko), Lovat (46. Rosenberger) 
– Habodasz (70. Čongrády), Sečanský (70. Schlossár) 
– Ratao (46. Jackuliak), Rigo (75. Čerepkai), van Hove 
(75. Valentín) – Ožbolt (75. Haramia)

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný, Lacko, Pišoja, Riška, Varga, Pavlovič, Michlík, 

Štefanec, Mráz, Rypák, Kapusniak, striedali D. Pilný, 
Vapenik, Káčer, Milo, Prekop, tréner Lukáš Kaplan.  (r)

Takmer polovicu kádra rezervy Slovana tvorili 
v príprave proti Púchovu hráči z Fortuna ligy

V príprave na jarnú časť druhej ligy prehrali Púchovčania na umelej tráve v Bratislave s rezervou Slovana 1:6.  
V domácom drese však nastúpilo heď päť hráčov zo slovanistického áčka.              FOTO: Facebok Slovan Bratislava

Tréner slovanistickej rezervy poslal na prípravné stretnutie s Púchovom rozohrať hneď päticu hráčov, ktorí hrá-
vajú Fortuna ligu. Púchovčanov tak v podstate preveril ďalší prvoligista.              FOTO: Facebok Slovan Bratislava

Amatérskemu futbalu hrozí odloženie štartu jarnej 
časti. Tréningy sú zakázané, začiatok prípravy je v ne-
dohľadne. Najhorší scenár hovorí dokonca o anulo-
vaní ročníka ako v minulej sezóne. 

Maďarsko: Takmer bez obmedzení
V Maďarsku beží príprava amatérskych tímov 

takmer bez obmedzení. Na tréningoch sú hráči prí-
tomní v plnom počte, nepotrebujú ani negatívny 
test. Naplno po maďarských ihriskách behajú aj deti. 
Začiatok amatérskych súťaží je bez divákov napláno-
vaný na predposledný februárový víkend. 

Česko: Tak ako u nás
U našich západných susedoch v Českej republike 

je situácia podobná ako u nás. Hrajú sa len profesio-
nálne súťaže a amatérsky futbal má zákaz. Aby boli 
súťaže regulárne ukončené, podobne ako u nás mu-
sia odohrať minimálne päťdesiat percent zápasov. 

Rakúsko: Od októbra bez futbalu
Amatérsky futbal v Rakúsku je v podobnej situácii 

ako na Slovensku. Prvá a druhá liga fungujú, ale niž-
šie súťaže majú stopku. Predchádzajúca sezóna bola 
v Rakúsku anulovaná.

Poľsko: Registrovaní trénovať môžu
V Poľsku mali amatérski futbalisti od polovice ja-

nuára zákaz trénovať, ale od začiatku februára sa 
situácia zmenila. Svoju činnosť môžu vykonávať 
všetci registrovaní športovci. Od 12. februára budú 
dokonca otvorené všetky športové štadióny či haly. 
Ak by poľské pravidlá platili na Slovensku, znamena-
lo by to, že trénovať a hrať môže každý hráč s platnou 
registračkou. Povolené by teda boli všetky oficiálne 
zápasy od prvej po poslednú ligu.

Zdroj: Futbalnet

Ako funguje amatérsky futbal v susedných štátoch?
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Amatérsky futbal sa dostal pre pandémiu do 
neľahkej situácie. Súťaže sa prerušili v priebe-
hu jesene, a ich reštart je v nedohľadne.

Odohrať aspoň polovicu stretnutí
Predchádzajúca sezóna 2019/2020 bola v ama-

térskych súťažiach kompletne anulovaná. Súťažný 
poriadok vtedy ešte nerátal s možnosťou, že by sa 
nemohli uskutočniť všetky kolá.

Novelizovaný súťažný poriadok Slovenského 
futbalového zväzu už počíta aj s týmto scenárom. 
Ak sa neodohrá ani polovica zápasov, súťaž bude 
anulovaná, ale ak mužstvá odohrajú aspoň polo-
vicu, teda minimálny počet stretnutí, tak riadiaci 
orgán určí víťaza, postupujúceho i zostupujúceho.

Kľúčové je teda skompletizovať jesennú časť. 
Súťaže sa prerušili v polovici októbra, ani v jed-
nom z regionálnych zväzov sa neuskutočnili všet-
ky jesenné kolá.

V súťažiach riadených Bratislavským futbalovým 
zväzom chýbajú štyri kompletné kolá a dve do-
hrávky. Na západe chýba päť kôl a 17 dohrávok, na 
strede chýbajú dve až tri kompletné kolá (podľa 
počtu účastníkov) a 29 dohrávok, kým na východe 
sa museli odložiť tri jesenné kolá a ešte im ostáva 
zhruba dvadsať dohrávok.

Tieto čísla sa vzťahujú len na súťaže dospelých. 
V mládežníckych súťažiach je počet dohrávok rá-
dovo vyšší.

Anglické týždne nebudú
Predsedovia regionálnych zväzov veria, že as-

poň jesenné kolá sa dohrajú.
„Myslím si, že v apríli by sme mohli začať,” uvie-

dol Juraj Jánošík, predseda Bratislavského futba-
lového zväzu.

„Ak by sa začalo hrať po Veľkej noci, tak by som 
si vedel predstaviť, že by sa súťaž dohrala. Aj keby 
bola sezóna predĺžená,” tvrdí Richard Havrilla, prvý 
muž Východoslovenského futbalového zväzu.

Upozorňuje však, že reštart amatérskych súťaží 
je v nedohľadne. V Covid automate vôbec nefi-
guruje výraz amatérsky šport, iba profesionálny  
a rekreačný.

Klubom a futbalistom treba dať čas aj na prípra-
vu. „Sú to amatéri a približne rok nehrali futbal, 
museli rešpektovať nariadenia. Nevieme, ako sa 
pandemická situácia premietne do jednotlivých 
klubov, do rozpočtov obcí,” poukázal na ďalší 
dôležitý faktor predseda Západoslovenského fut-
balového zväzu Ladislav Gádoši.

„Podľa mňa nedohráme súťaže v plnom modeli. 
V amatérskom futbale neprichádza do úvahy, aby 
sme hrali anglické týždne,” myslí si Jozef Paršo, 
predseda Stredoslovenského futbalového zväzu.

Druhú ligu treba doplniť
Ďalšou otvorenou otázkou je postup a zostup. 

Súťažný poriadok uvádza, že riadiaci orgán určí 
„postupujúce družstvo a víťaza, len ak by také-
to družstvo skončilo na postupujúcom mieste  
i v prípade, ak by sa dohrala celá majstrovská súťaž,  

a zostupujúce družstvo určí, len ak je možné z niž-
šej súťaže určiť postupujúce družstvo”.

V praxi to znamená, že by postúpili len mužstvá 
s nedostihnuteľným náskokom na čele.

„Inštitút nedostihnuteľného bodového násko-
ku by sa dal aplikovať, keby chýbali dve-tri kolá. 
Pravdepodobne však ich bude viac. Budeme sa 
musieť orientovať iným smerom. My navrhujeme, 
aby sa brali do úvahy aktuálne tabuľky, napriek 
tomu, že súťažný ročník nebude kompletný. Toto 
ešte zostalo otvorené,” informoval Jozef Paršo.

Podobne sa môže meniť ešte aj dátum ukon-
čenia sezóny. V súčasnosti je naplánovaný na 30. 
júna, ale možno sa trošku posunie. „Sme za to, aby 
sme mali čo najviac kôl odohraných. Druhá liga 
však potrebuje doplniť postupujúcich, takže hra-
ničný termín je 11. júl,” dodal Richard Havrilla.

Najvyššia súťaž a druhá liga ako profesionálne 
súťaže majú výnimku a môžu fungovať aj počas 
pandémie. Druhá najvyššia súťaž pritom v súčas-
nosti má len 15 účastníkov namiesto šestnástich.

Reorganizácia sa odkladá
Podľa pôvodných plánov čakala regionálne 

súťaže od budúcej sezóny veľká reorganizácia. 
Namiesto súčasných štyroch tretích líg by boli už 
len dve skupiny, Západ a Východ, a tieto súťaže by 
riadil Slovenský futbalový zväz. Reorganizácia sa 
týka aj druhých dorasteneckých líg.

Výkonný výbor SFZ však bude navrhovať konfe-
rencii SFZ, aby sa reorganizácia odkladala o rok.

„Na 99,9 percenta to presúvame. Musia o tom 
definitívne rozhodnúť delegáti konferencie, ale 
toto už nie je štandardná sezóna a nemá význam 
tú reorganizáciu tlačiť,” zdôraznil Richard Havrilla.

„Chceme, aby do novovytvorených tretích líg 
išla určitá kvalita z regiónov, čo v súčasnej situácii 
nevieme garantovať,” dodal Ladislav Gádoši.

Reorganizácia by tak mala vstúpiť do platnosti  
v sezóne 2022/2023.  

Zdroj: futbalnet.sk

Reorganizácia futbalových súťaží sa odkladá, 
do platnosti má vstúpiť v sezóne 2022/2023
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Z činnosti Miestnej organizácie SRZ Púchov v minulom roku

Rok 2020 bol najpriaznivejší na vodu za dlhé ob-
dobie. Úhyny rýb spôsobené prehriatím vody, nedo-
statkom kyslíka alebo jarnými virózami sme nezazna-
menali. Boli však zaznamenané otravy rýb na Bielej 
vode spôsobené ľudskou činnosťou a to v obci Vydr-
ná a Lazy pod Makytou.  Po prvej násade kapra K2 za-
čiatkom apríla nám sťažila brigády aj výlov rybníkov 
prvá vlna epidémie vírusu Covid - 19. Na odchovných 
rybníkoch prúdy na Lednických Rovniach sme v aprí-
li odlovili 86 ks zubáča 2 ročného a 500 kg kapra K1. 
Ryby boli vysadené do našich lovných revírov. V máji 
prebehol na týchto rybníkoch neres kapra. 

Aj počas sťaženej situácie sa nám podarilo zohnať 
a nasadiť plánované násady rýb do našich revírov. 
Poďakovanie patrí všetkým hospodárom, ako aj ich 
pomocníkom za celoročnú prácu.

V roku 2020 sme zarybnili naše revíry deviatimi 
druhmi rýb v rôznych vekových kategóriách nasle-
dovne:

Kapor K1 - 500 kg
Kapor K2 - 3000 kg
Kapor K3 - 9100 kg
Šťuka rýchlená - 11.000 ks
Šťuka 1-ročná - 400 kg
Zubáč rýchlený - 30.000 ks

Zubáč 1-ročný - 3100 ks 
Zubáč 2-ročný - 86 ks
Mieň 6 cm - 8000 ks
Jeseter 1-ročný - 1500 ks
Podustva 1-ročná - 30.000  ks         
Pstruh potočný rýchlený – 30.000 ks
Pstruh potočný 1-ročný - 75 kg
Pstruh potočný 2 a viacročný - 508 kg
Pstruh dúhový 15 cm - 2000 ks
Pstruh dúhový 15 cm - 2000 ks
Pstruh dúhový 1-ročný - 400 kg, 
Pstruh dúhový 2-ročný - 1400 kg
Lipeň 2-ročný - 50kg
Pred záverom roka bol ešte dodaný kapor K2 2000 

kg a  zubáč  2-ročný 200 kg.
Plašenie a odstrel kormorána
Aj v roku 2020 sme sa snažili o elimináciu rybích 

predátorov na našich revíroch. Pán Karol Gargulák 
ako hlavný koordinátor pre plašenie a odstrel kormo-
rána spolu s niektorými poľovníkmi organizoval jed-
notlivé aj spoločné akcie na ochranu našich revírov 
od tohto predátora. Spoločne sa im podarilo zastreliť 
69 ks za čo im nepochybne patrí naše poďakovanie. 

Rastislav Šajdák, 
hlavný hospodár

Napriek mimoriadnej situácii sa podarilo 
zarybniť púchovské revíry podľa plánu

Násada kapra rybničného do štrkoviskách v Lednických Rovniach.                             FOTO: Facebook MO SRZ Púchov

Vďaka umelým hniezdam sú púchovské revíry bohatšie o desiatky zubáčov.                            FOTO: MO SRZ Púchov
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SPOMIENKA
„Dobrý človek nikdy ne-
odchádza, navždy zosta-
ne v srdciach tých, čo ho 
mali radi.” Dňa 7. 2. 2021 si 
pripomenieme 2. smutné 
výročie úmrtia našej lás-
kavej a starostlivej mamy 
a babky Otílie Markovej  
z Horných Kočkoviec.  
S láskou a vďakou rodina Marková.

SPOMIENKA
Dňa 13.1.2021 sme si pripomenuli 26. výročie 
úmrtia nášho otca a  dedka Jána Koncového  
a  dňa 11.2.2021 si pripomenieme 1. výro-
čie úmrtia našej mamy, babky a  prababky  
Ľudmily Koncovej. S  láskou, vďakou a  úctou 
spomína na nich celá rodina. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, čo 
vzal, zostali len spo-
mienky a v srdci žiaľ. 
Dňa 10. februára 2021 
uplynie 15 rokov od 
úmrtia nášho milované-
ho manžela, otca,  ded-
ka a pradedka Antona  
Crkoňa. S láskou a úc-
tou spomínajú a za tichú spomienku a modlit-
bu ďakujú manželka a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život 
a  všetkých nás. Odišiel 
si navždy, túžil si žiť, ale 
osud to tak zariadil, že 
musel si nás tak nečaka-
ne a navždy opustiť. Dňa 
6.2.2021 si pripomenie-
me 15. výročie úmrtia 
nášho drahého Pavla Ižvolta. S láskou spomína 
brat Vladimír a netere Miriam a Monika s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 28.12.2020 uplynuli 
3 roky, čo nás navždy 
opustil Karol Sitár. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 7.2.2021 uplynie 30 
rokov, čo nás opustil náš 
drahý otec, svokor, starý 
otec Jozef Körmendy.   
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu s nami tichú spo-
mienku. S láskou spomína 
dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 11. februára 2021 
uplynie 8 rokov, čo 
nás navždy opustil  
Ing. Štefan Ďuriš, CSc. 
Za tichú spomienku ďa-
kujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a  spomínajú 
s  nami. S  úctou a  láskou 
spomína celá rodina.
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtia, v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

ROZLÚČKA
Dňa 29.1.2021 sme sa 
v  kruhu blízkej rodiny. 
rozlúčili s  našou drahou 
manželkou, mamou, sta-
rou mamou, prastarou 
mamou, tetou a sestrou 
Helenou Rosinovou, 
rod. Koncovou. Ďakuje-
me ostatnej rodine, pria-
teľom, susedom a známym za všetky prejavy 
sústrasti, kvetinové dary, podporu a  modlitby.   
Poďakovanie patrí aj pohrebnej službe ADVENT 
za dôstojnú rozlúčku.  Smútiaca rodina.

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 prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, 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
• Rozpaľovanie železa, konštrukcií, vrakov, poľ. 
strojov autogénom. Aj odvoz. 0944 190 825
• Potrebujete podať daňové priznanie-študenti, 
zamestnanci, dôchodcovia a živnostníci s paušálnymi 
výdavkami ? Tel. 0908768862
• Firma  CONTI-eco, s.r.o Púchov ponúka pomocné 
práce v záhrade, orezanie stromov - kríkov t.č. 
0903967247

PREDAJ
• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove, platba  prevodom 
na účet bez úveru tel. číslo 0911672573
• Kúpim lacno stavebnú búdu. 0940830354
• Hľadám na kúpu pozemok v Starých alebo Nových 
Nosiciach, ideál 500-600 m. Tel.: 0911 929 300

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu 1 izbu s  príslušenstvom 
a  internetom pre 1 osobu v rodinnom dome. Voľný 
ihneď. 0914 120 216
• Súrne hľadám 1-izbový byt v Púchove a okolí do 
prenájmu za rozumnú cenu tel. číslo 0902711161

PRÁCA
• Hľadám prácu v Púchove a blízkom okolí ako vrátnik 
/ informátor /školník / údržbár / strážnik bez SBS. 

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983
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REŠTAURÁCIA THEATRO 
V DIVADLE PÚCHOV

JE DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

BLAHOŽELANIE
Dňa 5.2. oslávil 2. rôčik 
Jurko Connor Durdil  
z Púchova. Ako ten čas 
rýchlo letí, na torte Ti  
2. rôčik svieti. Jurko Con-
nor, prajeme Ti v tento 
deň, nech máš život ako 
sen. Nech Ti na tvári žiari 
úsmev maličký, nech Ti 
očká svietia ako hviezdičky. To Ti zo srdca želajú 
maminka, tatinko, krstní rodičia, babky, dedko, 
sesternica Katka, rodina Kysucká, Húževková, 
Bučeková, kamaráti Janko, Riško a Linda.

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

OZNAM INZERTNEJ 
KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry  je do 

odvolania ZATVORENÁ.

Inzerciu a spomienky vybavíte emailom 
alebo telefonicky na:  

e-maile: reklama@puchovskakultura.sk  
tel.: 0905 750 121

Pri spomienkach  alebo rozlúčkach spolu  
s textom uveďte aj dátum, kedy chcete text 
inzerovať.  Fotografiu priložte do prílohy ako 
jpg alebo pdf formát.  Občianska inzercia (aj 
spomienky) zaslaná emailom je bezplatná. 

OZNAM
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov oznamuje, 
že vyhlasuje zámer priameho nájmu č. 1/2021 na 
prenájom ubytovacích priestorov v priestoroch 
školského internátu. Predkladanie ponúk je do 
24.02.2021 do 12:00 hod. 

Celé znenie zámeru je zverejnené na 
www.sospuchov.sk a www.tsk.sk.

Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 

nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

Prípadne na ½ úväzok. Tel.: 0905 348 892
• Príjmem 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
• Hľadám prácu ako upratovačka na pár hodín 
denne. Tel.: 0944 341 880
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-14%

VALENTÍNSKE DNI
11.-15.2.2021

  optikadroptik     dr.optik_sk                    www.droptic .sk

MORAVSKÁ 11/687
PAMÄTNÁ FARA

PÚCHOV

VALENTÍNSKA ZĽAVA 14% 
NA KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ OKULIARE! 

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

FormátFormát Rozmer v mmRozmer v mm
(šírka x výška)(šírka x výška)

Cena za 1 vydanie Cena za 1 vydanie 
pred zľavoupred zľavou

Cena za 1 vydanieCena za 1 vydanie
zľava 10 %zľava 10 %

Cena za 5 a viac Cena za 5 a viac 
vydaní (zľava 20 %)vydaní (zľava 20 %)

Cena za 10 a viac Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 30 %)vydaní (zľava 30 %)

1/1 strany1/1 strany 204 x 270204 x 270 120 €120 € 108 €108 € 96 €96 € 84 €84 €

1/2 strany1/2 strany 204 x 134204 x 134 85 €85 € 77€77€ 68 €68 € 60 €60 €

100 x 270100 x 270 85 €85 € 77 €77 € 68 €68 € 60 €60 €

1/3 strany1/3 strany 204 x 87204 x 87 60 €60 € 54 €54 € 48 €48 € 42 €42 €

65 x 27065 x 270 60 €60 € 54 €54 € 48 €48 € 42 €42 €

2/3 strany2/3 strany 134 x 270134 x 270 95 €95 € 86 €86 € 76 €76 € 67 €67 €

1/4 strany1/4 strany 100 x 134100 x 134 50 €50 € 45 €45 € 36 €36 € 35 €35 €

204 x 64204 x 64 50 €50 € 45 €45 € 36 €36 € 35 €35 €

FormátFormát Rozmer v mmRozmer v mm
(šírka x výška)(šírka x výška)

Cena za Cena za 
1 vydanie1 vydanie

Cena za 5 a viac Cena za 5 a viac 
vydaní zľava 5 %vydaní zľava 5 %

Cena za 10 a viac Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15%)vydaní (zľava 15%)

1/8 strany1/8 strany 100 x 62100 x 62 45 €45 € 43 €43 € 38 €38 €

1/16 strany1/16 strany 100 x 34100 x 34 20 €20 € 19 €19 € 17 €17 €

COVID ZĽ AVNENÝ CENNÍK REKL AMNÉHO PRIESTORUCOVID ZĽ AVNENÝ CENNÍK REKL AMNÉHO PRIESTORU
 A OBČIANSKE J INZERCIE V PÚCHOVSKÝCH NOVINÁCH: A OBČIANSKE J INZERCIE V PÚCHOVSKÝCH NOVINÁCH:

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.Na základe zhoršenej ekonomickej situácie podnikateľských subjektov spôsobenej ochorením Covid a opatreniami vlády, sme dočasne upravili cenník inzercie.
Ce n n í k  j e  p l at ný  o d  1 5 . 1 . 2 0 2 1  d o  3 0 . 6 . 2 0 2 1 .  Uve d e n é  ce ny  s ú  b ez  D P H .Ce n n í k  j e  p l at ný  o d  1 5 . 1 . 2 0 2 1  d o  3 0 . 6 . 2 0 2 1 .  Uve d e n é  ce ny  s ú  b ez  D P H .


