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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: Martin Hamšík (č.1), Ja-
roslava Kamenová (č.2), Andrej Kozák (č.3) 
a Zuzana Muráriková (č.4).
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Slovami primátorky: Toto ma naozaj 
potešilo, ďakujem Mestský bytový podnik!

Veľkú radosť som pocítila, keď mi niektorí ob-Veľkú radosť som pocítila, keď mi niektorí ob-
čania poslali listy od správcu bytového domu, čania poslali listy od správcu bytového domu, 
v ktorom bývajú. Píše sa v nich, že im vystavujú v ktorom bývajú. Píše sa v nich, že im vystavujú 
nový predpis zálohovej úhrady za užívanie bytu nový predpis zálohovej úhrady za užívanie bytu 
so zníženou mesačnou platbou za teplo a teplú so zníženou mesačnou platbou za teplo a teplú 
úžitkovú vodu... A dôvod? Citujem: „Výrazný po-úžitkovú vodu... A dôvod? Citujem: „Výrazný po-
kles ceny tepla dodávateľom Mestským bytovým kles ceny tepla dodávateľom Mestským bytovým 
podnikom, s.r.o.“ (ďalej uvádzam aj ako MsBP), a to podnikom, s.r.o.“ (ďalej uvádzam aj ako MsBP), a to 
až o cca 15 %. Nemusím pripomínať, že táto spo-až o cca 15 %. Nemusím pripomínať, že táto spo-
ločnosť je mestskou spoločnosťou a pracuje napl-ločnosť je mestskou spoločnosťou a pracuje napl-
no a efektívne, pretože vaša úspora v mesačných no a efektívne, pretože vaša úspora v mesačných 
nákladoch je výsledok práce konateľa a jeho tímu nákladoch je výsledok práce konateľa a jeho tímu 
kolegov a dozornej rady, ktorý prinesie všetkým kolegov a dozornej rady, ktorý prinesie všetkým 
občanom úľavu v peňaženke, keďže sa náklady na občanom úľavu v peňaženke, keďže sa náklady na 
tieto položky mesačne radikálne znížia. tieto položky mesačne radikálne znížia. 

Myslím si, že v tejto ťažkej dobe, kedy prežíva-Myslím si, že v tejto ťažkej dobe, kedy prežíva-
me tiaž a smutné obdobie, je dobré si povedať aj me tiaž a smutné obdobie, je dobré si povedať aj 
niečo pekné, potešiť sa a pochváliť tých, ktorí sa niečo pekné, potešiť sa a pochváliť tých, ktorí sa 
o uľahčenie situácie zaslúžili. Ja ďakujem aj touto o uľahčenie situácie zaslúžili. Ja ďakujem aj touto 
cestou konateľovi MsBP Ing. Tiborovi Luhovému, cestou konateľovi MsBP Ing. Tiborovi Luhovému, 
prokuristovi Gabrielovi Repatému a členom do-prokuristovi Gabrielovi Repatému a členom do-
zornej rady (predsedovi Ing. Danielovi Lakovi, Ing. zornej rady (predsedovi Ing. Danielovi Lakovi, Ing. 
Viliamovi Karasovi a Ing. Lukášovi Ranikovi) za ich Viliamovi Karasovi a Ing. Lukášovi Ranikovi) za ich 
skvelú prácu, ktorá prináša ovocie všetkým obča-skvelú prácu, ktorá prináša ovocie všetkým obča-
nom. Stanovisko tretieho nezávislého subjektu – nom. Stanovisko tretieho nezávislého subjektu – 
správcu bytovky, ktoré ste možno aj vy obdržali, správcu bytovky, ktoré ste možno aj vy obdržali, 
je tým najkrajším dokladom vyvracajúc akékoľvek je tým najkrajším dokladom vyvracajúc akékoľvek 
dezinformácie neprajníkov. Epiktetos povedal dezinformácie neprajníkov. Epiktetos povedal 
jednu múdrosť: „Čím sa pomstíš nepriateľovi? Ak jednu múdrosť: „Čím sa pomstíš nepriateľovi? Ak 
mu budeš činiť čo najviac dobra.“mu budeš činiť čo najviac dobra.“

Neprajníkov je veľa stále, a to aj v oblasti už pre Neprajníkov je veľa stále, a to aj v oblasti už pre 
nás tradičného testovania – jedni sú nespokojní  nás tradičného testovania – jedni sú nespokojní  
s tým, že vôbec testujeme, druhí, že testujeme s tým, že vôbec testujeme, druhí, že testujeme 
veľa, ďalší vyjadrujú nespokojnosť s tým, že testu-veľa, ďalší vyjadrujú nespokojnosť s tým, že testu-
jeme málo... Je skutočne ťažké vyhovieť všetkým jeme málo... Je skutočne ťažké vyhovieť všetkým 
a hlavne - musím opäť povedať, že testovanie nie a hlavne - musím opäť povedať, že testovanie nie 
je úloha mesta alebo obce. Povinnosť testovania je úloha mesta alebo obce. Povinnosť testovania 
nariaďuje štát a štát by mal aj zabezpečiť dosta-nariaďuje štát a štát by mal aj zabezpečiť dosta-
tok stálych odberových miest. Mesto nemôže tok stálych odberových miest. Mesto nemôže 
donekonečna nahrádzať funkcie, ktoré nezvláda donekonečna nahrádzať funkcie, ktoré nezvláda 
štát operatívne a funkčne riešiť. Pracujeme všetci štát operatívne a funkčne riešiť. Pracujeme všetci 
naplno už niekoľko týždňov a snažíme sa okrem naplno už niekoľko týždňov a snažíme sa okrem 
zabezpečenia testovania, ktoré potrebujú naši zabezpečenia testovania, ktoré potrebujú naši 
spoluobčania k pohybu do práce či k lekárovi, spoluobčania k pohybu do práce či k lekárovi, 
alebo na využitie určitých služieb (banka, úrady, alebo na využitie určitých služieb (banka, úrady, 
niektoré prevádzky...), zabezpečovať aj ďalšie čin-niektoré prevádzky...), zabezpečovať aj ďalšie čin-
nosti pre občanov – deti, seniorov, sociálne i zdra-nosti pre občanov – deti, seniorov, sociálne i zdra-
votne slabších, pracujeme na plnení investičného votne slabších, pracujeme na plnení investičného 
plánu a rozvojových projektov. plánu a rozvojových projektov. 

V obciach i mestách rastie nervozita, nedôvera  V obciach i mestách rastie nervozita, nedôvera  
a vyčerpanosť. Od jesene minulého roka sa a vyčerpanosť. Od jesene minulého roka sa 
takmer všetko točí len okolo testovania, hoci majú takmer všetko točí len okolo testovania, hoci majú 
samosprávy na pleciach viac ako 4.000 iných kom-samosprávy na pleciach viac ako 4.000 iných kom-
petencií, ktoré musia riešiť a zastrešovať. Potre-petencií, ktoré musia riešiť a zastrešovať. Potre-

bujeme pracovať na investíciách a rozvoji mesta,  bujeme pracovať na investíciách a rozvoji mesta,  
a nielen sledovať tlačové besedy a statusy vrcho-a nielen sledovať tlačové besedy a statusy vrcho-
lových politikov na sociálnych sieťach. Určite ste lových politikov na sociálnych sieťach. Určite ste 
postrehli, že aj na mestskom úrade pracujeme  postrehli, že aj na mestskom úrade pracujeme  
v obmedzenom režime. Nechceli sme úplne za-v obmedzenom režime. Nechceli sme úplne za-
vrieť úrad pre verejnosť, pretože občania našu vrieť úrad pre verejnosť, pretože občania našu 
pomoc stále potrebujú a to bez ohľadu na pandé-pomoc stále potrebujú a to bez ohľadu na pandé-
miu – potrebujú matriku, stavebný úrad, pomoc miu – potrebujú matriku, stavebný úrad, pomoc 

sociálneho oddelenia, školstva, pokladňu i poda-sociálneho oddelenia, školstva, pokladňu i poda-
teľňu. Pravda je však taká, že aj náš úrad bol za-teľňu. Pravda je však taká, že aj náš úrad bol za-
siahnutý ochorením Covid-19 a viac pracovníkov siahnutý ochorením Covid-19 a viac pracovníkov 
bolo chorých ako aj v súčasnosti je veľa kolegov  bolo chorých ako aj v súčasnosti je veľa kolegov  
v karanténe. A tak nám prepáčte ten obmedzený v karanténe. A tak nám prepáčte ten obmedzený 
a opatrný prístup pri prijímaní verejnosti. Verte a opatrný prístup pri prijímaní verejnosti. Verte 
mi, je to aj kvôli vašej ochrane a ochrane ostat-mi, je to aj kvôli vašej ochrane a ochrane ostat-
ných zamestnancov. Ďakujem všetkým kolegom ných zamestnancov. Ďakujem všetkým kolegom 
na úrade, mestským policajtom ale i pracovníkom na úrade, mestským policajtom ale i pracovníkom 
mestských spoločností, ktorí sú stále v plnom na-mestských spoločností, ktorí sú stále v plnom na-
sadení a sú tu pre vás aj v tomto ťažkom období. sadení a sú tu pre vás aj v tomto ťažkom období. 

Hoci práve prebiehajú v našom regióne jar-Hoci práve prebiehajú v našom regióne jar-
né prázdniny, materské školy, ale i jarné školy né prázdniny, materské školy, ale i jarné školy 
na niektorých základných školách fungujú, a ja na niektorých základných školách fungujú, a ja 
ďakujem všetkým pedagogickým i nepedago-ďakujem všetkým pedagogickým i nepedago-
gickým pracovníkom za ich ústretový prístup  gickým pracovníkom za ich ústretový prístup  
k vzdelávaniu našich detí. Verím, že sa podarí to, čo k vzdelávaniu našich detí. Verím, že sa podarí to, čo 
minister školstva deklaruje a v blízkej dobe budú minister školstva deklaruje a v blízkej dobe budú 
všetci z radov pedagogických i nepedagogických všetci z radov pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov, ktorí majú záujem, zaočkovaní, zamestnancov, ktorí majú záujem, zaočkovaní, 
aby tak ochránili nielen seba a svoje rodiny, ale aby tak ochránili nielen seba a svoje rodiny, ale 
aj deti, ktoré opäť nastúpia do škôl. Samozrejme, aj deti, ktoré opäť nastúpia do škôl. Samozrejme, 
zase bude prebiehať testovanie, aby od pondelka zase bude prebiehať testovanie, aby od pondelka 
mohli bezpečne nastúpiť nielen deti do mater-mohli bezpečne nastúpiť nielen deti do mater-
ských škôl a prvý stupeň základných škôl, ale aj ských škôl a prvý stupeň základných škôl, ale aj 
študenti stredných škôl. Budeme sa snažiť pripra-študenti stredných škôl. Budeme sa snažiť pripra-

viť rozpisy testovania tak, aby opäť išli podľa har-viť rozpisy testovania tak, aby opäť išli podľa har-
monogramu a nemuseli ste dlho čakať. monogramu a nemuseli ste dlho čakať. 

Osobne ma teší, že sa do testovania zapojili aj Osobne ma teší, že sa do testovania zapojili aj 
najväčší zamestnávatelia v meste a tak spoločne najväčší zamestnávatelia v meste a tak spoločne 
zabezpečíme, aby sa netvorili v meste na odbero-zabezpečíme, aby sa netvorili v meste na odbero-
vých miestach veľké rady čakajúcich ľudí na testo-vých miestach veľké rady čakajúcich ľudí na testo-
vanie. Sledujte, prosím, i naďalej oficiálne mestské vanie. Sledujte, prosím, i naďalej oficiálne mestské 
informačné médiá. informačné médiá. 

Už tradične zasadal krízový štáb online formou, Už tradične zasadal krízový štáb online formou, 
na ktorom sme si stanovili podmienky testovania na ktorom sme si stanovili podmienky testovania 
v meste a tiež sme oboznámili členov o priprave-v meste a tiež sme oboznámili členov o priprave-
nom nákupe respirátorov FFP2 pre seniorov nad nom nákupe respirátorov FFP2 pre seniorov nad 
65 rokov. Plánujeme začať s distribúciou do poš-65 rokov. Plánujeme začať s distribúciou do poš-
tových schránok 2 týchto respirátorov, pre každé-tových schránok 2 týchto respirátorov, pre každé-
ho seniora nad 65 rokov, už ku koncu tohto týž-ho seniora nad 65 rokov, už ku koncu tohto týž-
dňa. Aj tento týždeň nás čakajú online stretnutia dňa. Aj tento týždeň nás čakajú online stretnutia 
s krízovým štábom i s riaditeľmi základných škôl  s krízovým štábom i s riaditeľmi základných škôl  
a kolegami starostami v okrese, aby sme spoločne a kolegami starostami v okrese, aby sme spoločne 
nastavili ďalšie podmienky fungovania v meste  nastavili ďalšie podmienky fungovania v meste  
i regióne. i regióne. 

Okrem Covid-19 a testovania rezonuje v našej Okrem Covid-19 a testovania rezonuje v našej 
spoločnosti v tomto období aj ďalšia dôležitá spoločnosti v tomto období aj ďalšia dôležitá 
téma, ktorej je potrebné venovať náležitú pozor-téma, ktorej je potrebné venovať náležitú pozor-
nosť a to je elektronické sčítanie obyvateľov. Viac nosť a to je elektronické sčítanie obyvateľov. Viac 
o tejto téme sa dočítate aj v tomto vydaní Púchov-o tejto téme sa dočítate aj v tomto vydaní Púchov-
ských novín na strane 7.ských novín na strane 7.

Tento týždeň končí obdobie karnevalov, zábav, Tento týždeň končí obdobie karnevalov, zábav, 
plesov, maškarných bálov, a hoci sme si počas plesov, maškarných bálov, a hoci sme si počas 
tých tohtoročných fašiangov moc zábavy neuži-tých tohtoročných fašiangov moc zábavy neuži-
li, netreba zúfať. Ja osobne stále verím vedcom  li, netreba zúfať. Ja osobne stále verím vedcom  
a preto verím, že očkovanie bude tým svetlom na a preto verím, že očkovanie bude tým svetlom na 
konci tunela. Len musíme vydržať. Popolcová ale-konci tunela. Len musíme vydržať. Popolcová ale-
bo aj „škaredá“ streda, ktorá už tento týždeň bude bo aj „škaredá“ streda, ktorá už tento týždeň bude 
prvým pôstnym dňom, zahajuje štyridsaťdňové prvým pôstnym dňom, zahajuje štyridsaťdňové 
pôstne obdobie, ktoré nás čaká až do Veľkej noci. pôstne obdobie, ktoré nás čaká až do Veľkej noci. 
Tradičné poznačenie popolom je sprevádzané Tradičné poznačenie popolom je sprevádzané 
známymi slovami, ktoré je vždy dobré si pripo-známymi slovami, ktoré je vždy dobré si pripo-
mínať: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“. mínať: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“. 
Mám pocit, že všetci už prežívame príliš dlhé pôst-Mám pocit, že všetci už prežívame príliš dlhé pôst-
ne obdobie, kedy sme sa museli vzdať množstva, ne obdobie, kedy sme sa museli vzdať množstva, 
donedávna bežných, vecí ako je posilňovňa, telo-donedávna bežných, vecí ako je posilňovňa, telo-
cvičňa, tréningov, koncertov, divadiel, posedení cvičňa, tréningov, koncertov, divadiel, posedení 
v kaviarni či na skvelom obede v reštaurácii, ná-v kaviarni či na skvelom obede v reštaurácii, ná-
kupov v obchodoch, prechádzok i návštev priate-kupov v obchodoch, prechádzok i návštev priate-
ľov a rodiny. Chýba nám návšteva chrámov, kde ľov a rodiny. Chýba nám návšteva chrámov, kde 
sme aspoň na chvíľočku mohli vyznať svoju vieru sme aspoň na chvíľočku mohli vyznať svoju vieru 
a nájsť vnútornú silu a pokoj. Skúsme spoločne a nájsť vnútornú silu a pokoj. Skúsme spoločne 
veriť, že návrat, byť pomalý „do normálnejšieho veriť, že návrat, byť pomalý „do normálnejšieho 
života“ sa blíži. života“ sa blíži. 

Prajem vám všetkým ešte príjemné prežitie jar-Prajem vám všetkým ešte príjemné prežitie jar-
ných prázdnin, veľa zdravia a optimizmu. ných prázdnin, veľa zdravia a optimizmu. 

Katarína HenekováKatarína Heneková



spravodajstvospravodajstvo44

Karanténa po príchode zo zahraničia bude 
od 17. februára povinná

Od stredy 17. februára 2021 od 6. ho-Od stredy 17. februára 2021 od 6. ho-
diny sa mení režim na hraniciach pri diny sa mení režim na hraniciach pri 
vstupe na územie Slovenskej repub-vstupe na územie Slovenskej repub-
liky. Každý prichádzajúci je povinný liky. Každý prichádzajúci je povinný 
nastúpiť do 14-dňovej karantény. Naj-nastúpiť do 14-dňovej karantény. Naj-
skôr na ôsmy deň môže absolvovať skôr na ôsmy deň môže absolvovať 
PCR test. Ak bude negatívny, možno PCR test. Ak bude negatívny, možno 
karanténu ukončiť. Výnimky budú karanténu ukončiť. Výnimky budú 
mať pendleri zo susedných i vzdia-mať pendleri zo susedných i vzdia-
lenejších európskych krajín a ďalšie lenejších európskych krajín a ďalšie 
skupiny osôb. skupiny osôb. 

Podrobnosti upravuje nová vyhláška Úradu verej-Podrobnosti upravuje nová vyhláška Úradu verej-
ného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatre-ného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatre-
nia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym nia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym 
povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. Režim povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. Režim 
na hraniciach sa sprísňuje v súvislosti s novými mu-na hraniciach sa sprísňuje v súvislosti s novými mu-
táciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršo-táciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršo-
vaniu epidemiologickej situácie. Ide o krok, ktorý má vaniu epidemiologickej situácie. Ide o krok, ktorý má 
tlmiť počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí.tlmiť počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí.

Karanténne povinnostiKaranténne povinnosti
Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť 

prekročenia hraníc so 72-hodinovým RT-PCR testom. prekročenia hraníc so 72-hodinovým RT-PCR testom. 
Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili 
výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, 
Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Se-Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Se-
verného Írska:verného Írska:

- sú povinné nastúpiť do izolácie,- sú povinné nastúpiť do izolácie,

- najskôr na 8. deň izolácie môžu absolvovať RT-PCR - najskôr na 8. deň izolácie môžu absolvovať RT-PCR 
test, v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia test, v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia 
končí,končí,

- ak test nepodstúpia a izoláciu absolvujú bez prí-- ak test nepodstúpia a izoláciu absolvujú bez prí-
znakov, tá sa skončí po 14-tich dňoch.znakov, tá sa skončí po 14-tich dňoch.

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili 

iné ako vyššie uvedené krajiny:iné ako vyššie uvedené krajiny:

- sú povinné nastúpiť do izolácie,- sú povinné nastúpiť do izolácie,

- izoláciu nemôžu ukončiť bez testovania RT-PCR - izoláciu nemôžu ukončiť bez testovania RT-PCR 
testom, ktorý možno absolvovať najskôr na 8. deň testom, ktorý možno absolvovať najskôr na 8. deň 
izolácie.izolácie.

Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak 
rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí záro-rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí záro-
veň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti. Pre veň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti. Pre 
všetkých platí povinnosť informovať o izolácii svojho všetkých platí povinnosť informovať o izolácii svojho 
ošetrujúceho lekára. Ak ošetrujúceho lekára na Slo-ošetrujúceho lekára. Ak ošetrujúceho lekára na Slo-
vensku nemajú, treba informovať miestne príslušné-vensku nemajú, treba informovať miestne príslušné-
ho lekára samosprávneho kraja.ho lekára samosprávneho kraja.

Výnimky z karantényVýnimky z karantény
Zostávajú výnimky napríklad pre pendlerov do Zostávajú výnimky napríklad pre pendlerov do 

susedných štátoch, študentov, osoby starajúce sa susedných štátoch, študentov, osoby starajúce sa 
o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, pre o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, pre 
kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu 
a podobne. Pri vstupe bude potrebné preukázať sa a podobne. Pri vstupe bude potrebné preukázať sa 
negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR 
testu nie starším ako 7 dní (dosiaľ 14 dní).testu nie starším ako 7 dní (dosiaľ 14 dní).

Pribudla kategória pre vymedzený okruh športov-Pribudla kategória pre vymedzený okruh športov-
cov v tréningovom procese alebo účasti na profesio-cov v tréningovom procese alebo účasti na profesio-
nálnych súťažiach s podporným stanoviskom MŠVVŠ nálnych súťažiach s podporným stanoviskom MŠVVŠ 
SR, ktorí budú musieť mať pri vstupe na územie SR SR, ktorí budú musieť mať pri vstupe na územie SR 
negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 
48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

Pendleri zo vzdialenejších krajín EÚ, Nórska, Lich-Pendleri zo vzdialenejších krajín EÚ, Nórska, Lich-
tenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie, tenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie, 
osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a osoby, osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a osoby, 
ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny 
pred viac ako 14-timi dňami:pred viac ako 14-timi dňami:

- pri vstupe na územie SR sa musia preukázať an-- pri vstupe na územie SR sa musia preukázať an-
tigénovým alebo RT-PCR testom nie starším ako 48 tigénovým alebo RT-PCR testom nie starším ako 48 
hodín,hodín,

- musia sa podrobiť izolácii, ktorá končí negatívnym - musia sa podrobiť izolácii, ktorá končí negatívnym 
výsledkom RT-PCR testu, test však môžu podstúpiť aj výsledkom RT-PCR testu, test však môžu podstúpiť aj 
okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. Ak okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. Ak 
okamžitý test neabsolvujú, po registrácii nastúpia do okamžitý test neabsolvujú, po registrácii nastúpia do 
izolácie (RT-PCR test najskôr na 8. deň, ak je negatív-izolácie (RT-PCR test najskôr na 8. deň, ak je negatív-
ny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznako-ny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznako-
vá izolácia 14 dní).vá izolácia 14 dní).

Výnimky z izolácie a preukazovania sa negatívnym Výnimky z izolácie a preukazovania sa negatívnym 
testom budú platiť napríklad pre posádky nákladnej testom budú platiť napríklad pre posádky nákladnej 
dopravy, záchranárov, pohrebné služby, zástupcov dopravy, záchranárov, pohrebné služby, zástupcov 
kritickej infraštruktúry , osoby, ktoré potrebujú lieč-kritickej infraštruktúry , osoby, ktoré potrebujú lieč-
bu či diagnostiku a podobne. bu či diagnostiku a podobne. 

Zdroj: minv.sk Zdroj: minv.sk 



spravodajstvo / oznamspravodajstvo / oznam 55

Pravidlá COVID automatu platné od 15. februára
Na Slovensku je 15 okresov, kde je Na Slovensku je 15 okresov, kde je 

najväčšie riziko šírenia ochorenia CO-najväčšie riziko šírenia ochorenia CO-
VID-19. Vláda dňa 10.  februára 2021 VID-19. Vláda dňa 10.  februára 2021 
schválila v rámci COVID automatu roz-schválila v rámci COVID automatu roz-
delenie okresov podľa aktuálnej rizi-delenie okresov podľa aktuálnej rizi-
kovosti s účinnosťou od pondelka 15. kovosti s účinnosťou od pondelka 15. 
februára 2021. februára 2021. 

Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiolo-Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiolo-
gickej rizikovosti na 4 stupne varovania. Aktualizo-gickej rizikovosti na 4 stupne varovania. Aktualizo-
vané rozdelenie okresov na základe Covid automatu vané rozdelenie okresov na základe Covid automatu 
zverejňuje rezort zdravotníctva každý utorok. V rám-zverejňuje rezort zdravotníctva každý utorok. V rám-
ci COVID automatu na regionálnej úrovni platí podľa ci COVID automatu na regionálnej úrovni platí podľa 
informácií ministerstva zdravotníctva, že v čiernych informácií ministerstva zdravotníctva, že v čiernych 
okresoch (4. stupeň) sú školy zatvorené, v bordových okresoch (4. stupeň) sú školy zatvorené, v bordových 
(3. stupeň) na základe odporučenia regionálneho hy-(3. stupeň) na základe odporučenia regionálneho hy-
gienika a v červených (2. stupeň) a ružových (1. stu-gienika a v červených (2. stupeň) a ružových (1. stu-
peň) okresoch sú otvorené.peň) okresoch sú otvorené.

Platnosť negatívneho testu na COVID-19 v zamest-Platnosť negatívneho testu na COVID-19 v zamest-
naní je pri čiernych a bordových okresoch sedem, v naní je pri čiernych a bordových okresoch sedem, v 
červených 14 a v ružových 21 dní. Pri bordových, čer-červených 14 a v ružových 21 dní. Pri bordových, čer-
vených a ružových okresoch je pohyb medzi okresmi vených a ružových okresoch je pohyb medzi okresmi 
možný len s testom s platnosťou sedem dní.možný len s testom s platnosťou sedem dní.

Okres Púchov sa od 15. februára 2021 nachádza Okres Púchov sa od 15. februára 2021 nachádza 
v bordovej zóne (3. stupeň varovania)v bordovej zóne (3. stupeň varovania)

KTO NEPOTREBUJE TEST?KTO NEPOTREBUJE TEST?
Negatívny test nepotrebujú:Negatívny test nepotrebujú:
• • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia CO-osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia CO-
VID-19 nie starším ako tri mesiace,VID-19 nie starším ako tri mesiace,

• • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti 
ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 
dní,dní,

• • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná 
kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,

• • žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej 
školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského za-školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského za-
riadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí riadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí 
ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v 
spoločnej domácnosti. spoločnej domácnosti. 
CESTA DO PRÁCECESTA DO PRÁCE
• • Zamestnanci a podnikatelia v okresoch zarade-Zamestnanci a podnikatelia v okresoch zarade-
ných v 3. stupni varovania, ktorí nemôžu vykonávať ných v 3. stupni varovania, ktorí nemôžu vykonávať 
prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym 
testom nie starším ako sedem dní.testom nie starším ako sedem dní.

• • Ak niekto cestuje do zamestnania prostriedkami Ak niekto cestuje do zamestnania prostriedkami 
hromadnej dopravy, autobusom, vlakom, odporú-hromadnej dopravy, autobusom, vlakom, odporú-
ča sa, aby sa testoval každých sedem dní. Platí to ča sa, aby sa testoval každých sedem dní. Platí to 
pre celé územie Slovenska, čiže aj pre okresy s lep-pre celé územie Slovenska, čiže aj pre okresy s lep-

šou epidemiologickou situáciou.šou epidemiologickou situáciou.

• • Do práce majú chodiť len osoby, ktoré ju nemôžu Do práce majú chodiť len osoby, ktoré ju nemôžu 
vykonávať vzhľadom na povahu práce z domu.vykonávať vzhľadom na povahu práce z domu.

• • Negatívny test však budú potrebovať aj osoby, Negatívny test však budú potrebovať aj osoby, 
ktoré pracujú z domu, a to v prípade, že sa chystajú ktoré pracujú z domu, a to v prípade, že sa chystajú 
napríklad do banky, na poštu či do výdajne eshopu.napríklad do banky, na poštu či do výdajne eshopu.
KDE JE POTREBNÝ TEST?KDE JE POTREBNÝ TEST?
Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší 

ako sedem dní je od 10. februára potrebný na uplat-ako sedem dní je od 10. februára potrebný na uplat-
nenie výnimky na cestu:nenie výnimky na cestu:

• • zamestnanie pre pracovníkov škôl a školských zamestnanie pre pracovníkov škôl a školských 
zariadení,zariadení,

• • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, 
banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a moto-banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a moto-
rových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej rových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej 
kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí 
na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, 
opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techni-opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techni-
ky,ky,

• • povolené hromadné podujatie,povolené hromadné podujatie,

• • výdajné miesto eshopu cestu a iných obchodov,výdajné miesto eshopu cestu a iných obchodov,

• • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta 
späť,späť,

• • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa zá-cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa zá-
kladnej školy do školy a školského zariadenia a ich kladnej školy do školy a školského zariadenia a ich 
sprievod,sprievod,

• • orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý 
nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na 
diaľku,diaľku,

• • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej 
zmluvy,zmluvy,

• • cesta na najbližší zberný dvor,cesta na najbližší zberný dvor,

• • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu pobyt v prírode vrátane individuálneho športu 
mimo okresu, ak je daný okres zaradený do stupňa mimo okresu, ak je daný okres zaradený do stupňa 
monitoring, I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., monitoring, I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., 
alebo III. stupňa varovania,alebo III. stupňa varovania,

• • test na účel pobytu v prírode mimo okresu ne-test na účel pobytu v prírode mimo okresu ne-
potrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani potrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani 
deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby 
na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým 
mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou 
autistického spektra.autistického spektra.
KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU?KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU?
Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť 

výnimku na cestu:výnimku na cestu:

Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť 
výnimku na cestu:výnimku na cestu:

• • na obstaranie nevyhnutných životných potrieb na obstaranie nevyhnutných životných potrieb 
do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo ob-do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo ob-
dobného miesta od miesta bydliska,dobného miesta od miesta bydliska,
• • k lekárovi na účel neodkladnej zdravotnej sta-k lekárovi na účel neodkladnej zdravotnej sta-
rostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánova-rostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánova-
nej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania nej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania 
blízkej osoby alebo príbuzného,blízkej osoby alebo príbuzného,
• • do lekárne,do lekárne,

• • na testovanie na ochorenie COVID-19 a očkova-na testovanie na ochorenie COVID-19 a očkova-
nie proti ochoreniu COVID-19,nie proti ochoreniu COVID-19,

• • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, 
krst,krst,

• • za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo prí-za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo prí-
buzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,buzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,

• • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km 
od bydliska,od bydliska,

• • za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá 
alebo s cieľom poskytnutia veterinárnej starostli-alebo s cieľom poskytnutia veterinárnej starostli-
vosti,vosti,

• • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti 
do troch rokov veku,do troch rokov veku,

• • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s 
dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia 
sa s dieťaťom po dohode rodičov,sa s dieťaťom po dohode rodičov,

• • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za ro-cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za ro-
dičom alebo osobou, ktorá má právo styku s die-dičom alebo osobou, ktorá má právo styku s die-
ťaťom,ťaťom,

• • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení so-zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení so-
ciálnych služieb a sociálnej pomoci,ciálnych služieb a sociálnej pomoci,

• • zdravotnú vychádzku do vzdialenosti 1 km od zdravotnú vychádzku do vzdialenosti 1 km od 
bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vo-bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vo-
zíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná zíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná 
kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, oso-kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, oso-
by, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké ale-by, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké ale-
bo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so zá-bo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so zá-
važnou poruchou autistického spektra. Vychádzku važnou poruchou autistického spektra. Vychádzku 
vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom 
spoločnej domácnosti,spoločnej domácnosti,

• • za účelom dostavenia sa pred orgán činný v za účelom dostavenia sa pred orgán činný v 
trestnom konaní,trestnom konaní,

• • na súdne pojednávanie,na súdne pojednávanie,

• • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do 
vzdialenosti 1 km od bydliska,vzdialenosti 1 km od bydliska,

• • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v 
rámci okresu.rámci okresu.

Zdroj: minv.skZdroj: minv.sk
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Mestská polícia
Museli pomôcť hasiči
Hliadka mestskej polície zasahovala na kopci 

Lachovec, kde mala na poľnej ceste za záhradka-
mi ležať podnapitá a zašpinená žena. Hliadka na 
mieste zistila, že ide o ženu zo Zbory. Žena ne-
bola zranená, bola však v nedostupnom teréne. 
Mestskí policajti preto privolali príslušníkov Ha-
sičského a záchranného zboru, ktorí v súčinnosti  
s mestskou políciou previezli ženu na autobusovú 
zastávku na Komenského ulici. Vo večerných ho-
dinách si ju prevzal bývalý manžel. Priestupok je 
v riešení. 

Útek za tridsať...
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na zákla-

de telefonického oznámenia za budovou Stop-
-Shop, kde mala skupina šiestich osôb rušiť nočný 
pokoj. Hliadka na mieste našla päť osôb, ktoré sa 
dopúšťali priestupku. Jedna z nich sa počas rieše-
nia priestupku dala na útek. Muž nereagoval na 
výzvy mestských policajtov, pri úteku však stratil 
peňaženku, ktorú hliadka našla a vykonala o tom 
zápis. Mužovi uložili mestskí policajti blokovú po-
kutu vo výške 30 eur, ostatných vyriešila dohovo-
rom. 

Vrak odpratal
Hliadka mestskej polície riešila telefonické 

oznámenie, podľa ktorého na Okružnej ulici stál 
pred vchodom vrak osobného motorového vo-
zidla Ford Mondeo, ktoré tam malo stáť viac ako 
jeden mesiac. Automobil mal platnú technickú 
a emisnú kontrolu, parkovaciu kartu mal do 
roku 2021. Vozidlo bolo poškodené a neschop-
né jazdy. Prostredníctvom Obvodného oddele-
nia Policajného zboru v Púchove zistila hliadka 
majiteľa vozidla, ktorý uviedol, že automobil do 
troch dní odstráni. 

Vypili si, pobili sa...
Púchovskí mestskí policajti riešili telefonické 

oznámenie, podľa ktorého došlo za starým do-
mom kultúry na verejne prístupnom mieste k bit-
ke opitých osôb. Hliadka na mieste našla dvoch 
mužov pod vplyvom alkoholu, ktoré sa vzájomne 
fyzicky napádali. Bitkári informovali, že sa stretli 
cestou z obchodu, začali konzumovať alkohol  
a následne došlo ku konfliktu a fyzickej potýčke. 
Muži neboli zranení, ošetrenie odmietli. Mest-
skí policajti priestupok vyriešili napomenutím, 
oboch z miesta vykázali. 

Pomohli...
Púchovskí mestskí policajti pomáhali na par-

kovisku za jedným z púchovských obchodných 
reťazcov. O pomoc ich požiadal vodič osobného 
motorového vozidla, ktorý nemohol automobil 
naštartovať, mal vybitý akumulátor. Mestskí po-
licajti pomocou štartovacích káblov automobil 
naštartovali. 

Prespávala na chodbe
Hliadku mestskej polície privolali telefonicky 

do bytového domu na Ulici 1.mája, kde na štvr-
tom poschodí prespávala neznáma žena. Mest-
skí policajti zistili, že ide o ženu zo Streženíc.  
Z miesta ju hliadka vykázala, na mieste po nej 
nezostal žiadny neporiadok. 

Popíjal na schodoch
Púchovskí mestskí policajti zasahovali dopo-

ludnia v areáli ZŠ Komenského, kde na vstup-
ných schodoch do budovy popíjal muž z Púcho-
va pivo. Dopustil sa priestupku proti verejnému 
poriadku. Hliadka muža z priestoru vykázala, 
priestupok vyriešila napomenutím.

Dopravná nehodovosť v Púchovskom okrese bola 
v prvom mesiaci tohto roka mimoriadne priaznivá. 
Na cestách okresu Púchov sa v januári stalo iba šesť 
dopravných nehôd. Nikto pri nich neprišiel o život, tri 
osoby utrpeli ťažké zranenia, jeden človek sa zranil 
ľahko. 

Ani napriek nízkemu počtu nehôd sa okres Púchov 
nevyhol nehode pod vplyvom alkoholu. Alkohol  
v dychu našli policajti jednému vinníkovi dopravnej 
nehody. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa v januári 
stalo 86 dopravných nehôd. Zomreli pri nich dvaja 
ľudia, šesť osôb utrpelo ťažké a 21 ľahké zranenia. 
V deviatich prípadoch zistili policajti u vinníkov do-
pravných nehôd požitie alkoholických nápojov. Naj-
viac dopravných nehôd v Trenčianskom samospráv-
nom kraji sa stalo v januári v okrese Prievidza (25), 
najmenej v okrese Partizánske (2).

Najviac dopravných nehôd zavinených pod vply-

vom alkoholu zaznamenali v okrese Trenčín (3)  
a Ilava (2). Jedna dopravná nehoda zavinená pod 
vplyvom alkoholu bola zaznamenaná na území 
okresu Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza  
a Púchov. Žiadna dopravná nehoda nebola zavinená 
pod vplyvom alkoholu na území okresu Bánovce nad 
Bebravou, Partizánske a Považská Bystrica.

Z celkového počtu dopravných nehôd v Trenčian-
skom kraji sa v januári stalo 53 dopravných nehôd  
v obci. O život pri nich prišiel jeden človek, tri oso-
by utrpeli ťažké a šesť ľahké zranenia. Mimo obce sa 
stalo 33 dopravných nehôd. O život pri nich prišiel 
rovnako jeden človek, tri osoby utrpeli ťažké a 15 ľah-
ké zranenia. 

Najviac dopravných nehôd (27) sa stalo na nesle-
dovaných cestách. Nasledovali dopravné nehody na 
cestách I. triedy (16), na cestách III. triedy (11), na ces-
tách II. triedy (9) a na diaľnici (8).      

Zdroj a ilustračné foto: KR PZ Trenčín 

Januárová bilancia dopravnej nehodovosti 
v Púchovskom okrese je potešiteľná

V januári odovzdali na útvaroch Policajného zboru 
na Slovensku v rámci štvrtej zbraňovej amnestie 59 
nelegálne zadržaných strelných zbraní a 3645 kusov 
nelegálne držaného streliva. Štvrté kolo zbraňovej 
amnestie trvá od 1. novembra 2020 do 30. apríla 
2021. Občania môžu počas šiestich mesiacov bez-
trestne odovzdať nelegálne držané strelné zbrane  
a strelivo na ktoromkoľvek útvare.

Za prvé tri mesiace zbraňovej amnestie bolo odov-
zdaných 372 zbraní a 9859 kusov streliva. Odovzda-
né zbrane a strelivo skúmajú priebežne balistici 
Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajné-
ho zboru na troch pracoviskách - Bratislava, Košice  
a Slovenská Ľupča. 

Viac ako 47 percent prípadov zo zbraňovej amnes-
tie je už spracovaných a preskúmaných. Doposiaľ 
nebola identifikovaná žiadna zbraň, ktorá by bola  
v minulosti použitá pri trestnej činnosti.

Občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zae-
vidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný 
trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo 
nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo 
zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak 
neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podob-
ný postup je aj pri strelive. 

Zdroj a foto: Ministerstvo vnútra SR

Za tri mesiace zbraňovej amnestie odovzdali 
na Slovensku 372 zbraní a 9859 kusov streliva
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Sčitovať sme sa začali od pondelka 15. 2. 2021
Elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. Elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 

februára a potrvá do konca marca 2021. Asisto-februára a potrvá do konca marca 2021. Asisto-
vané sčítanie bude podľa novelizovaného zákona vané sčítanie bude podľa novelizovaného zákona 
možné až do konca októbra 2021.možné až do konca októbra 2021.

Sčítanie obyvateľov prichádza na Slovensku po 10 Sčítanie obyvateľov prichádza na Slovensku po 10 
rokoch. Tento raz bude po prvýkrát výlučne elektro-rokoch. Tento raz bude po prvýkrát výlučne elektro-
nické, absolútne bezpečné a pohodlné. Každý z nás nické, absolútne bezpečné a pohodlné. Každý z nás 
sa sčíta sám, s pomocou svojich najbližších alebo  sa sčíta sám, s pomocou svojich najbližších alebo  
s pomocou asistovanej služby na kontaktnom mies-s pomocou asistovanej služby na kontaktnom mies-
te, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý te, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý 
nájdeme na www.scitanie.sk. Sčítanie je pre každé-nájdeme na www.scitanie.sk. Sčítanie je pre každé-
ho povinné a v prípade nesplnenia tejto povinnosti  ho povinné a v prípade nesplnenia tejto povinnosti  
hrozí  pokuta do výšky 250 Eur. Dôležité je vyplniť hrozí  pokuta do výšky 250 Eur. Dôležité je vyplniť 
formulár, ktorý vám nezaberie viac ako 10 minút. formulár, ktorý vám nezaberie viac ako 10 minút. 
Aj takouto formou môžete rozhodnúť o tom, či sa  Aj takouto formou môžete rozhodnúť o tom, či sa  
v meste bude stavať škôlka, cyklotrasa alebo nové v meste bude stavať škôlka, cyklotrasa alebo nové 
parkoviska. parkoviska. 

Ako to zvládnuť?Ako to zvládnuť?
1. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám, a to v ob-1. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám, a to v ob-

dobí od 15.2.2021 do 31.3.2021. dobí od 15.2.2021 do 31.3.2021. 
Nájdite si elektronický formulár na www.scitanie.sk Nájdite si elektronický formulár na www.scitanie.sk 

alebo si stiahnite priamo mobilnú aplikáciu do svoj-alebo si stiahnite priamo mobilnú aplikáciu do svoj-
ho telefónu. Formulár obsahuje 14 otázok a zadávate ho telefónu. Formulár obsahuje 14 otázok a zadávate 
údaje, ktoré sú platné k 31.12.2020.údaje, ktoré sú platné k 31.12.2020.

2. Kto sa má sčítať? 2. Kto sa má sčítať? 
Všetci obyvatelia Slovenska – teda osoba s trvalým Všetci obyvatelia Slovenska – teda osoba s trvalým 

alebo prechodným, či tolerovaným a obvyklým po-alebo prechodným, či tolerovaným a obvyklým po-
bytom. Neplnoleté osoby alebo soby, ktoré nie sú bytom. Neplnoleté osoby alebo soby, ktoré nie sú 
schopné sa sčítať sami, sčíta prostredníctvom elek-schopné sa sčítať sami, sčíta prostredníctvom elek-
tronického formulára ich zákonný zástupca. Môžu tronického formulára ich zákonný zástupca. Môžu 
využiť aj službu asistovaného sčítania. využiť aj službu asistovaného sčítania. 

3. Ak nemáte internet, nezúfajte. 3. Ak nemáte internet, nezúfajte. 
Štatistický úrad prosí obyvateľov, aby si v rámci ro-Štatistický úrad prosí obyvateľov, aby si v rámci ro-

diny pomohli a pomohli aj diny pomohli a pomohli aj 
príbuzným, ktorí si nevedia príbuzným, ktorí si nevedia 
s elektronickým sčítaním s elektronickým sčítaním 
poradiť. Ak však nikoho ne-poradiť. Ak však nikoho ne-
máte, môžete využiť asisto-máte, môžete využiť asisto-
vané sčítanie. Čo je asistova-vané sčítanie. Čo je asistova-
né sčítanie?né sčítanie?

Je to sčítanie vykonané  Je to sčítanie vykonané  
s s pomocou asistenta sčíta-pomocou asistenta sčíta-
nia v kontaktnom mieste, nia v kontaktnom mieste, 
napríklad v klientskom cen-napríklad v klientskom cen-
tre na mestskom, či obec-tre na mestskom, či obec-
nom úrade, alebo sčítanie  nom úrade, alebo sčítanie  
s pomocou mobilného asis-s pomocou mobilného asis-
tenta sčítania v domácnosti. tenta sčítania v domácnosti. 
V ďalších vydaniach PN zve-V ďalších vydaniach PN zve-
rejníme kontaktné miesta rejníme kontaktné miesta 
a osoby na mestskom úra-a osoby na mestskom úra-
de, ktoré budete môcť kontaktovať v prípade, ak de, ktoré budete môcť kontaktovať v prípade, ak 
budete potrebovať pomoc pri sčítaní. Asistované budete potrebovať pomoc pri sčítaní. Asistované 
sčítanie potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. Prosíme sčítanie potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. Prosíme 
obyvateľov, aby v čo najväčšej miere využili možnosť obyvateľov, aby v čo najväčšej miere využili možnosť 
elektronického sčítania. Pomôžte pri sčítaní svoj-elektronického sčítania. Pomôžte pri sčítaní svoj-
im starším rodičom alebo blízkym seniorom, ak vás  im starším rodičom alebo blízkym seniorom, ak vás  
o to požiadajú. Ak nikoho nemáte a neviete si poradiť o to požiadajú. Ak nikoho nemáte a neviete si poradiť 
s vyplnením formuláru, nezúfajte, pomôže vám sta-s vyplnením formuláru, nezúfajte, pomôže vám sta-
cionárny asistent, ktorého číslo bude v blízkej dobe cionárny asistent, ktorého číslo bude v blízkej dobe 
zverejnené. Ak ste imobilní, zavoláte na určené číslo zverejnené. Ak ste imobilní, zavoláte na určené číslo 
pracovníka mestského úradu a príde k vám domov pracovníka mestského úradu a príde k vám domov 
mobilný asistent. mobilný asistent. 

4. Na čo budete odpovedať?4. Na čo budete odpovedať?
Formulár je rozdelený na prehľadné okruhy otázok Formulár je rozdelený na prehľadné okruhy otázok 

ako doprava, rodina, vzdelanie, zamestnanie, národ-ako doprava, rodina, vzdelanie, zamestnanie, národ-
nosť a vierovyznanie. Odpovede majú mať význam nosť a vierovyznanie. Odpovede majú mať význam 

pri plánovaných podporovaných investičných ak-pri plánovaných podporovaných investičných ak-
ciách v jednotlivých regiónoch, aby sa mohla naprí-ciách v jednotlivých regiónoch, aby sa mohla naprí-
klad efektívne nastaviť doprava, cestná infraštruktú-klad efektívne nastaviť doprava, cestná infraštruktú-
ra, či prímestská doprava.ra, či prímestská doprava.

5. Čo sa stane ak sa nesčítam?5. Čo sa stane ak sa nesčítam?
Zákon o sčítaní definuje aj sankcie za nesplnenie si Zákon o sčítaní definuje aj sankcie za nesplnenie si 

zákonnej povinnosti sčítať sa úplne a pravdivo, a to zákonnej povinnosti sčítať sa úplne a pravdivo, a to 
pokutu vo výške 25 – 250 Eur.pokutu vo výške 25 – 250 Eur.

Sledujte prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu na web-Sledujte prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu na web-
stránke www.scitanie.sk . Informácie nájdete aj na Fa-stránke www.scitanie.sk . Informácie nájdete aj na Fa-
cebooku, Instagrame a na YouTube – všade pod ná-cebooku, Instagrame a na YouTube – všade pod ná-
zvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov zvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2021 a samozrejme, že budeme ako mesto a bytov 2021 a samozrejme, že budeme ako mesto 
informovať aj na svojich stránkach a v Púchovských informovať aj na svojich stránkach a v Púchovských 
novinách.novinách.

Zuzana Brindzová, MsÚ PúchovZuzana Brindzová, MsÚ Púchov
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Mládežnícky parlament mesta 
Púchov je neformálna skupina mla-
dých ľudí, ktorí majú chuť urobiť niečo 
pre seba a svoje okolie. Jeho predse-
dom je od októbra 2020 Štefan Gal-
ko, ktorého si na svojej ustanovujúcej 
schôdzke zvolili členovia parlamentu.

Pôsobí pod Centrom voľného času 
a úzko spolupracuje so samosprávou 
mesta Púchov. Parlament má v súčas-
nosti 35 aktívnych členov vo veku od 
13 – 30 rokov, ktorí pracujú na základe 
vypracovaného Akčného plánu práce 
s mládežou na príslušný rok. Koordi-
nátormi sú Alena Strýčková a Marek 
Mikušec.

 Našou hlavnou víziou je aktívne 
občianstvo a povedomie o ňom, par-
ticipácia na veciach verejných, úzka 
spolupráca so samosprávou, realizácia 
dobrovoľníckych aktivít pre svoje oko-

lie, podávanie a vymýšľanie projektov 
– reagovanie na rôzne výzvy, zapojenie 
sa do projektov partnerských organi-
zácií, výmena skúseností parlamentov 
medzi rôznymi mestami, neformálne 
vzdelávacie aktivity zamerané na se-
barozvoj a v prospech svojho okolia, 
tímbuildingové aktivity a zábava.

Počas kalendárneho roka 2020 sme 
sa stretli 13 – krát na plánovacích stret-
nutiach (naživo i online), zrealizovali 
52 dobrovoľníckych aktivít pre svoje 
okolie. I počas lockdownu sme reago-
vali na rôzne výzvy, čistili sme svoje 

okolie a v závere roka pomáhali s ná-
kupmi pre seniorov a ľudí v karanténe. 

Medzi naše najzaujímavejšie aktivity 
patrili: pomoc pri realizácii podujatí  
v parku – Minikončiny, Najkreatívnejší 
piknik v parku, Eko fashion, pomáhali 
sme v Župnom dome. Prešli sme ško-
lením AKTIV – cesta hrdinu pre stre-
doškolákov, kde sme sa naučili naplá-
novať a zrealizovať svoj dobrovoľnícky 
projekt pre svoje okolie. Naši najstarší 
členovia prešli školením ESCalátor na 
tvorbu a podávanie projektov v ob-
lasti solidarity v Poprade. Zapojili sme 
sa do týždňa dobrovoľníctva v rámci 
Trenčianskeho kraja, nacvičili a zahra-
li sme koledy pre starkých v CSS pred 
Vianocami, napiekli občerstvenie pre 
zdravotníkov pri testovaní. Zapojili 
sme sa do výzvy „Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok“.

Podarilo sa nám získať priestory pre 
našu činnosť, ktoré nám MsZ schválilo 
a slávnostne sme ju otvorili v septem-
bri 2020 za prítomnosti pani primá-
torky a hostí. Sami sme si ju zariadili 
a vymaľovali podľa svojich predstáv. 
Plánujeme realizovať aktivity pre svo-
jich rovesníkov, ale i diskusie na rôzne 
témy i za prítomnosti poslancov.

Získali sme ocenenie za svoju prácu  
v kategórii TOP projekt v oceňovaní 
sTOPa, ktoré vyhlasuje AKRAM – Aso-
ciácia krajských rád mládeže. Tiež sme 
získali YOUTHpassy za ukončenie akti-

vít v projekte KaM /Kraj a mestá/ spolu 
pre mladých za dvojročnú realizáciu 
tohto projektu v rôznych oblastiach.

Za rok 2020 sme v prepočítanom 
poč te 188 dobrovoľníkov na jednot-
livých aktivitách odpracovali spolu 

2 653 hodín dobrovoľníckej práce  
a ušetrili tak svojej komunite 8 843 eur. 
(cena je prepočítaná podľa metodiky 
uvedenej na stránke www.iuventa.sk)

Členom Mládežníckeho parlamentu 
sa môže stať ktokoľvek. Stačí odovzdať 
prihlášku a prísť s dobrou náladou  
a nápadmi na činnosť. Niečo o nás a vi-
deo z našej činnosti nájdete i na strán-

ke www.cvcvcielka.sk, ale i na FB na 
stránke Mládežnícky parlament mesta 
Púchov. Máme veľa plánov a entuziaz-
mu, podali sme i viaceré projekty, ktoré 
čakajú na schválenie. 

Ďakujeme pani primátorke Kataríne 

Henekovej, poslancom MsZ a Komisii 
vzdelávania, kultúry sociálnych vecí 
a mládeže za podporu našej činnos-
ti priamu komunikáciu. Bez nej by to 
všetko bolo ťažšie. Ďakujeme aj našim 
stálym partnerom na spoluprácu: OZ 
Podivný barón, OZ Potvora, OZ Mŕtva 
kosť a ďalším, ktorí nám fandia. 

Mládežnícky parlament Púchov 

Rok 2020 s Mládežníckym parlamentom mesta Púchov
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Od 1. februára 2021 funguje  
v meste „Sociálny taxík“ – nová te-
rénna prepravná sociálna služba 
pre ŤZP občanov mesta s trvalým 
či prechodným pobytom v meste 
Púchov. 

Predmetnú službu môžu využiť na 
prepravu k lekárovi, do nemocnice, na 
úrad, poštu prípadne na potrebný ná-
kup, a to každý pracovný deň od 6:30 
hod. do 14:30 hod. 

Nahlásiť sa môžete či už telefonicky 
(0904 370 525), alebo osobne na mest-
skom úrade priamo u dispečera služby –  
p. Ďuríka, najlepšie deň vopred. 

V priebehu dvoch týždňov využili 
túto službu viacerí klienti na prepravu 
do NsP Zdravie ale tiež  na cestu k leká-
rovi do Ilavy. Ďalší klienti využili službu 
sociálneho taxíka taktiež do NsP v Po-
važskej Bystrici či inde po okolí. Už te-
raz dispečer eviduje záujem o využitie 
prepravnej služby na ďalšie 2 týždne, 
čomu sa púchovská radnica veľmi teší. 

Ďakujeme za možnosť zverejniť fo-
tografie niektorých klientov a prajeme 
Vám, občanom, ešte veľa príjemných 
jázd. 

MsÚMsÚ

Sociálny taxík je od februára 
v Púchove v plnej prevádzke

Potravinová zbierka v púchovskej predaj-
ni LIDL pokračuje. Od októbra venuje Mesto 
Púchov v spolupráci s Vami, občanmi s veľkým 
srdcom, a spoločnosťou Lidl Slovensko, trvan-
livé potraviny, drogériu či textil tým, ktorí sa 
ocitli v ťažkej sociálnej situácii a ktorí to najviac 
potrebujú. Počas piatich mesiacov pripravujú 
poverené sociálne pracovníčky každý týždeň 
potravinové balíčky pre jednotlivcov či rodiny, 
ktorých je však ešte určite viac – a práve tých 
hľadáme, aby sme im mohli pomôcť zlepšiť ich 
životnú situáciu. 

V rámci potravinovej zbierky obdarúvame 
každý týždeň ľudí bez domova, rodiny či jed-
notlivcov, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situá-
cii potravinami, ktoré Vy odkladáte do potravi-
nového koša po svojom nákupe v púchovskej 
predajni LIDL. Jedná sa o trvanlivé potraviny, 
drogériu či textil, ktoré počas svojho nákupu 
naviac vyberiete a pomáhate tým ľuďom, ktorí 
to potrebujú. ĎAKUJEME! A práve z toho dôvo-
du, že Vaša veľkorysosť je bezhraničná, chce 
Mesto Púchov pomôcť ďalším, ktorí by takúto 
pomoc určite potrebovali. Neváhajte sa preto 
obrátiť na email maria.blaskova@puchov.sk, 
kam nám pošlete tip na svojich priateľov, su-
sedov, známych alebo sa môžete prihlásiť aj Vy 
sami o pomoc. Termín je neobmedzený, vzhľa-
dom na to, že potravinová zbierka potrvá až do 
októbra, čím sa naplní doba trvania projektu 
– 365 dní. 

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí nám po-
skytnú informácie k rozšíreniu pomoci Mesta 
Púchov a tým, ktorí aj dnes vložia do potravi-
nového koša niečo zo svojho nákupného ko-
šíka. Pretože čo dáme, to sa nám viacnásobne 
vráti.             MsÚ

Podeľ sa a pomôž 
pokračuje

Z denníka terénnej sociálnej pracovníčky v rámci projektu MRK, ktorý sme Vám predstavili v minulom vydaní 
Púchovských novín, vyberáme napr. kontinuálne zabezpečovanie pitnej vody pre marginalizovanú skupinu obča-
nov, ktorým taktiež plánuje Mesto Púchov zabezpečiť v nasledujúcich dňoch ochranné rúška. Týmto obyvateľom 
ich doručí priamo terénna asistentka. Projekt MRK pokračuje do polovice mája.
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Svätý Valentín (lat. Valentinus) bol kňaz a lekár a je 
jeden z najznámejších a najobľúbenejších svätcov. 

Najstaršia zmienka o sv. Valentínovi sa nachádza  
v oficiálnych dokumentoch Cirkvi z 5.-6. storočia, 

kde sa hovorí o dni jeho smrti. Z 8. storočia máme 
ďalší dokument, ktorý rozpráva o jeho umučení –  
o priebehu mučenia, o sťatí, o pochovaní, o ktoré 
sa zaslúžili jeho učeníci Prokulus, Efebus (Ephibius) 

a Apolónius, ktorých vzápätí tiež umučili. 
Ďalšie pramene zo 6. storočia hovoria, že sv. 
Valentín bol biskupom v meste Terni od roku 
197. Bol tretím biskupom v Terni, vysvätil ho 
biskup sv. Felicián z Foligna v roku 197. Jeho 
predchodcami boli sv. Pellegrinus a sv. Anti-
mus, brat sv. Kozmu a Damiána. 

Stal sa známym vďaka svojmu svätému ži-
votu, láske a zhovievavosti, horlivému účin-
kovaniu a zázrakom, ktoré robil. Istý rímsky 
rečník menom Kratonus ho požiadal, aby 
mu uzdravil syna, ktorý bol viac rokov cho-
rý. Valentín teda prišiel do Ríma, uzdravil ho. 
Chlapec s celou rodinou prijal krst a dal sa na 
štúdiá gréčtiny a latinčiny spolu s Prokulom, 
Efebom a Apolóniom. Za čias cisára Aureliána 
ho uväznili a sťali. Stalo sa to 14. februára roku 
269 (?) v Ríme. Spomínaní traja učeníci – Pro-
kulus, Efebus a Apolónius previezli jeho telo 
do Terni. Kvôli tomu zabili aj ich.

V roku 1605 na podnet pápeža Pavla V. na-
riadil biskup Giovanni Antonio Onorati ex-
humovať telo sv. Valentína. V tých časoch sa aj 
v Ríme robil podobný výskum kvôli overeniu 
autenticity a vôbec existencie svätých, aby sa 
mohli oficiálne uctievať v Cirkvi. Pozostatky 
sv. Valentína našli pomerne rýchlo v zape-
čatenej rakve z neopracovaného mramoru. 
Hlava bola oddelená od tela, čo potvrdzuje, 
že sv. Valentína sťali. Pozostatky preniesli do 
katedrály, no nikto z obyvateľov s tým nesúh-
lasil, chceli, aby telo zostalo na mieste svojho 

odpočinku. 
Rozhodli sa teda postaviť nad hrobom sv. Valentí-

na baziliku. Prvé práce na nej sa začali v roku 1606. 
V roku 1609 prišli karmelitáni. Telo sv. Valentína do 
baziliky slávnostne preniesli v roku 1618. V roku 1625 
navštívil baziliku arcivojvoda Leopold d’Austria, kto-
rý podaroval nový mramorový oltár. Dokončili ho  
v roku 1632. Za týmto hlavným oltárom sa nachádza 
ďalší oltár, postavený priamo nad hrobom sv. Valentí-
na.

Podľa jednej z mnohých legiend sviatok sv. biskupa 
a mučeníka Valentína v istom zmysle nadväzuje na 
staré oslavy Grékov, Italov a Rimanov, ktorí 15. febru-
ára slávili sviatok pohanských bohov. Tento sviatok 
sa spájal s očistou po bojoch a obradným smilstvom. 
Časom to prerástlo do veľmi neviazaných a vášni-
vých orgií. Zakázal ich Augustus a aj pápež Gelázius 
v roku 494. Cirkev zmenila tento pohanský sviatok 
tak, že sv. Valentínovi, ktorý mal sviatok deň pred-
tým, zverila do ochrany snúbencov a zaľúbených. Iná 
legenda hovorí, že sviatok sv. Valentína ako sviatok 
zamilovaných sa začal sláviť v stredoveku v Anglicku 
a Francúzsku. 

Práve v polovici februára si vtáci začínajú hľadať 
svoj pár, preto sa 14. február začal sláviť ako sviatok 
zamilovaných. Mnoho literatúry z tých čias odkazuje 
práve na tento zvyk. Zaujímavá je aj legenda, ktorá 
hovorí, že sv. Valentín mal rád ruže a iné voňavé kve-
ty, ktorými obdarúval snúbencov a prial im šťastný 
život, a preto sa považuje za patróna snúbencov  
a mladomanželov. Iný výklad odkazu tohto sviatku 
zas hovorí o láske medzi Bohom a človekom, ktorý 
je stvorený na obraz Boha. V Láske prichádza pokoj 
a solidarita, jednota a čistota. Dnes je sviatok sv. Va-
lentína populárny najmä ako sviatok zaľúbených.

Zdroj: zivotopisysvatych.sk, foto: wiki

Sv. Valentín - patrón zaľúbených a mladomanželov

Je to v našich rukách – jednoduchý slogan 26. roč-
níka Valentínskej kvapky krvi. V čase pandémie je  
v nemocniciach akútny nedostatok tejto život za-
chraňujúcej tekutiny, preto je dôležitá každá kvapka. 
Kampaň Slovenského Červeného kríža zameraná na 
bezpríspevkové darcovstvo krvi sa začína 15. februá-
ra 2021 a potrvá do 19. marca 2021.

Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou CO-
VID-19 priniesla aj zmeny niektorých podmienok 
pri darovaní krvi. Mobilné odbery sú momentálne 
zrušené, darcovia krvi však naďalej môžu darovať krv 
na pracoviskách Národnej transfúznej služby a na 
hematologicko-transfúziologických oddeleniach 
v nemocniciach na Slovensku. Ich zoznam nájdete 
na webe Slovenského červeného kríža.

„Ani počas pandémie nezabúdajme na tých, ktorí 
sú na darovanú krv odkázaní. Ak ste zdraví a súčasná 
situácia vám to umožňuje, prekonajte obavy a choď-
te darovať krv. Overte si však, ako je to vo vašom 
meste – v rámci protiepidemiologických opatrení je 
možné, že sa na odber krvi budete musieť objednať. 
Nenechajte sa však odradiť, pomôžete tak iným,“ ho-
vorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Sloven-
ského Červeného kríža.

Praktické informácie súvisiace s darovaním krvi
• Na odber krvi na pracoviskách Národnej 

transfúznej služby SR je potrebné telefonicky sa ob-
jednať na presný dátum a hodinu – predchádza sa 
tým zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom 
mieste.

• Darca musí mať ochranné rúško alebo jeho náhra-
du, pri vstupe na odberové miesto si vydezinfikuje 

ruky a bude mu odmeraná 
teplota.

• Pred bežným postu-
pom darovania krvi ka-
ždý darca najprv vyplní 
tzv. checklist – vstupný 
skríning darcu krvi k ob-
medzeniu rizika infekcie 
COVID-19.

• Darca, ktorý navštívil 
mimoeurópsku krajinu,  
a nemal infekciu dýcha-
cích ciest alebo zápal pľúc, 
môže znovu darovať krv 
28 dní po opustení krajiny 
(kvôli možnosti prenosu 
iných infekcií ako CO-
VID-19).

• Darca, ktorý navštívil 
európsku krajinu a nemal 
infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže zno-
vu darovať krv 14 dní po opustení krajiny.

• Darca, ktorý bol v styku s človekom chorým na 
COVID-19 alebo s človekom v karanténe alebo bol 
v úzkom kontakte (menej ako 2 m, bez rúška) s člo-
vekom, ktorý pricestoval v priebehu posledných 14 
dní zo zahraničia, a nemal infekciu dýchacích ciest, 
môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kon-
taktu s týmto človekom.

• Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v za-
hraničí a denne prechádza cez slovenské hranice, je 
vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

• Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koro-
navírusom (alebo akúkoľvek inú infekciu dýchacích 
ciest), môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení 
(v prípade ochorenia COVID-19 zároveň po negatív-
nom výsledku testovania na koronavírus).

• Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu 
COVID-19, môže znovu darovať krv najskôr 14 dní po 
očkovaní.

• V prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračné-
ho ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37 °C v prie-
behu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neod-
kladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali.

Zdroj: Národný portál zdravia, foto: pixabay 

Valentínsk a k vapk a k r vi  2021
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Od 1. februára Mestská knižnica Od 1. februára Mestská knižnica 
Vladimíra Roya opäť poskytuje svoje Vladimíra Roya opäť poskytuje svoje 
služby pre verejnosť v bež nom výpo-služby pre verejnosť v bež nom výpo-
žičnom čase, pondelok až piatok, od žičnom čase, pondelok až piatok, od 
8.00 hod. do 16.00 hod. 8.00 hod. do 16.00 hod. 

Návšteva knižnice je podmienená nariadeniami Návšteva knižnice je podmienená nariadeniami 
Vlády SR a dbáme na prísne dodržiavanie epide-Vlády SR a dbáme na prísne dodržiavanie epide-
miologických opatrení. Hoci je čitateľom umožnená miologických opatrení. Hoci je čitateľom umožnená 
návšteva našich priestorov, preferujeme telefonické návšteva našich priestorov, preferujeme telefonické 
objednávanie kníh a následné vyzdvihnutie vybra-objednávanie kníh a následné vyzdvihnutie vybra-
ných titulov, ktoré Vám obratom pripravíme k vy-ných titulov, ktoré Vám obratom pripravíme k vy-
zdvihnutiu. zdvihnutiu. 

Aj napriek situácii aktivity mestskej knižnice nekle-Aj napriek situácii aktivity mestskej knižnice nekle-
sajú. Naďalej nakupujeme nové tituly, ktoré budú sajú. Naďalej nakupujeme nové tituly, ktoré budú 
čoskoro dostupné čitateľom vďaka Fondu na podpo-čoskoro dostupné čitateľom vďaka Fondu na podpo-
ru umenia. Na našej facebookovej stránke prebieha ru umenia. Na našej facebookovej stránke prebieha 
nový projekt – Celoročný knižný plán, ktorý každý nový projekt – Celoročný knižný plán, ktorý každý 
mesiac inšpiruje knihomoľov a zadáva im zaujíma-mesiac inšpiruje knihomoľov a zadáva im zaujíma-
vé námety ako ešte viac okoreniť čitateľský zážitok.  vé námety ako ešte viac okoreniť čitateľský zážitok.  
V polovici februára spúšťame literárnu súťaž pre V polovici februára spúšťame literárnu súťaž pre 
žiačky a žiakov ZŠ - Čarovanie perom, ktorá prebie-žiačky a žiakov ZŠ - Čarovanie perom, ktorá prebie-
ha v spolupráci s Mestom Púchov, a jej vyhodnote-ha v spolupráci s Mestom Púchov, a jej vyhodnote-
nie uskutočníme koncom Marca – mesiaca knihy. Aj nie uskutočníme koncom Marca – mesiaca knihy. Aj 
naďalej môžete v Púchovských novinách sledovať naďalej môžete v Púchovských novinách sledovať 
recenzie kníh, ktoré pre čitateľov poctivo vyberáme  recenzie kníh, ktoré pre čitateľov poctivo vyberáme  

a chceme aj takýmto spôsobom inšpirovať ľudí k číta-a chceme aj takýmto spôsobom inšpirovať ľudí k číta-
niu i k návšteve našej knižnice. niu i k návšteve našej knižnice. 

Veríme, že sa nám podarí naše služby poskytovať Veríme, že sa nám podarí naše služby poskytovať 
čo najlepšie a najrýchlejšie, aby sme Vám tak spríjem-čo najlepšie a najrýchlejšie, aby sme Vám tak spríjem-

nili čas, ktorý ešte vždy musíme tráviť zväčša doma, nili čas, ktorý ešte vždy musíme tráviť zväčša doma, 
vo vlastnom bezpečí, vo svete príbehov a bezuzdnej vo vlastnom bezpečí, vo svete príbehov a bezuzdnej 
fantázie.fantázie.

Tamara Blašková, Daniela Gabrišová

Mestská knižnica Vladimíra Roya je 
opäť otvorená všetkým čitateľom!

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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Nadmerné sedenie výrazne zvyšuje riziko pred-
časného úmrtia a niektorých chronických ochorení.  
V čase pandémie, keď veľa ľudí pracuje alebo študu-
je z domu, takáto informácia veľmi nepoteší. Aby si 
home office neodniesol aj váš chrbát, prispôsobte si 
domáce podmienky dlhodobej práci pri počítači.

Pri nesprávnom držaní tela ako prvé zareagujú 
svaly. V dôsledku nadmerného preťažovania stuhnú  
a vytvoria sa v nich bolestivé hrčky, ktoré môžu tlačiť 
na nervové zakončenia. Tieto zmeny možno ešte cel-
kom ľahko odstrániť. Ak sa však neodstráni príčina, 
svaly sa už nedokážu samy uvoľniť. Chrbtica je orgán 
zložený z kostí (stavcov), ktoré sú navzájom spojené 
mnohými drobnými kĺbmi. Práve v týchto kĺboch, 
kde dlhodobo pôsobí nadmerný tlak, sa začnú tvoriť 
kostné výrastky (nazývané osteofyty). Tieto zmeny 
na kostiach už zvyčajne nie je možné napraviť (mu-
seli by sa odstrániť počas náročnej operácie).

Okrem kostí a svalov sú ohrozené aj medzistavcové 
platničky. Sú to mäkké väzivové vankúšiky naplnené 
rôsolovitou hmotou. Medzi dvomi stavcami je vždy 
jedna medzistavcová platnička. Platničky fungujú 
ako tlmiče nárazov. Môžu sa poškodiť nielen pri úra-
ze, ale aj pri dlhodobom drobnom poškodzovaní (na-
príklad dlhodobým preťažovaním, pri nesprávnom 
ležaní, sedení alebo jednostrannej záťaži).

Ako správne sedieť?
Určite nepracujte s notebookom na kolenách na 

gauči v obývačke. Dôležité je, aby bol chrbát opre-
tý o operadlo a krk vzpriamený. Aby ste to dosiahli, 
musíte mať monitor počítača vzdialený od očí asi 60 
– 70 cm (vzdialenosť vašej vystretej ruky). Monitor 
musí byť umiestnený vo výške očí, aby ste hlavu ne-
zakláňali ani nepredkláňali. Častou chybou, ktorú ľu-

dia robia, je držanie hlavy 
v predsune, čo preťažuje 
najmä dolné krčné stav-
ce. Dôležité pri sedení je 
nehrbiť sa.

Pri písaní na klávesnici 
musia byť ruky umiestne-
né ako pri hre na klavíri. 
Zápästia majú byť vy-
streté, nie ohnuté nahor 
alebo nadol. Ak je to po-
trebné, upravte si sklon 
klávesnice. Takisto pri 
používaní myši nesmie 
byť ruka kŕčovitá, vhodné 
sú podložky s vankúši-
kom, kde si vaše zápästie 
pokojne oddychuje, za-
tiaľ čo klikáte myšou. Pri 
dlhodobom preťažovaní 
zápästí vzniká choroba 
nazývaná syndróm karpálneho tunela, ktorý patrí 
medzi najčastejšie choroby z povolania. Prejavuje 
sa nočnými bolesťami, oslabením ruky či tŕpnutím 
prstov. Niekedy pomôže zmena stereotypu zaťaženia 
ruky, napríklad ergonomická myš či dlahovanie zá-
pästia, a ťažkosti ustúpia. V opačnom prípade treba 
navštíviť lekára, ktorý naordinuje lieky proti bolesti  
a zápalu, obstreky či kortikoidnú liečbu, prípadne vás 
pošle na operáciu.

Pri práci s počítačom seďte vzpriamene, pričom 
chrbát oprite o operadlo stoličky, nepredkláňajte sa, 
neseďte strnulo. Pri sedení majú nohy smerovať kol-
mo nadol. Nevykladajte ich na nožičky stoličky, nevy-

stierajte pred seba ani neprekrižujte. Zhoršuje sa tým 
prekrvenie svalov, preťažuje sa chrbtica. Kedysi bolo 
moderné sedenie na fit lopte aj pri práci. Zistilo sa, 
že fit lopta je vhodná na cvičenie, ale nie na celoden-
né sedenie. Vhodnejšie sú rôzne typy takzvaného 
aktívneho sedenia (špeciálne stoličky). Pri takomto 
sedení musí telo neustále udržiavať rovnováhu a tým 
aj správnu polohu. Aktívne sedenie je pre pohybový 
systém oveľa zdravšie.

Dlhodobé sedenie za počítačom je dobré spestriť 
si krátkymi pravidelnými prestávkami, počas ktorých 
sa postavíte, ideálne poprechádzate, ponaťahujete  
a uvoľníte tak stuhnutý chrbát a skrátené svalstvo.

Zdroj: npz.sk, foto: pixabay 

Pracujete z domu? Šetrite si chrbát správnym sedením

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu 
chorôb (ECDC) vydalo predbežnú správu o troch 
najsledovanejších mutáciách vírusu SARS-CoV-2.

Všetky vírusy - vrátane vírusu, ktorý spôsobuje 
COVID-19 - sa časom menia. K zmenám u vírusov 
dochádza, keď cirkulujú v populácii, a niektoré tie-
to zmeny môžu ovplyvniť charakteristiky vírusu. Ide  
o prirodzený proces evolúcie a adaptácie, ktorý je  
v prírode bežný a sám o sebe nie je dôvodom na zne-
pokojenie.

Na celom svete boli doteraz identifikované stovky 
variácií vírusu SARS-CoV-2. Väčšina zmien tohto ví-
rusu mala dosiaľ malý až žiaden vplyv na to, ako sa 
prenáša, či na závažnosť ochorenia, ktoré spôsobuje. 
Odborníci však v týchto dňoch pozorne sledujú vy-
brané mutácie, ktoré sa podľa dostupných dát javia 
byť významne infekčnejšie než dominantné varianty 
vírusu. Vyhodnocuje sa tiež smrtnosť nových varian-
tov a vplyv mutácií na účinnosť jednotlivých vakcín. 

NAJSLEDOVANEJŠIE TRIO MUTÁCIÍ
„Britská“ mutácia B.1.1.7: Z predbežných dát za-

tiaľ nevyplýva, že by mutácia priamo spôsobovala 
závažnejšiu infekciu alebo bol vírus smrteľnejší.  
V porovnaní s rozšírenými variantmi vírusu nateraz 
nič nenasvedčuje ani tomu, že by nový variant vírusu 
neproporčne postihoval niektorú konkrétnu vekovú 
skupinu populácie. Významne vyššia schopnosť šíre-
nia vírusu s touto mutáciou však zvyšuje incidenciu 
vírusu a v krajinách, kde už mutácia prevažuje, vidieť 
nárast hospitalizácií a zvýšený nápor na zdravotnícky 
systém. Pozitívna je informácia, že dáta naznačujú 
existenciu krížovej imunity po infekcii dominantným 
variantom SARS-CoV-2.

„Juhoafrická“ mutácia B.1.351: Variant, ktorý kon-
com roka identifikovali v Južnej Afrike, už na tomto 
území dominuje. Predbežné dáta naznačujú, že aj 
táto mutácia môže mať vyššiu schopnosť šírenia sa 
než dosiaľ dominantné varianty vírusu. Zatiaľ nie je 

jasné, či môže mutácia spôsobovať aj ocho-
renie s ťažším priebehom. Výskyt vírusu  
v Európe bol už zaznamenaný vo Francúzsku  
a v Británii, väčšina prípadov bola zachyte-
ná v súvislosti s cestovaním no objavujú sa 
už aj ojedinelé klastre (zoskupenia ochore-
ní v epidemiologickej súvislosti). Rakúska 
vláda upozornila na výskyt tohto variantu  
v Tirlosku.

„Brazílska“ mutácia P.1: Mutácia bola 
identifikovaná v Brazílii, výskyt sa potvrdil 
aj u ľudí, ktorí z Brazílie vycestovali do Ja-
ponska a Južnej Kórey. V brazílskom štáte 
Amazonas v súčasnosti evidujú významný 
nárast prípadov COVID-19, a teda aj zvýše-

ný nápor na zdravotnícky systém.
Vplyv uvedených mutácii na účinnosť jednotlivých 

typov vakcín proti COVID-19 je aktuálne predme-
tom početných vedeckých výskumov. Na základe 
predbežných dát však ešte nemožno vyvodzovať 
definitívne závery.

KRAJINY BY ZATIAĽ NEMALI ZVOĽNIŤ
Vzhľadom na vlastnosti sledovaných mutácií ECDC 

upozorňuje na vysoké riziko komunitného šírenia 
uvedených variantov. Aby sa predchádzalo zanáša-
niu a prudkému šíreniu nových variantov v popu-
láciách, je extrémne dôležité, aby celá spoločnosť 
striktne dodržiavala všetky platné protiepidemické 
opatrenia. Medzinárodné cesty, ak nie sú nevyhnut-
né, neodporúča.

V súvislosti s výskytom nových mutácií vírus SARS 
-CoV-2 zdôrazňujeme potrebu nosiť rúška či respi-
rátory pri kontakte s inými osobami. Tieto osobné 
ochranné prostriedky musia prekrývať nos aj ústa  
a dobre priliehať na pokožku tváre, aby vzduch veľmi 
neunikal po stranách masky. Vyzývame tiež na časté 
a nárazové vetranie, dôslednú hygienu rúk a prísne 
dodržiavanie najmenej dvojmetrového odstupu od 
ľudí, s ktorými nežijete v spoločnej domácnosti.

Uvoľňovanie protiepidemických opatrení ECDC  
v súčasnosti neodporúča, naopak, varuje pred ďal-
ším zvyšovaním náporu na nemocnice, v dôsledku 
ktorého môže stúpať aj počet úmrtí vo všetkých 
vekových kategóriách, najmä starších osôb s komor-
biditami. Verejnosť by nemala v dôsledku výskytu 
infekčnejších variantov vírusu podliehať panike. 
Zdôrazňujeme však, že ich výskyt je dôvodom na 
zvýšenú obozretnosť a dôslednú prevenciu nákazy.

Zdroj: uvzsr.sk, foto: pixabay

Správa o troch mutáciách vírusu SARS-CoV-2
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 16.2.
Polievka: Fazuľová s párkom
1. Hovädzie varené, sviečková omáčka, 
knedľa
2. Slovenské bravčové rizoto so syrom, 
Streda: 17.2.
Polievka: Cesnačka s opek. chlebom
1. Hovädzia roštenka na taliansky 
spôsob, ryža
2. Koložvárska kapusta, zemiaky
Štvrtok:18.2.
Polievka: Frankfurtská s párkom
1. Gazdovský syr v zemiakovom cestíčku, 
zemiaky, tatarská omáčka
2. Pečená krkovička, štuchané zemiaky 
s kapustou
Piatok: 19.2.
Polievka: Rajčinová s cestovinou 
1. Bravčové výpečky, špenátový prívarok, 
zemiaková knedľa
2.Kurací závitok so šunkou a nivou, ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 16. 2. 
Polievka: Gulášová s mäsom a zemiakmi, 
chlieb 
1. Bravčové stehno po goralsky, kyslá 
kapusta, kysnutá knedľa 
2. Bryndzové halušky so slaninkou, zákvas 
3. Pizza
Streda: 17. 2. 
Polievka: Hovädzí vývar s ryžou a pórom, 
chlieb 
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou 
2. Jablková žemľovka s tvarohom
3. Pizza

Štvrtok: 18. 2. 
Polievka: Fazuľová na kyslo so zemiakmi, 
1. Sekaná frankfurtská pečienka, zemi-
aky na kyslo 
2. Kuracie nugetky, zemiakové hranolky 
3. Pizza
Piatok: 19. 2. 
Polievka: Paradajková s cestovinou, 
chlieb
1. Morčacie soté na zelenine, ryža 
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom  
3. Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka:  Hovädzí vývar s mäsom  
a rezancami 
4. Šalát s kuracími nugetami (vajce,  
cvikla, cibuľka, ľad. šalát, chren, jogurt) 
Utorok: 16.2. 
Polievka: Tekvicovo-zemiaková krémová 
s párkom 
1. Medový kurací steak, ½ dusená ryža, 
½ zemiakové krokety
2. Živánska pochúťka ( brav. mäso,  
slanina, klobása, zemiaky) 
3. Cestoviny so syrovou omáčkou 
Streda: 17.2.  
Polievka: Labužnícka šošovicová
1. Bravčová panenka na slivkovej 
omáčke, pečené zemiaky v šupke 
2. Hráškové rizoto s vareným kuracím 
mäsom/bez (výber) a šalátom 
3. Domáce šišky s ovocnou marmeládou, 
Štvrtok: 18.2. 
Polievka: Sedliacka hrachová 
1. Kur. kapsa v cestíčku so syrom a brus-
nicami, zem. pyré, karotkový šalát 
2. Lasagne s bolonskou omáčkou, 

lahôdková kukurica 
3. Smotanová ryža s brokolicou a baby 
karotkou 
Piatok: 19.2. 
Polievka: Čínska ostro-kyslá
1. Zubáč na grile so špenátom a baby 
zemiakmi s maslom 
2. Kuracie stehná na cesnaku, tarhoňa/
dus. ryža (výber), kyslá uhorka 
3. Omeleta s hubovým ragú, ½ varené 
zemiaky 
  
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 16.2.
Polievka: Šošovicová s klobáskou, chlieb 
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou,. 
1. Kurací Černohorský rezeň, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka
2. Balkánsky guláš „Pašin Sahan“, ryža 
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Streda: 17.2.
Polievka: Šutolica, chlieb
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
1. Domáce syrové pirohy s kyslou  
smotanou a cibuľkou
2. Vyprážaný divinový rezeň, varené 
zemiaky, kyslá uhorka. 
3. Domáce fánky s cukrom
Štvrtok: 18.2.
Polievka: Tekvicová krémová  
so zázvorom. 
Zverinový vývar s pečeňovými haluškami. 
1. Vykostené kuracie stehno na grile, 
dusená ryža, zeleninové obloženie. 
2. Bravčový bačovský rezeň, pučené 
pórové zemiaky, čalamáda. 
3. Grécke Pastitsio - zapekané cestoviny 
s mletým mäsom a parmezánom. 

Piatok: 19.2.
Polievka: Strúčková na kyslo, chlieb. . 
Hovädzí vývar Risi-Bisi. . 
1. Kurací steak s dubákovou omáčkou, 
dusená ryža, hranolky. 
2. Zabíjačkový tanier (údené mäso, 
klobáska, jaternica), dusemná kapusta, 
varené zemiaky. 
3. Grilovaný rybí filet na zeleninovom 
šaláte, cesnakový dresing. 
Špeciálne menu 
9 druhov pizze
 
SPORT AQUA HOTEL **** 
Objednávky prijímame: 0948 
636 315, Denné menu od 4,90€
Utorok: 16.2.
Polievka: Cesnačka so syrom, chlebové 
krutóny 
Bravčový znojemský guláš, tarhoňa
Streda: 17.2.
Polievka: Zemiaková hubová zaprášená 
s haluškami 
India: Maslové kuracie mäsko, jeera ryža
Štvrtok: 18.2.
Polievka: Paradajková s mušličkami 
Pečená bravčová krkovička, červená 
kapusta, knedľa 
Piatok: 19.2.
Polievka: Kapustová s klobáskou, chlieb  
 Tibet: Shab Tra s krevetami, basmati ryža
Ponuka týždňa: 
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami 
1. Domáci hovädzí burger, BBQ omáčka, 
zeleninový šalát, hranolky 
2. Tibetská kuracia/zeleninová rolka, 
dresing 
3. Farebný zel. šalát s baby mozzarellou, 
cherry paradajkami, medovo-horčicový 
dipp, bagetka 
4. Krémové hubové rizoto s parmezánom
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Slovenská pošta ponúka službu BalíkoBOX
Celosvetovým trendom je nakupovanie v e-shopoch Celosvetovým trendom je nakupovanie v e-shopoch 

a s tým spojená dodávka tovaru kuriérom. Keďže ča-a s tým spojená dodávka tovaru kuriérom. Keďže ča-
kanie na kuriéra nie je pohodlné, Slovenská pošta kanie na kuriéra nie je pohodlné, Slovenská pošta 
ponúka sieť BalíkoBOXov s modernou technológiou, ponúka sieť BalíkoBOXov s modernou technológiou, 
ktorá umožňuje platiť platobnou kartou a dvierka ktorá umožňuje platiť platobnou kartou a dvierka 
boxu otvárať pomocou kódu z SMS-správy. Na Slo-boxu otvárať pomocou kódu z SMS-správy. Na Slo-
vensku je k dispozícii 132 BalíkoBOXov, ktoré sa na-vensku je k dispozícii 132 BalíkoBOXov, ktoré sa na-
chádzajú na strategických miestach s dobrými mož-chádzajú na strategických miestach s dobrými mož-
nosťami parkovania. Na začiatku februára tohto roku nosťami parkovania. Na začiatku februára tohto roku 
k nim pribudlo aj umiestnenie pred Hypermarketom k nim pribudlo aj umiestnenie pred Hypermarketom 
Tesco Púchov.Tesco Púchov.

Výhody BalíkoBOXuVýhody BalíkoBOXu
Stáva sa vám, že sa tešíte na balík, ale nestíhate preň ísť na poštu? Stáva sa vám, že sa tešíte na balík, ale nestíhate preň ísť na poštu? 

Alebo sa vám nechce dohadovať si termín s kuriérom? V tom prípa-Alebo sa vám nechce dohadovať si termín s kuriérom? V tom prípa-
de sú BalíkoBOXy Slovenskej pošty skvelou možnosťou ako si svoj de sú BalíkoBOXy Slovenskej pošty skvelou možnosťou ako si svoj 
balík vyzdvihnúť vtedy, keď to vyhovuje práve vám! Okrem toho balík vyzdvihnúť vtedy, keď to vyhovuje práve vám! Okrem toho 
môžete komukoľvek poslať balík tak, aby si ho vyzdvihol v Balíko-môžete komukoľvek poslať balík tak, aby si ho vyzdvihol v Balíko-
BOXe, alebo odoslať balík jeho vložením do BalíkoBOXu. BOXe, alebo odoslať balík jeho vložením do BalíkoBOXu. 

24 / 724 / 7
BalíkoBOXy fungujú nonstop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Svoj BalíkoBOXy fungujú nonstop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Svoj 

balík si môžete vyzdvihnúť alebo ho odoslať vložením do BalíkoBO-balík si môžete vyzdvihnúť alebo ho odoslať vložením do BalíkoBO-
Xu kedykoľvek – aj cez víkend, sviatok či v noci!Xu kedykoľvek – aj cez víkend, sviatok či v noci!

Platba kartouPlatba kartou
Nakupujete na dobierku? Za balík môžete pohodlne zaplatiť  Nakupujete na dobierku? Za balík môžete pohodlne zaplatiť  

v termináli BalíkoBOXu platobnými kartami všetkých komerčných v termináli BalíkoBOXu platobnými kartami všetkých komerčných 
bánk.bánk.

DostupnosťDostupnosť
BalíkoBOXy nájdete pri obchodných centrách a ďalších frekvento-BalíkoBOXy nájdete pri obchodných centrách a ďalších frekvento-

vaných miestach s výbornými možnosťami parkovania.vaných miestach s výbornými možnosťami parkovania.

DiskrétnosťDiskrétnosť
Chystáte prekvapenie pre svojich blízkych? Alebo len jednodu-Chystáte prekvapenie pre svojich blízkych? Alebo len jednodu-

cho chcete, aby sa o balíku okrem vás nikto iný nedozvedel? Vďaka cho chcete, aby sa o balíku okrem vás nikto iný nedozvedel? Vďaka 
BalíkoBOXom si svoj balík vyzdvihnete diskrétne.BalíkoBOXom si svoj balík vyzdvihnete diskrétne.

BezpečnosťBezpečnosť
O svoje balíky sa nemusíte báť – BalíkoBOXy sú monitorované O svoje balíky sa nemusíte báť – BalíkoBOXy sú monitorované 

kamerovým systémom a schránky spĺňajú dôležité bezpečnostné kamerovým systémom a schránky spĺňajú dôležité bezpečnostné 
požiadavky.požiadavky.

RýchlosťRýchlosť
Vyzdvihnutie či odoslanie balíka je rýchle a jednoduché a neza-Vyzdvihnutie či odoslanie balíka je rýchle a jednoduché a neza-

berie vám viac ako niekoľko minút.berie vám viac ako niekoľko minút.

Nákup v e-shopeNákup v e-shope
Na vloženie balíka do BalíkoBOXu vás upozorníme SMS správou  Na vloženie balíka do BalíkoBOXu vás upozorníme SMS správou  

s unikátnym PIN kódom. V prípade balíka na dobierku vám pošle-s unikátnym PIN kódom. V prípade balíka na dobierku vám pošle-
me aj údaje o výške dobierky. Balík vás v BalíkoBOXe počká 3 dni od me aj údaje o výške dobierky. Balík vás v BalíkoBOXe počká 3 dni od 
doručenia správy. Na displeji BalíkoBOXu zadajte unikátny PIN kód doručenia správy. Na displeji BalíkoBOXu zadajte unikátny PIN kód 
na otvorenie schránky. Ak ste si objednali balík na dobierku, zapla-na otvorenie schránky. Ak ste si objednali balík na dobierku, zapla-
títe zaň platobnou kartou priamo v termináli BalíkoBOXu.títe zaň platobnou kartou priamo v termináli BalíkoBOXu.

Chcem poslať balík do BalíkoBOXuChcem poslať balík do BalíkoBOXu
Posielate balík a chcete, aby si ho adresát vyzdvihol v BalíkoBOXe?Posielate balík a chcete, aby si ho adresát vyzdvihol v BalíkoBOXe?

Žiadny problém! Stačí dodržať nasledujúce kroky:Žiadny problém! Stačí dodržať nasledujúce kroky:

Choďte na https://eph.posta.sk/Choďte na https://eph.posta.sk/

Prihláste sa. Ak nie ste zaregistrovaný, vytvorte si účet.Prihláste sa. Ak nie ste zaregistrovaný, vytvorte si účet.

V možnosti „Podať zásielku“ kliknite na „Balík“ a „Nová zásielka“.V možnosti „Podať zásielku“ kliknite na „Balík“ a „Nová zásielka“.

Vyplňte údaje adresáta a ďalšie údaje o zásielke. Maximálny roz-Vyplňte údaje adresáta a ďalšie údaje o zásielke. Maximálny roz-
mer pre zásielku dodávanú do BalíkoBOXu je 60x50x45 cm.mer pre zásielku dodávanú do BalíkoBOXu je 60x50x45 cm.

Kliknite na „Hotovo“ a následne na „Odoslať“v pravom dolnom Kliknite na „Hotovo“ a následne na „Odoslať“v pravom dolnom 
rohu.rohu.

Vytlačte si adresný štítok, nalepte ho na balík a podajte na ktorej-Vytlačte si adresný štítok, nalepte ho na balík a podajte na ktorej-
koľvek pošte.koľvek pošte.

Zaplatíte už aj cez BalíkoBOXyZaplatíte už aj cez BalíkoBOXy
Poukazy, faktúry či SIPO zaplatíte cez nonstop dostupné Balíko-Poukazy, faktúry či SIPO zaplatíte cez nonstop dostupné Balíko-

BOXy.BOXy.
Zdroj: Slovenská pošta, MsÚ PúchovZdroj: Slovenská pošta, MsÚ Púchov
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Najskôr vysvetlíme, čo je spoločné pre e-mail aj 
elektronickú schránku. Oba nástroje je možné využí-
vať iba s pripojením k internetovej sieti a slúžia na 
elektronickú komunikáciu, kde je možné prijímanie, 
odosielanie, ukladanie správ, či dokumentov. Po vi-
zuálnej stránke je e-mailová schránka veľmi podob-
ná s tou elektronickou, čo prispieva k ich jednodu-
chému využívaniu v praxi. Rozdiely týchto nástrojov 
spočívajú najmä v spôsobe zriadenia, využívania, 
účelu komunikácie, prístupu k jednotlivým nástro-
jom a podobne.

Účel
E-mail môžete využívať na komunikáciu medzi 

dvomi a viacerými používateľmi, pričom adresát  
a ani obsah správ nie sú nijako obmedzené, prakticky 
môžete odosielať čokoľvek a komukoľvek. V prípade 
elektronickej schránky ide o úradnú komunikáciu  
s verejnou správou (napr. úradmi, so súdom, Sociál-
nou poisťovňou atď.) a naopak, ktorá je plnohodnot-
ným ekvivalentom listinnej komunikácie. Môže ísť 
o úradné dokumenty (rozhodnutia), ktoré doručujú 
orgány verejnej moci, prípadne podania (žiados-
ti), ktoré zasielajú orgánom verejnej moci fyzické  
a právnické osoby. Cez elektronickú schránku môže-
te teda odoslať špeciálnu službu, ktorá má konkrétny 
formulár, alebo môžete využiť všeobecný formulár 
„Všeobecná agenda“, ak poskytovateľ služby špeci-
álnu službu neposkytuje. Každý orgán verejnej moci 
má na portáli slovensko.sk registrovanú minimálne 
službu „Všeobecná agenda“. Cez e-schránky nevedia 
komunikovať fyzické a právnické osoby navzájom.

Zriadenie
Zriadenie e-mailovej schránky je veľmi jednodu-

ché, stačí sa zaregistrovať u niektorého z poskyto-
vateľov a určiť si svoje prihlasovacie údaje. Na zalo-
ženie e-mailového účtu musí používateľ dovŕšiť vek 
16 rokov. Zriadenie e-schránky je upravené zákonom 
č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, podľa ktorého sa 

elektronická schránka zriaďuje pre fyzické osoby, fy-
zické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány 
verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva. 
E-schránka sa zriaďuje občanom SR, teda fyzickým 
osobám automaticky po dovŕšení 18. roku života.  
V prípade fyzických osôb - podnikateľov a právnic-
kých osôb, sa elektronická schránka zriadi automa-
ticky potom, ako príde informácia o zapísaní do prí-
slušného registra.

Prihlasovanie do e-schránky je možné prostredníc-
tvom portálu slovensko.sk. Viac informácií nájdete 
v sekcii „Ako začať“. Ak ste zahraničná fyzická osoba 
a ste držiteľom zahraničného prihlasovacieho pro-
striedku vydaného v niektorej z krajín EÚ, môžete 
sa prihlásiť pomocou eIDAS Node. Viac informácií  
o prihlásení cez eIDAS Node...

Podmienky na používanie
Okrem pripojenia na internet, ktorý je potrebný pre 

oba nástroje, potrebujete v prípade e-mailu elektro-
nické zariadenie, či už mobilný telefón, tablet, alebo 
počítač. Na prihlásenie do e-schránky je potrebných 
viacero nástrojov, pretože sa v nej môžu nachádzať 
citlivé údaje a dokumenty s právnymi účinkami. 
Okrem spomínaného internetu a počítača potrebu-
jete eID kartu - občiansky preukaz s elektronickým 
čipom a BOK - bezpečnostný osobný kód, s ktorým 
sa budete prihlasovať (vybavíte na ktoromkoľvek 
oddelení dokladov okresného riaditeľstva). Ďalej je 
potrebné požiadať o nahratie certifikátov na podpi-
sovanie, aby ste mohli podania podpísať kvalifiko-
vaným elektronickým podpisom (KEP). O certifiká-
ty viete požiadať aj online, viac informácií nájdete  
v súvisiacej Príručke. K eID karte budete potrebovať 
taktiež čítačku kariet (dostanete ju zadarmo pri vy-
bavovaní eID karty) a príslušný softvér, ktorý je k dis-
pozícii bezplatne v jednom inštalačnom balíčku na 
portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie.

Prijímanie a odosielanie správ

E-mailová komunikácia je veľmi jednoduchá. Tak 
ako môžete napísať a odoslať správu, prípadne do-
kument, tak isto je možné prijať a zobraziť obsah 
e-mailovej správy. Avšak ak pošlete podanie úradu 
cez e-mail a vyžaduje sa pri ňom váš vlastnoručný 
podpis, podanie je následne potrebné doplniť listi-
nne alebo osobne v určitej lehote, aby bolo úplné.

V prípade e-schránky môžete uskutočniť rôzne 
podania elektronicky úplne, čo vám plnohodnotne 
nahradí listinné podanie s úradne osvedčeným pod-
pisom, keďže viete podania aj podpisovať kvalifiko-
vaným elektronickým podpisom a časovú pečiatku 
pridáva podateľňa automaticky a zadarmo. Na odo-
sielanie podaní nemusíte mať schránku aktivovanú 
na doručovanie. Na prijímanie elektronických úrad-
ných dokumentov (rozhodnutí) ju už aktivovanú 
mať musíte. Ak si teda elektronickú schránku na do-
ručovanie aktivujete, úradné rozhodnutia vám prídu 
priamo do elektronickej schránky a nemusíte ich  
v prípade vašej neprítomnosti na adrese doručenia 
preberať na pošte v listinnej podobe. 

Úradné rozhodnutia vám môžu zasielať do elektro-
nickej schránky iba orgány verejnej moci. Upozorňu-
jeme, že takéto doručenie do elektronickej schránky 
má rovnaké právne účinky ako listinné doručenie,  
a preto je potrebné dávať pozor na právne účinky  
a plynutie lehôt. Odporúčame mať nastavené ozná-
menia na e-mail alebo cez SMS, aby ste boli notifi-
kovaní o zaslaní novej správy do vašej elektronickej 
schránky a nemuseli sa do nej denne prihlasovať.

Fyzické osoby a podnikatelia si elektronickú 
schránku môžu aktivovať dobrovoľne. Právnické oso-
by zapísané v obchodnom registri a orgány verejnej 
moci majú elektronickú schránku aktivovanú povi-
nne zo zákona. Momentálne prebieha postupná po-
vinná aktivácia e-schránok právnických osôb mimo 
obchodného registra.

Zdroj: slovensko.sk

Aký je rozdiel medzi e-mailom a e-schránkou?

Takmer 80% slovenských podnikateľov vníma po-
trebu ďalšej decentralizácie krajiny za kľúčovú. Vidia 
v nej šance na lepšie využitie potenciálu samospráv 
a regiónov, ako aj na efektívnejšie používanie verej-
ných zdrojov. 

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), v rámci 
projektu INEKO, realizovala prieskum medzi pod-
nikateľmi o potrebe decentralizácie na Slovensku. 
Prieskumu sa zúčastnilo 101 podnikateľov zo všet-
kých regiónov v mesiaci december 2020 a január 

2021. Zverejnený prieskum, okrem iného, ukazuje, 
akou silou dokážu disponovať mestá a samosprávy, 
ak dostanú príležitosť svoj potenciál využiť. Jedným  
z dôkazov je aj posilnenie pozície miest v čase ce-
losvetovej pandémie nového koronavírusu. Sú to 

práve mestá, ktoré stoja v pr-
vej línii a neúnavne bojujú za 
ochranu svojich obyvateľov.

Medzi zásadné problémy 
vzorka opýtaných podnika-
teľov zaraďuje slabú úroveň 
digitalizácie rozhodovacích 
procesov samospráv a komu-
nikácie s právnickými aj fyzic-
kým osobami, nízku kvalitu 
regionálnych a miestnych ciest 
a zdĺhavé územné a staveb-
né konania. Za hlavné príčiny 
považujú nezáujem centrálnej 
vlády o miestne problémy, ne-
záujem občanov o dianie na 
miestnej ako aj nejasné rozde-
lenie kompetencií medzi VÚC  
a miestnou samosprávou. Zau-

jímavý je fakt, že až 91% podnikateľov súhlasí s tým, 
aby mali možnosť viac vstupovať do procesu tvorby 
a implementovania regionálnych plánov rozvoja  
a niesli tak väčšiu spoluzodpovednosť za regionálny 
rozvoj. Drvivá väčšina z nich však nevie, ako sa do 

tohto procesu zapojiť.
Tento prieskum len potvrdzuje potrebuje zásad-

ných zmien, ktoré dlhodobo presadzuje Únia miest 
Slovenska (ÚMS). Tú podporuje 56 členských miest, 
ktoré reprezentujú takmer dva milióny obyvateľov 
Slovenska. ÚMS sformulovala ešte pred voľbami ná-
vrhy o zmene spravovania štátu a poskytla ich verej-
nosti. Hlavnou myšlienkou zmeny je pokračovanie  
v realizácii stratégie nutnej decentralizácie. Stratégie, 
ktorá z veľkej miery prispela k úspešnému príbehu 
Slovenska po roku 2002 a jej zastavenie náš progres 
zabrzdilo. 

Systémovú zmenu v tejto oblasti sme definovali 
potrebou pripraviť a realizovať 5 spoločne súvisi-
acich reforiem: 1. zmena rozdelenia kompetencií 
medzi centrálnou vládou a územnou samosprávou, 
2. zmena územnosprávneho usporiadania, 3. zmena 
financovania, 4. nový systém finančného vyrovná-
vania, 5. nová regionálna politika. Stratégie decen-
tralizácie má byť, podľa Únie miest Slovenska, aj 
neoddeliteľnou súčasťou Vízie - Národný reformný 
integrovaný plán z dielne MF SR.

Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: 
„Inými slovami - toto nie je o počte úradov, hrani-
ciach krajov, ale o lepšom využití potenciálu našich 
miest a obcí v prospech kvality života obyvateľov 
Slovenska. Decentralizácia nie je cieľ. Je to stratégia 
podporujúca kvalitatívnu premenu Slovenska.“

Zdroj: uniamiest.sk, foto: pixabay

Podnikatelia chcú viac práv pre mestá
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Vo štvrtok 11.2.2021 v ranných hodinách nás vo 
veku 84 rokov navždy opustil evanjelický farár Mi-

roslav Hvožďara st., ktorý pätnásť rokov pôsobil ako 
zborový farár v cirkevnom zbore Záriečie. Posledných 

päť rokov svojho pôsobenia v púchovskej doline zas-
tával aj úrad konseniora Turčianskeho seniorátu. 

Miroslav Hvožďara sa narodil v Starej Tu-
rej, ordinovaný za kňaza evanjelickej cirkvi 
bol v roku 1959 v Prešove. Od roku 1960 ho 
na životných cestách sprevádzala manžel-
ka Oľga. Ich manželstvo bolo požehnané 
troma synmi. Jeho prvým pôsobiskom sa 
stal cirkevný zbor Nové Mesto nad Váhom, 
kam nastúpil až v roku 1962 ako kaplán. 
Dovtedy pracoval dva roky ako ošetrovateľ 
v nemocnici v Myjave. Po roku odišiel do 
Trenčína, kde bol tiež kaplánom. Od roku 
1964 pôsobil dvanásť rokov v Slavošov-
ciach, potom desať rokov v Hlbokom do 
roku 1986. 

Rok 1986 bol v záriečskej cirkvi rokom 
jubilejným. Uplynulo totiž 200 rokov od 
posviacky tolerančného chrámu Božieho. 
Súčasne však tento rok poznačil náhly 
odchod farára Kamila Madudu. Dňa 12. 
novembra privítal zbor Miroslava Hvož-
ďaru, ktorého ustanovil biskupský úrad 
za námestného farára. Po právoplatnom 
zvolení bol slávnostne uvedený do úradu 
zborového farára 25. septembra 1988. Za 

jeho pôsobenia bolo vo Vydrnej vybudované misij-
né stredisko Nádej i obnovená zvonica, vystavaný 

nový chrám Boží v Zbore, obnovený zborový dom  
v Záriečí. Rovnako boli elektrifikované zvony v Zárie-
čí a mnoho iného. Tiež sa pekne rozvíjala práca s mlá-
dežou a deťmi a bohato sa rozvíjala zborová práca 
vrátane vzácnych kontaktov a partnerstiev doma  
i v zahraničí. V roku 2001 Miroslav Hvožďara končí 
svoje pôsobenie v rozsiahlom záriečskom cirkevnom 
zbore a odchádza do Čáčova, kde pôsobil ako farár 
vo výslužbe. So Záriečím sa celá jeho rodina rozlúčila 
na službách Božích 11. marca 2001.

Aj napriek odchodu zo Záriečia sa stále zaujímal 
o život cirkevného zboru a prostredníctvom mno-
hých udržiaval živé kontakty so zborom. Ešte aj vo 
svojom pokročilom veku bol stále aktívnym farárom 
a kazateľom a vypomáhal na mnohých miestach. 
Toto povolanie ho napĺňalo a stalo sa jeho životným 
poslaním, v ktorom mu bola oporou celá jeho rodi-
na. Posledná rozlúčka s Miroslavom Hvoždarom sa 
konala v nedeľu 14. 2. 2021 v evanjelickom kostole 
v Sobotišti.

Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem:
môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni 

svojho života,
vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chrá-

me.
(Žalm 27:4)

Zdroj: ecavpuchov.sk 

Zomrel evanjelický farár Miroslav Hvožďara

Slovenská pošta vydá v piatok, 12. februára 
2021 poštovú známku „100. výročie vysvätenia 
prvých slovenských biskupov“ s nominálnou 
hodnotou 0,65 €. 

Poštová známka rozmerov 44,4 × 27,2 mm, vrátane 
perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 25 
známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu spo-
ločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Na poštovej známke 
je zobrazená trojica prvých slovenských biskupov 
menovite Jána Vojtaššáka, Karola Kmeťka a Mariána 
Blahu, ktorých vysviacka sa konala v Nitre v kostole 
sv. Ladislava v nedeľu 13. februára 1921 a mala veľký 
historický význam.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka 
prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 12. február 
2021 a domicilom mesta Nitra. Na FDC obálke je zob-
razená trojica vysvätených biskupov pred vchodom 
do kostola. Motívom pečiatky je biskupská mitra  
s nápisom „NATIO SLOVACA EPPIS. SLOVACIS 1921“ 
(národ slovenský biskupom slovenským 1921). FDC 
vytlačila technikou oceľotlače spoločnosť Tiskárna 
Hradištko, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu pošto-
vej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Martin 
Schwarz. Autorom rytiny prítlače na FDC je akad. 
mal. Rudolf Cigánik. 

Mons. Ján Vallo o vysviacke troch slovenských bis-
kupov píše: „Keď hovoríme o vysviacke prvých slo-
venských biskupov, myslíme tým biskupov, ktorí boli 
vysvätení už za spoločného štátu Čechov a Slovákov 
– prvej Československej republiky. Z histórie vieme, 
že katolíckych biskupov z územia dnešného Sloven-
ska, ktorí sa aj hrdo hlásili za Slovákov, bolo viac, no 
Slovensko ako také administratívne neexistovalo  
a bolo súčasťou Uhorska.

Po prvej svetovej vojne sa výrazným spôsobom 
zmenila politická geografia i mocenské pomery  
v Európe. Na troskách Habsburskej monarchie vznik-
la okrem iných štátnych útvarov aj Československá 

republika. Táto zmena politickej mapy narobila pro-
blémy i v územno-správnom delení cirkevných pro-
vincií. Promaďarskí biskupi boli vypovedaní z územia 
ČSR a situácia bola vážna. Riešenie nastalo až po na-
dviazaní oficiálnych diplomatických vzťahov medzi 
ČSR a Svätou stolicou. 

V máji 1920 bol menovaný za apoštolského nuncia 
v ČSR Clemente Micara, ktorí dôsledne vyberal kan-
didátov zo zoznamov, ktorí poskytli slovenskí kňazi  
i vláda ČSR. Prišli návrhy, proti ktorým však vláda ČSR 
mala námietky. Až po viacerých kompromisoch štát-
ny sekretár kardinál Caspari 19. októbra 1920 vyjadril 
úmysel Svätej stolice vymenovať Jána Vojtaššáka za 
spišského, Karola Kmeťka za nitrianskeho a Mariána 
Blahu za banskobystrického biskupa. Vláda voči to-
muto návrhu nemala námietky a verejnosť rozhod-
nutie prijala s veľkým nadšením. Kánonický proces 
menovania sa začal 13. novembra 1920 a vymeno-
vanie bolo promulgované 16. decembra 1920 počas 
tajného zasadania 
kardinálskeho kon-
zistória pod vede-
ním pápeža Bene-
dikta XV.

Vysviacka slo-
venských biskupov 
sa konala v Nitre  
v kostole sv. La-
dislava v nedeľu 
13. februára 1921. 
Mala veľký his-
torický význam  
a bola mimoriadne 
slávnostná. Hlav-
ným svätiteľom bol 
apoštolský nuncius 
v ČSR arcibiskup 
Clemente Micara 

za asistencie spolusvätiteľov královohradeckého 
pomocného biskupa Karola Kašpara a pražského po-
mocného biskupa Antonína Podlahu. Na vysviacke 
boli prítomní okrem cirkevných i štátni predstavitelia 
a zástupcovia kultúrnych a spoločenských organizá-
cii z celej republiky. V uliciach Nitry bolo niekoľko ti-
síc jasajúcich Slovákov, ktorí po vysviacke sprevádza-
li žehnajúcich biskupov z piaristického kostola až na 
hrad do starobylej katedrály.

Vysviacka troch slovenských biskupov bola epo-
chálnou a historicky významnou udalosťou pre celé 
Slovensko bez ohľadu na vierovyznanie, ako to pri 
tejto príležitosti vyjadril správca Matice slovenskej, 
evanjelik Jozef Škultéty. 

Pre slovenských katolíkov znamenala ukončenie 
takmer dvojročného provizória duchovnej správy  
a začiatok novej epochy života miestnych cirkví pod 
vedením horlivých pastierov.“

Zdroj: Slovenská pošta 

Slovenská pošta vydá poštovú známku „100. výročie 
vysvätenia prvých slovenských biskupov“
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2. liga muži - 16. kolo

Druhá futbalová liga odštartovala počas víkendu 
úvodným jarným kolom. Pri nepárnom počte účast-
níkov mali futbalisti MŠK Púchov voľno. Divákom sa 
predstavia už v sobotu v stretnutí doma s Košicami. 

Líder druhej najvyššej súťaže MFK Dukla Banská 
Bystrica prekvapivo zakopol na ihrisku dovtedy pos-
ledného tímu tabuľky a domácemu béčku bratislav-
ského Slovana podľahol 3:4.

Slovanisti nastúpili s viacerými hráčmi A-tímu,  
v základnej zostave figurovali obrancovia Jurij Med-
veděv a Lucas Lovat, stredopoliar Jurij de Kamps  
a útočníci Aleksandar Čavrič, Rafael Ratao, Alen Ož-
bolt a Ezekiel Henty.

Dukla ostáva na čele tabuľky s 35 bodmi, Slovan po 
druhom víťazstve v sezóne preskočil Poprad. Púchov 
si udržal šiestu priečku. 

Výsledky 16. kola:

FC Košice – Tatran Liptovský Mikuláš 0:3 (0:2)
Góly: Laura, Kačerík 2
ŠTK Šamorín – MŠK Žilina B 1:1 (0:1)
Góly: Braun – Kaprálik
Partizán Bardejov – FK Poprad 2:1 (1:1)
Góly: Lizardo, Bilali – Legnami
Slovan Bratislava B – Dukla Banská Bystrica 4:3 
Slavoj Trebišov – FK Dubnica nad Váhom 4:1 

(0:1)
Góly: Vilkovský, Kanu, Issa, Šimko – Petráš
Petržalka - Skalica 1:1 (0:0)
Góly: Gašparovič – D. Šebesta (pen.)

1. B. Bystrica 15 11 2 2 47:22 35
2. L. Mikuláš 15 11 1 3 35:15 34
3. Skalica 14 9 3 2 33:16 30
4. Podbrezová 14 8 2 4 29:12 26

5. Košice 15 7 2 6 20:17 23
6. MŠK Púchov 14 7 1 6 17:19 22
7. Žilina B 15 6 3 6 36:29 21
8. Trebišov 15 6 3 6 25:25 21
9. Petržalka 14 5 4 5 16:19 19
10. Dubnica 15 4 5 6 15:18 17
11. Bardejov 15 4 5 6 13:18 17
12. Šamorín 15 5 2 8 15:22 17
13. Komárno 14 5 1 8 10:22 16
14. Slovan B 15 2 0 13 12:42 7
15. Poprad 15 3 0 12 15:42 3

Program 17. kola:
MŠK Púchov – FC Košice (20. 2. o 13.30), Žilina B – 

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

Slovan nasadil proti lídrovi sedem hráčov z áčka

BRATISLAVA (SFZ) – Slovenský futbalový zväz na-
ďalej bojuje s manipuláciou zápasov, korupciou vo 
futbale či ovplyvňovaním výsledkov a snaží sa v čo 
najväčšej miere ochraňovať integritu hry. Z tohto 
dôvodu podpísala strešná organizácia futbalu na 

Slovensku doho-
dy o výmene 
informácií s tro-
mi špičkovými 
firmami v oblas-
ti monitoringu 
stávkových tr-
hov a spolupráci 
pri vyšetrovaní 
podozrení z ma-
nipulácie športo-
vých stretnutí.

SFZ bude najnovšie spolupracovať so spoločnosťa-
mi Sportradar, StatsPerform a Starlizard. Sú to reno-
mované firmy, ktoré sú lídrami na trhu a spolupracu-
jú aj s FIFA, UEFA a najväčšími športovými ligami. 

„V rámci oddelenia integrity SFZ sme hľadali mož-
nosti, ako rozšíriť naše možnosti v oblasti monitorin-
gu našich súťaži a výmene informácií. Sme radi, že sa 
nám podarilo uzavrieť zmluvy s najznámejšími firma-
mi v tejto oblasti a veríme, že vďaka týmto dohodám 
sa naša práca ešte zefektívni. Sme veľmi radi, že záu-
jem o spoluprácu bol obojstranný a všetky firmy nás 
vnímajú ako jeden z najaktívnejších zväzov s najlep-
šími výsledkami v oblasti integrity, ktorého poznatky 
a postupy budú prínosné aj v ich činnosti. Väčšina 
prípadov manipulácie stretnutí má medzinárodný 
dosah, preto je pre nás dôležité získať informácie zo 
stávkových spoločností zo zahraničia, rovnako ako 
informácie o osobách podozrivých a potrestaných  
v iných kauzách. Práve vďaka našim výsledkom a vy-
budovanému postaveniu v oblasti integrity sa nám 
podarilo vyjednať veľmi výhodné podmienky spo-
lupráce, niektoré dokonca bezodplatne. Verím, že aj 
toto je jasný signál pre potenciálnych manipulátorov, 
že SFZ robí maximum pre ochranu integrity súťaží  
a na Slovensku pre nich nie je miesto,“ povedal ma-
nažér integrity futbalu SFZ Jakub Čavoj.

Futbalový zväz s novými partnermi bude podrob-
nejšie monitorovať nekalé praktiky vo Fortuna lige, 
Slovenskom pohári – Slovnaft Cupe, v mládežníc-
kych a dorasteneckých zápasoch, stretnutiach žien  
a aj v prípravných dueloch. 

„Sme radi, že môžeme spolupracovať s tak progre-
sívnou organizáciou, ako je SFZ, ktorý je otvorený 
novým stratégiám v boji proti manipulácií zápasov. 
V rámci spolupráce sprístupnime našu službu ,Per-
formance Integrity‘ (názov služby – pozn.), ktorá 
pomáha odhaliť a vyšetriť manipuláciu zápasov  
v slovenskom futbale. Zároveň naša služba poskytu-
je podporu pri analýze a informáciách o stávkových 
trhoch,“ uviedol Jake Marsh šéf integrity spoločnosti 
Stats Perform.  

„Sme radi, že môžeme spolupracovať so SFZ, mô-
žeme mu ponúknuť naše odborné znalosti, aby sme 
mu pomohli ochrániť jeho zápasy pred hrozbami, 
ktoré súvisia s porušením integrity. Na základe našich 
15-ročných skúseností v oblasti športovej integrity  
a na základe nášho systému odhaľovania podvodov 
FDS sa zaväzujeme pomáhať našim športovým part-
nerom odhaľovať a predchádzať manipulácií zápa-
sov a identifikovať a zmierňovať všetky formy rizika 
integrity,“doplnil výkonný riaditeľ Sportradar Integri-
ty Services Andreas Krannich

Slovenský futbalový zväz už v boji s odhaľovaním 

manipulácie zápasov, športovej korupcie či ovplyv-
ňovaním výsledkov spolupracuje s orgánom zodpo-
vedným za reguláciu hazardu na Malte (Malta Gamb-
ling Authority) či Národnou kriminálnou agentúrou. 
SFZ usporadúva na úrovni klubov školenia proti ne-
čestnému ovplyvňovaniu výsledkov zápasov a v spo-
lupráci s Úniou ligových klubov usporiadal kampaň 
„Fortuna liga hrá fér“. Jedným z aktérov projektu bol 
Ivan Hodúr, ktorý počas pôsobení v FC Nitra (2011) 
a v FC DAC 1904 Dunajská Streda (2013) pomáhal  
s manipulovaním šiestich zápasov. V roku 2014 do-
stal trojročnú podmienku, trojročný probačný do-
hľad a pokutu tritisíc eur. Niekdajší reprezentačný 
stredopoliar počas kampane hovoril o negatívnych 
dôsledkoch svojho konania.

„Je nám cťou, že SFZ nám dôveruje v rámci snáh 
udržiavania čistoty zápasov. Ovplyvňovanie stretnutí 
je metlou dnešného futbalu a teší nás, keď vidíme, že 
SFZ robí všetko, aby minimalizoval toto riziko,“ uvie-
dol šéf spoločnosti spoločnosti Starlizard Integrity 
Services Affy Sheikh. 

Zdroj: SFZ, Branislav Sarňák

SFZ bojuje proti manipulácii zápasov

Jakub Čavoj (vpravo) počas kampane „Fortuna liga hrá fér“, keď o manipulácii zápasov počúvali hráči najvyššej 
súťaže.                          SFZ, Roman Ferstl)
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 Od 1. februára má SFZ nového technického 
riaditeľa. Vzhľadom na to, že Štefan Tarkovič 
prevzal trénerský post pri reprezentačnom 
áčku, na pozícii riaditeľa technického úseku 
ho doplnil Martin Hasprún. Po prvých dňoch 
v novej funkcii dostal priestor na prezentáciu 
svojich myšlienok pre futbalsfz.sk.

Zvažovali ste ponuku od vedenia SFZ na vy-
sokú pozíciu v štruktúre zväzu?

Musím poďakovať vedeniu za prejavenú dôveru,  
v každom prípade to vnímam ako veľkú česť a zá-
roveň zodpovednosť. Voči zväzu, hnutiu aj môjmu 
otcovi, ktorý dlhé roky v štruktúre SFZ tiež pôsobil. 
Súhlasne som reagoval okamžite.

Čo sa mení pre vás osobne vzhľadom na posun 
do pozície technického riaditeľa? 

Keďže ostávam aj vo funkcii manažéra mládeže, 
pôjde o zdvojenú funkciu. Zároveň však ostávame 
najbližšími spolupracovníkmi so Štefanom Tarkovi-
čom, s ktorým sa mi dva roky výborne fungovalo, 
a rozdelili sme si kompetencie aj zodpovednosť  
v technickom úseku.

Ako?
Kolegovi Tarkovičovi ostanú pod palcom reprezen-

tačné tímy a ja preberám ostatnú agendu technic-
kého oddelenia. V praxi to znamená, že Štefan bude 
naďalej zastrešovať hernú koncepciu národných tí-
mov a dianie v nich, vrátane prípravy, organizačné 
veci, Grassroots futbal, rozvoj ženského futbalu  
a vzde lávanie trénerov i obsah mládežníckeho fut-
balu pripadnú mne.

Štefan Tarkovič nastúpil na post technického 
ria diteľa pred dvoma rokmi a nasmeroval slo-
venský futbal určitým smerom, budete konti-
nuálne pokračovať v jeho stratégii alebo vidíte 
priestor aj na nové myšlienky?

Nepochybne tam priestor je, pretože už stanove-
ný smer nie je žiadna dogma, ale so stratégiou tak, 
ako ju technický úsek pod Tarkovičovým vedením 
realizoval, som plne stotožnený, tak ako aj všetci ko-
legovia technického úseku. Na tvorbe filozofie tech-
nického úseku sa podieľali všetci spolupracovníci, 
môžem spomenúť Janka Greguša, zástupcu tech-
nického riaditeľa, ktorý istý čas pôsobil vo zväzovej 

štruktúre aj na pozícii technického riaditeľa. Mimo-
chodom, bol mojim predchodcom aj ako riaditeľ 
úseku mládeže. Sú tu ľudia, ktorí rozumejú futbalu  
a svojej robote v ňom.

Uvažujete nad personálnym doplnením vášho 
úseku?

Dohodli sme sa, že ostávame v súčasnom režime 
do konca roku 2021. Uvidíme, čo nám jedenásť spo-
ločných mesiacov v tomto zložení a nastavení prine-
sie. Keďže budem v dvojúlohe, bude to náročnejšie 
na čas a organizáciu práce, ale pri rozumnom pre-
rozdelení kompetencií a zodpovednosti si myslím, 
že to zvládneme.

Máte premyslené prvé kroky?

Sú logické, novú agendu musím uchopiť, aj keď  
s obsahom tejto roboty som sa denno-denne stretal 
i doteraz. Samozrejme, sme v špecifickom čase, lebo 
do života nám vstúpila pandémia a tvrdo ovplyv-
ňuje každodennú činnosť. Kľúčové je nájsť riešenie 
pre spustenie súťaží, spadajúcich pod kuratelu zvä-
zu, teda mládeže, žien aj amatérov, pri zabezpečení 
zdravia každého človeka.

Konkrétne predstavy sú teda aké?
Úzko spolupracujeme s Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, navrhli sme Covid-auto-
mat pre šport. Ak by sa uplatnil v praxi, všetci by sme 
poznali kroky, kedy a za akých podmienok by bolo 
možné spustiť súťaže a tréningový proces. Máme 
naplánované stretnutie s regionálnymi predsedami 
a sekretármi z týchto úrovní za účasti generálne-
ho sekretára, oddelenia riadenia súťaží SFZ a ÚLK 
už tento týždeň a na nich budeme hľadať riešenia 
v prospech futbalu. Chceli by sme riadne dohrať 
minimálne prvé dve dorastenecké súťaže, dve naj-
vyššie ženské ligy, a vyššie amatérske súťaže, aj keď 
to bude veľmi náročné. Máme pripravené viaceré 
alternatívy, opakujem, že musíme rešpektovať vývoj 
pandémie v spoločnosti. Som realista, vieme všetci, 
čo sa okolo nás deje, ale všetci máme na mysli futbal 
a jeho bezpečnú existenciu.

KTO JE MARTIN HASPRÚN
Hráčska kariéra: mládežnícke kategórie Slovan  

a Inter Bratislava, senior v ŠKP a Matador Fix Brati-
slava (2. liga), mládežnícke reprezentačné družstvá 
U15 - U18, účastník ME do 16 rokov

Trénerská kariéra: mládež Interu Bratislava, Venglo-
šova futbalová akadémia (asistent, hlavný tréner vo 
všetkých kategóriách od prípraviek po starší dorast)

Vzdelanie: FTVŠ, UEFA Pro 
SFZ: od augusta 2007

Zdroj: SFZ, Peter Šurin

Od februára je technickým riaditeľom Slovenského 
futbalového zväzu Martin Hasprún

Na trénerskej konferencii v roku 2019 Martin Hasprún (prvý sprava) po boku asistenta trénera reprezentácie Sa-
muela Slováka.                     FOTO: Roman Ferstl
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Púchovskí hokejoví odchovanci

Púchov je liahňou hokejových talentov. Dôkazom 
toho je, že púchovský hokej na nedávnych majstrov-
stvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade reprezen-
tovala hneď dvojica odchovancov Púchova – Simon 
Jelluš a Matej Kašlík. V Kanade mohla Slovensko 
reprezentovať hneď trojica odchovancov Púchova.  
O miesto v reprezentácii bojoval aj hráč trenčianskej 
Dukly Samuel Krajč, ktorý v drese Púchova odohral 
deväť sezón. Všetko bolo na dobrej ceste, až prišiel 
tréningový zápas slovenských reprezentantov a ne-
pochopiteľný zásah Krajčovho spoluhráča Maxima 
Čajkoviča. Bez príčiny a bez puku napadol Samuela 
Krajča tak, že skončil s otrasom mozgu v nemocni-
ci. Samo tak prišiel o účasť na majstrovstvách sveta  
v Kanade. Vedenie slovenskej reprezentácie nene-
chalo Čajkovičov zákrok bez povšimnutia, keďže v 
tom zápase nebol jediný. A napriek tomu, že ide ho-

kejovo o jeden z najväčších slovenských talentov, pre 
štart na šampionáte dostal stopku. 

Sama Krajča už neúčasť na majstrovstvách sveta 
prebolela. A i keď blen v ústach určite zostal, sám 
Samo sa už nechce k incidentu vracať. „Tak stalo sa, 
čo sa stalo, ja sa k tomu už veľmi vracať nechcem. Ho-
kej je skrátka taký. Je to tvrdý šport a takéto veci sa 
tam stávajú,“ povedal pre Púchovské noviny Samuel 
Krajč. Ako dodal, zápasy slovenskej reprezentácie na 
prelome rokov v Kanade pozorne sledoval a za skvelé 
tímové výkony svojich kamarátov pochválil.   

Samo sa narodil v Martine, minulý týždeň oslávil 19. 
narodeniny. K hokeju ho ako šesťročného priviedol 
v Púchove otec, jeho prvým trénerom bol pán Sivý. 

„Hokejovo som vyrastal v Púchove. Strávil som tam 
krásny deväť rokov. Na tie nikdy nezabudnem. Potom 
som sa však potreboval posunúť vyššie, riešením bol 
Trenčín. V Púchove ma trénovalo viac trénerov - napr. 
Sivý, Pokorný, Gálik. V Trenčíne to bol pán tréner Ča-
cho a Hanzal a teraz je to pán tréner Pardavý,“ uviedol 
mladý hokejista s tým, že za svoje najväčšie úspechy 
považuje dva tituly majstra Slovenska v kategórii do-
rastu a juniorsky majstrovský titul. Všetky získal už  
v drese Dukly Trenčín. 

Momentálne je členom mužského kádra Dukly 
Trenčín v Tipos extralige, kde je sezóna v plnom 
prúde. Trénuje každý deň, do týždňa odohrajú dva 
až tri zápasy. Každý rok by sa chcel posúvať o level 
vyššie. Podobne, ako cieľom ostatných špičkových 
mladých hokejistov, aj jeho najvyššou métou je byť 
najlepší a hrať v kanadsko-americkej Národnej hoke-
jovej lige. „Je to však beh na dlhú vzdialenosť. Potreb-
né k tomu je makať na sebe každý deň, trénovať viac 
ako ostatní a byť stále lepší. To je jediná cesta, ako sa 
dostať do NHL,“ doplnil Samuel. 

Ako dodal, najväčšiu zásluhu na jeho doteraj-
ších hokejových úspechoch majú jeho rodičia, bez 
ktorých by hokej nehral a ktorí sú jeho veľkou opo-
rou. Poďakovanie podľa neho patrí aj všetkým tréne-
rom, po hokejovej stránke mu najviac dal v Trenčíne 
tréner Čacho.                 (pok)  

Púchovský odchovanec Samuel 
Krajč chce hrať v NHL
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Z činnosti Miestnej organizácie SRZ Púchov v minulom roku

V roku 2020 sa po opätovnom postupe medzi slo-
venskú muškársku elitu nášmu družstvu v love rýb 
udicou, kategória mucha darilo. 

V konkurencii absolútnej slovenskej muškárskej 
špičky si Púchovčania vybojovali senzačný bronz. 
Prvá liga bola ovplyvnená koronavírusom, a preto sa 
veľa naplánovaných pretekov vo všetkých kategóri-
ách na Slovensku neuskutočnilo. Neuskutočnilo sa 
jarné kolo prvej ligy a podľa uznesenia zo zasadnu-
tia Slovenského zväzu športového rybolovu zo dňa 
20. 6. 2020 sa v roku 2020 uskutočnia všetky súťaže 
– teda pre nás aj prvá liga, aj divízia – jednokolovo a 
v roku 2020 nebude zo súťaží nikto zostupovať ani 
postupovať, vyhlásia sa iba víťazi súťaží družstiev. 

Uskutočnením jesenného kola 1. ligy bola povere-
ná naša Miestna organizácia Slovenského rybárske-
ho zväzu Púchov v dňoch 29. až 30. 8 .2020  na rieke 
Váh od Hate v Horných Kočkovciach (Streženiciach) 
po hydrocentrálu v Ladcoch.  

V súťaži družstiev v 1. lige naše družstvo obsadilo 
tretie miesto za Liptovským Mikulášom a družstvom 
z Dolného Kubína A. Je to najvýraznejší úspech na-
šich muškárov v celom pôsobení v tomto športe. 

V jednotlivcoch sa absolútne najlepším muchárom 
prvej ligy stal Marián Hrenák z nášho družstva, na 15. 
priečke skončil Ľudevít Kodaj, 21. Róbert Piška  a 25. 
Miloš Šerý. 

Celkové poradie v I. lige:
1.Liptovský Mikuláš – 33 (súčet umiestnení prete-

károv), 2. Dolný Kubín – 34, 3. Púchov – 36, 4. Gelnica 
– 36, 5. Brezno – 39, 6. Bardejov – 43, 7. Vranov nad 
Topľou – 46, 8. Žilina – 47, 9. Spišská Nová Ves – 55

O poradí na treťom a štvrtom mieste rozhodli tzv. 

CIPS body (celková hmotnosť ulovených rýb). Kým 
muškári Gelnice ich ulovili 13.560 gramov, Púchovča-
nia ich v tomto parametre jasne prevýšili, keď ulovili 
17.600 gramov rýb.                                    Dalibor Piška

Senzačný bronz púchovských muškárov v 1. lige

Už tradične sa v januári koná pracovné stretnutie 
všetkých kapitánov družstiev z 1. a 2. ligy, na ktorom 
sa upresní termínový kalendár pre daný rok. Naša 
MO SRZ v Púchove bola poverená organizáciou prí-
vlačových pretekov 1. ligy a Medzinárodné majst-
rovstvá Slovenska juniorov v prívlači. Do športové-
ho života však zasiahla pandémia, ktorá na dlhý čas 
obmedzila konanie nielen rybárskych súťaží. Prete-

ky boli zrušené. Po prekonaní prvej vlny pandémie  
a uvoľnení opatrení sa uskutočnili dve kolá súťaže  
2. liga LRU – prívlač. 

Banská Bystrica a rieka Hron
V dňoch 4. – 5. júla 2020 sa konalo prvé kolo. Pre 

zvýšenú hladinu Hrona sa preteky uskutočnili na čas-
ti revíru Šalková. Prvýkrát v histórii sme preteky ab-
solvovali ako neúplné družstvo. Nastúpili sme v zlo-

žení Miroslav Mikáč, Miroslav Luhový a Pavol Kadlec. 
Preteky sa uskutočnili novým spôsobom podľa vzoru 
majstrovstiev sveta. Pre nás to bola vítaná zmena  
a možnosť skúsiť tento formát preteku. Žiaľ, neúčasť 
jedného člena družstva nás aj napriek vynikajúcim 
výsledkom vždy zrazila na spodné priečky tabuľ-
ky družstiev. Pochvala patrí celému tímu za úsilie  
a bojovnosť v neskutočnom teple a nie príliš vhodne 
zvolenej vode. 

Ružomberok a rieka Revúca 
V dňoch 5. – 6. septembra 2020 nás čakal posled-

ný pretek v sezóne a prívlačový raj. Rieka Revúca je 
známa nielen prívlačiarom.  Na preteky sme nastúpili  
v zložení Miroslav Luhový, Miroslav Mikáč, Rudy Go-
lec a Pavol Kadlec. Na rieke bolo cítiť, že je pravide-
lne nav števovaná rybármi a ryby boli na konci sezó-
ny veľmi opatrné. Napriek tomu sme bojovali a len 
nešťastný výsledok z prvého preteku nás stál lepšie 
umiestnenie. To však pre tento ročník je irelevantné, 
nakoľko výsledky sa nezapočítavajú do celkového 
hodnotenia ani družstiev a jednotlivcov. 

Majstrovstvá Slovenska v prívlači sa uskutočnili  
v meste Svit na rieke Poprad na známom úseku chyť 
a pusti. Aj tieto preteky boli organizované systémom 
majstrovstiev sveta. Vynikajúci úspech dosiahol člen 
Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
Púchov Juraj Václavík, ktorý získal titul plným prá-
vom, keď vyhral oba dni súťaže. Gratulujeme! 

Celkovo je tento rok veľmi netradičný a situácia  
s COVID 19 veľmi nepraje športu. Pevne verím, že 
v nastávajúcom roku sa športové súťaže vrátia do 
starých koľají a budú prinášať radosť pre všetkých 
rybárov. Veľké ĎAKUJEM patrí za podporu MO SRZ  
v Púchove, členom výboru a tiež členom našej orga-
nizácie.                   mm

Sezónu prívlače kruto poznačila pandémia
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SPOMIENKA
Dňa 20.2.2021 uplynie 
11 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý a sta-
rostlivý otec, svokor, sta-
rý otec Ondrej Marti-
nák. Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú 
spomienku. S láskou  
a úctou spomína syn 
Ľuboš s manželkou a vnučka Adriana.

SPOMIENKA
V neznámy svet odišiel 
si spať, zaplakal každý, 
kto ťa mal rád. Odišiel 
si od nás, my ostali sme 
v žiali, no vždy budeš  
v srdciach tých, ktorí ťa 
milovali. Dňa 14. feb-
ruára si pripomenieme  
2. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko  
Ľudovít Okrajek. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomí-
najú manželka, dcéry Erika a Jarmila s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 20.2.2021 si pripo-
míname druhé výročie 
úmrtia našej milovanej 
manželky, mamy, babky 
Eleny Sviečkovej z Be-
luše. Kto ste ho poznali, 
venujte jej tichú spo-
mienku. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 13.2.2021 si pripomí-
name 30 rokov výročia od 
smrti nášho otca a dedka 
Antona Bystričana zo 
Zbore. S láskou a úctou 
spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 16.2.2021 si pripo-
míname 3. smutné výro-
čie, čo nás  navždy opus-
tila naša drahá mamička 
Oľga Gerbelová. Kto ste 
ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. S úctou 
a  láskou na ňu spomí-
najú dcéry s  rodinami, 
vnuci , pravnučky a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 14. 2. 2021 sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia našej milova-
nej manželky, mamy  
Dagmar Turzovej z  Pú-
chova. Prosíme o  tichú 
spomienku v  modlitbe. 
Odpočinutie večné daj 
jej, Pane a  svetlo večné 
nech jej svieti. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 12.2.2021 sme si 
pripomenuli 1. výročie 
úmrtia našej mamy, bab-
ky a prababky Emílie 
Pantúčkovej. S láskou, 
vďakou a úctou spomí-
na celá rodina. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
„Kto sa vryje hlboko do srdca, nikdy sa z neho 
nevytratí.“ Dňa 2.1.2021 uplynulo 12 rokov od 
úmrtia nášho otca a dedka Pavla Dvorského 
z Horných Kočkoviec a dňa 16.2.2021 si pripo-
menieme 5. výročie úmrtia našej mamy, babky 
a prababky Anny Dvorskej, rod. Sviečkovej.  
S láskou, vďakou a s úctou spomína na nich 
celá rodina. Kto ste ich poznali, venujte im tichú  
spomienku.
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ADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
NONSTOP v prípade úmrtia, 

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

ROZLÚČKA
Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďako-
vať všetkým priateľom a známym i neznámym, 
ktorí nám s láskou a nezištne pomohli v posled-
ných ťažkých chvíľach. Zo srdca ďakujeme za 
pomoc a podporu celému kolektívu Kúpeľov 
Nimnica, mestu Púchov, ostatným darcom,  
p. farárovi Bilčíkovi, farnosti a pohrebnej službe 
Advent za dôstojnú rozlúčku 5.2.2021 s našou 
drahou Marcelkou Jakubíkovou. Taktiež sr-
dečná vďaka patrí všetkým, ktorí ste sa s ňou 
rozlúčili, za Vaše kvetinové dary a vyjadrenia 
úprimnej sústrasti. Veľmi si to vážime a ďakuje-
me. Syn Peter s ostatnou rodinou.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Akcia -20 % do 31.3. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka 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
• Firma  CONTI-eco, s.r.o Púchov ponúka pomocné 
práce v záhrade, orezanie stromov - kríkov t.č. 
0903967247
• Maliarske a stavebné práce, zváranie železa. 
0902356631

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove, platba  prevodom 
na účet bez úveru tel. číslo 0911672573
• Hľadám na kúpu pozemok v Starých alebo Nových 
Nosiciach, ideál 500-600 m. Tel.: 0911 929 300
• Vykúpim nehnuteľnosť v hotovosti. Volajte tel. 
0951 474 519.

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
• Dám do prenájmu zariadenú garsónku /kuchynská 
linka, obyvačková časť a kúpeľňa/, ktorá sa nachádza 
v Púchove, Dlhé luky /za Teskom/. Tel.0910 439 258
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej ul. 
priestor 36 m2 vhodný pre dielňu krajčírstvo, opravy, 
obchod). Parkovacie miesto.0905  262  820. Výrazná 
zľava počas pandémie.

ÚTULOK OZ 
HAFKÁČI

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

JE DO ODVOLANIA ZATVORENÁ.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

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

Tel. 042/ 46 05 319

NsP Povžská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETI 

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

NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOV

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. 

PRÁCA
• 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

STRATY A NÁLEZY
• Našla sa naušnica z bieleho kovu na Štefánikovej ul. 
Tel.: 0905 770 312

NOVOOTVORENÁ 
AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Royova ulica 1908/12A, 020 01 Púchov

+421 944 212 714

PSYCHICKÁ SPÔSOBILOSŤ - ZBROJNÉ PREUKAZY

PSYCHICKÁ SPÔSOBILOSŤ - PRÁCA V SBS

DIAGNOSTIKA DETÍ A DOSPELÝCH
KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

PRACOVNÁ PONUKA
Ponúkame prácu zameranú na stavebnú a 
strojárenskú činnosť v Púchove. Pracovná náplň: 
obchodná činnosť a manažovanie. Požiadavky: 
precízny prístup k práci, komunikatívnosť, ochota 
učiť sa nové veci, zodpovednosť, spoľahlivosť, 
dôslednosť. Pracovná doba: flexibilná. Nástup: 
ihneď. Platobné podmienky: živnosť (dohoda). 
Telefonický kontakt: 0907 683 635
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