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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 mes-
ta 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: Jaroslava Kamenová 
(č.1), Marko Černota (č.2), Andrej Kozák (č.3) 
a Miroslav Mikáč (č.4).
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Slovami primátorky: Už sú to tri roky...
V nedeľu sme si pripomenuli smutné výročie od V nedeľu sme si pripomenuli smutné výročie od 

smrti dvoch nevinných ľudí, ktorí zahynuli rukou smrti dvoch nevinných ľudí, ktorí zahynuli rukou 
nájomného vraha. Práve táto udalosť vyvolala na nájomného vraha. Práve táto udalosť vyvolala na 
Slovensku veľké protesty verejnosti ako symbol Slovensku veľké protesty verejnosti ako symbol 
smrti dvoch nevinných mladých ľudí a na druhej smrti dvoch nevinných mladých ľudí a na druhej 
strane brutality a sily tých, ktorí sa nezastavia pred strane brutality a sily tých, ktorí sa nezastavia pred 
ničím. Musíme pripustiť, že táto tragická udalosť ničím. Musíme pripustiť, že táto tragická udalosť 
zmenila Slovensko a zmenila aj nás, na preplnezmenila Slovensko a zmenila aj nás, na preplne
ných námestiach s transparentmi, v boji Za slušné ných námestiach s transparentmi, v boji Za slušné 
Slovensko, s hashtagom „All for Jan“. Česť pamiatSlovensko, s hashtagom „All for Jan“. Česť pamiat
ke Jánovi a Martine. ke Jánovi a Martine. 

A my v Púchove, okrem iného, stále testujeme. A my v Púchove, okrem iného, stále testujeme. 
Nie je to kvôli tomu, že nás to baví, alebo že neNie je to kvôli tomu, že nás to baví, alebo že ne
máme čo iné teraz robiť. Robíme to pre Vás, aby máme čo iné teraz robiť. Robíme to pre Vás, aby 
ste mohli nastúpiť do práce, ísť na vyšetrenie  ste mohli nastúpiť do práce, ísť na vyšetrenie  
k lekárovi alebo vybaviť svoje záležitosti na úrade. k lekárovi alebo vybaviť svoje záležitosti na úrade. 
Verte mi, prosím, každé testovanie je podložené Verte mi, prosím, každé testovanie je podložené 
veľkým úsilím pracovníkov z mestského úradu  veľkým úsilím pracovníkov z mestského úradu  
a niektorých mestských spoločností, aby zabeza niektorých mestských spoločností, aby zabez
pečili nielen odberné tímy a pripravili priestory  pečili nielen odberné tímy a pripravili priestory  
k testovaniu, ale aj organizačne pripravili potrebk testovaniu, ale aj organizačne pripravili potreb
né podklady, internetové pripojenia, nahlasoné podklady, internetové pripojenia, nahlaso
vanie dát, zabezpečovanie testov i špeciálnych vanie dát, zabezpečovanie testov i špeciálnych 
odpadových nádob, uzatvorenie zmlúv na odber odpadových nádob, uzatvorenie zmlúv na odber 
odpadu... A to každý týždeň! odpadu... A to každý týždeň! 

Neviem, dokedy to všetci vydržíme, keďže už aj Neviem, dokedy to všetci vydržíme, keďže už aj 
zamestnanci mestského úradu boli priamo víruzamestnanci mestského úradu boli priamo víru
som dotknutí, čo radikálne zasiahlo do všetkých som dotknutí, čo radikálne zasiahlo do všetkých 
organizačných štruktúr. Ale bojujeme ďalej, pre organizačných štruktúr. Ale bojujeme ďalej, pre 
Vás! Dúfame, že vláda zabezpečí dostatočný poVás! Dúfame, že vláda zabezpečí dostatočný po
čet mobilných odberových miest, aby nemuselo čet mobilných odberových miest, aby nemuselo 
mesto testovanie vôbec riešiť, pretože toto naozaj mesto testovanie vôbec riešiť, pretože toto naozaj 
nie je úlohou samosprávy. Každopádne, musím nie je úlohou samosprávy. Každopádne, musím 
uviesť, že situácia v našom okrese sa vôbec neuviesť, že situácia v našom okrese sa vôbec ne
zlepšuje a výsledky stále nie sú priaznivé. V utozlepšuje a výsledky stále nie sú priaznivé. V uto
rok bude minister zdravotníctva opäť informovať  rok bude minister zdravotníctva opäť informovať  
o zaradení nášho okresu do príslušnej farby v rámo zaradení nášho okresu do príslušnej farby v rám
ci COVID Automatu, čo bude mať dopad na náš ci COVID Automatu, čo bude mať dopad na náš 
život v ďalšom týždni. Sledujte, prosím, aktuálne život v ďalšom týždni. Sledujte, prosím, aktuálne 
informácie aj na našich oficiálnych stránkach a soinformácie aj na našich oficiálnych stránkach a so
ciálnych sieťach. ciálnych sieťach. 

Od pondelka sú otvorené nielen materské škoOd pondelka sú otvorené nielen materské ško
ly (s výnimkou MŠ Nosice), ale aj prvý stupeň zály (s výnimkou MŠ Nosice), ale aj prvý stupeň zá
kladných škôl. Skončili jarné prázdniny a počas kladných škôl. Skončili jarné prázdniny a počas 
nich sme nezaháľali a na niektorých školách boli nich sme nezaháľali a na niektorých školách boli 
spustené „jarné školy“. Aj o nich sa dočítate v týchspustené „jarné školy“. Aj o nich sa dočítate v tých
to PN. to PN. 

Veľmi ma potešilo, že sa zavŕšilo naše úsilie  Veľmi ma potešilo, že sa zavŕšilo naše úsilie  
a aj v meste Púchov sa bude možné od utorka dať a aj v meste Púchov sa bude možné od utorka dať 
otestovať RT – PCR testami. Ďakujem spoločnosti otestovať RT – PCR testami. Ďakujem spoločnosti 
Retro World, s.r.o. a Autobusovej doprave Púchov, Retro World, s.r.o. a Autobusovej doprave Púchov, 
a.s. za spoluprácu pri zriadení mobilného odbea.s. za spoluprácu pri zriadení mobilného odbe
rového miesta v Púchove, ktoré bude situované  rového miesta v Púchove, ktoré bude situované  
v autobuse MHD – „Púchovská jašterka“, umiestv autobuse MHD – „Púchovská jašterka“, umiest
nenom na parkovisku MŠK pri futbalovom štadiónenom na parkovisku MŠK pri futbalovom štadió
ne. Doposiaľ všetci občania z okresu Púchov mune. Doposiaľ všetci občania z okresu Púchov mu
seli cestovať s cieľom otestovať sa RTPCR testami seli cestovať s cieľom otestovať sa RTPCR testami 
do Považskej Bystrice, Ilavy, prípadne Trenčína. do Považskej Bystrice, Ilavy, prípadne Trenčína. 
Táto možnosť určite zníži finančné náklady na Táto možnosť určite zníži finančné náklady na 
cestovanie, samozrejme, zníži sa mobilita občacestovanie, samozrejme, zníži sa mobilita obča
nov, ktorí môžu byť už nakazení a občania ušetria nov, ktorí môžu byť už nakazení a občania ušetria 
aj drahocenný čas, ktorý strávili cestovaním do aj drahocenný čas, ktorý strávili cestovaním do 
okolitých miest. Viac sa dočítate aj v tomto vydaní okolitých miest. Viac sa dočítate aj v tomto vydaní 
Púchovských novín. Púchovských novín. 

So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou sa So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou sa 
zhoršuje aj sociálna situácia mnohých spoluobzhoršuje aj sociálna situácia mnohých spoluob
čanov i celých rodín. O pomoc nás žiadajú nielen čanov i celých rodín. O pomoc nás žiadajú nielen 
jednotlivci, ktorým choroba vzala rodičov i deti, jednotlivci, ktorým choroba vzala rodičov i deti, 
ale aj celé rodiny. Mesto Púchov sa stále snaží ale aj celé rodiny. Mesto Púchov sa stále snaží 
pomáhať. Už sme informovali o spustení činnospomáhať. Už sme informovali o spustení činnos
ti „Sociálneho taxíka“, ktorého úlohou je pomôcť ti „Sociálneho taxíka“, ktorého úlohou je pomôcť 
občanom so zdravotným znevýhodnením dostať občanom so zdravotným znevýhodnením dostať 

sa do nemocnice alebo k lekárovi. Zvýšili sme sa do nemocnice alebo k lekárovi. Zvýšili sme 
dávku v hmotnej núdzi, ktorou sa snažíme aspoň dávku v hmotnej núdzi, ktorou sa snažíme aspoň 
čiastočne zmierniť finančné dopady pandémie na čiastočne zmierniť finančné dopady pandémie na 
jednotlivcov či celé rodiny. Veľkú úlohu v pomojednotlivcov či celé rodiny. Veľkú úlohu v pomo
ci plní stále transparentný účet mesta, z ktorého ci plní stále transparentný účet mesta, z ktorého 
každý mesiac posúvame finančnú pomoc tým, každý mesiac posúvame finančnú pomoc tým, 
ktorí to najviac potrebujú. Ďakujem Vám všetkým, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujem Vám všetkým, 
ktorí nezabúdate na iných a svojimi finančnými ktorí nezabúdate na iných a svojimi finančnými 
príspevkami pomáhate tým najzraniteľnejším. príspevkami pomáhate tým najzraniteľnejším. 

Potravinová zbierka „Podeľ sa a pomôž“, ktorá Potravinová zbierka „Podeľ sa a pomôž“, ktorá 
prebieha v spolupráci s púchovskou predajňou prebieha v spolupráci s púchovskou predajňou 

Lidl, je tiež ukážkou krásnej pomoci občanov, Lidl, je tiež ukážkou krásnej pomoci občanov, 
ktorí nie sú ľahostajní k tým, ktorí prišli o prácu ktorí nie sú ľahostajní k tým, ktorí prišli o prácu 
alebo ich príjem im často nedovolí nakúpiť ani alebo ich príjem im často nedovolí nakúpiť ani 
základné potraviny. Ďakujem Vám všetkým, ktorí základné potraviny. Ďakujem Vám všetkým, ktorí 
prispievate do nákupného vozíka a tiež Vám, ktorí prispievate do nákupného vozíka a tiež Vám, ktorí 
nám dávate podnety na občanov, ktorých môženám dávate podnety na občanov, ktorých môže
me potravinovými balíkmi obdarovať. Verím, že me potravinovými balíkmi obdarovať. Verím, že 
väčšina našich seniorov vo veku nad 65 rokov už väčšina našich seniorov vo veku nad 65 rokov už 
našla v poštovej schránke respirátory FFP2, ktonašla v poštovej schránke respirátory FFP2, kto
rých roznos sme prostredníctvom niektorých akrých roznos sme prostredníctvom niektorých ak
tívnych poslancov či zamestnancov úradu alebo tívnych poslancov či zamestnancov úradu alebo 
mestskej polície a dobrovoľníkov z CVČ spustili ku mestskej polície a dobrovoľníkov z CVČ spustili ku 
koncu minulého týždňa. Ďakujem touto cestou koncu minulého týždňa. Ďakujem touto cestou 
Vám všetkým, ktorí ste sa do tejto pomoci zapojili. Vám všetkým, ktorí ste sa do tejto pomoci zapojili. 
V roznášaní budeme pokračovať aj tento týždeň. V roznášaní budeme pokračovať aj tento týždeň. 
Naši dobrovoľníci z CVČ stále pokračujú v zabezNaši dobrovoľníci z CVČ stále pokračujú v zabez
pečovaní nákupov pre seniorov a občanov, ktorí pečovaní nákupov pre seniorov a občanov, ktorí 

sú v karanténe alebo sú osamelí. sú v karanténe alebo sú osamelí. 
Všetci prežívame ťažké obdobie a máme veľa Všetci prežívame ťažké obdobie a máme veľa 

iných problémov, a tak sa môže aj pre vás javiť iných problémov, a tak sa môže aj pre vás javiť 
aktuálna problematika „Sčítania obyvateľstva“ aktuálna problematika „Sčítania obyvateľstva“ 
ako nie príliš podstatná. Ale nie je to tak, pretože ako nie príliš podstatná. Ale nie je to tak, pretože 
sčítanie je veľmi dôležité aj pre nastavenie sprasčítanie je veľmi dôležité aj pre nastavenie spra
vodlivejšieho financovania samospráv či cirkvi. vodlivejšieho financovania samospráv či cirkvi. 
Aj v tomto čísle sa tejto otázke venujeme a každý Aj v tomto čísle sa tejto otázke venujeme a každý 
týždeň sa pokúsime vás informovať o aktuálnom týždeň sa pokúsime vás informovať o aktuálnom 
stave sčítania v našom meste. stave sčítania v našom meste. 

Máme pred sebou aj prvé tohtoročné zasadnuMáme pred sebou aj prvé tohtoročné zasadnu
tie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude tie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude 
prerokovávať napr. Záverečná správa o stave prerokovávať napr. Záverečná správa o stave 
mesta z rok 2020 i Zásady rozpočtového hospomesta z rok 2020 i Zásady rozpočtového hospo
dárenia, ďalej Rokovací poriadok mestskej rady, dárenia, ďalej Rokovací poriadok mestskej rady, 
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materna žiaka základnej umeleckej školy, dieťa mater
skej školy a dieťa školského zariadenia v školách skej školy a dieťa školského zariadenia v školách 
a školských zariadeniach zriadených na území a školských zariadeniach zriadených na území 
mesta Púchov pre rok 2021, ale i vstup mesta Púmesta Púchov pre rok 2021, ale i vstup mesta Pú
chov do Únie miest, ktorá nášmu mestu poskytla chov do Únie miest, ktorá nášmu mestu poskytla 
pomocnú ruku, najmä v tomto čase, kedy dostať pomocnú ruku, najmä v tomto čase, kedy dostať 
sa k platným a relevantným informáciám je veľký sa k platným a relevantným informáciám je veľký 
problém.problém.

Tento týždeň ukončíme aj celoročnú súťaž  Tento týždeň ukončíme aj celoročnú súťaž  
o najkrajšiu fotografiu mesta Púchov, tentokrát o najkrajšiu fotografiu mesta Púchov, tentokrát 
budeme vyhodnocovať najkrajšiu zimnú fotobudeme vyhodnocovať najkrajšiu zimnú foto
grafiu nášho krásneho mesta. Fotografie, ktoré grafiu nášho krásneho mesta. Fotografie, ktoré 
posielate, sú naozaj krásne a bude veľmi náročné posielate, sú naozaj krásne a bude veľmi náročné 
vybrať tie najkrajšie. O ďalších súťažiach sa dovybrať tie najkrajšie. O ďalších súťažiach sa do
zviete aj v tomto vydaní PN a to nielen v súvislosti zviete aj v tomto vydaní PN a to nielen v súvislosti 
s Balikoboxom, ale aj k súťaži „Čarovanie perom“, s Balikoboxom, ale aj k súťaži „Čarovanie perom“, 
ktorú spustila Mestská knižnica Vladimíra Roya. ktorú spustila Mestská knižnica Vladimíra Roya. 

Mrzí ma, že nemôžem osobne Vám všetkým, Mrzí ma, že nemôžem osobne Vám všetkým, 
milí jubilanti, popriať k vášmu sviatku, keďže všetmilí jubilanti, popriať k vášmu sviatku, keďže všet
ky naše krásne spoločné akcie sme museli zrušiť. ky naše krásne spoločné akcie sme museli zrušiť. 
Pozdrav, ktorý si nájdete v schránke, nenahradí Pozdrav, ktorý si nájdete v schránke, nenahradí 
osobné stretnutie, ale vedzte, že všetky pozdravy osobné stretnutie, ale vedzte, že všetky pozdravy 
posielam o to úprimnejšie. Aspoň malé nečakané posielam o to úprimnejšie. Aspoň malé nečakané 
prekvapenie kvietkom a osobným pozdravom prekvapenie kvietkom a osobným pozdravom 
som mala tú česť pre pani Emíliu Šipulovú, Annu som mala tú česť pre pani Emíliu Šipulovú, Annu 
Lajčinovú a Dagmar Petrovú, ktoré v predchádzaLajčinovú a Dagmar Petrovú, ktoré v predchádza
júcich dňoch oslavovali svoje krásne životné jujúcich dňoch oslavovali svoje krásne životné ju
bileá. Ešte raz prajem Vám, všetkým oslávencom, bileá. Ešte raz prajem Vám, všetkým oslávencom, 
všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a optimizmu. všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a optimizmu. 
Všetkým vám milí priatelia prajem, aby sa vám Všetkým vám milí priatelia prajem, aby sa vám 
úspešne v týždni podarilo prekonať všetky preúspešne v týždni podarilo prekonať všetky pre
kážky, pretožekážky, pretože „ak nájdeš v živote cestu bez preká- „ak nájdeš v živote cestu bez preká-
žok, určite nevedie nikam.“ žok, určite nevedie nikam.“ (Maxim Gorkij) (Maxim Gorkij) 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Okres Púchov ostáva v COVID automate bordový
Slovensko sa v týchto dňoch riadi pravidlami Slovensko sa v týchto dňoch riadi pravidlami 

COVID automatu. Vláda SR zároveň schválila pra-COVID automatu. Vláda SR zároveň schválila pra-
vidlá v súvislosti so zákazom vychádzania, ktoré vidlá v súvislosti so zákazom vychádzania, ktoré 
na regionálnej úrovni vstupujú do praxe každý na regionálnej úrovni vstupujú do praxe každý 
týždeň v pondelok.týždeň v pondelok.

Pravidlá sú odrazom epidemiologickej situácie kažPravidlá sú odrazom epidemiologickej situácie kaž
dého okresu individuálne. Na celoslovenskej ako aj dého okresu individuálne. Na celoslovenskej ako aj 
regionálnej úrovni oznamuje zaradenie okresov na regionálnej úrovni oznamuje zaradenie okresov na 
základe aktuálnych čísel počtu nových nakazených základe aktuálnych čísel počtu nových nakazených 
prípadov, počtu hospitalizovaných a reprodukčného prípadov, počtu hospitalizovaných a reprodukčného 
čísla nákazy minister zdravotníctva vždy pre naslečísla nákazy minister zdravotníctva vždy pre nasle
dujúci týždeň s predstihom v utorok.dujúci týždeň s predstihom v utorok.

Podľa celonárodných kritérií COVID automatu plaPodľa celonárodných kritérií COVID automatu pla
tí pre našu krajinu štvrtý stupeň varovania (čierna tí pre našu krajinu štvrtý stupeň varovania (čierna 
farba). Avšak pre určité nevyhnutné aktivity, ktoré farba). Avšak pre určité nevyhnutné aktivity, ktoré 
tvoria výnimky zo zákazu vychádzania pre určenie tvoria výnimky zo zákazu vychádzania pre určenie 
intervalu testovania (nejde o platnosť testu), sú konintervalu testovania (nejde o platnosť testu), sú kon
krétne okresy rozdelené, na základe regionálnych krétne okresy rozdelené, na základe regionálnych 
indikátorov do nižších stupňov.indikátorov do nižších stupňov.

Situácia na Slovensku sa mierne zhoršila, ale nie Situácia na Slovensku sa mierne zhoršila, ale nie 
razantne. Čísla mierne rastú. Podľa rozdelenia COVID razantne. Čísla mierne rastú. Podľa rozdelenia COVID 
automatu platného od 15.2.202121.2.2021 sa 19 automatu platného od 15.2.202121.2.2021 sa 19 
okresov dostalo do čiernej farby (IV. stupeň varovaokresov dostalo do čiernej farby (IV. stupeň varova
nia), 50 okresov je bordových (III. stupeň varovania) nia), 50 okresov je bordových (III. stupeň varovania) 
a 10 okresov červených (II. stupeň varovania). Okres a 10 okresov červených (II. stupeň varovania). Okres 
Púchov ostáva naďalej v bordovom stupni varovania.Púchov ostáva naďalej v bordovom stupni varovania.

Na základe COVID automatu platia od pondelka Na základe COVID automatu platia od pondelka 
22.2.2021 pre výnimky zo zákazu vychádzania ur22.2.2021 pre výnimky zo zákazu vychádzania ur
čené Vládou SR rôzne intervaly testovania. Platnosť čené Vládou SR rôzne intervaly testovania. Platnosť 
negatívneho testu na COVID19 v zamestnaní je pri negatívneho testu na COVID19 v zamestnaní je pri 
čiernych a bordových okresoch 7 dní, v červených 14 čiernych a bordových okresoch 7 dní, v červených 14 
a v ružových 21 dní. Pri bordových, červených a rua v ružových 21 dní. Pri bordových, červených a ru
žových okresoch je pohyb medzi okresmi možný len  žových okresoch je pohyb medzi okresmi možný len  
s testom s platnosťou sedem dní.s testom s platnosťou sedem dní.

V rámci COVID automatu na regionálnej úrovni V rámci COVID automatu na regionálnej úrovni 
platí podľa informácií ministerstva zdravotníctva, že  platí podľa informácií ministerstva zdravotníctva, že  
v čiernych okresoch sú školy zatvorené, v bordových v čiernych okresoch sú školy zatvorené, v bordových 
na základe odporučenia regionálneho hygienika  na základe odporučenia regionálneho hygienika  
a v červených okresoch sú otvorené.a v červených okresoch sú otvorené.

Zaradenie okresov na základe epidemiologickej Zaradenie okresov na základe epidemiologickej 
situácie prehodnocuje na týždennej báze Inštitút situácie prehodnocuje na týždennej báze Inštitút 
zdravotných analýz v súčinnosti s Konzíliom odborzdravotných analýz v súčinnosti s Konzíliom odbor
níkov a jednotlivých regionálnych úradov verejného níkov a jednotlivých regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva.zdravotníctva.

O tom, do ktorého stupňa varovania COVID autoO tom, do ktorého stupňa varovania COVID auto
matu budú nasledujúci týždeň tie ktoré okresy na zámatu budú nasledujúci týždeň tie ktoré okresy na zá
klade určených kritérií zaradené, informuje pravidelklade určených kritérií zaradené, informuje pravidel
ne minister zdravotníctva SR Marek Krajčí v utorok. ne minister zdravotníctva SR Marek Krajčí v utorok. 
Nové pravidlá pre okresy následne začínajú platiť Nové pravidlá pre okresy následne začínajú platiť 
vždy od nasledujúceho pondelka.vždy od nasledujúceho pondelka.

Zdroj: health.gov.skZdroj: health.gov.sk
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Piate online zasadnutie Krízového štábu mes-Piate online zasadnutie Krízového štábu mes-
ta Púchov sa uskutočnilo v stredu 17. 2. 2021. ta Púchov sa uskutočnilo v stredu 17. 2. 2021. 
Prítomní členovia boli primátorkou Katarínou Prítomní členovia boli primátorkou Katarínou 
Henekovou oboznámení o vývoji epidemio-Henekovou oboznámení o vývoji epidemio-
logickej situácie v meste, na základe čoho aj logickej situácie v meste, na základe čoho aj 
odporučili schváliť na najbližšie dni zriadenie odporučili schváliť na najbližšie dni zriadenie 
odberových miest zo strany Mesta Púchov, aby odberových miest zo strany Mesta Púchov, aby 
tak posilnili kapacitu testovania v meste. tak posilnili kapacitu testovania v meste. 

Z posledného krízového štábu odsúhlasený náZ posledného krízového štábu odsúhlasený ná
kup respirátorov pre seniorov vo veku 65+ prebehol kup respirátorov pre seniorov vo veku 65+ prebehol 
úspešne a distribuované do schránok seniorov budú úspešne a distribuované do schránok seniorov budú 
od 18.2. V stredu 17.2. pripravili poverení zamestod 18.2. V stredu 17.2. pripravili poverení zamest
nanci MsÚ Púchov balíčky 2 kusov respirátorov FFP2 nanci MsÚ Púchov balíčky 2 kusov respirátorov FFP2 
pre občanov meste Púchov – seniorov vo vekovej pre občanov meste Púchov – seniorov vo vekovej 
kategórii 65+, ktorým boli od štvrtku 18.2. do poštokategórii 65+, ktorým boli od štvrtku 18.2. do pošto
vých schránok (ako počas 1. vlny koronavírusu) disvých schránok (ako počas 1. vlny koronavírusu) dis
tribuované ochranné respirátory FFP2, odporúčané tribuované ochranné respirátory FFP2, odporúčané 
k noseniu predovšetkým v mestskej hromadnej dok noseniu predovšetkým v mestskej hromadnej do
prave, na úradoch, v obchodoch (potraviny, lekáreň, prave, na úradoch, v obchodoch (potraviny, lekáreň, 
trafika apod.) či u lekára. trafika apod.) či u lekára. 

Posilnenie súkromných MOM mestskými odber-Posilnenie súkromných MOM mestskými odber-
nými miestaminými miestami

Členovia mestského krízového štábu ďalej boli Členovia mestského krízového štábu ďalej boli 
okrem epidemiologickej situácie oboznámení aj  okrem epidemiologickej situácie oboznámení aj  
s organizačným plánom testovania na najbližšie dni, s organizačným plánom testovania na najbližšie dni, 
ktorý jednohlasne schválili. Mesto Púchov posilnilo ktorý jednohlasne schválili. Mesto Púchov posilnilo 
kapacity antigénového testovania v meste zriadekapacity antigénového testovania v meste zriade
ním odberových miest (OM), aby tak uľahčilo kapaním odberových miest (OM), aby tak uľahčilo kapa
citu stálych 3 odberových miest – MOM, ktoré sú  citu stálych 3 odberových miest – MOM, ktoré sú  
v Púchove v prevádzke 6 dní v týždni (MOM Kolonka v Púchove v prevádzke 6 dní v týždni (MOM Kolonka 
aj v nedeľu). aj v nedeľu). 

Vo štvrtok 18.2. a v piatok 19.2. sa bolo možné Vo štvrtok 18.2. a v piatok 19.2. sa bolo možné 
otestovať v OM Divadlo Púchov a OM MŠK volejbaotestovať v OM Divadlo Púchov a OM MŠK volejba
lová hala, a to v čase 15:00 – 20:00 hod. Testovanie lová hala, a to v čase 15:00 – 20:00 hod. Testovanie 
pokračovalo aj v sobotu 20.2. a to z dôvodu nástupokračovalo aj v sobotu 20.2. a to z dôvodu nástu
pu detí do školy po jarných prázdninách nasledujúci pu detí do školy po jarných prázdninách nasledujúci 
pondelok. Pre rodičov detí MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ pondelok. Pre rodičov detí MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ 
boli k dispozícii 4 OM  ZŠ J.A.Komenského, ZŠ Goboli k dispozícii 4 OM  ZŠ J.A.Komenského, ZŠ Go
razdova, ZŠ Mládežnícka, ZŠ Slovanská. Pracovali za razdova, ZŠ Mládežnícka, ZŠ Slovanská. Pracovali za 
rovnakých podmienok (ktoré sa osvedčili) ako počas rovnakých podmienok (ktoré sa osvedčili) ako počas 
prvého testovania rodičov, zamestnancov, podľa čaprvého testovania rodičov, zamestnancov, podľa ča
sového harmonogramu na príslušnej od 8:00 hod. sového harmonogramu na príslušnej od 8:00 hod. 
do 18:00 hod., aby sa zabránilo zbytočnému čakado 18:00 hod., aby sa zabránilo zbytočnému čaka
niu. Pre verejnosť a študentov SŠ boli opäť otvorené  niu. Pre verejnosť a študentov SŠ boli opäť otvorené  
2 OM – v Divadle Púchov a MŠK volejbalovej hale. 2 OM – v Divadle Púchov a MŠK volejbalovej hale. 

Výsledky antigénového testovaniaVýsledky antigénového testovania
Počas štvrtka a piatka (18.2. a 19.2.) sa na mestom Počas štvrtka a piatka (18.2. a 19.2.) sa na mestom 

zriadených OM – v Divadle Púchov a v MŠK volejbalozriadených OM – v Divadle Púchov a v MŠK volejbalo
vej hale otestovalo celkom 719 ľudí, z ktorých 3 mali vej hale otestovalo celkom 719 ľudí, z ktorých 3 mali 
pozitívny výsledok testu. Do soboty tak percento popozitívny výsledok testu. Do soboty tak percento po
zitivity na mestských OM tvorilo 0,42 percenta. Celzitivity na mestských OM tvorilo 0,42 percenta. Cel
kom sa na všetkých 6 OM zriadených mestom oteskom sa na všetkých 6 OM zriadených mestom otes
tovalo 1.671 ľudí, z tých boli 15 pozitívne testovaní. tovalo 1.671 ľudí, z tých boli 15 pozitívne testovaní. 
Miera pozitivity za dnešný deň tvorí v Púchove 0,9 Miera pozitivity za dnešný deň tvorí v Púchove 0,9 
percenta. Sumárny výsledok testovania za tri dni tak percenta. Sumárny výsledok testovania za tri dni tak 
tvorí číslo 2.390 ľudí otestovaných na OM zriadených tvorí číslo 2.390 ľudí otestovaných na OM zriadených 
Mestom Púchov, z ktorých pozitívne testovaných Mestom Púchov, z ktorých pozitívne testovaných 
bolo 18 ľudí. Miera pozitivity vykazuje 0,75 percenta.bolo 18 ľudí. Miera pozitivity vykazuje 0,75 percenta.

Testovanie pokračuje - okrem antigénovými aj Testovanie pokračuje - okrem antigénovými aj 
PCR-testamiPCR-testami

Testovanie na OM zriadených Mestom Púchov poTestovanie na OM zriadených Mestom Púchov po
kračuje i tento týždeň v pondelok a utorok (22. – 23. kračuje i tento týždeň v pondelok a utorok (22. – 23. 
2.2021), a to na OM MŠK volejbalová hala, v čase 2.2021), a to na OM MŠK volejbalová hala, v čase 
15:00 – 20:00 hod. K dispozícii budú pre občanov na15:00 – 20:00 hod. K dispozícii budú pre občanov na
ďalej i MOM DHZ Púchov, MOM SOV (Nám. slobody) ďalej i MOM DHZ Púchov, MOM SOV (Nám. slobody) 
a MOM Kolonka.a MOM Kolonka.

Od utorka 22.2.2021 Retro World, s.r.o. a AutobuOd utorka 22.2.2021 Retro World, s.r.o. a Autobu
sová doprava Púchov, a.s. v spolupráci s púchovskou sová doprava Púchov, a.s. v spolupráci s púchovskou 
radnicou zriadili mobilné odberové miesto MOM BUS radnicou zriadili mobilné odberové miesto MOM BUS 
Púchov na testovanie PCR testami. Nachádza sa v auPúchov na testovanie PCR testami. Nachádza sa v au
tobuse MHD („Púchovská jašterka“) na parkovisku tobuse MHD („Púchovská jašterka“) na parkovisku 
MŠK pri futbalovom štadióne. Bezplatné PCRtestoMŠK pri futbalovom štadióne. Bezplatné PCRtesto
vanie  je možné na základe doporučenia obvodného vanie  je možné na základe doporučenia obvodného 
lekára, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva lekára, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Považskej Bystrici alebo prostredníctvom registráv Považskej Bystrici alebo prostredníctvom registrá
cie na webe korona.gov.sk. Pri samoplátcoch je možcie na webe korona.gov.sk. Pri samoplátcoch je mož
né okrem klasického odberu sterom využiť aj klokné okrem klasického odberu sterom využiť aj klok
tacie testy. MOM BUS Púchov testuje vždy v utorok  tacie testy. MOM BUS Púchov testuje vždy v utorok  
a piatok od 8.30 do 10.30 hod.a piatok od 8.30 do 10.30 hod. Zdroj: MsÚZdroj: MsÚ

Mesto rozdáva respirátory a pomáha pri testovaní

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení  § 13, ods. 4, písm. a/
z v o l á v a m  zasadnutie 

MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA, 
ktoré sa uskutoční dňa
24. februára 2021 (streda) o 9.00 hod.
v Divadle Púchov, Hoenningovo 
námestie č. 2002, hlavná sála
PROGRAM: 

1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich 
zasadnutí MsZ Púchov

3. Správa č. 6/2020 z kontroly verejného obstaráva
nia mesta Púchov na vybratej vzorke za I. polrok 2020

4. Správa č. 7/2020 z kontroly o plnení opatrení 
prijatých k zisteniam z kontroly č. 8/2018 vykonanej 
v mestskej spoločnosti  Podnik technických služieb 
mesta, s.r.o.

5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

6. Návrh  VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej ume
leckej školy, dieťa materskej školy a dieťa škol
ského zariadenia v školách a školských zariade 
niach zriadených na území mesta Púchov pre rok 
2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov 

č.12/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku  
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa ma
terskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených 
na území mesta Púchov pre rok 2021

7. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – február 2021

8. Zásady odmeňovania volených orgánov mesta 
Púchov

9. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta 
Púchov

10. Rokovací poriadok Mestskej rady Púchov

11. Vysporiadanie finančných prostriedkov spoloč
nosti Autobusová doprava Púchov, a.s.

12. Schválenie vstupu a členstva Mesta Púchov do 
Únie miest Slovenska

13. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov 

14. Predaj, kúpa

15. Nájom

16. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP 
a MsÚ

17. Záverečná správa o stave Mesta Púchov za rok 
2020

18. Rôzne

19. Interpelácie 
Katarína Heneková, primátorka mesta 

V stredu bude rokovať mestské zastupiteľstvo

Ako by mohla vyzerať kultúra 
v Púchove?

Vyplň anketu, ktorú nájdeš na oficiálnej 
facebookovej stránke mesta Púchov!
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Mestská polícia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval 
koncom januára v Púchovskom okrese 1248 
uchádzačov o zamestnanie, čo je o 35 viac ako  
v poslednom mesiaci minulého roku. Z celkového 
počtu uchádzačov o zamestnanie bolo 628 žien, 
97 občanov so zdravotným postihnutím a dvaja 
uchádzači o zamestnanie, ktorí boli prepustení  
v rámci hromadného prepúšťania. 

Medzi nezamestnanými v Púchovskom okrese 
bolo tiež 63 absolventov škôl, z nich deväť bolo 
absolventov vysokých škôl a 54 absolventov 
stredných škôl. 

Čo sa vekovej štruktúry týka, medzi uchádzačmi 
bolo 295 nezamestnaných mladších ako 30 rokov, 
čo predstavuje 23,6 percent z celkového počtu 
uchádzačov o zamestnanie. 

Podiel nezamestnaných mladších ako 30 ro
kov v Púchovskom okrese výrazne klesol. Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval v januári  
v Púchovskom okrese tiež 504 nezamestnaných 
starších ako 55 rokov. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
stúpla v januári v okrese Púchov o 0,17 percenta. 
Miera nezamestnanosti v okrese Púchov dosiahla 

úroveň 4,98 percenta, bola piata najnižšia spo
medzi okresov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
stúpla v januári v Trenčianskom samosprávnom 
kraji o 0,16 percenta na úroveň 5,55 percenta. Na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v Tren
čianskom samosprávnom kraji evidovali koncom 
januára 17.994 nezamestnaných, ich počet v po
rovnaní s decembrom stúpol o 366.

Najvyššia priemerná evidovaná miera neza
mestnanosti v Trenčianskom kraji bola v januári 
v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 7,35 per
centa. Nasledovali okresy Považská Bystrica (6,79 
percenta), Partizánske (5,81 percenta), Bánovce 
nad Bebravou (5,56 percenta), Púchov (4,98 per
centa), Nové Mesto nad Váhom (4,70 percenta), 
Myjava (4,61 percenta), Trenčín (4,30 percenta)  
a Ilava (4,22 percenta).

Na Slovensku stúpla v januári miera nezamest
nanosti o 0,24 percenta na úroveň 7,81 percenta. 
Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (20,49 
%), najnižšia v okrese Bratislava V (3,84 percenta). 

(r)

Percentuálna miera nezamestnanosti v okresoch Trenčianskeho kraja v januári

Nezamestnanosť v Púchovskom okrese 
je tesne pod päťpercentnou hranicou 

Percentuálna miera nezamestnanosti v jednotlivých krajoch Slovenska

Bol v poriadku
Právnička z Bratislavy sa obrátila telefonicky na 

dispečing mestskej polície s tým, že má obavy  
o život a zdravie muža z Mojtína, ktorý sa údajne 
už niekoľko dní neukázal vonku. Mestskí policajti 
ženu odkázali na obvodné oddelenie Policajného 
zboru v Púchove. Neskôr sa mestskí policajti in
formovali na Obvodnom oddelení, odkiaľ ich in
formovali, že muža z Mojtína telefonicky zastihli  
v mieste bydliska. Bol v poriadku.  

Chcel skočiť z mosta
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého chcel na Trenčianskej 
ulici niekto skočiť z mosta. Hliadka po prícho
de na miesto uvidela oznamovateľa, ktorý držal 
mladého muža a zabránil mu v skoku z mosta. 
Následne hliadka mladíka zaistila a po príchode 
hliadky Obvodného oddelenia Policajného zboru 
v Púchove ho odovzdali štátnym policajtom. Išlo 
o mladistvého muža z Púchova.  

Mohla zamrznúť...
Hliadka púchovskej mestskej polície zasahovala 

na základe upozornenia na Trenčianskej ulici, kde 
sa mala v rozostavanom objekte zdržiavať bezdo
movkyňa zo Streženíc. Ženu našla hliadka spať na 
zemi na poschodí. Mestskí policajti ju vyzvali, aby 
sa premiestnila do útulne pre bezdomovcov pri 
cintoríne, v budove na Trenčianskej ulici bol pre 
mrazivé počasie ohrozený jej život. Taktiež bola 
upovedomená o výnimke z trvalého pobytu pre 
mrazivé počasie. S prihliadnutím na jej zdravotný 
stav bola prevezená do útulne, kde bola informo
vaná, že môže ubytovaciu bunku využívať a o jej 
pobyte boli upovedomení aj ďalší ubytovaní bez
domovci. 

Vrak musí z verejného priestranstva 
zmiznúť

Mestskí policajti preverovali vo vnútrobloku 
na Moravskej ulici vrak osobného motorového 
vozidla Škoda Octavia. Policajti zistili, že au
tomobil má prepadnutú technickú aj emisnú 
kontrolu, rovnako ako parkovaciu kartu. Pro
stredníctvom Obvodného oddelenia Policaj
ného zboru v Púchove zistili majiteľa vozidla, 
ktorý informoval, že chce automobil odhlásiť  
z evidencie. Vzhľadom na pandemickú situáciu 
však nevie kedy sa dostane na základe elek
tronického prihlásenia na rad. Mestskí policajti 
muža informovali, že sa dopúšťa priestupku. 
Následne sľúbil, že automobil do dvoch dní  
z miesta odstráni. 

Bola mu zima?
Na oddelenie mestskej polície prijali tele

fonické oznámenie, že na Zábrehu našli psa. 
Strakatý kríženec malého vzrastu vbehol do 
domu oznamovateľky. V čase keď chcela hliad
ka mestskej polície psa chytiť, prišla na miesto 
jeho majiteľka, ktorá si ho prevzala. Priestupok 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
vyriešila hliadka napomenutím.

Na mieste pre invalidov...
Hliadka mestskej polície zasahovala na par

kovisku pred jedným z púchovských super
marketov, kde vodič osobného motorového 
vozidla parkoval na mieste vyhradenom pre 
parkovanie zdravotne ťažko postihnutých. 
Hliadka mestskej polície vyriešila priestupok 
uložením desaťeurovej pokuty, ktorú vinník za
platil na mieste.                MsP Púchov
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Profesionálni hasiči na Slovensku postupne 
dostávajú výstroj, ktorú nutne potrebujú. Od 
nástupu  Pavla Mikuláška do funkcie preziden
ta Hasičského a záchranného zboru sa osobné 
ochranné pracovné prostriedky a výstroj, ktoré na 
staniciach chýbali od roku 2013, konečne dostali 
k zásahovým hasičom. 

Počas uplynulých dní bolo na organizačné jed
notky prerozdelených 2000 kusov kompletov ťaž
kých zásahových odevov zo zazmluvnených 4000 
kusov. Zvyšných 2000 kusov bude dodaných naj
neskôr do konca mája tohto roka, pričom dodáva
teľ avizoval i skorší termín dodania.

Do konca tohto týždňa hasičom pribudne aj 
2000 párov zásahových rukavíc. Zároveň boli do 
ústredného skladu v Slovenskej Ľupči dodané 
kovové doplnky a kožené výrobky, ktoré sa budú 
distribuovať podľa potreby. 

Hasiči môžu v dohľadnej dobe počítať aj s no
vými zásahovými prilbami, zásahovou obuvou, 
tričkami, polokošeľami a ďalšími zásahovými ru
kavicami.  

Pokiaľ ide o ľahké zásahové odevy, príslušníci 
HaZZ v nich mali zasahovať už v lete 2018. Dodá
vateľ však nedodal sľúbené množstvo, súťaž tak 
bude vyhlásená nanovo. 

Zdroj: Prezídium Hasičského 
a záchranného zboru

Hasiči dostali osobné 
ochranné pracovné 
prostriedky a výstroj

Na dopravnom inšpektoráte bolo ku koncu janu
ára tohto roku v Púchovskom okrese evidovaných 
18.994 osobných motorových vozidiel. Ich počet 
medziročne stúpol o 422. Počet evidovaných osob
ných motorových vozidiel bol v Púchovskom okrese 
tretí najnižší spomedzi deviatich okresov Trenčian
skeho samosprávneho kraja. Najväčší počet osob
ných motorových vozidiel mal v Trenčianskom kraji 
koncom januára tohto roku okres Prievidza, kde 
dopravný inšpektorát evidoval 57.187 osobných 
motorových vozidiel. Najnižší počet osobných mo
torových vozidiel v Trenčianskom kraji bol evidovaný  
v okrese Myjava (11.713). 

Okresné dopravné inšpektoráty v Trenčianskom 
samosprávnom kraji evidovali ku koncu januára 

tohto roku celkovo 255.516 osobných motorových 
vozidiel. V porovnaní s januárom minulého roku ich 
počet stúpol o 3460. Trenčiansky samosprávny kraj 
bol zároveň krajom s najnižším počtom osobných 
motorových vozidiel spomedzi všetkých sloven
ských krajov. Najviac osobných motorových vozidiel 
bolo ku koncu januára tohto roku v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, kde ich dopravné inšpektoráty 
evidovali 444.159. 

V evidencii dopravných inšpektorátov na celom 
Slovensku bolo ku koncu januára tohto roku zaevi
dovaných celkovo 2.439.307 osobných motorových 
vozidiel. Medziročne ich do evidencie dopravných 
inšpektorátov pribudlo 43.945.   

Zdroj: Prezídium Policajného zboru

V Púchovskom okrese pribudlo za rok 
422 osobných motorových vozidiel

Od stredy 17. februára 2021 od 6.00 hodiny sa sprís
nil režim na hraniciach pri vstupe na územie Sloven
skej republiky. Zrušil sa zoznam menej rizikových 
krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72hodino
vým RTPCR testom. 

Už o dva dni skôr uzatvorila Slovenská republika 
niektoré hraničné priechody s Českou republikou.  
V Trenčianskom samosprávnom kraji uzavreli hranič
né priechody Nová Bošáca – Březová, ale aj priechod 
Červený Kameň – Nedašova Lhota. „Ide o cestné 
komunikácie III. kategórie s najnižšou intenzitou do
pravy. Odporúčame občanom využiť ostatné komu
nikácie na cestu alebo na návrat zo zahraničia. Toto 
opatrenie bolo prijaté z dôvodu, aby mohli byť sily 
a prostriedky Policajného zboru využívané efektívne 
na ostatných hraničných priechodoch a na plnenie 
ostatných úloh. Upozorňujeme občanov, aby mali 
na zreteli, že v súvislosti s prijatými opatreniami sa 
môžu zvyšovať čakacie doby pri vstupe do Sloven
skej republiky. O uzavretí komunikácií boli susedné 
štáty informované,“ informuje polícia na sociálnej 
sieti. 

UPOZORNENIE:
Ak sa vraciate z členskej krajiny EÚ, Islandu, Nórska, 

Lichtenštajnska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska, vzťahuje sa na vás 
povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasle

dovným krokom: 
 registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/

ehranica/ bezprostredne po vstupe na územie SR,
 nastúpiť do izolácie (domáca izolácia alebo karan

ténne zariadenie), v prípade domácej izolácie táto 
platí aj pre členov domácnosti,

 informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára,
 najskôr na 8. deň izolácie môžete absolvovať RT

PCR test a v prípade negatívneho výsledku testu sa 
izolácia končí,

 ak izoláciu absolvujete bez príznakov, skončí sa po 
14tich dňoch.

Ak sa vraciate z inej krajiny ako je uvedené vyššie, 
vzťahuje sa na vás povinná karanténa a ste povinný 
pristúpiť k nasledovným krokom: 

registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/
ehranica/ bezprostredne po vstupe na územie SR,

 nastúpiť do izolácie (domáca izolácia alebo karan
ténne zariadenie), v prípade domácej izolácie táto 
platí aj pre členov domácnosti,

 informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára 
 izoláciu nemôžete ukončiť bez testovania RTPCR 

testom,
 najskôr na 8. deň izolácie môžete absolvovať RT

PCR test a v prípade negatívneho výsledku testu sa 
izolácia končí.    Zdroj: Prezídium PZ

Polícia na hraniciach pritvrdila, 
niektoré priechody zavreli
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V decembri 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výs
kumu a športu vyhlásilo výzvu na rozvojový projekt 
„Čítame radi“. Každý žiadateľ mohol získať 800 eur 
na nákup kníh a audiokníh do školských knižníc. Nie 
všetky projekty však kvôli obmedzeným finančným 
prostriedkom mohli byť podporené. V druhom kole 
však ministerstvo pokračovalo vo výbere z už poda
ných žiadostí a podarilo sa im vyčleniť 400.000 eur na 
projekt Čítame radi 2, čím zabezpečilo financie pre 
551 škôl.

Nesmierne nás teší, že do zoznamu podporených 
škôl zaradili aj ZŠ s MŠ Slovanská, čím sa našej škole 
podarilo získať príspevok 800 eur na podporu čita
teľskej gramotnosti. Sme veľmi radi, že môžeme našu 
knižnicu rozšíriť a doplniť o nové knižné tituly. Verí
me, že náš výber kníh žiakov osloví a podporí tak ich 
zvýšený záujem o čítanie. 

Do výzvy Podpora čitateľskej gramotnosti rozvojo
vého projektu „Čítame radi 2“ sa zapojili všetky naše 
4 základné školy, úspešné boli však len 2. Okrem ZŠ 
s MŠ Slovanská získali 800 eur na nákup kníh aj v ZŠ 
Komenského. 

Výzva bola zameraná na podporu a rozvoj čitateľs
kej gramotnosti nákupom detských a mládežníckych 
kníh a audiokníh, prípadne odborných kníh pre pe
dagogických a odborných zamestnancov školy. 

Cieľom výzvy je uskutočňovať doterajšie a pláno
vané aktivity v spolupráci s miestnou knižnicou príp.  
s miestnym kníhkupectvom.

Realizácia projektu je vymedzená na nasledujúce 
obdobie február – jún 2021, počas ktorého sa nak
úpia knihy podľa vybraných žánrov a deti v školách 
si tak budú môcť rozširovať svoje čitateľské obzory. 

Úspešné projekty ZŠ Jana Amosa Komenského 
Púchov

Súčasná situácia na školách sa javí priaznivo, žia
ci prvého stupňa základných škôl nastúpili v plnej 
poľnej i teraz, po jarných prázdninách či jarných ško
lách, a pedagogickí zamestnanci sa s nimi už púšťajú 
do plnenia cieľov niekoľkých projektov. V roku 2021 
pripravuje realizáciu viacerých projektov aj ZŠ Ko
menského, ktorá sa úspešne zapojila do nasledov
ných:

1. IT – akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie
Projekt pozostáva z viacerých oblastí 
• Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov
• Využívanie inovatívnych metodík vo výučbe

• Zapojenie žiakov do popularizačných a mimoškol
ských aktivít

• Podporovanie vytvárania priamych väzieb školy  
s IT firmami a so strednými školami

• Metodická podpora v realizovaných aktivitách 
projektu

2. Nadácia PONTIS – ENTER pre školy 2020 – Di-
gitálna generácia

Cieľom projektu je sprístupniť žiakom 2. stupňa 
hravou , zaujímavou a interaktívnou formou svet di
gitálnych technológií a programovania prostredníc
tvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen 
na hodinách informatiky, ale aj v iných predmetoch. 
Ich využitie je veľmi rôznorodé. 

Realizácia január – jún 2021 
3. Nadácia Orange „E-školy pre budúcnosť“
Nadácia podporila náš projekt „Escape room“ cel

kovou sumou 1360 €. Escape room je zábavnonáuč
ná hra, kde niekoľkočlenný tím dostane indície, rieši 
úlohy, aby sa mu podarilo odomknúť kľúče a unik
núť z miestnosti. Žiaci starších ročníkov budú mať 
za úlohu vymyslieť pre svojich mladších spolužiakov 
„eskejpky“, z ktorých hráči musia vyslobodiť známe 
literárne osobnosti. Starší žiaci vytvoria dynamické 
a vizuálne príťažlivé prezentácie, ktoré pôsobia ako 
pútavý videofilm. Naučia sa pracovať s digitálnymi 

technológiami a novými počítačovými programami 
Prezi a Flippity. Finančné prostriedky budú použité 
na nákup didaktickej techniky a softvérového pro
gramu.

Okrem iného, sa zapájajú aj ostatné základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti do viacerých projektov, 
ktoré sú progresívnym krokom pre rozvoj našich 
detí. Všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Púchov sa tak zapojili do Výzvy MŠVVaŠ SR na rozvoj 
školských jedální na rozvoj a obnovu školských jedál
ní kde môžu získať sumu 5000 Eur.

Národný projekt Pomáhajúce profesie v eduká-
cii žiakov II (všetky naše ZŠ):

Zdravotne znevýhodneným žiakom pri vzdelávaní 
pomáha inkluzívny tím, zložený z piatich asistentov 
učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 
školského špeciálneho pedagóga a školského psy
chológa. 

Realizácia od 1.12.2020 do 31.8.2022
ZŠ s MŠ Slovanská úspešná v projekte O2 špor-

tová akadémia Mateja Tótha
Množstvo výskumov dokazuje, že pohyb a športo

vanie robí ľudí šťastnejšími a zdravšími. Pravidelný 
pohyb dokázateľne zlepšuje sústredenosť a pohybo
vú zdatnosť detí. Prospieva tiež k správnemu vývinu 
osobnosti. 

O2 Športová akadémia Mateja Tótha preto vytvo
rila projekt, v ktorom myslí na zdravie našich detí  
a ponúkla možnosť školám zapojiť sa a získať kvalitnú 
voľnočasovú aktivitu v podobe krúžkov pre žiakov I. 
stupňa počas celého školského roka úplne zadarmo.

Spolu s našou školou sa zapojilo do tohto projektu 
323 škôl. Z každého kraja boli vybraté 4 školy, ktoré 
hlasovaním verejnosti získali akadémiu a 1 škola  
v každom kraji získala akadémiu vyžrebovaním. Cel
kovo bude teda podporených 40 inštitútov na celom 
Slovensku.

ZŠ s MŠ Slovanská sa podarilo nazbierať neuveri
teľných 1 186 hlasov a tým si zabezpečila možnosť 
poskytnúť deťom všeobecný športový základ, ale 
aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Akadémiu 
budú môcť využívať žiaci I. stupňa už od septembra 
2021.

Týmto by sme sa chceli poďakovať aj všetkým ro
dičom, žiakom a známym, ktorí denne hlasovali  
a dopomohli, aby žiaci ZŠ s MŠ Slovanská mohli fyzic
ky, ale aj psychicky napredovať, a tým sa podieľať na 
tom žiť zdravšie, šťastnejšie a byť pozornejší. 

Veľké poďakovanie patrí celému kolektívu ZŠ s MŠ 
Slovanská. 

Stranu pripravili Daniela Gabrišová, 
Miroslava Lapšová, Michaela Váňová

Žiaci ZŠ s MŠ Slovanská a ZŠ Komenského skutočne „Čítajú radi“
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Jarné školy v Púchove prilákali žiakov 
dvoch základných škôl

Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu (MŠVVaŠ) sme sa na základe výskumu a športu (MŠVVaŠ) sme sa na základe 
veľkého záujmu rodičov a detí rozhodli počas jar-veľkého záujmu rodičov a detí rozhodli počas jar-
ných prázdnin zorganizovať „Jarnú školu“.ných prázdnin zorganizovať „Jarnú školu“.

Do spomínanej výzvy sa v našom meste zapojili dve Do spomínanej výzvy sa v našom meste zapojili dve 
základné školy a to ZŠ Komenského a ZŠ s MŠ Slovanzákladné školy a to ZŠ Komenského a ZŠ s MŠ Slovan
ská, v termíne jarných prázdnin od 15.2. – 19.2.2021. ská, v termíne jarných prázdnin od 15.2. – 19.2.2021. 

Základná škola s materskou školou Slovanská otvoZákladná škola s materskou školou Slovanská otvo
rila svoje brány žiakom 1. stupňa  prioritne pre žiarila svoje brány žiakom 1. stupňa  prioritne pre žia
kov, ktorí nemali dostatočný prístup k dištančnému kov, ktorí nemali dostatočný prístup k dištančnému 
vzdelávaniu alebo pre tých, ktorí si chcú zopakovať vzdelávaniu alebo pre tých, ktorí si chcú zopakovať 
a upevniť učivo osvojované počas online výučby. a upevniť učivo osvojované počas online výučby. 
Zamerali sme sa na nadobudnutie a utvrdzovanie Zamerali sme sa na nadobudnutie a utvrdzovanie 
vedomostí, zručností a spôsobilostí vo vzdelávacích vedomostí, zručností a spôsobilostí vo vzdelávacích 
oblastiach matematiky a práce s informáciami, ďalej oblastiach matematiky a práce s informáciami, ďalej 
sme pozornosť upriamili na oblasť jazyk a komunikásme pozornosť upriamili na oblasť jazyk a komuniká
cia, a človek a spoločnosť. Tento spôsob vyučovania cia, a človek a spoločnosť. Tento spôsob vyučovania 
zároveň podporí návrat žiakov do školy, ich adaptázároveň podporí návrat žiakov do školy, ich adaptá
ciu na školské prostredie a socializáciu.ciu na školské prostredie a socializáciu.

Na Základnej škole Komenského prebiehala „Jarná Na Základnej škole Komenského prebiehala „Jarná 
škola“ zameraná na doučovanie, docvičovanie, hry  škola“ zameraná na doučovanie, docvičovanie, hry  
a opakovanie učiva, ktoré deti prebrali počas dištanča opakovanie učiva, ktoré deti prebrali počas dištanč
nej výučby. Na prvom stupni sa nám prihlásilo 60 žianej výučby. Na prvom stupni sa nám prihlásilo 60 žia
kov, čo je 30 % z celkového počtu. Na základe záujmu kov, čo je 30 % z celkového počtu. Na základe záujmu 
zdravotne znevýhodnených žiakov, sme na druhom zdravotne znevýhodnených žiakov, sme na druhom 
stupni vytvorili 5 skupín žiakov /5+1/. Počas jarnej stupni vytvorili 5 skupín žiakov /5+1/. Počas jarnej 
školy si skupinky zopakovali učivo z predmetov sloškoly si skupinky zopakovali učivo z predmetov slo
venský jazyk, matematika, fyzika, chémia, cudzí javenský jazyk, matematika, fyzika, chémia, cudzí ja
zyk, biológia, geografia. Žiaci mali zabezpečené aj zyk, biológia, geografia. Žiaci mali zabezpečené aj 
stravovanie. stravovanie. 

Všetkých zúčastnených prázdninového programu Všetkých zúčastnených prázdninového programu 
teší veľký záujem zákonných zástupcov a žiakov,  teší veľký záujem zákonných zástupcov a žiakov,  
a veria, že sa žiakom vzdelávacie aktivity počas jarnej a veria, že sa žiakom vzdelávacie aktivity počas jarnej 
školy páčili.školy páčili.

Veľká vďaka patrí učiteľom a zamestnancom školy Veľká vďaka patrí učiteľom a zamestnancom školy 
za aktívny a profesionálny prístup.za aktívny a profesionálny prístup.

Daniela Gabrišová, vedúca OŠaSVDaniela Gabrišová, vedúca OŠaSV

Slovenská pošta otvorenie novej pobočky načas odkladá
Už viackrát sme v Púchovských novinách infor-Už viackrát sme v Púchovských novinách infor-

movali o žiadosti primátorky mesta, aby Sloven-movali o žiadosti primátorky mesta, aby Sloven-
ská pošta riešila problém s kapacitou miestnej ská pošta riešila problém s kapacitou miestnej 
pobočky Pošta 1 otvorením druhej pobočky Poš-pobočky Pošta 1 otvorením druhej pobočky Poš-
ta 3 na Námestí slobody.ta 3 na Námestí slobody.

V rokoch 2019 a 2020 sme čitateľov informovali  V rokoch 2019 a 2020 sme čitateľov informovali  
o rokovaniach so zástupcami Slovenskej pošty, ktorí o rokovaniach so zástupcami Slovenskej pošty, ktorí 
osobne viackrát navštívili mestský úrad a priestory osobne viackrát navštívili mestský úrad a priestory 
určené pre zriadenie novej pobočky pošty v Púchourčené pre zriadenie novej pobočky pošty v Púcho
ve. Cieľom týchto stretnutí bolo presvedčiť predve. Cieľom týchto stretnutí bolo presvedčiť pred
staviteľov Slovenskej pošty o nevyhnutnosti novej staviteľov Slovenskej pošty o nevyhnutnosti novej 
pobočky v meste. Problém sa riešil už v minulom pobočky v meste. Problém sa riešil už v minulom 
volebnom období, kedy o otvorenie pobočky žiadal volebnom období, kedy o otvorenie pobočky žiadal 
kompetentných aj prezident Združenia podnikatekompetentných aj prezident Združenia podnikate
ľov v Púchove Doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD. a vteľov v Púchove Doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD. a vte
dajší poslanec a terajší viceprimátor Ing. Lukáš Ranik. dajší poslanec a terajší viceprimátor Ing. Lukáš Ranik. 
K splneniu našej požiadavky sme boli blízko, bola K splneniu našej požiadavky sme boli blízko, bola 
pripravená nájomná zmluva, ktorá prešla aj schvápripravená nájomná zmluva, ktorá prešla aj schvá
lením poslancami na mestskom zastupiteľstve. K tolením poslancami na mestskom zastupiteľstve. K to
muto však nedošlo, a to z dôvodu zmeny vo vedení muto však nedošlo, a to z dôvodu zmeny vo vedení 
spoločnosti Slovenská Pošta, a.s., a s tým súvisiacim spoločnosti Slovenská Pošta, a.s., a s tým súvisiacim 
pozastavením nových projektov.pozastavením nových projektov.

Púchovská radnica vo svojom zámere však neustúPúchovská radnica vo svojom zámere však neustú
pila. Pozitívna informácia prišla na jeseň 2020, totiž, pila. Pozitívna informácia prišla na jeseň 2020, totiž, 
že zámer otvoriť novú pobočku bol odsúhlasený Úraže zámer otvoriť novú pobočku bol odsúhlasený Úra
dom pre reguláciu elektronických komunikácií a pošdom pre reguláciu elektronických komunikácií a poš
tových služieb. Ing. Iveta Vrbiková, riaditeľka sekcie tových služieb. Ing. Iveta Vrbiková, riaditeľka sekcie 
správy majetku zo spoločnosti Slovenská pošta, a.s. správy majetku zo spoločnosti Slovenská pošta, a.s. 
vo svojom liste uviedla: vo svojom liste uviedla: „Ak všetko pôjde tak, ako má, „Ak všetko pôjde tak, ako má, 
budúci rok (2021) sa obyvatelia mesta môžu tešiť z no-budúci rok (2021) sa obyvatelia mesta môžu tešiť z no-
vej pobočky Pošta Púchov 3.“ vej pobočky Pošta Púchov 3.“ Mesto pripravilo pobočMesto pripravilo poboč
ke pošty priestor vo svojom objekte SOV na Námestí ke pošty priestor vo svojom objekte SOV na Námestí 
slobody, ktorý spĺňa všetky požiadavky pre samotné slobody, ktorý spĺňa všetky požiadavky pre samotné 
zriadenie novej pošty (v súčasnosti tento priestor zriadenie novej pošty (v súčasnosti tento priestor 

mesto využíva ako odberné miesto pri antigénovom mesto využíva ako odberné miesto pri antigénovom 
testovaní obyvateľov na COVID19, pozn. red.). testovaní obyvateľov na COVID19, pozn. red.). 

Primátorka mesta Katarína Heneková sa o prob-Primátorka mesta Katarína Heneková sa o prob-
lémoch s otvorením ďalšej pobočky pošty pre Pú-lémoch s otvorením ďalšej pobočky pošty pre Pú-
chovské noviny vyjadrila: chovské noviny vyjadrila: 

„Minulý rok sme v Púchovských novinách s veľkou „Minulý rok sme v Púchovských novinách s veľkou 
radosťou prezentovali, že Slovenská pošta odsúhla-radosťou prezentovali, že Slovenská pošta odsúhla-
sila investičný zámer vybudovania druhej pobočky  sila investičný zámer vybudovania druhej pobočky  
v Púchove, na čo sme aj zabezpečili všetko potrebné  v Púchove, na čo sme aj zabezpečili všetko potrebné  
z našej strany. Situácia sa však náhle kvôli koronakríze z našej strany. Situácia sa však náhle kvôli koronakríze 
zásadne zmenila. Nové vedenie Slovenskej pošty ozná-zásadne zmenila. Nové vedenie Slovenskej pošty ozná-

milo veľkú reorganizáciu a racionalizáciu spoločnosti, milo veľkú reorganizáciu a racionalizáciu spoločnosti, 
a s tým súvisiace zatváranie mnohých svojich pobočiek a s tým súvisiace zatváranie mnohých svojich pobočiek 
a hromadné prepúšťanie zamestnancov. Dostali sme a hromadné prepúšťanie zamestnancov. Dostali sme 
informáciu, že Slovenská pošta práve pre túto reorgani-informáciu, že Slovenská pošta práve pre túto reorgani-
záciu musí pozastaviť svoj investičný zámer v Púchove.záciu musí pozastaviť svoj investičný zámer v Púchove.

Problém som sa snažila riešiť rokovaním s generál-Problém som sa snažila riešiť rokovaním s generál-
nym riaditeľom Ing. Martinom Ľuptákom, v ústredí nym riaditeľom Ing. Martinom Ľuptákom, v ústredí 
Slovenskej pošty v Banskej Bystrici v novembri 2020.  Slovenskej pošty v Banskej Bystrici v novembri 2020.  
V decembri 2020 a tiež začiatkom februára 2021 vr-V decembri 2020 a tiež začiatkom februára 2021 vr-
cholní predstavitelia Slovenskej pošty osobne navštívili cholní predstavitelia Slovenskej pošty osobne navštívili 
Púchov, aby si vypočuli naše argumenty a presvedčili Púchov, aby si vypočuli naše argumenty a presvedčili 
sa na mieste o našich problémoch. Slovenská pošta po-sa na mieste o našich problémoch. Slovenská pošta po-
núkla mestu niekoľko náhradných riešení. Od 1.2.2021 núkla mestu niekoľko náhradných riešení. Od 1.2.2021 
zriadila v našom meste samoobslužný BalíkoBOX, ktorý zriadila v našom meste samoobslužný BalíkoBOX, ktorý 
je umiestnený pri nákupnom centre Tesco. Dostala som je umiestnený pri nákupnom centre Tesco. Dostala som 
prísľub, že Slovenská pošta okrem novej služby Balíko-prísľub, že Slovenská pošta okrem novej služby Balíko-
BOX prijíma aj ďalšie opatrenia, aby zlepšila situáciu BOX prijíma aj ďalšie opatrenia, aby zlepšila situáciu 
na svojej pobočke v Púchove. Momentálne pripravuje na svojej pobočke v Púchove. Momentálne pripravuje 
otvorenie novej priehradky a prehodnocuje pracovnú otvorenie novej priehradky a prehodnocuje pracovnú 
náplň poštových doručovateľov tak, aby sa viaceré náplň poštových doručovateľov tak, aby sa viaceré 
služby Slovenskej pošty preniesli až k domácnostiam služby Slovenskej pošty preniesli až k domácnostiam 
svojich klientov.svojich klientov.

Dostali sme prísľub, že po vyhodnotení súčasných Dostali sme prísľub, že po vyhodnotení súčasných 
opatrení v budúcnosti otázku otvorenia novej pobočky opatrení v budúcnosti otázku otvorenia novej pobočky 
pošty vedenie pošty znovu posúdi. Verím, že aj keď sa pošty vedenie pošty znovu posúdi. Verím, že aj keď sa 
tento náš zámer s druhou pobočkou nepodarí v naj-tento náš zámer s druhou pobočkou nepodarí v naj-
bližšom období zrealizovať, tak nájdeme spoločne so bližšom období zrealizovať, tak nájdeme spoločne so 
Slovenskou poštou nejaké alternatívne riešenie, aby Slovenskou poštou nejaké alternatívne riešenie, aby 
sme mestu a jeho občanom pomohli zlepšiť životné sme mestu a jeho občanom pomohli zlepšiť životné 
podmienky. Prosím všetkých, aby v čo najväčšej miere podmienky. Prosím všetkých, aby v čo najväčšej miere 
využívali novú službu BalíkoBOXu, aby tak pomohli od-využívali novú službu BalíkoBOXu, aby tak pomohli od-
ľahčiť nápor klientov na hlavnej pošte. Nič nie je strate-ľahčiť nápor klientov na hlavnej pošte. Nič nie je strate-
né a bojujeme ďalej aj v tejto oblasti.“né a bojujeme ďalej aj v tejto oblasti.“

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Trenčianska župa je vo vý-
bornej finančnej kondícii

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEInštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INE
KO) zaradil Trenčiansky samosprávny kraj medzi KO) zaradil Trenčiansky samosprávny kraj medzi 
štvoricu vyšších územných celkov s výborným fištvoricu vyšších územných celkov s výborným fi
nančným zdravím. Spravil tak po analýze finančnej nančným zdravím. Spravil tak po analýze finančnej 
stability krajov na základe údajov o hospodárení za stability krajov na základe údajov o hospodárení za 
rok 2019.rok 2019.

V celkovom hodnotení finančného zdraviaV celkovom hodnotení finančného zdravia  
získala Trenčianska župa získala Trenčianska župa skóre +5,05skóre +5,05. V roku . V roku 
2019 sa jej podarilo 2019 sa jej podarilo znížiť celkový dlh o 3,6 znížiť celkový dlh o 3,6 
percentného bodupercentného bodu, čo je podľa štatistík INEKO , čo je podľa štatistík INEKO 
najviac spomedzi ôsmich samosprávnych kranajviac spomedzi ôsmich samosprávnych kra
jov. Výborné bodové hodnotenie dosiahla župa jov. Výborné bodové hodnotenie dosiahla župa 
aj za aj za plnenie záväzkov po splatnosti k príj-plnenie záväzkov po splatnosti k príj-
mommom (6,0 b), za výdavky v súvislosti s obsluhou  (6,0 b), za výdavky v súvislosti s obsluhou 
dlhu (5,6 b) aj za dlhu (5,6 b) aj za kladnú bilanciu bežného účtukladnú bilanciu bežného účtu    
(5,1 b). Podrobné hodnotenie Trenčianskeho samo(5,1 b). Podrobné hodnotenie Trenčianskeho samo
správneho kraja za rok 2019 si môžete pozrieť na správneho kraja za rok 2019 si môžete pozrieť na 
webovom sídle INEKO www.hospodarenieobci.sk.  webovom sídle INEKO www.hospodarenieobci.sk.  
                                                                                                                          Sláva Gajdošíková -Sláva Gajdošíková -

Kraj pripravuje ekomapu, čo v nej nájdete? 
Určená bude všetkým, ktorí chcú byť v rámci svojich spotrebiteľských návykov čo Určená bude všetkým, ktorí chcú byť v rámci svojich spotrebiteľských návykov čo 

najviac šetrní k životnému prostrediu. najviac šetrní k životnému prostrediu. 
Do mapy s environmentálnym posolstvom budú Do mapy s environmentálnym posolstvom budú 

postupne zapracované informácie o postupne zapracované informácie o bioobchodoch, bioobchodoch, 
prevádzkach ekologického poľnohospodárstva, prevádzkach ekologického poľnohospodárstva, 
opravovniach či odpadových zberných dvorochopravovniach či odpadových zberných dvoroch. . 
„V súčasnosti riešime proces fungovania ekomapy, to „V súčasnosti riešime proces fungovania ekomapy, to 
znamená, akým spôsobom sa budú nahrávať údaje znamená, akým spôsobom sa budú nahrávať údaje 
do databázy. Počítame aj s pomocou verejnosti, ktorá do databázy. Počítame aj s pomocou verejnosti, ktorá 
nám bude môcť informácie do mapy zasielať,“nám bude môcť informácie do mapy zasielať,“ uviedol  uviedol 
Martin Macíček z Oddelenia životného prostredia  Martin Macíček z Oddelenia životného prostredia  
a územného plánovania Úradu TSK. Základné menu  a územného plánovania Úradu TSK. Základné menu  
v podobe prvotných informácií je spracované, v podobe prvotných informácií je spracované, pilot-pilot-
ný test mapy plánuje župa na svojom webe spus-ný test mapy plánuje župa na svojom webe spus-
tiť v priebehu mesiacov február a marectiť v priebehu mesiacov február a marec.. „Touto  „Touto 
cestou prosíme verejnosť, prevádzkovateľov bioobcho-cestou prosíme verejnosť, prevádzkovateľov bioobcho-
dov, ľudí a živnostníkov, ktorí ponúkajú alebo predávajú dov, ľudí a živnostníkov, ktorí ponúkajú alebo predávajú 
služby či tovary šetrné k životnému prostrediu, a majú záujem sa prezentovať, aby sa nám ozvali,“ služby či tovary šetrné k životnému prostrediu, a majú záujem sa prezentovať, aby sa nám ozvali,“ doplnil Macíček. doplnil Macíček. 
Všetci tak môžu urobiť prostredníctvom Kancelárie TSK pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu Všetci tak môžu urobiť prostredníctvom Kancelárie TSK pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu 
na kontaktoch martina.kedrova@tsk.sk a monika.mistinova@tsk.sk.                                       na kontaktoch martina.kedrova@tsk.sk a monika.mistinova@tsk.sk.                                       - Barbora Jánošková -- Barbora Jánošková -

Dotačné schémy TSK otvorené! Toto sú najdôležitejšie informácie 
V rámci Dotačného systému TSK, Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK, Zelených očí a podpory zážitkového V rámci Dotačného systému TSK, Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK, Zelených očí a podpory zážitkového 

vzdelávania na stredných školách prerozdelí župa medzi žiadateľov v tomto roku takmer 700 tisíc eur.vzdelávania na stredných školách prerozdelí župa medzi žiadateľov v tomto roku takmer 700 tisíc eur.
Podávať žiadosti o financie na podporu rôznych Podávať žiadosti o financie na podporu rôznych 

druhov projektov môžu záujemcovia druhov projektov môžu záujemcovia pri Dotačnom pri Dotačnom 
systéme TSK a Participatívnom-komunitnom roz-systéme TSK a Participatívnom-komunitnom roz-
počte TSK do konca marca. Posledný májový deňpočte TSK do konca marca. Posledný májový deň  
uzatvára schému na uzatvára schému na podporu zážitkového vzde-podporu zážitkového vzde-
lávania pre stredoškolákov. Projekty s environ-lávania pre stredoškolákov. Projekty s environ-
mentálnym posolstvommentálnym posolstvom prijíma župa v rámci šty prijíma župa v rámci šty
roch hodnotiacich kôl priebežne roch hodnotiacich kôl priebežne do konca augustado konca augusta.  .  
„V rámci dotačného systému TSK došlo k viacerým zme-„V rámci dotačného systému TSK došlo k viacerým zme-
nám. Od tohto roku je nám. Od tohto roku je maximálna výška poskytnu-maximálna výška poskytnu-
tej dotácie stanovená na sumu 4 050 eurtej dotácie stanovená na sumu 4 050 eur, avšak nie , avšak nie 
viac ako 50% celkových nákladov na projekt. Máme viac ako 50% celkových nákladov na projekt. Máme 
však aj dve výnimky. Dotácie, ktoré sú zamerané na však aj dve výnimky. Dotácie, ktoré sú zamerané na 
zdravotnú a humanitárnu oblasť alebo pre deti a mlá-zdravotnú a humanitárnu oblasť alebo pre deti a mlá-
dež, pri nich je možné poskytnúť dotáciu až vo výške dež, pri nich je možné poskytnúť dotáciu až vo výške 
80%,“80%,“ povedala Renáta Ozimová, vedúca Oddelenia  povedala Renáta Ozimová, vedúca Oddelenia 
finančného na Úrade TSK.finančného na Úrade TSK.

Získajte financie na svoj projekt z Participatív-Získajte financie na svoj projekt z Participatív-
neho-komunitného rozpočtu TSK!neho-komunitného rozpočtu TSK!

Celkom Celkom 200 tisíc eur200 tisíc eur je zo župného rozpočtu vyčle- je zo župného rozpočtu vyčle-
nených na inšpiratívne komunitné projekty obyvateľov nených na inšpiratívne komunitné projekty obyvateľov 
kraja.kraja.

Vaše originálne nápady čakáme Vaše originálne nápady čakáme do konca mar-do konca mar-
caca. Skvalitniť život obyvateľov v regiónoch môžete . Skvalitniť život obyvateľov v regiónoch môžete 
návrhmi v oblasti návrhmi v oblasti voľnočasových aktivít, športu, voľnočasových aktivít, športu, 
kultúry, životného prostredia či oblasti sociál-kultúry, životného prostredia či oblasti sociál-
nej pomoci a dopravy.nej pomoci a dopravy. Na projekt je možné žiadať  Na projekt je možné žiadať 
maximálne 2 200 eurmaximálne 2 200 eur, podávať ich môžu fyzické  , podávať ich môžu fyzické  
i právnické osoby, združenia, mestá, obce či organii právnické osoby, združenia, mestá, obce či organi
zácie. K žiadosti je potrebné zácie. K žiadosti je potrebné priložiť súhlas k pod-priložiť súhlas k pod-
pore projektu minimálne 30-tich ďalších dospe-pore projektu minimálne 30-tich ďalších dospe-
lých občanov.lých občanov.  „Všetky predložené projekty prejdú po „Všetky predložené projekty prejdú po 

ich doručení posúdením, počas ktorého sa rozhodne, či ich doručení posúdením, počas ktorého sa rozhodne, či 
spĺňajú potrebné parametre na to, aby boli posunuté spĺňajú potrebné parametre na to, aby boli posunuté 
do verejného hlasovania. V ňom do verejného hlasovania. V ňom od polovice do konca od polovice do konca 
májamája hlasujú za jednotlivé projekty občania, a to  hlasujú za jednotlivé projekty občania, a to for-for-
mou SMSmou SMS. Po spracovaní hlasovania sa v každom okre-. Po spracovaní hlasovania sa v každom okre-
se vyhlásia víťazné nápady s najväčším počtom hlasov se vyhlásia víťazné nápady s najväčším počtom hlasov 

a následne sa pristúpi k samotnej realizácii projektov,“a následne sa pristúpi k samotnej realizácii projektov,“  
vysvetlila Renáta Ozimová, vedúca Oddelenia finančvysvetlila Renáta Ozimová, vedúca Oddelenia finanč
ného na Úrade TSK. Viac informácií k tejto dotačnej ného na Úrade TSK. Viac informácií k tejto dotačnej 
schéme nájdete na webovom sídle župy v sekcii  schéme nájdete na webovom sídle župy v sekcii  
Financie, v rubrike Participatívnykomunitný rozpočet.                                                                    Financie, v rubrike Participatívnykomunitný rozpočet.                                                                    
                                                                                                                                            - Barbora Jánošková -- Barbora Jánošková -

Do oblasti sociálnych služieb župa v tomto roku 
investuje viac ako 1,8 mil. eur

Najväčší objem financií, takmer 584 tis. eur, popuNajväčší objem financií, takmer 584 tis. eur, popu
tuje do Centra sociálnych služieb (CSS) – Jesienka  tuje do Centra sociálnych služieb (CSS) – Jesienka  
v Myjave, kde kraj plánuje zrekonštruovať pavilón B, v Myjave, kde kraj plánuje zrekonštruovať pavilón B, 
vonkajší vodovod, kanalizáciu a teplovody.vonkajší vodovod, kanalizáciu a teplovody.

Modernizácia pavilónu B bude pozostávať z výModernizácia pavilónu B bude pozostávať z vý
meny okien a dverí, zateplenia celého objektu aj meny okien a dverí, zateplenia celého objektu aj 
strechy budovy či novej elektroinštalácie a osvetlestrechy budovy či novej elektroinštalácie a osvetle
nia. Opravou vodovodu, kanalizácie a teplovodov nia. Opravou vodovodu, kanalizácie a teplovodov 
sa odstráni havarijný stav. sa odstráni havarijný stav. „Z dôvodu zabezpečenia „Z dôvodu zabezpečenia 

ochrany ochrany CSS – KolonkaCSS – Kolonka v Púchove pred požiarmi   v Púchove pred požiarmi  
investuje župa ďalších investuje župa ďalších viac ako 529 tis. eurviac ako 529 tis. eur do proti- do proti-
požiarnej bezpečnosti a prístavby evakuačného výťahu  požiarnej bezpečnosti a prístavby evakuačného výťahu  
k budove zariadenia. Ďalšou investičnou akciou kraja k budove zariadenia. Ďalšou investičnou akciou kraja 
v oblasti sociálnych služieb bude rekonštrukcia tech-v oblasti sociálnych služieb bude rekonštrukcia tech-
nológie kotolne v nológie kotolne v CSS – Nádej Dolný LieskovCSS – Nádej Dolný Lieskov za  za 190 190 
tis. eurtis. eur,“ ,“ povedala Beáta Tichá, poverená riadením povedala Beáta Tichá, poverená riadením 
Odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK.   Odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK.   
                                                                                                                                                - Matej Plánek -  - Matej Plánek -
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako 
jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všet-
kých obyvateľov SR. Sčítanie prinesie nena-
hraditeľné informácie o stave spoločnosti,  
o jej demografických, sociálno-ekonomických  
a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach 
obyvateľov a ich bývaní. 

Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyva
teľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné 
ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov. 

1. Dôležitý zdroj informácií pre všetky sféry 
života, verejný a súkromný sektor, odbornú  
i laickú verejnosť

Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, 
ktoré sa uskutoční v roku 2021 budú pre všetky 
sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú 
i laickú verejnosť dôležitým zdrojom informácií. 

Jedinečné a dôležité informácie o obyvateľoch, 
ich domácnostiach a bývaní budú dostupné za 
celú populáciu SR. 

Údaje sčítania slúžia ako podklad a východisko 
pre správne pochopenie fungovania spoločnosti, 
pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, pre zau
jatie kvalifikovaných stanovísk k spoločenským  
a ekonomickým otázkam. Ich význam zdôrazňuje 
aj fakt, že mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je 
možné ich v rovnakom rozsahu získať. Navyše sú 
často jedinými štatistickými dátami na lokálnej 
úrovni. V konečnom dôsledku výsledky sčítania 
ovplyvňujú každého z nás. 

2. Základ pre analýzy vývojových trendov, 
pre prognózy a projekcie jednotlivých oblastí 
spoločného života

V oblasti riadenia štátu a národného hospo
dárstva sú informácie o stave spoločnosti k da
nému okamihu a geografickom rozmiestení 
obyvateľstva základom pre analýzy vývojových 
trendov, pre prognózy a projekcie jednotlivých 
oblastí spoločenského života. Konkrétne využitie 
tiež nachádzame pri koncipovaní politík štátu, či 

už pri nastavovaní aktuálnych politík alebo pri 
tvorbe dlhodobých stratégií. Výsledky zo sčíta
nia majú vplyv i na prerozdeľovanie počtu kresiel  
v Európskom parlamente, ktoré sa odvíja od po
čtu obyvateľov členského štátu. 

Získanie kvalitných a presných údajov a infor
mácií o slovenskej spoločnosti, o jej demografic
kých, sociálnych charakteristikách, o bývaní na 
Slovensku umožňuje medzinárodné porovnania 
na úrovni Európy i sveta. 

3. Sčítanie ďalej slúži ako podpora rozvoja na 
regionálnej i lokálnej úrovni

Výsledky zo sčítania prezentujú demografickú, 
sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru 
obyvateľstva na danom území, rovnako poskytujú 
informácie o štruktúre bytov a domov. Môžu teda 
významne ovplyvňovať 
a formovať rozhodnu
tia autorít regionálnej  
a lokálnej úrovne. Údaje 
slúžia ako podklad pre 
územné plánovanie obcí 
ako aj pri riešení systému 
dopravy, budovaniu zá
chytných parkovísk, par
kovacích miest, nakoľko 
vďaka týmto údajom sa 
zistí dochádzka do škôl  
a zamestnania. Zis
tenie reálneho počtu 
dochádzajúcich a od
chádzajúcich obyvateľov 
za prácou alebo do školy 
napomôže k prijímaniu 
opatrení, ktoré môžu 
prispieť k zlepšeniu do
pravnej situácie na úze
mí obce alebo v jej okolí.

Geografické rozmie
stnenie obyvateľstva  
a jeho charakter predsta
vujú dôležité informá
cie pre budovanie siete 
rôznych služieb: vozidlá 
integrovanej záchrannej 
služby, obchody, lekár
ne, nemocnice, školy, 
úrady a pod. Od počtu 
trvalo bývajúceho oby
vateľstva na území obce 
závisí aj výška podielo
vých daní pre obec. Úda
je o obvyklom pobyte 
môžu zreálniť a zaktua
lizovať mnohé požiadav

ky obcí k zlepšeniu kvality života pre obyvateľov. 
Od vekovej štruktúry obyvateľstva na území obce 
závisí plánovanie počtu miest v materských ško
lách, v základných školách, plánovanie služieb pre 
seniorov.

Výsledky zo sčítania majú nezastupiteľnú úlohu 
pri analýze populačných štruktúr, pri analýze re
produkčného správania, vzdelanostnej štruktúry, 
poskytujú informácie o domácnostiach. Obciam 
môžu slúžiť výsledky sčítania ako podklad pri čer
paní eurofondov, napr. na opravu ciest, kanalizá
ciu, podporu voľnočasových aktivít, cestovného 
ruchu atď. 

Aktuálny stav sčítania v našom meste: do 22. 2. 
2021 sa sčítalo 6.784 (37.5%) obyvateľov.

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov 

Čo nám sčítanie 2021 môže priniesť? 

ZMOS v spolupráci so Štatistickým úradom SR upo
zorňuje seniorov na opatrnosť.

Za účelom realizácie preventívnych opatrení, 
ktorých cieľom je zamedziť prípadom protiprávne
ho konania voči seniorom v súvislosti so zahájením 
sčítania obyvateľov upozorňujeme na skutočnosť, že 
nie je možné, ani prípustné, aby sa cudzie osoby vy
dávali za sčítacích komisárov.

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie CO
VID19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontak

tovali seniorov telefonicky. Upozorňujeme seniorov, 
aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré 
ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin najmä vo 
vzťahu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 
a akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho ko
misára alebo za asistenta sčítania v čase od 15.2. do 
31.3.2021 nevpustili do svojich príbytkov.

Asistované sčítanie sa začne až po 1. 4. 2021 a po
trvá najneskôr do 31. 10. 2021. Aj v tomto čase Vás 
môže navštíviť mobilný asistent iba na základe toho, 

že ste o asistované sčítanie sami požiadali telefonic
ky, inak nie. Zároveň sa každý mobilný asistent sčí
tania musí preukázať preukazom asistenta sčítania. 
Presný dátum, kedy bude v meste asistované sčíta
nie a kedy Vás môže mobilný asistent navštíviť, bude 
včas oznámený.

Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môže
te získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod. na 
CALL CENTRE na telefónnom čísle +421 220 924 919. 

Zdroj: MsÚ Púchov

Seniori, pri sčítaní pozor na podvodníkov 



kultúrakultúra1212

Corinne Michaels / 
 Máme iba dnešok

Oplatí sa začínať vzťah bez budúcnosti? Eli si Oplatí sa začínať vzťah bez budúcnosti? Eli si 
vytrvalo razí cestu k môjmu srdcu, prehovára ma, vytrvalo razí cestu k môjmu srdcu, prehovára ma, 
dokazuje mi, že sa v ňom mýlim a že sme si súdení. dokazuje mi, že sa v ňom mýlim a že sme si súdení. 
Verte mi, každá by podľahla... Raz mi však povedal, že Verte mi, každá by podľahla... Raz mi však povedal, že 
netreba myslieť na zajtrajšok, lebo máme len dnešok. netreba myslieť na zajtrajšok, lebo máme len dnešok. 
Ja hlúpa. Prečo mi to nedošlo skôr!Ja hlúpa. Prečo mi to nedošlo skôr!

David Nicholls / Jeden deň
Román z prostredia súčasnej Veľkej Británie  Román z prostredia súčasnej Veľkej Británie  

o vzťahu medzi mužom a ženou, ktorí sa spoznali o vzťahu medzi mužom a ženou, ktorí sa spoznali 
na vysokej škole a napriek vzájomnej príťažlivosti na vysokej škole a napriek vzájomnej príťažlivosti 
sa rozhodnú, že zostanú najlepšími priateľmi. Lenže sa rozhodnú, že zostanú najlepšími priateľmi. Lenže 
môže existovať skutočné priateľstvo medzi mužom  môže existovať skutočné priateľstvo medzi mužom  
a ženou? Nie je to skôr láska?a ženou? Nie je to skôr láska?

Nicholas Sparks /  
Zápisník jednej lásky

Dojímavo nežný príbeh o trvalej sile lásky. Noah CalDojímavo nežný príbeh o trvalej sile lásky. Noah Cal
houn rozpráva príbeh lásky svojej ťažko chorej manhoun rozpráva príbeh lásky svojej ťažko chorej man
želke, ktorá stráca pamäť. Číta ho z denníka, ktorý si želke, ktorá stráca pamäť. Číta ho z denníka, ktorý si 
viedol v čase ich mladosti. Noah stretol Allie už ako viedol v čase ich mladosti. Noah stretol Allie už ako 
16 – ročný, prežil s ňou krásne leto a miloval ju väčšmi 16 – ročný, prežil s ňou krásne leto a miloval ju väčšmi 
než ostatné. než ostatné. 

Nicolas Barreau / Paríž je vždy 
dobrý nápad

Rosalie je majiteľkou malého papiernictva v Paríži Rosalie je majiteľkou malého papiernictva v Paríži 
a bola by rada, ak by si ľudia častejšie posielali poa bola by rada, ak by si ľudia častejšie posielali po
hľadnice, keďže vyrába blahoželania podľa želaní záhľadnice, keďže vyrába blahoželania podľa želaní zá
kazníkov. Len pri tých vlastných nemá veľké šťastie. kazníkov. Len pri tých vlastných nemá veľké šťastie. 
Každoročne z Eiffelovej veže zhadzuje pohľadnicu Každoročne z Eiffelovej veže zhadzuje pohľadnicu 
so svojím prianím, no ani jedno sa jej ešte nesplnilo. so svojím prianím, no ani jedno sa jej ešte nesplnilo. 
Jedného dňa sa v jej obchode objaví starší pán, ktorý Jedného dňa sa v jej obchode objaví starší pán, ktorý 
zhodí stojan s pohľadnicami a spustí neočakávaný zhodí stojan s pohľadnicami a spustí neočakávaný 
sled udalostí. sled udalostí. 

Jojo Moyes / Predtým ako  
som ťa poznala

Lou Clarková vie všeličo. Vie, že jej otec si ťažko hľadá Lou Clarková vie všeličo. Vie, že jej otec si ťažko hľadá 
prácu, vie, koľko krokov treba prejsť od autobusovej prácu, vie, koľko krokov treba prejsť od autobusovej 
zastávky k rodičovskému domu. Vie, že sa jej páči zastávky k rodičovskému domu. Vie, že sa jej páči 
práca v bistre, a vie, že možno neľúbi svojho priateľa práca v bistre, a vie, že možno neľúbi svojho priateľa 
Patricka, oduševneného športovca. Zato nevie nič  Patricka, oduševneného športovca. Zato nevie nič  
o klasickej hudbe, nevie, že príde o miesto, a keby o klasickej hudbe, nevie, že príde o miesto, a keby 
tušila, čo ju čaká, asi by prišla o rozum...tušila, čo ju čaká, asi by prišla o rozum...

Agnés Martin-Lugand / Kvapka 
šťastia v rannej káve

Vášnivá učiteľka tanca a úžasný mondénny život  Vášnivá učiteľka tanca a úžasný mondénny život  
v Paríži. To je Hortenzia. Tanec je pre ňu všetkým, žije v Paríži. To je Hortenzia. Tanec je pre ňu všetkým, žije 
svoj bezstarostný, sebecký život, miluje a je milovasvoj bezstarostný, sebecký život, miluje a je milova
ná. Mala by byť dokonale šťastná – áno, má pocit, že ná. Mala by byť dokonale šťastná – áno, má pocit, že 
je. Ale prečo potom ten neodbytný pocit, že niečo  je. Ale prečo potom ten neodbytný pocit, že niečo  
v hĺbke duše občas zaškrípe a zabolí?v hĺbke duše občas zaškrípe a zabolí?

Šesť kníh, ktoré stojí za to si prečítať...
Chladné dni sú ako stvorené na oddych pod dekou, so šálkou kávy a dobrou knihou. Predstavujem vám tohtoročné Chladné dni sú ako stvorené na oddych pod dekou, so šálkou kávy a dobrou knihou. Predstavujem vám tohtoročné 
novinky z našej knižnice, ktoré vás vtiahnu do príbehu. Tentokrát sme pre vás vybrali to najlepšie Valentínske čítanie...novinky z našej knižnice, ktoré vás vtiahnu do príbehu. Tentokrát sme pre vás vybrali to najlepšie Valentínske čítanie...

Tamara Blašková, Zdroj: Čo čítať?, somcitatel.blogspot.com, medziknihami.sk, bux.sk, knihyprekazdeho.skTamara Blašková, Zdroj: Čo čítať?, somcitatel.blogspot.com, medziknihami.sk, bux.sk, knihyprekazdeho.sk
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 23.2.
Polievka: Zemiakovosyrová polievk
1. Segedínsky bravčový guláš, 
kysnutá knedľa
2. Parmské kuracie stehno vykostené, 
štuchané zemiaky
Streda: 24.2.
Polievka: Gulášová 
1. Kurací závitok v pórkovej omáčke, 
ryža/hranolky
2. Katov meč, (kápia, uhorky, feferóny) 
opekaný chlieb vo vajci
Štvrtok:25.2.
Polievka: Cesnačka s opekaným 
chlebom 
1. Vyprážaný „Púchovský“ rezeň, 
zemiaková kaša, kyslá uhorka
2. Kuracie prsia na grile, ½ anglická 
zelenina/dusená ryža
Piatok: 26.2.
Polievka: Fazuľová na kyslo so sušenými 
slivkami 
1. Partizánske bravčové rebierko na 
strapačkách
 2.Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 23. 2. 
Polievka: Šošovicová s klobáskou, chlieb 
1. Bravčový rezeň „Šport“, opekané 
zemiaky 
2. Cestoviny s kuracím mäsom 
a šampiňónmi
3. Pizza
Streda: 24. 2. 
Polievka: Liptovská vývarová s kapustou 
a údeným mäsom,chlieb 
1. Hovädzia sviečková na smotane, 
kysnutá knedľa
2. Grilovaný Encián, varené zemiaky, 
brusnicový džem
3. Pizza
Štvrtok: 25. 2. 
Polievka: Zemiaková na kyslo, chlieb
1. Kurací plátok na šampiňónoch, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Domáce makové buchty
3. Pizza
Piatok: 26. 2. 
Polievka:  Rascová s vajcom, chlieb
1. Bravčový perkelt, varená cestovina  

2. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, tatárska omáčka  
3. Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka: Slepačia s mäsovými 
knedličkami a zeleninou
4. Šalát s grilovanými kur. prsiami, 
mangom, so špenátom a kešu orieškami, 
toast 
Utorok: 23.2. 
Polievka: Špenátová krémová 
1. Obrátené bravčové rezne, opekané 
zemiaky, kyslá uhorka
2. Kuracie medailónky s grilovaným 
ananásom, dusená ryža 
3. Tekvicový nákyp s gréckym šalátom 
Streda: 24.2.  
Polievka: Boršč
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková 
kaša, paradajkový šalát 
2. Kuracie soté ,, Bambíno´´(tav. syr, šun
ka, šampiňóny, kukurica), dusená ryža
3. Domáce lievance s tvarohom, lesným 
ovocím a čokoládou 
Štvrtok: 25.2. 
Polievka: Kelová s brav. mäsom 
a klobásou 
1. Pečená brav. krkovička, dusená
červená kapusta, kysnuté knedle 
2. Kuracie rezne zapekané( paradajka, 
špenát, mozzarella, olivy), dusená ryža
3. Pastiersky syr v cestíčku, var. zemiaky, 
tat. omáčka 
Piatok: 26.2. 
Polievka : Frankfurtská s párkom
1. Hovädzia roštenka s hráškovými 
strukmi a baby karotkou, dusená ryža 
2. Diabolská pochúťka (kuracie, brav. 
mäso) v zemiakovej placke so syrom
3. Zeleninovosyrové krokety s varenými 
zemiakmi a šalátom 

Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 23.2.
Polievka: Karfiolový krém s krutónmi
Hovädzí vývar s Julliene zeleninou  
1. Kurací steak na dubákovej omáčke, 
dusená ryža a zeleninové obloženie 
2. Balkánsky Butič (mleté mäso, syr, 
vajce, ryža) s restovanou rajčinou, 
zemiakové pyré  

3. Grécka Mousaka  
Streda: 24.2.
Polievka: Kulajda, chlieb  
Slepačí vývar so špenátovými haluškami 
i1. Bravčové kocky na rasci, tarhoňa  
2. Divinové stehno na kôprovej omáčke, 
Karlovarská knedľa  
3. Šalát Mimóza (zemiaky, šunka, syr, 
majonéza, mrkva, vajce) s pečivom  
Štvrtok: 25.2.
Polievka: Zeleninová krémová 
s kuracím mäsom, chlieb   
Zverinový vývar RisiBisi  
1. Kurací steak Melba (šunka, syr, 
broskyňa), dusená ryža  
2. Jelenie medailóniky na omáčke zo 
zeleného korenia, opekané zemiaky s 
cibuľkou 
3. Domáce parené buchty 
s čučoriedkami a maslom   
Piatok: 26.2.
Polievka: Cviklový krém s kyslou 
smotanou a krutónmi    
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kurací steak na pražský spôsob, 
dusená ryža  
2. Pečený bravčový bôčik s dusenou 
kyslou kapustou, domáca knedľa    
3. Grilovaný rybí filet „Argus“,varené 
zemiaky, cesnakový dip a zeleninové 
obloženie 
1. Pizza La Facile 
(pomodoro, šunka, kukurica, syr)
2. Pizza Di Oliva 
(pomodoro, šunka, syr, olivy) 
3. Pizza Di Spinaci 
(pomodoro, 3 druhy syra, špenát) 
4. Pizza Funghi 
(pomodoro, šampiňóny, syr)
5. Pizza Hawai 
(pomodoro, šunka, ananás, syr) 
6. Pizza San Lorenzo 

(pomodoro, šunka, slanina, vajce, syr)
7. Pizza Quattro Formaggi 
(pomodoro, 4 druhy syra)
8. Pizza Al Tonno 
(pomodoro, tuniak, syr, cibuľa) 

SPORT AQUA HOTEL****
Objednávky na 0948 636 315
Cena menu od 4,90, €
Utorok: 23.2.
Polievka: Zeleninová s rajbaničkou 
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami 
Bravčový rezeň, varené zemiaky, 
čalamáda
Streda: 24.2.
Polievka: Hrachová s párkom, chlieb  
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami 
India: Kuracia TIKKA MASALA, ryža 
basmati s kukuricou, zeleninový šalát 
Štvrtok: 25.2.
Polievka: Hrachová s párkom, pečivo  
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami 
Pečená kuracia štvrť, ryža, ovocný 
kompót 
Piatok: 26.2.
Polievka: Tupka, zeleninová 
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami 
Tibet: Kuracie mäsko SWEET & SOUR, 
zeleninové HAKKA špagety 
Ponuka týždňa: 
Domáci hovädzí burger, tatárska 
omáčka, zeleninový šalát, hranolky
Tibetská kuracia/zeleninová rolka, 
dresing
Hermelínové kúsky vyprážané, hranolky, 
tatárska omáčka
Domáce lekvárové pirohy s makom 

 “Prajeme Vám dobrú chuť.”

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

podivný barón

Občianske združenie

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

Malé kultúrno - spoločenské centrum PODIVNÝ BARÓN  v
Župnom dome sa obracia na všetkých svojich priaznivcov o
poskytnutie 2% z Vašich daní. 
Údaje:
OZ PODIVNÝ BARÓN
Mojmírova 1162/7, 020 01 Púchov
IČO: 50934490
IBAN: SK0683300000002201336124
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Okrem očkovania, ktoré je najúčinnejšou preven
ciou pred mnohými ochoreniami, nielen pred CO
VID19, sa môžete pred vírusmi chrániť aj posilňova
ním imunity. Čo sa oplatí robiť a čo by nemalo chýbať 
vo vašom jedálničku?

Znížiť riziko nákazy vírusmi, ale nie jej úplne za
brániť, pomáhajú v prvom rade už notoricky známe 
opatrenia, ktoré poznáme pod skratkou ROR (rúško, 
odstup, ruky). Okrem nosenia rúšok na verejných 
priestranstvách je mimoriadne dôležité dbať na čis
totu rúk. Umývajte si ich čo najčastejšie, po príchode 
domov by mala vaša prvá cesta viesť k umývadlu. Ak 

nemáte k dispozícii vodu a mydlo, noste so sebou 
dezinfekčné gély na alkoholovej báze a ruky si čistite 
nimi. Umývanie rúk pripomínajte neustále aj deťom. 
Treba si ich umyť po príchode do školy/škôlky, po 
návrate domov, pred a po jedle, po každom použití 
toalety, po kašľaní, kýchaní a pri akomkoľvek pocite 
znečistených rúk.

OTUŽOVANIE A SAUNOVANIE
Ideálny prostriedok na zvýšenie odolnosti organiz

mu je otužovanie. Prekrví celé telo a pomôže zbaviť 
sa stresu. Otužovať sa môžete viacerými spôsobmi, 
nielen pri sprchovaní. Pravidelný pohyb na čerstvom 
vzduchu počas celého roka a spánok v neprekúrenej 
miestnosti sú spôsoby, ako telo naučíte prispôsobiť 
sa nižším teplotám a byť odolnejšie voči chladu.

Pri otužovaní v sprche je dôležité dodržať dve zása
dy. Prvá je postupnosť – začnite teplejšou vodou, po
kračujte vlažnou a očistu ukončite studenou. Počas 
sprchovania je dobré hýbať sa – prešľapovať. Druhá 
zásada je pravidelnosť. Aj keď to niekedy nemusí byť 
príjemné, otužovanie nevynechajte ani jeden deň, 
disciplína sa oplatí.

Sauna sa často spomína v súvislosti s prevenciou 
chorôb dýchacích ciest. Hoci nie je pravda, že kto 
sa saunuje, nemôže ochorieť, pravidelné návštevy 
sauny pomáhajú znižovať počet vírusových chorôb. 
Pozor, saunu sa neodporúča navštevovať už počas 
rozvinutého respiračného ochorenia!

VITAMÍNY A MINERÁLY
Imunitu voči chorobám výdatne posilní zdravé 

zloženie stravy. Ak sa rozhodnete siahnuť po ume
lých vitamínoch z lekárne, uprednostnite užívanie 
voľnopredajných liekov pred výživovými doplnkami  
s rovnakou účinnou látkou. Vysvetlenie je jedno
duché: registrovaný liek podlieha prísnejšej regulá
cii, musí preukázať bezpečnosť, účinnosť a kvalitu. 
Množstvo účinnej látky je presne definované a vý

robok je registrovaný Štátnym ústavom pre kontrolu 
liečiv. Výživové doplnky tejto registrácii nepodlieha
jú.

Vitamín C
Vitamín C má úlohu pri prevencii mnohých ochore

ní vďaka svojej schopnosti pôsobiť proti oxidačnému 
stresu, ktorý sa podieľa na vzniku mnohých chorôb 
charakterizovaných chronickým zápalom.

To, čo v tabletkách pôsobí izolovane, v jablku, kyslej 
kapuste, paprike či citrusoch pôsobí komplexne spo
lu s ostatnými prírodnými zložkami. Enzýmy, ktoré 
sa nachádzajú v ovocí a zelenine, spolupracujú pri 

transporte vita
mínov a tým sú 
vitamíny účinnej
šie. Zároveň sú ľa
hšie vstrebateľné, 
telo ich dokáže 
efektívnejšie vy
užiť a nehrozí pri 
nich predávkova
nie. Ideálne je pre
to prijímať céčko  
v strave, z ktorej 
ho získate dosta
tok a nie je po
trebné siahať po 
umelých vitamí
noch v tabletkách. 
Vysoké hladiny 
tohto vitamínu sa 
v prevencii neod
porúčajú.

Vitamín D
Analýzy vedec

kých tímov z celého sveta poukazujú na významnú 
súvislosť medzi hladinami vitamínu D a zvládnu
tím ochorenia COVID19. Dostatočné hladiny tohto 
„slnečného“ vitamínu môžu podľa viacerých štúdií 
chrániť pacientov pred závažnými komplikáciami 
spôsobenými koronavírusom a výrazne znížiť úmrt
nosť na covid. Väčšina slovenskej populácie trpí 
nedostatkom „déčka“, preto vám jeho preventívne 
užívanie pred chrípkovou sezónou a počas nej môže 
len prospieť. Kúpite ho aj bez receptu v lekárňach. 
Z potravín obsahujú vitamín D najmä losos, slede  
a sardinky, olej z treščej pečene, vaječné žĺtky, kreve
ty a ustrice ako aj ľanové semená.

Vitamín A
„Áčko“ chráni sliznicu pred infekciami. V prípade 

koronavírusu ide o kvapôčkovú infekciu, to zname
ná, že kvapôčky vírusu sa zachytávajú práve na sliz
nici. Vitamín A chráni pred poškodením slizničnej 
výstelky, napríklad tráviaceho traktu, dýchacích or
gánov a slinných žliaz. Taktiež pomáha pri neutralizá
cii toxických látok. Nachádza sa hlavne v potravinách 
živočíšneho pôvodu – rybí olej, pečienka, mlieko  
a mliečne výrobky.

Selén a zinok
Z mikroelementov je pre správnu funkciu imunit

ného systému najdôležitejší dostatočný prívod selé
nu a zinku. Majú zásadný význam pre bezporuchovú 
funkciu imunitného systému. Niektorí ľudia, hlavne 
starší a vegetariáni, ich majú často nedostatok, čo sa 
prejavuje zvýšenou náchylnosťou na vírusové infek
cie horných dýchacích ciest.

Selén je nenahraditeľný prvok pre udržiavanie nor
málneho oxidačnoredukčného stavu každej bunky 
a tým aj pre normálnu funkciu imunitného systému. 
Spolu s vitamínom E pomáha v prevencii proti rako
vine a srdcovým chorobám. Nájdete ho napríklad  
v slnečnicových semenách, vajciach, para orechoch, 

kuracom či morčacom mäse.
Pri bežnom prechladnutí môže včasné užívanie zin

ku skrátiť trvanie ochorenia o 1 až 3 dni. Jeho príjem 
stravou zvyčajne nepostačuje pokryť celkovú dennú 
potrebu a jeho nedostatok sa môže prejaviť naprí
klad častými infekciami horných dýchacích ciest, af
tami v ústach či hnačkami. Zdrojom zinku sú morské 
plody a ryby, ale aj červené mäso, mlieko, mliečne 
výrobky, cereálie, orechy, tekvicové a sezamové se
miačka či strukoviny.

Ak so zinkom zároveň užívate aj železo či vápnik, 
užívajte ich aspoň s trojhodinovým odstupom, keďže 
môže dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu ich vstre
bávania.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Alkohol
Príkladom zdravého životného štýlu je obmedze

nie konzumácie alkoholu. Alkohol neotupuje iba 
mozog, ale aj biele krvinky (ktoré sú dôležitými zlož
kami imunitného systému. Alkohol vyvoláva zmeny  
v imunite, po ktorých je organizmus náchylný na rôz
ne vírusy. Potvrdilo sa to pri pokusoch na bielych kr
vinkách, monocytoch, ktoré vedci vystavili umelým 
vírusom. Polovica krviniek bola infikovaná alkoho
lom. Alkohol biele krvinky vyradil z ich funkcie.

Cigarety
Na biele krvinky pôsobí aj fajčenie cigariet. Zvyšu

je niekoľkonásobne počet alveolárnych makrofágov 
(bielych krviniek v pľúcnych mechúrikoch). Tieto 
bunky vo zvýšenej miere produkujú enzým elastá
za. Elastáza je v organizme v normálnom množstve 
potrebná, ale v nadmernom množstve poškodzu
je tkanivo pľúc, čo môže viesť k rozvoju závažných 
pľúcnych chorôb, napríklad chronickej bronchitíde 
(chronický zápal priedušiek). A keďže koronavírus je 
respiračný vírus a ochorenie COVID19 napáda pre
dovšetkým pľúca, je to ďalší dôvod, prečo si tento 
orgán šetriť a skoncovať s cigaretami.

Spánok
Spánok má nezanedbateľné účinky na náš organi

zmus aj imunitu. Nedostatok spánku podľa lekárov 
poškodzuje imunitný systém a znižuje schopnosť 
organizmu bojovať s vírusmi. Zvyšuje sa počet zápa
lových bielych krviniek a, naopak, znižuje sa počet 
buniek prirodzenej imunity. Ich počet sa obnovuje 
práve počas spánku, ale ak ho máme málo, ich množ
stvo sa môže znížiť až o 70 %.

Pohyb
Pohyb na čerstvom vzduchu a šport sú prospeš

né nielen pre imunitu, ale pre celé telo, krvný obeh  
a dýchacie cesty. Štúdie ukazujú, že tí, ktorí pravide
lne cvičia, trpia infekciami menej často ako tí, ktorí 
necvičia vôbec.

Pozor, po prekonaní respiračnej infekcie treba zno
va začať s intenzívnejším športom veľmi opatrne  
a vrátiť sa k nemu až po úplnom odznení príznakov. 
Po infekcii môžu prechodené choroby pôsobiť ako 
časované bomby, prebiehať oveľa horšie a skončiť 
s vážnou komplikáciou (ochorením srdca, kĺbov či 
obličiek).

Duševná rovnováha
Významným faktorom ovplyvňujúcim imunitný 

systém je aj duševná rovnováha. Množstvo stresu  
a silný psychický nátlak môže veľmi významne osla
biť imunitu organizmu. Vedecké štúdie ukázali, že k 
vôbec najväčším „zabijákom“ imunity, a to bez ohľa
du na vek či stav zdravia, patrí pravidelný stres, resp. 
dlhodobá depresia a úzkosť.

Ak začínate pociťovať stres, hovorte o tom. Je to 
normálne zažívať obavy v situácii neistoty. Oslovte 
priateľov, blízkych, alebo si urobte denník a píšte  
o svojich pocitoch.            Zdroj: npz.sk, foto: pixabay 

Ako si posilniť imunitu pred koronavírusom
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HIBERNÁCIA – NA HRANICI ŽIVOTA A SMRTI
Mrazivé dni so snehovou pokrývkou predstavujú 

pre všetky živočíchy nemálo komplikácií. Dostup
nosť potravy je výrazne obmedzená a zvieratá musia 
čeliť zočivoči nepriaznivým podmienkam zimnej 
prírody. Jedným z najzaujímavejších spôsobov, ktorý 
umožňuje niektorým cicavcom prežiť dlhú chladnú 
zimu bez toho, aby si museli zháňať potravu alebo 
migrovať do teplejších krajín, je zimný spánok, od
borne nazývaný hibernácia.

KTORÝ JE PRAVÝ ZIMNÝ SPÁČ?
Slovo hibernácia pochádza z latinského „hiberna

re“, čo znamená „prekonať zimu“. Jedná sa o zložitý 
fyziologický proces, ktorému predchádza niekoľko 
týždňová dôkladná príprava. Umožňuje zvieraťu 
prispôsobiť sa a šetriť energiu tým, že zostáva ne
aktívne. Samotné zaspávanie trvá niekoľko hodín.  
V tomto stave sa zvieratám spomalí srdcová frekven
cia o 90 – 95% a podobne sa zníži aj úroveň meta
bolizmu. Teplota tela klesá u netopierov na 2 – 10 
°C, u svišťov na 3 °C, u ježov na 1,5 °C a u plchov na 
iba 0,2 – 0,5 °C. Hibernujúci jedinec vyzerá akoby bol 
mŕtvy. Ak by sme ho vybrali z brloha, nejaví žiadne 
známky života, v podstate nie je pri vedomí. Zvieratá 
takto žijú niekoľko dní, týždňov až mesiacov  v zá
vislosti od druhu, teploty okolia, ročného obdobia 
a stavu tela jednotlivca. Nachádzajú sa na hranici 
života a smrti  prežívajú jedenia, pitia, vylučovania. 
Aký mechanizmus ovplyvňuje pud zvierat, aby sa 
pripravovali na dlhotrvajúci zimný spánok, po kto
rom znovu precitnú, však doposiaľ nie je dostatočne 
známy. Predpokladá sa, že je vyvolaný dĺžkou dňa  
a zmenami hormónov, ktoré naznačujú potrebu šet
riť energiu. 

Z našich živočíchov k pravým zimným spáčom pa
tria hlodavce a hmyzožravce napr. syseľ, chrčok, svišť, 
plch, jež a niektoré netopiere. Pri medveďovi a jazve
covi sa nejedná o pravý zimný spánok, ale hovoríme 
o zimnom odpočinku, pretože pokles ich telesnej 
teploty je len mierny a udržujú sa mechanizmy tvor
by tepla, napr. svalovým trasom alebo zadržiavaním 
tepla izoláciou. Úroveň metabolizmu znižujú iba 
o tretinu a teplotu udržujú na 30 – 31 °C. Pri tomto 

druhu zimného spánku je jedinec pri plnom vedomí. 
Uchýli sa do brloha, kde trávi obdobie nedostatku 
potravy. Svoj brloh opustí, len keď sa potrebuje vy
prázdniť. Žije z tukových zásob, ktoré si nazhromaž
dil koncom leta a v jesennom období pred uložením 
sa na spánok. Pri vyrušení je takýto jedinec aktívny. 
Zimujúce zvieratá majú dva druhy tukov  špeciálny 
hnedý tuk a bežný biely tuk. Hnedý tuk dodáva telu 
ďalšie teplo a pomáha zvieraťu prežiť.

Pri usínaní zaujímajú zvieratá polohu s relatívne na
jmenším povrchom tela, čím sa minimalizuje výdaj 

telesnej teploty, a tým aj spotreba zásobných látok. 
Plchy sa schúlia do klbka a zabalia sa do huňatého 
chvosta, niektoré netopiere sa obalia do lietacích 
blán.

PRAVÝ ČI NEPRAVÝ SPÁČ?
Pravý zimný spáč syseľ pasienkový hibernuje v hl

bokej podzemnej nore, od konca augusta do marca 
 apríla, žije len zo zásob podkožného tuku. Chrček 
poľný sa na zimný spánok ukladá v októbri, aktívny 
začína byť opäť v marci. Počas hibernácie sa každých 
5 7 dní budí a konzumuje nazhromaždenú potravu. 
Ako predprípravu na zimný spánok dokáže nazhro
maždiť až 15 kg obilia alebo 50 kg zemiakov. Ďalší 
pravý zimný spáč svišť vrchovský začína hibernovať v 
októbri. S príchodom zimy svište utesnia vchody do 
svojich nôr a celá rodina sa veľmi tesne schúli k sebe 
a upadne do spánku. Často sa stáva, že veľa mladých 
svišťov zimu neprežije, najmä vďaka nedostatku pod
kožného tuku. Jež bledý si na jeseň hromadí suché 
lístie a obklopí ho poplazmi černice. Úkryt si stavia  
v plytkých, senom a machom vystlaných jamách 
ukrytých v kroví, medzi koreňmi stromov alebo ka
meňmi. Zvyčajne doň vedú dva vchody, z ktorých 
jeden upcháva proti vetru. V tejto hŕbe zostáva v 
zimnom spánku až do apríla. Plch sivý koncom leta 
zdvojnásobí svoju hmotnosť. Zo 

100  150 g sa vypracuje až na úctyhodných 200  
300 g. Na zimný spánok sa ukladá začiatkom jesene 
a budí sa až v máji. Celých sedem mesiacov nevie  
o svete navôkol, iba chrní, pričom spaľuje ťažko zís
kané zásoby tuku. Netopiere sa od polovice novem
bra presúvajú do podzemných priestorov jaskýň, 
pivníc a štôlní, kde prečkávajú zimu v stabilných kli
matických podmienkach. Visia na stenách alebo zale
zené v rôznych štrbinách upadnú do stavu strnulosti. 
Kolónie netopierov sa každý rok vracajú zimovať na 
rovnaké miesta.

Obdobie nepravého zimného spánku medveďa má 
svoje špecifiká v závislosti od druhu. Telesná teplota 
medveďa klesne iba o niekoľko stupňov, ale stratí až 
40% svojej telesnej hmotnosti. Gravidné medvedice 
vrhajú asi v polovici zimného spánku na sklonku ja
nuára a februára mláďatá. Medzi živočíchmi mierne
ho pásma je to vzácny fenomén, keďže medvedica 
privádza na svet mláďatá uprostred zimy. Tráviaca 
sústava pokračuje v činnosti v obmedzenom režime. 
Prebieha tzv. črevná sekrécia – tvorí sa malé množ
stvo trusu, ktorý sa hromadí v hrubom čreve a vytvorí 
zátku, ktorou uzavrie vývod čreva. Po ukončení spán

ku ju medveď vytlačí a po opätovnom naštartovaní 
tráviaceho systému, začína pociťovať hlad a prijímať 
potravu. Nepravý spáč jazvec lesný začína hiberno
vať v brlohu v októbri a prebúdza sa začiatkom febru
ára.

ESTIVÁCIA – LETNÝ SPÁNOK ZVIERAT
Nepriaznivé podmienky prostredia pri vysokých 

teplotách dokážu niektoré stepné a púšťové živočí
chy prekonať prostredníctvom letného spánku – es
tivácie. Názov pochádza z latinského „aestas“ v pre
klade „leto“. Podobne ako hibernácia sa vyznačuje 
znížením metabolizmu a ďalších životných funkcii. 
Štúdia vykonaná na slimákovi Otala lactea ukazuje, 
že organizmy v takomto stave letargie môžu zo svoj
ho pokojného stavu ľahko precitnúť.

Obdobie sucha a horúčav trávia letní spáči naj
častejšie v podzemných norách s relatívne nízkou 
a stálou teplotou. Stromové cicavce sa môžu uložiť 
v dutinách stromov. Medzi estivantov patrí naprí
klad syseľ kolumbijský (Citellus columbianus) žijúci 
v suchých oblastiach Severnej Ameriky. Patrí k re
kordérom v dĺžke spánku  dokáže prespať až 8 – 9 
mesiacov! Niektoré druhy ulitníkov minimalizujú 
straty vody v dôsledku nadbytočného vyparovania 
vytvorením „ochrannej zátky“  epifragmy. Jedná sa 
o uzatvorenie ústia ulity membránou alebo blankou 
zaschnutého slizu, ktorou sú zároveň pomerne sil
no prichytené k pevnému podkladu. Výhody letné
ho spánku využívajú najmä druhy žijúce v suchých  
a teplých oblastiach (u nás napríklad slimáky rodov 
Xerolenta, Cepaea, Helicopsis či Chondrina). Sicílsky 
ulitník Cornu mazzulii dokáže vytvárať extrémne 
kyslý sliz, ktorým si do vápencového podkladu vy
leptá otvory, kde prežíva počas horúcich mesiacov.

Niektoré druhy napr. korytnačka stepná (Testudo 
horsfieldii) s obľubou chovaná aj u nás alebo niek
toré sysle, vrátane európskeho sysľa pasienkového 
(Spermophilus citellus) môžu za určitých okolností 
prejsť plynule z letného do zimného spánku. Ryba 
 z čeľade Protopteridae bahník západoafrický (Pro
topterus annectens) prečkáva obdobie veľkého 
sucha v jame obalená slizom. Do stavu letnej letar
gie upadajú napr. aj púštne žaby, krokodíly, mloky, 
korytnačky madagaskarské či exotické tarbíkomy
ši. Madagaskarská poloopica maki hrubochvostý 
(Cheirogaleus medius) má zásoby tuku na obdobie 
letného spánku uložené na netradičnom mieste –  
v základni chvosta.        Paulína Škorňová, 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Spánok zvierat – obdivuhodná stratégia v boji o prežitie
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Fašiangové obdobie trvalo od 
Troch kráľov do Popolcovej stredy, 
takmer vždy okolo Gregora 12. mar-
ca boli ukončené. 

Fašiangy nemajú presný termín, nie
kedy sú dlhšie, inokedy kratšie. Záviseli 
od dátumu Veľkej noci a ten zas od vzá
jomného vzťahu jarnej rovnodennosti 
a lunárneho cyklu. Fašiangy sa končili 
štyridsať dní pred Veľkou nocou. Kon
čili troma dňami – krátkym fašiangom 
v trvaní od nedele do utorka. 

O NÁZVE A ČASOVOM OHRANIČE-
NÍ FAŠIANGOV

V období Veľkej Moravy (v 9. sto
ročí) sa používal termín mjasopust. 
V Čechách sa zachoval pod názvom 
masopust. Na Slovensku bol pôvod
ný názov zamenený za pomenovanie 
nemeckého pôvodu fašangy, fašiangy  
(z nemeckého Fastenschank – posled
né čapovanie alkoholických nápojov 
pred pôstom). 

Časové ohraničenie fašiangové
ho obdobia zaviedla Cirkev koncom  
4. storočia – fašiangy končili dňom Po
polcovej stredy, po ktorej nasledoval 
40dňový pôst. 

MASKA AKO ZMENA IDENTITY
Obdobie pred štyridsaťdňovým 

pôstom sa ľudia snažili využiť a sprá
vali sa nadmieru uvoľnene. Vyzeralo 

to, akoby odložili svoju identitu a za 
všetko, čo urobili a povedali, mohli ich 
masky...

Podobu fašiangov ovplyvnili dve 
odlišné zložky. Prvou zložkou boli prv
ky starorímskych slávností na počesť 
boha Bakcha a Marsa. Bakchanálie sa 
konali 17. marca a rozšírené boli najmä 
na vidieku. Roľníci sa zabávali rôznymi 
žartami, pri ktorých nosili masky z kôry. 
V mestách boli sviatky veľkolepejšie  
a nadobudli až bezuzdný charakter. 
Mamurálie sa konali 14. marca na po
česť boha Marsa. Ústrednou postavou 
bol do koží odetý muž, ktorého vy
háňali z mesta palicami. Predstavoval 
starý mesiac marec. Zvyk pochádzal  
z čias, kedy rok začínal marcom pome
novaným podľa boha Marsa. 

Druhou zložkou, včlenenou do faši
angového obdobia, boli „dni rodičov“, 
čoho súčasťou bolo kladenie jedál na 
hroby a obrady, kedy ľudia nosili mas
ky znázorňujúce predkov. 

FAŠIANGY U SLOVANOV
U Slovanov sa fašiangy tiež vyvinuli 

zo starších zvykov konaných na pre
lome zimného a jarného obdobia. 
Dôkazom sú niektoré kultúrne prvky 
západných a východných Slovanov, 
začlenené do fašiangového alebo 
veľkonočného obdobia. 

Mládež u východných Slovanov 
chodila po obci s figúrou zimy, ktorú 
spálili. U západných Slovanov tomuto 
rituálu zodpovedá vynášanie Moreny. 
U východných aj západných Slovanov 
máme záznamy aj o kladení jedál na 
hroby. Slovania pri spomienkových 
slávnostiach používali masky. 

Do fašiangov sa začlenili aj obrady 
súvisiace so svadbami, preto sa na fa
šiangy tešili vydajachtivé dievky a sleč
ny. Dávnejšie sa zo žartu zvyklo hovo
riť, že dievky sa skôr vydajú cez kratšie 
fašiangy, kedy majú mládenci menej 
času na vyberanie.

FAŠIANGOVÉ ZÁBAVY
Počas fašiangových obchôdzok po 

domoch získavala mládeže potraviny 
i peniaze, z ktorých pripravila v de
dine spoločnú zábavu. Na posledný 
fašiang chodievali fašanguvať po dedi
nách viaceré skupiny. Sluha s horárom 
vchádzali do každého domu, ostatné 
skupiny len tam, kde im niečo dali, pri
tom spievali :

Fašiangy, Turíce Veľká noc príde,
kto nemá kožúška, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, 
len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa vypasiem. 
Počas posledných dní pred Popolco

vou stredou sa konali zábavy a chodili 
fašiangové masky, najmä medveď, 
turoň, koza, obilník, slameník, sitárik, 
muži prezlečení za ženy, svadobný 
pár, vojak, kôň s jazdcom. Niektorí  
z mládencov nosili kožuch prevrátený 
naruby – postavu volali Kubo alebo 
Starý. Obliekali sa aj široké plátenné 
nohavice s košeľou, vypchaté slamou, 
a zabávali obecenstvo nešikovnosťou. 
Slamou ovinuté postavy boli nazý
vané slameníkom alebo medveďom. 
Typov slameníka bolo viacero. Jeden 
typ bol celý obkrútený povrieslami 
a ďalší mal slamu pripevnenú okolo 
pása, druhú vrstvu okolo hrdla a na 
hlave mal klobúk z krátkeho snopu. Na 
hrudi a okolo pása mal zavesené krav

ské zvonce. Maska turoňa symbolizo
vala silu a plodnosť tura, mohutného  
zvieraťa, ktoré u nás už dávno vyhy
nulo. Maska bola v podobe býčej hla
vy so zvoncami na rohoch a papuľou, 
ktorá sa dala otvárať a zatvárať. Niesol 
ju muž, ktorý bol prikrytý plachtou 
alebo kožušinou. Ústrednou postavou  
v čele sprievodu bol aj Vojak s dreve
ným alebo železný ražňom, na ktorý 
ľudia napichovali slaninu a klobásy. 

FAŠIANGOVÉ PRANOSTIKY A REČ-
ŇOVANKY

Aký je prvý fašiangový deň, také 
budú prvé jariny.

Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Suché fašiangy, dobrý rok.
Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti, 

staré dievky ikajú, že sa nevydajú.
POCHOVÁVANIE BASY
Fašiangy na veľkej časti nášho úze

mia vyvrcholili v utorok pred polnocou 
obradom známym ako pochovávanie 
basy. Jednalo sa o žartovný pohreb 
basy, symbolizujúci zábavu a muziku, 
ktorá v čase pôstu už nemohla znieť. 
V tradičnom vidieckom prostredí sa 
ukončilo spoločenské stretávanie mlá
deže. Ukončili sa spoločné priadky  
v kúdeľných izbách a v domoch sa za
čalo tkať. 

POPOLCOVÁ STREDA
V utorok pre Popolcovou stredou 

(Popolečná, Škaredá) gazdiné zvlášť 
dbali, aby v nádobách neostali zvyš
ky mäsa alebo masti, vydrhol sa vše
tok riad. V stredu sa držal prísny pôst, 
dovolené bolo len jedno sýte jedlo 
(okrem detí, starých a chorých ľudí). 
Ľudia sa zúčastňovali bohoslužieb, 
počas ktorých ich kňaz požehnal po
polom na čelo hovoriac: Pamätaj, že si 
prach a na prach sa obrátiš! Alebo: Ka
jajte sa a verte v evanjelium! Pôst býval 
prísny, počas nasledujúcich 40 dní ľu
dia nejedávali mäsové pokrmy, snažili 
sa viac odriekať a modliť.

Jozef Mihálik, Vlastivedné 
múzeum v Považskej Bystrici 

Od fašiangov do Popolcovej stredy
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Informáciu o tom, aký je aktuálny stav kvality 
ovzdušia v Trenčianskom kraji získate prostredníc
tvom novej webovej aplikácie www.dnesdycham.sk, 
ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia 
SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životné

ho prostredia a Slovenským hydrometeorologickým 
ústavom (SHMÚ). 

Testovacia verzia novej webovej aplikácie po
skytuje používateľom informácie prostredníctvom 
interaktívnej mapy. Mapa obsahuje farebné body 
reprezentujúce Národnú monitorovaciu sieť kvality 
ovzdušia, ktorej prevádzkovateľom je SHMÚ. V roku 
2020 bolo do uvedenej siete zahrnutých 40 moni

torovacích staníc, pričom ich počet v rámci projek
tu Skvalitnenie národnej monitorovacej siete kva
lity ovzdušia vzrastie do roku 2022 na 52. Na území 
Trenčianskeho kraja sa aktuálne nachádzajú štyri 
automatické monitorovacie stanice (AMS), ktoré za

bezpečujú kontinuálny monitoring kvality ovzdušia 
v mestách Trenčín, Prievidza, Handlová a v obci Bys
tričany. V rámci plánovaného rozširovania monitoro
vacej siete by mala pribudnúť AMS aj v meste Púchov 
a v Považskej Bystrici. 

V posledných týždňoch je možné aj prostredníc
tvom web aplikácie sledovať zhoršenie kvality ovzdu
šia, ktoré súvisí s horšími rozptylovými podmienkami 

typickými pre toto ročné obdobie v kombinácii s na
šimi každodennými činnosťami. Hlavnými príčinami 
tohto nepriaznivého stavu je najmä lokálne vykuro
vanie a doprava. K zlepšeniu kvality ovzdušia môže
me prispieť správnym kúrením, ktorým rovnako zní
žime náklady na vykurovanie, predĺžime životnosť 
vykurovacieho zariadenia a predídeme poruchovosti 
zariadenia. Medzi hlavné zásady správneho vykuro
vania patrí spaľovanie paliva predpísaného výrob
com, spaľovanie kvalitného paliva, v prípade spaľo
vania dreva by malo ísť o drevo dostatočne vysušené 
s vlhkosťou pod 20%, či správna vykurovacia techni
ka. Rovnako je dôležitá pravidelná kontrola a čiste
nie vykurovacieho zariadenia, komínu, dymovodu  
a používanie nízkoemisných vykurovacích zariadení 
s primeranou veľkosťou tepelného výkonu. 

Dôvodom zhoršenej kvality ovzdušia najmä v mes
tách môže byť taktiež vysoká intenzita automobilo
vej dopravy, studené štarty predovšetkým u starších 
dieslových automobilov, či údržba komunikácií zim
ným posypom. Prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia 
v súvislosti s dopravou môžeme aj individuálne a to 
napríklad intenzívnejším využívaním pešej, cyklis
tickej, hromadnej dopravy ako aj osvojením si zásad 
ekošoférovania. 

Zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku a znížiť vy
stavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok zne
čisťujúcich ovzdušie, predovšetkým z vykurovania 
domácností a z dopravy má za cieľ projekt LIFE IP – 
Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska 
únia v rámci programu LIFE. Na dosiahnutie stanove
ného cieľu boli v rámci projektu pre celé územie Slo
venska zriadené pozície manažérov kvality ovzdušia. 
V Trenčianskom kraji pôsobia ako manažérky kvality 
ovzdušia (MKO) Petra Baďurová Renčová (TSK) a Ka
tarína Mičáková (MŽP SR), ktorým je možné adreso
vať prípadné podnety alebo otázky. Viac informácií 
o projekte ako aj kontakty na MKO nájdete na www.
populair.sk.                                   Zdroj: MŽP SR

Aké je aktuálne ovzdušie v Trenčianskom kraji? 
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2. liga muži - 17. kolo

Púchovčania nevyužili polhodinovú presilovku

1. B. Bystrica 16 12 2 2 48:22 38
2. L. Mikuláš 16 11 2 3 36:16 35
3. Skalica 16 9 4 3 34:18 31
4. Podbrezová 15 9 2 4 31:13 29
5. Košice 16 8 2 6 21:17 26
6. MŠK Púchov 15 7 1 7 17:22 22
7. Žilina B 15 6 3 6 36:29 21
8. Trebišov 15 6 3 6 25:25 21
9. Petržalka 16 5 5 6 18:22 20
10. Šamorín 16 6 2 8 18:23 20
11. Bardejov 16 4 6 6 14:19 18
12. Dubnica 16 4 5 7 15:19 17
13. Komárno 14 5 1 8 10:22 16
14. Slovan B 16 3 0 13 13:42 9
15. Poprad 16 3 0 13 16:45 3

17. kolo: 

MŠK Púchov - FK Košice 0:1 (0:0)
Gól: 80. Václav
Žlté karty: 56. Lacko, 63. Krčula, 79. D. Pilný – 46. 

Karaš, 90+2. Ristovski
Červená po druhej ŽK: 64. Karaš
Rozhodovali: Anton Ihring – Matej Zemko, Dušan 

Štofik
Košičania sa chceli rehabilitovať za potupnú domá

cu prehru v prvom jarnom kole s Liptovským Miku
lášom (0:3) a na umelom trávniku v Žiline – Strážove 
začali proti Púchovčanom s ofenzívnymi chúťkami. 
Mysleli však aj na zabezpečenú obranu, a tak úvod 
stretnutia bol obojstranne opatrný. Púchovčania rov
nako neotvárali zadné vrátka, takže úvodný polčas 
mnoho futbalovej krásy nepriniesol. Zaujali v ňom 
najmä pohotové zákroky púchovského brankára Pet
ra Pilného, ktorý zmaril dlhým vybehnutím rodiacu 
sa šancu Košičanov. Púchovčania sa pokúšali o rýchly 
prechod do útoku, no Košičania boli pred vlastným 
pokutovým územím pozorní. Druhý polčas prinie
sol trochu živší futbal, v 60. minúte zasiahol skvele 
brankár MŠK Pilný, ktorý vytlačil na roh priamy kop 
Pačindu mieriaci do šibenice. Od 64. minúty mali 
Púchovčania početnú prevahu, keď po druhej žltej 
karte musel predčasne z ihriska Karaš. Púchovčania 
prevzali iniciatívu, po trojnásobnom striedaní sa však 
hostia vrátili do hry. Púchovčania tak početnú preva
hu nevyužili. Naopak, desať minút pred koncom po 
priamom kope vrátil pred bránku Púchova Kiss a Vác
lav hlavou dotlačil loptu do siete – 0:1. Púchovčania 
mohli vyrovnať dve minúty pred koncom stretnutia, 
kedy sa centrovaná lopta dostala ku Štefancovi, ten 
však nedokázal prelobovať vybiehajúceho brankára 
Košíc. V závere stretnutia si už Košičania víťazstvo 
vziať nenechali. Púchovčania sa môžu rehabilitovať 
v sobotu, kedy cestujú do Bradejova. Nečaká ich tam 
nič jednoduché, Bardejovčania v tomto kole dokázali 
uhrať remízu na trávniku Liptovského Mikuláša, ktorý 
má postupové ambície...

Zostavy:
MŠK Púchov: 
P. Pilný – Martinček, Riška, Pišoja, Lacko, Varga, Ka

pusniak (81. Loduha), Michlík, Krčula, Štefanec, Ry
pák (76. D. Pilný), tréner Lukáš Kaplan

FC Košice: 
Kira – Krčmarević, Václav, Kis, Pačinda (86. Pavúk) 

(C), Karaš, Gáll (69. Komazec), Jakúbek, Novák (77. 
Ristovski), Keresteš, Jonec

Ostatné výsledky 17. kola:
Podbrezová – Petržalka 2:1, Banská Bystrica – Dub

nica nad Váhom 1:0, Skalica – Slovan Bratislava B 0:1, 
Poprad – Šamorín 1:3, Liptovský Mikuláš – Bardejov 
1:1

Program 18. kola: 
Partizán Bardejov BŠK – MŠK Púchov (27. 2. o 

14.00), Petržalka – Žilina B, Komárno – Poprad, Dub
nica nad Váhom – Skalica, Trebišov – Banská Bystrica, 
Slovan B – Podbrezová, Šamorín – L. Mikuláš

Futbalisti MŠK Púchov (v červenom) podľahli Košičanom najtesnejším rozdielom.  Púchovčania nedokázali zužit-
kovať ani takmer  polhodinovú „presilovku“.    Ilustračné foto: Facebook

Futbalisti MŠK Púchov vstúpili v sobotu do odvet
nej jarnej časti druhej najvyššej slovenskej futbalovej 
súťaže (píšeme na tom na inom mieste). Do jarnej 
časti vhupli Púchovčania po kvalitnej zimnej prípra
ve a sérii prípravných stretnutí s účastníkmi Fortuna 
ligy. Jediným mužstvom v príprave, proti ktorému 
futbalisti MŠK Púchov nastúpili a nebolo z Fortu
na ligy, bola rezerva bratislavského Slovana. V jeho 
drese však nastúpila hneď pätica futbalistov z áčka. 
Zimnú prípravu Púchovčanov zhodnotil v rozhovore 
pre MŠK Púchov TV tréner Lukáš Kaplan. 

„Káder zostal pokope, čiže všetkých tých hráčov 
poznáme do detailu, hráči sa poznajú medzi sebou. 
Prišla kvalita a rýchlosť v podobe Krčulu, prišiel Majo 
Pišoja, ktorý má tiež niečo odohraté. Títo hráči zvýši
li konkurenciu na jednotlivých postoch a dúfam, že  
v určitých zápasoch dokáže Krčula strhnúť zápasy na 

našu stranu,“ povedal pre klubovú televíziu púchov
ský kormidelník.

Dve najvyššie futbalové súťaže sa stále hrajú bez 
divákov, ich podpora mužstvu logicky chýba. V prí
prave si Púchovčania zmerali sily s účastníkmi For
tuna ligy a s posilnenou rezervou Slovana Bratislava. 
Kaplan vyjadril spokojnosť s výkonmi futbalistov 
MŠK Púchov proti Nitre a Trenčínu, v stretnutí s Po
hroním videl viac rezerv a výsledok s rezervou bra
tislavského Slovana považuje za skrat, ktorý by sa už 
nemal zopakovať. 

„Verím, že diváci nám zachovajú priazeň i napriek 
tomu, že výsledkovo nám príprava príliš nevyšla,  
i keď po hernej stránke je tam určitá spokojnosť. 
Samozrejme budeme hrať pre divákov, urobíme na 
ihrisku všetko a ja dúfam, že nám budú fandiť i keď 
sa nám bude menej dariť,“ uzavrel tréner.           (pok)

Tréner Lukáš Kaplan je so zimnou prípravou 
spokojný, i keď výsledky boli horšie ako hra
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Predstavujeme hokejové talenty z Púchova

Dvadsaťročný Simon Jellúš bol jedným z dvoch 
odchovancov púchovského hokeja, ktorí s dvojkrí
žom na hrudi hájili farby Slovenska na svetovom 
šampionáte dvadsaťročných v Kanade. V Kanade 
hral v elitnej päťke a patril medzi najvyťaženejších 
zverencov trénera Petrovického. Takmer 190 centi
metrov vysoký center považuje svetový šampionát 
v Kanade za vydarený, jeho výkony neunikli po
zornosti zahraničných skautov. Pôsobí už niekoľko 
rokov vo Švédsku, výkony na majstrovstvách sveta 
mu otvorili dvere do najprestížnejšej univerzitnej 
ligy na svete. Z ponuky viacerých univerzít si vybral 
tú v americkom Vermonte. 

Rodený Ilavčan oslávil 18. januára dvadsiate na
rodeniny. S hokejom začínal v Púchove už ako 
štvorročný, kedy ho mama prvýkrát priviedla na 
zimný štadión. Jeho prvým trénerom v púchovskej 
prípravke bol Miroslav Sivý. „Celú moju hokejovú 
kariéru v Púchove ma sprevádzali viacerí tréneri, 
keďže som hrával aj za tri ročníky súčasne. V žiakoch 
ma trénovali tréneri Gálik, Pokorný a v doraste tré
neri Kobezda a Takáč. Z dorastu som v 15 rokoch 
odišiel do švédskej Lulei kde som strávil štyri roky. 
Prvý rok som odohral za U16, další za U18 a potom 
dva roky za U20. Po štyroch rokoch v Lulei som odi
šiel do švédskej Karlskrony. 

Za doteraz najväčšie úspechy mojej hokejovej 
kariéry považujem vystúpenia v reprezentáciách 
Slovenska do 18 a 20 rokov, a samozrejme, prijatie 
do najlepšej univerzitnej ligy na svete,“ uviedol pre 
Púchovské noviny Simon. 

Vystúpenie slovenskej dvadsiatky na svetovom 
šampionáte hodnotí triezvo. „Vždy to môže byť lep
šie, ale prevládali dobré pocity. Tréner Petrovický 
nasadzoval našu päťku ako prvú počas celých maj
strovstiev sveta, veril nám. V každom stretnutí mi 
doprial veľa minút na ľade, využíval ma pri presilov

kách a oslabeniach. Celkovo som spokojný. Ako tím 
sme podľa mňa odohrali solídne zápasy, dosiahli 
pomerne dobré výsledky aj napriek tomu, že sme 
boli najmladší tím na šampionáte,“ doplnil Simon. 

Keďže celosvetová epidémia nového koronaví
rusu ukončila hokejovú sezónu aj vo Švedsku, mo
mentálne sa pripravuje doma, pracuje najmä na 
kondičnej príprave a štúdiu angličtiny. „V auguste 
by som mal odísť do Ameriky a čakajú ma krásne 
ale zároveň ťažké roky na univerzite, na čo sa veľmi 
teším. Každý mladý hokejista či hokejistka musí na 
sebe tvrdo pracovať, nebáť sa a učiť sa angličtinu. To 
je to najpodstatnejšie, lebo v zahraničí to je ú  plne 
iný hokejový svet,“ doplnil na margo najbližších ho
kejových cieľov. 

Vo výkonnostnom raste mu v Púchove pomohlo 
veľa ľudí, všetkých spomenúť ani nemôže. „Počas 
celej doby v Púchove mi veľmi pomáhal Miro Sivý 
a celkovo celý hokejový klub Púchov. Vždy som 
mal možnosť hrať so staršími, hral som veľmi čas
to, dostával som vystroj a mal som super partiu 
kamarátov okolo seba. Klub Púchov, všetci spolu
hráči a tréneri mi pomohli k tomu, kde som teraz, 
za čo im patrí veľké ďakujem. Ďalšieho trénera, 
ktorého treba určite spomenúť je tréner Stanislav 
Horanský. Síce som s ním bol len na jednom turna
ji,  ale má veľkú zásluhu na mojej ceste do Švédska  
a veľmi mi pomohol a aj v súčasnosti stále pomáha. 
V neposlednom rade je to moja celá rodina, ktorá 
obetovala kopu voľného času, nervov a určite má 
najväčšie zásluhy na mojom výkonnostnom raste,“ 
uzavrel Simon. 

Verme, že celosvetová pandemická situácia sa 
upokojí a od jesene začne Simon Jellúš „zaberať“  
v najkvalitnejšej univerzitnej lige na svete. A z nej už 
nie je ďaleko do NHL... 

Milan Podmaník  

Simon Jellúš mieri do najlepšej 
univerzitnej ligy na svete

Odchovanec púchovského hokeja Simon Jellúš s kapitánským céčkom na reprezentačnom drese. Po lete zamieri 
do Spojených štátov amerických na univerzitu vo Vermonte.              FOTO: Archív S. Jellúš

Dorastenecké a juniorské hokejové roky strávil Simon 
Jellúš vo švédskej Lulei.

Reprezentačné dresy Slovenska si Simon obliekol 
medzi osemnásťročnými i dvadsaťročnými hokejista-
mi. A patril tam k lídrom... 

Hokejové začiatky Simona v Púchove... 
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Aktuálna situácia vplyvom celosvetovej pandémie 
SARSCoV2 nie je u nás ani vo svete v oblasti športu 
a podmienok na jeho realizáciu najlepšia. Pre zabez
pečenie zdravia občanov je nevyhnutné dodržiavať 
stanovené odporúčania, ktoré je však náročné skĺbiť 
s organizáciou tréningového procesu. Problema
tický môže byť i návrat športovca späť do procesu 
tréningovej záťaže po prekonaní vírusu COVID19. 
Článok je zhrnutím dohľadaných informácií o mož
nosti a podmienkach návratu športovcov po preko
naní ochorenia na COVID19. Zaoberá sa aj krátkym 
prehľadom niektorých dostupných štúdií zaobera
júcich sa súvislosťami medzi ochorením COVID19  
a športovcami. Je určený pre trénerov, hráčov, ro
dičov i pre tých, ktorí sa zaujímajú o problematiku 
tréningu. Keďže v tomto čase lekári a ďalší odborníci 
stále nevedia a nemôžu (vzhľadom na krátkosť času) 
presne určiť možné dopady prekonanej choroby na 
organizmus hlavne z dlhodobého hľadiska, uvedený 
text treba vnímať ako pomôcku v hľadaní odpovede 
na otázku, kedy (prípadne za akých podmienok) sa 
môže vrátiť športovec do tréningového procesu, ak 
prekonal ochorenie COVID19.

Pri zodpovedaní tejto otázky treba byť veľmi opa
trný. Zdravotné odporúčania a hlavne zaručený 
pos tup vám nikto nedá. Informácie o samotnom ví
ruse COVID19 sa menia a neustále pribúdajú spolu  
s nakazenými a vyliečenými zároveň. Priebežne sa 
dozvedáme nové vedecké informácie, ale tiež infor
mácie zistené a sledované u hráčov, ktorí vírus preko
nali, ale neboli zahrnutí do vedeckých štúdií.

Pozornosť pri výskumoch je potrebné zamerať na 
všetky skupiny ľudí. Avšak špeciálny pohľad si za
sluhuje osobitne skupina športovcov. Dôvodom je, 
že na jednej strane aktívni športovci nepatria medzi 
rizikovú skupinu na ťažký priebeh ochorenia SARS
CoV2. Na strane druhej, vplyvom dennodenného 
náročného tréningového zaťaženia nemusia byť tak 
senzitívni na príznaky (zvýšená únava, zvýšená poko
jová pulzová frekvencia), ktoré môžu potencionálne 
naznačovať vážnejší charakter ochorenia.

Riziká nákazy COVID-19
SARSCoV2 alebo tiež COVID19, je infekčné ocho

renie. Prenáša sa kvapôčkovou formou pri rozpráva
ní, kašli a pri kýchaní. Prenos je možný aj prostred
níctvom rôznych dotykových plôch, pokiaľ sa tento 
vírus dostal na plochy od iného nakazeného človeka.

V súčasnosti viaceré štúdie ukazujú, že aktuálne 
najväčším rizikom pri ochorení na COVID 19 sú kar
diorespiračné ťažkosti. Tiež sa vyskytuje poškodenie 
pľúc, zvýšenie srdcového troponínu v sére (bielkovi
na vylučujúca sa pri zápalových procesoch v srdco
vom svale), zápalové biomarkery. Všetko toto môže 
viesť až k myokarditíde (zápal srdcového svalu) resp. 
iným ťažkostiam myokardu (Schellhorn, Klingel a kol. 
2020).

Wilson, Hull a kol. (2020) uvádzajú, že údaje z Číny 
naznačujú, že COVID19 je spájaný s biochemickými 
dôkazmi nekrózy srdcových myocytov (odumiera
nie srdcových buniek) približne u jedného z piatich 
nakazených. Pozitívom v tejto štúdii je, že predpo
klad výskytu poškodenia srdca alebo zvýšeného tro
ponínu v krvi bude u asymptomatických športovcov 
alebo športovcov s miernymi príznakmi na základe 
výsledkov asi nízky.

Iné „štúdie na kriticky chorých hospitalizovaných 
pacientoch preukázali, že infekcia SARS CoV2 je 
spojená s niekoľkými kardiovaskulárnymi kompliká

ciami. Mechanizmus poškodenia srdca z COVID19 
ešte nie je úplne objasnený, je však pravdepodobne 
multifaktoriálny“(G. C. Verwoert, S. T. de Vries a kol. 
2020).

Pri hodnotení závažnosti ochorenia COVID-19 
a jeho dôsledkov na potencionálne kardiovasku-
lárne komplikácie u športovcov je potrebné brať 
do úvahy viacero faktorov:

• myokarditída je všeobecne významnou príčinou 
náhlej srdcovej smrti resp. zástavy srdca u mladých 
športovcov

• aj keď sú známe prípady na závažný priebeh ví
rusu COVID19 vyžadujúci hospitalizáciu u mladších 
jedincov (a to bez sprievodných chorôb!), tak mladí 
(elitní) športovci sa neradia do skupiny s vysokým ri
zikom na závažný priebeh ochorenia

• podľa zatiaľ dostupných informácii nie je známy 
žiadny prípad elitného športovca, u ktorého by sa 
prejavila myokarditída SARSCoV2, ktorá by mohla 
viesť k zlyhaniu srdca alebo arytmii

• tiež pripomíname, že mierny pohyb znižuje riziko 
, trvanie a závažnosť vírusov všeobecne a pravidelný 
pohyb pozitívne vplýva na pľúcne funkcie (G. C. Ver
woert, S. T. de Vries a kol. 2020).

Ochorenie COVID19 má vplyv i na pohybové 
schopnosti, znižuje sa svalová sila a tiež VO2max. Je 
preukázané, že miera straty aeróbnej vytrvalosti je 
vyššia ako miera straty rýchlosti či maximálnej sily 
(Bergendiova 2020). Tieto aspekty je vhodné zohľad
niť pri postupnom zaťažovaní športovca po prekona
ní ochorenia.

 Odporúčania pri návrate do tréningového pro-
cesu

Na základe vyššie uvedených informácií a dostup
ných lekárskych poznatkov o ochorení COVID19, sa 
viacerí odborníci snažili vytvoriť schému. Tá by mala 
byť určitým “návodom“ na postup vyšetrení pri tých 
ktorých formách nákazy resp. ich priebehu. Pre nie
koho môžu vyzerať odporúčania ako prehnané. Je 
to však logické, keďže dostupných informácií je stále 
málo na to, aby sme mohli s istotou niektoré z nižšie 
uvedených odporúčaní (vyšetrení) vynechať bez aké
hokoľvek rizika. Treba rešpektovať telo a veľmi citlivo 
pristupovať ku každému jednotlivcovi. Dôležité sú, 
samozrejme, vždy konzultácie s lekárom.

Viaceré infografiky z citovaných zdrojov sú si po
dobné a naznačujú základné pravidlá pri návrate 
do procesu tréningového zaťaženia. Odporúčanými 
postupmi a prostredníctvom vyšetrení už pri najľah
ších možných priebehoch tohto ochorenia je snahou 

zachovať prevenciu rizík a následkov u športovcov  
v čo najvyššej miere.  

Súčasťou návratu športovca (symptomatického 
alebo asymptomatického) do tréningu by mal byť 
opätovne vykonaný PCR test s negatívnym výsled
kom. Nielen kvôli zdravotným rizikám, ale tiež kvôli 
prevencii ďalšieho šírenia nákazy.

Pokiaľ lekár neurčí inak, s ľahkým tréningom treba 
začať najskôr na 14ty deň po odznení príznakov. 
Aj vzhľadom na dostupné informácie o víruse CO
VID19 a jeho vplyve na pohybové schopnosti, na za
čiatku realizujeme ľahký tréning v najnižšej aeróbnej 
zóne. Pri rozvoji pohybových schopností udržiavame 
aeróbny charakter zaťaženia po dobu aspoň 14 dní. 
Trikrát v týždni môžeme zaradiť ľahký silový tréning 
na rozvoj základnej všeobecnej sily (rozvoj všeobec
nej svalovej topografie). Počas tohto (ale aj ďalšie
ho) obdobia je dobré neustále pracovať so spätnou 
väzbou športovca zameranou na subjektívne pocity 
počas ale aj po zaťažení. Vďaka týmto informáciám 
sa vieme vyhnúť prípadným návratom symptómov 
alebo inému skrytému zdravotnému problému, kto
rý sa napriek predošlému komfortu stále nemusel 
prejaviť. Pokiaľ sa športovec cíti dobre, postupne 
sa môžeme vracať k optimálnej tréningovej záťaži  
s rešpektom ku všetkým adaptačným mechanizmom 
a štruktúre športového výkonu, či už z obsahového 
alebo časového hľadiska. Ku optimalizácii a efektivite 
tréningového zaťaženia nám môže dopomôcť dia
gnostika športovca, nielen funkčných parametrov, 
ale tiež parametrov pohybových schopností. Ako tré

ner by som mal mať na zreteli aj predošlú výkonnosť 
športovca a aj na jej základe individualizovať trénin
gový plán.

 Záver
Ochorenie COVID19 nás núti nazerať naň s obro

vým rešpektom. V súčasnosti dostupné informácie 
preferujú zabezpečiť prevenciu možných následkov 
tohto ochorenia u športovcov realizáciou navrhnu
tých postupov a vyšetrení. Avšak nedostatok evido
vaných športovcov, ktorí prekonali COVID19 je málo. 
Preto nevieme zaručiť, že dostupné informácie budú 
platiť aj s odstupom času. Všetky prejavy a základné 
fakty týkajúce sa ochorenia, treba vždy konzultovať 
s lekárom. Zároveň je nutné neustále sledovať vývoj 
vírusu (jeho možné mutácie) a reagovať tak zme
nami, či už v diagnostike ochorenia, liečbe alebo  
v postupe pri opätovnom zaradení športovcov do 
tréningu.

Zdroj: SZĽH, Matej Thomka, kondičný tréner

Návrat športovcov do tréningového 
procesu po prekonaní COVID-19
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SPOMIENKA
Pred desiatimi rokmi 
prestalo srdce tĺcť, pre
stali sa ústa smiať, ne
zabúdame, otec drahý,  
stále na teba spomínať. 
Dňa 26.2.2021 uplynie  
10 rokov od úmrtia  
Jozefa Loduhu zo Stre
ženíc. S  láskou spomí
najú manželka, dcéra a  synovia s  rodinami. 
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí  
nezabudli a spomínajú s nami.

SPOMIENKA
Dňa 25.2.2021 si pripo
menieme 30. výročie 
úmrtia nášho starého 
otca, otca a manžela 
Jána Zvonka z obce 
Dohňany. Kto ste ho po
znali, spomínajte s láskou, 
úctou a vďakou. Venujte 
mu, prosím, tichú spo
mienku a modlitbu.  Ďakujeme.

SPOMIENKA
Dňa 28.2.2021 si pripo
míname prvé výročie, 
čo nás opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko, 
pradedko   Ján Krištof   
z Púchova. Kto ste ho po
znali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. S lás
kou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dni plynú ako tichej rie
ky prúd, len spomienka 
v srdci trvá a nedá sa za
budnúť. Ťažko je vyslo
viť, čo v srdci cítime, už 
je rok, čo k hrobu chodí
me. Dňa 24.2.2021 sme 
si pripomenuli rok od 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, svokra a dedka Jozefa Jurisa  
z Púchova. S láskou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
„Už len kytičku kvetov 
Ti na hrob môžeme dať 
a s láskou v srdci na Teba 
spomínať.“ Dňa 26.2. 
2021 uplynú 3 roky, čo 
nás navždy opustil man
žel, otec a  dedko Pavol 
Pokoj z Púchova. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku v modlitbách. S láskou 
a úctou spomína manželka Margita, syn Pavol, 
dcéra Jana, vnuci Martin a Vladimír a ostatná 
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 25.2. 2021 uplynú 
4 roky, čo nás navždy 
opustil Ing. Ján Jakubík. 
Za tichú spomienku ďa
kujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a  spomínajú 
s nami. S úctou a láskou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Osud je občas krutý, ne
vráti, čo vzal, zostanú 
iba spomienky a  v  srdci 
žiaľ. 24.2.2021 si pripo
míname druhé smutné 
výročie úmrtia náš
ho drahého manžela, 
otca, dedka a pradedka   
Karola Kováča. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S lás
kou a  úctou spomína manželka, dcéry a  syn 
s rodinami.

SPOMIENKA
„Kto ho poznal, spo
menie si, kto ho mal 
rád, nezabudne.“ Dňa 
21.2.2021 sme si pripo
menuli 1. smutné výro
čie, čo nás navždy opus
til náš drahý a starostlivý 
manžel, otec a  dedko 
Ing. Rudolf Kaňka. 
S láskou a vďakou na neho spomína celá rodi
na. S hlbokou úctou spomínajú aj zamestnanci 
firmy Eurotrans Púchov.

SPOMIENKA
Tisícky slov by som Ti 
rada povedala,  chý
baš nám veľmi, babka, 
mama. Už 7 rokov nepo
čuť Tvoj hlas, Ty navždy v 
srdciach našich ostávaš. 
Dňa 27.2.2021 si pripo
míname smutné výročie 
odchodu bez rozlúčky, 
čo nás navždy opustila Oľga Sujová. S láskou 
spomína dcéra Beáta a syn Juraj s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 18.2.2021 sme si 
pripomenuli 35. výročie 
úmrtia manžela, otca, 
bývalého športovca  fut
balistu Jozefa Krásneho 
z Púchova. Kto ste ho po
znali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. Man
želka, synovia a dcéra  
s rodinami.
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

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

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

ROZLÚČKA
Dňa 15.2.2021 sme sa 
v  kruhu blízkej rodiny 
rozlúčili s  naším drahým 
manželom, otcom, bratom 
a  dedkom Ladislavom 
Kuvikom. Ďakujeme os
tatnej rodine, priateľom, 
susedom a známym za 
všetky prejavy sústrasti, 
kvetinové dary, podporu a  modlitby.  Poďakovanie 
patrí aj pohrebnej službe ADVENT za dôstojnú roz
lúčku.  Smútiaca rodina.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Akcia 20 % do 31.3. 2020. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej  TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových  schodíšť, maľby, nátery, 
stierky, omietky, sadrokartóny, fasády 0911689723
• Prístrešky, altánky 0911 937 319
• 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
• Maliarske a stavebné práce, zváranie železa. 
0902356631

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
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POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

OZNAM INZERTNEJ 
KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry  je do 

odvolania ZATVORENÁ.

Inzerciu a spomienky vybavíte emailom 
alebo telefonicky na:  

emaile: 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. 

• Firma  CONTIeco, s.r.o Púchov ponúka pomocné 
práce v záhrade, orezanie stromov  kríkov t.č. 
0903967247

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Kúpim 1izbový byt v Púchove, platba  prevodom 
na účet bez úveru tel. číslo 0911672573
• Hľadám na kúpu pozemok v Starých alebo Nových 
Nosiciach, ideál 500600 m. Tel.: 0911 929 300
• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600

PRENÁJOM
• Súrne hľadám 1izbový byt v Púchove a okolí do 
prenájmu za rozumnú cenu tel. číslo 0902711161

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

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

REŠTAURÁCIA 
THEATRO 
V DIVADLE 

PÚCHOV

JE DO ODVOLANIA 
ZATVORENÁ.

  optikadroptik     dr.optik_sk                   www.droptic .sk

30% ZĽAVA
OKULIAROVÉ RÁMY

23.-28.2.2021

MERANIE ZRAKU Z AD AR M O
OB JEDNÁVK Y ONLINE

  OP TIK ADROP TIK        DR.OP TIK_SK   0915 378 744  W W W.DROP TIC.SK
 *AKCIA PLATÍ NA VYBRANÉ RÁMY (VIAC AKO 500 RÁMOV V PONUKE).

MORAVSKÁ 11
PÚCHOV

*
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