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Fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu Púchova
Do konca februára 2021 na oficiálnej fa-
cebookovej stránke mesta prebiehala 
súťaž o najkrajšiu zimnú fotografiu mesta 
Púchov.
Na začiatku marca 2021 sme priniesli foto-Na začiatku marca 2021 sme priniesli foto-
grafie víťazov súťaže. Z veľkého množstva grafie víťazov súťaže. Z veľkého množstva 
poslaných fotografií, ktoré síce nevyhrali, poslaných fotografií, ktoré síce nevyhrali, 
ale sú zaujímavé, dnes vyberáme fotografie ale sú zaujímavé, dnes vyberáme fotografie 
autorov: Ján Podmaninec (č.1), Adriana Voj-autorov: Ján Podmaninec (č.1), Adriana Voj-
tušová (č.2), Peter Ondruš (č.3) a Miroslav tušová (č.2), Peter Ondruš (č.3) a Miroslav 
Mikáč (č.4).Mikáč (č.4).
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60 rokov od udalosti, ktorá zmenila svet 
Máme za sebou obdobie veľkonočných sviat-Máme za sebou obdobie veľkonočných sviat-

kov, ktoré sme strávili doma so svojimi najbliž-kov, ktoré sme strávili doma so svojimi najbliž-
šími alebo na prechádzkach v prírode, či oddy-šími alebo na prechádzkach v prírode, či oddy-
chom v záhradkách. Dúfam, že ste načerpali sily chom v záhradkách. Dúfam, že ste načerpali sily 
do ďalšieho obdobia, ktoré sa, verím, začne niesť do ďalšieho obdobia, ktoré sa, verím, začne niesť 
v duchu uvoľňovania opatrení, keďže aktuálne v duchu uvoľňovania opatrení, keďže aktuálne 
informácie potvrdzujú pomalé znižovanie stavu informácie potvrdzujú pomalé znižovanie stavu 
hospitalizovaných v nemocniciach a tiež pokles hospitalizovaných v nemocniciach a tiež pokles 
počtu nakazených, resp. pozitívne testovaných. počtu nakazených, resp. pozitívne testovaných. 

 Aj v meste sme počas Veľkej noci testovali, pre- Aj v meste sme počas Veľkej noci testovali, pre-
tože hoci sme ako okres v bordovej farbe, potre-tože hoci sme ako okres v bordovej farbe, potre-
bujeme pre nástup do práce výsledky z testova-bujeme pre nástup do práce výsledky z testova-
nia. Situácia sa nám však skomplikovala, nakoľko nia. Situácia sa nám však skomplikovala, nakoľko 
sme dostali informáciu, že Ministerstvo zdravot-sme dostali informáciu, že Ministerstvo zdravot-
níctva SR nepodpísalo zmluvu s poskytovateľom níctva SR nepodpísalo zmluvu s poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkoval zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkoval 
mobilné odberové miesto na hasičskej zbrojnici mobilné odberové miesto na hasičskej zbrojnici 
DHZ v Púchove. Mrzí nás zrušenie predmetného DHZ v Púchove. Mrzí nás zrušenie predmetného 
odberového miesta, ktoré bolo k dispozícii pre odberového miesta, ktoré bolo k dispozícii pre 
všetkých občanov, takmer počas celého týždňa, všetkých občanov, takmer počas celého týždňa, 
ale rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR ale rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR 
nedokáže Mesto Púchov ovplyvniť. Preto, pro-nedokáže Mesto Púchov ovplyvniť. Preto, pro-
sím, využite ostatné odberové miesta v meste, sím, využite ostatné odberové miesta v meste, 
a to či už na mobilnom odberovom mieste na a to či už na mobilnom odberovom mieste na 
SOV-ke na Námestí Slobody, alebo na Kolonke. SOV-ke na Námestí Slobody, alebo na Kolonke. 
Testovať sa bude aj na OM Divadlo Púchov a OM Testovať sa bude aj na OM Divadlo Púchov a OM 
MŠK volejbalová hala, a to dnes (v utorok) i ďalšie MŠK volejbalová hala, a to dnes (v utorok) i ďalšie 
dni, ktoré budú dohodnuté na pravidelnom on-dni, ktoré budú dohodnuté na pravidelnom on-
line krízovom štábe, opäť tento týždeň. Sledujte line krízovom štábe, opäť tento týždeň. Sledujte 
aktuálne informácie na webovej stránke mesta  aktuálne informácie na webovej stránke mesta  
a na oficiálnych mestských sociálnych sieťach. a na oficiálnych mestských sociálnych sieťach. 

Minulý týždeň bola ukončená prvá fáza sčítania Minulý týždeň bola ukončená prvá fáza sčítania 
obyvateľov, v rámci ktorej sa prostredníctvom obyvateľov, v rámci ktorej sa prostredníctvom 
online dotazníka sčítalo 16.060 obyvateľov Pú-online dotazníka sčítalo 16.060 obyvateľov Pú-
chova. Prekonali sme tak predpovede Štatistic-chova. Prekonali sme tak predpovede Štatistic-
kého úradu SR, ktorý ešte pred niekoľkými týž-kého úradu SR, ktorý ešte pred niekoľkými týž-
dňami očakával, že v online fáze sa sčíta iba do dňami očakával, že v online fáze sa sčíta iba do 
70 % obyvateľov evidovaných v registri fyzických 70 % obyvateľov evidovaných v registri fyzických 
osôb. V Púchove sme sa dostali až na 88,78 %.  osôb. V Púchove sme sa dostali až na 88,78 %.  
O prípravách na asistované sčítanie, čo bude O prípravách na asistované sčítanie, čo bude 
ďalšia fáza tohto projektu, sa dočítate aj v aktu-ďalšia fáza tohto projektu, sa dočítate aj v aktu-
álnom vydaní Púchovských novín.álnom vydaní Púchovských novín.

Teším sa, že sme sa v rámci separácie opäť po-Teším sa, že sme sa v rámci separácie opäť po-
sunuli ďalej. Od štvrtku 1. apríla pribudlo v na-sunuli ďalej. Od štvrtku 1. apríla pribudlo v na-
šom meste sedem kusov červeno-bielych košov šom meste sedem kusov červeno-bielych košov 
určených na elektroodpad. Umiestnené boli  určených na elektroodpad. Umiestnené boli  
v časti Sedlište – Okružná, Chmelinec, Námestie v časti Sedlište – Okružná, Chmelinec, Námestie 
slobody, Moravská, Komenského, Obrancov mie-slobody, Moravská, Komenského, Obrancov mie-
ru a Mojmírova. Často sa pýtate, prečo sú len ru a Mojmírova. Často sa pýtate, prečo sú len 

priamo v meste a nie sú v každej mestskej časti? priamo v meste a nie sú v každej mestskej časti? 
Podmienkou od dodávateľa bolo umiestniť tieto Podmienkou od dodávateľa bolo umiestniť tieto 
separačné nádoby v najhustejšie osídlených čas-separačné nádoby v najhustejšie osídlených čas-
tiach mesta, pretože ak sa nebude ich účel plniť tiach mesta, pretože ak sa nebude ich účel plniť 
v dohodnutom rozsahu, budú premiestnené do v dohodnutom rozsahu, budú premiestnené do 
iného mesta. Dôležité je dodržiavať pokyny uve-iného mesta. Dôležité je dodržiavať pokyny uve-
dené na separačnej nádobe, a tiež na stránke dené na separačnej nádobe, a tiež na stránke 
mesta, a vkladať len elektrospotrebiče a batérie, mesta, a vkladať len elektrospotrebiče a batérie, 
ktoré do týchto nádob patria. Ostatné elektro-ktoré do týchto nádob patria. Ostatné elektro-
spotrebiče je potrebné zaniesť priamo na zberný spotrebiče je potrebné zaniesť priamo na zberný 
dvor Podniku technických služieb mesta.dvor Podniku technických služieb mesta.

Minulý týždeň bola ukončená literárna súťaž Minulý týždeň bola ukončená literárna súťaž 
„Čarovanie perom“, ktorá prebiehala pod patro-„Čarovanie perom“, ktorá prebiehala pod patro-
nátom Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Púcho-nátom Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Púcho-

ve a ja ďakujem organizátorke Tamare Blaškovej, ve a ja ďakujem organizátorke Tamare Blaškovej, 
ale hlavne všetkým detským autorom, ktorí sa do ale hlavne všetkým detským autorom, ktorí sa do 
nej zapojili. Stovka príspevkov je dôkazom toho, nej zapojili. Stovka príspevkov je dôkazom toho, 
že deti majú chuť tvoriť, majú fantáziu a lásku  že deti majú chuť tvoriť, majú fantáziu a lásku  
k literatúre. A v tom ich treba naďalej podporo-k literatúre. A v tom ich treba naďalej podporo-
vať. vať. 

Deti a mládež sa stále zapájajú do života v na-Deti a mládež sa stále zapájajú do života v na-
šom meste a ja sa úprimne teším, že ich aktivity šom meste a ja sa úprimne teším, že ich aktivity 
smerujú k pomoci pre tých, ktorí to potrebujú. smerujú k pomoci pre tých, ktorí to potrebujú. 
Dobrovoľníci z nášho CVČ Včielka zabezpeču-Dobrovoľníci z nášho CVČ Včielka zabezpeču-
jú nákupy pre seniorov a vás všetkých, ktorí jú nákupy pre seniorov a vás všetkých, ktorí 
ste v karanténe alebo ste osamelí a požiadate  ste v karanténe alebo ste osamelí a požiadate  
o túto pomoc. ĎAKUJEM! Epidemiologická si-o túto pomoc. ĎAKUJEM! Epidemiologická si-
tuácia sa trošku zlepšuje, ale ekonomické do-tuácia sa trošku zlepšuje, ale ekonomické do-
pady pandémie pre niektoré rodiny sú naozaj pady pandémie pre niektoré rodiny sú naozaj 
fatálne, a preto je tu mestský transparentný účet fatálne, a preto je tu mestský transparentný účet 
SK6909000000005169450413, z ktorého pomá-SK6909000000005169450413, z ktorého pomá-
hame priamo tým, ktorí to potrebujú. Ak Vám to hame priamo tým, ktorí to potrebujú. Ak Vám to 
finančná situácia dovoľuje, môžete i Vy prispieť finančná situácia dovoľuje, môžete i Vy prispieť 
a pomôcť tak svojmu blížnemu. Milan Rúfus to a pomôcť tak svojmu blížnemu. Milan Rúfus to 
krásne vyjadril: krásne vyjadril: 

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľa-„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľa-
hostajného prúdu človečiny oddelí skutočná hostajného prúdu človečiny oddelí skutočná 
ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“ ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“ 

Zázraky sa totiž dejú stále. Zázraky sa totiž dejú stále. 

Jeden sa stal aj pred 60 rokmi. Vtedy Jurij A. Ga-Jeden sa stal aj pred 60 rokmi. Vtedy Jurij A. Ga-
garin, ako prvý človek na svete, vzlietol do vesmí-garin, ako prvý človek na svete, vzlietol do vesmí-
ru. Aj napriek tomu, že to bol jeho jediný let,  ru. Aj napriek tomu, že to bol jeho jediný let,  
z Gagarina sa stal jeden z najznámejších ľudí na z Gagarina sa stal jeden z najznámejších ľudí na 
planéte. Na svojej lodi Vostok 1 obletel Zem a po planéte. Na svojej lodi Vostok 1 obletel Zem a po 
108 minútach pristál. Dvanásty apríl je medziná-108 minútach pristál. Dvanásty apríl je medziná-
rodným sviatkom a považuje sa za Deň triumfu rodným sviatkom a považuje sa za Deň triumfu 
vedy a všetkých, ktorí aj v súčasnosti pracujú  vedy a všetkých, ktorí aj v súčasnosti pracujú  
v kozmickom výskume a priemysle.v kozmickom výskume a priemysle.

Ja Vám prajem pekný týždeň plný zázrakov. Ja Vám prajem pekný týždeň plný zázrakov. 
Prejdite sa po meste, potešte svoje oči zakvitnu-Prejdite sa po meste, potešte svoje oči zakvitnu-
tými záhonmi, ktoré hýria už nádhernými farba-tými záhonmi, ktoré hýria už nádhernými farba-
mi a hľadajte aj v tomto ťažšom období, ktoré mi a hľadajte aj v tomto ťažšom období, ktoré 
nás stále obmedzuje, niečo pekné a nedovoľme nás stále obmedzuje, niečo pekné a nedovoľme 
životu, aby nás zatvrdil. Majte sa krásne.životu, aby nás zatvrdil. Majte sa krásne.

Katarína Heneková Katarína Heneková 
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V prvej fáze sčítania obyvateľov sa prostredníc-V prvej fáze sčítania obyvateľov sa prostredníc-
tvom online dotazníka sčítalo 16.060 obyvateľov tvom online dotazníka sčítalo 16.060 obyvateľov 
Púchova. Prekonali sme tak predpovede Štatis-Púchova. Prekonali sme tak predpovede Štatis-
tického úradu SR, ktorý ešte pred niekoľkými týž-tického úradu SR, ktorý ešte pred niekoľkými týž-
dňami očakával, že v online fáze sa sčíta iba do dňami očakával, že v online fáze sa sčíta iba do 
70 % obyvateľov evidovaných v registri fyzických 70 % obyvateľov evidovaných v registri fyzických 
osôb. V Púchove sme sa dostali až na 88,78 %. osôb. V Púchove sme sa dostali až na 88,78 %. 

Zďaleka ale ešte nie sme na konci. Štatistický úrad Zďaleka ale ešte nie sme na konci. Štatistický úrad 
SR (ďalej ŠÚ SR) bude dnešné číslo online sčítaných SR (ďalej ŠÚ SR) bude dnešné číslo online sčítaných 
postupne dopĺňať porovnávaním údajov z rôznych postupne dopĺňať porovnávaním údajov z rôznych 
databáz, ako napríklad údajmi zo Sociálnej poisťov-databáz, ako napríklad údajmi zo Sociálnej poisťov-
ne, z ministerstva školstva, práce či vnútra, z verej-ne, z ministerstva školstva, práce či vnútra, z verej-
ného zdravotného poistenia či Finančnej správy. Na ného zdravotného poistenia či Finančnej správy. Na 
tento proces mesto nemá priamy vplyv. tento proces mesto nemá priamy vplyv. 

Keď to epidemiologická situácia umožní, ŠÚ SR  Keď to epidemiologická situácia umožní, ŠÚ SR  
v spolupráci s ÚVZ spustí ešte dosčítavanie prostred-v spolupráci s ÚVZ spustí ešte dosčítavanie prostred-
níctvom sčítacích asistentov. Tu opäť urobí Mesto níctvom sčítacích asistentov. Tu opäť urobí Mesto 
Púchov všetko pre to, aby sa sčítali naozaj všetci tí, Púchov všetko pre to, aby sa sčítali naozaj všetci tí, 
ktorí sa online sčítania zúčastniť nemohli, alebo to ktorí sa online sčítania zúčastniť nemohli, alebo to 
nestihli.nestihli.

Prípravy na asistované sčítaniePrípravy na asistované sčítanie
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa 

nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. 

Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, star-Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, star-
ších obyvateľov, obyvateľov v rôznych zariadeniach  ších obyvateľov, obyvateľov v rôznych zariadeniach  
a obyvateľov marginalizovaných komunít. Asistova-a obyvateľov marginalizovaných komunít. Asistova-
né sčítanie bude prebiehať v období 1. 4. 2021 – 31. né sčítanie bude prebiehať v období 1. 4. 2021 – 31. 
10. 2021. O začatí asistovaného sčítania na celom 10. 2021. O začatí asistovaného sčítania na celom 
území SR, alebo v jednotlivých okresoch, rozhodne území SR, alebo v jednotlivých okresoch, rozhodne 
predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úra-predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úra-
dom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionál-dom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionál-
nymi úradmi verejného zdravotníctva. Asistované nymi úradmi verejného zdravotníctva. Asistované 
sčítanie v meste potrvá 6 týždňov.sčítanie v meste potrvá 6 týždňov.

Sčítanie sa s pomocou asistenta:Sčítanie sa s pomocou asistenta:
1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste
Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčí-Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčí-

tania na kontaktnom mieste v meste. Sčítajte sa sami, tania na kontaktnom mieste v meste. Sčítajte sa sami, 
alebo s pomocou stacionárneho asistenta.alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

2. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky2. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky
Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, 

ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu 
požiadate.požiadate.

Chcete požiadať o mobilného asistenta sčíta-Chcete požiadať o mobilného asistenta sčíta-
nia?nia?

Počas doby asistovaného sčítania v meste zavolajte Počas doby asistovaného sčítania v meste zavolajte 
na call centrum (číslo včas zverejní Štatistický úrad na call centrum (číslo včas zverejní Štatistický úrad 

SR) alebo na mestský úrad na telefónne číslo: +421 SR) alebo na mestský úrad na telefónne číslo: +421 
42 46 508 22, príp. +421 42 46 508 14. Pri telefonic-42 46 508 22, príp. +421 42 46 508 14. Pri telefonic-
kom nahlasovaní požiadavky na mobilného asisten-kom nahlasovaní požiadavky na mobilného asisten-
ta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej ta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej 
vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, 
aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť ter-aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť ter-
mín a čas návštevy.mín a čas návštevy.

Veľmi nám záleží na tom, aby sa správnym sčítaním Veľmi nám záleží na tom, aby sa správnym sčítaním 
získali na skvalitňovanie nášho mesta financie, kto-získali na skvalitňovanie nášho mesta financie, kto-
ré nám podľa reálneho počtu obyvateľov s trvalým ré nám podľa reálneho počtu obyvateľov s trvalým 
pobytom patria. Už v tejto prvej fáze sme dosiahli pobytom patria. Už v tejto prvej fáze sme dosiahli 
skvelý výsledok. Opäť sme ukázali, že Púchovčanom skvelý výsledok. Opäť sme ukázali, že Púchovčanom 
na našom meste skutočne záleží. Vo vyčerpávajúcej na našom meste skutočne záleží. Vo vyčerpávajúcej 
situácii, v ktorej posledný rok žijeme, sme sa teraz situácii, v ktorej posledný rok žijeme, sme sa teraz 
zomkli pre spoločné dobro našej mestskej komunity, zomkli pre spoločné dobro našej mestskej komunity, 
nás všetkých. nás všetkých. 

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa online sčítania Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa online sčítania 
zúčastnili. A vám, ktorí ste sa ešte nesčítali, sa určite zúčastnili. A vám, ktorí ste sa ešte nesčítali, sa určite 
čoskoro pripomenieme.čoskoro pripomenieme.

Zuzana Brindzová, vedúca OOaVS MsÚZuzana Brindzová, vedúca OOaVS MsÚ

Púchov sa zrátal nad očakávania!

Nezamestnanosť tu s nami bola stále a je vysoko Nezamestnanosť tu s nami bola stále a je vysoko 
pravdepodobné, že sa s ňou budeme stretávať aj na-pravdepodobné, že sa s ňou budeme stretávať aj na-
ďalej. Ide v podstate o prirodzenú súčasť ekonomiky ďalej. Ide v podstate o prirodzenú súčasť ekonomiky 
každej krajiny. Už viac ako rok ovplyvňuje pandémia každej krajiny. Už viac ako rok ovplyvňuje pandémia 
COVID-19 náš každodenný život. Jednou z oblastí, COVID-19 náš každodenný život. Jednou z oblastí, 
ktorá bola výrazne zasiahnutá, je trh práce, ktoré-ktorá bola výrazne zasiahnutá, je trh práce, ktoré-
ho priaznivý vývoj bol narušený touto pandémiou. ho priaznivý vývoj bol narušený touto pandémiou. 
Svedčia o tom aj ukazovatele miery nezamestnanosti Svedčia o tom aj ukazovatele miery nezamestnanosti 
- po dlhoročnom znižovaní nezamestnanosti jej mie-- po dlhoročnom znižovaní nezamestnanosti jej mie-
ra začala od marca 2020 výraznejšie rásť, v auguste ra začala od marca 2020 výraznejšie rásť, v auguste 
sa vývoj aj kvôli sezónnym prácam a prijatým opat-sa vývoj aj kvôli sezónnym prácam a prijatým opat-
reniam zlepšil, avšak od októbra miera nezamestna-reniam zlepšil, avšak od októbra miera nezamestna-
nosti kontinuálne rástla. nosti kontinuálne rástla. 

V decembri dosiahla celková miera nezamestna-V decembri dosiahla celková miera nezamestna-
nosti úroveň 8,4 %, čo je zvýšenie oproti predchádza-nosti úroveň 8,4 %, čo je zvýšenie oproti predchádza-
júcemu mesiacu o 0,1 percentuálneho bodu (počet júcemu mesiacu o 0,1 percentuálneho bodu (počet 
nezamestnaných narástol približne o 3,5 tisíc osôb). nezamestnaných narástol približne o 3,5 tisíc osôb). 
Miera nezamestnanosti tak už štvrtý mesiac po sebe Miera nezamestnanosti tak už štvrtý mesiac po sebe 
rastie a prekonala tak úroveň z júla 2020, kedy do-rastie a prekonala tak úroveň z júla 2020, kedy do-
siahla svoje maximum po prvej vlne pandémie.  siahla svoje maximum po prvej vlne pandémie.  
V priemere sa zvýšila miera nezamestnanosti v roku V priemere sa zvýšila miera nezamestnanosti v roku 
2020 o 1,5 percentuálneho bodu na 7,6 %. Prejavil sa 2020 o 1,5 percentuálneho bodu na 7,6 %. Prejavil sa 
vplyv pandémie a reštriktívnych opatrení. V minu-vplyv pandémie a reštriktívnych opatrení. V minu-
lom roku začali po niekoľkoročnom poklese (od roku lom roku začali po niekoľkoročnom poklese (od roku 
2013) opäť rásť počty dlhodobo nezamestnaných. 2013) opäť rásť počty dlhodobo nezamestnaných. 
Okrem pokračujúcich reštriktívnych obmedzení by Okrem pokračujúcich reštriktívnych obmedzení by 
sa mali odraziť v pokračujúcom raste počtu neza-sa mali odraziť v pokračujúcom raste počtu neza-
mestnaných v prvom štvrťroku aj viaceré ohlásené mestnaných v prvom štvrťroku aj viaceré ohlásené 
hromadné prepúšťania.hromadné prepúšťania.

Vo februári 2021 dosiahla hodnotu 7,9 % (v me-Vo februári 2021 dosiahla hodnotu 7,9 % (v me-
dziročnom porovnaní nárast o 2,85 p.b.). Analytici dziročnom porovnaní nárast o 2,85 p.b.). Analytici 
predpokladajú, že miera nezamestnanosti dosiahne predpokladajú, že miera nezamestnanosti dosiahne 
úroveň spred konca roka 2019 najskôr v druhej po-úroveň spred konca roka 2019 najskôr v druhej po-
lovici roka 2023. lovici roka 2023. 

V porovnaní s prvou „jarnou“ vlnou pandémie, ne-V porovnaní s prvou „jarnou“ vlnou pandémie, ne-
predpokladáme taký nepriaznivý vývoj nezamest-predpokladáme taký nepriaznivý vývoj nezamest-
nanosti aj vďaka rôznym podporným opatreniam nanosti aj vďaka rôznym podporným opatreniam 
pre zamestnávateľov a zamestnancov. Došlo naprí-pre zamestnávateľov a zamestnancov. Došlo naprí-
klad k predĺženiu poberania dávky v hmotnej núdzi  klad k predĺženiu poberania dávky v hmotnej núdzi  
o dva mesiace. Najviac nezamestnaných pribúda  o dva mesiace. Najviac nezamestnaných pribúda  
v sektoroch ako sú reštaurácie, hotely, cestovný ruch. v sektoroch ako sú reštaurácie, hotely, cestovný ruch. 
Naopak, najmenej nezamestnaných je zo segmentov Naopak, najmenej nezamestnaných je zo segmentov 
verejnej správy, IT, financií a priemyslu.verejnej správy, IT, financií a priemyslu.

Špeciálnou kategóriou sú dlhodobo nezamestnaní, Špeciálnou kategóriou sú dlhodobo nezamestnaní, 
t. j. uchádzači, ktorí sú v evidencii úradu práce viac t. j. uchádzači, ktorí sú v evidencii úradu práce viac 
ako 12 mesiacov. Práve počas krízových období do-ako 12 mesiacov. Práve počas krízových období do-

chádza k výraznému nárastu tejto skupiny, čo môže-chádza k výraznému nárastu tejto skupiny, čo môže-
me sledovať aj na súčasnom vývoji. Ku koncu februá-me sledovať aj na súčasnom vývoji. Ku koncu februá-
ra 2021 úrady práce evidovali až 85,5 tisíc dlhodobo ra 2021 úrady práce evidovali až 85,5 tisíc dlhodobo 
nezamestnaných, čo medziročne predstavuje nárast nezamestnaných, čo medziročne predstavuje nárast 
o 46 %. Táto skupina tvorí viac ako tretinu všetkých o 46 %. Táto skupina tvorí viac ako tretinu všetkých 
evidovaných nezamestnaných. Najhoršie je na tom evidovaných nezamestnaných. Najhoršie je na tom 
Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. Opakom, Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. Opakom, 
najnižšou mierou dlhodobej nezamestnanosti sa najnižšou mierou dlhodobej nezamestnanosti sa 
môže pochváliť Trnavský, Bratislavský, Trenčiansky  môže pochváliť Trnavský, Bratislavský, Trenčiansky  
a Nitriansky kraj. Dlhodobo nezamestnaní sú ohro-a Nitriansky kraj. Dlhodobo nezamestnaní sú ohro-
zení nielen dlhodobou stratou príjmu, ale aj stratou zení nielen dlhodobou stratou príjmu, ale aj stratou 
pracovných návykov a pre pracovný trh sa stávajú pracovných návykov a pre pracovný trh sa stávajú 
neatraktívnymi.neatraktívnymi.

Okres Púchov zaznamenáva od októbra 2020 ná-Okres Púchov zaznamenáva od októbra 2020 ná-
rast nezamestnanosti, čím kopíruje aj celoslovenský rast nezamestnanosti, čím kopíruje aj celoslovenský 
vývoj. V mesiaci február/2021 bola nezamestnanosť vývoj. V mesiaci február/2021 bola nezamestnanosť 
v okrese Púchov na úrovni 5 % (na 63. mieste zo 79 v okrese Púchov na úrovni 5 % (na 63. mieste zo 79 
okresov na Slovensku). S rastúcim počtom neza-okresov na Slovensku). S rastúcim počtom neza-
mestnaných rastie aj záujem o aktivačnú činnosť ako mestnaných rastie aj záujem o aktivačnú činnosť ako 
zo strany miest a obcí, tak aj zo strany uchádzačov zo strany miest a obcí, tak aj zo strany uchádzačov 
o zamestnanie. Tu však narážame na paradoxy. Ko-o zamestnanie. Tu však narážame na paradoxy. Ko-
ronakríza spôsobila nárast nezamestnaných a na ronakríza spôsobila nárast nezamestnaných a na 
druhej strane mimoriadna situácia, ktorá bola v dô-druhej strane mimoriadna situácia, ktorá bola v dô-
sledku koronakrízy vyhlásená, pozastavila uzatvára-sledku koronakrízy vyhlásená, pozastavila uzatvára-
nie nových dohôd a spustenie nových projektov na nie nových dohôd a spustenie nových projektov na 
podporu zamestnanosti. podporu zamestnanosti. 

Mesto Púchov v súčasnosti eviduje 28 aktivačných Mesto Púchov v súčasnosti eviduje 28 aktivačných 
pracovníkov, no už od mája očakáva ich výrazný úby-pracovníkov, no už od mája očakáva ich výrazný úby-
tok. V tomto mesiaci totižto končia dohody, ktoré tok. V tomto mesiaci totižto končia dohody, ktoré 
Mesto Púchov uzatvorilo ešte v priebehu minulého Mesto Púchov uzatvorilo ešte v priebehu minulého 

roka. Nedostatok aktivačných pracovníkov znásobí aj roka. Nedostatok aktivačných pracovníkov znásobí aj 
príchod jari, čo znamená i nárast práce vonku, v areá-príchod jari, čo znamená i nárast práce vonku, v areá-
loch mestských škôlok, ale aj na verejných priestran-loch mestských škôlok, ale aj na verejných priestran-
stvách, kde sa často využívali aj aktivační pracovníci.stvách, kde sa často využívali aj aktivační pracovníci.

Obľúbeným projektom pre nezamestnaných je ak-Obľúbeným projektom pre nezamestnaných je ak-
tivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby, pre-tivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby, pre-
tože tento projekt poskytuje pre nezamestnaných tože tento projekt poskytuje pre nezamestnaných 
najvyššiu sumu príspevku. Podľa informácií z úradu najvyššiu sumu príspevku. Podľa informácií z úradu 
práce, v súčasnosti uzatvárajú dohody na tento pro-práce, v súčasnosti uzatvárajú dohody na tento pro-
jekt len s uchádzačmi, ktorí môžu byť využití ako jekt len s uchádzačmi, ktorí môžu byť využití ako 
dobrovoľníci v zdravotníckej oblasti. dobrovoľníci v zdravotníckej oblasti. 

Okrem aktivačných prác sa Mesto Púchov často Okrem aktivačných prác sa Mesto Púchov často 
zapája aj do rôznych projektov z úradu práce na zapája aj do rôznych projektov z úradu práce na 
podporu zamestnanosti, ktoré sú určené pre zne-podporu zamestnanosti, ktoré sú určené pre zne-
výhodnených uchádzačov o zamestnanie (starších výhodnených uchádzačov o zamestnanie (starších 
ako 50 rokov, dlhodobo nezamestnaných, s najvyššie ako 50 rokov, dlhodobo nezamestnaných, s najvyššie 
dosiahnutým základným vzdelaním). Úrad práce pri-dosiahnutým základným vzdelaním). Úrad práce pri-
spieva Mestu Púchov refundáciou časti mzdy týmto spieva Mestu Púchov refundáciou časti mzdy týmto 
znevýhodneným uchádzačom, poprípade poskytuje znevýhodneným uchádzačom, poprípade poskytuje 
aj ďalšie príspevky na refundáciu nákladov spoje-aj ďalšie príspevky na refundáciu nákladov spoje-
ných so zriadením takéhoto pracovného miesta. ných so zriadením takéhoto pracovného miesta. 

V súčasnosti je Mesto Púchov zapojené do troch V súčasnosti je Mesto Púchov zapojené do troch 
projektov - „Praxou k zamestnaniu 2“, „Pracuj, zmeň projektov - „Praxou k zamestnaniu 2“, „Pracuj, zmeň 
svoj život“ a národný projekt zameraný na margina-svoj život“ a národný projekt zameraný na margina-
lizované rómske komunity. Podobne ako v prípade lizované rómske komunity. Podobne ako v prípade 
aktivačných prác, aj pri týchto projektoch platí, že aktivačných prác, aj pri týchto projektoch platí, že 
uzatváranie nových dohôd je počas mimoriadnej si-uzatváranie nových dohôd je počas mimoriadnej si-
tuácie pozastavené. Ostáva nám len veriť, že čoskoro tuácie pozastavené. Ostáva nám len veriť, že čoskoro 
budú projekty opätovne spustené.budú projekty opätovne spustené.
Zuzana Brindzová, Martina Horečná, OOaVS MsÚZuzana Brindzová, Martina Horečná, OOaVS MsÚ

Vplyv nezamestnanosti na aktivačnú činnosť 
v okrese Púchov – rok od začiatku pandémie
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Pracovníci Podniku technických služieb mesta Pracovníci Podniku technických služieb mesta 
okrášlili pešiu zónu nielen tradičnou kvetinovou vý-okrášlili pešiu zónu nielen tradičnou kvetinovou vý-
zdobou, ale aj veľkonočným vencom a veľkonočným zdobou, ale aj veľkonočným vencom a veľkonočným 
zajačikom, pri ktorom sa radi fotia púchovské deti. zajačikom, pri ktorom sa radi fotia púchovské deti. 
Postarali sa taktiež o výsadbu prvých jarných kvetov Postarali sa taktiež o výsadbu prvých jarných kvetov 
v meste.v meste. Foto: S. Flimmel, MsÚFoto: S. Flimmel, MsÚ

Jarná výzdoba na pešej zóne a výsadba kvetov

Čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom Čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom 
nás kniha oslovuje a naša duša jej odpovedá.  nás kniha oslovuje a naša duša jej odpovedá.  
(André Maurois)(André Maurois)

Marec si už tradične spájame nielen s príchodom Marec si už tradične spájame nielen s príchodom 
jari, ale aj s mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti uči-jari, ale aj s mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti uči-
telia pre žiakov pripravujú aktivity, ktorých cieľom je telia pre žiakov pripravujú aktivity, ktorých cieľom je 
vzbudiť u nich záujem o literatúru a motivovať ich  vzbudiť u nich záujem o literatúru a motivovať ich  
k čítaniu. Ideálne je, keď mládež vníma knihu ako k čítaniu. Ideálne je, keď mládež vníma knihu ako 
priateľa, ale nie každý obľubuje čítanie. Aj na našej priateľa, ale nie každý obľubuje čítanie. Aj na našej 
škole si každoročne pripomíname tento sviatok pí-škole si každoročne pripomíname tento sviatok pí-
saného slova. Rok 2021 je špecifický, ale našli sme saného slova. Rok 2021 je špecifický, ale našli sme 
cestu, ako spoločne so žiakmi absolvujeme rôzne ak-cestu, ako spoločne so žiakmi absolvujeme rôzne ak-
tivity. Tieto sa síce uskutočňovali cez počítače, ale na tivity. Tieto sa síce uskutočňovali cez počítače, ale na 
ich pestrosti sa nič nezmenilo. ich pestrosti sa nič nezmenilo. 

A čo sme robili? Žiaci pripravili projekt o prečítanej A čo sme robili? Žiaci pripravili projekt o prečítanej 
knihe (prezentácie v Power Pointe), niektorí kreslili  knihe (prezentácie v Power Pointe), niektorí kreslili  
a doplnili kresbu textom, iní zase ilustrovali knihu, a doplnili kresbu textom, iní zase ilustrovali knihu, 
ktorú práve čítajú. Vyučujúce si pripravili dotazník  ktorú práve čítajú. Vyučujúce si pripravili dotazník  
o knihách, literárny kvíz pre žiakov o ich postoji k čí-o knihách, literárny kvíz pre žiakov o ich postoji k čí-
taniu a knihám, uskutočnila sa súťaž v rýchlom čítaní, taniu a knihám, uskutočnila sa súťaž v rýchlom čítaní, 
žiaci vyhľadávali a posielali citáty o knihách. Pozre-žiaci vyhľadávali a posielali citáty o knihách. Pozre-
li sme si prezentáciu Kniha, kde sme sa dozvedeli, li sme si prezentáciu Kniha, kde sme sa dozvedeli, 
aká kniha je najmenšia, najväčšia, najdrahšia a ktoré aká kniha je najmenšia, najväčšia, najdrahšia a ktoré 
kníhkupectvo je najstaršie. Prepojili sme výtvarnú kníhkupectvo je najstaršie. Prepojili sme výtvarnú 
výchovu so slovenským jazykom a žiaci kreslili ilus-výchovu so slovenským jazykom a žiaci kreslili ilus-
trácie k slovenským ľudovým rozprávkam, vytvárali trácie k slovenským ľudovým rozprávkam, vytvárali 
záložky do kníh s motívom známeho literárneho hr-záložky do kníh s motívom známeho literárneho hr-
dinu. V aktivite – Hádaj, čo čítam – si žiaci pripravili dinu. V aktivite – Hádaj, čo čítam – si žiaci pripravili 
indície, podľa ktorých ostatní spolužiaci zistili názov indície, podľa ktorých ostatní spolužiaci zistili názov 
knihy. Zaujímavé bolo aj čítanie učiteľky žiakom knihy. Zaujímavé bolo aj čítanie učiteľky žiakom 
(GUMP, Domov pre neobyčajné deti). (GUMP, Domov pre neobyčajné deti). 

Samozrejme, že sme ani tento rok nevynechali re-Samozrejme, že sme ani tento rok nevynechali re-
citačnú súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdo-citačnú súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdo-

slavov Kubín. Úlohou žiakov bolo zistiť, prečo práve slavov Kubín. Úlohou žiakov bolo zistiť, prečo práve 
marec venujeme knihe. Takže, ako to je? Od roku marec venujeme knihe. Takže, ako to je? Od roku 
1955 si pripomíname Marec - Mesiac knihy na počesť 1955 si pripomíname Marec - Mesiac knihy na počesť 
Mateja Hrebendu (10.3.1796 - 16.3.1880) – národné-Mateja Hrebendu (10.3.1796 - 16.3.1880) – národné-
ho buditeľa, ľudového spisovateľa, ktorý sa podie-ho buditeľa, ľudového spisovateľa, ktorý sa podie-
ľal na šírení slovenskej knižnej tvorby. Hoci mal od ľal na šírení slovenskej knižnej tvorby. Hoci mal od 
narodenia zrakovú vadu a neskôr oslepol, láska ku narodenia zrakovú vadu a neskôr oslepol, láska ku 
knihám ho neopustila, a tak chodil od domu k domu  knihám ho neopustila, a tak chodil od domu k domu  

a prosil ľudí, aby mu čítali. Dnes už úlohu Mateja Hre-a prosil ľudí, aby mu čítali. Dnes už úlohu Mateja Hre-
bendu plnia knižnice, kníhkupectvá, škola a rodina.  bendu plnia knižnice, kníhkupectvá, škola a rodina.  
I keď kniha tiež prechádza nevyhnutným vývojom od I keď kniha tiež prechádza nevyhnutným vývojom od 
tlačenej podoby k elektronickej, veríme, že zostane tlačenej podoby k elektronickej, veríme, že zostane 
súčasťou našich životov a bude stále najlepšou pria-súčasťou našich životov a bude stále najlepšou pria-
teľkou človeka. teľkou človeka. 

Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry,  Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry,  
ZŠ Mládežnícka ZŠ Mládežnícka 

Marec – Mesiac knihy na ZŠ Mládežnícka 
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Mestská polícia

Medzinárodná stránka projektu 
S príchodom veľkonočných sviatkov obvykle 

prichádzalo k zvýšenému počtu krádeží na železnič-
ných staniciach. Policajný zbor v spolupráci so Želez-
nicami Slovenskej republiky od 26. marca podporili 
preventívnu kampaň Stop vreckovým zlodejom. Ide 
o slovenskú verziu európskej kampane.

Hlavnou myšlienkou kampane je zvýšenie pove-
domia verejnosti o metódach tzv. vreckových zlo-
dejov, ktorí využívajú rôzne triky na páchanie tejto 
proti spoločenskej činnosti, a tým prispieť k jej pred-
chádzaniu. Jednotné logo kampane, ktoré sa na-
chádza na rôznych materiáloch kampane, bude roz-
šírené nielen v online priestore, ale aj v priestoroch 
železničných staníc v rôznych európskych krajinách a 
bude tak cestujúcim pripomínať podstatu kampane. 

POMÁHAME A CHRÁNIME
Viceprezident Policajného zboru gen. Róbert Bo-

zalka: „Vreckoví zlodeji sú, bohužiaľ, od nepamäti 
súčasťou železničnej dopravy. Policajný zbor sa to-
muto problému venuje na dennej báze, avšak najú-
činnejšou prevenciou je obozretnosť od samotných 
cestujúcich. Vreckoví zlodeji sa snažia vymýšľať rôzne 
techniky klamstiev, ktorými svoju obeť zmanipulujú 
a poľahky sa tak dostanú k hotovosti alebo k iným 
cennostiam. Vítame preto medzinárodnú preventív-
nu kampaň, ktorá pútavým spôsobom predstavuje 
časť z techník kriminálnikov. Aktívne sa do jej propa-
gácie zapojíme a budeme sa snažiť aj takouto cestou 
pomáhať a ochraňovať občanov Slovenskej republi-
ky, ktorí si za spôsob dopravy vybrali železnice.“

„K infraštruktúre ŽSR patria aj budovy železničných 
staníc a nástupištia, kde prichádza ku krádežiam. Táto 
preventívna kampaň upozorňuje cestujúcu verejnosť 
na potenciálne nebezpečenstvo hravou formou, ktorá 
je dobre zapamätateľná. Verím, že vďaka spoločným 
preventívnym aktivitám a obozretným cestujúcim sa 
nám do budúcnosti podarí znížiť krádeže na minimum“, 
uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila. 

POSTAVIČKY V HLAVNÝCH ÚLOHÁCH
Celá kampaň je postavená na farebných posta-

vičkách, ktoré predstavujú rôzne spôsoby páchania 
tzv. vreckových krádeží. Prvá fáza sa bude realizo-
vať v období od 26. marca 2021 do 2. apríla 2021  
s dôrazom na cestujúcich v železničnej doprave, ale 
prostredníctvom sociálnych sietí zasiahne aj širokú 
verejnosť. Vytvorila ju nemecká Spolková polícia  
s podporou RAILPOL-u – Európskej asociácie želez-
ničných polícií a EUCPN – Európskej sieti na pred-
chádzanie trestnej činnosti s cieľom eliminácie krá-
deží na osobách. K dispozícií je aj webová stránka 
www.stop-pickpockets.eu s informáciami ako pred-
chádzať tzv. vreckovým krádežiam.

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD
V roku 2020 bolo celkovo ku škode cestujúcej verej-

nosti v železničnej doprave spáchaných 266 krádeží 
a v roku 2019 bolo týchto skutkov 308. Z uvedené-

ho počtu bolo v roku 2020 vo vlakoch spáchaných 
117 krádeží a 133 krádeží na železničných staniciach,  
6 skutkov bolo spáchaných na nástupištiach a 10 
skutkov na iných miestach. 

V rámci predchádzania aj takýmto krádežiam na 
osobách a krádežiam batožiny cestujúcej verejnosti 
a za účelom zvýšenia dohľadu nad verejným pori-
adkom a bezpečnosťou cestujúcej verejnosti, ako aj  
z dôvodu zvýšenia dohľadu nad bezpečnosťou a ply-
nulosťou železničnej dopravy a plnenia ďalších úloh 
vykonávajú príslušníci Policajného zboru služby že-
lezničnej polície Policajného zboru hliadkovú službu 
nielen na železničných staniciach a v ich okolí, ale aj 
vo vlakoch osobnej prepravy, či už v rámci vnútro-
štátnej alebo medzinárodnej dopravy.

KAMPAŇ V ČASE PANDÉMIE
Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu  

v súvislosti so šírením pandémie ochorenia Covid-19 
je v tejto prvej fáze celoeurópskej preventívnej kam-
pane na Slovensku zvolená prevažne bezkontaktná 
forma preventívnej kampane a jej medializácia bude 
prebiehať na sociálnych sieťach Policajného zboru  
a Železníc Slovenskej republiky, ako aj formou umie-
stnenia plagátov v priestoroch železničných staníc.

Zdroj: ŽSR

Stop vreckovým zlodejom
Znečistili cestu
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie o znečistení verejnej komunikácie 
v púchovskej mestskej časti Ihrište v smere na 
Hoštinú. Hliadka zistila, že komunikáciu znečistil 
automobil muža z Nimnice. Ten hliadku informo-
val, že jeho nákladné vozidlo znečistilo vozovku 
pri zemných prácach, práve čaká mechanizmus 
na očistenie vozovky a zatiaľ čistia vozovku lopa-
tami. V súvislosti s preverovaním oznámenia bol 
zistený ako ďalší znečisťovateľ zo Zubáku, ktorý 
taktiež vykonával očistenie miestnej komunikácie 
od blata. Osoby boli oboznámené so sťažnosťou 
a vyzvané na dôkladné očistenie miestnej komu-
nikácie. 

Nariadenia treba rešpektovať...
Mestskí policajti preverovali telefonické ozná-

menie, že v areáli skateparku je skupinka asi 30 
maloletých, ktorí tam požívajú alkohol a nemajú 
rúška. Na mieste hliadka zistila, že z areálu uteká 
asi dvadsať mladíkov nezisteného veku. Zostá-
vajúci mladíci vo veku 12 až 22 rokov povedali, 
že sa venujú skateboardingu alebo freestyle ko-
lobežkovaniu. Chlapci pozbierali asi tri plastové 
fľaše a zahodili do nádoby na odpad. Hliadka sa 
s prítomnými porozprávala o oznámeniach, ktoré 
na nich ľudia podávajú a o potrebe pri športovej 
činnosti rešpektovať platné zákony, VZN a naria-
denia. Porušovanie zákonov a nariadení v čase 
prítomnosti hliadky nebolo zistené.

Nadávali okoloidúcim...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici obrancov mie-
ru, kde mala na detskom ihrisku skupina mladých 
ľudí vulgárne nadávať okoloidúcim. Hliadka na 
mieste našla troch mladých chlapcov a jedno 
dievča, ktorí sa dopustili priestupku proti verejné-
mu poriadku. Všetkých troch vyriešili napomenu-
tím a z verejného priestranstva ich vykázali.

Na lavičke za dvadsať....  
Mestskí policajti zasahovali na základe telefonic-
kého oznámenia na Námestí slobody, kde spal 
na lavičke neznámy muž. Hliadka na mieste našla 
muža z Púchova, ktorý bol evidentne pod vply-
vom alkoholu. Previezli ho do miesta bydliska, 
kde si ho prevzala manželka. Priestupok proti ve-
rejnému poriadku potrestala hliadka dvadsaťeu-
rovou pokutou. 

Nebezpečný poklop
Hliadka púchovskej mestskej polície prevero-

vala telefonické oznámenie o nebezpečnom 
poklope na kanalizácii za Základnou školou Ko-
menského. Mestskí policajti vykonali z miesta 
fotodokumentáciu a o prípade informovali pove-
reného pracovníka Podniku technických služieb 
mesta Púchov, ktorý zabezpečil nápravu. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla 
v Púchovskom okrese v minulom týždni o 35 per-
cent na úroveň 421 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Zároveň bola tretia najvyššia v Trenčianskom samo-
správnom kraji. Informoval o tom Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Trenčíne.

V Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili le-
kári v minulom týždni 656 akútnych respiračných 
ochorení, čo predstavuje priemernú chorobnosť 343 
ochorení na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s pred-
chádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia o 14 percent. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochore-
nia bola v Trenčianskom samosprávnom kraji v minu-
lom týždni v okrese Bánovce nad Bebravou, kde do-
siahla úroveň 463 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Najnižšia chorobnosť – 120 ochorení na 100.000 oby-
vateľov, bola v minulom týždni v Ilavskom okrese. 

Z celkového počtu ochorení nahlásili lekári iba 16 
ochorení na chrípku, čo predstavuje chorobnosť 
osem ochorení na 100.000 obyvateľov. V porovnaní 
s predchádzajúcim týždňom klesla v Trenčianskom 
kraji chorobnosť o 71 percent.    

 (r)

Chorobnosť na ARO klesla v okrese o 35 percent
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Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov 

Zápis do 1. ročníka bez prítomnosti detí 

  7. apríl 2021   

                                    od 14:00 do 17:00 hod. 

          14. apríl 2021          

                                  (21. apríl 2021 – náhradný termín) 

  Povinnosť vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy. 

Prineste si so sebou občiansky preukaz, rodný list 

dieťaťa, čestné prehlásenie druhého zákonného zástupcu, 

poplatok 12 € na učebné pomôcky a prípadne vyplnené tlačivá 

(ŠKD, ŠJ), ktoré sú zverejnené na webovej stránke školy:  

                          www.zsgorazdovapuchov.edupage.org 

                  

Ponúkame: 

§ výučbu anglického a nemeckého jazyka  od 1. ročníka, 

§ športové triedy od 5. ročníka: volejbal - plávanie - futbal, 

§ pomoc špeciálneho pedagóga, psychológa  a asistentov učiteľa, 

§ moderne vybavené odborné učebne s interaktívnymi tabuľami, 

§ výučbu cez interaktívnu podlahu a s programovacími robotmi, 

§ veľký výber záujmových krúžkov, 

§ školskú knižnicu a čitáreň, 

§ viacúčelový športový areál, dve telocvične, malé dopravné 

ihrisko a učebňu v prírode, 

§ činnosť školského klubu od 5,45 hod. do 16,00 hod. 

  Tešíme sa na Vás! 
 

 

Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov

ZZÁÁPPIISS  DDOO  11..RROOČNNÍÍKKAA

Na zápis prichádzajú zákonní zástupcovia bez prítomnosti dieťaťa.

 TTeerrmmíínnyy  pprreevvzzaattiiaa  rroozzhhooddnnuuttíí::

 07. apríla 2021 od 14:00 do 17:00 hod.

 14. apríla 2021 od 14:00 do 17:00 hod.

 21. apríla 2021 od 14:00 do 17:00 hod.

Zákonní zástupcovia dieťaťa vyplnia elektronickú prihlášku do 06. apríla 2021.

                         PPrrii  pprreebbeerraanníí  rroozzhhooddnnuuttiiaa  jjee  ppoottrreebbnnéé  ssoo  sseebboouu  pprriinniieessť::

 občianky preukaz zákonného zástupcu

 rodný list dieťaťa 

 Ak nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vypísať

 ju môžete v uvedených termínoch priamo v škole

   PPoonnúúkkaammee::                                                                                                                                                                                                            

 individuálny prístup, pomoc špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa

 matematiku na šachovnici, výučbu ANJ od 1.ročníka 

 podporu žiakov vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach

 pohybovú prípravu a pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu 

 moderne vybavené učebne, zrenovovanú telocvičňu

 rozmanité záujmové krúžky a rôzne školské akcie pre deti a ich rodičov 

 príjemné rodinné prostredie, areál s parkom a zeleňou, multifunkčné ihrisko 

 stravovanie v školskej jedálni, vynovenú školskú knižnicu 

 školský klub detí s pestrou činnosťou rozvíjajúcou detskú tvorivosť

                                                                      TTEEŠŠÍÍMMEE    SSAA  NNAA  VVÁÁSS!!

                                                                                                  

                                                                                            

Zápis
do 1. rocníka

Čo netreba zabudnúť?

Čo Vám ponúkame?

INFO: www.zskompv.edupage.org

ZŠ J. A. Komenského, Komenského 652/50, 020 01 Púchov

Vážení rodičia, milé deti, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na

dňa
od 14:00 do 17:00

 7. apríla 2021 

       14. apríla 2021 od 14:00 do 17:00

 od 14:00 do 17:00 

Náhradný termín 21. apríla 2021

na web stránke – zápis )
-    je
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V spolupráci s Mestom Púchov 
Mestská knižnica Vladimíra Roya 
pripravila zaujímavú súťaž pre 
žiakov základných škôl, ktorá 
môže odhaliť tvoj talent. Do kon-
ca marca mohli posielať svoje prí-
spevky a každý týždeň vyberáme 
niekoľko príspevkov na zverejne-
nie v Púchovských novinách.

V krajinke Záhradkovo 
Víla Zeleninka zaviala do Záhrad-

kova malé semienka. Prikázala im, 
aby pekne rástli, dobre si spolu 
vychádzali. Dopriala im všetko, čo 
potrebovali: vodu, svetlo aj teplo. 
Semienka začali klíčiť a vyrastať  
z nich malé rastlinky. Jedného dňa 
sa stalo niečo nevídané-neslýchané. 
Rastlinky sa začali medzi sebou há-
dať a závidieť si. Mrkva hundrala: „Ci-
buľa, keď vyrastie má veľa šiat a mne 
narastú strapaté vlasy. Prestanem 
rásť!“ Aj cibuľa frflala: „Keď vyrastiem 
budem mať veľa šiat. Kto bude toľké 
šaty nosiť? Prestanem rásť!“ Nespo-
kojná bola aj reďkovka: „Tá rajčina, 
tá sa má. Vyrastie a všetko vidí a ja 
len v zemi trčím. Prestanem rásť!“  
A tak všetky rastlinky v Záhradkove 
prestali rásť. Zlý pýr sa potešil. Chcel 
ovládnuť celú záhradku. Postupne sa 
rozrastal. Rastlinky sa zľakli. Nechce-
li mať pýr v záhradke. Uvedomili si, 
že sa správali zle. Udobrili sa a zača-
li opäť rásť. Spoločne sa zlého pýru 
zbavili. 

V Záhradkove bolo opäť veselo, fa-

rebne, voňavo a chutne. A tak tomu 
bolo už navždy. 

Samuel Turza, 5. ročník

O premiérovi Kaktusovi, 
ktorý nezjedol pukance

V malebnej krajine Agárii, na kop-
ci, v malom domčeku, žil premiér 
Kaktus. V sobotu, o 14:36, pocítil  
v dolnej časti brucha bolesť a začul 
divné zvuky. Najprv si myslel, že mu 
asi v bruchu vyhrávajú muzikanti, 
ale potom si povedal, že žiadnym 
muzikantom nezaplatil, aby mu hrali 
v bruchu. Z police vzal knihu s ná-
zvom Ľudské telo, keď ju však otvo-
ril, vyľakal ho obrázok prekrveného 
mozgu. Rozhodol sa, že nič nebude 
vyhľadávať a pôjde von.

Išiel teda von až prišiel k domčeku, 
ktorý práve hral karty. Zaklopal 
na dvere a opýtal sa či môže vojsť. 
Dom odpovedal, že je mu to jedno, 
hlavne nech ho neruší. Po špičkách 
vstúpil dnu a uvidel starú ženu spi-
acu v kresle. V ruke držala plnú pan-
vicu popukaných pukancov. Premiér 
Kaktus otvoril obrovskú chladničku 
a našiel v nej seno. Trochu ho to pre-
kvapilo, ale keďže bol očividne hlad-
ný, dal seno do mikrovlnky a nastavil 
ohrievanie na päť minút. Ako mikro-
vlnka pípla, stará žena sa prebudila, 
chytila milého premiéra za ruku, 
priviedla ho k dverám a vyhodila ho  
z domu. 

Cestou domov uvidel kino. Práve 
premietali film s názvom Som hlad-

ný. Premiér Kaktus dosť zosmutnel. 
Vedľa kina stál obchod s praclíkmi. 
Už ani nešiel dnu.

Greta Amina Tábory, 11 rokov

Rozprávkové mesto
Bola raz jedna krajina. V krajine 

bolo rozprávkové mesto, v ktorom 
žili malí trpaslíci. No bývali v ňom 
aj obyčajní ľudia. V príbehu budem 
spomínať tri osoby. Pani Raťafákovú 
, pani Frankenštajnovú a pani Bom-
bovú. Mimochodom, pani Raťafáko-
vá bola najtučnejšia osoba v meste. 
Keď jej niekto požičal bicykel, rozpa-
dol sa. 

Pani Raťafáková sa šla prejsť. Ne-
bolo by na tom nič čudné, ale na 
prechádzky chodila o druhej v noci. 
Keď tu zrazu započuje zvuky. Pred jej 
očami sa zjavilo asi desať trpaslíkov. 
Keď ju zbadali, rýchlo sa rozutekali. 
V tej hlbokej tme si pred sebou ne-
všimli veľkú jamu ako svet. 

Všetci do nej spadli a skončili  
v jame na jednej kope. Ako za nimi 
pani Raťafáková bežala, skončilav 
tej jame aj ona. Pripučila ich svojim 
veľkým telom, od najmenšieho až po 
toho najväčšieho.

Boli v nej uväznení až do skorého 
rána. Keď sa pozviechali boli hladní  
a smädní. Kričali: „Pomóc!“

„Čo bude teraz s nami?“ spýtal sa 
najmenší trpaslík.

Ráno šla pani Frankenštajnová 
na prechádzku po cestičke, ktorou 
chodieva každé ráno. Zbadala niečo 

nevšedné. Pred očami sa jej zjavila 
veľká jama ako kráter.

Pani Frankenštajnová mala zázrač-
né schopnosti, na čo pomyslela to 
sa jej splnilo. Odčarovala pani Raťa-
fákovú a trpáslíci boli zachránení. 
Pomohla im z jamy von a zobrala 
ich ku svojej najlepšej priateľke pani 
Bombovej, ktorá im dala napiť a na-
jesť. Všetci boli spokojní a šťastní  
a na túto príhodu už len veselo spo-
mínali. A pani Raťafáková? Tú odvte-
dy nikto nikdy nevidel. 

Laura Sádecká, 9 rokov

Slovensko naše 
Slovenská pôda, naša rodná zem,
tu vyrastal som v detstve,
na tom krásnom mieste. 
Tam život stráviť chcem, 

kde týčia sa skaly dvojkrížia 
a potoky tichom šumia,
kde nádher príroda je vyššia 
a vietor veje v zlatisté polia,

mocné Váhu pramene
korytá tam myjú.
Plné vysokej zelene, 

stromy tlsté do nebies ta rastú,
nebo modré na zem hľadí,
na ríšu zvieraciu,

čo medvede med berú,
aby dobre spali,
srnce kolmo horu režú,
aby potravu získali,

a tí vlci statní,
na preďalekú zem vyjú,
králiky, kožuch matný,
do nory sa skryjú. 

Rybami sa hemžia,
potoky i rieky,
raky na pobrežia,
šum hmyzu, v tráve sa rozlieha,
Všade je zvierat plno.
Hoj, to je vám nádhera!

Adam Gerschdorf, 9. ročník

Sen o Ruženke 
Včera bol piatok.
Navštívil ma malý škriatok.
Pošepkal mi do uška,
aby som zavrela očká.
Keď som očká zavrela,
Ruženku som zazrela.
Poď sa Dominika, poď sa hrať,
nechce sa mi viacej spať!
Spolu sme sa hrali, smiali,
veľmi pekne sme zabávali.
Bol to ozaj krásny deň.
Škoda, že to bol len sen!

Dominika Turzová, 2. ročník

Literárna súťaž Čarovanie perom
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Jednotlivé fázy očkovania sa spúšťajú otvore-
ním prihlasovania pre príslušné skupiny obyva-
teľov vo formulári na prihlasovanie v centrálnom 
objednávkovom systéme. Ak spĺňate isté kritériá, 
zaregistrovať sa môžete aj ako náhradník v kon-
krétnej nemocnici alebo v očkovacom centre.

Ak patríte do jednotlivých fáz, môžete požiadať  
o očkovanie. Pred očkovaním sa však musíte najskôr 
zaregistrovať prostredníctvom formulára. Prihlásiť sa 
na očkovanie je možné aj telefonicky. Táto možnosť 
je prioritne určená pre seniorov, ktorí nemajú prístup 
na internet alebo im chýbajú dostatočné zručnosti. 
Ministerstvo zdravotníctva rozšírilo možnosti CO-
VID-19 infolinky 0800 174 174 (zo zahraničia +421 
270 074 174), ktorú môžete kontaktovať aj v prípa-
de zmeny termínu očkovania či testovania v rámci 
odberných miest v pôsobnosti rezortu. Infolinka je  
k dispozícii nonstop 24/7. Najrýchlejšie sa dovoláte  
v neskorých nočných hodinách.

Ako môžem zrušiť termín na očkovanie?
Od konca marca existuje už aj možnosť zmeniť ale-

bo zrušiť termín očkovania priamo v rezervačnom 
systéme. Nie je viac potrebné kontaktovať Call Cent-
rum NCZI. Naďalej je však možné zrušiť termín aj tele-
fonicky na čísle 02/32 35 30 30 (NCZI, denne od 7.00 
do 20.00) alebo 0800 174 174, zo zahraničia +421 270 
074 174 (MZ SR, nonstop).

Ak sa budem preobjednávať (pôvodný termín 
som zrušil), použijem COVID-19-PASS z prvého 
objednania?

Áno. Pokiaľ už pre daného človeka v systéme exis-
tuje COVID-19-PASS, bude ho mať naďalej. Každý člo-
vek má iba jeden na všetky úkony.

Ak pôjdem na preočkovanie, pôjdem na rovna-
ké miesto ako som bol prvý krát?

Na preočkovanie pôjdete na to isté miesto ako pri 

prvej vakcinácii, o termí-
ne budete informovaný. 
Osoby na druhú dávku 
vakcíny nemusia byť znova 
zaregistrované. Kritériom 
je, že odo dňa podania 
prvej dávky očkovacej lát-
ky uplynulo aspoň 28 ka-
lendárnych dní (v prípade 
vakcíny od AstraZenecy je 
to 10 týždňov).

Nedarí sa mi objednať 
sa na očkovanie, v čom je 
problém?

Najčastejším problémom 
pri registrácii na očkovanie 
býva, že sa pri prvej regis-
trácii (napr. pri testovaní) 
dostali do systému chyb-
né údaje. Teda napríklad 
zlý tvar mena, priezviska, 
uvádzanie titulu. V takýchto prípadoch systém vy-
hodnotí, že ide o inú osobu a registrácia na dané rod-
né číslo je neúspešná. Žiadateľ si tieto údaje môže 
opraviť sám na webe korona.gov.sk, prípadne môže 
kontaktovať Call Centrum NCZI (02/32 35 30 30).

Ako sa môžem prihlásiť na očkovanie ako ná-
hradník?

Nemocnice volajú náhradníkov v prípade, že sa 
nenaplnia všetky voľné miesta v danom termíne, 
alebo keď sa nedostaví niekto, kto bol zaregistrovaný 
na konkrétny termín. Zoznamy náhradníkov nie sú 
centralizované a vedú si ich jednotlivé nemocnice a 
očkovacie centrá samostatne. Ako náhradník sa mô-
žete prihlásiť na miestach zverejnených na webe MZ 
SR či jednotlivých samosprávnych krajov.

Kto môže požiadať o očkovanie v jednotlivých 
fázach?

Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do 
aktuálne otvorenej fázy, a taktiež tí, ktorí patria do 
predchádzajúcich fáz očkovania.

Napríklad: Je otvorená 5. fáza a ja patrím do  
1. fázy, môžem teda požiadať o očkovanie. Ak by 
som bol napríklad v 6. fáze, zatiaľ nemôžem požiadať  
o očkovanie.

Podrobný prehľad jednotlivých fáz a kritérií určo-
vania poradia očkovania osôb proti ochoreniu CO-
VID-19 nájdete na webe Slov-Lex. 

Národné centrum zdravotníckych informácií,
 foto: pixabay

Očkovanie proti COVID-19: Kedy a ako sa objednať 

Svetový deň zdravia 7. apríla 2021 vyzýva k za-
pojeniu sa do novej kampane zameranej na bu-
dovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta. 

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) čoskoro 
uverejní ďalšie podrobnosti a robí to pretože:

Náš svet je nespravodlivý. Niektorí ľudia môžu žiť 
zdravšie a majú lepší prístup k zdravotnej starostli-
vosti ako ostatní, a to hlavne kvôli podmienkam,  
v ktorých sa narodia, rastú, žijú, pracujú a starnú.

Niektoré komunity po celom svete zápasia s nízky-
mi dennými príjmami, majú zhoršené podmienky na 
bývanie a vzdelanie, menej pracovných príležitostí, 
majú väčšiu rodovú nerovnosť a majú obmedzený 
prístup k bezpečnému životnému prostrediu, čistej 
vode a vzduchu, bezpečným potravinám a zdravot-

nej starostlivosti. To vedie k zbytočnému utrpeniu, 
chorobám, ktorým sa dá vyhnúť, a k predčasnej smr-
ti, čo poškodzuje našu spoločnosť a hospodárstvo.

Nie je to len nespravodlivé, ale je možné tomu aj 
zabrániť. Preto SZO vyzýva vedúcich predstaviteľov 
jednotlivých štátov, aby boli zabezpečené pre ka-
ždého také životné a pracovné podmienky, ktoré 
podporujú naše zdravie. Zároveň ich vyzývajú, aby 
monitorovali nerovnosti v oblasti zdravia a aby bol 
zabezpečený prístup ku kvalitnej zdravotnej starost-
livosti pre každého, kdekoľvek a kedykoľvek ju potre-
buje. SZO sa zaväzuje zabezpečiť, aby si ktokoľvek  
a kdekoľvek mohol uplatniť svoje právo na kvalitnej-
šie zdravie.

Fakty uvedené podľa SZO v roku 2021: Minimálne 

polovica svetovej populácie ešte stále nemá prístup 
ku základnej zdravotnej starostlivosti.

Asi 100 miliónov ľudí sa ocitá pod hranicou extrém-
nej chudoby (definovanej ako živobytie z 1,90 USD 
alebo menej denne), pretože musia platiť za zdravot-
nú starostlivosť.

Viac ako 930 miliónov ľudí (asi 12% svetovej popu-
lácie) minie najmenej 10% svojho rozpočtu na do-
mácnosť na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Všetky členské štáty OSN sa dohodli, že sa pokúsia 
dosiahnuť všeobecné zdravotné poistenie do roku 
2030 ako súčasť cieľov udržateľného rozvoja.

Primárna zdravotná starostlivosť môže pokryť 80 až 
90% zdravotných potrieb ľudí počas celého života.

Pokrytie očkovaním zostáva na úrovni 85% (v roku 
2017), takže 19,9 milióna detí je ohrozených ochore-
niami, ktorým sa dá predísť očkovaním.

Príjmovou chudobou bolo na Slovensku v roku 
2019 ohrozených celkovo 11,9 % obyvateľov, čo 
predstavuje približne 640-tisíc osôb. Nárast chudoby 
pokračoval v úplných rodinách s viac deťmi alebo  
v domácnostiach, kde žili deti len s jedným rodičom.

Pod hranicou chudoby žilo na Slovensku približne 
každé piate dieťa, presne 19,0 % osôb z uvedenej 
vekovej skupiny, čo predstavuje približne 187-tisíc 
osôb do 18 rokov. Tento stav je odrazom príjmovej 
situácie domácnosti, v ktorej dieťa žije. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
v Považskej Bystrici, Foto: pixabay

Svetový deň zdravia 2021: 
Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta
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Zdravý životný štýl
• Konzumujte vyváženú zdravú stravu, najmä u detí 

zaraďujte do jedálnička ovocie a zeleninu (obsahujú 
dôležité vitamíny a minerály), nízkotučné mliečne vý-
robky (obsahujú vitamín D), orechy (obsahujú zinok), 
strukoviny, celozrnné pečivo a biele mäso (obsahuje 
dôležité aminokyseliny),

• Venujte sa pohybu v čo najvyššej možnej miere, 
podporujte pohyb aj u detí (deti 3- až 6-ročné by mali 
tráviť v pohybe aspoň 2 až 4 hodiny, staršie deti naj-
menej hodinu),

• Snažte sa zvládať stres relaxačnými technikami;  
u detí je potrebné vytvárať bezpečný režim v domá-
com prostredí, neprenášať na ne stresové situácie, bu-
dovať u nich pocit bezpečia v rodinnom kruhu,

• Dodržiavajte zásady hygieny; u detí budujte a pes-
tujte hygienické návyky (časté umývanie rúk) od najú-
tlejšieho detstva;

• Dodržiavajte vhodný spánkový režim, nakoľko 
dlhodobý nedostatok spánku vedie k vzniku úzkosti 
a depresií. 

Pobyt na pracovisku:
• V čase nepriaznivej epidemickej situácie by ste mali 

byť osobne na pracovisku iba v prípade, ak povaha va-
šej práce neumožňuje prácu z domu.

• V žiadnom prípade nechoďte na pracovisko po rizi-
kovom kontakte či s akýmikoľvek príznakmi akútneho 
respiračného ochorenia.

• Ak sa u vás objavia príznaky až keď ste v práci, oka-
mžite o tom informujte nadriadeného a izolujte sa od 
kolegov či klientov.

• Ak nemôžete byť na pracovisku či v kancelárii sami, 
majte v spoločnosti kolegov správne nasadený re-
spirátor a majte dostatočné rozostupy, ak to priestor 
dovoľuje. Respirátor si nesnímajte na miestach, kde je 
zvýšený pohyb osôb (napríklad chodby, toalety, ku-
chynka).

• Používanie výťahov obmedzte v maximálnej mož-
nej miere. Odporúčame, aby sa kapacita výťahov zní-
žila aspoň na štvrtinu maximálne povoleného počtu 
osôb.

• V najvyššej možnej miere obmedzte fyzický kontakt 
s klientmi alebo spolupracovníkmi (porady, konferen-
cie) napríklad využívaním online technológií alebo 
telefonickej komunikácie.

• Porád, ktoré prebiehajú prezenčne, by sa mali zú-
častňovať iba tie osoby, ktorých prítomnosť je nevy-
hnutná.

• Vyhýbajte sa miestam, kde dochádza k nadbytoč-
nému zhromažďovaniu pracovníkov v spoločných 
priestoroch.

• Nestravujte sa spoločne v kuchynke, kantíne, jedál-
ni alebo inom priestore.

• Často a dôkladne vetrajte. Pri vstupe do miestnosti 
odporúčame otvoriť okná na cca 15 minút, a to najmä 
vtedy, keď sa tam predtým zdržiavalo viacero ľudí.

• Nevstupujte do osobnej zóny kolegov a nedotýkaj-
te sa predmetov (myš, klávesnica, písacie či kancelár-
ske potreby, iné pracovné nástroje), ktoré používajú 
iné osoby. Dbajte na dezinfekciu dotykových a často 
používaných plôch.

• Nepodceňujte častú a dôkladnú hygienu rúk.
Služobná cesta:
• Pracovné cesty vykonávajte iba v prípadoch, kedy 

je vaša osobná účasť skutočne nevyhnutná. Vždy 
uprednostňujte komunikáciu na diaľku.

• Prestávky počas cesty si robte na málo frekvento-
vaných miestach a vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi.

• Ak musíte prenocovať v hoteli alebo v ubytovni, 
overte si, že prevádzkovateľ nevystavuje hostí zby-
točnému riziku, dodržiava protiepidemické opatrenia  
a zvýšil hygienický štandard.

• Mimo izby, v ktorej ste ubytovaní, majte vždy riad-
ne nasadené rúško alebo respirátor.

• Obmedzte kontakt s plochami, ktorých sa dotýka 
väčší počet ľudí; ak sa ich dotknete, čo najskôr si umy-
te/dezinfikujte ruky.

• Bežná prevádzka hotelových barov alebo reštaurá-
cií je zakázaná, nezdržiavajte sa v týchto priestoroch. 
Občerstvenie konzumujte na izbe.

• Nevyužívajte doplnkové služby hotelov, pri ktorých 
môžete prichádzať do kontaktu s ďalšími ľuďmi.  
V akýchkoľvek spoločných priestoroch hotela trávte 
iba nevyhnutný čas.

• Namiesto výťahov radšej choďte po schodoch, 
resp. nenastupujte do výťahu s cudzími osobami.

Opravy a technický servis v domácnosti
• Do svojej domácnosti vpúšťajte iba pracovníkov  

s riadne nasadeným respirátorom. Respirátor si nasaď-
te aj vy.

• Požiadajte technikov, aby si hneď po vstupe do 
bytu umyli alebo vydezinfikovali ruky. Ak použijú vašu 
kúpeľňu, na vysušenie rúk im dajte jednorazové papi-
erové utierky, kúpeľňu potom vydezinfikujte.

• Nekontrolované časti bytu uzavrite a v čase návšte-
vy požiadajte ďalších členov domácnosti, aby v nich 
zotrvali počas kontroly či údržby – najmä rizikové oso-
by.

• Nepribližujte sa k technikom, ak to nie je nevyhnut-
né. V priestoroch výkonu práce zabezpečte prítom-
nosť len jednej osoby z rodiny (ak je to možné), ktorá 
podľa možnosti bytu dodržuje 2-metrový odstup od 
technikov.

• Zabezpečte priebežné vetranie v priestore, kde sa 
nachádzajú technici.

• Obmedzte komunikáciu iba na najnutnejšie infor-
mácie.

• Po vykonaní prác dôkladne vyvetrajte priestory,  
v ktorých sa zdržiavali pracovníci a vydezinfikujte dez-
infekčnými prostriedkami na báze alkoholu plochy, 
ktorých sa technici dotýkali; odporúčame krátkodobé, 
ale účinné a opakované vetranie priestoru interiéru 
bytu.

Knižnice
• Uprednostnite digitalizované tituly pred tlačovina-

mi.
• Vždy, keď je to možné, využite online rezervácie 

titulov a do knižnice si ich príďte už len vyzdvihnúť.
• Snažte sa využiť všetky dostupné možnosti, ktoré 

minimalizujú priamy kontakt s personálom alebo iný-
mi návštevníkmi knižnice – napríklad výdaj objedna-
ných kníh cez „okienko“ alebo boxy na vrátenie kníh.

• Pred prevzatím a vrátením kníh si umyte alebo dez-
infikujte ruky a počas návštevy knižnice majte po celý 
čas riadne nasadené rúško alebo respirátor.

Úrad verejného zdravotníctva SR, foto: pixabay

Užitočné rady, ako sa správať v každodenných 
situáciách počas pandémie V kalendári svietil 6. marec. Vonku bolo slnečno  

a z detského ihriska bolo počuť detský džavot. Zalieva-
la som si mätový čaj a s nastraženými ušami som sa 
snažila zachytiť, aké urgentné posolstvo nám chce od-
chádzajúci premiér tlmočiť. 

S vážnou tvárou sa postavil pred novinárov, aby im 
aj celej krajine oznámil, že sa u nás objavil prvý prípad 
koronavírusu a urobí všetko preto, aby zabránil najhor-
šiemu scenáru a my sme sa v počte nakazených nestali 
premiantami. Prešlo pár dní, odchádzajúceho premié-
ra nahradil nový a počty infikovaných pomaly stúpali. 
Ľudia boli vystrašení a zmätení, šili svojej rodine rúška, 
tlieskali hrdinom z prvej línie. Človek by si mohol mys-
lieť, že nám pandémia okrem koronavírusu priniesla do 
sŕdc viac ľudskosti a pochopenia. Optimista by situáciu 
nazval zázrakom, predsa to s nami ešte nie je také zlé. 

Situácia bola ako na hojdačke. Čísla nakazených 
stúpali, neskôr klesali a my sme sa museli prispôsobiť 
novej situácii. Deti boli vytrhnuté zo škôl, aby sa takmer 
nekontrolovateľne mohli ocitnúť pred počítačovou 
obrazovkou. Učitelia, najmä tí skôr narodení, sa za 
pochodu snažili porozumieť tomu, ako ten diabol vy-
nález - notebook vlastne funguje. V najhoršom prípa-
de neučili vôbec a študentom odporučili dôkladnejšie 
samoštúdium. Prečo by sa vôbec mali zapodievať nej-
akým dištančným vyučovaním, keď to za nich môžu 
vybaviť tisíc ročné knihy, prípadne nové technológie? 
Niektorým študentom spočiatku situácia vyhovovala. 
Pár dní prázdnin predsa ešte nikomu neuškodilo. Až po 
niekoľkých týždňoch strávených medzi štyrmi stenami 
bez akéhokoľvek sociálneho kontaktu a s vypadávaj-
úcim internetom im to možno docvaklo. Alebo aj nie. 
Mohli sa pripojiť na vyučovanie priamo z postele a spať 
ďalej. Rodičia mladších detí si zase vyskúšali, aké „jed-
noduché“ je byť pedagógom, vyšetrovateľom a matkou 
v jednom. Ak im to pracovná náplň neumožňovala, za-
rezávali nonstop. Z jednej práce do druhej. Predstavte 
si to nadšenie matky či otca samoživiteľa, ktorý je ne-
bodaj zamestnaný v prvej línii a musí podávať stoper-
centný výkon aj vtedy, keď sa mu skončí zmena. Skvelé. 

Prvé svetielko k vráteniu sa k „bežnému“ fungova-
niu nám zablikalo tesne pred letom, kedy prišla prvá 
vlna uvoľňovania opatrení. Zrazu ste sa cítili ako na 
dovolenke v Ríme prechádzajúc po meste bez rúška, 
ktoré ste mali doteraz zrastené s tvárou, so zmrzlinou 
v ruke, hoci ste vyšli len zo svojho paneláka s umytými 
vlasmi a konečne ste mali oblečené niečo iné ako tep-
láky a tričko. Aj pobyt na čerstvom vzduchu „chutil“ 
akosi inak. Po iks mesiacoch ste opäť videli úsmev na 
perách svojich známych či podnikateľa, ktorý nanovo 
otvoril svoju prevádzku. Všetko bolo na prvý pohľad 
rovnaké, a predsa iné. Slnečné lúče nás nútili myslieť 
pozitívnejšie. Ružové okuliare však nemali nasadené 
všetci. Odborníci zdvíhali varovný prst a najmocnejších 
v krajine upozorňovali, že ešte ani zďaleka sme boj s ví-
rusom nevyhrali, ba čo viac, teraz je ten čas pripraviť sa 
lepšie, pretože druhá vlna môže byť ešte agresívnejšia 
ako prvá. 

Krik ani varovný prst nepomohol, žiadna dôkladná 
príprava neprebehla. Horúce počasie vystriedalo sy-
chravé, akoby aj ono chcelo umocniť atmosféru, ktorá 
sa vyostrovala. Občania boli frustrovaní, unavení z ne-
ustálych zákazov a príkazov, zabudli na svoju ostraži-
tosť. Zabudli aj na súdržnosť, ktorú prejavovali jeden 
voči druhému. Namiesto toho porušovali pravidlá, kde 
sa dalo, organizovali tajné oslavy a mysleli si, že ich sa 
to netýka. 

Medzitým sa lídri koaličných strán doťahovali, kto 
môže za vysoké počty úmrtí, vyhrážali sa, podávali 
demisie, aby vzápätí mohli stále ostať pri moci. Nejed-
nému vyštudovanému politológovi by sa z aktuálnej 
situácie mohla zamotať hlava. 

Avšak ani „priemerný“ divák už nevie, kto je zlý a dob-
rý. Hranica sa stiera, a tak pre dobro veci (ne)ostáva žiť 
vo svojej bubline čakajúc na to, ako to vlastne dopadne.

Prosím, zobuďte ma, keď sa to skončí.
Natália Štepanovičová

Zobuďte ma, keď sa to skončí
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Historický prelom aj rekordné skoky v rebríčku 
nemocníc priniesol prvý prieskum spokojnosti 
pacientov poisťovni Dôvera od začiatku pandé-
mie. Po prvý raz v našich meraniach sa stalo, že 
muži udelili nemocniciam v priemere prísnejšiu 
známku ako ženy. Nadpriemerné zlepšenie za-
znamenali v kategórií hospitalizácií detí. 

„Odpovede na všetky dopytované otázky mali  
v priemere lepšie hodnotenie ako vlani. Domnievame 
sa, že to súvisí s pandémiou. Nielen my, v Dôvere, ale 
aj pacienti si veľmi dobre uvedomujú akým nároč-
ným obdobím prechádza slovenské zdravotníctvo  
a obzvlášť slovenské nemocnice. Poďakovanie patrí 
lekárom a zdravotným sestrám za obetavú zdravotnú 
starostlivosť, no rovnako aj ostatným zamestnancom 
nemocníc, ktorí sa starajú o to, aby tieto zdravotníc-
ke zariadenia boli čisté, strava kvalitná a pacienti mali  
k dispozícii to, čo pri svojej liečbe potrebujú,“ pove-
dal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan. 

Najväčším skokanom tohto roka bola Nemocnica 
s poliklinikou Myjava, ktorá v kategórii všeobecných 
nemocníc doslova vystrelila z vlaňajšieho 33. miesta 
na tohtoročné štvrté. Pritom ide o nemocnicu, kto-
rá sa v našom rebríčku dlhodobo umiestňovala na 
spodných priečkach. Na druhej strane prieskum za-
znamenal najvýraznejší prepad v hodnotení Ľubov-
nianskej nemocnice, ktorá z vlaňajšieho pódiového 
druhého miesta spadla až na 36. priečku z celkovo 44 
hodnotených všeobecných nemocníc. Výrazný pre-
pad v kategórií univerzitných a fakultných nemocníc 
utrpela Fakultná nemocnica v Prešove (z prvého na 
ôsme miesto).

Rebríček nemocníc Dôvera zostavila už po 15. krát. 
Priemerná dosiahnutá známka 1,53 je najlepšou 
za posledné roky. Dotazník vyplnilo takmer 6.500 
pacien tov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo 
slovenských nemocníc. Pacienti nehodnotili odbor-
nosť lekárov alebo použité liečebné metódy, preto-

že tomu zväčša nerozumejú. 
Sústredili sa na kvalitu uby-
tovania, prístup personálu  
a subjektívny pocit zlepšenia 
zdravia po prepustení s od-
stupom času. Dotazníky po-
zostávali z dvanástich otázok 
(pri rodičoch hospitalizova-
ných detí ide o šesť otázok). 
Pacienti hodnotili ako v ško-
le, teda známkami od 1 po 5. 
Dôvera výsledky hodnotenia 
zakaždým komunikuje jed-
notlivým nemocniciam, aby 
mali prehľad o spätnej väz-
be od svojich pacientov aj 
mimo vlastných prieskumov. 
Cieľom tohto rebríčka je 
zvyšovanie transparentnosti  

v ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. 

Najlepšie nemocnice podľa hodnotenia pacien-
tov

A. Fakultné nemocnice
Najlepšie hodnotené z pohľadu pacienta
1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská 

Bystrica
3. Univerzitná nemocnica Martin
Najhoršie hodnotené z pohľadu pacienta (od 

posledného miesta)
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky; 

Detská fakultná nemocnica Košice; Fakultná nemoc-
nica Nitra.

B. Všeobecné nemocnice
Najlepšie hodnotené z pohľadu pacienta
1. Nemocnica AGEL Košice-Šaca
2. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník
3. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní 

bratia, Bratislava
Najhoršie hodnotené z pohľadu pacienta (od 

posledného miesta)
Nemocnica AGEL, Zvolen; Všeobecná nemocnica 

s poliklinikou, Veľký Krtíš; Nemocnica s poliklinikou 
Revúca.

C. Špecializované zdravotnícke zariadenia
Najlepšie hodnotené očami pacienta
1. Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
2. CINRE, Bratislava
3. Národný endokrinologický a diabetologický 

ústav
Najhoršie hodnotené očami pacienta (od po-

sledného miesta)
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok; 

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica; 
Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná Hora.

Zdroj: Dôvera

Počas pandémie dostali lepšie známky najmä detské nemocnice

Združenie miest a obcí Slovenska iba prednedáv-
nom ukončilo prieskum, v ktorom sa okrem iného 
venovalo kvalite urbanizmu.

Potrebujeme zvýšiť estetickú hodnotu budov  
Starostovia a primátori zaradení do prieskumu 

okrem iného odpovedali na otázku: „Čo by ste po-
trebovali zlepšiť vo vašej obci z urbanistického hľa-
diska? Prosím, označte najviac tri najväčšie urbanis-
tické problémy vašej obce/mesta.“ Pri odpovediach 
mohli uviesť viacero preddefinovaných alternatív.

Zvýšiť estetickú hodnotu niektorých budov (od-
strániť ošarpané fasády, neudržiavané predzáhradky 
a pod.) uviedlo 54,7 % opýtaných. V poradí ďalšou 
prioritou, podľa 50,5 %, je vytvorenie alebo rozšíre-
nie vonkajšej zóny oddychu, športu a rekreácie (ihris-
ká, detské ihriská, pešie zóny, parky a pod.) Celkovo 
24,4 % konštatovalo, že potrebujú lepšie začlenenie 
novostavieb rodinných domov a bytových domov 
do celkového charakteru okolitých budov (napr. 
postavenie „kocky s plochou strechou“). Vytvorenie 
alebo rozšírenie siete cyklochodníkov vníma ako 
prioritu 52,9 % miest a obcí. Vyriešenie nedostatku 
parkovacích miest je potreba na úrovni 33,5 % sa-
mospráv. Problémy s nadmernou dopravou konšta-
tovalo 30,3 % opýtaných samospráv. Iný urbanistický 
problém uviedlo 6,2 % štatutárnych predstaviteľov 
miest a obcí.

Polovica samospráv má dobrú urbanistickú kvalitu 
Presnejšie 50,8 % opýtaných hodnotilo urbanis-

tickú kvalitu (územné a architektonické plánovanie  
a rozvoj) ako dobrú. Za veľmi dobrú ju považuje 7,3 
% starostov a primátorov. Podľa 30,8 % je rovnako 

dobrá ako zlá. Celkovo ako zlú ju vníma 5,6 % a za 
veľmi zlú ju považuje 1,2 % opýtaných. K tejto otázke 
sa nevedelo vyjadriť 4,2 % štatutárnych predstavi-
teľov miest a obcí zaradených do prieskumu.

Prieskum bol realizovaný od 22. januára 2021 do 3. 
marca 2021 na reprezentatívnej vzorke 501 štatutár-
nych predstaviteľov miest a obcí. Súčasťou formulo-
vaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostup-
ňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov 

a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných 
kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi 
na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS  
s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprá-
vy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák, riaditeľ kancelárie ZMOS,
Foto: Slavomír Flimmel

Mestá a obce potrebujú zvýšiť estetickú hodnotu budov
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Krajský súd v Trenčíne rozhodol  
v právnej veci žalobcu Mgr. Jozefa 
Čuraja (bývalého náčelníka mestskej 
polície), ktorý žaluje Mesto Púchov  
o neplatnosť skončenia pracovného 
pomeruv prospech Mesta Púchov.

Mesto právne zastupovala Advokátska kancelária 
JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o., ktorá mestu 
vyhrala tento spor už na okresnej úrovni minulý rok. 
V tomto prípade išlo o odvolanie, v ktorom odvola-

cí súd rozsudok súdu prvej inštancie vo veci samej 
potvrdil. Vo zverejnenom odôvodnení krajský súd 
uvádza, že žalobca sa žalobou došlou okresnému 
súdu dňa 30.7.2018 domáhal určenia, že skončenie 
jeho pracovného pomeru zamestnanca zamestná-
vateľom výpoveďou zo dňa 21.3.2018 je neplatné  
a žalovaný je povinný zaplatiť mu tiež náhradu mzdy 
za jednotlivé mesiace vo výške priemernej mesačnej 
mzdy podľa jednotlivých mesiacov do právoplatnos-
ti rozsudku. Podľa vyjadrenia JUDr. Antona Školeka 
náhrada mzdy od neplatného rozviazania pracov-
ného pomeru do právoplatnosti rozsudku, ktorej sa 
Mgr. Jozef Čuraj domáha, predstavuje celkovo pri-
bližne 74.000,-€ vrátane zákonných odvodov.

Náčelník mestskej polície Mgr. Jozef Čuraj bol 
odvolaný v roku 2017

Vykonaným dokazovaním okresný súd zistil, že pra-
covná zmluva medzi žalobcom ako zamestnancom 
a žalovaným ako zamestnávateľom na dobu neur-
čitú na pozíciu „Náčelník Mestskej polície Púchov“ 
bola uzatvorená dňa 27.8.2003. Z dôvodu zhoršenia 
zdravotného stavu v roku 2016 a následnej liečby bol 
dlhodobo neprítomný v zamestnaní. Dňa 7. 9. 2017 
bol Mestským zastupiteľstvom Púchov odvolaný  
z funkcie náčelníka mestskej polície. Dňa 26. 9. 2017 
bol vyhotovený lekársky posudok o zdravotnej ne-
spôsobilosti žalobcu na výkon pozície príslušníka 
mestskej polície, ktorý bol dňa 24.11.2017 predlože-
ný žalovanému, teda Mestu Púchov. Mgr. Jozef Čuraj 
zároveň požiadal žalovaného o skončenie pracovné-
ho pomeru dohodou. 

Mesto listom zo dňa 18.1.2018 oznámilo žalobcovi, 
že nesúhlasí s ukončením pracovného pomeru s ním 
z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti, keďže žalobca 

bol odvolaný z funkcie náčelníka polície a teda je tu 
dôvod na ukončenie pracovného pomeru z dôvodu, 
že zamestnanec prestal spĺňať požiadavky podľa 
Zákonníka práce, t.j. založenie pracovného pomeru 
menovaním do funkcie. Mgr. Jozef Čuraj listom do-
šlým 1.3.2018 oznámil, že dňa 28.2.2018 ukončuje 
práceneschopnosť a preto žiada, aby bol prerade-
ný na vhodnú prácu v zmysle uvedeného posudku, 
ktorý bol žalovanému doručený. V liste sa uvádza, že  
s preradením na iný druh práce, aký je dohodnutý  
v pracovnej zmluve nesúhlasí. 

Výpoveď zo zamestna-
nia po ukončení prácene-
schopnosti v roku 2018 

Dňa 26. 3. 2018 bola Mgr. 
Jozefovi Čurajovi doručená 
výpoveď podľa Zákonníka 
práce z dôvodu, že stratil 
predpoklad na vykonávanie 
doterajšej práce. Vo výpo-
vedi sa uvádza, že Mesto 
Púchov nemá možnosť pri-
deliť žalobcovi dohodnutý 
druh práce. Taktiež nemá 
ani možnosť ponúknuť mu 
inú pre neho vhodnú prácu  
a teda nemá možnosť ho 
ďalej zamestnávať v pra-
covnom pomere a to ani na 
kratší pracovný čas v mieste, 
ktoré bolo dohodnuté ako 
miesto výkonu práce. Za ob-
dobie od 1. 3. do 31. 5. 2018 
zamestnávateľ mu preplácal 

náhradu mzdy pre prekážku v práci vo výške prie-
merného zárobku. 

Podľa vtedajšieho vedúceho právno-organizačné-
ho oddelenia Mestského úradu Mesta Púchov Mgr. 
Ing. Radoslava Machana bolo konanie žalobcu od 
jeho odvolania mestským zastupiteľstvom z funk-
cie náčelníka mestskej polície účelové. Žalobca sa 
domáha určenia neplatnosti pracovného pomeru, 
z priložených listinných dôkazov je však zrejmé, že 
lekársky posudok vyhodnotil žalobcu ako dlhodobo 
nespôsobilého vykonávať prácu príslušníka mestskej 
polície a vzhľadom na to, že žalobca sa vyjadril nes-
úhlasne s preradením na akýkoľvek iný vhodný druh 
práce, žalovanému nie je zrejmé, akého nároku sa 
žalobca domáha. 

Mgr. Jozef Čuraj v reakcii uviedol, že skutočnosti 
uvádzané vo vyjadrení o jeho nesúhlase s prerade-
ním na iný vhodný druh práce sa nezakladajú na 
pravde. Zamestnávateľ neprejavil žiadny záujem spl-
niť si zákonnú povinnosť. Nenavrhol či už písomne, 
telefonický alebo iným spôsobom, iný vhodný druh 
práce vzhľadom na jeho zdravotný stav, hoci túto po-
vinnosť mal. 

Žalovaný v následnej reakcii opätovne pouká-
zal na to, že Mgr. Jozef Čuraj prostredníctvom listu 
svojej právnej zástupkyne oznámil žalovanému, že:  
„S preradením na iný druh práce, aký je dohodnutý  
v pracovnej zmluve náš klient nesúhlasí.“ Po oznáme-
ní o ukončení práceneschopnosti a zároveň po ozná-
mení, že žalobca s preradením na iný druh práce, aký 
je dohodnutý v pracovnej zmluve (náčelník mestskej 
polície) nesúhlasí, zaslal žalobcovi výpoveď z dôvo-
du, že ako zamestnanec prestal spĺňať požiadavky 
podľa Zákonníka práce.

Rozhodnutie okresného súdu v roku 2020  
v prospech Mesta Púchov

Ak zamestnanec svojím písomným prejavom ozná-
mi zamestnávateľovi, že s preradením na iný druh 
práce, aký je dohodnutý v pracovnej zmluve, nesú-
hlasí, zaniká povinnosť zamestnávateľa mu akým-
koľvek spôsobom ponúknuť pre zamestnanca inú 
vhodnú prácu. Z lekárskych potvrdení jednoznačne 
vyplýva, že žalobca nebol v čase doručovania výpo-
vede zdravotne spôsobilý vykonávať žiadnu pozíciu 
príslušníka mestskej polície, pričom ak miesto výko-
nu práce je dohodnuté budova mestskej polície, tak-
že do úvahy by prichádzali len také pracovné pozície, 
ktoré by sa viazali na toto miesto výkonu práce. Len 
hypoteticky súd by mohol uvažovať o mieste vrátni-
ka, údržbára, alebo upratovačky. V konaní však ne-
bolo preukázané, že takéto pracovné miesta by boli  
v budove mestskej polície vytvorené a v čase doručo-
vania výpovede by boli voľné. Žalovaný vo výpovedi 
jednoznačne uviedol, že nemá žalobcovi možnosť 
prideliť dohodnutý druh práce. Z týchto dôvodov 
okresný súd žalobu v celom rozsahu zamietol.

Odvolanie Mgr. Jozefa Čuraja na krajský súd  
v roku 2021

Rozhodnutie okresného súdu odvolaním napadol 
žalobca, navrhujúc jeho zrušenie a vrátenie veci súdu 
prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnu-
tie. Predovšetkým namietal, že súd prvej inštancie si 
nesplnil svoju poučovaciu povinnosť voči nemu ako 
slabšej strane sporu o tom, že sa v spore mohol ne-
chať zastupovať advokátom, alebo odborovou orga-
nizáciou SLOVES. Už v žalobe namietal, že žalovaný 
ako jeho zamestnávateľ si nesplnil voči nemu ponu-
kovú povinnosť, vyplývajúcu mu zo Zákonníka práce, 
spočívajúcu v tom, že mu mal ponúknuť z dôvodu 
jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, 
ktorý vyplýva z lekárskych posudkov inú pre neho 
vhodnú prácu. 

Mesto Púchov vo svojom písomnom vyjadrení  
k podanému odvolaniu navrhlo rozsudok súdu pr-
vej inštancie ako v celom rozsahu vecne správny 
potvrdiť a priznať mu plný nárok na náhradu trov 
odvolacieho konania. Rozhodnutie považovalo za 
dostatočne a presvedčivo odôvodnené, dôkazy vy-
hodnotené v súlade so zákonom a tiež považovalo 
za správne skutkové a právne závery, na ktorých súd 
prvej inštancie založil svoje rozhodnutie. Pokiaľ Mgr. 
Jozef Čuraj tvrdil, že nebol riadne poučený, ako sa 
má brániť a postupovať, či sa nechať zastupovať, je 
to špekulatívna a nepravdivá námietka. Súd žalobcu 
poučil v zmysle štandardných procesných postupov 
súdu. K údajnej nevedomosti žalobcu poukázal na to, 
že žalobca ešte pred vznikom súdneho sporu v tejto 
veci požiadal o právnu pomoc a nechal sa zastupo-
vať advokátkou. Naviac, snažil sa v priebehu konania 
presvedčiť súd, že disponuje právnickým vzdelaním. 

Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací vykonal 
preskúmanie zákonnosti napadnutého rozhodnutia 
a jemu predchádzajúceho konania a dospel k záveru, 
že rozsudok súdu prvej inštancie je vecne správny. 
Žalobca v odvolaní proti rozsudku okresného súdu 
neuviedol žiadne rozhodujúce skutočnosti, s ktorý-
mi by sa okresný súd nezaoberal a ktoré by neboli 
predmetom jeho posudzovania. Preto krajský súd 
žalobu zamietol. Súd prvej inštancie je viazaný práv-
nym názorom odvolacieho súdu. 

Zdroj: Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne

Mesto Púchov vyhralo na krajskom súde spor 
s bývalým náčelníkom mestskej polície
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Online na facebookovej stránke
DIVADLO Púchov

O

PÚCHOVSKÁ KULTÚRA S.R.O. V PÚCHOVE PRIPRAVUJE

v ŽUPNOM DOME od 8.00 do 15.00 h

Sme pripravení ponúknuť toľko zážitkov, koľko bude možné a 
zaviesť toľko opatrení, koľko bude nutné. Tešíme sa ! Plánujte bez 
obáv a darujte deťom leto, ktoré si zaslúžia. Konkrétne informácie 
dodatočne na osobitných plagátoch a na www. kultura.puchov.sk

Výchova detí a mládeže k tradičným zvykom a remeslám udržiavaných 
počas roka - od jari do zimy, zážitkové vzdelávanie a tvorenie vďaka 
šíriteľom tradícii v Púchovskej doline – folklórna skupina, folklórny  
súbor,  samozrejmosťou budú  i súťaže, hry, výlety, odmeny...

Vzbudiť v deťoch prirodzený záujem o ochranu prostredia formou 
zážitkového učenia. Besedy, stretnutia, výlety, dôležitosť zelene, vôd, 
živočíchov v prírode, recyklácia odpadu, čistota okolia, spoznávať a 
objavovať krásy Púchova, súťaže, odmeny... Aktivitami nás bude 
sprevádzať zvedavý lesný škriatok Púchovačik.

Cieľom je tvorivým hravo-náučným spôsobom previesť deti svetom - 
tématikou regionálnej histórie a dejín vzniku remesiel, práce, pričom 
prvá časť týchto aktivít bude sprevádzaná výtvarno-tvorivými 
aktivitami - kresba, maľba, gra�cké postupy, kombinované techniky, 
výlety, súťaže, hry ....

Aktivity pre deti so záujmom o herecké umenie a dramatizáciu malej 
divadelnej hry.  „Deň s hercom a režisérom“ – beseda, aktivity 
divadelného charakteru v réžii herca, príprava malej dramatickej 
scénky, exkurzia stálej expozície bábok, súťaže, hry, odmeny....

Púchovské srdcovky 19.7. – 23.7. 2021

16.8.– 20.8.2021 - TVORIVÝ TÁBOR

SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY

23.8.– 27.8.2021 - DIVADELNÝ TÁBOR

SPOD PÚCHOVSKEJ SKALY

OD JARI DO ZIMY

Púchovské srdcovky 26.7. – 30.7. 2021
ČARO (NE)OBYČAJNEJ PÚCHOVSKEJ PRÍRODY 
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 6.4.
Polievka: Peruánska –fazuľová 
1. Nitrianske bravčové pliecko, cestovina
2.Mexický hovädzí guláš, dusená ryža 
Streda: 7.4.
Polievka: Škótska 
1. Hovädzia roštenka „Esterházy“, ryža
2. Čínska kuracia placka, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka
Štvrtok:8.4.
Polievka: Hrachová s párkom 
1. Tatranský kurací závitok, opekané 
zemiaky, šalát z červenej repy
2. Partizánske bravčové rebierko na 
kapustných strapačkách
Piatok: 9.4
Polievka: Ružičková so zemiakmi 
1. Kurací stehenný steak na smotane  
so šampiónmi, ryža
2.Koložvárska kapusta, varené zemiaky

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 6. 4. 
Polievka: Zeleninová biela, chlieb
1. Bravčové medailóniky, žilinská  
omáčka, dusená ryža 
2. Kuracia pečeň na cibuľke v zemiakovej 
placke 
3. Pizza
Streda: 7. 4. 
Polievka:  Kurací vývar s rezancami, 
1. Kurací plátok v syrovom cestíčku, 
americké zemiaky, kapustový šalát  
2. Farfalle al arabiata (pikantné) 
3. Pizza
Štvrtok: 8. 4. 
Polievka: Šošovicová  na sladko-kyslo, 

chlieb 
1. Bravčové dusené, chrenová omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Kuracie rizoto so zeleninou, strúhaný 
syr, sterilizovaná kukurička
3. Pizza
Piatok: 9. 4.  
Polievka: Kapustová so zemiakmi, chlieb
1. Vyprážaný holandský rezeň so syrom, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát  
2. Pečené buchty s lekvárom
3. Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami  
4. Grécky šalát s vyprážanými kuracími 
rezančekmi, toast  
Utorok: 6.4. 
Polievka:  Cuketová krémová
1. Kuracie plátky s enciánom  
a vyprážanou cibuľkou, dusená ryža  
2. Diabolská pochúťka (bravčové  mäso 
,čili, syr) s chlebom vo vajíčku  
3. Teplý cestovinový šalát (tavený syr, 
kukurica) s kur. mäsom/bez (výber)
Streda: 7.4. 
Polievka:  Hŕstková s párkom  
1. Bravčová panenka na dubákovej 
omáčke, ½ dus. ryža, ½ zem. hranolčeky
2. Pastiersky syr v cestíčku, varené zemi-
aky, tatárska omáčka  
3. Zemiakové slivkové knedle s makom  
Štvrtok: 8.4. 
Polievka: Oravská kapustnica  
1. Vyprážaná bravčová krkovička,  
slovenský zemiakový šalát
2. Kuracie medailóniky so špargľou  
a holandskou omáčkou, dusená ryža  
3. Cviklové rizoto s mozzarellou  
a parmezánom  

Piatok: 9.4. 
Polievka : Hubová s mrveničkou  
1. Filety zo pstruha v bylinkovej 
marináde, baby zemiaky s maslom  
2. Bravčový závitok, dusená ryža, uhorka  
3. Vyprážané šampiňóny, varené zemi-
aky, tatárska omáčka  
 
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 5.4.
Polievka: Kalerábová krémova  
so slaninou, chlebové krutóny
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami 
1. Kuracie rezančeky na dubákovej omáčke 
2. Bravčový plátok na prírodno s volským 
okom, pečené zemiaky, kapustový šalát  
3. Vyprážaný pastiersky syr, varené  
zemiaky, tatárska omáčka   
Streda: 6.4.
Polievka: Gulášová poľovnícka polievka, 
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Kuracia kapsa so špenátom a syrom, 
dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Hovädzie stehno na chrenovej 
omáčke, parená knedľa   
3. Pečené buchty s lekvárom  
Štvrtok: 7.4.
Polievka: Talianska so syrom   
Hovädzí vývar Risi-Bisi

1. Vyprážaný kurací karbonátok  
so syrom, zemiakové pyré, kyslá uhorka  
2. Jelenie stehno na dubákovej omáčke, 
karlovarská knedľa 
3. Kapustné fliačky so slaninou   
Piatok: 8.4.
Polievka: Hŕstková polievka, chlieb    
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Marinovaný kurací steak, dusená ryža, 
hranolky  
2. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakové 
pyré, červená repa    
3. Grilovaný kapor, varené zemiaky  
s maslom, zeleninový šalát 
Špeciálne menu po celý týždeň
1. Pizza La Facile 
(pomodoro, šunka, kukurica, syr)
2. Pizza Di Oliva 
(pomodoro, šunka, syr, olivy) 
3. Pizza Di Spinaci 
(pomodoro, 3 druhy syra, špenát) 
4. Pizza Funghi 
(pomodoro, šampiňóny, syr)
5. Pizza Hawai 
(pomodoro, šunka, ananás, syr) 
6. Pizza San Lorenzo 
(pomodoro, šunka, slanina, vajce, syr)
7. Pizza Quattro Formaggi 
(pomodoro, 4 druhy syra)
8. Pizza Al Tonno 
(pomodoro, tuniak, syr, cibuľa) 
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Minulý týždeň mestský úrad rozmie-
stnil sedem nádob na elektroodpad 
v rôznych lokalitách mesta, ktoré sú 
husto zaľudnené. Elektrokoše nájde-
te v lokalitách: Sedlište – Okružná, 
Chmelinec, Námestie slobody, Mo-
ravská, Komenského, Obrancov mieru  

a Mojmírova. 
VHODNÉ sú NEROZBITNÉ elektro-

spotrebiče do 50 cm vysoké či široké, 
videokamery či analógové a digitálne 
fotoaparáty, videoprehrávače, DVD 
prehrávače, magnetofóny, reproduk-
tory, slúchadlá, ovládače. 

NEVHODNÉ sú spotrebiče s obrazov-
kami, autobatérie, práčky, chladničky  
a iné väčšie elektrospotrebiče. Tie pa-
tria na zberný dvor! 

Občania majú možnosť stiahnuť si 
zadarmo, prostredníctvom QR kódu, 
mobilnú aplikáciu SENSONEO, ktorá 

umožňuje sledovať vyťaženosť (na-
plnenosť) jednotlivých elektrokošov  
v meste. Sme presvedčení, že recyklo-
vanie má význam, napr. mobilný te-
lefón sa dá zrecyklovať až do 80%.

Zdroj: MsÚ

Nové červeno-biele koše na elektroodpad 

Kontrolóri najvyššieho kontrolného 
úradu vykonali v oblasti odpadové-
ho hospodárstva ďalšiu z dôležitých 
kontrol, ktorou nadviazali na kontroly 
dodržiavania zákonných povinností 
vyplývajúcich z legislatívy v odpado-
vom hospodárstve v predchádzajúcich 
obdobiach. Kontrola bola zameraná na 
správnosť nakladania s plastovým od-
padom a dostatočnosť opatrení prija-
tých štátom vo vzťahu k plneniu cieľov 
EÚ.

Najdôležitejšími povinnosťami Slo-
venskej republiky v oblasti odpadové-
ho hospodárstva prevzaté z legislatívy 
Európskej únie je na prvom mieste 
nakladať s odpadom v súlade s hie-
rarchiou odpadového hospodárstva, 
ďalej zaviesť na svojom území povin-
nosť triediť odpad a zaviesť do praxe 

tzv. inštitút rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov. Súbežne s uvedeným povin-
nosťami je dôležité venovať pozornosť 
informovanosti občanov o svojich po-
vinnostiach v oblasti triedenia odpa-
du a následne kontrole dodržiavania 
povinností zúčastnených strán, plne-
nia cieľov a správnosti vykazovaných 
údajov.

Slovenská republika sa zaviazala  
v súlade s Európskou úniou dosiah-
nuť do roku 2025 mieru prípravy na 
opätovné použitie a recyklácie komu-
nálneho odpadu minimálne na úrovni 
55 %. Pre plastový odpad z obalov je 
stanovený cieľ dosiahnuť do roku 2025 
minimálne 50 % mieru recyklácie a prí-
pravy na opätovné použitie.

V roku 2017 bolo na Slovensku podľa 
údajov Ministerstva životného prostre-

dia Slovenskej republiky, vyproduko-
vané viac ako 165 tisíc ton plastového 
odpadu. V roku 2019 stúpla produkcia 
plastov až na 250 tisíc ton. Z výsled-
kov kontroly vyplýva, že až polovica 
plastového odpadu sa nespracovala  
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva.

Výrazným nedostatkom na stara-
ne Ministerstva životného prostredia 
SR je chýbajúci funkčný elektronický 
systém evidencie odpadov, ktorý je 
dôležitým prvkom k exaktnému vy-
hodnoteniu údajov o tokoch odpadov. 
Podľa kontrolórov NKÚ SR rezort ži-
votného prostredia predpokladá plnú 
elektronizáciu informačného systému 
odpadového hospodárstva aj napriek 
vynaloženie verejných financií a vý-
znamnosti problému až v roku 2026.

V roku 2016 vstúpil do platnosti nový 
zákon o odpadoch, ktorým bola pre-
nesená zodpovednosť za celý „životný 
cyklus“ odpadu na výrobcov. Kontro-
lóri NKÚ SR poukazujú na skutočnosť, 
že v systéme triedeného zberu komu-
nálnych odpadov absentuje motivácia 
pre občanov triediť odpad. Jedným  
z očakávaných výsledkov zavedenia 
tzv. rozšírenej zodpovednosti výrob-
cov malo pre občana predstavovať 
zníženie poplatkov za komunálny od-
pady. Napriek skutočnostiam, že sa 
zvyšuje miera separáciu u občanov 
v reálnom dôsledku to pre občana 
neprináša benefity. Samozrejme, od-
hliadnuc od ekologického benefitu.  
V reálnom živote neplatí „čím viac 
vytriediš, tým menej zaplatíš“. Ako 
nedostatok môžeme vyhodnotiť sku-
točnosť, že obce nemali v systéme 

triedeného zberu komunálnych odpa-
dov a teda ani odpadov z plastových 
obalov vytvorené vhodné podmienky. 
Zmluvy, ktoré mali obce uzatvorené  
s OZV boli každoročne opakovane vy-
povedávané zo strany niektorých OZV, 
obce tak zostali bez zmluvného za-
bezpečenia triedených zložiek komu-
nálneho odpadu. Veľké množstvo vy-
separovaného komunálneho odpadu 
nekončilo v recyklačných zariadeniach 
ale paradoxne na skládkach. 

Systém rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov nefunguje dostatočne úči-
nne aj preto, že nie sú vytvorené me-
chanizmy ako kontrolovať a vymáhať 
plnenie povinností výrobcov. Podľa 
údajov NKÚ SR štát dnes nevie reálne 
vyhodnotiť, ktoré firmy sa neprihlásili 
do systému rozšírenej zodpovednos-
ti výrobcov a neodvádzajú poplatky, 
ktoré slúžia na financovanie triede-
ného zberu komunálnych odpadov. 
Podľa odhadov až tretina výrobcov nie 
je prihlásená do systému kontroly, ide  
o tzv. „freeriderov“. Výška pokuty pre 
výrobcov za nedodržiavanie zákon-
ných povinností je príliš nízka a nemo-
tivuje k zlepšeniu situácie.

Krokom k pozitívnej zmene môže 
byť podľa kontrolórov NKÚ SR vhodná  
a dostatočná informovanosť občanov 
a aktívne samosprávy, pričom v tejto 
kľúčovej verejnej politike musí svoju 
úlohu zohrávať aj štát. Nie je možné 
ponechať všetko na tých, ktorí odpad 
vyrábajú, zberajú a znehodnocujú.  
A to všetko bez účinnej kontroly, fun-
gujúceho informačného systému  
a motivujúcej represie. 
Zdroj: ZMOS, foto: Slavomír Flimmel

Kontrola NKÚ v oblasti odpadového hospodárstva
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Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje 
ôsmy ročník celonárodnej kampane Do práce na bi-
cykli 2021. Tento rok sa presunie z tradičného mesia-
ca máj na jún z dôvodu stálejšieho počasia.

Registrácia samospráv sa spustila presne 1. apríla, 

registrovať sa môžu do až do 21. mája 2021. Registrá-
cia súťažných družstiev bude otvorená až do 7. júna 

2021. Súťažiaci si potom budú počas celého mesiaca 
jún zaznamenávať počty najazdených kilometrov na 
bicykli, chôdzou alebo verejnou osobnou dopravou.

Napriek protipandemickým opatreniam a znač-
nému počtu zamestnancov, ktorí pracujú z domu, 

pretrváva aj naďa-
lej veľký záujem  
o zdravý pohyb na 
dvoch kolesách. Mi-
nisterstvo dopravy  
a výstavby SR chce 
preto kampaňou 
spropagovať výho-
dy cyklodopravy  
v mestách a ob-
ciach.

„Budúcnosť do-
pravy v našich 
mestách a obciach 
vidím jednoznač-
ne v  nemotorovej 
a verejnej osobnej 
doprave, inak sa 
nám nepodarí znížiť 
enormné množstvo 
áut na našich ces-

tách. Dobrou správou je, že občania aj samosprávy 
majú záujem o rozvoj cyklodopravy. V  tomto obdo-

bí pokračujú intenzívne rokovania o konečnej po-
dobe využitia európskych zdrojov v Pláne obnovy  
a odolnosti, ktorý vďaka iniciatíve širokej cyklistickej 
verejnosti obsahuje aj podporu budovania kvalitnej 
a  bezpečnej mestskej cyklistickej infraštruktúry vo 
väzbe na verejnú osobnú, predovšetkým železničnú 
dopravu,“ uviedol minister dopravy a výstavby An-
drej Doležal.

Elektronický rezervačný a evidenčný systém prine-
sie aj v tomto roku výhodnú možnosť pre zúčastnené 
samosprávy, ktoré môžu získať údaje o najčastejšie 
používaných trasách svojich obyvateľov pri ich do-
prave za prácou. Tie neskôr môžu využiť pri pláno-
vaní výstavby bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. 
Cyklisti môžu zároveň operatívne využívať mobilné 
telefóny na nahlasovanie nedostatkov na cyklistickej 
infraštruktúre, o ktorých budú organizátori informo-
vať správcov miestnych komunikácií.

Súťažná časť kampane prebiehala tradične v máji, 
v roku 2020 sa pre pandémiu koronavírusu presu-
nula na september. Tento rok sa prvýkrát v jej histó-
rii bude šliapať do pedálov v júni. „Veríme, že už za 
lepších epidemiologických podmienok a v teple,“ 
uviedol Michal Majer z koordinačného tímu kampa-
ne. Každým rokom sa do nej zapájajú aj zamestnanci 
župného úradu. V minulom roku počas septembra 
ušetrilo 29 zamestnancov Trenčianskej župy z 8 tí-
mov až 1,5 tony CO2.               Zdroj: mindop.sk, TSK

Do práce na bicykli budeme tento rok jazdiť v júni

Ľahká, ale účinná rozcvička, koordinácia rúk  
a nôh, hry s loptou, strečing. Práve tieto aktivity 
pomôžu rozhýbať malých školákov, pre ktorých 
pripravili organizátori najväčšieho školského fut-
balového turnaja McDonald‘s Cup sériu krátkych 
tréningových videí. 

Sú určené pre školákov od trénerov malých futba-
listov a futbalistiek a pomôžu rozhýbať usedené deti 
doma po vyučovaní, hre na počítači či mobile. Jedno-
duché atletické cviky a tréningové zostavy s bežnými 
pomôckami zvládnu deti doma bezpečne aj samé.

Obmedzený režim počas pandémie nepriaznivo 
ovplyvňuje fyzické i duševné zdravie školákov. Väčši-
na z nich totiž počas bežného školského roka navšte-
vuje rôzne športové krúžky. Tie sú však už niekoľko 
mesiacov pozastavené, alebo vo veľmi obmedze-
nom režime. Absentuje aj telesná výchova. Deti tak 
prichádzajú o aktívny pohyb a spoločnosť rovesní-
kov, čo sa odráža aj na ich kondícii a pohode. Jed-
ným z riešení, ktoré každý rodič počas neutíchajúcej 
pandémie uvíta, sú práve online tréningové videá, 
ktoré vznikli v rámci najväčšieho školského futbalo-
vého turnaja McDonald´s Cup. Sériu videí pripravil 
odborný garant turnaja Slovenský futbalový zväz  
v spolupráci s generálnym partnerom.

Pozrite si McDonald´s Cup video tréningy: mcdo-
naldscup.sk/videotreningy/

Deti sa môžu učiť a zdokonaľovať podľa týchto vi-
deo tréningov:

• Všeobecný rozvoj pohybových schopností
• Pociťovanie lopty – kontrola lopty (Ball Mastery)
• Žonglovanie s loptou
• Vedenie lopty
• Prihrávanie lopty
• Preberanie lopty
• Obchádzanie súpera
• Strečing po tréningu

Trénuje aj futbalista Róbert Boženík a obľúbený 
youtuber Expl0ited

Cvičenie pre deti musí byť podľa odborníkov jed-
noduché, bezpečné, ale najmä zábavné. Cieľom je 
vzbudiť u nich záujem o pohyb, a to tak, aby cvičili 
pravidelne a s radosťou. Tú im prinesie tréningový 
seriál na doma. Z lekcií sa deti naučia bezpečne stre-
čingovať, osvoja si triky s loptou, ktoré zaujmú aj ich 
kamarátov, keď sa spolu stretnú opäť v krúžkoch a na 
ihriskách. „Je jasné, že deťom je doma smutno, dlho 
sa nevideli s kamarátmi. Kým sa znova stretnú, zaba-
víme ich naším cvičením spolu s trénerom Tomášom 
a malým futbalistom Bonom,“ hovorí Róbert Boženík, 
hráč slovenskej A reprezentácie, holandského klubu 
Feyenoord Rotterdam a patrón školského turnaja vo 

futbale McDonald´s Cup. Jeden z tréningov si vysk-
úša i obľúbený youtuber Expl0ited a svoje triky pred-
vedú aj futbalový freestalisti Lucia Kevická a Peter 
Herstek.

Video tréningy sú rozdelené do siedmich častí a ka-
ždá z nich zrozumiteľne a bezpečne sprevádza deti 
jednotlivými cvikmi a ich správnym prevedením. Ka-
ždý tréning je špecifický a efektívny, školáci pri ňom 
rozvíjajú svoje pohybové zručnosti, zlepšujú si kon-
díciu i vytrvalosť.

Tréningové videá, ktoré budú postupne dopĺňané 
každý týždeň, nájdete na stránke www.mcdonald-
scup.sk v sekcii Videotréningy, youtube a na face-
booku turnaja. 

Zdroj: 1st CLASS AGENCY

McDonald’s so Slovenským futbalovým 
zväzom pripravil tréningy na doma
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Trenčiansky hrad je pripravený privítať turistov
Dominanta nielen mesta Trenčín, Dominanta nielen mesta Trenčín, 

ale aj celého Trenčianskeho kraja ale aj celého Trenčianskeho kraja 
je miestom, kam ľudia chodia za je miestom, kam ľudia chodia za 
spoznávaním, relaxom, romantikou spoznávaním, relaxom, romantikou 
a za novými, skvelými zážitkami. a za novými, skvelými zážitkami. 
Hrad každoročne pripravuje zaují-Hrad každoročne pripravuje zaují-
mavé podujatia, ktoré lákajú tisíce mavé podujatia, ktoré lákajú tisíce 
návštevníkov z celého sveta. návštevníkov z celého sveta. 

Hrad rozhodne nestráca na svojom Hrad rozhodne nestráca na svojom 
čarovnom charaktere a zaujímavosti, čarovnom charaktere a zaujímavosti, 
o čom svedčí fakt, že vo veľkej čita-o čom svedčí fakt, že vo veľkej čita-
teľskej ankete „Srdcu najbližší“ získal teľskej ankete „Srdcu najbližší“ získal 
prvé miesto v kategórii hrady a druhé prvé miesto v kategórii hrady a druhé 
spomedzi všetkých nominovaných za-spomedzi všetkých nominovaných za-
riadení z Trenčianskeho kraja s celko-riadení z Trenčianskeho kraja s celko-
vým počtom hlasov 628. Tento rok je vým počtom hlasov 628. Tento rok je 
pre hrad tým najdôležitejším menom pre hrad tým najdôležitejším menom 
Matúš Čák Trenčiansky. Čo všetko sa Matúš Čák Trenčiansky. Čo všetko sa 
tento rok bude diať nám porozprával tento rok bude diať nám porozprával 
riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter 
Martinisko.Martinisko.

Čo všetko ste pri príležitosti roka Čo všetko ste pri príležitosti roka 
Matúša Čáka pre návštevníkov pri-Matúša Čáka pre návštevníkov pri-
pravili a na čo sa môžu počas roka pravili a na čo sa môžu počas roka 
tešiť?tešiť?

Už v apríli 2021 plánuje Trenčianske Už v apríli 2021 plánuje Trenčianske 
múzeum v Kasárni na Trenčianskom múzeum v Kasárni na Trenčianskom 
hrade otvoriť unikátnu expozíciu „Pán hrade otvoriť unikátnu expozíciu „Pán 
Váhu a Tatier“. Predstaví ňou nielen sa-Váhu a Tatier“. Predstaví ňou nielen sa-
motného Matúša Čáka Trenčianskeho, motného Matúša Čáka Trenčianskeho, 
ale aj dobu, v ktorej Matúš žil. Deti za-ale aj dobu, v ktorej Matúš žil. Deti za-
iste nadchne zbroj vojaka, ktorý slúžil iste nadchne zbroj vojaka, ktorý slúžil 
v Matúšovom vojsku. K 700. výročiu v Matúšovom vojsku. K 700. výročiu 
úmrtia Matúša Čáka bola vydaná Tren-úmrtia Matúša Čáka bola vydaná Tren-
čianskym múzeom pamätná suveníro-čianskym múzeom pamätná suveníro-
vá eurobankovka s nulovou nominál-vá eurobankovka s nulovou nominál-
nou hodnotou. nou hodnotou. 

Podujatia nesúce meno Matúša Čáka, Podujatia nesúce meno Matúša Čáka, 

budú návštevníkov pomyselne prená-budú návštevníkov pomyselne prená-
šať do obdobia, v ktorom Matúš vládol. šať do obdobia, v ktorom Matúš vládol. 
Letnú turistickú sezónu otvoria dobo-Letnú turistickú sezónu otvoria dobo-
vé Matúšove hradné slávnosti koncom vé Matúšove hradné slávnosti koncom 
júna. Z ďalších pripravovaných po-júna. Z ďalších pripravovaných po-
dujatí v krátkosti spomenieme letné dujatí v krátkosti spomenieme letné 
rozprávkové cesty pre deti, remeselné rozprávkové cesty pre deti, remeselné 
dni, jedinečné nočné prehliadky pre dni, jedinečné nočné prehliadky pre 
deti aj dospelých so scénkami alebo deti aj dospelých so scénkami alebo 
rytierske víkendy.rytierske víkendy.

V auguste sa súčasťou expozície „Pán V auguste sa súčasťou expozície „Pán 
Váhu a Tatier“ stane vzácny exponát - Váhu a Tatier“ stane vzácny exponát - 
herma z pozlátenej medi, ktorá má byť herma z pozlátenej medi, ktorá má byť 
pôvodcom mnohých podobizní Matú-pôvodcom mnohých podobizní Matú-
ša Čáka Trenčianskeho. V súčasnosti sa ša Čáka Trenčianskeho. V súčasnosti sa 
herma nachádza v Maďarskom národ-herma nachádza v Maďarskom národ-
nom múzeu v Budapešti, ktorému ju  nom múzeu v Budapešti, ktorému ju  
v roku 1812 darovalo slobodné kráľov-v roku 1812 darovalo slobodné kráľov-
ské mesto Trenčín. Na základe miest-ské mesto Trenčín. Na základe miest-
nej povesti, ktorá tvrdila, že sa jedná nej povesti, ktorá tvrdila, že sa jedná 
o bustu s vyobrazením Matúša Čáka, o bustu s vyobrazením Matúša Čáka, 
vznikli viaceré Matúšove portréty, vznikli viaceré Matúšove portréty, 
ktoré sú súčasťou zbierkového fondu ktoré sú súčasťou zbierkového fondu 
Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Ten Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Ten 
najrozmernejší zaujme svoje miesto  najrozmernejší zaujme svoje miesto  
v spomínanej expozícii. Návštevníci ho v spomínanej expozícii. Návštevníci ho 
budú môcť obdivovať a porovnávať budú môcť obdivovať a porovnávať 
počas jedného mesiaca s hermou, kto-počas jedného mesiaca s hermou, kto-
rá sa do Trenčína vráti po 209 rokoch.rá sa do Trenčína vráti po 209 rokoch.

V priebehu tohto roka plánujeme V priebehu tohto roka plánujeme 
pre návštevníkov múzea realizovať via-pre návštevníkov múzea realizovať via-
ceré prednášky súvisiace s Matúšom ceré prednášky súvisiace s Matúšom 
Čákom Trenčianskym. Ich cieľom je Čákom Trenčianskym. Ich cieľom je 
priblížiť osobnosť palatína verejnosti. priblížiť osobnosť palatína verejnosti. 
Vyvrcholením Roka Matúša Čáka bude Vyvrcholením Roka Matúša Čáka bude 
jesenná odborná konferencia „700. jesenná odborná konferencia „700. 
výročie Matúša Čáka Trenčianskeho výročie Matúša Čáka Trenčianskeho 
(1321 – 2021)“. Jej termín je napláno-(1321 – 2021)“. Jej termín je napláno-

vaný na 23. – 24. september 2021 na vaný na 23. – 24. september 2021 na 
Trenčianskom hrade. Na konferencii Trenčianskom hrade. Na konferencii 
odznejú prednášky na témy týkajúce odznejú prednášky na témy týkajúce 
sa politickej situácie a hospodárskych sa politickej situácie a hospodárskych 
pomerov v čase vládnutia Matúša pomerov v čase vládnutia Matúša 
Čáka. Zaujímavým predmetom pred-Čáka. Zaujímavým predmetom pred-
nášok bude určite aj téma osobnosti nášok bude určite aj téma osobnosti 
Matúša, rodu Čák, vývoja spoločnosti Matúša, rodu Čák, vývoja spoločnosti 
v dobe Matúša z pohľadu archeológie v dobe Matúša z pohľadu archeológie 
a pod. Prednášajúcimi budú významní a pod. Prednášajúcimi budú významní 
slovenskí historici a osobnosti, ktorí sa slovenskí historici a osobnosti, ktorí sa 
zaraďujú medzi expertov na stredo-zaraďujú medzi expertov na stredo-
vek. Priestor dostanú aj mladší kole-vek. Priestor dostanú aj mladší kole-
govia, ktorí do výskumu vniesli nové govia, ktorí do výskumu vniesli nové 
podnety.podnety.

Pandemickej situácii sa budú prispô-Pandemickej situácii sa budú prispô-
sobovať aj plánované termíny, preto sobovať aj plánované termíny, preto 
je potrebné sledovať webové stránky je potrebné sledovať webové stránky 
múzea a sociálne siete Trenčianskeho múzea a sociálne siete Trenčianskeho 
hradu, kde budeme návštevníkom pri-hradu, kde budeme návštevníkom pri-
nášať aktuálne informácie.nášať aktuálne informácie.

Čím si myslíte, že vynikáte spome-Čím si myslíte, že vynikáte spome-
dzi ostatných hradov? dzi ostatných hradov? 

Trenčiansky hrad má mimoriad-Trenčiansky hrad má mimoriad-
ne dobrú polohu, hrdo sa týči nad ne dobrú polohu, hrdo sa týči nad 
mestom. Bývalé sídlo Matúša Čáka je mestom. Bývalé sídlo Matúša Čáka je 
ideálnym miestom na romantické pre-ideálnym miestom na romantické pre-
chádzky spojené s poznávaním histó-chádzky spojené s poznávaním histó-
rie. Ponúka jedinečný výhľad na mesto rie. Ponúka jedinečný výhľad na mesto 
Trenčín a široké okolie, a tiež možnosti Trenčín a široké okolie, a tiež možnosti 
spoznávania tajomných priestorov spoznávania tajomných priestorov 
hradu, v ktorých sú umiestnené viaceré hradu, v ktorých sú umiestnené viaceré 
expozície Trenčianskeho múzea. Jeho expozície Trenčianskeho múzea. Jeho 
hradné bralo zdobí nápis z rímskych hradné bralo zdobí nápis z rímskych 
čias. K Trenčianskemu hradu sa viaže čias. K Trenčianskemu hradu sa viaže 
aj veľmi známa povesť o Studni lásky. aj veľmi známa povesť o Studni lásky. 
Trenčiansky hrad je miestom konania Trenčiansky hrad je miestom konania 
historických podujatí pre celú rodinu, historických podujatí pre celú rodinu, 
koncertov, konferencii, prednášok, koncertov, konferencii, prednášok, 
spoločenských udalostí a svadieb.spoločenských udalostí a svadieb.

trencinregion.sk, krátené trencinregion.sk, krátené 

Ve s m í r  p o d ľ a  J .  M .
Mliečna dráhaMliečna dráha
Rozhodol sa vesmír razom,Rozhodol sa vesmír razom,
vybudovať jedným šmahomvybudovať jedným šmahom
ríšu nekonečnú plnú fantázie,ríšu nekonečnú plnú fantázie,
obraz plný farieb, harmónie.obraz plný farieb, harmónie.

Trochu modrej, viacej červenej Trochu modrej, viacej červenej 
žltú všade, viacej svetla, žltú všade, viacej svetla, 
                                     menejtieňa,                                     menejtieňa,
zrodila sa mliečna dráha,zrodila sa mliečna dráha,
prázdny priestor vyplnila žena.prázdny priestor vyplnila žena.

Ž ako Život, Ž ako Život, 
E ako Emócia,E ako Emócia,
N ako Nádej, N ako Nádej, 
A ako Áno,A ako Áno,
snívam o nej, vždy nad ránom.snívam o nej, vždy nad ránom.

Autor: Jaroslav Martiš Autor: Jaroslav Martiš 
Foto: Lukáš Fialka Foto: Lukáš Fialka 
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2. liga muži - 23. kolo

MŠK Púchov – FK Dubnica 0:1 (0:1)
Gól: 30. Kuzma
ŽK: Varga, Pavlovič – Kuzma, Levai, Párkaň
Rozhodcovia: Mano – Kmec, Bobko
V oblastnom derby druhej ligy privítali na domá-

com trávniku Púchovčania futbalistov Dubnice nad 
Váhom, ktorí chceli svojmu súperovi vrátiť prehru  
z jesennej časti súťaže. Púchovčania s osembodovým 
náskokom pred svojim súperom boli favoritom, no 
opäť sa potvrdilo otrepané, že derby favorita nemá. 
Domáci však začali aktívne, zatlačili svojho súpera na 
vlastnú polovicu, Dubničania sa z tlaku vymanili len 
za cenu dlhých odkopov a vidiny rýchlych protiúto-
kov. S nimi si však zadáci Púchova bez väčších problé-
mov poradili. Cez prehustenú obranu sa domáci len 
ťažko dostávali do streleckých pozícií, predsa len si 
však vypracovali niekoľko sľubných príležitostí. Krču-
la, Michlík a Rypák však nedokázali efektívne zakon-
čiť. Po polhodine udreli prekvapujúco hostia. Pišoja 
s Pavlíkom nechali v pokutovom území až príliš veľa 
priestoru hosťujúcemu Kuzmovi, brankár P. Pilný vy-
behol z bránky na centrovanú loptu zbytočne a príliš 
neskoro, a tak lopta z Kuzmovej hlavy doskackala do 
opustenej bránky – 0:1. V 35. minúte Rypák pekne 
vnikol do pokutového územia, spätnou prihrávkou 
našiel v jeho strede Krčulu, ten však so strelou až prí-
liš otáľal. V druhom polčase sa obraz hry nezmenil, 
Púchovčania vytrvalo, no neúspešne dobíjali hosťu-
júcu bránku. Ich strely z hranice pokutového územia 
buď zablokovali obrancovia, alebo skončili v rukách 
výborne chytajúceho Chudého v dubnickej bránke. 
S pribúdajúcimi minútami sa na domáce kopačky 
zniesla nervozita a Púchovčania, i napriek tomu, že si 
vypracovali výborné šance, nedokázali poslať loptu 
do siete. Desať minút pred koncom mieril Štefanec 
hlavou len do rúk brankára. O minútu našiel krásnou 
kolmicou Rypák v pokutovom území Krčulu, ten vrá-
til loptu pred bránku na striedajúceho Pilného, ktoré-
mu sa však lopta zamotala medzi nohy. Tri minúty 
pred koncom stretnutia sa do centrovanej lopty 
oprel z prvej Rypák, jeho strelu z piatich metrov však 
zblokoval domáci obranca. V takmer päťminútovom 

nadstavení už Dubničania kúskovali hru a ich zdržo-
vacia taktika im napokon priniesla trojbodový zisk. 
Opäť sa raz potvrdilo, že stretnutie nevyhrá vždy lep-
šie mužstvo. Bojovnosť hostí tak slávila úspech. 

Lukáš Kaplan: Keď nepremeníme šance, nemôže-
me vyhrať. Tých šancí bolo dostatok. Dubnica bola 
raz pri bránke a z toho dala gól. Dnes vyhralo šťast-
nejšie mužstvo a my to musíme brať ako holý fakt. 
Keď prehrávate 0:1 a blíži sa záver stretnutia, príde 
na kopačky nervozita. Chýbal tam pokoj v zakončení.

Zostava MŠK Púchov:  P. Pilný – Mráz, Pavlovič (79. 
D. Pilný), Pišoja (46. Riška), Martinček, Varga, Loduha, 
Michlík, Štefanec (68. Lacko), Krčula, Rypák, tréner 
Lukáš Kaplan

Zostava FK Dubnica nad Váhom: Chudý – Kuzma, 
Majkút (86. Cyprian), Petráš (89. Parkáň), Bilovský, 
Knižka, Vaculík, Nomilner, Pagáč, Rešetka, Martinek 
(63. Levai), tréner Peter Jakuš

Ostatné výsledky 23. kola: Liptovský Mikuláš – 
Banská Bystrica 1:0, Poprad – Skalica 2:4, Košice – Pe-
tržalka 0:4, Bardejov – Komárno 0:0, Žilina – Podbre-
zová 1:2, Šamorín – Trebišov 3:2
1. L. Mikuláš 22 15 4 3 46:20 49
2. B. Bystrica 22 15 3 4 60:30 48
3. Skalica 22 12 6 4 45:27 42
4. Podbrezová 21 13 2 6 43:18 41
5. Košice 21 11 2 8 28:24 35
6. Petržalka 21 8 6 7 28:26 30
7. MŠK Púchov 21 9 3 9 28:29 30
8. Komárno 21 8 4 9 19:28 28
9. Šamorín 21 8 3 10 28:28 27
10. Žilina B 22 7 5 10 44:39 26
11. Dubnica 22 6 7 9 21:26 25
12. Trebišov 19 6 5 8 30:35 23
13. Bardejov 20 4 8 8 17:28 20
14. Slovan B 21 5 0 16 25:57 15
15. Poprad 22 3 0 19 20:67 3

Program 24. kola: MFK Dukla Banská Bystrica – 
MŠK Púchov (10. 4. o 16.00), Slovan Bratislava B – Ko-
šice, Komárno – Šamorín, Skalica – Liptovský Mikuláš, 
Podbrezová – Poprad, Trebišov – Žilina B

Lepší prehral, vyhral šťastnejší 
Márna bola snaha futbalistov MŠK Púchov (v červenom) o prekonanie brankára Dubnice Chudého. V sobotu im 

skrátka nebolo súdené skórovať.             FOTO: Milan Podmaník 
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Tréningy by mohli byť povolené po Veľkej noci. 
Trvá to už takmer šesť mesiacov. Futbalové súťaže 
amatérov a mládežníkov sú kvôli pandémii korona-
vírusu pozastavené od októbra minulého roka. Po 
mimoriadne nepriaznivom období sa v poslednom 
období začína situácia zlepšovať. Počet nakazených 
i ľudí hospitalizovaných v nemocnici klesá. Navyše 
prichádza jarné oteplenie, a preto svitá nádej, že 
by sa futbalové dianie na Slovensku mohlo čoskoro 
opäť naplno rozbehnúť.

Spomína sa 12. apríl
Po prerušení súťaží bolo ešte istý čas povolené tré-

novať v šesťčlenných skupinách. Od začiatku kalen-
dárneho roka 2021 môže prebiehať len individuálna 
forma prípravy, čo pre väčšinu amatérskych klubov 
znamená úplne zastavenie činnosti. Hráči, tréneri, 
funkcionári i fanúšikovia netrpezlivo čakajú na infor-
mácie ohľadom obnovenia kolektívnej formy trénin-
gu.

„Konkrétny dátum neexistuje. Plán je začať tréno-
vať po Veľkej noci a následne, ak to situácia dovolí, 
by sme chceli spustiť aj súťaže,“ hovorí tlačová hovor-
kyňa a riaditeľka PR SFZ Monika Jurigová.

„V takejto rovine to Slovenský futbalový zväz kon-
zultoval na úrovni ministerstva školstva so štátnym 
tajomníkom pre šport Ivanom Husárom a riaditeľom 
sekcie športu Petrom Dedíkom,“ poznamenala.

Napríklad v prípade ženského futbalu sa ako možný 
termín spustenia tréningov spomína 12. apríl. Reštart 
najvyššej ženskej súťaže, v ktorej sa hrá nielen o maj-
strovský titul, ale aj o miestenku do Ligy majstrov, by 
sa mohol uskutočniť 1. alebo 8. mája.

„Ženský futbal je zaradený pod amatérsky futbal  
a keď sa podľa športového Covid automatu spustia 
tréningy amatérov a mládeže, rovnako budú môcť 

začať trénovať aj ženy,“ skonštatovala Jurigová. 
Budú zväzy postupovať spoločne?
Základnou otázkou je v tejto chvíli to, kedy sa fut-

balové súťaže znova rozbehnú. Predtým než sa tak 
stane, je však potrebné vyriešiť aj ďalšie zásadné veci. 
Je prakticky nemožné dohrať ročník v plnom formá-
te. Ako bude vyzerať jeho skrátená forma? Bude o nej 
rozhodovať každý regionálny či oblastný futbalový 
zväz samostatne alebo bude tento postup koordino-
vať Slovenský futbalový zväz?

„SFZ má rozpracovaných viacero variantov, ako 
súťaže dohrať, resp. ukončiť na základe stupňa do-
hratia ročníka. Regionálne futbalové zväzy sa v tom-
to smere snažia dohodnúť a uplatniť spoločný po-
stup,“ priblížila Jurigová.

Slovenský futbal pozostáva v aktuálnej sezóne zo 
411 organizovaných súťaží mužov, žien a mládeže. 
Aktuálne prebiehajú len dve mužské - Fortuna liga 
a II. liga. 

Zdroj: Futbalnet, Daniel Dedina

Blíži sa reštart amatérskeho futbalu? 

Ilustračné foto: Futbalnet, Ivan Mriška

V lete to budú dva roky, čo prestúpila do farieb 
Západoslovenského futbalového zväzu Mária 
Bartošová. Na uvoľnenú funkciu sekretárky nevá-
hala podať žiadosť, pretože šport je súčasťou jej 
života. „Ponuka ma veľmi zaujala na prvý pohľad. 
Jej náplňou je prioritne personalistika, s ktorou 
som mala skúsenosti. Za dva roky som si tu našla 
dobrých priateľov a s odstupom času musím po-

vedať, že práca vo futbalovom kolektíve ma baví,“ 
uvádza Mária. Práca na zväze z pohľadu sekretár-
ky nie je o nosení kávy a riadení kalendára, ako 
by sa mohlo na prvý pohľad zdať. „Je to pomerne 
obsiahle. V prvom rade sa starám o mzdovú agen-
du, kam spadajú aj záležitosti spojené s odvod-
mi. Ďalej mám v kompetencii čiastočne matriku, 
čiže prvotné registrácie hráčov, štadiónov, atď... 

Okrem iného mám na starosti aj chod kancelárie 
v spojitosti s administratívou,“ dodáva Bartošová.

Samozrejme je toho omnoho viac, pretože fut-
balové dianie sa neodohráva iba v pracovné dni 
od 8:00 do 16:00, ale je to celosvetový fenomén, 
ktorý je súčasťou našich životov 24 hodín 7 dní 
v týždni. „Futbal ma absolútne vtiahol do svojho 
diania, takže som sa mu začala venovať aj mimo 
pracovných povinností. Rada si pozriem najmä 
náš domáci futbal, nehrá rolu či profesionálne 
alebo amatérske duely. Ak to voľný čas dovolí, 
snažím sa aktívne športovať. Cestu som si našla 
k boxu, cyklistike a turistike s priateľmi. Zároveň 
sa snažím pomáhať pri výberoch zo všetkým po-
trebným a dokonca ak je to potrebné zastávam 
funkciu zdravotníčky v realizačnom tíme. Zdra-
votný stav hráčov a hráčok je vážna vec, aj preto 
som sa rozhodla absolvovať kurz prvej pomoci 
vo vyššom rozsahu,“ podotkla Mária Bartošová. 
Jej povolanie a životný štýl spojený s futbalom 
je pomerne zaujímavý. Napriek tomu, že je čoraz 
modernejšie prelínanie mužsko-ženského sveta, 
je žien vo futbalovom prostredí stále málo. „Pra-
covný kolektív, zástupcovia klubov, rozhodcovia  
a v podstate každý s kým prichádzam do kontaktu 
je milý a ústretový. Vďaka tomu nevidím rozdiely 
medzi pohlaviami. Na koniec chcem poďakovať 
kolegom a predsedovi za príležitosť, ktorá mi  
v istom slova zmysle zmenila život,“ uzatvára se-
kretárka ZsFZ Mária Bartošová. 

Zdroj: ZsFZ

M. Bartošová: Práca vo futbalovom kolektíve ma baví
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Milí športovci, občianske združenie DRACI 
Púchov mediálne zastrešuje prvý ročník hokejo-
vého kempu na zimnom štadióne v Púchove od 
4. 7. 2021 - 9. 7. 2021. Hokejový kemp je zabez-
pečený technicky, materiálne aj personálne na 
profesionálnej úrovni, tak aby vyhovoval všetkým 
vekovým kategóriám, t. j. deti od 6 rokov až po 18 
ročných juniorov. 

Pre účastníkov kempu je zabezpečené ubytova-
nie v hoteli, 5x strava + pravidelný pitný režim.

Každý hráč si z kempu na pamiatku odnesie ori-
ginálny hokejový dres s menom a číslom.

Pre serióznu komunikáciu je potrebné zadať 
platnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Preštu-
dujte si program a podmienky kempu. Ak máte 
záujem o účasť, tak označte že chcete pokračovať 
v prihlásení hráča „ÁNO“ a stlačte „ĎALEJ“ pre po-
kračovanie v zadávaní osobných údajov. 

Ak chcete prihlásiť 2 a viac hráčov, tak je potreb-
né každému vyplniť prihlášku samostatne. 

Cena kempu a platobné podmienky
Kemp je možné si objednať v dvoch variantoch:

1. variant - 5x strava s ubytovaním 395 € ( raňaj-
ky, desiata, obed, olovrant, večera, pitný režim, 
ubytovanie v hoteli )

2. variant - 5x strava bez ubytovania 335 € ( raňaj-
ky, desiata, obed, olovrant, večera, pitný režim )

Po potvrdení prihlášky je potrebné uhradiť zálo-
hovú platbu 50 €. Zálohová platba je vratná do 4. 
6. 2021 v plnej sume na účet odosielateľa, po 4. 6. 
2021 platba prepadne v prospech organizátora na 
náklady ktoré už nebolo možné odvolať.

Doplatok za kemp bude účtovaný v deň nástupu 
na kemp, pri registrácii hráčov. 

Všetci zúčastnení na kempe sú povinní striktne 
dodržiavať prevádzkový poriadok MŠK Púchov  
a Zásady správania návštevníkov zimného šta-
dióna http://msk.mskpuchov.sk/_public/files/
page/71/99-414-zasady-spravania-navstevnikov-
-zs.pdf. 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontak-
tovať na t.č. :

+421 905 528 398 - Miroslav Nemček 
+421 911 100 133 - Branislav Okuliar

Hokejový kemp 4. 7. - 9. 7. 2021 Púchov

Slovenskí reprezentanti do 21 rokov v zostave 
s Púchovčanom Mariánom Pišojom ukončili púť 
turnajom Antalya Cup 2021 celkovým triumfom. 
Po výhre nad Uzbekistanom U23 2:0 a remíze  
s rovesníkmi zo Severného Macedónska 2:2 zdo-
lali v záverečnom stretnutí hráčov Ukrajiny do 
21 rokov 3:2. Púchovčan Marián Pišoja nastúpil 
vo všetkých troch stretnutiach. V dvoch si zahral 
vždy jeden polčas  a v záverečnom proti Ukrajine 
absolvoval celý zápas. 

UKRAJINA 21 – SLOVENSKO 21 2:3 (0:0)
Góly: 49. Mudryk, 55. Viunnyk – 64. Bernát, 70. 

Trusa, 83. Kmeť 
ŽK: Mudryk – Kováčik, Pokorný
SLOVENSKO U21: 
Ludha – Mihálek (60. Kováčik), Pišoja, Nemčík, 

Vojtko – Gono, Pokorný (78. Goljan), Bernát (78. 
Nebyla) – Kaprálik (78. Kmeť), Kadák (60. Trusa), 
Iľko (43. Galčík). Tréner: Jaroslav Kentoš. 

V úvodnej desaťminútovke zaujali dve strely 
Ukrajincov. Najskôr Mudrykov pokus smeroval 
nad bránku, v ktorej stal Ludha a zakončenie 
Bondarenka smerovalo vedľa slovenskej sväty-
ne. V 21. min. sa dostal po autovom vhadzova-
ní do dobrej pozície Gono, vystrelil, ale lopta 
rozvlnila iba bočnú sieť z vonkajšej strany. O tri 
minúty neskôr mali Ukrajinci k dispozícii priamy 
kop, Ludha si s pokusom Mudryka poradil. V 33. 
min. mali výhodu štandardnej situácie aj soko-
líci, lopta sa odrazila ku Gonovi, ktorý vystrelil, 
obrana hostí jeho pokus tečovala a brankár Zno-
venko loptu skryl v rukaviciach. O minútu neskôr 
zahrali štadndardku aj Ukrajinci, najvyššie vysko-
čil Batahov, loptu hlavičkou usmernil za bránko-
vú čiaru, gól však pre offside neplatil. To bola aj 
posledná vážna príležitosť úvodného dejstva, na 
prestávku sa šlo za stavu 0:0.

Po polčase sa s gólmi roztrhlo vrece. Najskôr 
v 49. min skóroval po peknej individuálnej akcii 
Mudryk – 1:0. Na 2:0 zvýšil v 55. min. Viunnyk, 
ktorý si najlepšie naskočil na center z pravej stra-
ny.

V 64. minúte hlavičkou zakončoval Trusa, bran-
kár súpera jeho pokus vyrazil ku Bernátovi, ktorý 
znížil na 1:2. Na 2:2 sokolíci vyrovnali v 70. min. 
Na roh najlepšie zareagoval Trusa, odskočil od 
ukrajinského obrancu a loptu tečoval do brán-
ky. Obrat naši reprezentanti dokonali v 83. min., 
Kmeť si narazil loptu s Nebylom a prvý menova-
ný skóroval – 3:2. V závere zápasu mali ešte hrá-
či Ukrajiny tri šance, so všetkými si poradil náš 
brankár Ludha.

Slovensko skončilo na turnaji na 1. mieste.
Peter Pokorný (kapitán Slovenska U21): „Bol 

to náročný zápas, keďže sme boli veľa času bez 
lopty. Ukrajinskí hráči boli skvelí, najmä v strede 
poľa, kde boli vždy o jedného naviac. Ťažko sa 
nám bránilo, ale ukázali sme naše silné stránky. 
Opäť sme predviedli, že sme schopní otáčať zá-
pasy a tentoraz to bolo v stretnutí, keď sme ne-
mali väčšie držanie lopty. Ukázali sme srdiečko, 
bojovali sme dokonca, šli sme za víťazstvom, 
ktoré sme aj napokon dosiahli. Ukázali sme, že 
budeme dobrá partia a sme vynikajúci tím. Cel-
kový trium na turnají teší, veľa chalanov možno 
niečo také ešte nezažilo. Dostali sme medaily, 
pohár a z týchto troch zápasov si môžeme zob-
rať pozitíva, či do ďalších prípravných duelov 
alebo následne do kvalifikácie.“           Zdroj: SFZ

SR U21 s Pišojom v zostave 
vyhrala turnaj v Turecku
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Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového ho-
keja (VV SZĽH) sa na svojom nedávnom zasadnutí 
opätovne zaoberal otázkou predčasného skonče-
nia amatérskych súťaží.

Po posúdení stavu a odporúčaní príslušných 
riadiacich orgánov súťaží sa stotožnil s názo-
rom, že pre amatérske súťaže už nie je v sezóne 
2020/2021 možné realizovať odohratie všet-
kých častí podľa rozpisu príslušnej súťaže, nielen  
z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemic-
kej situácie a platných nariadení autorít štátu, ale 
aj pre pribúdajúci počet zimných štadiónov, ktoré 
ukončujú prevádzku.  Z týchto dôvodov rozhodol 
o ukončení amatérskych súťaží organizovaných 
SZĽH. Ide o všetky súťaže s výnimkou Tipos Ex-
traligy a Slovenskej hokejovej ligy, ktoré sú pro-
fesionálne seniorské súťaže a môžu prebiehať na 
základe udelenej výnimky. 

Výkonný výbor SZĽH rozhodol o predčasnom 
skončení súťaží Extraligy žien, 2. ligy seniorov, 
Extraligy juniorov, 1. ligy juniorov, Extraligy do-
rastu, 1. ligy dorastu, Ligy kadetov, žiackych súťaží  
a súťaže prípraviek pre sezónu 2020/2021 a pove-
ril riadiace orgány príslušných súťaží procesne za-
bezpečiť ich predčasné skončenie.      Zdroj: SZĽH

SZĽH rozhodol o predčasnom 
ukončení amatérskych súťaží 

Amatérske hokejové súťaže sú pre túto sezónu minulosťou. Rozhodol o tom Výkonný výbor Slovenského zväzu 
ľadového hokeja. V hokejovom klube MŠK Púchov tak pre túto sezónu dohrali všetky družstvá od dospelých až po 
prípravku...                 FOTO: Archív Púchovské noviny

Kariéra Tomáša Kvasnicu je úzko spätá s FBC 
Grasshoppers Žilina, s ktorým sa v sezóne 2014/2015 
tešil so zisku majstrovského titulu. Bol to práve on, 
kto strelil víťazný gól počas predĺženia záverečné-
ho finálového zápasu a rozhodol o dosiaľ jedinom 
prvenstve „kobyliek“ v extralige mužov. Na sklonku 
aktívnej činnosti si vyskúšal aj pôsobenie v Púchove.

 Autor zlatého gólu vo finále
„S florbalom som začal v klube Grasshoppers AC 

Uniza Žilina, kde som hral jedenásť sezón. Čo sa 
týka mojich úspechov, sú jednoznačne spojené so 
Žilinou. Za klubový, ale i osobný športový vrchol po-
važujem majstrovský titul a strelenie víťazného gólu. 
Ďalej sú to dve strieborné a jedna bronzová medaila 

v extralige,“ povedal Tomáš Kvasnica pre spravodaj-
stvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB).

V závere kariéry odišiel do Púchova, s ktorým po-
stúpil do najvyššej súťaže a v sezóne 2019/2020 na-
stúpil na tri extraligové duely, v ktorých strelil jeden 
gól. Uplynulý ročník dokončil v pozícii trénera, keď 
v Púchove nahradil Juraja Lamačku. „Mám na konte 
dve prvé miesta v prvej lige, jedno so Žilinou a druhé 
s Púchovom, kde sa mi znova podarilo streliť víťazný 
gól v trestných strieľaniach,“ uviedol.

 Srdcová záležitosť
Dnes už 36-ročný Kvasnica patril medzi dlhodobé 

stálice na domácich palubovkách. „Spomienky sú 
zväčša pekné a príjemné. Florbal bol a je moja srd-

cová záležitosť. Aj keď som ako malý hrával hokej, vo 
florbale som videl nové výzvy. Florbal mi dal skvelé 
zážitky a priateľov. Aj keď mi zobral veľa času strá-
veného na ihrisku či mimo neho, v rámci zápasov  
a tréningov, na úkor rodiny či priateľky, ale vždy som 
sa na ne veľmi tešil.“

 Vrchol jeho kariéry nastal 12. apríla 2015. Krátko 
pred obedom bol v Košiciach na programe štvrtý zá-
pas finále extraligy mužov, v ktorom tím ATU Košice 
hostil žilinské „kobylky“. Domáci nastúpili pri nepriaz-
nivom stave série 1:2 s imperatívom víťazstva, no 
už po prvej tretine prehrávali 0:5. Košičania sa však 
zomkli a v 58. minúte vyrovnal na 5:5 počas presilov-
ky Samuel Kerekeš. Duel ukončil rozhodujúcim zása-
hom v 63. minúte Tomáš Kvasnica. „Je to tá najkrajšia 
spomienka. Samozrejme, aj s následnou oslavou, keď 
ma ocenili aj spoluhráči, ktorí ma obkolesili a skando-
vali moje meno,“ zaspomínal si. 

Stopercentný výkon za každých okolností
Na palubovke patril ku hráčom, ktorí boli „všade“. 

„Myslím si, že moja najsilnejšia stránka bola fyzická 
výdrž, vytrvalosť a pohyb po ihrisku. Samozrejme aj 
chuť víťaziť za každých okolností a vždy nechať na 
ihrisku stopercentný výkon. Florbal sledujem aj dnes, 
najmä teda zahraničné súťaže, keďže v dnešnej ná-
ročnej dobe tá slovenská nie je aktívna,“ povedal.

Zo slovenskej florbalovej scény meno Tomáš Kvas-
nica nezmizlo. V 1. FBC Trenčín pôsobí talentovaný 
menovec, ktorý aktuálne hosťuje v českých superli-
gových Vítkoviciach. „Menovca z Trenčína som, po-
chopiteľne, zaregistroval. Je to šikovný mladý hráč, 
ktorý môže v tomto športe ešte veľa dokázať. Sa-
mozrejme, sa mu musí venovať naplno.“

Čo robí dnes?
„Aktuálne sa venujem najmä mojej rodine, a teda 

dvojročnej dcérke, ktorá mi vypĺňa všetok voľný čas. 
Pracujem v sklárskom priemysle, v podstate od skon-
čenia vysokej školy,“ uzavrel Kvasnica. 

Zdroj: SZFB, Samuel Prekop, Foto: M. Hýlek

Tomáš Kvasnica rád spomína na zlatý gól z predĺženia 
vo finále extraligy, medzi elitu pomohol aj Púchovu
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SPOMIENKA
Odišli ste cestou, ktorou kráča každý sám, ale 
brána spomienok ostáva dokorán. Dňa 4.4.2021 
si pripomenieme 9. a 5. výročie úmrtia mojich 
rodičov Emila a Anny Okrajkových z Púchova.  
S láskou na nich spomína dcéra Iveta s man-
želom a vnučky Vaneska, Simonka, Romanka  

s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 4.4.2021 si pripo-
míname 5. výročie, čo 
nás navždy opustila 
naša drahá mama, bab-
ka a prababka Valéria 
Zboranová z Púchova, 
časť Nové Nosice. Kto 
ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 6.4.2021 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil   náš drahý otec, 
dedko a pradedko 
Janko Repáň z Púcho-
va. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou, vďa-
kou a úctou spomínajú 
dcéry Janka, Monika a Gabriela s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 6.4.2021 by sa bol 
náš manžel, otec, dedko 
a pradedko Pavel Boďa 
z Nosíc dožil 96 rokov. 
A dňa 12.4.2021 uplynú 
4 roky od jeho smrti.  
S láskou spomína man-
želka Mária, syn Jozef  
s priateľkou Ankou, šva-
grina Veronika Balážová a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30.3.2021 sme si 
so smútkom v srdci pri-
pomenuli prvé výročie, 
kedy nás navždy opustila 
naša drahá mama a stará 
mama Antonia Gabko-
vá. S láskou spomína dcé-
ra, vnuk, vnučka a ostatná 
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 2.4.2021 sme si 
pripomenuli 4. výročie, 
kedy nás opustil náš 
drahý otec a dedko Ján 
Druska. S láskou a úc-
tou spomínajú synovia  
s rodinami.

SPOMIENKA
„Vrátiť tak čas... Pohladiť 
Tvoju tvár a  počuť Tvoj 
hlas... Čas nelieči bolesť 
ani rany, iba nás učí žiť 
bez toho, koho sme mali 
radi. Ďakujem Ti, Bože, 
za roky šťastia, ktoré sme 
s ňou prežili i za silu niesť 
bolesť vo chvíli, keď sme 
ju stratili.“ Dňa 6. apríla 2021 uplynie 14 rokov, 
odkedy nás navždy opustila naša drahá Janka 
Janišová. Ani po rokoch bolesť neutícha a slza 
v oku nevysychá. S láskou spomína mama a ses-
tra s rodinou.

  
  
TýždenníkTýždenník
Ročník: Ročník: XXI., ISSN 1339-9411XXI., ISSN 1339-9411
Vydavateľ: Vydavateľ: Púchovská kultúra, s.r.o., Púchovská kultúra, s.r.o., 
Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01
IČO: IČO: 50 648 61650 648 616
Registrácia:Registrácia: MK SR – EV 4570/12 MK SR – EV 4570/12
Sídlo redakcie:Sídlo redakcie: Hoenningovo námestie č. 2002 Hoenningovo námestie č. 2002
Púchov 020 01Púchov 020 01
Šéfredaktor: Šéfredaktor: RNDr. Slavomír Flimmel,  RNDr. Slavomír Flimmel,  
0905 758 491, flimmel@gmail.com0905 758 491, flimmel@gmail.com
Športový, jazykový a grafický redaktor:Športový, jazykový a grafický redaktor:
Ing. Milan Podmaník, 0905 886 627, Ing. Milan Podmaník, 0905 886 627, 
milan.podmanik65@gmail.commilan.podmanik65@gmail.com
Tlač:Tlač: MAFRAPRINT Olomouc,   MAFRAPRINT Olomouc,  
Turyna Petr, +420 734 517 178Turyna Petr, +420 734 517 178
Inzercia:Inzercia:   Mgr. Paulína Luhová,  Mgr. Paulína Luhová, 
0905 750 121, +421 42 2852 408, 0905 750 121, +421 42 2852 408, 
reklama@puchovskakultura.skreklama@puchovskakultura.sk
Redakčná Redakčná UZÁVIERKAUZÁVIERKA pre inzerciu, spomienky,  pre inzerciu, spomienky, 
oznamy a nevyžiadané príspevky je oznamy a nevyžiadané príspevky je vo štvrtok  vo štvrtok  
do 14:00 hod.do 14:00 hod.

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 úmrtiav prípade úmrtia

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

ROZLÚČKA
Úprimne  ďakujeme 
všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom  
a známym, ktorí sa pri-
šli dňa 27.3.2021 roz-
lúčiť s naším zosnulým  
Petrom Kalmom. 
Ďakujeme za prejavy  
sústrasti a kvetino-
vé dary. Poďakovanie patrí aj pohrebnej služ-
be Advent a mestu Púchov za dôstojnú rozlúč-
ku. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Úprimne ďakujem všet-
kým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí 
sa prišli dňa 25.3.2021 
rozlúčiť s našou drahou 
mamou, babkou, pra-
babkou, krstnou ma-
mou a sestrou Oľgou 
Pokojovou, ktorá nás 
náhle opustila vo veku 76 rokov. Ďakujeme za 
prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Veľké Ďa-
kujem patrí pohrebnej službe Advent a pánovi 
kaplánovi. 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 30.6. 2021. 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
• Maliarske a stavebné práce, zváranie železa. 
0902356631
• METROVÝ TEXTIL – oproti Bille. Šijeme papuče, 
sedáky, matrace, záhradné striešky a iné bytové 
doplnky. 0911 299 366

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937

PREDAJ
• Vymením dva 2-izbové byty v Púchove za dom  
v Púchove. +421908081845
• Predám zrekonštruovaný a zariadený 3- izbový byt 
na Komenského ul., 0948 853 222
• Na predaj chatka so záhradou pri Púchovskej skale. 
Tel.: 0911 929 300
• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600

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

Cena za 1 vydanie Cena za 1 vydanie 
pred zľavoupred zľavou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cena za Cena za 
1 vydanie1 vydanie

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

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

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

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

C O V I D  Z Ľ AV N E N Ý  C E N N Í K  R E K L A M N É H O  P R I E S T O R UC O V I D  Z Ľ AV N E N Ý  C E N N Í K  R E K L A M N É H O  P R I E S T O R U
 A  O B Č I A N S K E J  I N Z E R C I E  V  P Ú C H O V S K ÝC H  N O V I N ÁC H : A  O B Č I A N S K E J  I N Z E R C I E  V  P Ú C H O V S K ÝC H  N O V I N ÁC H :

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

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

PRENÁJOM
• Dám do prenájmu zariadenú manzardku (garsónku) 
s príslušenstvom a internetom na vlastnom poschodí 
RD s balkónom. Pre 1 osobu. Tel.: 0914 120 216
• Prenajmem zariadenú garsónku od 1.4. Tel.: 0915 
724 777

PRÁCA
• Ponúkame prácu pre zváračov, zámočníkov  
v Púchove, Novej Dubnici a okolí. Nástup: ihneď. 
Platové podmienky: živnosť. Telefónny kontakt: 0907 
683 635

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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:  

reklama@puchovskakultura.sk  
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 spomien-
ky) zaslaná emailom je bezplatná. 

Nefunguje vo vašom okolí 
verejné osvetlenie? Oznámte 

nám to! PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese: 

ptsmpu@ptsmpu.sk

Pracovná Ponuka

Podnik technických služieb mesta, 
s.r.o., prijme do zamestnania pracovníkov 
na údržbu verejnej zelene (práca s krovi-
norezom, plotostrihom, obsluha mot. ko-
sačky, pletie a okopávanie záhonov). 

Požiadavky: fyzická zdatnosť, v prípade 
obsluhy samochodnej kosačky vodičský 
preukaz sk. B, vodičský preukaz sk. T, vý-
hodou. 

Predpokladaný termín nástupu: máj 
2021. 

Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite 
na adresu spoločnosti: Podnik technic-
kých služieb mesta, s.r.o., Športovcov 
890, 020 01 Púchov alebo na e-mail:  
ptsmpu@ptsmpu.sk.



inzerciainzercia

NPK bezchloridové 
11-9-20+16S+1,5Mg+0,05B
25 kg

POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ

www.polnopotreby-salaj.skwww.polnopotreby-salaj.sk

Akcia trvá od 6.4. - 19.4.2021

Krmivo pre psov
prémiové
Eminent
rôzne druhy 
15 kg

CENA ADULT 28,35 € 

CENA  ZA 25 KG OD 22,00 € 

CENA 12,10 € 

5,60 € 5,00 €

26,00 €

Sadenice jahôd 10 ks Sadenice čučoriedok 1 ks ( 5 l kontajner)

Najväčšia regionálna predajňa 
záhradkárskych, chovateľských potrieb 

a záhradnej techniky v Púchove
OKRUŽNÁ UL. 2080 (NAD TESCOM)

Akcia platí od 6.4. do 19.4.2021 alebo do vypredania zásob

AKCIA PLATÍ IBA V PREDAJNI POĽNOPOTREBY SALAJ V PÚCHOVE

cena za 1 kg / 1,04 €

cena za 1 kg / 1,89 € cena za 1 kg / 1,21€

OVOCNÉ STROMY A DROBNÉ OVOCIE

HNOJIVÁ KRMIVÁ PRE PSOV

SADBOVÉ ZEMIAKY

Krmivo pre psov
ekonomické
Optimal dog
10 kg

VS: PAROLI (B)
       VIVALDI
SK: BALTIC ROSE
SS: ALEGRIA (B)
       AGRIA (B-BC)
       SORAYA (AB-B)
Vanička 45 ks
(minisadba Holandsko)


