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Fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu Púchova

33

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, ale poslaných fotografií, ktoré síce nevyhrali, ale 
sú zaujímavé, dnes vyberáme fotografie au-sú zaujímavé, dnes vyberáme fotografie au-
torov: Pavol Halač (č.1), Jaroslava Kamenová torov: Pavol Halač (č.1), Jaroslava Kamenová 
(č.2), Andrej Kozák (č.3) a Ladislav Šištík (č.4).(č.2), Andrej Kozák (č.3) a Ladislav Šištík (č.4).
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Slovami primátorky: Deň Zeme v Púchove a iné
Minulý týždeň sme všetci zachytili informácie  Minulý týždeň sme všetci zachytili informácie  

o začiatku pomalého zvoľňovania opatrení, kto-o začiatku pomalého zvoľňovania opatrení, kto-
rých hlavným cieľom je predovšetkým postupný rých hlavným cieľom je predovšetkým postupný 
návrat žiakov a študentov do škôl. Od pondelka návrat žiakov a študentov do škôl. Od pondelka 
tak nastúpili do základných škôl okrem detí prvé-tak nastúpili do základných škôl okrem detí prvé-
ho stupňa aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov. ho stupňa aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov. 
Nástup sa však nevyhol rôznym problémom, ktoré Nástup sa však nevyhol rôznym problémom, ktoré 
súviseli najmä s rozhodnutím niektorých rodičov súviseli najmä s rozhodnutím niektorých rodičov 
neakceptovať podmienky, ktoré ministerstvo škol-neakceptovať podmienky, ktoré ministerstvo škol-
stva pre nástup detí do škôl určilo. Mrzí ma vznik-stva pre nástup detí do škôl určilo. Mrzí ma vznik-
nutá situácia, pretože tieto udalosti znepríjemňujú nutá situácia, pretože tieto udalosti znepríjemňujú 
nástup do školských lavíc nielen deťom a pedagó-nástup do školských lavíc nielen deťom a pedagó-
gom, ale i rodičom detí, ktorí očakávajú, že ich deti, gom, ale i rodičom detí, ktorí očakávajú, že ich deti, 
ktoré pošlú na prezenčné vyučovanie, budú v bez-ktoré pošlú na prezenčné vyučovanie, budú v bez-
pečí. Prosím aj touto cestou o vašu zodpovednosť pečí. Prosím aj touto cestou o vašu zodpovednosť 
a trpezlivosť, milí rodičia, verím, že len spoločným a trpezlivosť, milí rodičia, verím, že len spoločným 
zodpovedným prístupom a za dodržiavania stano-zodpovedným prístupom a za dodržiavania stano-
vených opatrení spoločne umožníme, aby sa do vených opatrení spoločne umožníme, aby sa do 
škôl vrátili všetky deti. Z pohľadu mesta sme naj-škôl vrátili všetky deti. Z pohľadu mesta sme naj-
mä počas víkendu posilnili testovanie v meste, aby mä počas víkendu posilnili testovanie v meste, aby 
sa stihli otestovať nielen pracujúci občania, ale aj sa stihli otestovať nielen pracujúci občania, ale aj 
študenti a žiaci, ktorí nastúpili tento týždeň do škôl. študenti a žiaci, ktorí nastúpili tento týždeň do škôl. 
Výsledky testovania naznačili zlepšovanie sa epide-Výsledky testovania naznačili zlepšovanie sa epide-
miologickej situácie aj v našom meste, kde sme za-miologickej situácie aj v našom meste, kde sme za-
znamenali opäť pokles pozitívne testovaných. Viac znamenali opäť pokles pozitívne testovaných. Viac 
sa dočítate aj v tomto vydaní Púchovských novín. sa dočítate aj v tomto vydaní Púchovských novín. 

O nástupe detí do škôl, financovaní škôl, vý-O nástupe detí do škôl, financovaní škôl, vý-
chovno-vzdelávacom procese v čase pandémie  chovno-vzdelávacom procese v čase pandémie  
a finančnej pomoci pre ZUŠ a CVČ, sme mali mož-a finančnej pomoci pre ZUŠ a CVČ, sme mali mož-
nosť diskutovať aj s ministrom školstva Branisla-nosť diskutovať aj s ministrom školstva Branisla-
vom Gröhlingom, ktorý minulý štvrtok v Púcho-vom Gröhlingom, ktorý minulý štvrtok v Púcho-
ve navštívil dve základné školy v zriaďovateľskej ve navštívil dve základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, a to ZŠ Mládežnícka a ZŠ J. A. pôsobnosti mesta, a to ZŠ Mládežnícka a ZŠ J. A. 
Komenského. Veľké poďakovanie patrí deťom, Komenského. Veľké poďakovanie patrí deťom, 
pedagógom a riaditeľom týchto základných škôl, pedagógom a riaditeľom týchto základných škôl, 
ktorí pripravili v neľahkých podmienkach krásne ktorí pripravili v neľahkých podmienkach krásne 
privítanie. Pán minister informoval riaditeľky škôl  privítanie. Pán minister informoval riaditeľky škôl  
o pripravovaných výzvach, do ktorých sa môžu za-o pripravovaných výzvach, do ktorých sa môžu za-
pojiť s cieľom obnoviť a upraviť nielen interiér, ale pojiť s cieľom obnoviť a upraviť nielen interiér, ale 
aj areál škôl. Krásny kultúrny program detí, malé aj areál škôl. Krásny kultúrny program detí, malé 
darčeky a krst CD-čka boli príjemným spestrením darčeky a krst CD-čka boli príjemným spestrením 
návštevy pána ministra v našom meste. Na osob-návštevy pána ministra v našom meste. Na osob-
nom stretnutí som požiadala ministra Gröhlinga  nom stretnutí som požiadala ministra Gröhlinga  
o pomoc pre CVČ, pričom som vyzdvihla prácu o pomoc pre CVČ, pričom som vyzdvihla prácu 
nášho CVČ Včielka, ktoré napriek pandémii a tomu, nášho CVČ Včielka, ktoré napriek pandémii a tomu, 
že nemôže vykonávať všetky svoje naplánované že nemôže vykonávať všetky svoje naplánované 
aktivity pre naše deti, nezaháľa a pomáha naplno. aktivity pre naše deti, nezaháľa a pomáha naplno. 
Píšem často o tom, ako pomáhajú študenti z Mlá-Píšem často o tom, ako pomáhajú študenti z Mlá-
dežníckeho parlamentu a dobrovoľníci občanom dežníckeho parlamentu a dobrovoľníci občanom 
nášho mesta pri zabezpečovaní nákupov či rozno-nášho mesta pri zabezpečovaní nákupov či rozno-
se rúšok a respirátorov (viac sa dočítate aj v tomto se rúšok a respirátorov (viac sa dočítate aj v tomto 
vydaní PN), ale nepísala som o pomoci pre naše vydaní PN), ale nepísala som o pomoci pre naše 
školy. Bez pomoci pedagógov z CVČ by väčšina školy. Bez pomoci pedagógov z CVČ by väčšina 
našich základných škôl ťažko zabezpečila riadny našich základných škôl ťažko zabezpečila riadny 
chod školy a školských klubov v sprísnených pod-chod školy a školských klubov v sprísnených pod-
mienkach vyvolaných pandémiou. Osobne zaznelo mienkach vyvolaných pandémiou. Osobne zaznelo 
takéto poďakovanie aj na našej porade s riaditeľ-takéto poďakovanie aj na našej porade s riaditeľ-

mi škôl pre pani riaditeľku CVČ Alenku Strýčkovú. mi škôl pre pani riaditeľku CVČ Alenku Strýčkovú. 
Ďakujem vám všetkým. Ďakujem našim včielkam  Ďakujem vám všetkým. Ďakujem našim včielkam  
z CVČ. z CVČ. 

22. apríl - Deň Zeme vznikol ako reakcia na roz-22. apríl - Deň Zeme vznikol ako reakcia na roz-
siahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho siahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho 
cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cen-cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cen-
ných daroch poskytované Zemou. Je potreba si ných daroch poskytované Zemou. Je potreba si 
uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, 
a preto sa treba venovať otázkam životného pros-a preto sa treba venovať otázkam životného pros-
tredia a prostredníctvom spoločného celosvetové-tredia a prostredníctvom spoločného celosvetové-
ho úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ho úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie 
ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. V apríli ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. V apríli 

sme si už zvykli za posledných pár rokov organi-sme si už zvykli za posledných pár rokov organi-
zovať spoločné čistenie mesta a vždy sa táto akcia zovať spoločné čistenie mesta a vždy sa táto akcia 
stretla s veľkou odozvou. Prijmite aj novú výzvu, stretla s veľkou odozvou. Prijmite aj novú výzvu, 
ktorou sa obraciame na všetkých, ktorým záleží ktorou sa obraciame na všetkých, ktorým záleží 
na životnom prostredí, na svojom okolí, v ktorom na životnom prostredí, na svojom okolí, v ktorom 
dennodenne trávia čas. Viem, že nie je možné  dennodenne trávia čas. Viem, že nie je možné  
v súčasnosti organizovať spoločne veľké podujatie, v súčasnosti organizovať spoločne veľké podujatie, 
a tak skúsme aspoň v jednotlivých mestských čas-a tak skúsme aspoň v jednotlivých mestských čas-
tiach, volebných obvodoch či okolí svojho domu, tiach, volebných obvodoch či okolí svojho domu, 
zapojiť sa do spoločnej akcie, ktorá bude prebiehať zapojiť sa do spoločnej akcie, ktorá bude prebiehať 
v nasledujúcich dňoch až do konca mája. Verím, že v nasledujúcich dňoch až do konca mája. Verím, že 
poslanci vo svojich obvodoch zorganizujú akcie, poslanci vo svojich obvodoch zorganizujú akcie, 
ktoré pomôžu skrášliť okolie, kde sa všetci pohybu-ktoré pomôžu skrášliť okolie, kde sa všetci pohybu-
jeme. Podnik technických služieb mesta bude na-jeme. Podnik technických služieb mesta bude na-
plno spolupracovať a ja verím, že keď sa všetci za-plno spolupracovať a ja verím, že keď sa všetci za-
pojíme, dosiahneme krásny výsledok. Nezabudnite pojíme, dosiahneme krásny výsledok. Nezabudnite 
nám posielať fotky alebo videá z vašej činnosti a tie nám posielať fotky alebo videá z vašej činnosti a tie 
najaktívnejšie akcie súvisiace s čistením či skrášľo-najaktívnejšie akcie súvisiace s čistením či skrášľo-
vaním vášho okolia odmeníme. Viac aj na plagáte, vaním vášho okolia odmeníme. Viac aj na plagáte, 
ktorý nájdete na str. 8 tohto vydania Púchovských ktorý nájdete na str. 8 tohto vydania Púchovských 
novín.novín.

Oddelenie dopravy a služieb mestského úradu  Oddelenie dopravy a služieb mestského úradu  
v spolupráci s Podnikom technických služieb mes-v spolupráci s Podnikom technických služieb mes-
ta zabezpečujú postupné čistenie pieskovísk na ta zabezpečujú postupné čistenie pieskovísk na 
detských ihriskách a pribúdajú aj opravené detské detských ihriskách a pribúdajú aj opravené detské 
prvky. Určite ste si všimli nové pingpongové stoly, prvky. Určite ste si všimli nové pingpongové stoly, 

ktoré sa tešia veľkej obľube. Odstraňujú sa aj hava-ktoré sa tešia veľkej obľube. Odstraňujú sa aj hava-
rijné stavy na niektorých komunikáciách, opravujú rijné stavy na niektorých komunikáciách, opravujú 
sa výtlky a tiež poškodené vodovodné a kanalizač-sa výtlky a tiež poškodené vodovodné a kanalizač-
né poklopy na cestách. Na konci minulého týždňa né poklopy na cestách. Na konci minulého týždňa 
bola odstránená havária v podchode na Kolonke, bola odstránená havária v podchode na Kolonke, 
ktorá už dlhšie obdobie komplikovala prechod cez ktorá už dlhšie obdobie komplikovala prechod cez 
podjazd. Momentálne prebieha verejné obstará-podjazd. Momentálne prebieha verejné obstará-
vanie na dodávateľa na opravu niekoľkých ciest,  vanie na dodávateľa na opravu niekoľkých ciest,  
a tak verím, že čoskoro začneme v najbližších dňoch a tak verím, že čoskoro začneme v najbližších dňoch 
realizovať ich samotnú opravu. V plnom prúde sú aj realizovať ich samotnú opravu. V plnom prúde sú aj 
prípravy na obnovu vodorovného značenia.prípravy na obnovu vodorovného značenia.

Verím, že ste postrehli aj ukončenie prác na veži Verím, že ste postrehli aj ukončenie prác na veži 
hasičskej stanice v Horných Kočkovciach, ktorej hasičskej stanice v Horných Kočkovciach, ktorej 
úpravu zabezpečovalo Oddelenie výstavby, život-úpravu zabezpečovalo Oddelenie výstavby, život-
ného prostredia a stavebného úradu Mestského ného prostredia a stavebného úradu Mestského 
úradu Púchov. Momentálne finišujú práce na ukon-úradu Púchov. Momentálne finišujú práce na ukon-
čení aktualizácie projektu na rekonštrukciu cesty čení aktualizácie projektu na rekonštrukciu cesty 
Terézie Vansovej v tejto mestskej časti, po ktorej Terézie Vansovej v tejto mestskej časti, po ktorej 
začne verejné obstarávanie na dodávateľa samot-začne verejné obstarávanie na dodávateľa samot-
ných prác. ných prác. 

Minulú nedeľu sme si mohli pripomenúť 55. výro-Minulú nedeľu sme si mohli pripomenúť 55. výro-
čie udelenia Oscara pre najlepší neanglicky hovo-čie udelenia Oscara pre najlepší neanglicky hovo-
rený film, ktorý získal česko-slovenský film Obchod rený film, ktorý získal česko-slovenský film Obchod 
na korze s úžasným slovenským hercom Jozefom na korze s úžasným slovenským hercom Jozefom 
Kronerom. Je to film, ktorý si vždy rada pozriem, Kronerom. Je to film, ktorý si vždy rada pozriem, 
pretože má obrovskú hodnotu aj v súčasnosti, keď-pretože má obrovskú hodnotu aj v súčasnosti, keď-
že otázka dobra a zla, jednoty, solidarity a obrov-že otázka dobra a zla, jednoty, solidarity a obrov-
skej lásky človeka k človeku, bez ohľadu na nábo-skej lásky človeka k človeku, bez ohľadu na nábo-
ženskú príslušnosť, je stále aktuálna. ženskú príslušnosť, je stále aktuálna. 

Tento týždeň má v kalendári meniny aj Juraj.  Tento týždeň má v kalendári meniny aj Juraj.  
A práve s týmto menom sa spája veľa pranostík. A práve s týmto menom sa spája veľa pranostík. 
Väčšina z nich súvisí s prácou v záhrade či vinohra-Väčšina z nich súvisí s prácou v záhrade či vinohra-
de, a tak aktuálne pre záhradkárov: „Saď zemiaky de, a tak aktuálne pre záhradkárov: „Saď zemiaky 
na Ďura, bude plná pivnica je i komora.“ „Na Ďura na Ďura, bude plná pivnica je i komora.“ „Na Ďura 
každá kvapka hodná je dukáta.“ „Hrozno pred každá kvapka hodná je dukáta.“ „Hrozno pred 
Ďurom výndené, nebýva do sudov kladené.“ „Jestli Ďurom výndené, nebýva do sudov kladené.“ „Jestli 
sa na Jura havran skryje v poli, zbožím naplnené sa na Jura havran skryje v poli, zbožím naplnené 
uvidíme stodoly.“ uvidíme stodoly.“ 

S blížiacim sa mesiacom máj, ktorý je nielen me-S blížiacim sa mesiacom máj, ktorý je nielen me-
siacom lásky, ale aj mesiacom, v ktorom si pripo-siacom lásky, ale aj mesiacom, v ktorom si pripo-
míname sviatok všetkých mamičiek či Deň rodiny, míname sviatok všetkých mamičiek či Deň rodiny, 
pripravili sme pre vás nové súťaže, do ktorých sa pripravili sme pre vás nové súťaže, do ktorých sa 
môžete zapojiť, a to či už zaslaním venovania pre môžete zapojiť, a to či už zaslaním venovania pre 
svoju mamu alebo zaslaním fotografie najroman-svoju mamu alebo zaslaním fotografie najroman-
tickejšieho miesta v Púchove. Viac si prečítate na tickejšieho miesta v Púchove. Viac si prečítate na 
plagátoch, ktoré nájdete na str. 8 a 13 týchto novín. plagátoch, ktoré nájdete na str. 8 a 13 týchto novín. 

A takto žijeme naše životy. Medzi kvapkami daž-A takto žijeme naše životy. Medzi kvapkami daž-
ďa a slnečnými lúčmi a občas sa objaví dúha, ktorá ďa a slnečnými lúčmi a občas sa objaví dúha, ktorá 
nám ukáže, aký je život krásny. Tak užívajte toto nám ukáže, aký je život krásny. Tak užívajte toto 
bláznivé počasie, ktoré nám apríl priniesol, hlavne bláznivé počasie, ktoré nám apríl priniesol, hlavne 
v zdraví a v pohode. Navštívte mestský park, ktorý v zdraví a v pohode. Navštívte mestský park, ktorý 
je už otvorený a tešme sa na ďalšie uvoľnenie opat-je už otvorený a tešme sa na ďalšie uvoľnenie opat-
rení. Prosím však o jedno: Zostaňte aj naďalej opa-rení. Prosím však o jedno: Zostaňte aj naďalej opa-
trní k sebe a zodpovední k svojim blízkym. Krásny trní k sebe a zodpovední k svojim blízkym. Krásny 
týždeň! týždeň! 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Od pondelka 19. apríla 2021 sa mohli vrátiť k pre-
zenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych 
ročníkov zo základných škôl mimo čiernych okresov. 

Návrat k prezenčnej výučbe je možný vďaka zlep-
šeniu epidemiologickej situácie v krajine, preočko-
vanosti zamestnancov škôl či kvalitným pravidlám 
Covid semafor pre školy v čase pandémie. Minister-
stvo školstva, v zhode s epidemiológmi, odborníkmi, 
predsedom vlády či ministrom zdravotníctva na ďal-
ších krokoch, bude preto pokračovať v postupnom 
otváraní škôl.

„Som veľmi rád, že sme sa všetci zhodli, že fun-
govanie škôl a ich otváranie je prioritou. Otvorenie 

škôl je nevyhnutné tak pre vzdelávanie detí, ako aj 
pre štandardné fungovanie rodín,“ zdôraznil minister 
školstva Branislav Gröhling. Účasť na vyučovaní bude 
aj naďalej podmienená pretestovaním zákonného 
zástupcu a testuje sa tiež žiak na 2. stupni ZŠ. Naďalej 
platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom 
zriaďovateľa alebo RÚVZ zatvoriť školu alebo triedu, 
kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje 
Covid školský semafor.

Od 26. apríla 2021 sa celé školstvo prepne do „regi-
onálneho Covid automatu“. V okresoch s priaznivou 
epidemiologickou situáciou tak bude možné otvoriť 
školy a školské zariadenia pre ďalšie kategórie detí 
a žiakov. Čierne okresy ostanú v režime, ktorý pla-
til plošne do 11. apríla 2021 (otvorené v nich budú  
v zásade len materské školy, 1. stupeň ZŠ či stredné 
zdravotnícke školy a ostane tiež možnosť prezenčnej 
výučbu v malých skupinách 5 + 1).

V bordových okresoch (3. stupeň varovania) budú 
nad rámec už otvorených škôl a školských zariadení 
v čiernych okresoch otvorené aj 8. a 9. ročníky ZŠ, 
poradenské centrá a tiež centrá voľného času a ja-
zykové školy pre individuálnu výučbu. V červených 
okresoch (2. stupeň varovania) bude otvorený aj 
celý 2. stupeň ZŠ a tiež prvé štyri ročníky 8-ročných 
gymnázií, ktoré zodpovedajú 2. stupňu ZŠ. V ružo-
vých okresoch (1. stupeň varovania) budú otvorené 
aj stredné školy, jazykové školy, centrá voľného času 
a ZUŠ pre skupinovú výučbu.

Farbu okresov ohlasuje Ministerstvo zdravotníc-
tva SR podľa vývoja epidemiologickej situácie vždy  
v utorok a platí od ďalšieho týždňa. Pre uľahčenie 
bude aktuálne farby okresov aj farby okresov pre na-
sledujúci týždeň v prehľadných mapách zverejňovať 
aj ministerstvo školstva v stredu na svojom webe.

Uvoľňovanie opatrení v školstve v postupných 
krokoch je dôležité nielen z dôvodu ochrany zdravia 
detí, žiakov, ich rodičov a pracovníkov škôl, ale tiež 
pre postupnú adaptáciu škôl na prílev žiakov. Školy 
tak získajú čas na prípravu potrebných ochranných  
a preventívnych opatrení. „Chcel by som poprosiť 
školy aj pedagógov, aby v prvých týždňoch po ná-
vrate žiakov do škôl upustili od skúšania či písania 
písomiek. Naším spoločným cieľom je, aby si žiaci po-
stupne zvykli na návrat do štandardného režimu pre-
zenčnej výučby,“ dodal minister školstva B. Gröhling.

Šéf rezortu tiež pripomenul, že školy sa môžu pri 
návrate detí oprieť o rozbehnutý projekt doučovania 
„Spolu múdrejší“ v hodnote pol milióna eur, ktorý 
pomôže žiakom s možnými ťažkosťami s učivom. 
Ministerstvo už požiadalo o vyčlenenie ďalšieho 
milióna eur na rozšírenie projektu, aby bolo možné 
uspokojiť všetky školy, ktoré o doučovanie prejavili 
záujem.

V lete na túto iniciatívu nadviaže projekt „Letné 
školy“, ktorý bol v minulom roku veľmi úspešný a žia-
daný. „Tento rok v ňom chceme pokračovať, aby sme 
pomohli ďalším žiakom, ktorí by potrebovali prebrať 
učivo a zároveň aj rodičom, ktorí by chceli využiť hra-
vé vzdelávacie aktivity pre svoje deti cez leto,“ uvie-
dol šéf rezortu.

Do tretice majú školy od ministerstva k dispozícii 
online hodiny vytvorené v projekte Edu TV. Ide o 506 
hodín – lekcií pre 2. stupeň ZŠ a 138 videí tzv. Khano-
vej akadémie, kde učitelia v krátkej a hravej forme vy-
svetľujú učivo. Každá hodina je doplnená pracovným 
listom, ktorý môže učiteľ pre svojich žiakov využiť. 
Učitelia majú možnosť použiť videá a pracovné listy 
pri dištančnej výučbe svojich žiakov, ale aj priamo  
v triede.           Zdroj: minedu.sk

Druhá vlna pandémie COVID-19 prepísala ma-
ximá mesačnej úmrtnosti aj vo februári 2021, už 
piaty mesiac za sebou. V súhrne za mesiac február 
roka 2021 zomrelo na Slovensku 7 555 ľudí, čo je 
o 58,6 % viac ako bol priemer druhého mesiaca  
v predošlých piatich rokoch. 

Celkovo tak zomrelo vo februári takmer o 2800 osôb 
viac ako vlani či predvlani. Vyplýva to z predbežných 
údajov o počtoch zomretých vo februári 2021, ktoré 
práve zverejnil Štatistický úrad SR. Dynamika rastu 
počtu zomretých tak veľmi mierne spomalila, ešte 
v januári dosahovala nadúmrtnosť 75 % v decembri 
minulého roka to bolo 60 %. 

„Na celoslovenskej úrovni bola februárová nadúmrt-
nosť nižšia ako v januári, ale len nepatrne. Netreba však 
robiť predčasné optimistické závery, je potrebné počkať, 
ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch. Celko-
vé počty zomretých v porovnaní s predošlými rokmi sú 
základnými vstupmi pre analýzy o vplyve COVID-19 na 
spoločnosť, neskôr sa doplnia ešte o štruktúry o príči-
nách úmrtí,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka 
odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR. 

Zatiaľ čo v čase pred pandémiou COVID-19 sa 
februárový počet zomretých v krajine pohyboval na 
úrovni 4 300 až 5 100 osôb, v tomto roku, počas dru-
hej vlny pandémie, to bolo až vyše 7 500 ľudí. 

Viac zomretých aj vo vekovej kategórii do 64 rokov 
Vo vekovej skupine do 64 rokov (vrátane) dáta o po-

čtoch úmrtí vo februári potvrdili zvýšenú nadúmrt-
nosť aj v tejto vekovej skupine rovnako ako v januári 
o 43 %. Aj vo februári mal teda každý piaty zomre-
tý menej ako 65 rokov, celkovo vo februári zomrelo  
v tejto vekovej kategórii 1 625 osôb, v predošlých ro-
koch to bývalo 1 100 až 1 200 osôb. „Zatiaľ čo v iných 

vekových kategóriách nadúmrtnosť vo februári kles-
la, v skupine ľudí do 65 rokov sa udržala na januáro-
vej výške,“ doplnila Z. Podmanická. K významnému 
odchyľovaniu od priemeru v tejto vekovej kategórii 
dochádzalo od decembra. 

Nadúmrtnosť sa prejavuje najmä v skupine senio-
rov - ľudí vo veku 65 a viac rokov. Aj vo februári osem 
z desiatich úmrtí tvorili osoby práve tejto vekovej 
kategórie obyvateľov. Spolu zomrelo počas druhého 
mesiaca roka takmer 6-tisíc seniorov, čo bol oproti 
predošlým rokom nárast o 64 %. To predstavuje o 2,3 
tisíca osôb viac ako predošlé roky. Nadúmrtnosť sa  
v tejto vekovej kategórii prejavovala menej ako v ja-
nuári, keď to bolo vyššie o 85 %.

Z regionálneho hľadiska je miera nadúmrtnosti veľ-

mi rôznorodá, vo februári tohto roka sa pohyboval 
rast počtu úmrtí v jednotlivých krajoch oproti prie-
merom predošlých rokov od 15 % do 91 %. 

Výrazne najhoršia situácia bola v druhom mesiaci 
roka v Trnavskom kraji, kde zomieralo tento rok vo 
februári o vyše 90 % viac ľudí viac ako v predošlých 
rokoch. Tento región prevzal smutnú úlohu lídra v re-
gionálnej nadúmrtnosti od Nitrianskeho kraja, ktorý 
mal extrémne vysoké čísla percentuálneho náras-
tu počtu úmrtí v januári. Nasledoval Nitriansky kraj  
s vyššou úmrtnosťou vo februári o 86,4 % voči prie-
meru. Najnižší rast počtu zomretých dosiahol vo 
februári, podobne ako v januári, Žilinský kraj, navyše 
s výrazným poklesom dynamiky rastu až na úroveň 
15 % (v januári o 41 %).     Zdroj: Štatistický úrad SR 

Školy otvorili aj pre väčšinu ôsmakov a deviatakov

Počet úmrtí bol na Slovensku vo februári vyšší o 59 %
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Od pondelka 19. apríla nastalo v súvislosti  
s epidémiou koronavírusu uvoľňovanie opatrení. 
Otvorili sa všetky obchody či zoologické záhrady, 
možná je aj účasť na bohoslužbách. 

Otvorili sa aj všetky obchody a služby pod pod-
mienkou dodržania 15 metrov štvorcových na jed-
nu osobu. Povinným je negatívny test na COVID-19. 
Umožní sa tiež pohyb v prírode mimo okres, rovnako 
pod podmienkou negatívneho testu. Kostoly sa ot-
voria a umožnia sa aj bohoslužby. Podmienkou bude 
dodržanie 15 metrov štvorcových na jednu osobu 
a povinný bude aj negatívny test. Umožní sa aj ná-
všteva botanických záhrad a múzeí. Rovnako je po-
volené otvoriť knižnice, kde bude môcť byť maximál-
ne šesť osôb, pod podmienkou negatívneho testu. 
Zelenú dostali hotely a penzióny, ale bez otvorenia 
reštaurácií. Je tiež možné športovať v exteriéri v ma-
ximálnom počte šiestich ľudí, rovnako pod podmien-
kou negatívneho testu.

Zmierňujú sa podmienky používania rúšok  
a respirátorov

Podmienky nosenia respirátora či rúška sa vo vy-
braných situáciách zmiernia. Uvoľnenie opatrení, 
ktoré umožňuje zlepšujúca sa epidemiologická situ-
ácia, spresnil Úrad verejného zdravotníctva SR novou 
vyhláškou k povinnosti prekrytia horných dýchacích 
ciest s platnosťou od 19. apríla 2021. Povinnosť mať  
v exteriéri rúško, respirátor či ich náhradu sa po 
novom netýka tých, ktorí budú od ostatných osôb, 
s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti, vzdiale-
ní viac ako päť metrov. Namiesto respirátora budú 
môcť mať rúška všetci žiaci v škole alebo školskom 
zariadení i pedagogickí a odborní zamestnanci po-
čas vyučovania.

Zamestnanci na pracovisku, ktorí majú chronické 
ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatoč-
nosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by 
nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu, 
budú môcť namiesto respirátora nosiť rúško. Mož-
nosť nosiť rúško namiesto respirátora sa bude týkať 
aj tých zamestnancov, ktorých spôsob práce a pra-
covné podmienky nosenie respirátora neumožňuje, 
pričom na to stačí dohoda medzi zamestnávateľom 
a zástupcami zamestnancov. Doteraz to bolo možné 
iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služ-
by.

Úprava režimu na hraniciach a podmienok ka-
rantény 

Režim na hraniciach a podmienky povinnej ka-
rantény sú od pondelka 19. 4. 2021 novo upravené. 
Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou 
nariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku 
karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na úze-
mie SR. Osoby, ktoré od 19. apríla od 6.00 h prídu na 
Slovensko a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili 

výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, 
Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska, a majú potvrdenie, že

• absolvovali očkovanie proti COVID-19 mRNA vak-
cínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNTech), pričom 
od očkovania uplynulo viac ako 14 dní od podania 
druhej dávky,

• absolvovali očkovanie proti COVID-19 vektorovou 
vakcínou (napríklad AstraZeneca), pričom od očko-
vania uplynuli viac ako štyri týždne od podania prvej 
dávky,

• v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 
COVID-19 boli zaočkované a uplynulo najmenej 14 
dní od podania prvej dávky,

• prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom po-
tvrdenie nie staršie ako 180 dní,

sú povinné najneskôr pri vstupe na územie SR:
• zaregistrovať sa na korona.gov.sk/ehranica,
• mať pri sebe potvrdenie o negatívnom výsledku 

antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín alebo 
RT-PCR testu nie staršieho ako 72 hodín,

• podrobiť sa izolácii v domácom či karanténnom 
ubytovacom zariadení.

Izolácia končí v prípade bezpríznakového priebehu 
dovŕšením 14. dňa alebo obdržaním negatívneho 
RT-PCR testu. Test možno podstúpiť kedykoľvek, ne-
treba čakať na 8 dní od návratu zo zahraničia.

Vyhláškou sa tiež zruší možnosť udeľovať individu-
álne výnimky z karantény na základe žiadosti člena 
vlády, pričom týmto spôsobom vydané výnimky 
stratia platnosť uplynutím 16. mája. Namiesto toho 
vyhláška definuje najčastejšie prípady, na základe 
ktorých sa o takéto výnimky žiadalo. Vo vybraných 
prípadoch budú musieť žiadatelia predložiť negatív-
ny výsledok antigénového testu na ochorenie CO-
VID-19 nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie 
starší ako 72 hodín.

A u t o m a t i c k á 
výnimka z karan-
tény tak bude 
platiť aj pre tých, 
ktorí prichádza-
jú na Slovensko 
kvôli uzavretiu 
manželstva alebo 
na pohreb blízkej 
osoby. Budú to 
musieť preukázať. 
Výnimku bude 
mať aj jedna spre-
vádzajúca osoba, 
potrebný bude 
negatívny antigé-
nový test nie star-
ší ako 48 hodín či 

RT-PCR test nie starší ako 72 hodín.
O uvoľneniach v meste rozhodoval mestský krí-

zový štáb
Dňa 15. 4. 2021 rokoval online mestský krízový štáb. 

Na začiatku rokovania informovala primátorka mesta 
Katarína Heneková prítomných členov o aktuálnej si-
tuácii v meste, kedy miera pozitivity na odberových 
miestach zriadených mestom vykazuje 0,2 percenta, 
v okrese Púchov je to celkom 0,25 percenta.

Následne prerokovali členovia uvoľňujúce sa opa-
trenia, keďže okres Púchov od pondelka 19. 4. 2021 
prechádza do bordovej farby III. stupňa COVID AU-
TOMATu. Vzhľadom na to, že od pondelka nastúpili 
do základných škôl i žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, ako aj 
posledné ročníky stredných škôl, Mesto Púchov 
posilnilo testovanie na sobotu o ďalšie odbero-
vé miesto, občania tak mali možnosť otestovať sa  
v sobotu 17. 4. až v štyroch OM zriadených mestom. 
Testovanie pokračovalo aj v pondelok 19. 4. 2021,  
a to v jednom OM zriadenom mestom. 

Občania majú možnosť využívať aj súkromné mo-
bilné odberové miesta v meste – MOM SOV a MOM 
Kolonka, ktoré testujú každý pracovný deň i sobotu, 
MOM Kolonka i v nedeľu. Naviac, v prípade nevy-
hnutnej potreby, je MOM Kolonka od 16:00 hod. ot-
vorená aj pre tých záujemcov, ktorí sa nestihli zare-
gistrovať cez registračný formulár a prijme ich teda  
i bez objednávky.

Členovia mestského krízového štábu ďalej rozhod-
li o uvoľneniach v meste, týkajúcich sa otvorenia 
mestského Europarku od piatka 16. 4. 2021, ktorý 
je, rovnako ako detské ihriská, lavičky, smetné nádo-
by alebo mestská tržnica, pravidelne dezinfikovaný 
Podnikom technických služieb mesta Púchov. Dez-
infekcia autobusov a autobusových zastávok i na-
ďalej zabezpečuje Autobusová doprava Púchov, a.s.  
K zmenám dôjde i v cestovnom poriadku MAD, kedy 
budú podľa potreby s jednotlivými základnými ško-
lami dohodnuté pravidelné školské linky.

Mesto Púchov je pripravené i na otvorenie mest-
skej plavárne. MŠK dostalo „zelenú“ plaváreň otvoriť 
hneď, keď dostanú súhlas regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva a keď hlavný hygienik upresní 
vyhláškou všetky podmienky potrebné k sprístupne-
niu plavárne verejnosti.

Zároveň bolo od pondelka 19. 4. 2021 otvorené aj 
Múzeum púchovskej kultúry za dodržiavania všet-
kých epidemiologických opatrení. Mestská knižnica 
Vladimíra Roya ostáva z epidemiologických dôvodov 
zatvorená až do 26. 4. 2021, po jej otvorení budeme 
informovať o aktuálnych podmienkach platiacich 
pre knižnice. Mestský šatník Veci za úsmev ostáva 
rovnako z epidemiologických dôvodov zatvorený,  
o jeho otvorení budeme následne informovať.

Zdroj: MV SR, MsÚ Púchov 

COVID automat: Prechádzame z čiernej do bordovej fázy
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Mestská polícia

Na úrad bez testu
Hliadka mestskej polície zasahovala v budove 

púchovského mestského úradu, kde boli v poda-
teľni dve osoby bez potvrdenia o testovaní. Muž  
a žena boli agresívni, v podateľni ich odmietli 
vybaviť. Mestských policajtov informovali, že ne-
potrebujú testy, pretože majú viac ako 65 rokov. 
Hliadka ich informovala, že v zmysle nariadenia 
vlády sa musia osoby, ktoré vstúpia do budovy 
mestského úradu a požadujú akýkoľvek úkon, 
musia preukázať negatívnym testom na CO-
VID-19. Dvojica následne opustila priestory s tým, 
že prípad budú riešiť prostredníctvom právnikov. 
Obaja sú podozriví zo spáchania priestupku. 

Problém vyriešili policajti
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého bol zo stĺpa poulič-
ného osvetlenie na Mládežníckej ulici zhodený 
kryt elektroinštalácie. Hliadka o prípade informo-
vala Podnik technických služieb mesta Púchov. 
Keď popoludní prechádzala hliadka okolo stĺpa, 
kryt nebol stále namontovaný. Mestskí policajti 
ho vzápätí na elektroinštaláciu pripevnili. 

Zranená srnka
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého bol v záhradkárskej 
osade nad mliekarňami v ťažko dostupnom teré-
ne poranený srnec, podľa oznamovateľa mal zlo-
mené predné končatiny. Hliadka mestskej polície 
záhradkársku osadu skontrolovala, prípad ozná-
mili policajti predsedovi poľovného združenia, 
ktorý uviedol, že urobí potrebné opatrenia.  

Bezdomovcov vykázali
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, že za jedným z púchovských su-
permarketov sa za predajňou pri kontajneroch 
združujú bezdomovci. Mestskí policajti na mies-
te našli šesť osôb. Hliadka ich upozornila na po-
vinnosť dodržiavať protipandemické opatrenia,  
a keďže majiteľ pozemku si ich prítomnosť na 
mieste neželal, z miesta ich mestskí policajti vy-
kázali.  

Prespával za výťahom
Mestskí policajti preverovali oznámenie, podľa 

ktorého vo vchode bytovky n Ulici obrancov mie-
ru prespáva muž pod vplyvom alkoholu. Hliadka 
našla vedľa výťahovej šachty muža zo Streženíc. 
Dopustil sa priestupku proti verejnému poriadku 
– prespávanie na verejnom priestranstve. Priestu-
pok je v riešení.   

Nedodržiavanie pravidiel o parkovaní na území 
mesta Púchov riešia hliadky mestskej polície takmer 
na dennom poriadku. 

V sobotu 10. apríla 2021 v skorých ranných hodi-
nách zasahovali členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru mesta Púchov pri požiari podkrovia rodinného 
domu v Ihrišti pri rybníkoch. Po príchode na miesto 
udalosti bol požiar rozšírený v celom priestore pod-
krovia rodinného domu. Členovia DHZM Púchov  
v počte 1+3 s vozidlom CAS 20 MAN spolupracovali 

s jednotkou Hasičského a záchranného zboru zo sta-
nice v Púchove, kde vytvorili hasebné prúdy, aby sa 
požiar nerozšíril do ďalších priestorov domu a taktiež 
zabezpečovali ochladzovanie priestoru v mieste zá-
sobníka plynu. Po úspešnej likvidácii požiaru sa čle-
novia DHZM v Púchove vrátili na hasičskú zbrojnicu.

Michal Koukal

Požiar rodinného domu v Ihrišti

Dopravní policajti z Považskej Bystrice vzniesli 
obvinenie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návy-
kovej látky voči 34-ročnému vodičovi. Vo večerných 
hodinách mal jazdiť na osobnom aute značky Fiat od 
obce Horovce do obce Lednické Rovne, pričom vyšiel 
vpravo mimo cesty do priekopy, kde následne mal 
naraziť do stromu. 

Vodič sa podrobil dychovej skúške, pričom nafúkal 
1,34 mg/l (2,79 promile) alkoholu v dychu. Pri do-

pravnej nehode vodič utrpel ľahké zranenia. Nezod-
povednému vodičovi hrozí trest odňatia slobody až 
na jeden rok.

Polícia opätovne upozorňuje vodičov, ktorí pred 
jazdou požijú alkoholické nápoje a sadnú si za vo-
lant, že svojou nezodpovednosťou ohrozujú nielen 
svoj život a zdravie, ale hlavne ohrozujú životy a zdra-
vie ostatných účastníkov cestnej premávky. 

KR PZ Trenčín 

Opitý vodič skončil pred Horovcami  
v priekope, hrozí mu až ročné väzenie
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Minister Gröhling navštívil púchovské školy
Vo štvrtok 15. apríla 2021 prišiel do Púchova Vo štvrtok 15. apríla 2021 prišiel do Púchova 

na pracovnú návštevu minister školstva Bra-na pracovnú návštevu minister školstva Bra-
nislav Gröhling.nislav Gröhling.

Ministerskú delegáciu pred Základnou školou Mlá-Ministerskú delegáciu pred Základnou školou Mlá-
dežnícka privítala primátorka mesta Katarína Hene-dežnícka privítala primátorka mesta Katarína Hene-
ková s poslankyňou Irenou Kováčikovou a vedúcou ková s poslankyňou Irenou Kováčikovou a vedúcou 
oddelenia školstva Danielou Gabrišovou. oddelenia školstva Danielou Gabrišovou. 

Riaditeľka najväčšej púchovskej základnej školy Riaditeľka najväčšej púchovskej základnej školy 
Andrea Kurtinová návštevu previedla školou. Vo Andrea Kurtinová návštevu previedla školou. Vo 
vestibule deti pripravili ministrovi Gröhlingovi krát-vestibule deti pripravili ministrovi Gröhlingovi krát-
ky kultúrny program. Nasledovala prehliadka školy  ky kultúrny program. Nasledovala prehliadka školy  
a vybraných tried – učební fyziky, chémie a informa-a vybraných tried – učební fyziky, chémie a informa-
tiky. Žiaci 4. ročníka požiadali ministra, aby im pokrs-tiky. Žiaci 4. ročníka požiadali ministra, aby im pokrs-
til CD-čko rozprávok, ktoré narozprávali žiaci v rámci til CD-čko rozprávok, ktoré narozprávali žiaci v rámci 
aktivít čitateľskej gramotnosti. Po prehliadke jedálne aktivít čitateľskej gramotnosti. Po prehliadke jedálne 
a kuchyne nasledovala krátka diskusia s primátorkou a kuchyne nasledovala krátka diskusia s primátorkou 
a riaditeľkou školy.a riaditeľkou školy.

Minister Gröhling navštívil aj najstaršiu púchovskú Minister Gröhling navštívil aj najstaršiu púchovskú 
základnú školu - ZŠ Jana Amosa Komenského. Po základnú školu - ZŠ Jana Amosa Komenského. Po 
privítaní riaditeľkou školy Miroslavou Lapšovou pred privítaní riaditeľkou školy Miroslavou Lapšovou pred 
budovou školy pozdravili ministra žiaci krátkym ta-budovou školy pozdravili ministra žiaci krátkym ta-
nečným vystúpením. Nasledovala prehliadka školy nečným vystúpením. Nasledovala prehliadka školy 
a vybraných tried na 1. a 2. stupni. Žiaci 9. ročníka a vybraných tried na 1. a 2. stupni. Žiaci 9. ročníka 
sa prezentovali s projektom robotického auta (súťaž sa prezentovali s projektom robotického auta (súťaž 
First Lego League) a projektom inovácie zlepšujúcej First Lego League) a projektom inovácie zlepšujúcej 
okolie Púchova (návrh cyklotrasy). Po krátkej diskusii okolie Púchova (návrh cyklotrasy). Po krátkej diskusii 
s primátorkou a pedagógmi školy minister odišiel na s primátorkou a pedagógmi školy minister odišiel na 
návštevu Spojenej školy I. Krasku.návštevu Spojenej školy I. Krasku.

Na tlačovej konferencii minister Gröhling informo-Na tlačovej konferencii minister Gröhling informo-
val prítomných zástupcov médií o projekte „Spolu val prítomných zástupcov médií o projekte „Spolu 
múdrejší“, do ktorého sa prihlásilo takmer 500 škôl múdrejší“, do ktorého sa prihlásilo takmer 500 škôl 
z celého Slovenska. Projekt „Spolu múdrejší“ je ur-z celého Slovenska. Projekt „Spolu múdrejší“ je ur-
čený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom čený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom 
kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, 
ohrozených školským neúspechom, alebo nedos-ohrozených školským neúspechom, alebo nedos-
tatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať pod-tatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať pod-
mienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností  mienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností  
v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu.v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu.

Do doučovania sa mesačne zapojí približne 3.000 Do doučovania sa mesačne zapojí približne 3.000 
bývalých, kmeňových či budúcich učiteľov. Počas bývalých, kmeňových či budúcich učiteľov. Počas 
doby trvania projektu si školy naplánovali vytvoriť doby trvania projektu si školy naplánovali vytvoriť 
9.041 skupín. Každá skupina má 3 – 5 žiakov. Počet 9.041 skupín. Každá skupina má 3 – 5 žiakov. Počet 
doučovaných žiakov naplánovaný na celé trvanie doučovaných žiakov naplánovaný na celé trvanie 
projektu je v rozmedzí 27.000 až 45.000, to zname-projektu je v rozmedzí 27.000 až 45.000, to zname-
ná, že mesačne môže byť cez tento projekt doučova-ná, že mesačne môže byť cez tento projekt doučova-
ných až 15.000 žiakov.ných až 15.000 žiakov.

Kým v prvej fáze sa na projekt z rezortu školstva Kým v prvej fáze sa na projekt z rezortu školstva 
uvoľnilo pol milióna eur, v nasledujúcej fáze bude uvoľnilo pol milióna eur, v nasledujúcej fáze bude 
možné finančne podporiť všetky prihlásené školy. možné finančne podporiť všetky prihlásené školy. 
„Pokryjeme všetkých 471 škôl v rámci projektu Spo-„Pokryjeme všetkých 471 škôl v rámci projektu Spo-
lu múdrejší a dávame možnosť všetkým žiakom po-lu múdrejší a dávame možnosť všetkým žiakom po-
silniť svoje vedomosti z dištančného vzdelávania,“ silniť svoje vedomosti z dištančného vzdelávania,“ 
povedal minister školstva Branislav Gröhling. Na povedal minister školstva Branislav Gröhling. Na 
podporu doučovania v 471 školách tak bude inves-podporu doučovania v 471 školách tak bude inves-
tovaných 1.480.000 eur. tovaných 1.480.000 eur. 

K návšteve ministra školstva sa vyjadrila primátorka K návšteve ministra školstva sa vyjadrila primátorka 
Katarína Heneková: Katarína Heneková: 

„Minister školstva Branislav Gröhling v Púchove dnes „Minister školstva Branislav Gröhling v Púchove dnes 
navštívil dve základné školy v zriaďovateľskej pôsob-navštívil dve základné školy v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta, a to ZŠ Mládežnícka a ZŠ Komenského. nosti mesta, a to ZŠ Mládežnícka a ZŠ Komenského. 
Krásne privítanie pripravili riaditeľky týchto základných Krásne privítanie pripravili riaditeľky týchto základných 
škôl spolu s deťmi a pedagogickým zborom, za čo im škôl spolu s deťmi a pedagogickým zborom, za čo im 
ďakujem. S pánom ministrom sme mali možnosť od-ďakujem. S pánom ministrom sme mali možnosť od-
komunikovať zásadné problémy, ktoré sa týkajú nielen komunikovať zásadné problémy, ktoré sa týkajú nielen 
výchovno-vzdelávacieho procesu v školách počas pan-výchovno-vzdelávacieho procesu v školách počas pan-
démie, ale aj financovania škôl a poskytnutia finančnej démie, ale aj financovania škôl a poskytnutia finančnej 
pomoci školám, ZUŠ a CVČ. Riaditeľky škôl dostali aktu-pomoci školám, ZUŠ a CVČ. Riaditeľky škôl dostali aktu-
álne informácie o pripravovaných výzvach, do ktorých álne informácie o pripravovaných výzvach, do ktorých 
sa môžu zapojiť s cieľom obnoviť vnútorné priestory sa môžu zapojiť s cieľom obnoviť vnútorné priestory 
škôl i exteriér. Krásny kultúrny program detí, malé dar-škôl i exteriér. Krásny kultúrny program detí, malé dar-
čeky a krst CD-čka boli príjemným spestrením tejto čeky a krst CD-čka boli príjemným spestrením tejto 
návštevy pána minávštevy pána ministranistra v našom meste. Ďakujem!“ v našom meste. Ďakujem!“

Zdroj: minedu.sk, MsÚ Púchov,  foto: S. FlimmelZdroj: minedu.sk, MsÚ Púchov,  foto: S. Flimmel
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Presun - Horné Kočkovce
10:30 
1. Hymna SR 
2. Kladenie vencov
3. Báseň
4. Otvorenie
5. Záverečné poďakovanie 

Začiatok: 10:00
Miesto: Europark Púchov
1. Hymna Slovenskej republiky
2. Kladenie vencov 
3. Báseň 
4. Otvorenie
- príhovor primátorky mesta
5. Príhovor zástupcu ZO SZPB 
6. Záverečné poďakovanie 

OSLOBODENIA
MESTA PÚCHOV

76.výrocie

30.4.2021

19:00 hod. ONLINE beseda s Mgr. Pavlom Makynom, PhD. 
z Ústavu pamäti národa, členom OZ Puchovo dedičstvo

prednášku si môžete pozrieť na:

facebook.com/podivnybaron facebook.com/puchovo�cial facebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaronfacebook.com/podivnybaron facebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cialfacebook.com/puchovo�cial facebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchovfacebook.com/Divadlo- Púchov

SPOLOČNE ZA ČISTÝ PÚCHOV

Z čistenia a skrášľovania mesta nám následne môžete fotogra�e či videá 
zasielať na email fotosutaz@puchov.sk alebo do správ na FB Mesta Púchov.

Možno práve Vás odmeníme „eco-friendly“* darčekom. 

Dátum začiatku jarnej brigády zverejní Mesto Púchov na základe aktuálne 
platných epidemiologických opatrení koncom mesiaca apríl. 

*(„Eco-Friendly“ – ekologicky šetrné)

Milí Púchovčania, pridajte sa k nám a spoločne si upracme a skrášlime 
mesto Púchov. Zapojte sa do jarnej brigády Mesta Púchov pre Vás, 

občanov, pri príležitosti ktorej si nielen uctíme Deň Zeme a odľahčíme 
ju od nežiaduceho odpadu, ale zároveň si zveľadíme mesto a 

nadýchame sa čerstvého vzduchu. 

Pozývame i Vás, milí poslanci, 
za jednotlivé výbory miestnych 
častí, ako aj konateľov mestských 
spoločností, k zapojeniu sa do 
jarnej brigády pre čistý Púchov, 
po trase znečisteného 
prostredia mesta či príslušnej 
miestnej alebo mestskej 
časti. 

Deň Zeme si pripomenieme až v máji 
(po uvoľnení opatrení) a za dodržiavania 

aktuálne nariadených epidemiologických 
opatrení, kedy sa aj v menších skupinkách 
(max. 6 osôb) vyberieme vyčistiť si mesto. 
V pracovnom oblečení, s pevnou obuvou 

a rukavicami na rukách si spestríme mesiac 
máj a vyzbierame nevhodný odpad, škodiaci 

zdravému životnému štýlu v našom meste. 

MÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJMÁJ

fotosutaz@puchov.sk

Fotosúťaž 
„Najromantickejšie
 miesto v Púchove“
od 1. 5. do 31. 5. 2021

MÁJ

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Originálne fotogra�e z miest, ktoré sú pre Vás ľúbivé, vyvolávajú 

vo Vás krásne spomienky alebo ich považujete za najromantickejšie 
v Púchove, zasielajte emailom na: 

foto: Jaroslava Kamenová

Udelené budú 2 ocenenia: Cena Primátorky a Cena občanov.
Rozhodovať o víťaznej snímke Ceny občanov budú “lajky” na fotkách 

umiestnených  v špeciálne zriadenom fotoalbume.

Vyhlasovateľ: Mesto Púchov
Autor zaslaním fotografií udeľuje mestu súhlas na uverejnenie snímok.

Tešíme sa na vaše diela, pretože váš talent je našou inšpiráciou.
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Nebezpečné priblíženie konárov stromov  
k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje pre-
rušenie distribúcie elektriny. Je preto nevyhnut-
né, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané 
tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom 
nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribuč-
nej sústavy. 

Zodpovednosť za údržbu porastov nesie v prvom 
rade vlastník, resp. nájomca pozemku, na ktorom sa 
porasty nachádzajú. Spoločnosť Západoslovenská 
distribučná ako prevádzkovateľ distribučnej sústa-
vy pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných 
vedení a v prípade, že tak neurobí vlastník alebo ná-
jomca pozemku, vykoná aj ich údržbu. Pre svojich zá-
kazníkov sme pripravili všetky potrebné informácie  
k tejto téme na jednom mieste - www.zsdis.sk/orezy.

V prípade, ak sa na pozemku nachádzajú dreviny 
alebo iné porasty, ktoré sa môžu nebezpečne priblí-
žiť k  elektrickému vedeniu, je nevyhnutné vykonať 
ich orez. V zmysle právnych predpisov je za ošetro-
vanie a údržbu stromov a iných porastov na svojom 
pozemku zodpovedný jeho vlastník, správca alebo 
nájomca. Ošetrovanie a údržba musí byť vykonaná 
tak, aby bola v súlade s predpismi na ochranu život-
ného prostredia a zároveň tak, aby stromy a porasty 
neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 
distribučnej sústavy, elektrických zariadení alebo 
elektrických vedení. 

Aj keď vedenie nízkeho napätia nemá stanovené 
ochranné pásmo, odporúča sa, aby bol výrub alebo 
orez drevín uskutočnený tak, aby bol najbližší konár 
stromu alebo iný porast vzdialený najmenej 2 metre 
od vodičov elektrického vedenia nízkeho napätia. 
Veľkosť ochranného pásma, do ktorého nesmú zasa-
hovať stromy a porasty, je v  prípade vedení vysokého 
napätia stanovené na 10 m a v prípade vedení veľmi 
vysokého napätia 15 m od krajných vodičov, pričom 
porasty pod vedeniami nesmú presahovať výšku  
3 m. Odporúča sa, aby údržbu stromov v ochranných 
pásmach vedení vysokého napätia a vedení veľmi 
vysokého napätia vzhľadom na náročnosť a riziko-
vosť prác nevykonával vlastník, ale spoločnosť Zápa-
doslovenská distribučná.  

Kedy sa orezy vykonávajú
Ak nejde o poruchové stavy a nebezpečné situácie, 

z hľadiska ochrany prírody je možné vykonávať orez 
živých konárov listnatých drevín vo vegetačnom ob-
dobí, čiže od 1. apríla do 30. septembra. Samozrejme 
v prípade nebezpečných situácií, kedy môže prísť  
k ohrozeniu života, zdravia, alebo môže prísť ku zna-
čnej škode na majetku, má prevádzkovateľ distribuč-

nej sústavy právo vykonať orez, resp. výrub porastu 
okamžite po zistení takejto situácie.  

Všetky informácie o orezoch a výrube drevín zasa-
hujúcich do vedenia sú k dispozícii na novej stránke 
www.zsdis.sk/orezy.  

Zdroj: Západoslovenská distribučná

Vlastníci pozemkov sú zodpovední za orezy drevín Myslite na životné prostredie

Orezy

Vykonávajte vo vegetačnom období 
apríl – september.

Pred vykonaním orezu vždy vizuálne 
prehliadnite drevinu, či nie sú prítomné 

obývané hniezda (znáška, mláďatá). 
Hniezda môžu byť aj v dutinách kmeňa.

3.

2.

1.

Výrub

Rez veďte na vetvový krúžok, 
vďaka čomu drevina efektívnejšie 
zocelí ranu po oreze.

Výrub dreviny v dobrom 
zdravotnom stave zvoľte 
ako poslednú možnosť.

Dodržujte symetriu koruny, 
aby nevznikla asymetria dreviny 
na jednu stranu. 

Vždy postupujte podľa 
platnej legislatívy (súhlas 

na výrub, oznámenie o výrube, 
bezprostredné ohrozenie...).

Neorežte viac ako 30 % listovej 
plochy dreviny.

Výrub vykonajte mimo vegetačné 
a hniezdne obdobie 

(trvá od októbra do marca).

Postupujte podľa pravidiel 
správneho orezávania:

30 % 

A

A

B

B
C

C

Rez na vetvový krúžok

Vetvový krúžok (vyznačený červenou 
farbou, presne uprostred osí A a B) 
predstavuje prstenec okolo miesta, 
z ktorého vyrastá vetva. Práve toto 
miesto je ideálne na vedenie rezu.

www.zsdis.sk/orezy

Za prvý štvrťrok (1. 1. – 31. 3.) tohto roka sa na ces-
tách Púchovského okresu stalo iba 13 dopravných 
nehôd, čo je o štyri menej, ako v rovnakom období 

minulého roku. Nikto pri nich neprišiel o život, ťažké 
zranenia utrpeli tri osoby, dvaja ľudia sa zranili ľah-
ko. Pozitívny je pokles počtu dopravných nehôd, pri 

ktorých bol vinník pod vplyvom alkoholu. Kým v pr-
vom štvrťroku minulého roka ich bolo sedem, v tom-
to roku iba jeden.

Od 1. 1. do 31. 3. došlo na cestách karaja k 190 do-
pravným nehodám, čo je o 49 menej, ako v prvom 
štvrťroku minulého roka. Zomreli pri nich dvaja ľudia, 
osem osôb utrpelo ťažké a 57 osôb ľahké zranenia. 
Najviac dopravných nehôd sa stalo v okrese Prievi-
dza (60), najmenej v okrese Partizánske (4). 

Najviac dopravných nehôd sa stalo na nesledova-
ných cestách (62), nasledovali nehody na cestách III. 
triedy (37), I. triedy (34), II. triedy (14). Na diaľnici sa 
stalo 13 dopravných nehôd.

V Trenčianskom kraji zistili policajti v prvom štvrťro-
ku požitie alkoholických nápojov u vinníkov nehôd  
v 28 prípadoch, čo je o desať menej, ako v rovnakom 
období minulého roku.  Najčastejšími vinníkmi do-
pravných nehôd v kraji boli vodiči motorových vo-
zidiel (175). Vodiči nemotorových vozidiel spôsobili 
štyri nehody, chodci zapríčinili dve dopravné neho-
dy.                   KR PZ Trenčín 

V prvom štvrťroku si cesty okresu Púchov nevyžiadali 
žiadnu obeť, klesol počet nehôd pod vplyvom alkoholu
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Dňa 9. 4. 2021 zomrel princ Filip, manžel brit-
skej kráľovnej Alžbety. Možno neviete, že bol za-
kladateľom programu Medzinárodná cena vojvo-
du z Edinburghu (DofE), ktorý pomohol miliónom 
mladých ľudí na celom svete.

“Netušili sme čo sa bude diať, keď sme v roku 1942 
prvýkrát udelili Medzinárodnú cenu vojvodu z Edin-
burghu. Už na mieste to malo obrovský úspech a od-
vtedy tento program naberá na sile a rastie na celom 
svete,“ opisoval začiatky programu princ Philip. 

DofE od roku 1956 podporuje mladých ľudí v 140 
krajinách po celom svete na ich ceste k samostat-
nosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu 
cíteniu. Princ Philip program založil spolu s Kurtom 
Hahnom, nemeckým pedagógom a milovníkom 
zážitkovej výučby. DofE na celom svete zanecháva 
nezabudnuteľné a cenné dedičstvo nekonečného 
potenciálu u mladých ľudí. 

DofE na Slovensku
Na Slovensku DofE už vyše 6 rokov rozvíja mladých 

ľudí a učiteľov v rámci programu, ktorý princ Filip 
založil. DofE sa podarilo priniesť na vyše 180 škôl  
a organizácii, kde skoro tisíc učiteľov a pracovníkov 
s mládežou každý rok podporuje študentov na ich 
ceste splnených cieľov a snov. Od roku 2015 na Slo-
vensku významnou Medzinárodnou cenou vojvodu 
z Edinburghu ocenili vyše 4.000 mladých ľudí. Na 
Slovensku funguje pod záštitou Ministerstva školstva  
a Veľvyslanectva Veľkej Británie na Slovensku.

Ako získať cenu DofE?
DofE je rozvojový program pre mladých vo veku od 

14 do 24 rokov. Program uznávajú špičkové svetové 
univerzity a takisto najväčší svetový zamestnávatelia 
pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že 
tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšet-
kým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. sa-
mostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť 
prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo 
rozvíja.

Ako to funguje?
Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí 

po dobu realizácie programu napĺňať. Učiteľ alebo 

dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rov-
nocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu 
svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, 
Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program 
DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na rea-

lizáciu svojho talentu, svojich záujmov  
a rozvíja motiváciu.

Katarína Drábiková, ktorá navštevova-
la Základnú školu Gorazdovu v Púchove  
a dnes je študentkou SZŠ v Nitre, v minu-
losti získala bronzovú aj striebornú me-
dailu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edin-
burghu. S čitateľmi Púchovských novín sa 
rada podelila so svojou skúsenosťou:

„O DofE som sa dozvedela až na stred-
nej škole a myšlienka realizácie vo viace-
rých okruhoch ma okamžite zaujala. Mám 
rada výzvy a tak som si okrem odbornej 
školy a bývania na internáte pridala aj 
tento projekt. Bronzová úroveň takouto 
výzvou aj bola. Predsa len si nájsť počas 
školy, po dobu troch mesiacov, čas aj na 
osobný rozvoj bolo zo začiatku ťažké.

V oblasti športu som sa venovala na-
cvičeniu krátkej gymnastickej zostavy, 
dobrovoľne som pomáhala dvom spo-
lužiačkam so zlepšovaním sa v plávaní 
(ony to mali ako cieľ v športe) a talent som 
rozvíjala v zapletaní vlasov. Nikdy mi to 
totiž nešlo a tak som sa nielen niečo nové 
naučil, a ale zlepšila si aj jemnú motoriku. 

Tá pravá zábava prišla však až počas 
záverečnej úlohy - dobrodružnej expedí-
cie, ktorá musí trvať minimálne dva dni  
a jednu noc. Aj počas tej sme museli zvo-

liť nejaký cieľ a tak si naša skupina vybrala zbieranie 
odpadkov po turistoch. A tých veru aj bolo! Štyri plné 
vrecia. Orientovali sme sa podľa mapy a kompasu. 
Cvičnú expedíciu sme absolvovali s koordinátormi. 
Ostrú už samostatne, bez nich a samozrejme aj na 
inej trase. Stretli sa s nami na styčnom mieste a my 
sme pokračovali ďalej. Telefóny sme si zobrať nesme-
li. Úprimne sme si ich absenciu ani nevšimli. Zabavili 
sme sa pri hraní kartových hier a počas opekania ve-
čere. Najlepšie boli aj tak zvuky nočného lesa. Ešte 
lepšie bolo už len naše miesto na stanovanie. Poho-
rie Tribeč je známe miznúcimi turistami. Na tento fakt 
sme nejako pozabudli a tak sme sa v plnom počte  
z expedície aj vrátili.

Poslednou časťou tak zostala účasť na oficiálnej 
ceremónii odovzdávania medailí, ktorá sa konala 
v budove Starej tržnice v Bratislave. Zúčastnil sa jej 
aj vtedajší britský veľvyslanec Andrew Garth, ktorý 
niektorým aj osobne medailu odovzdal. Vypočula 
som si niekoľko naozaj zaujímavých príbehov iných 
ocenených a nazbierala inšpiráciu pre moje osobné 
ciele.

Celkom niečo iné už bola strieborná úroveň. Z hľa-
diska dĺžky plnenia tejto úrovne som ju pomenovala 
Cesta za striebornou fatamorgánou. Nakoľko sme už 
boli držiteľky bronzovej úrovne (áno boli, túto moju 
skupinu tvorili štyri žiačky odboru zdravotnícky asi-
stent a ja, jediná, ktorá sa z mojej triedy rozhodla 
pokračovať), museli sme našim úrovniam venovať 
minimálne tri mesiace a hlavnému cieľu až pol roka. 
Slávnostná ceremónia tak bola skoro v nedohľadne.

V rámci dobrovoľníctva som spolu s ešte jedným 
dievčaťom zo skupiny bola súčasťou environmentá-
lneho tímu našej školy. Cieľ však musí byť merateľný 
a tak som organizovala aj celoročný zber papiera. 
Okrem toho sme samozrejme robili aj rôzne pred-
nášky o problematike likvidácie elektro-odpadu  

a potrebe efektívnej separácie. Druhej téme sme 
venovali aj naše prezentácie pre žiakov susednej zá-
kladnej školy. Talent som rozvíjala vyšívaním. Vyšila 
som Vianočný obrúsok a Veľkonočný obrus. Najťažší 
a hlavný cieľ som mala v oblasti športu. Nebola som 
spokojná s percentuálnym podielom tuku v mojom 
tele a tak som sa ho rozhodla znížiť o minimálne 8%. 
Vďaka úprave stravy a ráznej zmene študentskej ži-
votosprávy sa mi to nakoniec však podarilo, dokonca 
som podiel znížila ešte o viac percent ako som mala 
v pláne. 

Z fatamorgány sa stávala každým dňom čoraz viac 
realita. Čakala nás už len expedícia. Skončil sa nám 
druhý ročník a my sme mali 2 mesiace na absolvo-
vanie 2 expedícií v trvaní troch dní a dvoch nocí  
v prírode. Teraz sme však porovnávali flóru západné-
ho a severozápadného Slovenska v rôznych nadmor-
ských výškach. Prvú expedíciu sme koncom leta ab-
solvovali z hradu Červený Kameň do obce Limbach. 
Vzhľadom na riziko požiaru sme si teplé jedlá, ktoré 
sú povinnosťou, varili na malom plynovom variči. 
Prvú noc nám spestrilo hlučné prežúvanie stáda laní 
a jedna zvedavá líška. Mne osobne ešte vedľa spiaca 
kamarátka, ktorá sa bojí zvierat. Zhodli sme sa, že tá 
sa prekonala počas oboch expedícií najviac. Druhý 
deň sme strávili skoro celý na nohách a po nečakanej 
zmene trasy sme si uvarili teplú večeru a schovali sa 
do stanov. Urobili sme dobre, pretože počasie je ne-
vyspytateľné a dalo nám to pocítiť už o tretej ráno. 
Silný vietor a dážď nás prebrali a urýchlili naše ranné 
balenie. Nezaobišlo sa to však bez obetí. Jeden zo 
stanov to nezvládol a polámal sa pod náporom ve-
tra. Samozrejme ešte počas toho ako sme boli v ňom. 
Mokré, no spokojné, sme teda dokončili našu cvičnú 
expedíciu. Chýbal nám už len posledný krok. Ten sa 
uskutočnil druhý septembrový víkend. 

Z obce Hrabové sme cez Súľovské skaly a Manínsku 
tiesňavu prešli až do Považskej Bystrice. Kamarátka 
vyzbrojená zvonom poctivo dávala lesnej zvery ve-
dieť o našom pohybe. Prvý deň nám vďaka nádher-
ným výhľadom zo Súľovských brál ušiel rýchlo a ani 
sme nevedeli ako, sedeli sme pred rozloženými stan-
mi a smiali sa na našich zážitkoch. O pády a pošmyk-
nutia v daný deň veru nebola núdza. Večer sme si 
popriali dobrú noc a pobrali sa načerpať sily. Okrem 
jedného nočného pozdravu sovy a zvukovým efek-
tom prebiehajúcej jelenej ruje to bola pokojná noc. 
Ráno sme si uvarili na variči čaj a vyrazili opäť ďalej. 
Cesta počas druhého dňa ubehla chytro. Po stretnu-
tí sa na dohodnutom mieste s koordinátorkou sme 
našli priestor na stanovanie a rozložili sa. Nad polie-
vkou sme potom spomínali na začiatky, rozprávali si 
vtipné príhody alebo zážitky zo školy. Posledný deň 
sme si opäť uvarili čaj a vydali sa do našej cieľovej de-
stinácie. Cestou sme však stratili turistické značenie 
a tak sme mali o zábavu postarané. Po niekoľkohodi-
novom pátraní sme sa aj vďaka pomoci jedného oko-
loidúceho turistu dostali až do Považskej Bystrice, 
kde už tiekli slzy radosti a úľavy. Unavené no šťastné 
sme si na parkovisku pred obchodným domom uve-
domili, že z našej fatamorgány sa stala realita a my si 
musíme počkať už len na ceremóniu. 

Slávnostné odovzdávanie sme v tom roku už vzhľa-
dom na termín našej expedície nestihli, no aj tak sme 
sa tešili na tú, čo mala byť v roku 2020. Epidémia 
nám však zmenila plány a my sme sa tak stretli pred 
obrazovkami so živým prenosom. Medaily boli odo-
vzdané školám a tie ich predali nám. A tak sa skonči-
la cesta za našou striebornou fatamorgánou. Každá  
z nás má v malom červenom puzdre medailu plnú 
zážitkov. Strieborný dôkaz o tom, že keď sa chce tak 
sa to vždy dá!“                 Zdroj: dofe.sk 

DofE -  cena vojvodu z Edinburghu
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Volám sa Nikola Sekáčová a som študentka 1. roč-
níka strednej pedagogickej školy v Turčianskych 
Tepliciach. Okrem toho som aj aktívnou členkou 
mládežníckeho parlamentu mesta Púchov. Pani ria-
diteľka CVČ a koordinátorka práce s mládežou mesta 

Púchov Alena Strýčková ma oslovila o účasť v akredi-
tovanom vzdelávacom programe, ktorý organizova-
la IUVENTA. Téma vzdelávania: Použi hlavu – kritické 
myslenie v každodennom živote. Ani chvíľu som ne-
váhala a som veľmi rada, že som sa toho zúčastnila. 

Program ako inak prebiehal online. Vzdelávali nás 
dvaja úžasní školitelia: Andrea Cox a Ján Smatana. 
Previedli nás celým kritickým myslením. Vysvetlili 
nám čo na nás číha na internete, ako sa vyhnúť ví-
rusom, ako rozoznať hoaxy, čo je to propaganda, 
konšpiračná teória a veľa iných zaujímavých vecí. 
Vzdelávali sme sa pomocou odbornej prezentácie, 
viedli diskusie a robili sme rôzne aktivity k danej 
téme. Dnes sme mnohí zavretí doma, mnohí viac 
času trávime na internete. Sociálne siete poskytujú 
mnoho nástrojov pre výmenu informácií, či dát med-
zi priateľmi, kolegami alebo rodinou. Milióny ľudí 
denne zasielajú nespočetné kvantum správ, emailov, 
fotiek a videí. Najznámejšími a najpoužívanejšími 
sociálnymi sieťami dnešnej doby sa stali Facebook, 
Instagram, Twitter, MySpace a iné. Je dôležité však 
poznať nie len výhody, ale aj riziká používania soci-
álnych sietí.

Šírenie hoaxov na internete sa stalo akýmsi tren-
dom súčasnej doby. Hoax je prostredníctvom inter-
netu elektronicky šírená správa, ktorá napriek svojej 
nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná 
ďalším používateľom. Politika, farmaceutický prie-
mysel, klimatické zmeny a v súčasnosti hlavne pan-
démia COVID-19 sa stala najčastejšou témou dez-
informácií. Preto je veľmi dôležité naučiť sa v tom 
orientovať. V prvom rade si musíme klásť otázky: Je 

informácia pravdivá? Je autor kompetentný? Pre-
čo vznikla? Komu je určená? Aké sú argumenty? Je 
informácia podložená faktami? Obsahuje tvrdenie 
predsudky alebo predpojatosť? Ďalej sa môžeme 
stretnúť s deepfakom. Čo to je? Technika pre syntézu 
ľudských obrazov pomocou umelej inteligencie. Tá 
dokáže skombinovať dve videá do jedného videa/
obrázku. Ako ho rozoznať? Neprirodzený pohyb očí 
a zvláštna mimika, nedostatok emócií, rozmazanie 
alebo vychýlenie obrázku/videa. 

Počas pandémie došlo k vzostupu škodlivých a za-
vádzajúcich konšpiračných teórií. Môže byť zložité 
rozpoznať ich alebo vedieť, čo je skutočne pravda. 
Aj toto je kritické myslenie Ako sa hovorí dôveruj ale 
preveruj Kritické myslenie používame v každoden-
nom živote a je pre nás veľmi dôležité, ale nie každý 
z nás ho vie správne použiť. Absolvovala som 42 ho-
dín tohto vzdelávania a neľutujem. Dozvedela som 
sa veľmi veľa informácií, ktoré mi v živote pomôžu  
a zároveň našla nových priateľov. Moje nadobudnu-
té vedomosti som posunula ďalej, lebo som si istá, 
že môžu pomôcť aj iným. Online formou som ich 
prezentovala v škole na hodine občianskej výchovy 
a tak ako profesor ocenili to aj spolužiaci. A posúvam 
ich ďalej a ďalej. Rodine, kamarátom a keď situácia 
dovolí aj ďalším členom nášho parlamentu. Preto 
je dobré vzdelávať sa v tejto oblasti a vedieť, v čom 
spočívajú riziká ich používania. Na takmer všetky to-
tiž existujú riešenia, v ktorých je dobré mať prehľad.  
V skratke platí, že sociálne siete nie sú zlé, len si pri 
ich používaní musíme uvedomiť čo nám hrozí a ve-
dieť sa tomu brániť.             Nikola Sekáčová

Použi kritické myslenie v každodennom živote

Naše Centrum voľného času Včielka poskytuje za 
bežných okolností deťom, mládeži a ich rodičom 
nezabudnuteľné zážitky a spomienky. Či už prostred-
níctvom rozvoja talentu v záujmových útvaroch, hľa-
daním samého seba - čo by koho bavilo robiť až po 
súťaživosť a zábavu prostredníctvom organizovania 
rôznych podujatí a súťaží. 

Činnosť CVČ je však už od 12. 10. 2020 prerušená 
na základe rozhodnutia ministerstva a my sme sa 
museli danej situácii prispôsobiť. Hľadali sme mož-
nosti vlastnej realizácie, ktorá by bola prospešná ako 
pre nás, tak i pre nášho zriaďovateľa a ponúkli sme 
naše skúsenosti a prax v rôznych oblastiach. Keďže 
zamestnanci sú pedagógovia s dlhoročnou praxou 
a väčšina z nás má vysokoškolské vzdelanie, našli 
sme uplatnenie pri výpomoci základným školám, či 
už ako vychovávatelia v ŠKD, alebo vo vyučovacom 
procese. Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu ško-
lám – ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Slovanská a ZŠ J. A. 
Komenského, u ktorých sa môžeme realizovať. 

Napriek danej situácii fungujú dištančne niektoré 
tanečné a mažoretkové skupiny súboru Nelly. Keďže 
Iuventa – Slovenský inštitút mládeže sa rozhodol re-
alizovať okresné kolá vedomostných olympiád onli-
ne, na okresnej úrovni nie je možné obísť CVČ ako 
organizátora, pretože zabezpečuje komisiu, agendu 
a vyhodnotenie týchto súťaží.

Zároveň nám covidová doba priniesla veľa skúse-
ností s online technológiami pri práci s mládežou. 
Prostredníctvom aplikácie Zoom trikrát do týždňa 
cvičia naši priaznivci jumping na trampolínkach pod 
vedením Janky Kuchtovej. 

Tiež sa cez Zoom pravidelne stretáva Mládežnícky 
parlament mesta Púchov, ktorý plánuje, ale i realizu-
je rôzne aktivity a reaguje na rôzne výzvy. Členovia 
pracovného tímu navrhli a zrealizovali od A po Zet 
online súťaž Talent cez Net. Naši mladí pracujú na 

sebe i na plánovaní podujatí pre ďalšie obdobie. Za-
pojili sme sa do projektu Asociácie centier voľného 
času Podpora mládežníckych parlamentov v spolu-
práci s mestami Stará Ľubovňa, Šaľa, Nová Baňa, Žiar 
nad Hronom a Štúrovo. Konferencia k projektu by 
sa mala uskutočniť práve u nás v Púchove v októbri 
2021. Trošku sme nahliadli i do projektového manaž-
mentu a podali projekt do výzvy Nadácie pre deti 
Slovenska – Bezpečne v komunite, bezpečne doma, 
ale i do výzvy PRIORITY pre prácu s mládežou. V spo-
lupráci s ďalšími organizáciami a subjektmi sme na-
stavovali a podali návrhy za CVČ do projektu Púchov 
mesto kultúry 2022. 

Už od novembra naši dobrovoľníci nakupujú pre 
seniorov a ľudí v karanténe, pomáhali s roznášaním 
respirátorov v spolupráci s MsÚ Púchov. 

Participujeme i s Regionálnym centrom mladých  
v Trenčíne na príprave partnerského medzinárodné-
ho projektu s Českou republikou s názvom Edu4e-
du, ktorý bude ponúkať možnosti vzdelávania pre 
pracovníkov s mládežou, ale i ľudí, ktorí pracujú so 
zdravotne znevýhodnenými a zamestnancov Centier 
pre deti a rodiny. Zároveň ukončujeme a hodnotíme 
projekt zameraný na kvalitu práce s mládežou v našej 
organizácii s názvom 

YQ Focus v spolupráci s Českou republikou a 
Švédskom, ktorého záverečná konferencia, výstupy  
a príklady dobrej praxe budú prezentované na onli-
ne konferencii dňa 19. 5. 2021.

Naši koordinátori práce s mládežou Alena Strýčko-
vá a Marek Mikušec sa sústavne vzdelávajú v rôznych 
oblastiach práce s mládežou: YOUTH Impact – hod-
notenie dopadov, Mentoring v práci s mládežou, Pro-
jektový manažment v práci s mládežou modul I. a II., 
Použi hlavu – kritické myslenie. Absolvovali tiež ško-
lenie vedúcich DofE – Medzinárodná cena vojvodu  
z Edinburghu, ktorý je zameraný na sebarozvoj a na-

stavovanie životných cieľov mladých ľudí. Do progra-
mu sa zapojilo 12 mladých ľudí z Púchova a okolia, 
ktorí pracujú na svojich cieľoch v bronzovej úrovni. 

Veľa podujatí máme rozpracovaných: chystáme 
sa vysadiť ovocné stromčeky na našej včelnici, čistiť 
svoje okolie, zrealizovať vlastné vzdelávacie aktivity 
pre členov parlamentu, ale i nových potenciálnych 
záujemcov. 

Veríme, že okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Ku-
bín bude možné zrealizovať prezenčnou formou a že 
sa opäť o niečo skúsenejší a lepší vidíme u nás v CVČ.

Už čoskoro zverejníme i ponuku letných denných 
táborov a pobytového tábora, na ktorej intenzívne 
pracujeme.

Všetci sa tešíme na chvíľu, keď sa náš pracovný ži-
vot bude môcť vrátiť do pôvodných nastavení, naši 
členovia záujmových útvarov nám neuveriteľne chý-
bajú.             Alena Strýčková 

CVČ Včielka: Čo robíme, keď nič nerobíme?
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S rúškom či respirátorom na tvári sa dýcha ťaž-
šie. O to náročnejšie obdobie práve prežívajú ľu-
dia alergickí na peľ rastlín, ktorí si musia utierať 
slziace oči a tečúci nos, ale aj atopici, ktorých koža 
pod maskou či ochrannými rukavicami veľmi trpí 
a častejšie ich potrápi ekzém.

Pandémia poriadne zamiešala plány a zmenila ryt-
mus života všetkým generáciám. Čo však nezmenila, 
je zvládanie obdobia nastupujúcich alergií. Sezón-
nou peľovou alergiou trpí približne každý piaty Slo-
vák. Typickým prejavom je svrbenie, pálenie a slzenie 
očí. Pridáva sa svrbenie nosa a podnebia, kýchanie  
a vodnatý výtok z nosa. Alergici aj so zatvorenými 
očami vedia, že jar naplno udrela.

Laikmi zaužívané označenie senná nádcha je ne-
presné, pretože nejde o alergiu na seno, teda poko-
senú a usušenú trávu, ale o alergiu na pele v prírode, 
teda polinózu. Cez sliznicu nosa alebo očných spoji-
viek sa do organizmu dostávajú drobné peľové zrnká 
obsahujúce bielkoviny, ktoré organizmus rozoznáva 
ako alergén a spúšťa alergickú reakciu. Kým infekčná 
nádcha vzniká v dôsledku bakteriálnej alebo víruso-
vej infekcie, spúšťačom alergickej nádchy je vdých-
nutie alergénov nosom, čím dochádza k okamžitej 
reakcii sprostredkovanej imunoglobulínom IgE. Ide 
vlastne o imunitnú reakciu organizmu sprostredko-
vanú špecifickými protilátkami IgE namierenými voči 
konkrétnym alergénom z okolitého prostredia.

Ako odlíšiť alergickú nádchu od „bežnej“
• Alergická nádcha má dramatický nástup v podo-

be opuchnutia nosa, slzenia očí, sťaženého dýchania. 
Dokáže rovnako rýchlo ustúpiť.

• Klasická infekčná nádcha prichádza pozvoľne  
a niekoľko dní.

• Na rozdiel od infekčnej nádchy prebieha alergická 
nádcha bez zvýšenej telesnej teploty.

• Alergická nádcha je najintenzívnejšia ráno a do-
obeda.

• Infekčná nádcha trápi ľudí najmä v noci.
• Pri oboch typoch nádchy sa objavuje opuch a slze-

nie očí. Dobrým rozlišovacím znakom je, že alergickú 
nádchu sprevádza silný pocit svrbenia.

• Pri alergickej nádche prichádzajú záchvaty kýcha-
nia.

• Pri „normálnej“ nádche kýchame priebežne celý 
deň.

• Pri alergickej nádche je zápalom postihnutá viac 
nosná sliznica, pri klasickej nádche dýchacie cesty.

Lekárka MUDr. 
Ivana Poradová vy-
svetľuje, že na to, aby 
sa dostavili prejavy 
alergickej reakcie 
polinózy, teda sezó-
nnej peľovej alergie, 
stačí prítomnosť 
10 až 20 peľových 
zŕn v 1 m³ vzduchu.  
„V marci a apríli sa na 
alergii podieľajú na-
jmä pele kvitnúcich 
stromov, najčastej-
šie brezy, liesky a to-
poľa, zatiaľ čo v júli 
až septembri sú naj-
silnejšími alergénmi 
trávy, predovšetkým 
palina, lipnica, amb-
rózia, ale aj pšenica  
a jačmeň.“

Alergická nádcha 
síce neohrozuje 
pacienta na živo-
te, ale na niekoľko 
mesiacov do roka 
mu výrazne zhorší 
kvalitu života. Neprí-

jemné prejavy sezónnej alergickej nádchy vo veľkej 
miere obmedzujú každodenné fungovanie človeka. 
Významne ovplyvňujú fyzickú kondíciu organizmu 
a podpisujú sa aj na duševnom stave človeka trpia-
ceho alergickou nádchou. Niektorí pacienti pociťujú 
klinické príznaky len niekoľko týždňov, stále viac je 
však tých, ktorí trpia alergickou nádchou od skorej 
jari do neskorej jesene.

Ako predchádzať kožným problémom z nosenia 
rúška

Jednorazové chirurgické rúška a respirátory sa pou-
žívajú na vyhradený čas určený výrobcom ako jedno-
razová zdravotnícka pomôcka. Určite ich nepoužívaj-
te viackrát. Nielenže tak strácajú účinnosť, no môžu 
spôsobiť aj kožné problémy. Respirátory, ktoré sa 
môžu opakovane použiť, musia byť vyrobené z ma-
teriálov, ktoré sú odolné proti čistiacim a dezinfekč-
ným prostriedkom. Z toho dôvodu je pri dezinfekcii 
alebo čistení respirátora potrebné vždy postupovať  
v súlade s návodom na použitie, ktorý je k výrobku 
priložený. Látkové rúško je možné opakovane pou-
žívať po adekvátnej dezinfekcii (pranie alebo žehle-
nie). Odporúčajú sa pevné a odolné tkaniny, ktoré 
sa dajú oprať na viac ako 60 stupňov, a tiež žehliť pri 
vyšších teplotách. Pri praní rúšok sa vyhýbajte použí-
vaniu aviváže, ktorá môže podráždiť pokožku.

Ako sa lieči alergia
Vdýchnutiu peľu v ovzduší sa nedá celkom zabrá-

niť, hoci rúško časť peľových zŕn dokáže odfiltrovať. 
Pozitívnou správou však je, že správnou liečbou sa 
dajú prejavy alergie zmierniť, či úplne utlmiť. Liečba 
alergie je dlhodobá a mnohí pacienti robia chybu, že 
sa liečia len v období, keď majú príznaky ochorenia. 
Neliečená alebo nedostatočne liečená alergická nád-
cha môže prejsť do chronickej fázy, viesť k nižšiemu 
prahu citlivosti pacienta pri opätovnom kontakte  

s alergénom, k zosilneniu prejavu symptómov, ale 
aj k rozvoju zápalu v dolných dýchacích cestách  
v podobe astmy. Dobre liečení alergici tak majú niž-
šie riziko, že ich dýchacie cesty napadnú vírusy.

Liečbu a diagnostiku ochorenia zabezpečujú aler-
gológovia. Základným nefarmakologickým pre-
ventívnym i liečebným opatrením je eliminácia 
pôsobenia vyvolávajúcich alergénov. Jednoducho 
povedané, vyhýbanie sa alergénom v takej miere, 
ako je to len možné.

Farmakologická liečba alergickej nádchy prebieha 
dlhodobo s cieľom zmierniť príznaky ochorenia pa-
cienta, zabezpečiť mu primeranú kvalitu života, ale 
aj zabraňovať zhoršovaniu stavu a vzniku bronchiá-
lnej astmy. Na liečbu alergickej nádchy sa používajú 
H1 antihistaminiká, nosové kortikoidy, kromóny či 
imunoterapia. Liečba alergénovou imunoterapiou 
má trvať minimálne tri roky, celoročne a nezávisle 
od ročného obdobia. To zabezpečí pretrvávajúcu 
toleranciu voči alergénom, zníženie potreby sympto-
matickej liečby a lepšiu kvalitu života. Hoci je alergé-
nová imunoterapia bežne dostupná, v súčasnosti ju 
na Slovensku využíva iba 10 % pacientov.

Možno ste nevedeli, že:
• Alergická nádcha – polinóza sa najviac objavuje 

medzi 15. až 40. rokom života.
• Najčastejšia je u nás alergia na peľ tráv (asi 50 % 

prípadov polinózy), približne po 25 % pripadá na pa-
cientov alergických na peľ drevín a bylín. Mnohí pa-
cienti reagujú na viac druhov peľu (tzv. polyvalentné 
alergie).

• Na vyvolanie alergickej reakcie je spravidla po-
trebná koncentrácia desať až 20 peľových zŕn na m³.

• Peľové zrnko bežne preletí 50 – 100 km. Vo veľkej 
výške až do vzdialenosti niekoľko tisíc kilometrov.

• Najviac alergénov vo vzduchu je ráno do desiatej 
hodiny.

• Jarné obdobie je charakterizované peľom stro-
mov a drevín, letné zasa peľom, pochádzajúcim na-
jmä z tráv.

• Na jeseň sa vyskytujú najmä pele z ambrózie, pali-
ny a niektorých druhov burín.

• Koncentráciu peľu v ovzduší výrazne ovplyvňuje 
počasie. Horúce, suché a veterné počasie napomáha 
šíreniu peľu. Naopak dážď zráža peľ k zemi a znižuje 
riziko ťažkostí.

Dobré rady ako zatočiť s alergiou:
• V čase maximálneho výskytu alergizujúce peľu 

obmedzte pohyb v prírode.
• Pravidelne sledujte peľové spravodajstvo.
• Pri športových aktivitách v prírode používajte 

peľové masky, dýchajte viac nosom ako ústami a ne-
zabúdajte na ochranu očí športovými okuliarmi.

• Po návrate z prírody sa osprchujte, umyte si vlasy 
(pretože v nich sa zachytí najviac peľu), tvár a vymeň-
te si oblečenie.

• Oblečenie, ktoré ste nosili vonku, odkladajte 
mimo miestnosti, v ktorej spíte.

• Využívajte na pobyt vonku najmä čas po daždi.
• Vniknutiu peľu do vnútorného prostredia zabra-

ňujú protipeľové sieťky.
• Čističky a práčky vzduchu odstránia peľ a v domá-

com prostredí vás ochránia. 
• K účinným protipeľovým opatreniam patrí zvýše-

ná hygiena nosa vrátane jeho pravidelných prepla-
chov.

• Zvládať alergickú nádchu pomáhajú prímorské  
a kúpeľné pobyty, rehabilitácia, terapia v jaskyniach.

Národné centrum zdravotníckych informácií, 
foto: pixabay 

Ako prežiť peľovú sezónu počas pandémie?
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Jedlá balíme, vozíme, objed-
návky: na www.puchovcan.sk
Utorok: 20.4.
Polievka: Kapustová- kopaničiarska  
1. Hovädzie varené, rajčinová omáčka, 
knedľa
2.Morčacie prsia na karí s kukuricou a 
pórkom, ryža/hranolky
Streda: 21.4.
Polievka: Francúzska –zelerová 
1.Vypr.púchovský bravčový rezeň (slani-
na, syr),zemiaková kaša, uhorka
2.Hovädzie chilli con carné,(pretlak, 
fazuľa), dusená ryža 
Štvrtok:22.4.
Polievka: Fazuľová na kyslo so slivkami 
1. Gazdovské kuracie stehno pečené na 
kapuste, varené zemiaky
2.Slovenské bravčové rizoto z tarhone so 
syrom, obedový šalát 
Piatok: 23.4.
Polievka: Kalerábová s pohánkou 
1.Vyprážaný bravčový karbonátok, zemi-
aky na kyslo, chlieb
2. Pikantné kuracie soté zo stehna, 
dusená ryža

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 4,50 €
Utorok: 20.4. 
Polievka: Strúčková s vajíčkom na kyslo, 
chlieb
1. Prírodná plnená kuracia kapsa, ryža
2. Zemiaková baba, zakýsanka
3. Pizza
Streda: 21.4. 
Polievka:  Francúzska vývarová s mäsom, 
1. Vyprážaný černohorský bravčový 
rezeň, zemiaková kaša, kyslá uhorka 
2. Špenátové halušky s nivou a 

šampiňónmi  
3. Pizza
Štvrtok: 22.4. 
Polievka:  Zeleninová s domácimi  
fliačkami, chlieb  
1. Pečená bravčová krkovička, dusená 
kapusta, kysnutá knedľa
2. Hubové krémové rizoto, paradajkové 
obloženie
3. Pizza
Piatok: 23.4. 
Polievka: Hŕstková s údeným mäsom, 
chlieb
1. Plnený kapustný list s mletým mäsom, 
varené zemiaky 
2. Vyprážané šampiňóny, hranolky, 
tatárska omáčka  
3. Pizza

Reštaurácia a kaviareň VIVA
Ponúkame aj rozvoz, cena  
obedového menu: od 4,00€
Ponuka týždňa: 
Polievka: Slepačia s mäsom a rezancami
4. Šalát s kuracími nugetami a jogurtom
Utorok: 20.4. 
Polievka:  Minestrone s cestovinou  
1. Kurací steak s broskyňou a šípkovou 
omáčkou, ½ dusená ryža, ½ zemiakové 
krokety
2. Segedínsky guláš ,, Špeciál´´ , kysnuté 
knedle  
3. Vyprážaná syrová ihla so šampiňónmi, 
varené zemiaky, tatárska omáčka 
Streda: 21.4. 
Polievka:  Gulášová
1. Hovädzie plátky s medvedím cesna-
kom, zapečené štuchané zemiaky
2. Tekvicové rizoto s kuracím mäsom a 
parmezánom 
3. Parené buchty s čokoládovou polevou 
a kyslou smotanou  
Štvrtok: 22.4. 

Polievka: Dubnická šutolica  
1. Kurací Cordon bleu (šunka, syr),  
cesnakové pyré, zeleninový šalát  
2. Bravčové kocky na rasci, dusená ryža, 
kyslá uhorka  
3. Špagety so šunkou, fazuľou  
a parmezánom  
Piatok: 23.4. 
Polievka : Krémová petržlenová  
s opečeným tofu  
1. Pečený filet  z tuniaka na fenikli, 
pečené zemiakové plátky  
2. Kuracie soté ,,Bambíno´´ (tavený syr, 
šunka, kukurica, šampiňóny), ryža  
3. Bylinkové palacinky so smotanovým 
dipom  
 
Alexandra Šport Hotel
Denne čerstvé menu
Cena menu od 5,30 €
Ponúkame aj rozvoz
Utorok: 20.4.
Polievka: Zemiaková krémová s kôprom, 
chlebové krutóny, Slepačí vývar s 
mäsom a rezancami
1. Kuracie prsia „Caprese“, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Hovädzí guláš, domáca knedľa  
3. Ryžový nákyp s ovocím 
Streda: 21.4.
Polievka: Mrkvová krémová  
so zázvorom, chlebové krutóny  

Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
1. Kurací Gyros v tortille, hranolky  
tzatziky, zeleninový šalát
2. Bravčová pečená krkovica s kapus-
tovými strapačkami   
3. Grilovaný hermelín na listovom šaláte, 
brusnicová omáčka, pečivo  
Štvrtok: 22.4.
Polievka: Boršč, chlieb   
Slepačí vývar s fridátovými rezancami
1. Vyprážaný kurací „Gordon Bleu“, zemi-
akové pyré, kyslá uhorka
2. Divinové stehno na šípkovej omáčke, 
karlovarská knedľa
3. Lasagne „Bolognese“
Piatok: 23.4.
Polievka: Kapustová s klobáskou  
a dubákmi, chlieb   
Hovädzí vývar „Risi Bisi“
1. Kuracie prsia s baby karotkou, ryža  
2. Belehradský bravčový steak, lečové 
zemiaky
3. Grilovaný rybí filet, zeleninový šalát, 
cesnakový dip
Špeciálne menu po celý týždeň
1. Pizza La Facile 
2. Pizza Di Oliva 
3. Pizza Di Spinaci 
4. Pizza Funghi 
5. Pizza Hawai 
6. Pizza San Lorenzo 
7. Pizza Quattro Formaggi 
8. Pizza Al Tonno 

DETSKÝ 
KLUB PRE 

ŠKOLÁKOV 
A PRED-

ŠKOLÁKOV

PRÍPRAVA NA 
VYUČOVANIE

JAZYKOVÉ 
KURZY 

AJ, NJ, RJ

DOUČOVANIE 
A ŠPECIÁLNA 

PRÍPRAVA
DETÍ

Čoskoro pre Vás otvárame 
jedinečný klub Sabiduria, 

ktorý pomôže Vašim deťom 
získať po koronakríze znova 

chuť do učenia.

KLUB
MIMOŠKOLSKÉHO
VZDELÁVANIA SABIDURIA

PÚCHOV
nová budova

ROŽÁK

Odbremeníme Vás od hodín strávených nad domácimi úlohami, prebudíme 
v deťoch kreatívneho ducha, ukážeme im čaro kníh a vzdelávania, 
poskytneme im príjemný a bezpečný priestor na oddych a zábavu.

Otvorený od 12.00 - 19.00 h
0903 214 290 a 0910 944 100

sabiduriaklub@gmail.comSabiduria

• otvorený denne od 12.00 do 19.00 h,
• relaxačné, športové a tvorivé aktivity pod odborným dohľadom,
• herňa, čitateľský kútik, mimoškolské vzdelávanie,
• vytváranie priateľských vzťahov s rovesníkmi,
• opatera detí (pravidelné aj jednorazové vstupy)
• príjemné prostredie motivujúce k vzdelávaniu.

• každodenná komplexná príprava dieťaťa na školské vyučovanie,
• vypracovanie si domácich úloh pod pedagogickým dohľadom.

• individuálne a skupinové (max. 5 detí) kurzy pre deti s lektormi,
• individuálne a skupinové (max. 5 osôb) kurzy pre dospelých s lektormi,
• pre všetky úrovne znalosti jazyka.

• doučovanie všetkých školských predmetov zamerané na 
dobehnutie učiva, vysvetlenie problematických úloh, 

• vytváranie pozitívneho vzťahu k školským povinnostiam a 
nadobudnutie sebavedomia v predmete,

• doučovanie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (poruchy učenia, poruchy sústredenia).
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Choroba, s ktorou sa aktuálne pasuje svet od roku 
2019, nie je prvou veľkou pandémiou, ktorá zasiahla 
našu spoločnosť. Celé dejiny Európy sú popretká-
vané morovými ranami, cholerovými pandémiami 
či inými nákazami neznámeho pôvodu. Ako sa naši 
predkovia dokázali vyrovnať s útokom neviditeľného 
nepriateľa, ako sa chránili, liečili a v čom sa ich boj 
proti epidémiám líši od toho nášho? 

CHOLERA A ČIERNA SMRŤ
Mor a iné vysoko nákazlivé ochorenia ničili Európu 

viac-menej v pravidelných intervaloch až do približ-
ne 18. storočia. Prvý dochovaný písomný záznam, 
ktorý stručne hovorí o chorobe obrovského rozsahu 
máme z čias byzantského cisára Justiniána I. v 6. sto-
ročí. Treba však povedať, že epidémie sužovali svet 
už oveľa skôr, no v menšom, lokálnom rozsahu. 

Avšak tá najväčšia morová epidémia v Európe, na 
ktorú sa s hrôzou spomína dodnes, je bezpochyby 
epidémia tzv. čiernej smrti alebo súčasníkmi nazýva-
ná aj Veľké umieranie. Naplno prepukla v roku 1348 
a trvala ďalšie tri roky. Za tento čas si stihla vyžiadať 
až tretinu vtedajšieho obyvateľstva Európy. Čierna 
smrť sa začala šíriť v strednej Ázii z okolia Balchašské-
ho jazera smerom do Indie a Číny. Do Európy sa mor 
dostal po obchodných cestách, hlavne Hodvábnou 
cestou, ale i vďaka námorným obchodníkom. Prvý-
krát sa jej príznaky objavili už v roku 1347 v Messine, 
v Taliansku. Z talianskych prístavov sa mor nekontro-
lovateľne rozširoval po Apeninskom polostrove do 
Francúzska, Španielska, Nemecka, Anglicka, dostal 
sa dokonca až do Škandinávie. Enormne rýchlemu 
šíreniu epidémie moru prispeli aj neúrodné roky  
a hladomor, ktorý oslabil obyvateľov v 1. polovici 14. 
storočia. Ľudia vtedy verili, že fyziologické procesy  
v ľudskom tele závisia od astrologických vplyvov, 
resp. verili, že mor je spravodlivým Božím trestom.

URPUTNÝ BOJ S NÁKAZOU 
Rovnako ako dnes, i v minulosti boli ľudia proti 

novému neviditeľnému nepriateľovi, o ktorom nič 
nevedeli, bezradní. Lekári boli bezmocní, no túž-
ba zachrániť čo najviac životov ich hnala vpred.  
V minulosti nemali lekári k dispozícii také moderné 
technológie, ako majú dnes. Neexistovali chemické 
laboratóriá, kde pracovali na vývoji vakcín alebo kde 
by mohli študovať a analyzovať nový vírus a jeho 
mutácie. Navyše doboví lekári nevedeli rozlíšiť tzv. 
pľúcnu a bubonickú formu moru (žľazový mor) a ria-

dili sa len vedomosťami z vlastnej praxe a ich najbež-
nejšie využívanou metódou liečby bolo tzv. púšťanie 
žilou. Identifikovať bacil, ktorý spôsobil pohromu  
v 14. storočí, sa podarilo až v 19. storočí Alexandrovi 
Yersinovi. 

Už v minulosti ľudia vedeli, že najrozumnejším 
spôsobom prevencie je útek zo zamorených oblastí.  
V 14. storočí sa už stretávame aj s pojmom karanténa. 
Ako prvý zaviedli povinnú karanténu námorníkov – 
obchodníkov v Raguse, v dnešnom Dubrovníku, kde 
museli ostať v izolácii 30 dní. Ak sa u nich neprejavili 
žiadne klinické príznaky, boli vpustení do mesta. Slo-
vo karanténa je odvodené od talianskeho spojenia 
quaranta giorni, teda štyridsať dní. Benátky karan-
ténu predĺžili až na 40 dní. Vďaka nim sa dnes toto 
často skloňované slovo dostalo do našich slovníkov. 

PREVENCIA A ZAUJÍMAVÉ SPÔSOBY LIEČBY NA 
NAŠOM ÚZEMÍ A V EURÓPE 

Ani v dnešných časoch nevieme presne určiť, ktorý 
liek je najvhodnejší na liečbu vírusu. Našťastie, veda 
a výskum ide vpred. Vedci stále prichádzajú s novými 
zisteniami. Experimentom sa nebránili ani naši pred-
kovia. Treba podotknúť, že náš spôsob liečby sa dia-
metrálne líši od tej z dôb minulých, a to vďaka napre-
dujúcej vede a technológiám. V minulosti považovali 
ľudia za najúčinnejšiu zbraň vieru v Boha, modlitbu  
a púte. Vznikali rôzne hnutia, ktorých členovia sa sna-
žili sebaobetovaním (askézou, procesiami a púťami) 
odvrátiť nákazu. Takým hnutím boli napríklad flage-
lanti. S obdobím čiernej smrti sa nám spája aj desivý 
obraz doktora v maske so zobákom, ktorý pretrval 
až do novoveku. Maska v tvare zobáka mala nositeľa 
chrániť pred nákazou. Vzduch v zamorených priesto-
roch sa zvykol dezinfikovať dymom z rôznych lieči-
vých bylín. K obľúbeným patrila napríklad šalvia. 

Pozornosť vládnuceho aparátu k otázke verejného 
zdravia a prevencie infekčných ochorení, sa obrátila 
až v 17. storočí. V Uhorsku sa prvé protipandemické 
opatrenia zaviedli až za vlády Jozefa I. v 18. storočí. 
Jeho nástupca Karol III. založil zdravotnú komisiu. 
Mária Terézia nechala vybudovať hraničné kontrolné 
stanice, tzv. kordóny, ktoré stáli hlavne na východ-
ných hraniciach ríše. Boli zriadené karanténne sta-
nice, v podobe malých obytných domov, kde ľudia 
museli prečkať karanténu. Tu museli v čase možného 
prepuknutia pandémie zostať aj tri mesiace. Čo malo 
neblahý dopad najmä na obchodníkov, kupcov, re-

meselníkov a pod. Každé 
porušenie opatrení sa 
trestalo, neraz aj odňatím 
slobody.  

Ako tvrdí uznávaná his-
torička Tünde Lengeylo-
vá, zdravotnícke komisie 
sa viac sústredili na pre-
venciu pred ochorením, 
než na samotnú liečbu 
choroby. Dôraz sa teda 
kládol na ochranu a pre-
venciu. Napríklad počas 
30. rokov 19. storočia sa 
prehnala Uhorskom vlna 
cholery. Aby sa zabránilo 
jej šíreniu, úrady vydali 
rozkaz dezinfikovať stud-
ne. Čo sa však nestretlo  
s pochopením u sedliac-
keho obyvateľstva, ktoré 
si myslelo, že ich vrchnosť 
chce otráviť. 

OBJAV VAKCINÁCIE
Prevenciou proti šíreniu 

infekčných ochorení je vakcinácia, ktorú poznáme 
vďaka francúzskemu biológovi a chemikovi Louisovi 
Pasteurovi (na snímke), ktorý prvú vakcínu vytvoril 
v 2. polovici 19. storočia. Pôvodne sa malo jednať  
o vakcínu proti bakteriálnemu ochoreniu hydiny, tzv. 
vtáčej cholere. Neskôr sa vakcína 1. krát použila na 
ľudskom organizme v boji proti kiahňam. Postupne 
sa myšlienka vakcinácie ako prevencie pred šírením 
nákaz a chorôb rozšírila takmer do celého sveta.  
V roku 1768 sa začalo očkovať aj v Rakúsko – Uhor-
sku na popud Márie Terézie. Ona sama sa nechala 
aj s celou rodinou zaočkovať proti kiahňam. Tak ako 
aj dnes, aj vtedy sa veľká časť obyvateľov stavala  
k očkovaniu s nedôverou. 

DOPAD EPIDÉMIÍ NA SPOLOČNOSŤ 
Vlny moru či cholery šli v minulosti ruka v ruke s ná-

sledným prepuknutím mentálnej a hospodárskej krí-
zy. Európu trýznili aj po pandémii čiernej smrti časté 
lokálne epidémie, ktoré mali rovnako devastačné 
následky v každej oblasti ľudského života, no najmä 
v sfére obchodu, remesla, ekonomiky, poľnohospo-
dárstva, pretože polia padli ľadom, nemal ich kto ob-
rábať. Nebolo nič nezvyčajné, keď sa po vlne moru 
objavil hladomor. 

Následky niesla aj oblasť morálky. Všadeprítom-
ná smrť a neustály pocit neistoty podnecovali ľudí  
k rôznym činom, ku ktorým by sa pravdepodobne za 
normálnych okolností nedopúšťali. Rodičia opúšťali 
svoje choré deti alebo naopak deti rodičov, zo stra-
chu pred nakazením sa. Sused sa štítil suseda, ľudia 
sa obchádzali míľovými oblúkmi. Ľudia nevychádzali 
z domov, často sa stávalo, že nepochovávali ani svo-
jich zosnulých. 

Doba moru a cholery prinášala so sebou aj rôzne 
paradoxy. Na jednej strane sa ľudia oddávali pôžit-
kárstvu, prepychu a telesným pôžitkom, čo sa dá 
vnímať ako útek pred neistou budúcnosťou. Na stra-
ne druhej vidíme obraz kajúcnikov, podnecujúcich 
ľudí k pokore, askéze a modlitbám. V čase Veľkého 
umierania v 14. storočí sa konali početné púte k svä-
tým, najmä k sv. Sebastiánovi a Rochusovi, ktorých 
dodnes poznáme ako patrónov ochrany proti moru. 
V trenčianskom kraji, v Novom Meste nad Váhom, 
bola dávnejšie ku cti sv. Rochusa postavená aj malá 
kaplnka, ktorá je dôkazom, že história sa predsa len 
opakuje...

Dominika Kukučová, 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 

foto: pixabay, wiki

Boj s epidémiami naprieč dejinami Európy
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Hoci takmer všetky zariadenia a hrady  
v Trenčianskom kraji museli posunúť dobu 
otvorenia kvôli aktuálnemu núdzovému sta-
vu, pre návštevníkov pripravili lákavý pro-
gram plný kultúry a zábavných podujatí pre 
celú rodinu. Okrem toho sa aktívne podieľajú 
na zveľaďovaní priestorov, rekonštrukciách  
a zmenách, ktoré prispejú k zvýšeniu atraktivi-
ty danej lokality.

Trenčiansky hrad zahájil rok Matúša Čáka Tren-
čianskeho a hrad Beckov sa teší získaniu grantu  
z EHP a Nórska, vďaka čomu odštartovali svoj pro-
jekt s akronymom DRAGON. Zaháľať však nebude 
ani Bojnický zámok, ktorý sa po znovuotvorení 
múzea teší na novinku – interaktívnu multimedi-
álnu projekciu či Čachtický hrad plánujúci aj bo-
hatý kultúrny program, aj opravy.

Plnou parou vpred
Najbližšie roky budú pre hrad Beckov v znamení 

opráv, rekonštrukcie a sprístupňovaní všetkých 
častí pre návštevníkov. Úspešné získanie grantu 
EHP a Nórska bude znamenať uvedenie Západné-
ho paláca a celého areálu do podoby, ktorá bude 
rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické 
hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesan-
cie. Vďaka tomu sa pamiatka stane atraktívnejšou  
i všestrannejšou s celoročným využitím.

Okrem toho už druhý rok realizujú práce na 
sprístupnení západného krídla severného hrad-
ného paláca. „Začali sme obnovou kamennej 
klenby, jej dočasným prestrešením a minulý rok sa 
zrealizovali už aj niektoré interiérové práce. Kon-
krétne sa spravila tehlová podlaha v prvej miest-
nosti pivničného priestoru,“ informuje výkonný 
riaditeľ Záujmového združenia právnických osôb 
Hrad Beckov Peter Pastier.

Pre verejnosť by radi postupne otvorili aj posled-
nú miestnosť vo východnom trakte tohto paláca. 
Pokračovať budú aj v prácach v hradnej kaplnke. 
„Pevne verím, že uvedené práce sprístupnia pre 
návštevníkov opäť nové a krásne priestory, ktoré  
v minulosti nemohli vidieť. Práce sa budú realizo-
vať z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva 
kultúry a spoluúčasti obce Beckov. V budúcnosti 
potom budú slúžiť širšiemu využitiu a skvalitne-
niu služieb hradu,“ dodal Pastier. 

Naplánovaný je aj bohatý kultúrny program, 
ktorého dátumy sa budú odvíjať od aktuálnych 
nariadení. Návštevníci sa však môžu tešiť na tra-
dičné podujatia ako Vo víne sú hviezdy, Šašo Bec-
ko deťom či Hradný biograf a Medový víkend. Na 
mesiac júl sú naplánované aj obľúbené Beckovské 
slávnosti, Divadelná nedeľa či Assasini na Becko-
ve.

Matúšov rok plný edukácie
Pri príležitosti pripomenutia 700. výročia úmrtia 

jednej z najvýznamnejších stredovekých postáv 
slovenských dejín, Matúša Čáka Trenčianskeho, 
vznikne práve na Trenčianskom hrade mnoho po-
dujatí a výstav na jeho uctenie. Prvou iniciatívou 
bolo vydanie zberateľskej eurobankovky s 0 hod-
notou, na ktorej je vyobrazený pán Váhu a Tatier.

Už v apríli 2021 otvorí múzeum v Kasárňach 
unikátnu expozíciu, ktorou predstaví nielen sa-
motného Matúša Čáka Trenčianskeho, ale aj 
dobu, v ktorej žil. „Výstava tiež odhalí hodnotné a 
jedinečné zbierkové predmety, bude interaktívna  
a súčasne vzdelávacia. Zaujme a pobaví návštev-

níkov všetkých vekových kategórií. Deti zaiste 
nadchne zbroj vojaka, ktorý slúžil v Matúšovom 
vojsku,“ objasnila Radovana Keliarová z oddele-
nia marketingu a komunikácie z Trenčianskeho 
múzea v Trenčíne.

Letnú turistickú sezónu otvoria dobové Matúšo-
ve hradné slávnosti, ktorého súčasťou budú reme-
selný jarmok, služobníctvo a umenie sokoliarov  
i šermiarov. Okrem toho sa budú realizovať viace-
ré prednášky a na 23.-24. septembra 2021 je na-
plánovaná jesenná konferencia.

Okrem ďalších zaujímavých podujatí, ktoré súvi-
sia s Čákom, hrad plánuje aj niekoľko obľúbených 
podujatí ako Nebo, peklo, krampus či koncerty 
IMT Smile a ABBA Symphonic show. Chýbať ne-
budú ani edukačné prednášky a zábavné dni pre 
deti pri dobovom včelíne.

Veľkou a očakávanou novinkou je otvorenie no-
vého vstupu s pokladňou cez južné opevnenie 
hradu od lesoparku Brezina, ktoré by malo byť 
prístupné už od apríla.

Nadšenci moderných technológií sa môžu tešiť 
na 3 D prehliadku Barborinho paláca vďaka mobi-
lnej aplikácii. „Vytvorili sme novú mobilnú apliká-
ciu s názvom 3D hrady Trenčianskeho kraja, ktorú 
pilotne spúšťame na Trenčianskom hrade. Apli-
kácia bude dostupná pre všetkých návštevníkom 
hradu a poskytne im jedinečný zážitok vo forme 
interaktívnej prehliadky. Prázdne miestnosti Bar-
borinho paláca sa vďaka aplikácii naplnia dobo-
vým nábytkom, historickými objektami aj posta-
vami Hedvigy Tešínskej a jej syna Jána,“ priblížila 
technologickú novinku Eva Frývaldská, výkonná 
riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu 
Trenčín región.

Rekonštrukcie i kultúra
Aktívny rok je naplánovaný aj na Čachtickom 

hrade. Veria, že sa uskutoční rekonštrukcia týka-
júca sa hradbového múru, ktorá bude prebiehať 
podľa projektu Architektonicko-historického výs-
kumu. „Na túto časť sme žiadali dotáciu z Minis-
terstva kultúry SR, z grantového programu Obno-
vme si svoj dom. Druhá časť prác by sa mala týkať 
opráv na hornom hrade. Jedná sa o rekonštrukciu 
schodiska v obytnej veži, krbu, múrika pri schodis-
ku a vchodových oblúkov do jednotlivých miest-
ností. Tieto práce by sme chceli financovať z vlast-

ných zdrojov,“ spresnila správkyňa hradu Čachtice 
Alica Čechvalová.

Aj na tomto hrade sa však návštevníci dočkajú 
podujatí ako Hradné slávnosti, Letohrádky, Stre-
doveký deň detí, Pozorovanie Perzeidov či Straši-
dlá na hrade, ktoré sú naplánované na letné me-
siace. Jeseň bude zase patriť Sviatku Svetlonosa, 
Čaru adventu a rok ukončia Silvestrom na Čach-
tickom hrade.

Bojnický zámok predstaví novinku
Zámocký prehliadkový okruh, ktorý približuje 

bývanie šľachty sa po otvorení brán pre verej-
nosť pochváli s novinkou, ktorá zaujme malých 
i veľkých. Bude ňou interaktívna multimediálna 
projekcia, ktorá prostredníctvom moderných 
technológií a s využitím archívneho obrazového 
materiálu približuje dobové obrazy zámku v kon-
traste so súčasnosťou.

V sobotu 27. marca 2021 si Slovenské národné 
múzeum – Múzeum Bojnice uctilo ekologický 
projekt celosvetovej kampane pod názvom Hodi-
na Zeme vypnutím vonkajšieho osvetlenia zámku 
na jednu hodinu. V takýchto príjemných iniciatí-
vach mienia pokračovať.

„V prvý aprílový piatok sa časť vonkajšieho 
osvetlenia Bojnického zámku sfarbí namodro. 
Organizácia spojených národov vyhlásila 2. apríl 
za Svetový deň povedomia o autizme. Každoroč-
ne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete 
množstvo osvetových projektov s cieľom zvýšiť 
povedomie o autizmea pomôcť autistom začleniť 
sa do spoločnosti. Bojnické múzeum túto aktivi-
tu podporuje už od roku 2015,“ oznámila kultúr-
no-propagačná manažérka Oddelenia múzejnej 
komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom 
Slovenského národného múzea – Múzeum Bojni-
ce Petra Gordíková.

Rekonštrukčné práce a podujatia plánujú aj 
ostatné hrady v Trenčianskom kraji, ktoré však 
pre neľahkú súčasnú situáciu nevedia presne 
zhodnotiť rozmer prác a aktivít, ktoré sa nakoniec 
budú realizovať. Napriek tomu sa nevedia dočkať 
dátumu, kedy hradné brány otvoria pre širokú 
verejnosť, ktorá opäť bude môcť načerpať nové 
informácie a skvelú atmosféru typickú pre dané 
miesto.

Zdroj: trencinregion.sk

Hrady v Trenčianskom kraji v tohtoročnej sezóne
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Istý 
alebo 
neistý
Večné dilema.Večné dilema.

Byť džentlmenom,Byť džentlmenom,
žiadna mimika.žiadna mimika.

Milým chalanom,Milým chalanom,
prelietavá dobrota.prelietavá dobrota.

Hovoriť istým hlasomHovoriť istým hlasom
s tvrdým presvedčením.s tvrdým presvedčením.

Stáť si za slovomStáť si za slovom
a byť spravodlivým.a byť spravodlivým.

Alebo s jemným kvetomAlebo s jemným kvetom
v ústach červeným.v ústach červeným.
Vybraným gestom,Vybraným gestom,

ktorému sám neverím.ktorému sám neverím.

Eliáš Marhoun, 9. AEliáš Marhoun, 9. A

Marcové knižné randenie na ZŠ J. A. Komenského
Marec sa ako mesiac knihy oslavu-Marec sa ako mesiac knihy oslavu-

je už od roku 1955 na počesť Mateja je už od roku 1955 na počesť Mateja 
Hrebendu. Jeho cieľom je podporo-Hrebendu. Jeho cieľom je podporo-
vať u detí a mládeže záujem o knihy vať u detí a mládeže záujem o knihy 
a čítanie. a čítanie. 

Na Komenčáku sme marec odštar-Na Komenčáku sme marec odštar-
tovali netradične - online prednesom tovali netradične - online prednesom 
poézie a prózy v súťaži Hviezdoslavov poézie a prózy v súťaži Hviezdoslavov 
Kubín. Súťaže vo virtuálnom priesto-Kubín. Súťaže vo virtuálnom priesto-
re sa zúčastnilo 17 žiakov z II. stupňa  re sa zúčastnilo 17 žiakov z II. stupňa  
a zostrih recitácie žiakov I. aj II. stupňa a zostrih recitácie žiakov I. aj II. stupňa 
si môžete pozrieť na našej webovej si môžete pozrieť na našej webovej 
stránke školy. stránke školy. 

Počas dištančného vyučovania zase Počas dištančného vyučovania zase 
žiaci pracovali na rôznych aktivitách, žiaci pracovali na rôznych aktivitách, 
ktoré sa týkali čítania, vlastnej tvor-ktoré sa týkali čítania, vlastnej tvor-
by a práce s textom. V prezentáciách  by a práce s textom. V prezentáciách  
v rámci marcového maratónu čítania  v rámci marcového maratónu čítania  
a písania si žiaci pripravili charakte-a písania si žiaci pripravili charakte-
ristiku svojej obľúbenej knihy. A že ristiku svojej obľúbenej knihy. A že 
vedia písať i poéziu, dokázali v súťaži vedia písať i poéziu, dokázali v súťaži 
Poetický Púchov 2021, kde obsadili v II. Poetický Púchov 2021, kde obsadili v II. 
kategórii krásne 2. a 3. miesto Martina kategórii krásne 2. a 3. miesto Martina 
Pevná a Eliáš Marhoun. Pevná a Eliáš Marhoun. 

Čítanie sme prepojili i s výtvarnou Čítanie sme prepojili i s výtvarnou 
výchovou. Umelci už v minulosti vzdá-výchovou. Umelci už v minulosti vzdá-
vali poctu knihe v obrazoch či sochách vali poctu knihe v obrazoch či sochách 
a poukazovali tak na význam knihy  a poukazovali tak na význam knihy  
v našom živote. Naši šikovní žiaci vý-v našom živote. Naši šikovní žiaci vý-
tvarnou tvorbou kreatívne a nadčaso-tvarnou tvorbou kreatívne a nadčaso-
vo stvárnili svoj postoj ku knihe. vo stvárnili svoj postoj ku knihe. 

Aký by to bol Mesiac knihy, keby sa Aký by to bol Mesiac knihy, keby sa 
do aktivít nezapojila aj školská knižni-do aktivít nezapojila aj školská knižni-
ca. Už na začiatku marca vyzvala svo-ca. Už na začiatku marca vyzvala svo-
jich čitateľov, aby napísali názov titulu, jich čitateľov, aby napísali názov titulu, 
ktorý im v regáli knižnice chýba. Naj-ktorý im v regáli knižnice chýba. Naj-
žiadanejšími knihami boli ďalšie príbe-žiadanejšími knihami boli ďalšie príbe-
hy zo série Tigrí tím. Pretrvávajúca pot-hy zo série Tigrí tím. Pretrvávajúca pot-
terománia sa potvrdila v prianiach, aby terománia sa potvrdila v prianiach, aby 
v knižnici pribudli nové série Harryho v knižnici pribudli nové série Harryho 
Pottera. Postupne sa budeme snažiť Pottera. Postupne sa budeme snažiť 
plniť všetky želania. Knižnica tiež zor-plniť všetky želania. Knižnica tiež zor-
ganizovala súťaž, v ktorej mali žiaci ganizovala súťaž, v ktorej mali žiaci 
nájsť čo najviac filmov, inscenácií či di-nájsť čo najviac filmov, inscenácií či di-
vadelných predstavení, ktoré vznikli na vadelných predstavení, ktoré vznikli na 
motívy literárneho diela. Mnohí svoj motívy literárneho diela. Mnohí svoj 
zoznam doplnili obrázkami aj fotkami. zoznam doplnili obrázkami aj fotkami. 
Veď ktovie, možno si pri niektorých fil-Veď ktovie, možno si pri niektorých fil-
mových tituloch súťažiaci pomysleli, mových tituloch súťažiaci pomysleli, 
že by si radi prečítali aj knihu…že by si radi prečítali aj knihu… V e s m í r  p o d ľ a  J .  M .

Do prístavu priplávala archa,Do prístavu priplávala archa,

vlastní ju vraj zo Slovenska oligarcha,vlastní ju vraj zo Slovenska oligarcha,

Noe stal sa jeho sluhom,Noe stal sa jeho sluhom,

z lode vystupuje zadným vchodom.z lode vystupuje zadným vchodom.

Pustili sa doňho ako supy,Pustili sa doňho ako supy,

reportéri, televízie, noviny,reportéri, televízie, noviny,

že či cíti sa byť nevinný,že či cíti sa byť nevinný,

kde stratili sa kozy, levy, antilopy.kde stratili sa kozy, levy, antilopy.

Ľuďom netreba už žiadne zvery,Ľuďom netreba už žiadne zvery,

dávno sebe túto vlastnosť zverili,dávno sebe túto vlastnosť zverili,

aký oligarcha, taká archa,aký oligarcha, taká archa,

sami sme ju stvorili. sami sme ju stvorili. 

Autor: Jaroslav Martiš Autor: Jaroslav Martiš 
Foto: Lukáš FialkaFoto: Lukáš Fialka

Spisovateľky Hlavatá, Tormová  Spisovateľky Hlavatá, Tormová  
a Bršiaková na Komenčáku a Bršiaková na Komenčáku 

Počas mesiaca knihy zavítali na naše Počas mesiaca knihy zavítali na naše 
vyučovanie vzácni hostia. Na online vyučovanie vzácni hostia. Na online 
hodinu slovenčiny zatelefonovala na-hodinu slovenčiny zatelefonovala na-
šim piatakom pani spisovateľka Dana šim piatakom pani spisovateľka Dana 
Hlavatá. Autorka má na svojom konte Hlavatá. Autorka má na svojom konte 
viac ako 60 kníh pre deti i dospelých. viac ako 60 kníh pre deti i dospelých. 
Známe sú najmä jej Bájky, Zvedavé Známe sú najmä jej Bájky, Zvedavé 
rozprávky, Dopravné rozprávky. Je dr-rozprávky, Dopravné rozprávky. Je dr-
žiteľkou množstva literárnych ocenení žiteľkou množstva literárnych ocenení 
v rozličných súťažiach. Najčerstvejším v rozličných súťažiach. Najčerstvejším 
„úlovkom“ je ocenenie Panta Rhei „úlovkom“ je ocenenie Panta Rhei 
Awards 2020, kde získala prvé miesto  Awards 2020, kde získala prvé miesto  
v kategórii Slovenská detská kniha v kategórii Slovenská detská kniha 
roka 2020 s knihou 10 prípadov de-roka 2020 s knihou 10 prípadov de-
tektíva tchora Hektora a prvé miesto  tektíva tchora Hektora a prvé miesto  
v kategórii Slovenská mládežnícka v kategórii Slovenská mládežnícka 
kniha roka 2020 s knihou Môj brácho kniha roka 2020 s knihou Môj brácho 
je magor. Srdečne blahoželáme! Dlhé je magor. Srdečne blahoželáme! Dlhé 
roky pracovala ako dramaturgička  roky pracovala ako dramaturgička  
v RTVS. Podieľala sa na príprave via-v RTVS. Podieľala sa na príprave via-
cerých relácií pre deti. Jednou z nich cerých relácií pre deti. Jednou z nich 
je relácia Daj si čas a pani spisovateľ-je relácia Daj si čas a pani spisovateľ-
ka prisľúbila našim piatakom účasť  ka prisľúbila našim piatakom účasť  
v súťaži hneď, ako to situácia umožní. v súťaži hneď, ako to situácia umožní. 
Žiakom porozprávala o svojej práci, Žiakom porozprávala o svojej práci, 
písaní, tvorbe kníh. Pohotovo a láska-písaní, tvorbe kníh. Pohotovo a láska-
vo odpovedala na všetky ich zvedavé vo odpovedala na všetky ich zvedavé 
otázky. A keďže sa pani spisovateľka  otázky. A keďže sa pani spisovateľka  
s nami nemohla spojiť cez videohovor, s nami nemohla spojiť cez videohovor, 
poslala nám niekoľko fotiek zo súkro-poslala nám niekoľko fotiek zo súkro-
mia so svojimi vnúčatami, ktoré doka-mia so svojimi vnúčatami, ktoré doka-
zujú, že deti má naozaj rada, a preto zujú, že deti má naozaj rada, a preto 
pre ne s radosťou tvorí. pre ne s radosťou tvorí. 

Druhým veľkým prekvapením bola Druhým veľkým prekvapením bola 
návšteva Kristínky Tormovej, obľúbe-návšteva Kristínky Tormovej, obľúbe-
nej herečky, moderátorky a spisovateľ-nej herečky, moderátorky a spisovateľ-
ky. „Známa mama“ nás všetkých veľmi ky. „Známa mama“ nás všetkých veľmi 
milo prekvapila. Vďaka jej spontánnos-milo prekvapila. Vďaka jej spontánnos-
ti a láskavému humoru bola hodina ti a láskavému humoru bola hodina 
slovenčiny pre štvrtákov i piatakov slovenčiny pre štvrtákov i piatakov 
v čase tohto dlhočizného onlinu prí-v čase tohto dlhočizného onlinu prí-
jemným osviežením. Kristínkina cesta jemným osviežením. Kristínkina cesta 
spisovateľky bola neplánovaná. V čase, spisovateľky bola neplánovaná. V čase, 
keď čakala svoje dvojičky, začala písať keď čakala svoje dvojičky, začala písať 

blogy. Tie si všimla Gabika Belopotoc-blogy. Tie si všimla Gabika Belopotoc-
ká z vydavateľstva Ikar a navrhla jej, že ká z vydavateľstva Ikar a navrhla jej, že 
postrehy, pocity a krátke príbehy písa-postrehy, pocity a krátke príbehy písa-
né v blogoch vydajú knižne. Kristínkin né v blogoch vydajú knižne. Kristínkin 
počiatočný pocit neistoty prerástol do počiatočný pocit neistoty prerástol do 
pocitu radosti. „Je to neopísateľná ra-pocitu radosti. „Je to neopísateľná ra-
dosť, keď som v rukách prvýkrát držala dosť, keď som v rukách prvýkrát držala 
svoju prvú knihu,“ zdôverila sa nám. svoju prvú knihu,“ zdôverila sa nám. 
Kristínka nám prezradila aj niekoľko Kristínka nám prezradila aj niekoľko 
„pikošiek“, napríklad v ich príbytku niet „pikošiek“, napríklad v ich príbytku niet 
miesta pre televízor a rodinka oveľa miesta pre televízor a rodinka oveľa 
radšej trávi čas čítaním kníh, maľova-radšej trávi čas čítaním kníh, maľova-
ním, radi chodia do prírody. Ukázala ním, radi chodia do prírody. Ukázala 
nám knižnicu jej dcérok a knihy, ktoré nám knižnicu jej dcérok a knihy, ktoré 
rady čítajú. Dokonca mnohé ich obľú-rady čítajú. Dokonca mnohé ich obľú-
bené knižné príbehy nahrali a vytvorili bené knižné príbehy nahrali a vytvorili 
tak audioknihy. Vraj sú na instagrame. tak audioknihy. Vraj sú na instagrame. 
Skúste sa presvedčiť.. Predstavila nám Skúste sa presvedčiť.. Predstavila nám 
psíka Sponku, ktorého majú z útulku. psíka Sponku, ktorého majú z útulku. 
A tiež nám porozprávala, ako prišla  A tiež nám porozprávala, ako prišla  
k nápadu vyrábať pásikované tričká. k nápadu vyrábať pásikované tričká. 

Našich štvrtákov prišla osobne Našich štvrtákov prišla osobne 
navštíviť spisovateľka Lucka Bršiaková. navštíviť spisovateľka Lucka Bršiaková. 
Autorka doteraz napísala dve knižky  Autorka doteraz napísala dve knižky  
o Sofinke. Inšpiráciou a motiváciou o Sofinke. Inšpiráciou a motiváciou 
k napísaniu knižiek bola jej dcéra. k napísaniu knižiek bola jej dcéra. 
Prezradila nám, že má v pláne napí-Prezradila nám, že má v pláne napí-
sať ďalšie Sofinkine príbehy. Tak ako sať ďalšie Sofinkine príbehy. Tak ako 

bude rásť jej dcérka, bude dospievať bude rásť jej dcérka, bude dospievať 
aj hlavná hrdinka. A my sa už teraz aj hlavná hrdinka. A my sa už teraz 
tešíme na ďalšie Sofinkine dobrodruž-tešíme na ďalšie Sofinkine dobrodruž-
stvá. Stretnutie s Luckou bolo  vskutku stvá. Stretnutie s Luckou bolo  vskutku 
pestré. Nerozprávala nám len o svojich pestré. Nerozprávala nám len o svojich 
knižkách, ale žiakom odovzdala množ-knižkách, ale žiakom odovzdala množ-
stvo zaujímavých a cenných informá-stvo zaujímavých a cenných informá-
cií o tom, ako taká kniha vzniká. Deti cií o tom, ako taká kniha vzniká. Deti 
sa dozvedeli kto je to editor, jazykový sa dozvedeli kto je to editor, jazykový 
korektor, grafik, ilustrátor, ako sa s kni-korektor, grafik, ilustrátor, ako sa s kni-
hou pracuje v tlačiarni a akú úlohu má hou pracuje v tlačiarni a akú úlohu má 
vydavateľstvo. Zaujímalo ich, čo je to vydavateľstvo. Zaujímalo ich, čo je to 
knižný marketing a veľa iného. Celú knižný marketing a veľa iného. Celú 
besedu viedla pani spisovateľka pria-besedu viedla pani spisovateľka pria-
teľským dialógom. V závere besedy teľským dialógom. V závere besedy 
dokonca deťom prečítala z jej obľúbe-dokonca deťom prečítala z jej obľúbe-
nej detskej knihy Mach a Šebestová. nej detskej knihy Mach a Šebestová. 
Záverečné slová smerujúce k žiakom Záverečné slová smerujúce k žiakom 
boli veľmi povzbudzujúce. Podporila boli veľmi povzbudzujúce. Podporila 
ich, aby kráčali za svojím cieľom, aby ich, aby kráčali za svojím cieľom, aby 
sa nebáli omylov a chýb. Sú súčasťou sa nebáli omylov a chýb. Sú súčasťou 
života. Nikto nie je dokonalý a ľudia života. Nikto nie je dokonalý a ľudia 
robia chyby. Treba sa z nich len poučiť  robia chyby. Treba sa z nich len poučiť  
a v ceste za cieľom pokračovať. Deti a v ceste za cieľom pokračovať. Deti 
naozaj so záujmom počúvali, debato-naozaj so záujmom počúvali, debato-
vali a keby nezazvonil zvonec, tak… vali a keby nezazvonil zvonec, tak… 

ZŠ J. A. Komenského ZŠ J. A. Komenského 

Oligarcha 
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Vrchárska koruna Trenčianska (VKT) Vrchárska koruna Trenčianska (VKT) 
dňa 10. apríla 2021 odštartovala svoj dňa 10. apríla 2021 odštartovala svoj 
šiesty ročník. Až do 30. novembra 2021 šiesty ročník. Až do 30. novembra 2021 
budú môcť nadšenci prírody a športu budú môcť nadšenci prírody a športu 
zdolať 20 vrcholov, odfotiť sa pri nich  zdolať 20 vrcholov, odfotiť sa pri nich  
a zapojiť sa do súťaže o vecné ceny.  a zapojiť sa do súťaže o vecné ceny.  
Súťažiaci zdolajú dokopy 240 kilomet-Súťažiaci zdolajú dokopy 240 kilomet-
rov s 10,35 km prevýšením.rov s 10,35 km prevýšením.

K tohtoročným vrcholom VKT pat-K tohtoročným vrcholom VKT pat-
ria: Baske, Bikepark Kálnica – Piesky, ria: Baske, Bikepark Kálnica – Piesky, 
Bradlo – Mohyla M.R. Štefánika, Ho-Bradlo – Mohyla M.R. Štefánika, Ho-
ráreň Chrastková, Ihelník, Inovec, Jas-ráreň Chrastková, Ihelník, Inovec, Jas-
kyňa Babirátka, Machnáč, Mraznica, kyňa Babirátka, Machnáč, Mraznica, 
Na Koncích, Pánska Javorina, Portáš, Na Koncích, Pánska Javorina, Portáš, 
Ráztoka kostolík, Rozhľadňa Poľana, Ráztoka kostolík, Rozhľadňa Poľana, 
Sedlo Lúčky, Štefánikova vyhliadka, Sedlo Lúčky, Štefánikova vyhliadka, 

Veľká Javorina, Veľký Lopeník (rozhľad-Veľká Javorina, Veľký Lopeník (rozhľad-
ňa), Vrchhora, Vtáčnik. Všetky vrcholy ňa), Vrchhora, Vtáčnik. Všetky vrcholy 
aj s presnou GPS polohou a s presný-aj s presnou GPS polohou a s presný-
mi podmienkami na zapojenie sa do mi podmienkami na zapojenie sa do 
súťaže nájdete na  webovej stránke súťaže nájdete na  webovej stránke 
vkt-bike.sk. vkt-bike.sk. 

VKT 2021 sa môže zúčastniť každý VKT 2021 sa môže zúčastniť každý 
biker či peší turista, ktorý si na pomoc biker či peší turista, ktorý si na pomoc 
môže zavolať aj štvornohého kamará-môže zavolať aj štvornohého kamará-
ta. Odporúčame vybrať tie, ku ktorým ta. Odporúčame vybrať tie, ku ktorým 
vedie asfaltová cesta. Cieľom projektu vedie asfaltová cesta. Cieľom projektu 
Vrchárska koruna Trenčianska je pro-Vrchárska koruna Trenčianska je pro-
pagácia cyklistických a turistických pagácia cyklistických a turistických 
krás Trenčianskeho kraja, ktoré roz-krás Trenčianskeho kraja, ktoré roz-
hodne stoja za preskúmanie.hodne stoja za preskúmanie.

trencinregion.sktrencinregion.sk

VKT odštartovala 10. 4.

V modernom olympijskom národ-V modernom olympijskom národ-
nom centre v Šamoríne sa v dňoch nom centre v Šamoríne sa v dňoch 
9.4-11.4.2021 uskutočnili plavecké 9.4-11.4.2021 uskutočnili plavecké 
preteky mladších a starších žiakov. preteky mladších a starších žiakov. 
Organizátorom podujatia bola Slo-Organizátorom podujatia bola Slo-
venská plavecká federácia. Pretekov sa venská plavecká federácia. Pretekov sa 
zúčastnilo 289 plavcov z 32 klubov Slo-zúčastnilo 289 plavcov z 32 klubov Slo-
venska. Púchovské plávanie reprezen-venska. Púchovské plávanie reprezen-
toval talentovaný Marek Hanták, ktorý toval talentovaný Marek Hanták, ktorý 
štartoval v 12 individuálnych disciplí-štartoval v 12 individuálnych disciplí-
nach. Najlepšie umiestnenie dosiahol nach. Najlepšie umiestnenie dosiahol 
v disciplínach 400m voľný spôsob  v disciplínach 400m voľný spôsob  

a 100m delfín-zhodne 3. miesto. V ďal-a 100m delfín-zhodne 3. miesto. V ďal-
ších disciplínach dosiahol 1x 4. miesto, ších disciplínach dosiahol 1x 4. miesto, 
3x 5. miesto, 1x6.miesto, 2x 7. miesto, 3x 5. miesto, 1x6.miesto, 2x 7. miesto, 
1x 9. miesto a 2x 10. miesto. Tieto 1x 9. miesto a 2x 10. miesto. Tieto 
preteky bol demonštráciou radosti zo preteky bol demonštráciou radosti zo 
športu, športového súťaženia a dnes športu, športového súťaženia a dnes 
veľmi potrebnej sociálnej interakcie veľmi potrebnej sociálnej interakcie 
detí v období dlhej pandémie. Mare-detí v období dlhej pandémie. Mare-
kovi za vzornú reprezentáciu klubu ďa-kovi za vzornú reprezentáciu klubu ďa-
kujeme a želáme veľa zdaru do ďalšej kujeme a želáme veľa zdaru do ďalšej 
športovej kariéry.športovej kariéry.

Peter Ruman, tréner Peter Ruman, tréner 

Detské preteky v plávaní
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2. liga muži - 25. kolo

Futbalisti MŠK Púchov dokázali aj druhýkrát v sezóne obrať o body tretiu Skalicu. I keď nebyť nepremenenej pe-
nalty, mohli bodovať naplno...             FOTO: Milan Podmaník 

MŠK Púchov – Skalica 1:1 (0:0)
Góly: 72. Krčula - 48. Horodník 
ŽK: Mráz, Štefanec, Varga – Mizerák, Mader, rozho-

dovali Kružliak – Borsányi, Štrofík
Púchovčania po sérii prehier už potrebovali bodo-

vať. A to i napriek tomu, že do cesty sa im postavil 
tretí tím tabuľky. Skaličania od začiatku potvrdzovali, 
že boj o postp ešte celkom nepochovali. Už v tretej 
minúte si domáci Strelčík poradil s nebezpečnou hla-
vičkou Šebestu. V 9. minúte pohrozili aj Púchovčania. 
Kopiš sa pekne uvoľnil, jeho prihrávka do pokuto-
vého územia však nenašla adresáta. O dve minúty 
neskôr sa po rohovom kope zaskvel domáci bran-
kár Strelčík, ktorý reflexívne vyrazil Šebestovu strelu 
zblízka. Púchovčania sa snažili o útočnú hru, veľký 
problém im však robilo napádanie Skaličanov už na 
ich vlastnej polovici, po ktorom nasledovali nebez-
pečné protiútoky. Aj s tými si domáca obrana poradi-
la. Domáci si vydýchli v 41. minúte, kedy sa lopta po 
brankárovom výkope dostala až ku Baumgartnerovi, 
ktorý bombou z uhla opečiatkoval brvno domácej 
bránky. 

Všetko podstatné sa tak udialo v druhom polčase. 
V 48. minúte zahrali hostia nakrátko rohový kop, 
Baumgartnerov center sa odrazil k voľnému Horod-
níkovi, ktorý prízemnou strelou nedal Strelčíkovi šan-
cu – 0:1. V 53. minúte po rohovom kope domácich 
dostal peknú prihrávku do pokutového územia Mráz, 
jeho strelu zastavil rukou domáci obranca a rozhod-
ca Kružliak nariadil pokutový kop. Na biely bod si 
loptu postavil Krčula, jeho slabú strelu však hosťujúci 
brankár Junas vyrazil. Púchovčania sa však aj naďalej 
pokúšali dobíjať hosťujúcu bránku a ich aktivita sa 
im vyplatila. V 72. minúte po dlhom Strelčíkovom vý-
kope dôrazný Krčula donútil dvojicu zadákov Skalice 
chybovať a nikým netiesnený poslal loptu do opus-
tenej bránky – 1:1. Ani jedno z mužstiev sa s remízou 
uspokojiť nechcelo, a tak sa útočné akcie striedali na 
oboch stranách. Obe obrany však už stáli na pevných 

nohách. Zrodila sa tak zaslúžená remíza. V sobotu 
cestujú Púchovčania do Podbrezovej. 

Zostava MŠK Púchov:
Strelčík - Lacko, Riška, Pavlovič, Martinček, Varga, 

Kopiš, Štefanec, Krčula (90. Prekop), Mráz (84. Pilný), 
Rypák (67. Michlík), tréner Lukáš Kaplan

Zostava MFK Skalica:
Junas - Nagy, Ranko, Blažek (88. Straczek), Mizerák 

- Mader, Hollý (79. Šebesta A.), Mášik - Baumgartner 
(82. Škovran), Horodník (79. Almaský), Šebesta, tré-
ner Jozef Kostelník

Ostatné výsledky 25. kola:
Liptovský Mikuláš – Podbrezová 1:1, Poprad – Žilina 

B 1:6, Košice – Dubnica nad Váhom 5:0, Komárno – 
Trebišov 2:1, Bardejov – Slovan Bratislava B 2:1, Ša-
morín – Petržalka 3:1

Tabuľka po 25. kole:
1. B. Bystrica 23 16 3 4 64:31 51
2. L. Mikuláš 24 15 5 4 47:24 50
3. Skalica 24 13 7 4 49:28 46
4. Podbrezová 23 14 3 6 48:19 45
5. Košice 23 13 2 8 37:24 41
6. Petržalka 23 9 6 8 32:31 33
7. Šamorín 23 10 3 10 34:30 33
8. MŠK Púchov 23 9 4 10 30:34 31
9. Komárno 23 9 4 10 22:32 31
10. Žilina B 24 8 5 11 51:43 29
11. Trebišov 22 7 6 9 35:39 27
12. Dubnica 23 6 7 10 21:31 25
13. Bardejov 23 5 9 9 22:33 24
14. Slovan B 23 5 0 18 26:63 15
15. Poprad 24 3 0 21 21:77 3

Program 26. kola:
FK Železiarne Podbrezová – MŠK Púchov (24. 4. o 

16.30), Slovan Bratislava B – Šamorín, Dubnica nad 
Váhom – Bardejov, Banská Bystrica – Košice, Žilina 
B – Liptovský Mikuláš, Trebišov – Poprad, Petržalka - 
Komárno.                   pok

Škoda zahodenej penalty
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Pandemická komisia vraj rozbila športový se-
mafor

Kedy sa rozbehnú amatérske súťaže? Začne sa as-
poň tréningový proces, hlavne detí? To sú otázky, 
ktoré zaujímajú celú športovú obec na Slovensku.

Situácia s pandémiou koronavírusu sa zlepšuje, 
preto vláda plánuje postupné uvoľňovanie opatrení.

Termín návratu na športoviská a začiatok tréningo-
vého procesu však zatiaľ známy nie je.

„Čakali sme, že v apríli začne platiť športový se-
mafor. Pandemická komisia nám ho však rozbila na 
‚padrď.‘ Vraj bol semafor odsúhlasený len na jeden 
druh vírusu, ale teraz je mutácii viac,“ v diskusii my-
nitra.sme.sk ozrejmil štátny tajomník pre šport Ivan 
Husár.

Otvoria tam, kde sa nosí respirátor
„Nič od začiatku pandémie nemá zmysel. Mysleli 

sme, že sa športoviská otvoria ako prvé, ale nie je to 
tak. Najskôr idú prevádzky, kde sa dá nosiť respirátor. 
Pretože keď sa človek zadýcha, je to horšie,“ dodal.

Vo väčšine okolitých krajín sa športuje normálne. 
Výnimkou je Česko, ktoré však uvažuje o tréningo-
vom procese dvadsiatich ľudí. Pandemická komisia 
na Slovensku má najbližšie zasadať v stredu.

„Najväčší problém je, že nemáme poslucháčov. 
Nikto nás neberie vážne. Všetci si myslia, že futbal je 
len voľnočasová aktivita. My však zamestnávame štr-
násťtisíc ľudí. Futbal a šport celkovo veľa peňazí do 
spoločnosti vracajú,“ uviedol prezident Slovenského 
futbalového zväzu Ján Kováčik.

„Keď príde niekto z fabriky, ktorá zamestnáva triti-
síc ľudí, problém nie je. Keď ideme za kompetentný-
mi my, je. A to sme v exteriéri a nie v interiéri,“ dodal.

Kritika na sociálnych sieťach
Fanúšikovia, hráči a rodičia znášajú zákaz športu 

ťažko. Na sociálnych sieťach pribúda množstvo otá-
zok a negatívnych komentárov.

„Počúvame, že zväz vyvíja málo tlaku. Chcem pre-
to všetkých ubezpečiť, že vyvíjame toľko aktivity, že 
sme už vnímaní ako najväčšie otravy na trhu. Keď 
ráno nenapíšeme na Facebook, čo sme spravili, ne-
znamená to, že nerobíme nič,“ vysvetlil šéf futbalu 
na Slovensku, ktorý verí, že sa amatérske súťaže roz-
behnú v lete. „Dúfam, že sa odohrá aspoň polovica 
súťaží, aby sme mohli zrealizovať postupy a zostupy,“ 
dodal.

V súvislosti so začiatkom tréningového procesu sa 
na diskusii skloňoval hlavne mesiac máj. Šéf futbalu 
na Slovensku prezradil, že zväz hľadá rezervy, ako by 
pomohol amatérskemu futbalu.

„Jedna tretina zo zisku za postup Slovenska na 
EURO 2020 bude rozdelená pre profesionálny a ama-
térsky futbal, čo je zaujímavý balík aj pre amatérov. 
O prerozdelení peňazí rozhodneme spolu so šéfmi 
regionálnych zväzov,“ uzavrel Kováčik.

Zdroj: futbalnet.sk, Ivan Mriška, 
FOTO: Mário Bóna

Štart amatérskych súťaží? Nemáme poslucháčov, 
nikto nás neberie vážne, tvrdí predseda SFZ

Tréner Marco Fenoglio so zverenkami počas úvod-
ného tréningu v Púchove. 

Prvá časť z nominovaných hráčok slovenskej žens-
kej volejbalovej reprezentácie sa minulú stredu po-
poludní zišla v Púchove na úvodnom zraze pred pr-
vou časťou reprezentačnej sezóny, počas ktorej čaká 
Slovenky kvalifikácia o postup na tohtoročné majst-

rovstvá Európy a Zlatá európska liga. Taliansky tréner 
Sloveniek Marco Fenoglio privítal na štarte prípravy 
desať hráčok - osmičku z domácej súťaže doplnili le-
gionárky z Česka Karolína Fričová a Karin Šunderlíko-
vá, viacero reprezentantiek sa pridá v ďalších dňoch 
po skončení klubovej sezóny. 

„Chvíľu to ešte potrvá, kým budeme v kompletnom 
zložení, zatiaľ 
sa skôr zozna-
mujeme a zis-
ťujeme, ako sú 
na tom dievča-
tá po fyzickej 
stránke. Všetky, 
ktoré zatiaľ pri-
šli, sú v poriad-
ku, čo ma teší. 
Nastavili sme 
si určité pravi-
dlá, od zajtra 
začneme prí-
pravu v dvoch 
s k u p i n á c h . 
Nemáme veľa 
času, ale verím, 
že sa nám po-
darí naplniť 
naše ciele,“ po-
vedal Fenoglio.

Po dvoch týž-
dňoch prípravy 

si Slovenky na prelome apríla a mája v prípravných 
súbojoch v Púchove zmerajú sily s Estónkami, ná-
sledne ich už čakajú dva turnaje kvalifikačnej D-sku-
piny o postup na ME - v čiernohorskej Podgorici (7. 
- 9. 5.) a doma v Nitre (13. - 15. 5.), ďalšími súperka-
mi sú Fínky a Kosovčanky. Na šampionát do Srbska, 
Chorvátska, Bulharska a Rumunska (18. 8. - 4. 9.) po-
stúpia zo skupiny dvaja najlepší.

„Naším cieľom bude určite postup; domáci šampi-
onát sme si veľmi užili a rady by sme si to zopakovali. 
Najťažším súperom by malo byť Fínsko, s ktorým sme 
sa stretli v príprave na domácu ‚Európu‘; uvidíme, 
ako sa zmenil ich káder, herný prejav bude asi rov-
naký. Nevieme celkom, čo očakávať od Čiernej Hory 
a Kosova, rozhodne to však nie je skupina, ktorej by 
sme sa mali báť, na súperky určite máme a do boja  
o postup dáme maximum,“ doplnila čoskoro 21-roč-
ná smečiarka Fričová. 

Po kvalifikácii sa slovenské volejbalistky na prelo-
me mája a júna predstavia v Zlatej európskej lige,  
v B-skupine budú ich súperkami Bulharky, Ukrajinky 
a opäť Fínky. Prvý turnaj hostí ukrajinské Záporožie 
(28. - 30. 5.), druhý o týždeň neskôr bulharský Plovdiv 
(4. - 6. 6.). 

Miestenku na Final Four do Ruse (19. - 20. 6.) získa 
víťaz skupiny, ak sa ním stane hostiteľ Bulharsko, tak 
aj najlepší z troch tímov z druhých priečok. 

V príprave odohrajú slovenské reprezentantky  
v Púchove (30. apríla - 2. mája) prípravné zápasy  
s Estónskom. Nasledovať bude kvalifikačný kolotoč... 

Zdroj: Slovenská volejbalová federácia 

Ženska volejbalová reprezentácia sa stretla v Púchove
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Usmernenie SFZ k vyhláške Úradu verejného 
zdravotníctva SR platnej od 19. apríla ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia 
k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 
č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 
16.4.2021 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa na-
riaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia  

k povinnosti 
prekrytia hor-
ných dýchacích 
ciest č. 175/2021 
uverejnenej vo 
Vestníku vlády 
SR dňa 15.4.2021 
a v nadväznos-
ti na uznesenie 
vlády. Slovenský 
futbalový zväz 
(SFZ) vydáva  

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovens-
kej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohro-
zení verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok  
a hromadných podujatí nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a práv-
ne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie  
s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so 
znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude 
sa nimi riadiť.  

1. Východiská a právna úprava vyhlášok ÚVZ SR
V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 186/2021 sa všet-

kým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnika-
teľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať 
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, 
spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v po-
čte nad 6 osôb. Výnimky z tohto zákazu sú definova-
né v § 4 ods. 2 citovanej vyhlášky, pričom výnimku 
majú v súlade s:

- § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky aj hromadné podujatia 
jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú 
v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať 
negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigé-
nového testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 
12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne prísluš-
nom regionálnom úrade verejného zdravotníctva 
najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je 
potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania  
s tým, že za jednorazové podujatie možno považovať 
podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

- § 4 ods. 2 písm. h) vyhlášky aj hromadné podujatia 
nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže 
FORTUNA ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto 
usmernenie nevzťahuje, 

- § 4 ods. 2 písm. j) vyhlášky športové podujatia trva-
júce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromad-
né podujatie musia všetci účastníci a osoby zabez-
pečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym 
výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie 
starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, 
iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu ale-
bo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie 
starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného po-
dujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov 
hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich 
priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie 
sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osoba-
mi zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. 
Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 
24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušné-
mu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 
Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva 
môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územ-
ného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie 

nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu 
podujatia.

Zároveň podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 186/2021 sa 
pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteri-
éri ustanovujú  ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je 
nevyhnutné pri účasti na verejnom hromadnom po-
dujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromad-
ného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozstupov  
2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vy-
konávajúce športovú činnosť a zároveň sa podľa § 
4 ods. 3 písm. l) vyhlášky č. 186/2021 v prípade hro-
madného podujatia športového charakteru sa do 
počtu osôb nezapočítava jedna osoba trénera.

V súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všet-
kým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných 
dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na 
verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov s tým, 
že v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) a e) tejto vyhlášky sa 
táto povinnosť nevzťahuje na deti do 6 rokov veku 
a na osoby pri výkone športu na interiérových špor-
toviskách.  

Zároveň v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 
sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch na-
riaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos 
a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej 
ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky. Táto 
povinnosť sa v súlade s § 3 ods. 2 písm. a) a f ) citova-
nej vyhlášky nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na 
osoby pri výkone športu. 

2. Uznesenie vlády SR č. 203/2021
V rámci uznesenia vlády SR  č. 203/2021 je podľa 

bodu B.1. obmedzená s účinnosťou od 19. apríla 
2021 sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádza-
nia v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho 
dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzo-
vého stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom 
toto obmedzenie sa nevzťahuje na vybrané výnimky 
a výnimkou je podľa bodu 14. aj cesta na účel po-
bytu v prírode vrátane individuálneho športu alebo 
na účel pobytu na exteriérovom alebo interiérovom 
športovisku za predpokladu, že

a) sa má takýto pobyt vykonať v okrese zaradenom 
uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do 
stupňa Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti, 
do I., II., alebo III. stupňa varovania, alebo

b) sa má takýto pobyt v rámci okresu vykonať  
v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa CO-
VID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania a ide o oso-
bu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR 
testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu 
certifikovaného na území Európskej únie na ochore-
nie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ide o osobu 
mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 
rokov vrátane ďalších osôb podľa citovaného uzne-
senia. 

3. COVID semafor pre šport
V závislosti od okresu, kde sa športová aktivita 

organizuje, platí na organizáciu športovej aktivity 
COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese  
https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov. 

Za dodržiavanie podmienok je zodpovedný organi-
zátor športovej aktivity, ktorý je povinný zabezpečiť, 
aby bola športová aktivita vykonávaná v súlade s ak-
tuálnymi právnymi predpismi a opatreniami prísluš-
ných orgánov. 

USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU
Vychádzajúc z vyššie uvedeného SFZ zotrvávava 

na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ) všetkých seniorských 
súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 
15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťaž-
né stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ DO 
ODVOLANIA. SFZ odporúča všetkým regionálnym  
a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký 

postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompeten-
cii a pôsobnosti.

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch 
(netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futba-
lovej ligy), sa riadia COVID semaforom pre šport   
a týmito pravidlami:

- nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športo-
vé kempy, prípravné zápasy a pod., pričom výnimku 
z týchto zákazov majú hromadné športové podujatia 
vymedzené vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. h) a j) vy-
hlášky č. 186/2021. Za dodržania všetkých podmie-
nok je na takýchto podujatí možné podávať pokrmy 
alebo nápoje. 

TRÉNINGOVÝ PROCES
- športový tréning prebieha na športovisku v exteri-

éri alebo interiéri bez prítomnosti verejnosti, rodičov 
či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo 
zapojených do tréningového procesu, 

- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch 
škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú,  
a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  
správcami uvedených ihrísk a príslušným regionál-
nym úradom verejného zdravotníctva,

- skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej 
činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom pries-
tore športoviska presiahnuť 6 osôb/napr. hráčov + 1 
tréner.  V prípade exteriérových športovísk je možné 
vytvárať sektory o veľkosti 800m2 a sektory musia 
byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené zna-
čením, t.j. na každom ihrisku môže v rovnakom čase 
trénovať  viac skupiniek ľudí v max. počte 6 + 1 za 
dodržania vzdialenosti minimálne 4 metrov a záro-
veň plochy 800 m2 na sektor. Skupiny sa nesmú na-
vzájom premiešavať, každá funguje v samostatnom 
režime. 

- pri všetkých aktivitách je potrebné dodržiavať 
odstupy min. 2 metre medzi športovcami. Ak to nie 
je možné, upravte organizáciu, formy a obsahu tré-
ningovej činnosti: napr: nácvik herných činností jed-
notlivca, nácvik individuálnych zručností, kondičný 
tréning.

- hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie 
sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté 
horné dýchacie cesty,

- je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov po-
užívať na zabezpečenie pitného režimu výhradne 
vlastnú označenú nádobu,

- na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekč-
ným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

- je zákaz využívať súvisiace vnútorné priestory 
štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy  
a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové pou-
žitie WC) a všetky hygienické zariadenia musia byť 
vybavené tekutým mydlom a jednorazovanými pa-
pierovými utierkami, 

- po skončení tréningu bude vykonávaná dezin-
fekcia všetkých použitých tréningových priestorov, 
najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, 
kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

- pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tré-
ningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri 
zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie 
bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov  
a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého 
športového náčinia,

- uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia špor-
tových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom 
mieste predmetného športového zariadenia.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek 
zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich 
rozhodnutiach bude okamžite informovať prostred-
níctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk  
a oficiálnych sociálnych sietí.      Zdroj: SFZ

Usmernenie SFZ k vyhláške úradu verejného zdravotníctva 
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SPOMIENKA
Čas beží, spomienky zo-
stávajú. Dňa 25.4. si pri-
pomíname smutné 3. vý-
ročie náhleho odchodu 
nášho milovaného Sta-
nislava Hvolku. S láskou 
v srdci spomínajú man-
želka, dcéry Dada a Sylvia 
s rodinami a sestra Mária.

SPOMIENKA
Dňa 25.4.2021 by oslávil 
svoje 80. narodeniny náš 
drahý manžel, otec, ded-
ko Juraj Čač. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. 
S láskou spomína celá 
rodina.

SPOMIENKA
„Odišli tíško, už nie sú medzi nami, no v srdciach 
našich žijú stále spomienkami.“ Dňa 2.3.2021 
uplynulo 15 rokov od úmrtia nášho drahého 
otca Miloša Pobežala a  21.4.2021  si pripome-
nieme 5. výročie úmrtia našej milovanej mamy 
Miroslavy Pobežalovej. S láskou, vďakou a úc-

tou spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
„Dni plynú ako tichej rie-
ky prúd, len spomienka 
v srdci trvá a nedá sa za-
budnúť.“ Dňa 18.4.2021 
uplynulo 15 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec, dedko a pradedko 
Vladimír Paliesek. Na-
vždy zostaneš v našich 
srdciach. S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 12.4.2021 sme si pri-
pomenuli nedožitých 100 
rokov nášho milované-
ho manžela, otca, dedka  
Teodora Cimeráka. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomien-
ku v  modlitbe. Vďačná 
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 22.4.2021 uplynie 5 
rokov, čo odišiel k nebes-
kému Otcovi náš milova-
ný brat Ján Capák. Kto 
ste ho poznali, mali radi,  
spomeňte si na neho    
v modlitbe  spolu s nami. 
S láskou   sestra   Mária    
a brat  Jozef s rodinou.

SPOMIENKA
„Čas plynie a nevráti, čo 
vzal. Zostali len spomien-
ky a v srdci žiaľ.“ Dňa 
23.4.2021 si pripomíname 
neuveriteľných 30 rokov, 
kedy po krátkej chorobe 
od nás tíško odišla naša 
milovaná maminka, bab-
ka a  prababka Antónia 
Braučoková, rod. Žiačiková. S láskou a úctou 
stále spomína a za tichú spomienku ďakuje 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Zastalo Ti srdce, stíchol 
Tvoj hlas, mal si rád ži-
vot a  všetkých nás.“ Dňa 
15.4.2021 uplynulo 13 ro-
kov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec a  dedko  
Pavol Vrba. Dňa 18.4. 
2021 sme si pripomenuli 
jeho nedožitých 63 rokov. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou spomína manželka, 
synovia s rodinami a ostatná rodina.

  
  
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 všet-
kým príbuzným a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
10.4.2021 s naším drahým 
manželom, otcom, ded-
k o m  a  p r a d e d k o m  
Viliamom Gašpárkom, 
ktorý nás opustil vo veku 
79 rokov. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme aj pohrebnej službe Advent a 
pánovi kaplánovi. Smútiaca rodina.ROZLÚČKA

Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, priate-
ľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli dňa 12.4.2021 
rozlúčiť s naším drahým 
zosnulým Vladimírom 
Krátkym. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kveti-
nové dary. Poďakovanie   
patrí aj pohrebnej službe Advent a pánovi fa-
rárovi za dôstojnú rozlúčku. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Ďakujeme všetkým prí-
buzným a známym,   ktorí 
sa prišli 3.4.2021 rozlúčiť  
s naším milovaným man-
želom,   otcom, starým 
otcom a praotcom Vla-
dimírom Kuchárikom  
a vyjadrili účasť na našom 
hlbokom zármutku. Tiež 
ďakujeme za vyjadrenie sústrasti na sociálnej 
sieti. Ďakujeme za kvetinové dary. Vďaka patrí 
p. Kováčikovej a pohrebnej službe Advent za 
dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

ROZLÚČKA
Dňa 3.4.2021 nás navždy 
opustila naša drahá mama, 
babka, prababka a man-
želka Anna Novosadová 
z Dolných Kočkoviec. Kto 
ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. S láskou a 
úctou spomína celá rodina.

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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SPOMIENKA
Dňa 11.4.2021 by oslávil 
78. narodeniny a dňa 
16.4. 2021 uplynulo 5 ro-
kov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec, dedko, 
pradedko a priateľ Milan 
Ozimý. S veľkou láskou 
v srdci a vďakou na Teba 
spomína manželka Milka 
s deťmi, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

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

SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL – oproti Bille. Šijeme papuče, 
sedáky, matrace, záhradné striešky a iné bytové 
doplnky. 0911 299 366
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411
• Ponúkame elektroinštalačné práce Tel. 0905 764 
884
• 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 0911 689 723
• Prístrešky, altánky  0911 937 319

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

Informácie o pohotovostnej zdravotnej službe 
nájdete na: www.tsk.sk

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

 OPTIKADROPTIK     DR.OPTIK_SK      WWW.DROPTIC.SK

MERANIE ZRAKU OČNÝM ŠPECIALISTOM 

ZADARMO*
* ZÁZNAM Z VYŠETRENIA PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV.

OČNÁ OPTIKA 
DOCTOR OPTIC

MORAVSKÁ 11, PÚCHOV 
 PUCHOV@DROPTIC.SK   0915 378 744

• ZĽAVA 40% NA MULTIFOKÁLNE SKLÁ

• SLNEČNÉ DIOPTRICKÉ OKULIARE ZA 69 EUR

• OKULIAROVÉ SKLÁ NA PC A TABLET  1+1 ZADARMO

• SLNEČNÉ OKULIARE (KOLEKCIA 2021)

• 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

KÚPA
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937
• Hľadám na kúpu 2i byt v Púchove. Najlepšie  
k rekonštrukcii. Tel. 0911 929 300

PREDAJ
• Predám 3i byt na Komenského ul. - byt je po 
rekonštrukcii a kompletne zariadený, 0948 853 222
• Chcete predať nehnuteľnosť? Platba v hotovosti. 
Tel. č. 0944 630 600
• Predám 5 l demižóny 11 ks / 6 € ks. 0905 899
• Predám alebo dám do prenájmu včelín v obci Lúky. 
0905 899 060

PRÁCA
• Hľadám prácu vhodnú pre muža v poobedňajších 
hodinách 0949 494 511
• Som na invalid. vozíku, hľadám asistentku na pomoc 
v  domácnosti, k  lekárovi, na nákupy atď. Najlepšie 
dôchodkyňa z Púchova a okolia. 0910 811 020

PonúkamePonúkame PRÁCU AUTOMECHANIKA PRÁCU AUTOMECHANIKA    
v Dolnej Breznici. Info:  0903 746 212, alebo v Dolnej Breznici. Info:  0903 746 212, alebo 

profesia.skprofesia.sk



inzerciainzercia

POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ
POĽNOPOTREBY
SALAJ Akcia trvá od 20.4. - 3.5.2021

3,00 €

LIADOK 
5 kg

17,90 €

5,70 €
CERERIT 5 kg

3,70 €

NPK 15-10-10 
5 kg

3,90 €
Substrát univerzál 50 l

25 kg

4,20 €
Substrát muškáty 50 l

2,10 €
Substrát pre kysl. 
rastliny 20 l

4,70 €

TRAVSTAR
5 kg

Najväčšia regionálna predajňa 
záhradkárskych, chovateľských potrieb 

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

SADBOVÉ ZEMIAKY

SS: AGRIA (B-BC)

SK: BALTIC ROSE
SS: SORAYA (AB-B)

stará cena 22,00 €
nová cena

22,90 €

25 kg
stará cena 28,50 €

nová cena

SUBSTRÁTY VYROBENÉ Z ČERNOZEME
s hnojivom na 6 týždňov

www.polnopotreby-salaj.skwww.polnopotreby-salaj.skAkcia platí od 20.4. do 3.5.2021 alebo do vypredania zásob

cena za 1 kg - 1,14 € 

cena za 1l - 0,08 € 

cena za 1kg - 0,72 € 

cena za 1kg - 0,92 € 

cena za 1kg - 0,60 € cena za 1kg - 0,74 € 

cena za 1l - 0,08 € cena za 1l - 0,11 € 

cena za 1kg - 0,94 € 


