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spravodajstvospravodajstvo22

Odkazprestarostu.sk odovzdal Odkazprestarostu.sk odovzdal 
ocenenie Zlaté vedro jedenástim ocenenie Zlaté vedro jedenástim 
samosprávam, ktoré v roku 2020 samosprávam, ktoré v roku 2020 
dosiahli najlepšie výsledky v riešení dosiahli najlepšie výsledky v riešení 
podnetov a komunikácii s občanmi. podnetov a komunikácii s občanmi. 
Najčastejšou oblasťou, v ktorej oby-Najčastejšou oblasťou, v ktorej oby-
vatelia miest a obcí počas uplynulé-vatelia miest a obcí počas uplynulé-
ho roka nahlasovali podnety na rie-ho roka nahlasovali podnety na rie-
šenie, sa po prvý krát od spustenia šenie, sa po prvý krát od spustenia 
tejto služby v roku 2010 stala zeleň tejto služby v roku 2010 stala zeleň 
a životné prostredie.a životné prostredie.

„Hodnotíme nielen pomer vyrieše-„Hodnotíme nielen pomer vyrieše-
ných podnetov, ale zohľadňujeme aj ných podnetov, ale zohľadňujeme aj 
ich náročnosť a celkový počet podne-ich náročnosť a celkový počet podne-
tov, ktoré samosprávy museli riešiť,” tov, ktoré samosprávy museli riešiť,” 
vysvetľuje Barbora Peregrim, projek-vysvetľuje Barbora Peregrim, projek-
tová manažérka Odkazu pre starostu. tová manažérka Odkazu pre starostu. 
„Zamerali sme sa aj na spôsob, akým „Zamerali sme sa aj na spôsob, akým 
mestá a obce o riešení podnetov s ob-mestá a obce o riešení podnetov s ob-
čanmi komunikujú. Samosprávy sme čanmi komunikujú. Samosprávy sme 
rozdelili do dvoch kategórii podľa veľ-rozdelili do dvoch kategórii podľa veľ-
kosti – na väčšie a menšie ako 20-tisíc kosti – na väčšie a menšie ako 20-tisíc 
obyvateľov.”obyvateľov.”

V kategórii Riešenie podnetov sa V kategórii Riešenie podnetov sa 
spomedzi samospráv nad 20 000 oby-spomedzi samospráv nad 20 000 oby-
vateľov najlepšie umiestnilo mesto vateľov najlepšie umiestnilo mesto 
Nitra, ktoré v roku 2020 úspešne vyrie-Nitra, ktoré v roku 2020 úspešne vyrie-
šilo 572 podnetov od občanov. Na dru-šilo 572 podnetov od občanov. Na dru-
hom mieste sa umiestnila mestská časť hom mieste sa umiestnila mestská časť 
Bratislava – Rača a na treťom Levice. Bratislava – Rača a na treťom Levice. 

„Napriek pandémii, ktorá udrela  „Napriek pandémii, ktorá udrela  
v rozsahu, s akým nikto na svete nemo-v rozsahu, s akým nikto na svete nemo-
hol vopred rátať, sme sa usilovali a stá-hol vopred rátať, sme sa usilovali a stá-
le sa usilujeme, aby nebola ohrozená le sa usilujeme, aby nebola ohrozená 
činnosť úradu, ktorej súčasťou sú aj rie-činnosť úradu, ktorej súčasťou sú aj rie-
šenia podnetov z Odkazu pre starostu. šenia podnetov z Odkazu pre starostu. 
V tejto snahe sme sa snažili skĺbiť dve V tejto snahe sme sa snažili skĺbiť dve 
veci – promptné riešenie problémov veci – promptné riešenie problémov 
obyvateľov nahlásených na platforme obyvateľov nahlásených na platforme 
Odkaz pre starostu a súčasne ochra-Odkaz pre starostu a súčasne ochra-
nu zdravia zamestnancov, ktorí tieto nu zdravia zamestnancov, ktorí tieto 
podnety riešili nepretržite, aj v pande-podnety riešili nepretržite, aj v pande-
mickom období,” hovorí Marek Hattas, mickom období,” hovorí Marek Hattas, 
primátor mesta Nitra. „Oceňujem prá-primátor mesta Nitra. „Oceňujem prá-
cu nielen všetkých zložiek samosprávy, cu nielen všetkých zložiek samosprávy, 
ktoré odstraňovali nahlásené podnety, ktoré odstraňovali nahlásené podnety, 
ale aj nasadenie zamestnankyne, kto-ale aj nasadenie zamestnankyne, kto-
rá má u nás pod palcom koordináciu rá má u nás pod palcom koordináciu 

podnetov s kompetentnými pracov-podnetov s kompetentnými pracov-
níkmi. Všetci títo zamestnanci mesta níkmi. Všetci títo zamestnanci mesta 
a rovnako aj obyvatelia, ktorí nie sú a rovnako aj obyvatelia, ktorí nie sú 
ľahostajní k svojmu okoliu, prispieva-ľahostajní k svojmu okoliu, prispieva-
jú k nášmu spoločnému cieľu – krajšej jú k nášmu spoločnému cieľu – krajšej 
Nitre.“Nitre.“

Púchov skončil druhý v kategórii Púchov skončil druhý v kategórii 
samospráv pod 20 000 obyvateľovsamospráv pod 20 000 obyvateľov

Medzi menšími samosprávami pod Medzi menšími samosprávami pod 
20 000 obyvateľov si najlepšie počínali 20 000 obyvateľov si najlepšie počínali 
Malacky s 211 vyriešenými podnetmi, Malacky s 211 vyriešenými podnetmi, 

nasledované mestom Púchov, tretie nasledované mestom Púchov, tretie 
miesto obsadila Handlová.miesto obsadila Handlová.

V oblasti komunikácie zvíťazila me-V oblasti komunikácie zvíťazila me-
dzi mestami nad 20 000 obyvateľov dzi mestami nad 20 000 obyvateľov 
Dubnica nad Váhom. Hodnotitelia sa Dubnica nad Váhom. Hodnotitelia sa 
sústredili na úplnosť odpovede – či ob-sústredili na úplnosť odpovede – či ob-
sahuje informácie, kto a kedy sa bude sahuje informácie, kto a kedy sa bude 
podnetom zaoberať. Úlohu zohrala aj podnetom zaoberať. Úlohu zohrala aj 
rýchlosť, s akou odpoveď prišla. Ak na rýchlosť, s akou odpoveď prišla. Ak na 
ňu ohlasovatelia nemuseli čakať dlh-ňu ohlasovatelia nemuseli čakať dlh-
šie ako sedem dní a ak sa o výsledku šie ako sedem dní a ak sa o výsledku 
riešenia dozvedeli od kompetentných, riešenia dozvedeli od kompetentných, 
mesto alebo obec získali bonusové mesto alebo obec získali bonusové 
body. Na druhom mieste sa umiest-body. Na druhom mieste sa umiest-
nil magistrát mesta Bratislava a tretie nil magistrát mesta Bratislava a tretie 
miesto obsadila Prievidza. Spomedzi miesto obsadila Prievidza. Spomedzi 
samospráv pod 20 000 obyvateľov samospráv pod 20 000 obyvateľov 
najlepšie komunikujú Malacky, ktoré si najlepšie komunikujú Malacky, ktoré si 
tak odniesli prvé miesto ako v komuni-tak odniesli prvé miesto ako v komuni-
kácii, tak aj v riešení podnetov. Na dru-kácii, tak aj v riešení podnetov. Na dru-
hom mieste sa umiestnil Dolný Kubín  hom mieste sa umiestnil Dolný Kubín  
a na treťom mestská časť Košice-Krás-a na treťom mestská časť Košice-Krás-
na.na.

„V čase, keď nám moderné technoló-„V čase, keď nám moderné technoló-
gie núkajú množstvo komunikačných gie núkajú množstvo komunikačných 
kanálov a najmä v priestore sociálnych kanálov a najmä v priestore sociálnych 
sietí vznikajú mätúce skupiny a fanpa-sietí vznikajú mätúce skupiny a fanpa-
ges nesúce názov mesta, môže byť pre ges nesúce názov mesta, môže byť pre 
obyvateľa náročné identifikovať ten obyvateľa náročné identifikovať ten 
najlepší spôsob, ako a kam sa na samo-najlepší spôsob, ako a kam sa na samo-
správu so svojou požiadavkou obrátiť. správu so svojou požiadavkou obrátiť. 
Považujeme preto za veľmi dôležité, že Považujeme preto za veľmi dôležité, že 
naši obyvatelia už Odkaz pre starostu naši obyvatelia už Odkaz pre starostu 
vnímajú ako spoľahlivú platformu na vnímajú ako spoľahlivú platformu na 
komunikáciu s mestom a jeho predsta-komunikáciu s mestom a jeho predsta-
viteľmi. Odkaz pre starostu sa za roky viteľmi. Odkaz pre starostu sa za roky 
užívania stal relevantnou platformou  užívania stal relevantnou platformou  

a pre obyvateľov istou pôdou, na kto-a pre obyvateľov istou pôdou, na kto-
rej vedia, že budú vypočutí a ich prob-rej vedia, že budú vypočutí a ich prob-
lémy a podnety budú riešené,” hovorí lémy a podnety budú riešené,” hovorí 
Peter Wolf, primátor mesta Dubnica Peter Wolf, primátor mesta Dubnica 
nad Váhom. „Vysvedčenie, ktoré nám nad Váhom. „Vysvedčenie, ktoré nám 
Odkaz pre starostu v rámci ocenenia Odkaz pre starostu v rámci ocenenia 
Zlaté vedro vystavuje, je pre nás nie-Zlaté vedro vystavuje, je pre nás nie-
len povzbudením do ďalšej práce, ale len povzbudením do ďalšej práce, ale 
aj uistením, že sme sa vydali správnou aj uistením, že sme sa vydali správnou 
cestou v komunikácii s občanmi a vy-cestou v komunikácii s občanmi a vy-
užívame moderné nástroje na to, aby užívame moderné nástroje na to, aby 
sme skvalitňovali život v meste.“sme skvalitňovali život v meste.“

Každoročné ocenenie Zlaté vedro Každoročné ocenenie Zlaté vedro 
udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť (SGI) samosprávam zapo-spoločnosť (SGI) samosprávam zapo-
jeným do projektu Odkazprestaros-jeným do projektu Odkazprestaros-
tu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia tu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia 
jednoducho nahlasovať problémy vo jednoducho nahlasovať problémy vo 
svojom okolí samospráve. V roku 2020 svojom okolí samospráve. V roku 2020 
užívatelia webstránky a mobilných užívatelia webstránky a mobilných 
aplikácii pridali spolu 18 441 podnetov aplikácii pridali spolu 18 441 podnetov 
a samosprávy z nich zatiaľ úspešne vy-a samosprávy z nich zatiaľ úspešne vy-
riešili 7545, t.j. 41 percent. Okrem nich riešili 7545, t.j. 41 percent. Okrem nich 
je 7954 podnetov je ešte v procese je 7954 podnetov je ešte v procese 
riešenia a ďalšie stále čakajú na odpo-riešenia a ďalšie stále čakajú na odpo-
veď. „Hodnotením chceme motivovať veď. „Hodnotením chceme motivovať 
samosprávy zapojené do projektu  samosprávy zapojené do projektu  
a zároveň upozorniť na dobré príkla-a zároveň upozorniť na dobré príkla-
dy riešenia podnetov a komunikácie dy riešenia podnetov a komunikácie 
s občanmi,” dodáva Barbora Peregrim. s občanmi,” dodáva Barbora Peregrim. 
Prostredníctvom tohto portálu mo-Prostredníctvom tohto portálu mo-
mentálne so svojimi obyvateľmi ko-mentálne so svojimi obyvateľmi ko-

munikuje viac ako 170 samospráv po munikuje viac ako 170 samospráv po 
celom Slovensku.celom Slovensku.

Najčastejšou kategóriou, v ktorej  Najčastejšou kategóriou, v ktorej  
v roku 2020 užívatelia nahlásili až 4698 v roku 2020 užívatelia nahlásili až 4698 
podnetov, bola zeleň a životné pros-podnetov, bola zeleň a životné pros-
tredie. „V posledných rokoch vidíme tredie. „V posledných rokoch vidíme 
zvyšujúci sa záujem obyvateľov miest zvyšujúci sa záujem obyvateľov miest 
a obcí o túto oblasť, pod ktorú spadá a obcí o túto oblasť, pod ktorú spadá 
napríklad starostlivosť o stromy, kríky napríklad starostlivosť o stromy, kríky 
a trávnaté plochy, ale aj odpratávanie a trávnaté plochy, ale aj odpratávanie 
odpadkov a čiernych skládok. V roku odpadkov a čiernych skládok. V roku 
2020 ich bolo prvýkrát viac, ako prob-2020 ich bolo prvýkrát viac, ako prob-
lémov na cestách a chodníkoch, čo bý-lémov na cestách a chodníkoch, čo bý-
vala až doteraz tradične najväčšia ka-vala až doteraz tradične najväčšia ka-
tegória,” vysvetľuje Veronika Hincová tegória,” vysvetľuje Veronika Hincová 
Frankovská, analytička SGI. Nahlásené Frankovská, analytička SGI. Nahlásené 
podnety sa týkali aj zlého parkovania podnety sa týkali aj zlého parkovania 
či vrakov, mestského mobiliáru, ne-či vrakov, mestského mobiliáru, ne-
správneho dopravného značenia, či správneho dopravného značenia, či 
vizuálneho smogu.vizuálneho smogu.

„Za jedenásť rokov fungovania Od-„Za jedenásť rokov fungovania Od-
kazu vnímame, že sa zmenila komuni-kazu vnímame, že sa zmenila komuni-
kácia a spolupráca medzi samospráva-kácia a spolupráca medzi samospráva-
mi a ich obyvateľmi,” hovorí Veronika mi a ich obyvateľmi,” hovorí Veronika 
Prachárová, riaditeľka SGI. „Dnes už Prachárová, riaditeľka SGI. „Dnes už 
množstvo samospráv reaguje na každý množstvo samospráv reaguje na každý 
prijatý podnet a informujú o priebehu prijatý podnet a informujú o priebehu 
jeho riešenia. Zlaté vedro považujeme jeho riešenia. Zlaté vedro považujeme 
za príležitosť oceniť pozitívne príbehy za príležitosť oceniť pozitívne príbehy 
a pochváliť mestá a obce a ich zamest-a pochváliť mestá a obce a ich zamest-
nancov, ktorí si to zaslúžia.” nancov, ktorí si to zaslúžia.” 

Inštitút SGI, foto: FBInštitút SGI, foto: FB

Mesto Púchov získalo 2. miesto v súťaži 
Zlaté vedro 2020 za riešenie podnetov



V predchádzajúcich dňoch som  V predchádzajúcich dňoch som  
s veľkou úctou, pokorou a rešpektom s veľkou úctou, pokorou a rešpektom 
prevzala za mesto Púchov viacero oce-prevzala za mesto Púchov viacero oce-
není, ktoré sú výsledkom práce ľudí, není, ktoré sú výsledkom práce ľudí, 
ktorým na našom meste a jeho obyva-ktorým na našom meste a jeho obyva-
teľoch nesmierne záleží. teľoch nesmierne záleží. 

V piatok pri príležitosti 30. výročia V piatok pri príležitosti 30. výročia 
vzniku Združenia ZPOZ Človek-člove-vzniku Združenia ZPOZ Človek-člove-
ku v Slovenskej republike som v Ban-ku v Slovenskej republike som v Ban-
skej Bystrici spolu s poslankyňou MsZ skej Bystrici spolu s poslankyňou MsZ 
v Púchove dlhoročnou obradárkou v Púchove dlhoročnou obradárkou 
Irenou Kováčikovou a vedúcou Od-Irenou Kováčikovou a vedúcou Od-
delenia školstva a sociálnych vecí na delenia školstva a sociálnych vecí na 
MsÚ Púchov, zároveň členkou Ústred-MsÚ Púchov, zároveň členkou Ústred-
nej rady ZPOZ, Danielou Gabrišovou, nej rady ZPOZ, Danielou Gabrišovou, 
prevzala najvyššie ocenenie Združe-prevzala najvyššie ocenenie Združe-
nia ZPOZ Človek-človeku v SR - ZLATÉ nia ZPOZ Človek-človeku v SR - ZLATÉ 
SRDCE - pre kolektív Zboru pre občian-SRDCE - pre kolektív Zboru pre občian-
ske záležitosti (ZPOZ) pri MsÚ Púchov. ske záležitosti (ZPOZ) pri MsÚ Púchov. 
Bolo mi cťou a zároveň veľkým poteše-Bolo mi cťou a zároveň veľkým poteše-
ním prevziať toto významné ocenenie, ním prevziať toto významné ocenenie, 
ktoré je dokladom dlhoročnej práce ktoré je dokladom dlhoročnej práce 
všetkých srdcom zanietených pra-všetkých srdcom zanietených pra-
covníkov a občanov, ktorých výsost-covníkov a občanov, ktorých výsost-
ným poslaním je pomôcť, spríjemniť, ným poslaním je pomôcť, spríjemniť, 
skrášliť a obohatiť významné udalosti skrášliť a obohatiť významné udalosti 
v živote občanov mesta, detí, mládeže, v živote občanov mesta, detí, mládeže, 
škôl i samotného mesta Púchov. Ďaku-škôl i samotného mesta Púchov. Ďaku-
jem touto cestou Daniele Gabrišovej, jem touto cestou Daniele Gabrišovej, 
Zuzane Potočnej, Irene Kováčikovej, Zuzane Potočnej, Irene Kováčikovej, 
Jane Savarovej, Marianne Krásnej, Eve Jane Savarovej, Marianne Krásnej, Eve 
Drahniakovej, všetkým poslancom Drahniakovej, všetkým poslancom 
– obradárom: Petrovi Bílikovi, Miro-– obradárom: Petrovi Bílikovi, Miro-
slavovi Kubičárovi, Angele Lazorovej, slavovi Kubičárovi, Angele Lazorovej, 
Ľubici Kuchařovej, Milade Vargovej, Ľubici Kuchařovej, Milade Vargovej, 
Lukášovi Ranikovi, Rudolfovi Marma-Lukášovi Ranikovi, Rudolfovi Marma-
novi i Jozefovi Jankurovi, Františkovi novi i Jozefovi Jankurovi, Františkovi 
Machovi, všetkým spevákom, recitá-Machovi, všetkým spevákom, recitá-
torom, účinkujúcim zo ZUŠ v Púchove, torom, účinkujúcim zo ZUŠ v Púchove, 
z CVČ Včielka i z folklórnych súborov  z CVČ Včielka i z folklórnych súborov  
a samozrejme všetkým, ktorí sa v sú-a samozrejme všetkým, ktorí sa v sú-
časnosti a aj v minulosti zapájali do ob-časnosti a aj v minulosti zapájali do ob-
radov a slávností, ktoré vždy znamena-radov a slávností, ktoré vždy znamena-
li pre občanov životnú zmenu (sobáš, li pre občanov životnú zmenu (sobáš, 
narodenie dieťaťa, odovzdanie matu-narodenie dieťaťa, odovzdanie matu-
ritných vysvedčení, oslava životného ritných vysvedčení, oslava životného 
jubilea, oslava Dňa učiteľov, smútočná jubilea, oslava Dňa učiteľov, smútočná 
spomienka pri pohrebe a i.). spomienka pri pohrebe a i.). 

V sobotu som sa zúčastnila Staros-V sobotu som sa zúčastnila Staros-
tovskej hasičskej súťaže vo Visolajoch, tovskej hasičskej súťaže vo Visolajoch, 
ktorej podmienkou účasti bola zapoje-ktorej podmienkou účasti bola zapoje-
nosť starostu alebo primátora, prípad-nosť starostu alebo primátora, prípad-
ne poslanca MsZ a minimálne jednej ne poslanca MsZ a minimálne jednej 

ženy. Ja osobne som bojovala za DHZ ženy. Ja osobne som bojovala za DHZ 
Ihrište a „garde“ mi robili aj poslanci Ihrište a „garde“ mi robili aj poslanci 
MsZ Ivan Kubiš a Peter Bílik, ktorým MsZ Ivan Kubiš a Peter Bílik, ktorým 
patrí veľké uznanie a poďakovanie. Za patrí veľké uznanie a poďakovanie. Za 
skvelý výkon patrí poďakovanie ce-skvelý výkon patrí poďakovanie ce-
lému tímu DHZ Ihrište i DHZ Hoštiná, lému tímu DHZ Ihrište i DHZ Hoštiná, 
ktorí bojovali v dvoch kolách a podali ktorí bojovali v dvoch kolách a podali 
skvelý výsledok. DHZ Ihrište sa umiest-skvelý výsledok. DHZ Ihrište sa umiest-
nilo na 5. mieste a DHZ Hoštiná na  nilo na 5. mieste a DHZ Hoštiná na  
8. mieste z prítomných 18 družstiev. 8. mieste z prítomných 18 družstiev. 
Pred samotným zahájením súťaže Pred samotným zahájením súťaže 
som zažila veľké prekvapenie, keď som zažila veľké prekvapenie, keď 
som prevzala z rúk Mariána Kamenic-som prevzala z rúk Mariána Kamenic-
kého ocenenie - MEDAILU ZA SPOLU-kého ocenenie - MEDAILU ZA SPOLU-
PRÁCU III. STUPŇA, a to za perfektnú  PRÁCU III. STUPŇA, a to za perfektnú  
a profesionálnu organizáciu 13. roční-a profesionálnu organizáciu 13. roční-
ka Slovenského SUPERPOHÁRA 2019 ka Slovenského SUPERPOHÁRA 2019 
(12.10.2019 v Púchove, prvé miesto  (12.10.2019 v Púchove, prvé miesto  
v kategórii Ženy vyhrali Nosice - Žabky) v kategórii Ženy vyhrali Nosice - Žabky) 
a aktívnu spoluprácu s dobrovoľným a aktívnu spoluprácu s dobrovoľným 
hasičmi. Musím povedať, že predmet-hasičmi. Musím povedať, že predmet-
né ocenenie od Dobrovoľnej požiarnej né ocenenie od Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR si veľmi vážim a ďakujem. ochrany SR si veľmi vážim a ďakujem. 
Veľkú zásluhu však na jeho udelení Veľkú zásluhu však na jeho udelení 
má poslanec MsZ Ivan Kubiš, ktorému  má poslanec MsZ Ivan Kubiš, ktorému  
touto cestou ĎAKUJEM za jeho osobné touto cestou ĎAKUJEM za jeho osobné 
nasadenie i zanietenie pre celú hasič-nasadenie i zanietenie pre celú hasič-
skú súťaž a ľudský prístup.skú súťaž a ľudský prístup.

V pondelok sme pokračovali v pre-V pondelok sme pokračovali v pre-
beraní ocenení. Veľmi významné oce-beraní ocenení. Veľmi významné oce-
nenie ZLATÉ VEDRO mestu Púchov za nenie ZLATÉ VEDRO mestu Púchov za 
2. miesto v riešení podnetov obyva-2. miesto v riešení podnetov obyva-
teľov v platforme Odkaz pre starostu teľov v platforme Odkaz pre starostu 
za rok 2020 v kategórii samospráv do  za rok 2020 v kategórii samospráv do  
20 000 obyvateľov. V tejto súvislos-20 000 obyvateľov. V tejto súvislos-
ti musím poďakovať Milošovi Svo-ti musím poďakovať Milošovi Svo-
bodovi, konateľovi PTSM a celému bodovi, konateľovi PTSM a celému 
jeho tímu spolupracovníkov, Ivane jeho tímu spolupracovníkov, Ivane 
Mikušcovej, Miroslave Bajzovej, prís-Mikušcovej, Miroslave Bajzovej, prís-
lušníkom mestskej polície a všetkým lušníkom mestskej polície a všetkým 
pracovníkom mestského úradu, ktorí pracovníkom mestského úradu, ktorí 
plnia požiadavky obyvateľov, reagujú plnia požiadavky obyvateľov, reagujú 
na ich podnety a sú dôkazom toho, že na ich podnety a sú dôkazom toho, že 
spolupráca mesta a jeho obyvateľov spolupráca mesta a jeho obyvateľov 
funguje. Je to pre mňa najvýznamnej-funguje. Je to pre mňa najvýznamnej-
šie ocenenie, pretože dokazuje to, že šie ocenenie, pretože dokazuje to, že 
mesto so svojimi občanmi komunikuje mesto so svojimi občanmi komunikuje 
a reaguje na zaslané podnety, a to nie a reaguje na zaslané podnety, a to nie 
hocijako, ale najlepšie na Slovensku. hocijako, ale najlepšie na Slovensku. 
ĎAKUJEM. ĎAKUJEM. 

Minulotýždňové utorkové dopolud-Minulotýždňové utorkové dopolud-
nie v Beluši patrilo Valnému zhromaž-nie v Beluši patrilo Valnému zhromaž-
deniu Združenia obcí Mikroregión deniu Združenia obcí Mikroregión 
Púchov, kde som sa po viac ako roku Púchov, kde som sa po viac ako roku 
stretla so starostami z obcí okresu Pú-stretla so starostami z obcí okresu Pú-
chov, aby sme diskutovali o záveroch chov, aby sme diskutovali o záveroch 
z Koordinačnej rady Strategicko-plá-z Koordinačnej rady Strategicko-plá-
novacieho regiónu okres Púchov, týka-novacieho regiónu okres Púchov, týka-
júcich sa projektov na najbližších šesť júcich sa projektov na najbližších šesť 
rokov a podelili sa o radosti a starosti, rokov a podelili sa o radosti a starosti, 
ktoré nás po tieto dni sprevádzajú. ktoré nás po tieto dni sprevádzajú. 
Zároveň sme spoločne schválili finanč-Zároveň sme spoločne schválili finanč-
nú pomoc pre Spojenú školu Púchov, nú pomoc pre Spojenú školu Púchov, 
ktorú navštevujú deti s mentálnym či ktorú navštevujú deti s mentálnym či 
fyzickým postihnutím z celého okresu.fyzickým postihnutím z celého okresu.

Vo štvrtok sa Zrkadlová sieň Žup-Vo štvrtok sa Zrkadlová sieň Žup-
ného domu v Púchove rozozvučala ného domu v Púchove rozozvučala 
detským smiechom i plačom, počas detským smiechom i plačom, počas 
Uvítania detí do života, narodených  Uvítania detí do života, narodených  
v období máj - júl, ktorého sa zúčastnili v období máj - júl, ktorého sa zúčastnili 

rodičia a príbuzní 16 nových občanov rodičia a príbuzní 16 nových občanov 
mesta Púchov, ktorých som s láskou mesta Púchov, ktorých som s láskou 
privítala. S repertoárom detských privítala. S repertoárom detských 
piesní a básní vystúpili detičky z MŠ piesní a básní vystúpili detičky z MŠ 
Požiarna 1292, ktorým ešte raz ďaku-Požiarna 1292, ktorým ešte raz ďaku-
jeme za milé vystúpenie a aj ich pani jeme za milé vystúpenie a aj ich pani 
učiteľkám, a taktiež Janke Marmanovej učiteľkám, a taktiež Janke Marmanovej 
zo ZUŠ v Púchove za romantickú hru zo ZUŠ v Púchove za romantickú hru 
na husliach. Fotografie všetkých detí na husliach. Fotografie všetkých detí 
z uvítania nájdete aj v tomto vydaní z uvítania nájdete aj v tomto vydaní 
Púchovských novín. Ďakujem za prí-Púchovských novín. Ďakujem za prí-
jemne strávené dopoludnie a praje-jemne strávené dopoludnie a praje-
me všetkým detičkám a ich rodičom, me všetkým detičkám a ich rodičom, 
najmä veľa zdravia, lásky, spokojnosti  najmä veľa zdravia, lásky, spokojnosti  
a životného elánu.a životného elánu.

Tento týždeň je tiež náročný, keďže Tento týždeň je tiež náročný, keďže 
nás v stredu o 9.00 hod. čaká zasadnu-nás v stredu o 9.00 hod. čaká zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva Púchov, tie Mestského zastupiteľstva Púchov, 
ktorého programom okrem iného ktorého programom okrem iného 
bude aj schválenie aktualizácie Plánu bude aj schválenie aktualizácie Plánu 
dopravnej obslužnosti, Operačného dopravnej obslužnosti, Operačného 
plánu zimnej údržby pre nasledujúce plánu zimnej údržby pre nasledujúce 
obdobie i predloženie Správy o plnení obdobie i predloženie Správy o plnení 
Komunitného plánu sociálnych slu-Komunitného plánu sociálnych slu-
žieb mesta. Schvaľovať budú poslanci žieb mesta. Schvaľovať budú poslanci 
aj dva návrhy všeobecne záväzných aj dva návrhy všeobecne záväzných 
nariadení. Pozvánku na zasadnutie nariadení. Pozvánku na zasadnutie 
nájdete aj v tomto vydaní PN.nájdete aj v tomto vydaní PN.

Vo štvrtok sa zúčastním dôležitého Vo štvrtok sa zúčastním dôležitého 
stretnutia s Mládežníckym parlamen-stretnutia s Mládežníckym parlamen-
tom mesta Púchov, ktorého súčasťou tom mesta Púchov, ktorého súčasťou 
bude aj diskusia s významnými hosťa-bude aj diskusia s významnými hosťa-

mi. V sobotu nás čakajú tradične skvelé mi. V sobotu nás čakajú tradične skvelé 
plavecké preteky Veľká cena Púchova. plavecké preteky Veľká cena Púchova. 
Táto súťaž je už dlhoročne známa ako Táto súťaž je už dlhoročne známa ako 
veľmi úspešná, nakoľko sa jej zúčast-veľmi úspešná, nakoľko sa jej zúčast-
ňuje veľa detí a mládeže z celého Slo-ňuje veľa detí a mládeže z celého Slo-
venska. venska. 

V tomto týždni sa prehupneme do V tomto týždni sa prehupneme do 
nového mesiaca, nezabudnite, že  nového mesiaca, nezabudnite, že  
v sobotu 2.10.2021 sa organizuje pre-v sobotu 2.10.2021 sa organizuje pre-
očkovanie II. dávkou vakcínou Pfizer očkovanie II. dávkou vakcínou Pfizer 
pre tých, ktorí sa očkovali 4.9.2021. pre tých, ktorí sa očkovali 4.9.2021. 
Tentokrát sa očkovanie uskutoční  Tentokrát sa očkovanie uskutoční  
v priestoroch Divadla Púchov. Mož-v priestoroch Divadla Púchov. Mož-
nosť zaočkovať sa I. dávkou tejto vak-nosť zaočkovať sa I. dávkou tejto vak-
cíny budú mať i tí, ktorí sa ešte stále cíny budú mať i tí, ktorí sa ešte stále 
nezaočkovali a uvažujú o tom. Je však nezaočkovali a uvažujú o tom. Je však 
nutné prihlásiť sa prostredníctvom for-nutné prihlásiť sa prostredníctvom for-
mulára do 30.9.2021. Viac informácií  mulára do 30.9.2021. Viac informácií  
a konkrétnu adresu formulára nájdete a konkrétnu adresu formulára nájdete 
na plagáte v tomto vydaní PN a na web na plagáte v tomto vydaní PN a na web 
stránke mesta Púchov. stránke mesta Púchov. 

Všetci máme dobré a zlé dni, nie Všetci máme dobré a zlé dni, nie 
každý deň je slnečný a žiadna ruža ne-každý deň je slnečný a žiadna ruža ne-
kvitne celý rok, avšak nezabudnite, že kvitne celý rok, avšak nezabudnite, že 
každá kvapka dažďa sa môže stať dú-každá kvapka dažďa sa môže stať dú-
hou. Do ďalších dní Vám prajem veľa hou. Do ďalších dní Vám prajem veľa 
zdravia a úspechov a lúčim sa slovami zdravia a úspechov a lúčim sa slovami 
Matky Terezy, ktorá povedala Matky Terezy, ktorá povedala „Buď pre-„Buď pre-
javom láskavosti. Maj láskavosť v tvári,  javom láskavosti. Maj láskavosť v tvári,  
v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdra-v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdra-
ve.“ve.“

Katarína HenekováKatarína Heneková

príhovor / oznampríhovor / oznam 33

Slovami primátorky: Mesto Púchov žne 
výsledky svojej práce a preberá ocenenia



Podnik technických služieb mesta, 
s.r.o. (PTSM) prevzal v týchto dňoch 
rozsudok Krajského súdu v Trenčíne 
vo veci WOOD ENERGY, proti PTSM  
o zaplatenie sumy 112.705,32 €  
s príslušenstvom. Redakcia v tejto 
súvislosti položila právnemu zá-
stupcovi PTSM JUDr. Antonovi Ško-
lekovi niekoľko otázok.

Pán doktor, priblížte našim čita-
teľom, čo bolo podstatou tohoto 
súdneho sporu, v ktorom ste boli 
úspešný?

Pre objasnenie podstaty súdneho 
sporu sa musíme vrátiť naspäť až do 
roku 2012 a ďalej do nasledujúceho 
obdobia po ňom. V rokoch 2012 a 2013 
podpísalo Mesto Púchov, zastúpené 
vtedajším primátorom Mariánom Mi-
chalcom, Zmluvu o skládkovaní od-
padu so spoločnosťou WOOD ENERGY 
(skládka Semeteš). Obdobnú zmluvu 
za PTSM pre roky 2014 a 2015 podpísal 
vtedajší konateľ PTSM Ján Krajčovič. 
Po preštudovaní a analýze predmet-
ných zmlúv možno konštatovať, že  
tieto zmluvy sa javili pre Mesto Púchov 
ako veľmi nevýhodné, nakoľko sa v da-
nom čase v regióne mesta nachádzalo 
viacero iných skládok odpadov, ktoré 
požadovali oveľa nižší poplatok za 
uloženie odpadu. Podstatné je aj to, že 
dopravné náklady za vývoz odpadu na 
vzdialenú skládku v Semeteši (cca 90 
km) boli niekoľko násobne vyššie, ako 
dopravné náklady na iné, bližšie sklád-
ky v okolí Púchova (cca 10-25 km). 

Dňa 12.12.2014, teda už po komu-
nálnych voľbách, v ktorých si občania 
mesta Púchov zvolili nového primáto-
ra Rastislava Heneka podpísal vtedajší 
konateľ PTSM Ján Krajčovič so sklád-
kou Semeteš ďalšiu Zmluvu o sklád-
kovaní odpadu pre rok 2015. Zmluva 
bola podpísaná v čase, keď funkciu pri-
mátora mesta ešte vykonával, a to až 
do zloženia sľubu nového primátora, 
odstupujúci primátor Marián Micha-
lec. Aj táto zmluva, podobne ako tie 
predchádzajúce, bola pre PTSM a pre 
Mesto Púchov, na základe vyššie vys-
vetlených dôvodov evidentne veľmi 
nevýhodná. Zmluva pre rok 2015, pod-
písaná konateľom Krajčovičom, sa však 
od predchádzajúcich zmlúv predsa len 
líšila. Bola de facto rozšírená o ďalšie 
ustanovenia, evidentne ešte viac ne-
výhodné pre PTSM. Obsahovala totiž, 
na rozdiel od predchádzajúcich zmlúv, 
napr. zmluvnú pokutu a iné špeciálne 
sankcie, najmä pri nedodaní zmluvne 
dohodnutého množstva odpadu.

Treba spomenúť ešte jednu veľmi 
závažnú skutočnosť, a to, že zmluvy 
za obdobie rokov 2012 – 2015, boli 
podpísané bez vykonaného verejné-
ho obstarávania, čo bolo v rozpore so 
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní. V prípade verejného ob-
starávania mohla byť totiž vysúťažená 
cena za skládkovanie odpadu oveľa 
nižšia, ako pri priamom zadaní. V tejto 
veci bola podaná na Úrad špeciálnej 
prokuratúry žiadosť o prešetrenie sku-
točností, či nedošlo k naplneniu skut-
kovej podstaty trestného činu podľa  
§ 266 Trestného zákona - Machinácie 
pri verejnom obstarávaní a verejnej 
dražbe. Len pripomínam, že v tom čase 
bol primátorom Marián Michalec a ko-
nateľom PTSM bol Ján Krajčovič. Vyšet-
rovateľ PZ v Považskej Bystrici na zákla-

de uvedenej žiadosti už začal trestné 
stíhanie vo veci pre trestný čin poru-
šovanie povinnosti pri správe cudzie-
ho majetku a pre trestný čin zneužitia 
právomoci verejného činiteľa.

Podstatou súdneho sporu, ktorým sa 
v tomto článku zaberáme, teda je, že 
žalobca (skládka Semeteš) sa žalobou 
domáhal zaplatenia sumy 112.705,32 
€ s príslušenstvom, a to na základe 
titulu zmluvnej pokuty, dohodnutej  
v spomínanej zmluve zo dňa 12.12.2014.  
V nej bolo totiž stanovené minimálne 
množstvo odpadu, ktoré bude usklad-
nené u žalobcu počas príslušného ka-
lendárneho roka, a to v objeme 5.500 
m3. Zmluvné strany si zároveň dohodli 
nerovné podmienky spolupráce, evi-
dentne zvýhodňujúce spoločnosť 
WOOD ENERGY. Napríklad, že v prípa-
de, ak najneskôr 3 mesiace pred ukon-
čením účinnosti tejto Zmluvy neozná-
mi držiteľ odpadu prevádzkovateľovi 
skládky, že trvá na jej ukončení uply-
nutím doby, teda do 31.12.2015, má sa 
za to, že sa dohodli o predĺžení zmluvy 
o ďalší rok, a to aj opakovane. Zároveň 
si v Zmluve dohodli aj spôsob doručo-
vania písomností a najmä to, kedy sa 
zaslané listiny považujú za doručené. 

Ako si otázku doručovania vykla-
dá žalobca, akú argumentáciu ste  
v konaní použili ako právny zástup-
ca PTSM a aký bol výklad Okresného 
súdu v Považskej Bystrici?

Z dôvodu reálnej hrozby vysokého 
nároku žalobcu, sme považovali tento 
spor za výnimočný, s najväčšou hod-
notou, o akú sme Mesto Púchov, resp. 
jeho obchodné spoločnosti zastupo-
vali. Advokátska kancelária zastupu-
júca žalobcu vyčíslila nárok žalobcu za 
obdobie rokov 2016 až 2018 na čiastku 
2.177.641,93 €, ktorá však nepredsta-
vuje konečnú sumu. Zmluva, ktorá ako 
tvrdí žalobca, nebola k dnešnému dňu 
riadne ukončená a žalobcovi tak vzni-
kajú ďalšie nároky. V prípade úspechu 
žalobcu v spore o 112.705,32 € bolo 
možné z jeho strany očakávať ešte aj 
ďalšie žaloby. Z uvedeného dôvodu si 
naša príprava na konanie, ako aj práv-
ne služby v odvolacom konaní vyžado-
vala štúdium a spracovanie relevant-
ných právnych rozborov a judikátov, 
adekvátnych dôležitosti tohto sporu. 

Podstatou sporu bolo vyrieše-
nie otázky doručovania listín medzi 
zmluvnými stranami. Žalobca (skládka 
Semeteš) argumentoval ustanovenia-
mi Zmluvy, že „ak bolo oznámenie za-
sielané poštou, považuje sa toto ozná-
menie za doručené dňom, v ktorom 
ho adresát prevzal”. Žalobca vychádzal  
z tej právnej skutočnosti, že ak konateľ 
PTSM Krajčovič podal na poštu ozná-
menie o ukončení skládkovania dňa 
28.9.2015 a žalobcom bola prevzatá 
dňa 2.10.2015, tak PTSM nesplnila 
zmluvne dojednanú podmienku do-
ručovania, teda že oznámenie má byť 
doručené 3 mesiace pred ukončením 
dojednanej doby. Od tejto argumentá-
cie potom žalobca odvodzoval aj svoje 
právo, uplatňovať si v konaní nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
112.705,32 € s príslušenstvom.

V zastúpení PTSM sme namietali 
dôvodnosť uplatneného nároku s tým, 
že je nespornou skutočnosťou, že ža-
lovaný zaslal dňa 28.9.2015 žalobcovi 
list - ukončenie zmluvy o skládkovaní 

odpadu, ktorý žalobca prevzal dňa 
2.10.2015. Uvedený list sa však dostal 
do sféry dispozície adresáta už dňa 
29.9.2015, kedy mal žalobca objektív-
nu možnosť zoznámiť sa s obsahom 
zásielky. 

Poukázali sme na to, že tá časť zmlu-
vy, ktorou si zmluvné strany spôsob 
a podmienky doručovania upravili 
odchýlne od zákonného ustanove-
nia § 45 ods.1 Občianskeho zákonní-
ka, je neplatná, pretože je v rozpore  
s kogentným ustanovením (teda tým, 
ktoré nepripúšťa jeho modifikáciu do-
hodou zmluvných strán). Podľa tohto 
ustanovenia prejav vôle pôsobí voči 
neprítomnej osobe od okamihu, keď 
jej dôjde. Z povahy tohto ustanovenia 
teda jednoznačne vyplýva, že ide o ko-
gentné ustanovenie. V tejto súvislosti 
sme poukázali aj na mnohé rozhodnu-
tia Najvyššieho súdu SR, ktoré naše tvr-
denia podporujú, a ktoré jednoznačne 
definujú pojem „dôjdenia” uvádzaný 
v § 45 ods.1 OZ. Argumentovali sme 
tým, že zmluva zanikla uplynutím do-
jednanej doby, keďže žalovaný doručil 
žalobcovi oznámenie o vypovedaní 
zmluvy k termínu 30.9.2015 tak, ako sa 
dojednali v zmluve.

Okresný súd v Považskej Bystrici sa 
s našou argumentáciou nestotožnil, 
dokonca nerešpektoval ani rozhodnu-
tia vyšších súdnych inštancií, nezobral 
do úvahy rozhodovaciu prax súdov  
v identických konaniach a nestotožnil 
sa ani s názorom právnických autorít. 
Okresný súd rozhodol tak, že návr-
hu žalobcu vyhovel, pričom výšku 
zmluvnej pokuty moderoval a žalova-
ného zaviazal uhradiť žalobcovi sumu 
88.936,90 € a trovy konania v rozsahu 
57,82%. Odôvodnenie rozhodnutia 
sme považovali za prejav jeho svoj-
vôle, za ohýbanie práva, za porušenie 
zásady nezávislosti a nestrannosti 
súdu, preto sme sa v tejto veci obrátili 
aj na ministerku spravodlivosti SR so 
žiadosťou o prešetrenie postupu súdu. 

Ako sa s vašou argumentáciou 
vysporiadal Krajský súd v Trenčíne, 
keďže zvrátil rozhodnutie okresné-
ho súdu?

V odvolacom konaní sme zopakova-
li našu argumentáciu, prezentovanú 
pred okresným súdom a upriamili 
sme pozornosť na ďalšie rozhodnutia 
súdov vyšších inštancií v SR, ako aj na 
rozhodnutie odvolacieho súdu v iden-
tickej veci. Upriamili sme pozornosť 
aj na porušenie práva žalovaného na 
spravodlivý právny proces, pretože 
rozhodnutie súdu prvej inštancie ne-
obsahuje odpoveď na našu argumen-
táciu, týkajúcu sa kogentnej povahy 
§ 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka  
a dôsledkov tejto skutočnosti na 
súdenú vec. Samotný obsah odvolania 
je veľmi rozsiahly a zahŕňa množstvo 
právnickej terminológie. Poukazujeme 
v ňom a zároveň citujeme rozhodnutia 
Najvyššieho súdu SR, Nálezy Ústavné-
ho súdu, a tiež rozhodnutia odvolacích 
súdov. Podrobnosťami preto nechce-
me vašich čitateľov zaťažovať, pre nich 
je najdôležitejšia naša posledná infor-
mácia.

Krajský súd v Trenčíne Rozsudok 
Okresného súdu v Považskej Bystrici 
zmenil tak, že žalobu zamietol! Záro-
veň rozhodol, že žalovanému priznal 
nárok na náhradu trov prvoinštančné-

ho ako aj odvolacieho konania v roz-
sahu 100 %. Odvolací súd sa stotožnil  
s našim názorom a uviedol, že účin-
nosť prejavu vôle voči neprítomnej 
osobe nastáva od okamihu, keď jej 
dôjde. Podľa názoru súdnej praxe  
a v súlade s teoretickými poznatkami 
prejav vôle je voči neprítomnej osobe 
účinný od okamihu, keď sa dostane 
do sféry jej dispozície. Situácia sa po-
sudzuje objektívne a ak sa preukáže, 
že adresát mal možnosť oboznámiť sa  
s prejavom vôle, dochádza k pôsobe-
niu tohto jednostranného právneho 
úkonu voči adresátovi bez ohľadu 
na to, či sa s ním adresát skutočne 
oboznámil. 

Jedným zo základných princípov mo-
derného právneho štátu, zakotvených 
i v Ústave SR, je zásada, podľa ktorej 
sú ľudia slobodní a môžu konať všet-
ko to, čo zákon nezakazuje. Uvedené 
reflektuje i Občiansky zákonník, podľa 
ktorého účastníci občianskoprávnych 
vzťahov si môžu vzájomné práva a po-
vinnosti upraviť dohodou odchylne od 
zákona, ak to zákon výslovne nezaka-
zuje, a ak z povahy ustanovení zákona 
nevyplýva, že sa od neho nemožno 
odchýliť. 

Žalobca získal objektívnu príleži-
tosť zoznámiť sa s obsahom zásielky 
dňom oznámenia pošty o uložení zá-
sielky na pošte. Keďže z uvedeného 
vyplýva, že zmluva o skládkovaní zo 
dňa 12.12.2014 stratila účinnosť dňom 
31.12.2015, nárok žalobcu na zapla-
tenie zmluvnej pokuty dojednanej  
v tejto zmluve z dôvodu, že žalovaný  
v priebehu roka 2016 neuskladnil u ža-
lobcu odpad v minimálnom zmluvne 
dojednanom množstve, nemá právny 
základ a žalobu bolo potrebné zamiet-
nuť ako nedôvodnú.

Na záver ešte podotýkam, že sa po-
merne často stretávam s otázkou, či 
aktéri kauzy nekonali vo vzájomnej 
zhode, a to za účelom spôsobiť PTSM 
a Mestu Púchov značnú škodu. Na zá-
klade zistených skutočností je eventu-
álne možné sa domnievať, že zmluvní 
partneri tohto sporu chceli zabezpečiť 
platnosť týchto zjavne nevýhodných 
zmlúv o skládkovaní odpadu, jednak 
na rok 2015, ale aj na ďalšie roky po 
ňom. Teda zrejme na obdobie po skon-
čení pôsobenia Mariána Michalca na 
poste primátora mesta Púchov a Jána 
Krajčoviča na pozícii konateľa PTSM. 
Otázku, či z nevýhodných zmlúv mohli 
profitovať aj zástupcovia mesta nechá-
vame na posúdení čitateľa. 

Napriek tomu, že v konaní na Okres-
nom súde v Považskej Bystrici sme za 
záhadných okolností úspešní neboli, 
dosiahli sme na základe kvalifikova-
ných argumentov v odvolacom konaní 
na Krajskom súde v Trenčíne úspech, 
v podobe zrušenia rozsudku OS v Po-
važskej Bystrici. Krajský súd v Trenčíne 
súčasne vo veci aj rozhodol a žalobu  
v plnom rozsahu zamietol.

Mestskému právnikovi JUDr. An-
tonovi Školekovi  sa podarilo vyhrať 
ďalší súdny spor, čím PTSM a tým aj 
obyvateľom mesta Púchov ušetril 
nemálo finančných prostriedkov, 
ktoré môže mesto využiť pri inves-
tičných akciách a sociálnych progra-
moch, za čo mu patrí poďakovanie.

Slavomír Flimmel

rozhovorrozhovor44

PTSM úspešný v súdnom spore s WOOD ENERGY
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Utorkové dopoludnie (21. 9. 2021)  
v Beluši patrilo Valnému zhromaždeniu 
Združenia obcí Mikroregión Púchov, 
kde sa primátorka Katarína Heneko-
vá a starostovia z obcí okresu Púchov 
stretli za účelom diskutovať o záveroch 
z Koordinačnej rady Strategicko-plá-
novacieho regiónu okres Púchov, týka-
júcich sa projektov na najbližších šesť 
rokov. Zároveň v rámci bodu Rôzne 
schválili starostovia finančnú pomoc 
pre Spojenú školu Púchov, ktorú na-
vštevujú deti z celého okresu. 

Prítomných členov privítal na pôde 
Obecného úradu v Beluši predseda 
Združenia obcí Mikroregión Púchov 
a starosta obce Beluša Ján Prekop. 
Valného zhromaždenia Združenia 
obcí Mikroregión Púchov sa zúčast-
nila aj primátorka mesta Púchov Ka-
tarína Heneková, spolu s referentkou 
grantových projektov MsÚ Púchov 
Janou Vondrovou, aby tak spoločne 
zúčastneným starostom predstavili 

jednotlivé projekty v Projektových zá-
meroch na území TSK pre programové 
obdobie EÚ 2021-2027. Cieľom bolo 
vytvoriť spoločné prioritné zámery 
– spájajúce obce a mesto, ktoré si na 
júlovom zasadnutí koordinačnej rady, 
za prítomnosti predsedu TSK Jaroslava 
Bašku, starostovia stanovili. Po užšom 
výbere stanovených zámerov boli 
zadefinované projekty ako napríklad 
vytvorenie spoločného informačného 
portálu (zahŕňajúce informácie z obcí 
a mesta Púchov), inteligentné digitá-
lne dopravné systémy, smart aplikácie 
do mobilných telefónov o aktivitách  
a podujatiach v regióne, spoločné 
elektronické vývesné tabule, rozšírenie 
kamerového systému v obciach, cyklo-
doprava v meste a obciach so vzájom-
ným prepojením, modernizácia auto-
busovej stanice na železničnej stanici 
v Púchove, rekonštrukcia národných 
kultúrnych pamiatok, budovanie špor-
tovísk v jednotlivých samosprávach  

a mnohé ďalšie.
Veľmi diskutovanou bola i problema-

tika obcí aj samotného mesta Púchov 
so SVP, š. p. Správa povodia stredného 
Váhu I. Púchov, týkajúca sa či už po-
vodní, alebo samotnej správy vodných 
tokov a ich priľahlých priestorov v ob-
ciach, čo by malo byť témou aj nad-
chádzajúceho zasadnutia združenia  
v riešení otázky environmentalistiky  
v každej z obcí okresu. 

V bode Rôzne primátorka Katarí-
na Heneková predstavila predsedovi 
združenia Jánovi Prekopovi a ostat-
ným prítomným starostom myšlien-
ku podporiť Spojenú školu Púchov, 
ktorú navštevujú deti s mentálnym i 
telesným postihnutím z celého okresu,  
a to či už novootvorenú materskú 
školu, základnú školu alebo praktickú 
školu. Jednohlasne odsúhlasili všetci 
prítomní členovia združenia finančnú 
pomoc vo výške 1 000 eur, ktorou pris-

pejú na nákup potrebných školských 
potrieb či iných nevyhnutných pomô-
cok pre deti. 

Primátorka Katarína Heneková sa  
k priebehu valného zhromaždenia vy-
jadrila: „Po viac ako roku sme sa spolu 
s kolegami starostami z okresu Púchov 
mohli podeliť o problémy, ale i úspe-
chy, ktoré nás počas predchádzajúcich 
mesiacov sprevádzali. 

Problémy sa týkali najmä odpadové-
ho hospodárstva a tiež protipovodňo-
vých opatrení. Našli sme spoločnú reč 
pri riešení pomoci deťom a mládeži  
s fyzickým či mentálnym hendikepom, 
za čo všetkým kolegom ďakujem. Na 
ďalších stretnutiach sa opäť vrátime  
k problematiku projektov Plánu ob-
novy a programového obdobia 2021-
2027, pretože len spoločnými silami si 
dokážeme ako samosprávy vzájomne 
pomôcť.“

Laura Krošláková 

Valné zhromaždenie Mikroregiónu Púchov o pomoci 
a projektoch regiónu na najbližších šesť rokov

Primátorka mesta Katarína Heneková 
zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré 
sa uskutoční dňa 29. septembra 2021 
(streda) o 9.00 hod. v Divadle Púchov, 
Hoenningovo námestie č. 2002, hlavná 
sála.

PROGRAM:
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov 

mesta
2. Kontrola plnenia uznesení z pred-

chádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov
3. Správa o výsledku kontroly  

č. 3/2021 z hospodárenia MŠ Chmeli-
nec 1411/6 Púchov na vybratej vzorke 
dokladov z roku 2020

4. Plnenie rozpočtu Mesta Púchov  
a monitorovacia správa programové-
ho rozpočtu k 30.6.2021

5. Protest prokurátora č. Pd 
94/21/3306-2 proti VZN č. 2/2014  
o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a náhradného odvádzania od-

padových vôd a o zneškodňovaní ob-
sahu žúmp na území mesta Púchov

6. Návrh – VZN č. 6/2021 o spôso-
be náhradného zásobovania vodou, 
odvádzania odpadových vôd a o zne-
škodňovaní obsahu žúmp na území 
mesta Púchov

7. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – 
september 2021

8. Návrh – VZN č. 7/2021 o záka-
ze prevádzkovania hazardných hier 
na území mesta Púchov v určených 
dňoch v kalendárnom roku 2022

9. Operačný plán zimnej údržby Mes-
ta Púchov na roky 2021 – 2022

10. Správa o plnení úloh Komunit-
ného plánu sociálnych služieb mesta 
Púchov za rok 2020

11. Doplnenie a aktualizácia - plánu 
dopravnej obslužnosti mesta Púchov

12. Informácia o investičných akciách 
Mesta Púchov

13. Predaj, kúpa
14. Nájom
15. Správy o činnosti mestských spo-

ločností, MsP a MsÚ
16. Rôzne
17. Interpelácie

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva
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Mestská polícia
Primátorka mesta Púchov Katarína Heneková vo 

štvrtok 23. septembra 2021 v Župnom dome sláv-
nostne privítala do života 16 nových Púchovča-
nov.                                         Foto: Slavomír Flimmel

Septembrové vítanie detí
Polystyrén neukradli
Na oddelenie mestskej polície prijali tele-

fonické oznámenie, že dve neznáme osoby 
kradnú dva balíky polystyrénu z novostavby 
pri ZŠ Mládežnícka a idú smerom ku Zdraviu. 
Po príchode hliadky na miesto osoby utiekli 
neznámym smerom a balíky polystyrénu našla 
hliadka za obytným domom. Mestskí policajti 
balíky vrátila na stavbu, kde zistili, že stavba nie 
je zabezpečená proti krádežiam. Obe hliadky 
prepátrali blízke okolie ako aj ulici Chmelinec, 
Mládežnícku, Okružnú aj J. Kráľa ale bez klade-
ného výsledku.    

Poškodenú značku nahlásil
Na oddelenie mestskej polície v Púchove na-

hlásil vodič z Beluše, že na Ulici Janka Kráľa na 
parkovisku so svojim automobilom neúmyse-
lne poškodil zvislú časť dopravnej značky. Hli-
adka mestskej polície udalosť na mieste zdo-
kumentovala a následne telefonicky nahlásila 
na Podnik technických služieb mesta Púchov. 
Zlomenú dopravnú značku hliadka dočasne 
uložila na oddelenie mestskej polície, kde si ju 
asi o dve hodiny prevzal montážny pracovník 
Podniku technických služieb mesta Púchov. 

Pes sa zatúlal
Na oddelenie mestskej polície nahlásila žena 

z Púchova túlavého psa čiernej farby, ktorý sa 
pohyboval po Trenčianskej ulici. Hliadka mest-
skej polície na mieste zistila spáchanie pries-
tupku proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta. Následne mestskí policajti psa odchytili 
a prostredníctvom čipu zistili jeho majiteľa.  
O psa sa momentálne staral opatrovník, 
pôvodný majiteľ zomrel a opatrovník čakal, 
kým si psa neprevezmú pozostalí. Mestskí poli-
cajti vydali psa opatrovníkovi a priestupok pre-
to verejnému poriadku vyriešili napomenutím.  

Prečo neurobiť zle, keď sa dá...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, že v Ihrišti sú pred kultúrnym 
domom zaparkované na nevhodnom mieste 
dve osobné motorové vozidlá a hrozí nebez-
pečenstvo dopravnej nehody. Oznamovateľ 
sa odmietol predstaviť a zložil telefón. Hliadka 
našla na mieste majiteľov oboch vozidiel, ktorý 
informoval, že si ich tam odparkoval dočasne 
počas výkopových prác vo dvore rodinného 
domu. Oznámil mestským policajtom, že oka-
mžite po skončení prác preparkuje automobi-
ly do dvora, kde vždy parkujú. Taktiež vyjadril 
ľútosť nad konaním oznamovateľa, ktorý je 
zrejme jeho susedom a majú spolu dlhodobé 
nezhody. Parkovanie vozidiel nebolo vyhodno-
tené ako porušenie zákona.

Kopli si do dverí
Na oddelenie mestskej polície nahlásil tele-

fonicky správca spoločenstva vlastníkov bytov  
a nebytových priestoroc, že na Mudroňovej 
ulici v bytovom dome neznámy páchateľ vyko-
pol výplň na spodnej strane vchodových dverí. 
Mestskí policajti na mieste zistili priestupok 
proti majetku, z miesta udalosti vyhotovili fo-
todokumentáciu. Priestupok je v riešení. 

MsP Púchov
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Marína Emília B. Laura H.

Nela J.Marko M.

Eliška L.Amália Viktória K. Nela K.Eliáš K.

Sofia H.Jakub B.

Fotoalbum nových občanov Púchova

Martin K.Jasmína J.

Samuel Jozef Š.Mário M. Tobiáš M. Daniel W.
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V nedeľu 26. 9. 2021 sa konali slávnostné 
služby Božie v evanjelickom chráme v Púcho-
ve. Púchovskí evanjelici si pripomenuli 141. 
výročie posvätenia kostola (26. 9. 1880) a tiež 
oslávili osobnosť kňaza Rudolfa Okrutského 
pri 200. výročí jeho narodenia (23. 9. 1821). 

Na slávnostných službách Božích bola uvedená 
publikácia „Rudolf Okrutský, alebo zrod púchov-
ského chrámu“, ktorá prináša nielen historické 
fakty o Okrutskom, ale i dramatizáciu udalostí 
vedúcich k postaveniu nášho súčasného kostola. 

Rudolf Okrutský nepatrí k osobnostiam, ktorých 
mená rezonujú v histórii ECAV - možno preto, že 
zomrel v pomerne v mladom veku, možno pre-
to, že celý svoj život „nevytiahol paty“ z rodného 
Púchova. A predsa stojí za to pripomenúť si jeho 
osobnosť.

V historickom bádaní sme sa snažili z jednot-
livých čriepkov poskladať príbeh jeho života. 
Bezpochyby mu patrí vďaka za to, že dnes sa 
púchovskí evanjelici môžu schádzať vo svojom 
nádhernom chráme. Stavba tohoto chrámu je 
spájaná najmä s menom farára Žambokréthyho, 
ktorý stavbu dokončil - hoci to tiež nemal jedno-
duché; aj vtedajší cirkevníci boli proti dostavbe 
chrámu podľa plánov, že snáď stavba neunesie 
také mohutné klenby. Napriek mnohým protiven-
stvám, Žambokréthy dokončil chrám v jeho plnej 
kráse - ale to je iný príbeh. Vráťme sa teda k Rudol-
fovi Okrutskému, za ktorého pôsobenia sa chrám 
začal stavať. 

Čo vieme o Rudolfovi Okrutskom? 
Rudolf Okrutský sa narodil 23. septembra 1821 

v Púchove v rodine evanjelického farára Jura 
Okrutského. Ten bol potomkom rodu Okrutských, 
z dnes už zatopenej obce Okrut, ktorú zaliala 
voda Nosickej priehrady. Juraja Okrutského si 
Púchovčania zvolili za farára a do rodného zboru 
prichádza spod Tatier, odkiaľ si privádza aj svoju 
manželku Annu Zuzanu rod. Strompf z Popradu. 
Rudolf Okrutský bol pokrstený deň po svojom na-
rodení. 

Krstným otcom mu bol záriečský farár Štefan 
Petrucha. V matrikách ešte nachádzame aj mená 
jeho súrodencov: Rudolf Ludovít (1818), Ján Juraj 
(1826). Duchovne vyrastal pred našim slávnym ol-
tárom z roku 1643. V čase Okrutského detstva po-
užívali púchovskí evanjelici svoj tolerančný chrám 
z roku 1786. O tomto chráme vieme málo, len zo 
zápiskov z kanonických vizitácií a z rôznych histo-
rických útržkov v archíve ECAV Púchov. Jediným 
grafickým záznamom je náčrt staviteľa Urbánka, 
ktorý zobrazuje pôdorys tohoto tolerančného 
chrámu a chrámu nového. 

Detstvo Rudolfa Okrutského môžeme preskočiť, 
lebo o ňom nenachádzame žiadne správy. Jeho 
farárska služba sa začína u jeho krstného otca Šte-
fana Petruchu v Záriečí, kde pôsobí ako kaplán.  
V záriečskom zbore už stojí nová murovaná zvo-
nica a v nej vlastné zvony, v kostole sa posta-
vil nový organ od majstra Pažického. V Lazoch 
pod Makytou sa stavia nový majestátny chrám.  
A v Púchove sa stále rieši rozpadávajúci sa kostol  
z kameňa a nepálenej tehly, ktorý sa len podopi-
era. Jediný zvon zavesený len na drevenom stĺpe 
pred kostolom je puknutý. Asi takto vyzerali okol-
nosti, v ktorých prichádza Rudolf Okrutský do 

Púchovskí evanjelici si pripomenuli 200. výročie 

Nákres pôvodného evanjelického tolerančného kostola posväteného 1. 11. 1786. 

Nákres opraveného evanjelického tolerančného kostola s pristavenou vežou v roku 1851. 

Nákres výstavby nového evanjelického kostola - stav v roku 1865. (Pokračovanire na 9. strane)
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narodenia kňaza Rudolfa Okrutského (23.9.1821)
svojho rodného zboru za farára. 

Pre upresnenie historických udalostí uvádza-
me, že Rudolfov otec Juraj, zomiera 21. 1. 1838 
na zápal pľúc v 77. roku života. Po ňom nastúpil 
na miesto farára Samuel Melfelber. Ten zomiera 
21. 9. 1847 a na jeho miesto je povolaný Rudolf 
Okrutský. 

Hlavným problémom púchovských evanjeli-
kov bol pozemok. „Nebolo fundusu‘‘ na stavbu 
nového chrámu. Rudolf Okrutský tak prichádza 
do rozpadávajúceho chrámu, ktorý z detstva  
a mladosti dokonale pozná. Vidí však aj budovanie 
a rast nového - slobodného evanjelictva v sused-
ných zboroch. V roku 1851 sa podarilo zrealizovať 
generálnu opravu kostola s prístavbou novej veže 
k tolerančnému kostolu a so zaobstaraním dvoch 
zvonov. Táto veža dodnes tvorí základ tej súčas-
nej. 

Avšak o niekoľko rokov je otázka nového kosto-
la znovu aktuálna. Do udalostí vstupuje staviteľ 
Urbánek. Problém pozemku na nový kostol je vy-
riešený tak, že múry nového kostola sa postavia 
okolo pôvodného tolerančného kostola, ktorý sa 
môže stále používať. Stavba nového kostola sa tak 
začala 24. júna 1864.

Rudolf Okrutský sa dostavby chrámu nedočkal. 
Zomrel 2. marca 1865 na lámku. Pohreb sa konal 
4. marca a odbavili ho: Samuel Kokeš - farár lazov-
ský a senior, Jan Križan - farár súl‘ovský a konse-
nior, Karol Križan - farár záriečský a Štefan Križan 

- farár stankovský. O dva roky nato zomiera aj 
inšpektor Nozdrovický. Stavba chrámu sa po ich 
smrti zastavila a pokračovala len veľmi pomaly. 
Toto dielo dokončil napriek mnohým prekážkam 
a nedostatku prostriedkov až Ludovít Ladislav 

Žamborkéthy v roku 1880. Nový púchovský kostol 
sa tak stal realitou v plnej svojej kráse a noblese 
podľa Urbánkovho návrhu po šestnástich rokoch 
stavby a dodnes slúži svojmu účelu. 

Zdroj: ecavpuchov.sk

(Pokračovanire z 8. strany)

 Ukážka z matričných zápisov Rudolfa Okrutského - prepis textu:  „Znak vděčnosti! Roku 1851 dne 13. De-
cembra práve na Luciu, k pohřební počestnosti, po prvníkrát na důkaz vděčnosti, zemřelému, snášenlivému 
- oblíbenému - Dvojictihodnému pánu Františkovi Grill, Římsko Katolíckému zdejšímu farárovi, zvony naše  
v mestečku tomto se ohlásilé a do země matky s welkým průvodem pohřebným, mrtvolu jeho i s Katolíckýma 
Zvonmi sprovázeli. Stůj i to k památce!   R. Okrutszky“

Púchovský evanjelický cirkevný 
zbor sa už dlhšie zaoberal otázkou 
obnovy hrobov evanjelických fará-
rov Juraja Okrutského a Samuela 
Melfelbera na púchovskom cintorí-
ne, ktoré boli už takmer zaniknuté. 
Kamenné dosky ich hrobov, ktoré sa 
nachádzajú pred súčasným kolum-
báriom (pod číslami 194/E a 194/D), 
boli už úplne zvetrané a nečitateľné. 
Dnes sú však už ich hroby a pomníky 
úplné obnovené. Súčasťou pomníka 
Juraja Okrutského je aj jeho syn Ru-
dolf, ktorý bol rovnako evanjelickým 
farárom v Púchove a je pochovaný 
na púchovskom cintoríne.

Na púchovskom cintoríne sa ešte 
nachádzajú hroby nasledujúcich 

farárov: Ľudovít Žambokréty, Viktor 
Šimko, Ján Zaťko a Maximilián Hu-
dec. Na púchovskom cintoríne bol 
pochovaný aj farár Michal Kordík 
(prvý po-tolerančný farár), o čom 
je zmienka v kánonickej vizitácií  
z roku 1901, kde nachádzame: „Kor-
dík leží v starom evanjelickom cin-
toríne púchovskom pod náhrobným 
kameňom, teraz zotretým, neďaleko 
od vchodu napravo“. Jeho pomník 
teda úplne zanikol.

Obnovu hrobov financoval cirkev-
ný zbor z vlastných zdrojov. K projek-
tu prispel venovaním čiernej žulovej 
dosky na pomník Okrutských aj br. 
farár Ľubomír Marcina.

Zdroj: ecavpuchov.sk

Dňa 9. septembra 2021 sa v pries-
toroch Mestského kultúrneho stre-
diska v Novom Meste nad Váhom 
uskutočnilo krajské kolo 67. Hviez-
doslavovho Kubína – Podjavorins-
kej Bzince. Deti už tradične súťažili  
v troch kategóriách poézie a prózy.

Púchovský región úspešne re-
prezentoval Martin Janíček zo ZŠ 
s MŠ sv. Margity, ktorý súťažil v 3. 
kategórii - poézia. Jeho prednes 
básne Z vody od Miroslava Válka 
porotu oslovil natoľko, že mu udelila  

2. miesto. Porotcovia ocenili jeho 
charizmu, schopnosť zaujať divá-
ka, fakt, že vie pracovať s textom  
a rozkrývať metafory.

Na záver z úst jednej z porotkýň 
odzneli slová: „Si veľký talent a ja dú-
fam, že budeme o tebe ešte počuť.“ 
K tomuto oceneniu sa môžeme len 
pridať a Martinovi zaželať ešte veľa 
úspechov nielen v umeleckom pred-
nese.

Mária Virgová, 
ZŠ s MŠ sv. Margity

Obnova hrobov Juraja a Rudolfa Okrutských a Samuela Melfelbera

Talentovaný recitátor zo ZŠ s MŠ svätej Margity
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Diagnostické centrum považskobystrickej  
nemocnice tesne pred dokončením

Moderné Centrum diagnostiky, ktoré vyrástlo  
v centrálnom priestore nemocničného vnútroblo-
ku, už čoskoro pomôže zlepšiť dostupnosť zdravot-
nej starostlivosti, zrýchliť a skvalitniť diagnostický 

proces a skrátiť čakacie doby na vyšetrenie.
Aktuálne je stavebná časť takmer dokončená a vy-
žiada si už len malé úpravy. Nainštalovaný je už aj 
moderný CT prístroj, v najbližších dňoch k nemu 

pribudne aj digitálny röntgen, ktorý čaká uchyte-
nie na stropný záves. „Nasledovať budú technické  
a radiačné skúšky, kolaudácia a postupné uvede-
nie do prevádzky,“ povedal riaditeľ nemocnice 
Igor Steiner. „Priestory máme pripravené aj na USG 
prístroj, ktorý je tiež zakúpený. Budúci rok chceme do 
tohto centra obstarať ešte magnetickú rezonanciu. 
Celá investícia do stavebnej časti je vo výške viac ako 
2 mil. eur, ďalších 1,3 mil. eur ide do prístrojového 
vybavenia, zatiaľ bez MRi,“ povedal trenčiansky 
župan Jaroslav Baška. Hotová je tiež zelená po-
chôdzna strecha.
Veľkou investíciou z rozpočtu kraja je rekonštrukcia 
elektroinštalácie, ktorá pokryje zvýšené požiadavky 
nemocnice na elektrickú energiu. Do nej zriaďovateľ 
investuje ďalších 3,6 mil. eur. „Vďaka tomu budeme 
môcť realizovať ďalšie projekty, rekonštrukciu pôrod-
nej sály, OAIM a internej JIS,“ povedal riaditeľ. „Župa 
plánuje v nemocnici ďalší veľký projekt kompletného 
zateplenia nielen nemocnice, ale aj polikliniky,“ doplnil 
župan. Prístrojové vybavenie nemocnice sa rozrástlo 
aj o nový digitálny mamograf s priamou digitali-
záciou za viac ako 116 tis. eur.      - Lenka Kukučková -

Na záchranu životov 
odovzdal kraj ďalšie 
defibrilátory
Deväť dobrovoľných hasičských zborov v Trenčian-
skej župe si na kúpeľnej promenáde v Trenčianskych  
Tepliciach z rúk predsedu kraja prevzalo život za-
chraňujúci prístroj, desiaty darovala hasičom spo-
ločnosť Pharmacare Slovakia. 
Defibrilátory s príslušenstvom dostali členovia 
DHZ Trenčianskych Teplíc, Modrovky, mestskej časti 
Myjavy Turej Lúky, Vršatského Podhradia, miestnej 
časti Lazov pod Makytou Dubkovej, Malých Ledníc, 
Bánoviec nad Bebravou, Bošian a Kanianky. Desiate 
AED si z rúk riaditeľa spoločnosti Pharmacare Slo-
vakia Martina Haasa prebrali hasiči zo Selca. „Tren-
čianska župa už štvrtým rokom vyčleňuje finančné 
prostriedky na obstaranie automatických defibriláto-
rov pre dobrovoľné hasičské zbory. Už to bude pomaly 
100 tisíc eur. Pri záchrane ľudského života netreba 
pozerať na peniaze, nemôžeme rátať, koľko stojí jeho 
záchrana, preto sme radi, že sme mohli odovzdať 
ďalšie prístroje,“ povedal župan Baška a potvrdil ich 
pravidelné využívanie zo strany DHZ v kraji. Pri tejto 
príležitosti bola slávnostne odovzdaná aj zástava 
k blížiacej sa storočnici založenia Zemskej hasičskej 
jednoty v Trenčíne, ktorú si dobrovoľní hasiči pri-
pomenú v budúcom roku. Na jej výrobu finančne 
prispel aj Trenčiansky samosprávny kraj.   
Predseda kraja zároveň v Trenčianskych Tepliciach 
prijal pozvanie na uvedenie publikácie k 100. 
výročiu organizovaného športu v tomto kúpeľ-
nom meste do života. Jej vydanie bolo podporené  
z Dotačného systému TSK, samospráva pri tejto prí-
ležitosti ocenila významných športových rodákov. 

- Barbora Jánošková - 

Obdarovali sme župné  
zariadenia sociálnych  
služieb 
Riaditelia dvanástich župných zariadení sociál-
nych služieb si prevzali život zachraňujúce prístro-
je AED, dar v podobe tabletu od Nadácie Sloven-
ského olympijského a športového výboru putoval 
do všetkých 24 zariadení.
S distribúciou automatických elektrických defi-
brilátorov (AED) začal kraj v roku 2018, smerovali 
pre dobrovoľné hasičské zbory. „Z 24 zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti župy dostalo AED 
prvých 12, v distribúcii týchto prístrojov plánujeme 
v budúcnosti pokračovať,“ povedal predseda TSK 
Jaroslav Baška. Dva z nich budú pomáhať vďaka 
spoločnosti AURA TRADE, s.r.o., ďalšie zakúpila 
župa. „Napriek tomu, že spomedzi krajov je Tren-
čiansky kraj najmenší, má najviac zaregistrova-
ných prístrojov v operačnom stredisku záchrannej 
služby, k dnešnému dňu je ich 302,“ pochválil župu 
Josef Rapant, konateľ spoločno sti. Ak sa použije 
do 5 minút od zástavy srdca, existuje veľká šanca 
na prežitie. Ďalším darčekom, ktorý putoval do 
rúk riaditeľom zariadení na pôde zrekonštruova-
ného CSS - AVE Dubnica nad Váhom, boli tablety. 

Kraj ich získal recipročne od Nadácie Slovenské-
ho olympijského a športového výboru. Tá župe 
venovala financie na kúpu 24 tabletov pre všet-
ky krajské zariadenia sociálnych služieb ako 
poďakovanie za pomoc pri propagácii olympijskej 
kvapky krvi. „Participácia, spolupráca a empatia by 
nemali byť len slovníkové slová, mali by sa vkladať 
do reálneho života,“ povedal Anton Siekel, prezi-
dent Slovenského olympijského a športového 
výboru. Posledný, špeciálny dar v podobe smart 
televízie venoval župan zrekonštruovanému za-
riadeniu. Umiestnená v spoločenskej miestnosti 
bude slúžiť nielen na zábavu, ale i na vzdelávanie 
klientov aj zamestnancov zariadenia. 

- Sláva Gajdošíková -

Župa sa snaží zlepšiť dostupnosť Bošáckej 
doliny, opravuje ďalšiu cestu
Cesta III/1223 spája obec Zemianske Podhradie so 
slovensko-českou hranicou a jej rekonštrukcia má 
prispieť k lepšej dostupnosti lokalít s prírodnými 
a kultúrnymi pamiatkami v prihraničnom regióne. 
„Je to projekt cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
SK-CZ, naším partnerom je Ředitelství silnic Zlínske-
ho kraje. Rekonštruovaný úsek na slovenskej strane 
začína na hranici obce Zemianske Podhradie, končí 
v obci Nová Bošáca, jeho dĺžka je 4,095 km a opra-
va by mala stáť viac ako 1 mil. eur,“ povedal počas 
spustenia prác na ceste trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť EUROVIA 
SK, má na jeho opravu 46 dní. „Stavebné práce 
budú zahŕňať opravu mosta a ôsmich priepustov. 
Zrekonštruuje sa takmer 30-tisíc m2 povrchu vozovky  
a na jeho obnovu sa použije približne 5 850 ton as-
faltu. Zároveň dôjde aj k výmene podložia v rozsahu 
4 920 m3 a osadia sa nové zvodidlá v dĺžke 1 065 

metrov,“ prezradil za zhotoviteľa riaditeľ závodu 
Bratislava Peter Tekeľ. Všetky tieto úpravy by mali 
prispieť aj k väčšej bezpečnosti motoristov. Na čes-
kej strane rekonštruovaný úsek začína na štátnej 
hranici so SR a končí na križovatke s cestou III/4984, 
jeho dĺžka je približne 3,5 km.        - Lenka Kukučková -
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Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technických Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technických 
služieb mesta, s.r.o. Púchov oznamuje občanom, že služieb mesta, s.r.o. Púchov oznamuje občanom, že 
v rámci akcie „Jesenné upratovanie mesta“ sa bude v rámci akcie „Jesenné upratovanie mesta“ sa bude 
rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov pre rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov pre 

jednotlivé mestské časti na uloženie objemového jednotlivé mestské časti na uloženie objemového 
odpadu riadiť nižšie uvedeným harmonogramom. odpadu riadiť nižšie uvedeným harmonogramom. 

Individuálny zber nebezpečného a elektronického Individuálny zber nebezpečného a elektronického 
odpadu bude uskutočnený na základe požiadav-odpadu bude uskutočnený na základe požiadav-

ky formou objednávky cez zástupcov jednotlivých ky formou objednávky cez zástupcov jednotlivých 
miestnych častí. Následný zber nebezpečného  miestnych častí. Následný zber nebezpečného  
a elektronického odpadu bude vykonaný individuál-a elektronického odpadu bude vykonaný individuál-
ne v miestnej časti u nahlásených občanov.           ne v miestnej časti u nahlásených občanov.           MsÚMsÚ

Októbrová akcia „Jesenné upratovanie mesta“

ÚzO DPO SR Púchov v spolupráci  ÚzO DPO SR Púchov v spolupráci  
s DHZ Visolaje a obcou Visolaje zorga-s DHZ Visolaje a obcou Visolaje zorga-
nizoval v sobotu 25. 9. 2021 tradičnú nizoval v sobotu 25. 9. 2021 tradičnú 
STAROSTOVSKÚ SÚŤAŽ v požiarnom STAROSTOVSKÚ SÚŤAŽ v požiarnom 
útoku na futbalovom ihrisku vo Viso-útoku na futbalovom ihrisku vo Viso-
lajoch. Podmienkou účasti v súťaži je lajoch. Podmienkou účasti v súťaži je 

aktívne zapojenie starostu - primátor-aktívne zapojenie starostu - primátor-
ky a tiež jednej ženy v tíme. Primátor-ky a tiež jednej ženy v tíme. Primátor-
ka mesta Katarína Heneková súťažila  ka mesta Katarína Heneková súťažila  
v tíme DHZ Ihrište spolu s poslanca-v tíme DHZ Ihrište spolu s poslanca-
mi MsZ Ivanom Kubišom a Petrom mi MsZ Ivanom Kubišom a Petrom 
Bílikom. Pred zahájením Starostovskej Bílikom. Pred zahájením Starostovskej 

súťaže si primátorka Katarína Heneko-súťaže si primátorka Katarína Heneko-
vá prevzala z rúk Mariána Kamenické-vá prevzala z rúk Mariána Kamenické-
ho ocenenie za výbornú organizáciu  ho ocenenie za výbornú organizáciu  
13. ročníka Slovenského SUPERPO-13. ročníka Slovenského SUPERPO-
HÁRA 2019 a aktívnu spoluprácu  HÁRA 2019 a aktívnu spoluprácu  
s dobrovoľným hasičmi Medailu za s dobrovoľným hasičmi Medailu za 

spoluprácu III. stupňa. V celkovom po-spoluprácu III. stupňa. V celkovom po-
radí skončil tím DHZ Ihrište na 5. mieste  radí skončil tím DHZ Ihrište na 5. mieste  
a DHZ Hoštiná na 8. mieste z celkové-a DHZ Hoštiná na 8. mieste z celkové-
ho počtu 18 súťažiacich tímov.ho počtu 18 súťažiacich tímov.

MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Starostovská súťaž v požiarnom útoku vo Visolajoch
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Vstupné: 3€ (predpredaj na tootoot.fm)

N A C E S T E :  N A  P O T U L K Á C H  S V E T O M

S  P A V L O M  B A R I Č Á K O M

KURZY 
Pondelok  4.10., 11.10., 18.10., 25.10. tanečná sála 18.30 h
Streda  6.10., 13.10., 20.10., 27.10. tanečná sála 18.00 
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
Cvičebné lopty Body Ball sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické lopty, lopta je často 
používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. 
Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len pre seba... Info na č.t. 0908 718 
662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR

Utorok 5.10., 12.10., 19.10., 26.10. tanečná sála 17.20 h
Štvrtok 7.10., 14.10., 21.10., 28.10. tanečná sála 17.20 h 
PILATES
Pilates - cvičebný program - zbaví vás tukových vankúšikov, pomôže k štíhlejším 
nohám, zlepší držanie tela a naučí vás správnemu dýchaniu. 1 vstup 4 €, info:kino.
kurzy@puchovskakultura.sk, 0903543246. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR.

Štvrtok  30.9.  učebňa č.1  OTVORENIE KURZOV:
15.30 h  angličtina pre mierne pokročilých (pondelok, 16:30 - 18:00)
(z min.šk.roka-pokračovanie,1x v týždni 2 vyuč.hod.,cena kurzu 150 €)
15.45 h angličtina pre začiatočníkov I. (pondelok, čas 18:05 - 19:35)
(z min.šk.roka-pokračovanie, 1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)
16.00 h konverzačný kurz angličtiny (utorok, 16:15 - 17:45)
(1x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 150 €)
16.15 h angličtina pre začiatočníkov II. (streda, čas 17:15 - 18:45)
(z min.šk.roka-pokračovanie, 1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)
16.30 h angličtina pre úplných začiatočníkov (streda, čas: 19:00 - 20:30) 
(z min.šk.roka-pokračovanie, 1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)
16.45 h angličtina pre úplných začiatočníkov (nový kurz) 
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 150 €)

KINO
Streda 29.9.  17:30 h, Piatok 1.10.  19:45 h  SPRÁVA
Siedmeho apríla 1944 sa Alfrédovi Wetzlerovi podarilo čosi jedinečné – unikol spolu  
s mladším väzňom Vrbom z prísne stráženého tábora smrti Osvienčimu. Cieľom úteku 
však nebolo zachrániť si vlastný život, ale zabrániť umieraniu tisícov ľudí. Po smrteľne 
nebezpečnom putovaní došli na Slovensko, kde vznikla správa o genocíde. Tajnými 
cestami sa dostala až do rúk Winstona Churchilla a Franklina D. Roosevelta a zasiah-
la do vývoja 2. svetovej vojny. Príbeh plný napätia a emócií osloví diváka napínavou 
drámou úteku, absurditou vývoja dejín, ale aj vnútornou silou muža, ktorý sa postavil 
proti zvrátenosti systému. MP 15 rokov – Continental – 93 min. – SR – dráma. Vstupné 
5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Štvrtok 30.9. 19:45 hod.   MINÚTA VEČNOSTI
Režisér a scenárista Rudolf Havlík natočil na Islande v extrémnych podmienkach 
divokej prírody komornú dobrodružnú drámu V hlavnej úlohe otca a dcéry sa pred-
stavuje Jiří Langmajer a Martina Babišová. Špičkový kardiochirurg Peter je veľmi 
uzavretý a introvertný muž. Jeho dvadsať jedna ročná dcéra Lucia má vrodenú srd-
covú poruchu a Peter sa ju pri plánovanej operácií rozhodne operovať sám. Po nej sa 
spoločne vydajú na dobrodružnú cestu na Island . Tu majú príležitosť nanovo vybudo-
vať svoj vzťah, pretože Lucia sa s otcom už dlhšie nestýka a stále ju trápi že opustil jej 
matku. Peter si postupne uvedomuje že by mal veci zmeniť, uvedomí si, že mu Lucia 
chýba a musel by sa naučiť byť menším egoistom. MP 12 rokov – Cinemart – 81 min. – 
ČR – dráma. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Piatok 1.10.  17:30 h   LABKOVÁ PATROLA VO FILME
Keď sa ich najväčší rival Humdinger stane starostom neďalekého Adventure City  
a začne robiť zmätok, Ryder a všetci obľúbení hrdinskí psíkovia zaradia najvyššiu 
rýchlosť aby čelili výzve. Zatiaľ čo jedno šteňa musí čeliť svojej minulosti v Adventure 
City, tím nájde pomoc u nového spojenca, dôvtipného jazvečíka Libertyho. Spoločne 
vyzbrojení vzrušujúcimi novými vychytávkami a výbavou bojuje Labková patrola 
za záchranu občanov Adventure City! MP – Cinemart – 88 min. – USA – animovaný. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €. 

Nedeľa 3.10.  15:30 h   100 % VLK
Tento Halloween bude stopercentne zábavný a stopercentne chlpatý. Freddy Lupine 

vyzerá ako obyčajný mladý chlapec, akurát nie je obyčajný a nie je ani tak celkom chla-
pec. Má štrnásť a je... vlkolak. MP – Bontonfilm – 96 min. – AUC – animovaný. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné 4 €.
 
Nedeľa 3.10.  17:45 h   CHYBY
Energická dvadsaťpäťročná predavačka Ema (Pavla Gajdošíková) pracuje v malom 
meste v supermarkete. Tridsaťročný pokrývač Tomáš (Jan Jankovský) je z neďalekej 
dediny. Jedna nezáväzná noc nečakane prerastie do vzťahu, lásky a spoločného býva-
nia. Ema spravila v minulosti obrovskú chybu a chce sa s ňou Tomášovi zveriť. Tomáša 
však jej predchádzajúci život nezaujíma, žijú teraz a tu. Náhodné odhalenie Eminej 
minulosti však odštartuje sériu udalostí, ktorá dvojici obráti život naruby. Najnovší film 
režiséra Jana Prušinovského (Okresný prebor, MOST!, Kobry a Užovky) je vzťahovou 
romancou o chybách, ktoré robí každý z nás a ktoré nás dokážu dobehnúť. MP 15 – 
Forumfilm -  99 min. – ČR,SR. – romantický. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, 
ZŤP, vstupné 4 €. 
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok:28.9.  
Polievka: Šošovicová s párkom  
1. Hovädzie varené, sviečková omáčka, 
kysnutá knedľa
2. Americké kurča, volské oko  
so slaninkou, pečené zemiaky
Streda: 29.9.
Polievka: Bavorská-fazuľová 
1. Morčacie prsia s hermelínom  
a ovocím, dusená ryža
2.Čevabčiči, varené zemiaky,  
horčica+cibuľa
Štvrtok:30.9.
Polievka: Boršč 
1. Bravčové rebierko v horčicovej 
omáčke, varené zemiaky
2.Mexický hovädzí guláš, dusená ryža 
Piatok: 1.10.
Polievka: Špenátová s cestovinou  
1.Kurací rezeň „FIT“so zeleninou a syrom, 
dusená ryža 
2.Vyprážané filé, zemiakový šalát  
s majonézou

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 28. 9. 
Polievka: Brokolicová jemná, chlieb 
1. Prírodná plnená kuracia kapsa,  
dusená ryža

2. Diabolská bravčová pochúťka  
v zemiakovej placke
3. Prírodný bravčový plátok, dusená 
ryža/zemiakové hranolky 
Streda: 29. 9. 
Polievka: Francúzska vývarová s mäsom, 
chlieb
1. Pečený bravčový bôčik, dusená  
kapusta, kysnutá knedľa
2. Tortellini s ricottou a špenátom
3. Prírodný bravčový plátok, dusená 
ryža/zemiakové hranolky
Štvrtok: 30. 9. 
Polievka: Fazuľová polievka na kyslo, 
chlieb
1. Vyprážaný holandský rezeň so syrom, 
zemiaková kaša, uhorkový šalát
2. Tortilla s kuracím mäsom, zemiakové 
hranolky, dresing
3. Prírodný bravčový plátok, dusená 
ryža/zemiakové hranolky
Piatok: 1.10. 
Polievka: Paradajková polievka so syrom, 
chlieb 
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový  
šalát s majonézou
2. Pečené buchty s lekvárom
3. Prírodný bravčový plátok, dusená 
ryža/zemiakové hranolky

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok:  28.9.

Tekvicový krém so zázvorom  
a praženými semienkami   
Vyprážaný černohorský rezeň,  
zemiakové pyré, čalamáda   
Strapačky s kyslou kapustou, slaninka   
Streda: 29.9
Zeleninové s rajbaničkou 
Bravčové soté, tarhoňa, kyslá uhorka   
Grilovaný encián, americké zemiaky, 
dresing, zel. príloha
Štvrtok: 30.9.
Rajčinová s drobnou cestvinou  
Kurací ´´Gordon Bleu´´,  
varené zemiaky, uhorkový šalát     
Slivkové gule s makom a maslom  
Piatok: 1.10.
Šošovicová nakyslo, chlieb    
Bravčová panenka v slaninke plnená 
slivkou, hubová omáčka, ½ ryža, ½ 
hranolky   
Langoše (2ks) s cesnakom a syrom ( 
kečup / kyslá smotana )   

Alexandra Šport Hotel
menu od 5,30 €, aj rozvoz
Utorok: 28. 9.
Polievka:  Zeleninová polievka s ha-
luškami
Slepačí vývar s mäsom a rezancami   
1. Vyprážaný kurací „Cordon Bleu“,  
zemiakové pyré, kyslá uhorka
2. Bravčový plátok na hubách, ½ ryža,  
½ hranolky    

3. Zapekaná cestovina s brokolicou  
a syrom   
Streda: 29. 9.
Polievka: Kulajda, chlieb
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami   
1. Grilovaný kurací steak s baby karotk-
ou, dusená ryža       
2. Plnené balkánske čevapčiči, pečené 
zemiaky, horčica, paradajky    
3. Marhuľový kysnutý koláč s posýpkou    
Štvrtok: 3 . 9.
Polievka: Zemiaková polievka s hubami 
a klobásou   
Zverinový vývar Risi-Bisi    
1. Kurací steak zapekaný so šunkou a sy-
rom, dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Divinové stehno na dubákovej 
omáčke, karlovarská knedľa    
3. Lasagne Bolognese    
Piatok:  1.1 .
Polievka: Držková polievka, chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami  
1. Kurací perkelt, maslové halušky
2. Bravčový plátok na prírodno s volským 
okom, dusená ryža, kapustovo-mrkvový 
šalát   
3. Vyprážaný pastiersky syr, varené  
zemiaky, tatárska omáčka 
Špecialita husacie kačacie hody na 
tento týždeň:
1. Trhané kačacie stehno v domácej 
lokši, dusená kapusta

Veľvyslanectvo Indie v Bratislave v spolupráci 
s Indickou obchodnou komorou v Slovenskej re-
publike zorganizovalo dňa 23. septembra 2021 
v hoteli Sport Aqua Púchov seminár o indických 
štátoch Rádžasthán, Mizóram a Uttarpradéš.

Podujatia sa zúčastnil okrem iných aj veľvysla-
nec Indie v Bratislave Shri Vanlalhuma, primátorka 
Púchova Katarína Heneková, starosta Beluše Ján 
Prekop, starosta Mojtína František Staňo a pod-
nikatelia z nášho regiónu. Program pozostával  
z niekoľkých prednášok spojených s prezentáciou 
zaujímavých podnikateľských projektov v dnešnej 
Indii.

O turizme a obchode v štáte Mizoram informo-
vala prednášajúca  p. Lalsiampuii. O ťažbe surovín, 
výrobe áut, textilných fabrikách, chemickom a IT 
priemysle v štáte Rajasthan prednášal p. Sunita Na-
rang. Účastníci semináru potom zhliadli tri krátke 
filmy o tomto najväčšom štáte Indie. Informácie  
o zaujímavých možnostiach pre investovanie a ob-
chodnú spoluprácu s indickými firmami prezento-
vali predstavitelia Indickej obchodnej komory v SR 
Rakesh B. Taurani (prezident) a Ivan Kozinka. O in-
dickom štáte Uttarpradéš hovoril p. Akshay Kumar 
Dixit, ktorý odtiaľ pochádza, ale už niekoľko rokov 
žije a podniká na Slovensku. Poslednú prednášku 
mal viceprezident Indickej obchodnej komory v SR 
Alexander Horvath, ktorý informoval o podnikaní 
firmy CSM Tisovec, s.r.o.

Slovenskí účastníci semináru si po dvojhodino-
vej prezentácii dnešnej Indie uvedomili ako málo 
poznáme tento druhý najľudnatejší štát sveta. In-
dia má trikrát viac obyvateľov ako Európska únia 
(takmer 1,4 mld. obyvateľov) a v poslednom ob-
dobí sa neuveriteľne rýchlo modernizuje a rozvíja. 
V Európe žije 1,2 milióna Indov. V našom meste 
Púchov už niekoľko rokov žije so svojou rodinou 
a podniká Rakesh B. Taurani, ktorému vďačíme za 
zorganizovanie tohto zaujímavého podujatia.

Slavomír Flimmel 

Seminár o štátoch Rádžasthán, Mizóram a Uttarpradéš
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Nový školský rok pre cvičencov oddielu karate CVČ 
ZŠ Gorazdova začal 18. 9. 2021 Pohárom Slovenskej 
Federácie karate a bojových umení v Prievidzi. Išlo 
po dlhšom čase, kedy prebiehali len súťaže OnlIne, 
kde pretekári prezentovali kata na videonahrávkach, 
zase o štandardnú súťaž, kde sa cvičili kata, cvičilo sa 
kobudo s dlhými aj krátkymi zbraňami a prebiehali 
aj zápasy kumite. Počet štartov bol pravdaže trocha 
nižší vďaka pandémii, ale vzhľadom na rozdelenie 
pretekárov do skupín podľa povolenej kapacity haly 
a potrebu po odcvičení každej skupiny vyprázdniť 
a dezinfikovať telocvičňu to nebolo na škodu, lebo 

súťaž skončila až okolo 18,00 hod. Kandidáti na me-
daile a celkové víťazstvo v Pohári aj tak zväčša prišli, 
a tak na úrovni to nebolo cítiť.

Z Púchova sa tentoraz zúčastnilo len málo prete-
károv, teda iba osvedčená trojica Matej Behro, Matej 
Jancí a Niki Arany. Chlapci vo svojej kategórii dopad-
li veľmi dobre, keď Maťko Jancík kategóriu vyhral  
a Maťko Behro skončil tretí. Niki Arani má trocha 
smolu a trocha šťastie. Je totiž v mimoriadne silnej 
kategórii, kde prvých 5 dievčat cvičí oveľa lepšie ako 
väčšina chlapcov a dievčat vo 2 vyšších vekových 
skupinách. Navyše Niki pri cvičení urobila menšiu 
chybu a musela sa uspokojiť s bronzom. Napriek 
tomu mal tréner z ich vystúpenie radosť, lebo cvičia 
pekné tradičné karate.                           František Komora

Tieto preteky sú vytrvalostný beh - ultrama-
ratón, ktorý má už svoju tradíciu a patrí určite 
k najťažším pretekom na Slovensku. V tomto 
roku sa okrem 144 km trasy, bežali aj vzdia-
lenosti 40 a 86 km. Preteky sa konali od 17. 9. 
2021 (144 km trás ) do 18. 9. 2021 (ostatné trasy 
a štafety) a organizovala ich bratislavská firma 
Urban Services, s.r.o.

Pod hlavičkou púchovských karatistov sa 
súťaže zúčastnila aj Lenka Hiklová, ktorá v so-
botu 18. 9. 2021 vyrazila po prvý raz na trasu 
dlhú 86 kilometrov,s prevýšením +3266/-3360 
m zo Sološnice do Bratislavy. Trať absolvovala 
za necelých 12 hodín a vzhľadom na skúsenos-
ti s behom v horách a dobrú prípravu skončila 
v kategórii žien na treťom mieste. Vzhľadom na 
protipandemické opatrenia sa slávnostné odo-
vzdávanie medailí nekonalo, takže foto stupňa 
víťazov nemôžeme čitateľom poskytnúť. Ako 
povedala jedna z účastníčok, že závod sa nebe-
há kvôli medailovému umiestneniu, a že všetci 
účastníci s dobrou náladou sú víťazi, ale Len-
kina medaila urobila radosť určite nielen všet-
kým cvičiacim z CVČ ZŠ Gorazdova, kde Lenka 
chodí cvičiť a pomáhať s tréningom karate detí 
a dorastencov, ale aj všetkým, ktorí ju poznajú.       
                 František Komora, foto: FB

Dňa 18. 9. 2021 sa v meste Topoľčany uskutočnil 
míting „O pohár primátorky mesta Topoľčany“, kon-
krétne už 6.ročník. 

Pri účasti plavcov z 22 klubov zo SR, sa púchovskí 
reprezentanti rozhodne nestratili. Púchovská vý-
prava získala viacero medailových umiestnení, ako 
aj množstvo zlepšení osobných rekordov, keď pri 

62 absolvovaných štartoch bolo pokorených až 48 
osobných rekordov, pričom došlo aj k posunutiu 
historicky najlepšieho ženského výkonu v disciplí-
ne 50P. Všetkým našim reprezentantom ďakujeme, 
pričom im prajeme neustále zlepšovanie osobných 
rekordov a čo najlepšiu reprezentáciu seba, domáce-
ho klubu, ako aj mesta Púchov, ktorému ďakujeme 

za podporu. Zároveň ďaku-
jeme aj všetkým rodičom  
a podporovateľom plavec-
kého klubu, vedeniu plavec-
kého klubu, ako aj trénerom 
Mgr. Petrovi Rumanovi, Mgr. 
Danke Strelčíkovej, Mgr. Pe-
trovi Bílikovi, Mgr. Simonke 
Rusnákovej a Mgr. Martinke 
Močkovej. O šírenie dobrého 
mena púchovského pláva-
nia sa v Topolčanoch zaslú-
žili pretekári: Marek Hanták, 
Matej Kucej, Ivanka Šmigu-
rová, Jakub Šmigura, Tamara 
Beňová, Adriana Cenigová, 
Petronela Maráčková, Karin 
Šmigurová, Klára Labudíko-
vá, Simona Ciesarová a Pavol 
Beňo.                                          PB

Pohár Slovenskej federácie karate 
a bojových umení v Prievidzi

Púchovčanka na 
stupni víťazov 
v Štefánik trial

Pokračovanie úspešného ťaženia plavcov
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Mníšstvo a pustovníctvo je už v dnešnej modernej 
dobe pomerne zastaralý, možno dokonca postupne 
miznúci fenomén, ktorý sa dnes praktizuje len ojedi-
nele a skôr vo východných kultúrach. 

Orientácia spoločnosti vo všeobecnosti poväčšine 
na materiálno vytláčala pomaly fenomén dobrovoľ-
ného zriekania sa materiálnych vecí v prospech du-
chovného blaha a vidiny večného života. V životnej fi-
lozofie stredovekého človeka začínala snaha o spásu 
a večný život už tu na zemi. Mníšstvo malo niekoľko 
vývojových stupňov a formovalo sa postupne. Je to 
zložitý a dlhý dejinný proces, ktorý je komplikované 
stručne obsiahnuť. Kde siahajú dejiny mníšstva, čo 
asketický život obsahoval, aká je jeho podstata a ako 
vyzeral bežný deň stredovekého mnícha?

KDE SA TO VŠETKO ZAČALO... 
Kresťanské mníšstvo sa začalo formovať bezpro-

stredne po prenasledovaní kresťanov v Rímskej ríši 
v 3. a 4. storočí a čiastočne súvisí aj s budovaním 
cirkevnej správy. Svoje korene zapustilo najskôr 
na východe, v Egypte, Sýrii, Malej Ázii, Palestíne  
a Konštantínopole. Odtiaľ sa myšlienky pustovníc-
tva rozšírili do vtedajšieho sveta. Veľkou inšpiráciou 
pre prvých pustovníkov bol sám Ježiš Kristus, ktorý 
odišiel na 40 dní do púšte, aby rozjímal a modlil sa. 
Ďalším vzorom bol Ján Krstiteľ, ktorý prežil časť živo-
ta na púšti v chudobe, odriekaní a modlitbe. Samota, 
askéza, kontemplácia sa stali nástrojom ako dosia-

hnuť duchovné očistenie a harmóniu s Bohom a so 
svetom. Samotné slovo „mních“ pochádza zo slova 
monachos čo znamená „osamelý“.

Spočiatku sa stretávame so samostatne fungujúci-
mi pustovníkmi, ktorí vyhľadávali opustené miesta 
pre život, modlitbu a kontempláciu. Najčastejšie sa 
uchyľovali do vyššie položených jaskýň či pustovní. 
„Otec mníchov“ alebo „púštny otec“ - sv. Anton Veľký 
- pôvodom z Egypta, odišiel žiť do púšte asketický 
život. Rozdal svoj majetok a stal sa jedným z prvých 
púštnych pustovníkov. Za prvého pustovníka sa po-
važuje aj sv. Pavol z Téb, ktorý sa pred prenasledo-
vaním kresťanov, rozpútaným cisárom Déciom, ukryl 
na púšti. Napokon tu zostal a dožil svoj život v askéze.

Rozlišujeme dva typy mníšstva, a to eremitské (žob-
ravé, pustovnícke) a cenobitské (komunitné). Za za-
kladateľa tzv. organizovaného (cenobitského) mníš-
stva považujeme sv. Pachomia, ktorý žil na prelome 
3. a 4. storočia v Egypte. Pôvodne odišiel do púšte, 
aby sa venoval pustovníctvu. Uvedomil si nebezpe-

čenstvo samotárskeho života v púšti, navyše sa okolo 
neho začali združovať stúpenci, ktorí hľadali zmysel 
života v pustovníctve. Pachomios sa rozhodol založiť 
prvú monasteriu, teda kláštor. 

Bývali v dome, kde mal každý svoju celu. Aby spo-
ločenstvo fungovalo a vyhlo sa prípadným nedoro-
zumeniam, spísal pravidlá pre spoločný život členov. 
Môžeme teda povedať, že bol autor prvej mníšskej 
regule, na ktorej princípoch stoja takmer všetky na-
sledujúce rehole, ktoré postupne vznikali v európ-
skom priestore. Vrchol východného mníšstva nastal 
za Bazila Veľkého. Mníšstvu ako takému a aj všetkým 
novovznikajúcim reholiam dali základ dve regule 
– augustiniánska a benediktínska. Novovznikajúce 
rády väčšinou súviseli s nespokojnosťou jednotlivca 
s fungovaním cirkvi, teda z potreby niečo meniť, 
preto volili radikálny prístup vo forme reformy už 
existujúcej reguly či rehole. Postupne kláštory zakla-
dali tzv. fundátori, ktorí financovali všetky, alebo časť 
nákladov na stavbu. Napriek tomu, že fundátor mal 
zásluhy na výstavbe kláštora, jeho vstupy do chodu  
a organizácie boli eliminované. Bolo to z toho dôvo-
du, aby svetská moc príliš nevnikala za múry klášto-
rov. Čo sa, žiaľ, napokon postupne stalo. Prílišný vplyv 
sveta do života rehole sa stal osudným aj svetozná-
memu benediktínskemu kláštoru vo francúzskom 
Cluny. Neraz kláštory vlastnili a spravovali aj vlastné 
dediny. To si mohli dovoliť len bohaté opátstva. 

ŽIVOT V KLÁŠTORE NA PRÍKLADE BENEDIKTÍN-
SKEJ REHOLE 

Na území Európy založil prvý kláštor sv. Benedikt 
z Nursie. Jeho pôvodným úmyslom nebolo založiť 
novú rehoľu, lebo sám žil striedavo ako člen existujú-
ceho cenobitského spoločenstva a aj ako pustovník. 
V roku 529 založil na hore Monte Cassino v Taliansku 
prvý západoeurópsky kláštor. Tým sa stáva zakla-
dateľom prvej rehole benediktínov v Európe. Spísal 
regulu, z ktorej vychádzali neskôr takmer všetky eu-
rópske mníšske rády. Základným heslom benediktí-
nov bolo heslo „Ora et labora,“ čiže „Modli sa a pra-
cuj.“ Z to vyplýva, že okrem modlitieb, bohoslužieb, 
kontemplácie nad Svätým písmom, bola dôležitá aj 
manuálna práca. Nebolo nič nezvyčajné, ak popri 
kláštoroch vznikali okrem kostolov aj remeselnícke 
dielne, hospodárstva, hospice. Najvychýrenejším be-
nediktínskym opátstvom bolo Cluny (dnešné Fran-
cúzsko), ktoré bolo založené už v 10. storočí. Svoj 
vrchol dosiahlo za opáta, mysliteľa, a filozofa Petra 

Ctihodného v 12. storočí. Prekvitala v ňom filozofia, 
vzdelanosť, zdokonalil sa tu gregoriánsky chorál, kto-
rý si dnes spájame práve s obdobím stredovekých 
katedrál. Toto duchovné miesto dokonca ovplyvnilo 
na istý čas aj dvorskú etiketu a kultúru na kráľov-
ských dvoroch. 

Na čele kláštora stál opát. Bola to kľúčová osoba, 
ktorá zabezpečovala styk s verejným svetom, nebol 
viazaný názormi ani radami spolubratov. Hierarchia 
v kláštore fungovala na princípe „otcovskej auto-
kracie.“ Bol duchovným vodcom, učiteľom, spoved-
níkom mníchov. Jeho voľba nebola obmedzená 
vekom a volili ho bratia spomedzi seba. K opátovej 
právomoci patrilo menovanie rôznych funkcií, ktoré 
súviseli s chodom a organizáciou kláštora. Zaujíma-
vé je, že napríklad opát Panonhalmského opátstva 
(dnešné Maďarsko) bol vždy automaticky volený za 
biskupa. Opáti a abatiše (predstavené kláštora) boli 
poväčšine z vysokopostavených šľachtických rodín. 
V stredoveku bolo zvykom, že minimálne jeden člen 
aristokratickej rodiny musel zasvätiť svoj život Bohu 
a Cirkvi. Benediktíni boli najvýznamnejším mníšskym 
rádom, nositeľom kultúry a vzdelania až do 11. - 12. 
storočia, kedy začínajú vznikať nové rehole, odnože 
od benediktínskej. 

Deň mnícha sa delil na viacero častí, a to medzi prá-
cu, modlitbu a kontempláciu. Ich povinnosťou bolo 
zúčastňovať sa na modlitbách nočných (1. - 2. hodina 
ranná), ranné chvály (4. hodina – do svitu), ďalej bol 
čas modlitieb delený na tzv. malé hodinky (primy, 
tercie, nony, vešpery a završovalo to kompletórium). 
Značnú časť ich dňa tvorila modlitba, čítanie z Biblie, 
spev, žalmy, kontemplácie. 

Čas sa našiel aj na manuálnu prácu. Mnoho kláš-
torov disponovalo hospodárstvom, zabezpečujúci 
chod, vlastnú obživu a zásobovanie kláštora. Bolo 
samostatnou hospodárskou jednotkou. Obyvate-
lia kláštora žili z práce vlastných rúk. Venovali sa 
poľnohospodárstvu, ovocinárstvu, vinohradníc-
tvu, pestovali obilie. Dokonca prenajímali vlastné 
krčmy. Mnísi boli prekvapivo aj zruční remeselníci  
a inžinieri. Vo vodnom inžinierstve vynikali cisterciti, 
ktorí zdokonalili systém rybníkov na chov rýb. Vedeli 
zručne odvodňovať močiare, stavali mlyny. S lopotou 
prichádzalo aj ubúdanie síl, ktoré bolo potrebné do-
plniť jedlom. Sv. Benedikt napríklad nepredpisoval 
jasne stanovený jedálniček, no denná dávka chleba 
nemala prekročiť 300 g, mali sa variť dve teplé jedlá 
za deň. Na tanieri mníchov ste našli aj zeleninu (hlav-
ne strukoviny) a ovocie. Dodržiavali však prísny pôst 
v prikázané dni. Zdržiavali sa mäsitých jedál zo štvor-
nohých zvierat, preto prevažovali v jedálničku najmä 
ryby a výnimočne hydina. Na stoloch nechýbali ani 
mliečne výrobky, z ktorých exceloval syr. Okrem vody 
mnísi obľubovali víno. Radi pili aj pivo, ktoré si sami 
varili. Vyrábali rôzne destiláty, likéry, ktoré ale využí-
vali v bylinárstve a liečiteľstve. Stolovanie bolo tiež 
prísne dané a staral sa oň refektorarius. Musel poznať 
servírovací poriadok - kedy, koľko a komu čo naložiť 
na tanier. Zaujímavé je, že prídel vína súvisel s púš-
ťaním žilou, čo malo zabezpečiť čistenie tela. Bola to 
prevencia pred vysokým krvným tlakom a pohlav-
nou náruživosťou. V kláštore sa dodržiaval aj prísny 
pôst, a to tri dni v týždni – pondelok, stredu a pia-
tok. Pôstom mnísi bojovali proti zlým myšlienkam, 
bol súčasťou askézy. Asketickým prostriedkom bola 
aj mlčanlivosť silentium. Rád kartuziánov pojal ml-
čanie dokonca medzi základné pravidlá rádu. Mnísi 
žili pomerne vyváženým životným štýlom. Zo zázna-
mov vieme, že ochorením tráviaceho traktu trpeli len 

Mystérium života mníchov
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výnimočne. Dokonca archeologické správy hovoria 
o tom, že úmrtnosť mníchov v mladom veku bola 
zriedkavá. 

Pri každom kláštore ste mohli nájsť hospic, špitál, 
kde sa starali o chorých a starých mníchov, ale aj  
o chorých ľudí, ktorým nemal kto podať pomocnú 
ruku v trápení alebo si nemohli dovoliť drahého felči-
ara. Mnísi boli vzdelaní bylinkári. Pestovali si vlastné 
bylinkové záhrady, z ktorých bylinky využívali na do-
chucovanie jedál, ale primárne na liečenie neduhov. 
Z ich rúk vzišlo mnoho krásnych herbárov. Z nášho 
územia pochádza aj krásny herbár od Lietajúceho 
Cypriána, ktorý žil na Červenom Kameni v 18. storočí 
a bol správcom tunajšej lekárne. Zo žien sa zvýraznila 

v 12.storočí abatiša benediktínskeho ženského kláš-
tora v Bingene, sv. Hildegarda, ktorej meno dodnes 
nesú mnohé spoločnosti, ktoré sa zaoberajú lieče-
ním pomocou sily bylín. Patrila naozaj k popredným 
kapacitám prírodného liečiteľstva danej doby. 

Kláštory boli rovnako kolískou stredovekej vzdela-
nosti. V skriptóriách denne usadali mnísi k prepiso-
vaniu a písaniu kníh. Ich diela dosahujú nevídanú 
dokonalosť. Krásne ozdobné písmo, precízne ručne 
maľované ilustrácie. To všetko si vyžadovalo hodiny, 
mesiace, či dokonca roky tvrdej práce, umeleckého 
talentu a zručnosti. Pred vynálezom kníhtlače bolo 
ručné písanie jediný spôsob zrodu kníh. Pracovníci 
v skriptóriách sa delili na odpisovačov, iluminátorov 
a kníhviazačov. Výsledkom ich práce boli nádherné, 
dnes neskutočne cenné, iluminované rukopisy. Za 
múrmi kláštorov ste mohli nájsť rozsiahle, obsahovo 
bohaté knižnice s rôznym spektrom tém. Zaujímavé 
je, že sa tam nachádzali aj tzv. zakázané knihy, ktoré 
sa bežne čítať nemohli. Patrili k nim napríklad rukopi-
sy z čias antiky a týkali sa prevažne filozofie. Na Aris-
totela, Platóna či Sokrata pozerala väčšinou stredo-
veká cirkev s nevôľou. Keďže bola stredoveké laická 
spoločnosť prevažne nevzdelaná, kultúru držali nad 
vodou kláštory. Nebolo nič neobvyklé, ak ani sám pa-
novník nevedel čítať či písať. Z toho dôvodu mnoho 
klerikov pôsobilo na kráľovských či šľachtických dvo-
roch ako notári, sekretári, učitelia a pod. 

NAJROZŠÍRENEJŠIE MNÍŠSKE RÁDY V STREDO-
VEKOM UHORSKU 

Prvými priekopníkmi zakladania kláštorov v Uhor-
sku bol kráľ Štefan a jeho otec Gejza, neskôr Ladislav 
I. a Ondrej II. Najstarší západoeurópsky rád bene-
diktínov mal v Uhorsku svoje sídlo v Panonhalme, na 

More
Sila s osudom sa popasovať,
zmeniť more túžba tichá,
na krídlach albatrosa,
ktorý slaným vetrom dýcha.

Zavri oči, do diaľky leť Félix,
bájny prúdov vládca,
život nekladie ti prekážky
v šťastnej plavbe do paláca.
 
Výhovorky nehľadaj,
tým, čo milovať ťa neprestali
smútok zanechaj,
tým, čo budú, v ústrety sa poberaj.
 
Spomienok vietor ukryje sa v mori,
jedného dňa pohltí ho čas,
navždy dvíhať v tebe vlny bude,
keď sa dotkneš domoviny zas.

Venované Felixovi M. 
a jeho jachte Bratislava

Autor: Jaroslav Martiš, foto: Peter Ondruš

Vesmír podľa J. M.

v stredovekých kláštoroch
Zobore v Nitre, v Hronskom Beňadiku, v Bzovíku. 

Mlčanliví kartuziáni, ktorých založil Bruno Kolínsky, 
našli svoj domov na Spiši. Sídlili v Slovenskom raji, 
na Skale útočišťa. Istý čas pobudli v Levoči, a to po-
čas husitských vojen. V stredoveku sme kartuziánov 
mohli nájsť aj v Erci alebo Lechnici. 

Siví mnísi, teda cisterciti, obývali Spišský Štiavnik, 
kam prišli v 13. storočí z iniciatívy panovníka Ond-
reja II. Ich ideológia bola založená na jednoduchosti. 
Žiad ne honosné liturgie, odmietali feudálne zdroje či 
dary, obľubovali minimalizmus. Boli veľmi zručnými 
remeselníkmi. Vďaka nim sa na našom území rozvi-
nulo rybnikárstvo a účelový chov rýb.

Rád kazateľov, teda dominikáni, ktorých založil Do-

minik Guzman, razia spolu s františkánmi i kartuzi-
ánmi ideológiu žobravých reholí. Ich domovom boli 
mestá Košice, Trnava, Banská Štiavnica, Kláštor pod 
Znievom a Gelnica. Nasledovníci sv. Františka z Assisi 
sa usadili najskôr v Čanádskej diecéze, na Sloven-
sku našli svoj domov napríklad vo Fiľakove, Skalici, 
Okoličnom, Košiciach, Bardejove. 

Stúpenci sv. Norberta zo Xantenu, teda premon-
štráti, mnísi bieleho rúcha, (rád rehoľných kanoni-
kov) sídlili primárne vo Veľkom Varadíne (Maďarsko), 
odkiaľ sa bratstvo rozšírilo do Jasova, kde sídlia do-
dnes. 

Menej známi, no o nič menej význačný rád pustov-
níkov kamaldulov (rád bielych benediktínov), našiel 
svoj domov v Červenom Kláštore a na Zobore v Nitre. 

V ľudových povestiach a legendách sa dozvedáme 
aj o prítomnosti najznámejšieho vojensko-mníšske-
ho rytierskeho rádu Templárov na území Slovenska, 
ktorý zohrával dôležitú úlohu nielen počas križiac-
kych výprav do Svätej zeme, ale aj v rozvíjajúcom sa 
európskom bankárstve. Je najpravdepodobnejšie, že 
sa naozaj jedná len o legendy, nakoľko o ich existen-
cii na Slovensku máme mizivé množstvo autentic-
kých písomných prameňov. Traduje sa, že ich sídlom 
mohla byť obec Lukáčovce pri Nitre. Pravdivosť tejto 
informácie ostáva predmetom výskumov archeoló-
gov a historikov. 

Faktom ostáva, že život v stredovekom kláštore 
nebol jednoduchý. Nebolo to len o modlitbách, kon-
templácii. Okrem prerušovaného spánku kvôli noč-
ným modlitbám, by vás za kláštornými múrmi čakala 
náročná fyzická práca, pretože mnísi žili z práce vlast-
ných rúk. Vďaka nim prežila kultúra „obdobie temna“ 
a nevzdelanosti. Mníchom vďačíme za krásne ilumi-

nované knihy, z ktorých sa dnes dozvedáme mno-
ho pozoruhodných informácií, ktoré nám odhaľujú 
rôzne zaujímavosti z dejín svetských, ale aj tých 
cirkevných. Ich zásluhou máme mnoho poznatkov  
z oblasti bylinkárstva, rybnikárstva, pivovarníctva. Na 
to, aby ste zažili atmosféru stredovekých kláštorov, 
nemusíte chodiť ďaleko. Stačí sa ponoriť do tónov 
gregoriánskeho chorálu a nechať sa uniesť hudbou 
stredovekých katedrál.

Dominika Kukučová, Vlastivedné múzeum  
v Považskej Bystrici,  ilustr. foto: S. Flimmel 
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Futbal - 2. liga muži

MŠK Púchov – Šamorín 2:1 (0:0)
Góly: 72. Holiš, 88. Holiš – 49. Vrábel
ŽK: Ullman, Holiš, Pavlovič, Lacko, Martinček – 

Vrábel, Leginus, Štefanka, Baez, ČK: Boateng, roz-
hodcovia: Benedik – Bobko, Tokoš, 356 divákov

Po úvodnom oťuká-
vaní prevzali taktovku 
stretnutia do svojich 
rúk futbalisti MŠK 
Púchov. Tí už konečne 
chceli prekonať málo 
vídanú smolu, ktorá 
ich sprevádza týmto 
futbalovým ročníkom. 
Do desiatej minúty 
Púchovčania zahrávali 

niekoľko centrov do pokutového územia hostí, tí 
ich však bezpečne zachytávali, prípadne odvracali 
do bezpečia. V 12.minúte sa zrodila sľubná šanca, 
loptu smerujúcu na Holiša na hrote domáceho 
útoku však v poslednej chvíli domáci odvrátili na 
roh. O tri minúty neskôr si Mráz pekne spracoval 
loptu v pokutovom území, jeho následná strela 
však mierila len do bočnej siete. Až do 25. minúty 
hostia nepredviedli v útočnej fáze prakticky nič 
nebezpečné, na druhej strane tlak Púchovčanov 
bol jalový, bez vyloženejších príležitostí. Až v 27. 
minúte sa v tutovke ocitol Mráz, jeho lopta hla-
vou však smerovala do stredu bránky, kde stál 
brankár hostí. Tomu síce lopta z náručia vypadla, 
na púchovskej strane však nebolo hráča, ktorý 
by ju dotlačil do siete. V 31.minúte rozhodca vy-
lúčil hosťujúceho Boatenga, ktorý v prerušenej 
hre udrel lakťom do brucha jedného z Púchovča-
nov. Tlak domácich pokračoval, hralo sa praktic-
ky na jednu bránku. Do šance sa dostal Ullman,  
v páde však netrafil bránku. Na druhej strane moh-
li Šamorínčania streleckú impotenciu domácich 
potrestať v nadstavenom čase prvého polčasu, 
kedy sa po spolupráci Vrábla s Laginusom ocitol  
v stopercentnej šanci Laginus. Sám pred domá-
cim brankárom však prestrelil bránku. 

Šok pre Púchovčanov prišiel už po štyroch 
minútach druhého polčasu. Vráblovu strelu síce 
ešte domáci brankár Strelčík vyrazil a Vrábel ju 
napriek snahe brániaceho Martinčeka poslal do 
domácej siete – 0:1. Púchovčania pridali, no na 
trávnik sa vniesla nervozita, ktorá sa prejavila 
niekoľkými konfliktmi medzi hráčmi na ihrisku. 
Hostia sa zamerali na ubránenie jednogólového 
vedenia, no niekoľkokrát ukázali aj útočné snahy. 
V 72.minúte sa domáci futbalisti konečne dočka-
li odmeny za svoju iniciatívu. Po rýchlej krídelnej 
akcii a následnom centri do pokutového územia 
si Holiš urobil priestor medzi dvomi brániacimi 
hráčmi a hlavou poslal oblúčikom loptu ponad 
hosťujúceho brankára do siete – 1:1. Domáci 
stupňovali tlak, no v ich hre bolo veľa nepresností. 
V 82.minúte po rohovom kope hostia ešte loptu 
odvrátili do bezpečia, následná strela Kapusniaka 

mierila nad bránku. O chvíľu Šamorínčania odvrá-
tili centrovanú loptu na rohový kop, no po ňom 
už domáci udreli. Dve minúty pred koncom riad-
neho hracieho času prišla odmena za neúnavnú 
aktivitu v podobe víťazného gólu. Strelil ho po 
rohovom kope opäť hlavou Holiš, ktorý namieril 
presne do pravého rohu hosťujúcej bránky – 2:1. 
Hostia vzápätí dvakrát vystriedali, no ohroziť Strel-
číka sa im už nepodarilo. Čo sa im však podarilo, 
bolo niekoľko surových zákrokov, o červenú kartu 
si koledoval hosťujúci Bjekič po zákernom  zákro-
ku zo zadu na jedného z púchovských futbalistov. 
Púchovčania už premiérové víťazstvo v tomto roč-
níku uhájili napriek tomu, že arbiter nadstavoval 
sedem minút. Prvý trojbodový zásah tak prišiel 
na konto Púchova až po tretine súťažného roční-
ka. Verme, že bude častejším javom. Púchovčania 
môžu víťazstvo potvrdiť už v sobotu, kedy cestujú 
na trávnik posledného nováčika z Námestova. 

Zostava MŠK Púchov: 
Strelčík – Martinček, Pavlovič, Kopičár, Lacko, 

Kopiš (64. D. Pilný), Loduha, Holáň, Mráz (78. Ka-
pusniak), Ullman (75. Krčula), Holiš, tréner Lukáš 
Kaplan 

Zostava FC ŠTK 1914 Šamorín: 
Veszelinov – Pančík, Nagy, Leginus, Oinkono-

mou, Fuják (89. Jančo), Vrábel (57. Bahi), Baez 
(Bjekič), Stašík, Štefanka (89. Dolinský), Boateng, 
tréner Michal Kuruc 

Ostatné výsledky 10. kola:
Petržalka – Podbrezová 0:1, Slovan Bratislava B 

– Námestovo 3:0, Dubnica nad Váhom – Banská 
Bystrica 0:1, Komárno – Košice 1:1, Žilina B – Ro-
hožník 1:1, Bardejov – Humenné – odložené na 
27. 10., Trebišov – Skalica – odložené na 3. 11.
1. B. Bystrica 10 7 2 1 22:6 23
2. Podbrezová 10 7 0 3 20:12 21
3. Humenné 9 6 2 1 13:5 20
4. Komárno 10 6 2 2 15:8 20
5. Skalica 8 5 2 1 8:3 17
6. Petržalka 9 5 1 3 17:8 16
7. Žilina B 10 4 3 3 24:15 15
8. Košice 10 4 2 4 21:15 14
9. Trebišov 9 4 2 3 8:9 14
10. Šamorín 10 4 1 5 19:16 13
11. Dubnica 10 3 3 4 16:16 12
12. Rohožník 10 3 1 6 12:22 10
13. Slovan B 10 2 2 6 8:23 8
14. Bardejov 9 1 3 5 10:14 6
15. MŠK Púchov 10 1 3 6 9:16 6
16. Námestovo 10 0 1 9 5:39 1

Program 11. kola:
MŠK Námestovo – MŠK Púchov (2. 10.  

o 15.00), Podbrezová – Trebišov, Šamorín – Ko-
márno, Košice – Petržalka, Banská Bystrica – Žilina 
B, Humenné – Slovan Bratislava B, Skalica – Dub-
nica nad Váhom, Rohožník - Bardejov  

Muži MŠK Púchov po tretine súťaže prelomili 
smolu, vybojovali víťazstvo nad Šamorínom

Až v desiatom kole druhej futbalovej ligy prelomili futbalisti MŠK Púchov (v bielom) smolu, ktorá ich spre-
vádzala od začiatku súťažného ročníka a vďaka dvom gólovým hlavičkám Holiša si vybojovali prvé víťaz-
stvo v súťaži.                           Ilustračné foto: Slavomír Flimmel  
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Výsledkový servis futbalových súťaží mužov

3. liga muži

6. liga muži

4. liga muži

5. liga muži

7. liga muži

8. kolo: 
Lednické Rovne – Beluša 0:1 (0:0), 83. Gašpar, Levi-

ce – Častkovce 1:1, Galanta – Nitra 2:0, Zlaté Moravce 
B – Šaľa 0:5, Malženice – Považská Bystrica 0:1, Veľké 
Ludince – Partizánske 1:1, Kalná nad Hronom – Myja-
va 2:1, Nové Zámky – Marcelová 1:0
1. P. Bystrica 10 8 2 0 22:4 26
2. Beluša 10 7 2 1 20:9 23
3. Myjava 10 5 3 2 16:8 18
4. Malženice 10 4 5 1 16:9 17
5. V. Ludince 10 4 4 2 19:13 16
6. N. Zámky 10 5 1 4 16:13 16
7. Kalná 10 4 4 2 16:14 16
8. Galanta 10 4 2 4 16:16 14
9. Marcelová 10 3 4 3 11:9 13
10. Imeľ 10 3 4 3 10:12 13
11. Šaľa 10 3 3 4 20:13 12
12. Nitra 10 4 0 6 11:17 12
13. Častkovce 10 3 2 5 16:14 11
14. Nové Mesto 10 3 1 6 14:14 10
15. L. Rovne 10 3 1 6 6:12 10
16. Partizánske 10 2 3 5 12:22 9
17. Levice 10 1 3 6 7:29 6
18. Zl. Moravce B 10 1 2 7 9:29 5

8. kolo: Gbely – Vrbové 3:3, Ladce – Horná Krupá 
4:0, Domaniža – Kvašov 4:2, Jaslovské Bohunice - Ra-
dimov 1:0, Hlohovec – Boleráz 0:7, Prievidza – Prečín 
1:0, Trebatice – Bánovce nad Bebravou 1:0, Trenčian-
ske Stankovce – Dolné Vestenice 2:0
1. J. Bohunice 10 9 1 0 30:10 28
2. Boleráz 10 8 0 2 28:9 24
3. Lehota 8 7 1 0 31:4 22
4. T. Stankovce 9 5 3 1 16:6 18
5. Domaniža 10 5 3 2 24:19 18
6. H. Krupá 10 6 0 4 20:20 18
7. Vrbové 10 5 2 3 19:16 17
8. Piešťany 9 5 1 3 30:12 16
9. Prečín 10 5 0 5 17:11 15
10. Gbely 10 4 1 5 20:19 13
11. Trebatice 10 3 3 4 19:20 12

8. kolo: 
Jasenica – Uhrovec 0:3, Bolešov – Handlová 4:0, 

Brvnište – Veľké Uherce 0:0, Kanianka – Plevník-Drie-
nové 1:5, Pruské – Košeca 0:2, Horná Poruba – Mel-
čice-Lieskové 2:0, Chocholná-Velčice Podolie 2:2, 
Chynorany – Zemianske Kostoľany 2:0
1. V. Uherce 8 6 1 1 20:2 19
2. Bolešov 8 6 1 1 20:4 19
3. Uhrovec 8 4 3 1 17:12 15
4. H. Poruba 8 5 0 3 12:9 15
5. Brvnište 8 4 3 1 9:6 15
6. Chocholná 8 3 4 1 19:11 13
7. Chynorany 8 4 1 3 16:8 13
8. Plevník 8 4 1 3 21:16 13
9. Pruské 8 3 2 3 12:13 11
10. Podolie 8 3 1 4 15:15 10
11. Košeca 8 3 0 5 14:17 9
12. Melčice 8 3 0 5 11:15 9
13. Z. Kostoľany 8 2 2 4 8:15 8
14. Handlová 8 2 1 5 6:20 7
15. Kanianka 8 2 0 6 12:28 6
16. Jasenica 8 0 0 8 5:26 0

8. kolo:
Streženice – Lysá pod Makytou 3:2 (2:2)
Góly: Petrušek 2. Loduha – Veteška, Maslák
Papradno – Udiča 2:1 (1:1)
Góly: Jeleník, Šmulík – T. Drblík, M. Drblík
Košecké Podhradie – Šebešťanová 3:1 (2:0)
Góly: Staňo 2, Mišovec – Číž
Mikušovce – Sverepec 3:0 (2:0)
Góly: Decký, Matejička, Ruman
Podmanín – Visolaje 5:1 (2:0)

8. kolo:
Bodiná – Dulov 4:1, Lednica – Fan Club Púchov 10:1 

(8:1), Bezák 3, Ilavský 4, Matúš, Hanták, Červený – 
Kotris, Kameničany – Tŕstie  0:5, Prejta – Orlové 2:3, 
Horovce – Kolačín 2:0 (1:0), Kebis, Hruška, Pružina – 
Praznov 1:1, Vrchteplá – Červený Kameň 3:1  

1. Praznov 8 7 1 0 33:6 22

2. Tŕstie 8 7 0 1 38:8 21

3. Bodiná 8 7 0 1 34:11 21

4. Horovce 8 6 0 2 21:9 18

5. Kolačín 8 4 0 4 36:17 12

6. Lednica 8 4 0 4 25:16 12

7. Pružina 8 3 3 2 26:21 12

8. Dulov 8 3 1 4 20:22 10

9. Vrchteplá 8 3 1 4 20:23 10

10. FC Púchov 8 3 0 5 22:47 9

11. Prejta 8 2 1 5 17:35 7

12. Orlové 8 2 0 6 16:35 6

13. Č. Kameň 8 1 1 6 13:30 4

14. Kameničany 8 0 0 8 3:44 0

Góly: Sovík, Pilár 2, Kubiš, vlastný – Kujaník 
Tuchyňa – Dolné Kočkovce 7:4 (4:3)
Góly: Štefula 5, Adamovič 2 – Mišík 2, Ocelík, Pilát
Nová Dubnica – Dohňany 6:1 (2:1)
Góly: Šukala 2, Balon 2, Pecuš, Beňo – Klučka

1. Podmanín 8 5 0 3 19:9 15
2. Streženice 8 5 0 3 20:18 15
3. D. Kočkovce 8 5 0 3 17:16 15
4. N. Dubnica 8 4 2 2 22:12 14
5. Šebešťanová 8 4 2 2 16:11 14
6. Tuchyňa 8 3 4 1 18:12 13
7. Udiča 8 3 3 2 16:9 12
8. Mikušovce 8 4 0 4 11:15 12
9. Sverepec 8 3 1 4 9:16 10
10. Papradno 8 2 3 3 14:14 9
11. Dohňany 8 3 0 5 14:21 9
12. Lysá 8 2 2 4 15:15 8
13. Visolaje 8 3 1 4 19:20 7
14. K. Podhradie 8 1 0 7 6:28 3

12. Ladce 10 3 1 6 13:22 10
13. Kvašov 10 3 0 7 8:22 9
14. Radimov 10 2 2 6 10:19 8
15. Prievidza 9 2 1 6 10:24 7
16. D. Vestenice 9 1 2 6 9:30 5
17. Hlohovec 10 1 1 8 5:30 4
18. Bánovce 8 1 0 7 3:19 3

Stolný tenis

Úvodným dvojkolom odštartovali krajské stol-
notenisové súťaže. Vo štvrtej lige Trenčianskeho 
samosprávneho kraja má Púchovský okres dvoch 
zástupcov – Dolné Kočkovce a Lysú pod Maky-
tou. Už úvodné dvojkolo poznačila tretia vlna 
pandémie nového koronavírusu, pre karanténu 
či ochorenia niekoľko stretnutí odložili. Týka sa 
to aj Slovana Dolné Kočkovce, ktorý neodohral 
svoje stretnutia v Pruskom a v Novom Meste nad 
Váhom. Lysá pod Makytou obe svoje stretnutia 
prehrala.

Výsledky: 1. kolo:
Pruské – Lysá pod Makytou 10:8, Kopačka, Ja-

kúbek, Hikel po 2, Ondruška 3, štvorhra – Panáček 
4, Schultz 3, štvorhra, Chocholná-Velčice – Prusy 
4:14, Lazany B – Ladce 7:11, Trenčianske Jastrabie 
– Medeko Považská Bystrica 9:9, stretnutia Nové 
Mesto nad Váhom C – Dolné Kočkovce, Trenčian-
ske Bohuslavice – Dolný Moštenec odložili

2. kolo: Nové Mesto nad Váhom C – Lysá pod 
Makytou 14:4, Panáček 2, Schulcz 1, štvorhra, La-
zany B – Trenčianska Teplá B 10:8, stretnutia Prus-
ké – Dolné Kočkovce, Trenčianske Jastrabie – Dol-
ný Moštenec, Trenčianske Bohuslavice – Medeko 
Považská Bystrica odložili, Ladce mali voľno 

Už v piatok by mali úvodnými kolami odštarto-

vať aj oblastné stolnotenisové súťaže.  V štyroch 
súťažiach  (5. - 8. liga) je hneď niekoľko zástupcov 
Púchovského okresu. V 5. lige by mali hrať z okre-
su Púchov hneď štyri družstvá - rezerva Dolných 
Kočkoviec, Beluša, Dohňany a Horná Breznica. 
V šiestej lige Púchovský okres zástupcu nemá.  
V siedmej lige ho budú reprezentovať  Púchov A, 
Púchov B a Dohňany B a v ôsmej lige rezerva Belu-
še, Lednica a Dolné Kočkovce C. 

O tom, či krajské a oblastné stolnotenisové súťa-
že nepostihne rovnaký osud, ako v minulej sezó-
ne, sa rozhodne v závistlosti od vývoja pandemic-
kej situácie.               (pok)

Začali sa krajské súťaže, oblastné odštartujú v piatok 
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže 
2. liga dorast U19 4. liga starší žiaci - SEVER

2. liga dorast U17

Všetko o futbale:

www.futbalnet.sk

6. liga dorast

Púchovské noviny 
aj na Facebooku

9. kolo: 
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom 2:4 (1:1), 

Šeroň, Lichner – Štefanec, Jambrich, Dobias, Ondrá-
šek, Komárno – Myjava 2:1, Skalica – Inter Bratislava 
3:0, Krakovany – lokomotíva Trnava 0:1, Zlaté Morav-
ce – Karlova ves Bratislava 3:0, Šamorín – Senec 3:2, 
Partizánske – Piešťany 1:2, Domino – Nitra 1:2
1. Skalica 9 7 1 1 24:13 22
2. Komárno 9 6 2 1 23:10 20
3. Zl. Moravce 8 6 1 1 26:9 19
4. Dubnica 9 5 2 2 17:12 17
5. MŠK Púchov 9 5 1 3 24:16 16
6. Nitra 9 4 2 3 18:16 14
7. Inter 9 4 2 3 9:10 14
8. Myjava 9 3 2 4 13:10 11
9. Šamorín 9 3 2 4 20:21 11
10. Domino 9 2 4 3 10:11 10
11. Trnava 9 3 1 5 6:10 10
12. Karlova Ves 8 2 2 4 7:13 8
13. Senec 8 1 4 3 8:13 7
14. Partizánske 9 2 1 6 12:25 7
15. Piešťany 9 2 0 7 7:22 6
16. Krakovany 8 0 3 5 2:15 3

Program 10. kola: 
Spartak Myjava – MŠK Púchov (3. 10. o 10.00), 

Lokomotíva Trnava – Zlaté Moravce, Inter Bratislava 
– Krakovany, Dubnca nad Váhom – Skalica, Domino 
– Komárno, Nitra – Piešťany, Senec – Partizánske, Kar-
lova Ves Bratislava – Šamorín

9. kolo:
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom 1:1 (1:0), Ku-

šík – Báchorík, Kománro – Myjava 3:1, Skalica – Inter 
Bratislava 0:3, Krakovany – Lokomotíva Trnava 1:3, 
Zlaté Moravce – Karlova Ves Bratislava 0:0, Partziáns-
ke – Piešťany 1:2, Domino – Nitra 3:0
1. Inter 9 7 1 1 25:8 22
2. Komárno 9 6 1 2 24:11 19
3. Trnava 9 6 1 2 20:10 19
4. Zl. Moravce 8 5 3 0 18:2 18
5. Dubnica 9 5 3 1 24:10 18
6. Šamorín 8 5 1 2 14:11 16
7. Domino 9 4 3 2 19:11 15
8. Karlova Ves 8 4 2 2 18:13 14
9. Piešťany 9 3 1 5 16:19 10
10. Senec 7 2 3 2 7:6 9
11. MŠK Púchov 9 2 3 4 11:17 9
12. Nitra 9 2 2 5 10:21 8
13. Skalica 9 1 4 4 5:13 7
14. Krakovany 8 1 2 5 8:21 5
15. Partizánske 9 0 1 8 8:30 1
16. Myjava 9 0 1 8 7:31 1

Program 10. kola: 
Spartak Myjava – MŠK Púchov (3. 10. o 

12.30.00), Lokomotíva Trnava – Zlaté Moravce, Inter 
Bratislava – Krakovany, Dubnca nad Váhom – Skalica, 
Domino – Komárno, Nitra – Piešťany, Senec – Parti-
zánske, Karlova Ves Bratislava – Šamorín

1. kolo: 
Plevník-Drienové – Prečín 5:0, Papradno – Jasenica 

0:8, Udiča – Beluša 2:3 (0:3), Cigánik 2 – Prostredný 
2, Zaťko

2. kolo: 
Beluša – Plevník-Drienové 1:8 (0:6), Hoferík, Dolná 

Mariková – Prečín, Jasenica – Udiča 5:0
3. kolo: 
Plevník-Drienové – Jasenica 2:1
4. kolo: 
Jasenica – Prečín 5:0, Domaniža – Udiča 11:0, Dol-

ná Mariková – Beluša 1:3 (1:0), Tuťník – Kubina, Zbín, 
Čamaj

5. kolo: 
Papradno – Dolná Mariková 3:1, Beluša – Jasenica 

4:2 (2:1), Belobrad, Hoferík, Zbín, Koncová
6. kolo: 
Papradno – Udiča 0:2, Dolná Mariková – Jasenica 

0:5
1. Jasenica 6 4 0 2 26:6 12
2. Plevník 3 3 0 0 15:2 9
3. Beluša 4 3 0 1 11:13 9
4. Domaniža 1 1 0 0 11:0 3
5. Papradno 3 1 0 2 3:11 3
6. Udiča 4 1 0 3 4:19 3
7. D. Mariková 4 0 1 3 3:12 1
8. Prečín 3 0 1 2 1:11 1

4. liga starší žiaci - JUH

1. kolo: 
Ladce – Mikušovce 2:6
2. kolo: 
Bolešov – Lysá pod Makytou 5:5 (1:1), Kis 2, Chalu-

pek, Duvač, Rajníček – Koleno 3, Kákoš, Kauzal, Miku-
šovce – Dubnica nad Váhom 1:0, Košeca – Ladce 7:0

3. kolo: 
Košeca – Dubnica nad Váhom 2:4, Fan Club Púchov 

– Mikušovce 4:1 (3:1), Dovičin, Pecko, Kuchárik, Mikuš 
– Vaculík, Nová Dubnica – Bolešov 5:0

4. kolo: 
Mikušovce – Lysá pod Makytou 2:1 (1:1), Matejič-

ka, Klimo – Koleno, Košeca – Fan Club Púchov 1:9 
(0:3), Kutej – Húževka 3, Bednár 2, Okrajek, Katreňak, 
Cabúk, Ladce – Dubnica nad Váhom B 1:9

5. kolo: 
Lysá pod Makytou – Košeca 1:2 (0:1), Koleno – 

Daňo, Gajdoš, Fan Club Púchov – Ladce 13:0 (9:0), 
Bednár 3, Mikuš 2, Huževka 2, Šafárik 2, Okrajek 2, 
Pecko, Katreňák, Mikušovce – Nová Dubnica 1:6

6. kolo: 
Mikušovce – Bolešov 4:2, Košeca – Nová Dubnica 

3:3, Ladce – Lysá pod Makytou 6:1 (2:0), Pasqualon 2, 
Števanka, Jáňa, Tupý, Faturík – Lysý
1. FC Púchov 4 4 0 0 35:6 12
2. Mikušovce 6 4 0 2 15:15 12
3. N. Dubnica 4 3 1 0 20:4 10
4. Dubnica B 4 3 0 1 17:5 9
5. Košeca 5 2 1 2 15:17 7
6. Ladce 5 1 0 4 9:36 3
7. Lysá 5 0 1 4 8:21 1
8. Bolešov 5 0 1 4 12:27 1

1. kolo: 
Ilava – Horná Poruba 3:1, Praznov – Beluša 4:3, Plev-

4. liga mladší žiaci

ník-Drienové – Domaniža 10:3, Prečín – Sverepec 3:1
2. kolo: 
Fan Club Púchov – Ilava 0:0, Beluša – Plevník-Drie-

nové 0:5, Horná Poruba – Praznov 2:5, Sverepec – Do-
maniža 3:6

3. kolo: 
Plevník-Drienové – Horná Poruba 3:0, Praznov – 

Fan Club Púchov 2:6, Ilava – Prečín 3:4, Domaniža – 
Beluša 5:3

4. kolo: 
Sverepec – Beluša 1:8, Horná Poruba – Domaniža 

2:4, Praznov – Prečín 1:2, Fan Club Púchov – Plevník-
-Drienové 0:3

5. kolo: 
Plevník-Drienové – Prečín 7:0, Ilava – Sverepec 4:0, 

Beluša – Horná Poruba 3:3, 
6. kolo: 
Sverepec – Horná Poruba 2:2, Fan Club Púchov – 

Beluša 2:2, Ilava – Praznov 2:1
1. Plevník 5 5 0 0 28:3 15
2. Ilava 5 3 1 1 12:6 10
3. Domaniža 4 3 0 1 18:18 9
4. Prečín 4 3 0 1 9:12 9
5. Praznov 5 2 0 3 13:15 6
6. FC Púchov 4 1 2 1 8:7 5
7. Beluša 6 1 2 3 19:20 5
8. H. Poruba 6 0 2 4 10:20 2
9. Sverepec 5 0 1 4 7:23 1

6. liga muži – 9. kolo o 14.30
Udiča – Košecké Podhradie (Vojtík, Petrušek), 

Lysá pod Makytou – Papradno (Ďurčo), Dolné 
Kočkovce – Streženice (R, Klinovský), Visolaje – Tu-
chyňa (Škrovánek), Dohňany – Podmanín (R, Kapi-
la), Sverepec – Nová Dubnica (Mako), Šebešťano-
vá – Mikušovce (Koleno, Zboran)

7. liga muži – 9. kolo o 14.30
Červený Kameň – Bodiná (v sobotu – Vojtík, Ďur-

čo), FC Púchov – Kameničany (J. Pecuš), Dulov – 
Lednica (Pastorek), Praznov – Vrchteplá (R), Kola-
čín – Pružina (Kováčik), Prejta – Horovce (R), Tŕstie 
– Orlové (R)

6. liga dorast – 7. kolo o 11,45
Dolná Mariková – Podmanín (R), Dolné Kočkovce 

– Brvnište (Klinovský), Streženice – Kvašov (Kapila)

Delegačná listina 
ObFZ na 3. 10. 

6. kolo:
Podmanín – Kvašov 5:2 (2:0), Čiernik 2, Fortuník, 

Francisty, Zvak – Martinko 2, Brvnište – Streženice 
21:0 (10:0), Beník 2, Cabadaj 8, Macošinec 4, Kaprálik 
2, Jandúch 2, Vališík, Kaprálik, Burdej
1. D. Mariková 5 5 0 0 28:1 15
2. Brvnište 6 4 1 1 36:5 13
3. Podmanín 6 3 1 2 17:12 10
4. D. Kočkovce 5 3 0 2 20:12 9
5. Kvašov 6 1 0 5 21:24 3
6. Streženice 6 0 0 6 4:72 0
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Hokej

7. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Michalovce 3:0 (0:0, 2:0, 

1:0), 27. Martin Pobežal (Kováčik), 36. Pancza (Laz-
kov, Žemla), 47. Tomáš Pobežal (Kohutiar, Pišoja)

Trnava – Martin 5:1, Žilina – Slovan Bratislava 1:3, 
Zvolen – Banská Bystrica 2:4, Nitra – Košice 3:1, 
Spišská Nová Ves – Skalica 1:5, Poprad – Trenčín 
2:3 pp

8. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Michalovce 4:1 (2:1, 0:0, 

2:0), 11. M. Pobežal (Pišoja, Kohutiar), 16. Kohutiar 
(Kováčik, Lazkov), 57. Vráblik (M. Pobežal), 60. Laz-
kov (Pišoja)

Trnava – Martin 6:4, Zvolen – Banská Bystrica 4:0, 
Nitra – Košice 2:3, Spišská Nová Ves – Skalica 1:7, 
Poprad – Trenčín 2:4 
1. Zvolen 8 5 1 0 2 35:19 17
2. Nitra 8 4 2 0 2 30:20 16
3. B. Bystrica 8 4 1 1 2 31:27 15
4. MŠK Púchov 8 4 1 0 3 19:19 14
5. Poprad 8 4 0 1 3 32:21 13
6. Slovan 5 4 0 0 1 17:9 12
7. Trnava 6 4 0 0 2 23:21 12
8. Skalica 4 3 0 1 0 16:5 10
9. Košice 8 3 0 1 4 22:29 10
10. Martin 8 3 0 1 4 25:36 10
11. Trenčín 8 2 1 1 4 26:23 9
12. Michalovce 6 1 1 0 4 9:17 5
13. Žilina 5 1 0 1 3 15:26 4
14. Sp. N. Ves 8 0 0 0 8 13:41 0

Program 9. a 10. kola:
MsHKM Žilina – MŠK Púchov (2. 10. o 14.00 a 

3. 10. o 10.30), Martin – Skalica, Košice – Spišská 
Nová Ves, Trnava – Banská Bystrica, Zvolen – Slo-
van Bratislava, Nitra – Trenčín, Michalovce - Pop-
rad  

Extraliga dorast

1. liga juniori

8. HT
3. kolo: 
Altis Orava – MŠK Púchov 14:0, Ružomberok – 

Žilina 2:17, Dolný Kubín – Dubnica nad Váhom 4:12, 
Martin – Považská Bystrica 2:4
1. Žilina 3 3 0 0 44:9 6
2. Orava 3 2 0 1 27:9 4
3. P. Bystrica 2 2 0 0 10:3 4
4. Martin 3 1 1 1 12:10 3
5. Dubnica 2 1 0 1 17:22 2
6. MŠK Púchov 3 1 0 2 8:23 2
7. Ružomberok 3 0 1 2 5:31 1
8. D. Kubín 3 0 0 3 7:23 0

Program 4. kola:
MŠK Púchov – MHK Ružomberok (2. 10. o 9.00), 

Dubnica nad Váhom – Martin, Žilina – Dolný Kubín, 
Považská Bystrica – Altis Orava

7. HT
3. kolo: 
MŠK Púchov – HK Spartak Dubnica nad Váhom 

7:11 (2:4, 3:3, 2:4), 5. Plevák, 7. Weissabel, 22. Janí-
ček, 34. Plevák (Sivý), 46. Macko, 50. Weissabel (Sivý), 
Ružomberok – Žilina 3:14, Martin – Považská Bystrica 
21:2
1. Martin 3 2 1 0 32:8 5
2. Žilina 3 2 0 1 43:13 4
3. Dubnica 3 2 0 1 18:32 4
4. Ružomberok 3 1 1 1 14:20 3
5. MŠK Púchov 3 1 0 2 18:26 2
6. P. Bystrica 3 0 0 3 8:34 0

Program 4. kola:
MŠK Púchov – MHK Ružomberok (2. 10. o 11.30), 

Martin – Žilina, Považská Bystrica – Dubnica nad Vá-
hom

1. liga starší žiaci

6. HT
2. kolo: 
HK Spartak Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 5:5, 

MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica 8:7, Dubnica 
nad Váhom – Považská Bystrica 9:2

1. liga mladší žiaci

4. kolo: 
MHK Skalica – MŠK Púchov 4:1 (2:1, 2:0, 0:0), 6. 

Koncový (Langer), Trenčín – Topoľčany 14:1, Považ-
ská Bystrica – Partizánske 1:7, Senica – Piešťany 8:1

5. kolo: 
MŠK Púchov – Dukla Trenčín 0:0, Piešťany – Skali-

ca 1:5, Partizánske – Senica 0:3, Topoľčany – Považská 
Bystrica 3:3
1. Trenčín 5 4 1 0 25:5 9
2. Senica 5 4 0 1 26:9 8
3. Partizánske 5 3 0 2 25:16 6
4. Skalica 5 3 0 2 21:13 6
5. MŠK Púchov 5 2 1 2 17:13 5
6. P. Bystrica 5 1 1 3 12:30 3
7. Piešťany 5 1 0 4 19:33 2
8. Topoľčany 5 0 1 4 18:44 1

Program 6. kola: MŠK Púchov – HK Havrani Pieš-
ťany (3. 10. o 13.00), Trenčín – Považská Bystrica, 
Senica – Topoľčany, Skalica - Partizánske 

Liga kadetov

5. kolo: 
Spartak Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 

2:8 (2:1, 0:6, 0:1), 13. Moravanský (Grežďo, Hudík), 
24. Grežďo (Moravanský, Hudík), 28. Krajčoviech 
(Mišák), 29. Moravanský (Grežďo, Podoláček), 31. 
Grežďo (Čančo, Moravanský), 37. Moravanský, 38. 
Brežný (Podoláček, Grežďo), 46. Hudík (Grežďo), 
Levice – Ružinov Bratislava 4:8, Považská Bystrica 
– Trnava 4:3

6. kolo: 
Dubnica – Púchov 1:5 (0:2, 1:2, 0:1), 7. Hudík 

(Grežďo, Šmigura), 19. Moravanský (Grežďo), 38. 
Grežďo (Hudík, Moravanský), 39. Ladecký (Dvor-
ský, Šmigura), 50. Mišák (Moravanský), Levice – 
Ružinov 3:11, Považská Bystrica – Trnava 4:2

1. P. Bystrica 6 5 0 0 1 30:13 15

2. MŠK Púchov 6 5 0 0 1 27:15 15

3. Ružinov 6 4 0 0 2 33:21 12

4. Trnava 4 2 0 0 2 13:11 6

5. Hoba BA 4 2 0 0 2 14:14 6

6. Dubnica 4 0 0 0 4 7:26 0

7. Levice 6 0 0 0 6 13:37 0

Po mládežníckych hokejových súťažiach, ktoré 
už majú za sebou nejaké to kolo, odštartuje v so-
botu aj druhá hokejová liga mužov. Druhá liga 
sa, podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, 
hrá v dvoch skupinách. Púchovčania sú zarade-
ní do skupiny A spoločne s mužstvami Lučenca, 
Senice, Detvy, Partizánskeho, Piešťan, Hanulia-
kova a Dolného Kubína. Púchovčania v úvodnom 
kole privítajú v sobotu o 17.00 na domácom ľade 
Lučenec. 

Model súťaže a hrací systém: 
ZÁKLADNÁ ČASŤ sk. A (8 družstiev): každý s kaž-

dým 1x doma, 1x vonku (14 kôl/14 zápasov) 
ZÁKLADNÁ ČASŤ sk. B (8 družstiev): každý s kaž-

dým 1x doma, 1x vonku (14 kôl/14 zápasov)
NADSTAVBOVÁ ČASŤ – CELOSLOVENSKÁ (sk. A + 

sk. B)
Do tejto časti postupujú družstvá umiestnené po 

základnej časti v skupine A po ZČ na 1. až 3. mieste 
a družstvá umiestnené po základnej časti v skupine 
B na 1. až 3. mieste. V celoslovenskej nadstavbovej 
časti odohrajú družstvá zo skupiny A zápasy proti 
družstvám zo skupiny B systémom 1x doma,1x von-
ku, o nasadenie do play off. Družstvá z oboch skupín 
obdržia bonifikáciu 3, 2 a 1 bod za umiestnenie v sk. 
A, resp. sk. B po základnej časti

NADSTAVBOVÁ ČASŤ – REGIONÁLNA (sk. A, sk. B)
Družstvá umiestnené v sk. A po základnej časti na 

4. až 8. mieste odohrajú v nadstavbovej časti regio-
nálna sk. A medzi sebou 1x doma, 1x vonku zápasy  
o postup do play off.

Družstvá umiestnené v sk. B po základnej časti na 
4. až 8. mieste odohrajú v nadstavbovej časti regio-
nálna sk. B medzi sebou 1x doma, 1x vonku zápasy  
o postup do play off.

Družstvá v nadstavbovej časti regionálna sk. A aj B 
obdržia bonifikáciu 4, 3, 2, 1 a 0 bodov za umiestne-
nie v sk. A a sk. B po ZČ (4. m. - 4 b., 5. m. - 3 b., 6. m. - 2 
b., 7. m. -1 b., 8. m. - 0 b. )

Družstvá umiestnené po ukončení regionálnej nad-
stavbovej časti na 1. mieste postupujú do play off QF.

DOPLNKOVÁ ČASŤ – O umiestnenie (pre družstvá 
z Nadstavbovej časti regionálna sk. A a sk. B umiest-
nené na 2. až 5 m.)

Bude upresnená po ukončení Nadstavbových regi-
onálnych častí sk. A a sk. B na 2. až 5. mieste podľa 
záujmu týchto družstiev.

ČASŤ – PLAY OFF
ŠTVRŤFINÁLE (QF): Družstvá umiestnené po nad-

stavbovej časti celoslovenská (A+B) na 1. až 6. mieste 
a postupujúce družstvá umiestnené po nadstavbo-
vej časti regionálna na 1. miestach v sk. A a sk. B, (na-
sadené ako 7. a 8.) odohrajú zápasy play-off 1. - 8., 2. 
- 7., 3. - 6., 4. - 5. na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie 
postaveného družstva)

SEMIFINÁLE (SF): Postupujúce družstvá zo QF 
odohrajú SF systémom 1.-4., 2.-3. na 3 víťazné zápasy 
(začína sa u vyššie postaveného družstva)

O 3. miesto: Porazené družstvá z play off
Finále 2LS (celoslovenská) - Víťazné družstvá z play-

off SF odohrajú zápasy finále systémom V1.-V2. na = 
5 kôl na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie postave-
ného družstva po nadstavbovej časti). 

Postup z 2LS 2021/2022 
Víťaz odohrá s posledným družstvom SHL baráž  

o postup do 1. ligy seniorov 

Začína sa druhá liga mužov, 
Púchov na úvod s Lučencom



spomienky / inzerciaspomienky / inzercia2222

  
  

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)

POĎAKOVANIE
Z  úprimného srdca ďa-
kujeme všetkým, ktorí sa 
dňa 20. septembra 2021 
prišli rozlúčiť s našou dra-
hou zosnulou mamou 
pani Máriou Boďovou, 
ktorá nás opustila 17. sep-
tembra vo veku 93 rokov. 
Všetkým ďakuje syn Jozef 
s priateľkou Annou a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chcem poďakovať 3 záchra-
nárom z  RZP, pánovi MUDr. Hluchému, pani 
Kudlejovej a pánovi Hradňanskému. Ďakujem, 
Karol Gargulák.

ÚTULOK ÚTULOK OZOZ  
HAFKÁČIHAFKÁČI

hafkacipb@gmail.comhafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983TEL. 0911 290 983

SPOMIENKA
Dňa 29.9.2021 uplynie 
20 rokov, čo nás opustila 
naša mama, babka a pra-
babka Anna Nemčeková 
zo Záskalia. S láskou  spo-
mínajú synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 30.9.2021 uplynie 3. 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec 
a  dedko Jozef Toráň. Tí, 
čo ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 
S láskou spomína smútia-
ca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 27.9.2021 uplynie 8 ro-
kov, čo  nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec 
a dedko Dušan Lipták. Tí, 
čo ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 
S láskou spomína smútiaca 
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30.9.2021 si pripomí-
name 5. smutné výročie, 
kedy nás navždy opus-
tila naša drahá Antonia 
Valachová z  Dolných 
Kočkoviec. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú 
spomienku spolu so smú-
tiacou rodinou.

SPOMIENKA
„Je to už veľa liet. Bolesť 
ustala, spomienka zosta-
la.“ Dňa 13.6. sme si pri-
pomenuli 53. výročie od 
tragickej smrti a  29.9. ne-
dožitých 70. narodenín na-
šej drahej sestry Jarmily  
Rosinovej z  Nosíc. S  lás-
kou a úctou na ňu spomí-
najú sestry a brat s rodinami.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci si dňa 
1.10.2021 pripomenieme 
1. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca 
a  dedka Ivana Blašku. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, s  nami tichú 
spomienku. S  láskou spo-
mínajú manželka a  dcéry 
Ivana a Beáta s rodinami.

SPOMIENKA
„Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na Teba 
v  našich srdciach nikdy 
nezahynie.“ Dňa 26.9. si 
pripomíname smutné 15. 
výročie úmrtia nášho dra-
hého manžela, otca a ded-
ka Gabriela Chovana. 
S  láskou spomínajú dcéra 
a dvaja synovia s rodinami a ostatná rodina.

OZNAM INZERTNEJ KANCELÁRIE 

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK
od 8:00 -11:30    12.00 -16:00 hod.

Inzerciu a spomienky počas ostatných dní 
vybavíte emailom alebo telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 

SLUŽBY

• METROVÝ TEXTIL oproti Bille - matrace, paplóny, 
prikrývky, deky, obliečky, nepriepustné plachty, 
tkané koberce, angín aj ušitý, koženky, molitany, 
papuče, sedáky, utierky...  

• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302

• Akcia -20 % do 30.9.2021. 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 kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324

• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168

• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, stavebného 
materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidácia 
starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovaniepuchov.sk

• Maľovanie, natieranie 0902356631

• Stavebné práce 090235663

• Ponúkame pomocné práce pri údržbe rodinných 
domov, kosenie trávy, orez stromov, t.č. 0903 697 247

• KÚPA

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

• Kúpim RD Púchov a okolie do 100 000€. Platba  
v hotovosti. T.č. 0951 677 592

• Kúpim 3-izbový byt, č.t. 0905 979 142

• Kúpim 1-izbový byt v Púchove. 0902 711 161

PRENÁJOM

• Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt. 0915 
238 608

PRÁCA

• Hľadám opatrovateľku pre 50-ročného telesne 
postihnutého muža na vozíku v Púchove. Ide o prácu 
počas prac. týždňa v dopoludňajších hodinách v čase 
od 9:00 - 15:00 hod. a podľa potreby aj v sobotu. 
Náplň práce: pomoc v domácnosti, pri hygiene, 
obliekaní, varení, nakupovaní, cvičení a sprevádzaní 
pri voľnočasových aktivitách. Veľkou výhodou je VP. 
Najlepšie priamo z Púchova. Mzda od 700 do 900 €  
v čistom mesačne. Kontakt 0940 713 746
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Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? 
Oznámte nám to!

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA
 hláste na adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - 155

NsP Pov. Bystrica - NsP Pov. Bystrica - POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  
Po - Pia  16:00 - 22:00,  So - Ne  7:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00,  So - Ne  7:00 - 22:00

NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV
POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  

Po - Pia  16:00 - 22:00,  So - Ne  7:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00,  So - Ne  7:00 - 22:00
Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

Inzercia
Ukončujem svoje príspevky, lebo som si uvedomil a pochopil tú strašnú betó-
novú stenu okolo každého človeka, stvorenú z pýchy a namyslenosti na svoju 
múdrosť.
Boli dvaja synovia Boží na Zemi, jeden, Ježiš syn Márie a druhý Abdrusin, syn 
Terézie, obaja čerpali z jedného zdroja. Ježiš nezanechal písomné správy, ale 
druhý nám zanechal veľa v písme a ako to prvé je „Vo svete pravdy“. Pretože 
už uplynulo 2 000 rokov od príchodu Ježiša na Zem a vzhľadom k tomu, že 
prichádza súd na každého človeka za jeho chovanie, myslenie a hovorenie, 
sú nám dané nové zjavenia zo svetla, aby tí, čo naozaj chcú ísť k Bohovi, ve-
deli, ako majú byť vzdelaní, aby prešli sitom triedenia. Pri prechode do výšin 
nikoho nezaujíma, či viete celú históriu náboženstva a poznáte ich dejiny, od-
citujete, čo ktorý prorok povedal a napísal, ale to ako dnes a v prítomnosti ste 
prijali a prežívali posledné posolstvo zo svetla.
Verte, že ste už dnes súdení na slove zo svetla a tu i na druhom svete delení, či 
už ako duchovne mŕtvi alebo živí. Tak čomu sa tak bránite? Veď ak ozaj idete za 
Ježišom a chcete žiť jeho životom, prečo nechcete prijať múdrosť jeho brata, 
ktorý mimochodom prehlásil už na Zemi, že ON i Ježiš jedno sú?
Ste nepredstaviteľne nevedomí a preto sa bránite pravdivým informáciám  
o vašej ceste domov, do domova duchov, lebo nechápete, že pobyt na Zemi je 
iba kratulinký úsek vášho života, ale je neskutočne rozhodujúci. 

Ján Marušinec, Púchov
Poskytujem moje tel. číslo za účelom otvoreného rozhovoru k danej téme: 

0905 527 890

O Z N Á M E N I E
o voľnom pracovnom mieste – školský špeciálny pedagóg, 

Základná škola, Školská 125, 020 01 Dolné Kočkovce. 

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Dolné Kočkovce, Školská 136, 020 01 Dolné Kočkovce.
Pracovisko: Základná škola, Školská 125, 020 01 Dolné Kočkovce.
Kategória voľného pracovného miesta: školský špeciálny pedagóg
Počet voľných pracovných miest: 1 pracovné miesto
Kvali�kačné predpoklady: 
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, vyhovujúce študijné odbory sú podrobne rozpísané vo 
vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvali�kačných predpokladoch pedagogických a 
odborných zamestnancov.
Ponúkaná pracovná pozícia je v rámci dvojročného národného projektu Pomáhajúce profesie 
v edukácii detí a žiakov II. Projekt sa realizuje v základnej škole. 
Plat pedagogického zamestnanca(PZ) podľa tabuľky platových taríf PZ a zvýšenia platových 
taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. 1. 2020
Dátum nástupu: 1. 10. 2021 Doplňujúce údaje: Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2022 
Pracovný úväzok: plný úväzok (100 %).
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis, 
- fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
   osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre  
   potreby pracovného pohovoru.
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
Iné podmienky:
- bezúhonnosť,  zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, dobrý vzťah k deťom, pozitívny 
vzťah k práci, samostatnosť, �exibilnosť, zodpovedný prístup k práci, znalosť práce s PC.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 30.9. 
2021 na adresu: Obec Dolné Kočkovce, Školská 136, 020 01  Dolné Kočkovce alebo 
elektronicky na email: obec@dolnekockovce.sk 
Bližšie informácie: Mgr. Jana Cenigová, riaditeľka Základnej školy Dolné Kočkovce,
042/4677458, 0910 484762. 

V Dolných Kočkovciach, dňa 20.9. 2021

Pozvánka 
Výbor mestskej časti č. 5 – Sídlisko za Domom Kultúry

30. 9. 2021 o 16.00 v malej zasadačke MsÚ v Púchove
Program:

1. Otvorenie pracovného stretnutia  
2. Investície a aktivity vo VMČ 5 v roku 2021 

3. Investičné priority VMČ 5 pre rok 2022 
4. Návrhy na zlepšenie – aktuálne požiadavky od občanov 

5. Uznesenia 
6. Diskusia a rôzne

Bílik Peter, predseda VMČ 
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OČNÁ OPTIKA

-30%
VŠETKY 

OKULIAROVÉ RÁMY
MORAVSKÁ 11 PÚCHOVMORAVSKÁ 11 PÚCHOV

27.-30.  SEPTEMBER27.-30.  SEPTEMBER

  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK  0915 378 744  WWW.DROPTIC.SK             

Formát Rozmer v mm
(šírka x výška)

Cena za 1 vydanie Cena za 5 a viac 
vydaní (zľava 5 %)

Cena za 10 a viac 
vydaní (zľava 15 %)

1/1 strany 204 x 270 120 € 114 € 102 €

1/2 strany 204 x 134
100 x 270

85 € 81 € 72 €

1/3 strany 204 x 87
65 x 270

60 € 57 € 51 €

2/3 strany 134 x 270 95 € 90 € 81 €

1/4 strany 100 x 134
204 x 64

50 € 48 € 43 €

1/8 strany 100 x 62 45 € 43 € 38 €

1/16 strany 100 x 34 20 € 19 € 17 €

 C E N N Í K  R E K L A M N É H O  P R I E S TO R U  A  O B Č I A N S K E J  I N Z E R C I E  V  P Ú C H O V S K ÝC H  N O V I N ÁC H :

Občianska inzercia/riadok* 0,50 €

Komerčná inzercia/riadok* 2 €

Príplatok za zvýraznenie 2 €

Spomienka 1 €

Blahoželanie 2 €

Foto/1ks 1 €

Riadková inzercia: uvedené ceny sú s DPH. 
Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie a úpravu  
spomienok a blahoželaní.
* riadok = 40 znakov (vrátane medzier)

Inzercia: Mgr. Paulína Luhová; tel.: +421 905 750 121,  
email: reklama@puchovskakultura.sk.  
Uzávierka pre inzerciu je do štvrtka do 16:00 hod.

1/1

1/8

1/2

1/4

1/16

1/2

1/3

1/4

Na základe zhoršenej ekonomickej situácie podnikateľských subjektov spôsobenej ochorením Covid a opatreniami vlády, sme dočasne upravili cenník inzercie. Cenník je platný od 15.1.2021 do 30.6.2021. Uvedené ceny sú bez DPH.


