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Ocenenie najúspešnejších stredoškolských študentov
Pri príležitosti 17. novembra – Dňa študentov Pri príležitosti 17. novembra – Dňa študentov 

primátorka mesta ocenila 22 najúspešnejších primátorka mesta ocenila 22 najúspešnejších 
študentov púchovských stredných škôl, ZUŠ  študentov púchovských stredných škôl, ZUŠ  
a CVČ Včielka.a CVČ Včielka.

Najúspešnejší študenti mesta Púchov za školský Najúspešnejší študenti mesta Púchov za školský 
rok 2020/2021:rok 2020/2021:

Gymnázium PúchovGymnázium Púchov - Marián Harnádek, Boris  - Marián Harnádek, Boris 
Janík, Samuel Tarabus, Dominik Černuch, Kristián Janík, Samuel Tarabus, Dominik Černuch, Kristián 
Rúček, Nina MelicherováRúček, Nina Melicherová

Stredná odborná škola obchodu a služiebStredná odborná škola obchodu a služieb -  - 
Kristína Bartošová, Veronika Jurišicová, Martina Kristína Bartošová, Veronika Jurišicová, Martina 
Maková, Natália Žiačiková , Ema JuríčkováMaková, Natália Žiačiková , Ema Juríčková

Spojená školaSpojená škola - Tomáš Janíček, Dominika Gaš- - Tomáš Janíček, Dominika Gaš-
parová, Tomáš Mikoláš, Jana Miková, Veronika  parová, Tomáš Mikoláš, Jana Miková, Veronika  
SivákováSiváková

Centrum voľného časuCentrum voľného času - Nina Klobučníková,  - Nina Klobučníková, 
Adam Gerschdorf, Adela Pechová, Zuzana Kolesá-Adam Gerschdorf, Adela Pechová, Zuzana Kolesá-
nyiová, Jessica Drgoványiová, Jessica Drgová

Základná umelecká školaZákladná umelecká škola - Mária Anna Špač- - Mária Anna Špač-
ková ková 

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel
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Slovami primátorky: Nádej...
Slovo, ktoré má prá-Slovo, ktoré má prá-

ve v súčasnom období ve v súčasnom období 
veľký význam. Veľmi veľký význam. Veľmi 
vážna epidemiologic-vážna epidemiologic-
ká situácia u nás nám ká situácia u nás nám 
neustále dáva množ-neustále dáva množ-
stvo otázok: Dokedy? stvo otázok: Dokedy? 
Kedy sa tento maraz-Kedy sa tento maraz-
mus, únava, obme-mus, únava, obme-
dzenia, strach, hnev dzenia, strach, hnev 
skončia? Ja, bohužiaľ, skončia? Ja, bohužiaľ, 
nepoznám odpoveď. nepoznám odpoveď. 
Snažíme sa žiť v rám-Snažíme sa žiť v rám-

ci celého tohto obdobia tak, ako sa len dá: chodiť ci celého tohto obdobia tak, ako sa len dá: chodiť 
do práce, starať sa o deti, rodinu, chorých, sledovať do práce, starať sa o deti, rodinu, chorých, sledovať 
pravidlá, ktoré platia v jednotlivých školách, pre-pravidlá, ktoré platia v jednotlivých školách, pre-
vádzkach, na úradoch a prispôsobovať sa každoden-vádzkach, na úradoch a prispôsobovať sa každoden-
ne novým a novým výzvam. Pri tom všetkom však ne novým a novým výzvam. Pri tom všetkom však 
nestrácam Nádej. Pretože, pokiaľ má človek Nádej, nestrácam Nádej. Pretože, pokiaľ má človek Nádej, 
aj jeho život má zmysel. Jedna z ľudských múdrostí aj jeho život má zmysel. Jedna z ľudských múdrostí 
hovorí, že „Nádej zomiera posledná“.hovorí, že „Nádej zomiera posledná“.

Vyjadril to aj fenomenálny vedec Stephen Hawking: Vyjadril to aj fenomenálny vedec Stephen Hawking: 
„Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo „Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo 
môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, 
ostáva nádej.“ ostáva nádej.“ Je pred nami advent. Áno, už o pár dní,  Je pred nami advent. Áno, už o pár dní,  
v nedeľu, zasvietime na adventnom venci prvú svieč-v nedeľu, zasvietime na adventnom venci prvú svieč-
ku - NÁDEJ. Hoci sa ani tento rok nesmú konať všetky ku - NÁDEJ. Hoci sa ani tento rok nesmú konať všetky 
tie krásne predvianočné podujatia, na ktoré sme boli tie krásne predvianočné podujatia, na ktoré sme boli 
zvyknutí, nemali by sme prísť o vianočnú Nádej zno-zvyknutí, nemali by sme prísť o vianočnú Nádej zno-
vuzrodenia. vuzrodenia. 

Je krásne hovoriť a písať o pekných veciach... a kedy Je krásne hovoriť a písať o pekných veciach... a kedy 
inokedy, ak nie pred Vianocami? Stále pokračujeme inokedy, ak nie pred Vianocami? Stále pokračujeme 
v úspešne rozbehnutej potravinovej zbierke Podeľ v úspešne rozbehnutej potravinovej zbierke Podeľ 
sa a pomôž, a vďaka vašej solidárnosti každý týždeň sa a pomôž, a vďaka vašej solidárnosti každý týždeň 
obdarovávame trvanlivými potravinami tých, ktorí to obdarovávame trvanlivými potravinami tých, ktorí to 
najviac potrebujú. Mládežníci a dobrovoľníci z pú-najviac potrebujú. Mládežníci a dobrovoľníci z pú-
chovského CVČ Včielka zabezpečujú nákupy potra-chovského CVČ Včielka zabezpečujú nákupy potra-
vín tým, ktorí to potrebujú v tomto ťažkom období vín tým, ktorí to potrebujú v tomto ťažkom období 
a za to všetko im patrí veľké poďakovanie. Mládež-a za to všetko im patrí veľké poďakovanie. Mládež-
nícky parlament mesta Púchov spustil akciu „Pošli nícky parlament mesta Púchov spustil akciu „Pošli 
mikulášsky balíček“ ako zbierku pre Detský domov  mikulášsky balíček“ ako zbierku pre Detský domov  
v Púchove, do ktorej sa môžete zapojiť. Stačí len do v Púchove, do ktorej sa môžete zapojiť. Stačí len do 
4. 12. 2021 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. priniesť 4. 12. 2021 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. priniesť 
darčeky (hygienické potreby, sladkosti, školské po-darčeky (hygienické potreby, sladkosti, školské po-
treby) do Centra voľného času Včielka v Púchove. treby) do Centra voľného času Včielka v Púchove. 
Aktivity našich mládežníkov nezostali nepovšimnuté Aktivity našich mládežníkov nezostali nepovšimnuté 
a ja som veľmi rada, že môžem aj touto cestou po-a ja som veľmi rada, že môžem aj touto cestou po-
blahoželať koordinátorke práce s mládežou Paed-blahoželať koordinátorke práce s mládežou Paed-
Dr. Alenke Strýčkovej k získaniu ocenenia za prácu  Dr. Alenke Strýčkovej k získaniu ocenenia za prácu  
s mládežou. s mládežou. 

Na mestskom úrade sme spustili krásny projekt  Na mestskom úrade sme spustili krásny projekt  
s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topá-s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topá-
nok?“, ktorý sa aj tento rok stretol s veľkým ohlasom. nok?“, ktorý sa aj tento rok stretol s veľkým ohlasom. 
Všetci máme možnosť urobiť na Vianoce radosť nie-Všetci máme možnosť urobiť na Vianoce radosť nie-
len seniorom v sociálnych zariadeniach, ale aj tým, len seniorom v sociálnych zariadeniach, ale aj tým, 
ktorí sú osamelí či v tiesni. Viac sa dočítate na plagá-ktorí sú osamelí či v tiesni. Viac sa dočítate na plagá-
te, ktorý nájdete aj v týchto Púchovských novinách. te, ktorý nájdete aj v týchto Púchovských novinách. 
Ak máte chuť pomáhať, stále máte možnosť poskyt-Ak máte chuť pomáhať, stále máte možnosť poskyt-
núť aj dobrovoľný príspevok na transparentný účet núť aj dobrovoľný príspevok na transparentný účet 
mesta, z ktorého venujeme príspevok rodinám alebo mesta, z ktorého venujeme príspevok rodinám alebo 
jednotlivcom, ktorí to skutočne potrebujú. jednotlivcom, ktorí to skutočne potrebujú. 

S blížiacim sa vianočným obdobím prebieha v mes-S blížiacim sa vianočným obdobím prebieha v mes-
te inštalácia vianočnej výzdoby, a ja verím, že nám te inštalácia vianočnej výzdoby, a ja verím, že nám 
všetkým aspoň trošku spríjemní adventné obdobie  všetkým aspoň trošku spríjemní adventné obdobie  
a priblíži nastávajúce čaro Vianoc. a priblíži nastávajúce čaro Vianoc. 

Minulý týždeň sme si pripomenuli Medzinárodný Minulý týždeň sme si pripomenuli Medzinárodný 
deň študentstva, pri ktorej príležitosti mi bolo cťou  deň študentstva, pri ktorej príležitosti mi bolo cťou  
a potešením sa osobne stretnúť s úspešnými štu-a potešením sa osobne stretnúť s úspešnými štu-
dentmi nášho mesta, odovzdať im mestské štipen-dentmi nášho mesta, odovzdať im mestské štipen-
dium a porozprávať sa o súčasnom neľahkom živote dium a porozprávať sa o súčasnom neľahkom živote 
študenta, keďže väčšina študentov kvôli zrušeniu študenta, keďže väčšina študentov kvôli zrušeniu 
prezenčnej výučby je nútená sa vzdelávať z domáce-prezenčnej výučby je nútená sa vzdelávať z domáce-
ho prostredia a prichádza tak o klasický „študentský ho prostredia a prichádza tak o klasický „študentský 

život“. Verím, že finančné prostriedky, ktoré mesto život“. Verím, že finančné prostriedky, ktoré mesto 
zaslalo jednotlivým študentom, im pomôžu aspoň zaslalo jednotlivým študentom, im pomôžu aspoň 
o niečo lepšie zvládnuť náklady spojené so štúdiom. o niečo lepšie zvládnuť náklady spojené so štúdiom. 
Ďakujem aj touto cestou všetkým Vám, ktorí ste fi-Ďakujem aj touto cestou všetkým Vám, ktorí ste fi-
nančne prispeli na mestské štipendium. Je skvelé, nančne prispeli na mestské štipendium. Je skvelé, 
že aj takouto formou môžeme spoločne podporiť že aj takouto formou môžeme spoločne podporiť 
úspešných študentov nášho mesta. Ešte raz blahože-úspešných študentov nášho mesta. Ešte raz blahože-
lám študentom a ich rodičom a prajem do ďalšieho lám študentom a ich rodičom a prajem do ďalšieho 
obdobia veľa zdravia, trpezlivosti a síl na zvládnutie obdobia veľa zdravia, trpezlivosti a síl na zvládnutie 
tohto náročného obdobia. V tomto kalendárnom tohto náročného obdobia. V tomto kalendárnom 
roku predložilo v termíne do konca septembra 29 roku predložilo v termíne do konca septembra 29 
študentov svoje žiadosti, medzi ktorých bola, vďaka študentov svoje žiadosti, medzi ktorých bola, vďaka 
tým, ktorí prispeli na účet mestského štipendia, roz-tým, ktorí prispeli na účet mestského štipendia, roz-
delená čiastka takmer 5 900 eur.delená čiastka takmer 5 900 eur.

Vo štvrtok (18.11.2021) dopoludnia som mala Vo štvrtok (18.11.2021) dopoludnia som mala 
česť osobne poblahoželať taktiež najúspešnejším česť osobne poblahoželať taktiež najúspešnejším 
študentom stredných škôl – Gymnázia v Púchove, študentom stredných škôl – Gymnázia v Púchove, 
Spojenej školy v Púchove (SŠPU), Strednej odbornej Spojenej školy v Púchove (SŠPU), Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb v Púchove, a ZUŠ v Púchove školy obchodu a služieb v Púchove, a ZUŠ v Púchove 
i Centra voľného času Včielka. Diplomy za úspešnú i Centra voľného času Včielka. Diplomy za úspešnú 
reprezentáciu v školskom roku 2020/2021 si študenti reprezentáciu v školskom roku 2020/2021 si študenti 
stredných škôl prevzali práve vďaka svojej cieľave-stredných škôl prevzali práve vďaka svojej cieľave-
domosti, ambíciám a originalite, pokore, trpezlivos-domosti, ambíciám a originalite, pokore, trpezlivos-
ti, talentu a entuziazmu, ktoré ich poháňajú vpred. ti, talentu a entuziazmu, ktoré ich poháňajú vpred. 
Mnohí z nich sa zúčastňujú pravidelne vedeckých či Mnohí z nich sa zúčastňujú pravidelne vedeckých či 
humanitných súťaží, olympiád, zaujímajú sa o dianie humanitných súťaží, olympiád, zaujímajú sa o dianie 
v meste a pomáhajú počas aktuálnej neľahkej situ-v meste a pomáhajú počas aktuálnej neľahkej situ-
ácie zabezpečovať či už materiálnu, alebo ľudskú ácie zabezpečovať či už materiálnu, alebo ľudskú 
pomoc. Som veľmi rada, že aj napriek situácii, aká ak-pomoc. Som veľmi rada, že aj napriek situácii, aká ak-
tuálne v našom meste i celom okrese panuje, som im tuálne v našom meste i celom okrese panuje, som im 
mohla osobne zablahoželať a poďakovať za to, že sa mohla osobne zablahoželať a poďakovať za to, že sa 
nenechali strhnúť dobou, aká nás značne ovplyvňu-nenechali strhnúť dobou, aká nás značne ovplyvňu-
je, ale vyvíjajú snahu, aby sa jej prispôsobili a i z nej je, ale vyvíjajú snahu, aby sa jej prispôsobili a i z nej 
vyťažili, čo sa dá, a v neposlednom rade reprezentujú vyťažili, čo sa dá, a v neposlednom rade reprezentujú 
Mesto Púchov, ktoré je môjmu srdcu blízke. Poďako-Mesto Púchov, ktoré je môjmu srdcu blízke. Poďako-
vať sa chcem touto cestou aj rodičom a pedagógom vať sa chcem touto cestou aj rodičom a pedagógom 
za ich dôležitú a často nedocenenú prácu a popriať za ich dôležitú a často nedocenenú prácu a popriať 
im hlavne veľa zdravia a ďalších úspechov na ceste im hlavne veľa zdravia a ďalších úspechov na ceste 
za splnením svojich snov.za splnením svojich snov.

Mesto Púchov začalo v týchto dňoch distribuovať Mesto Púchov začalo v týchto dňoch distribuovať 
prostredníctvom Slovenskej pošty podporu indivi-prostredníctvom Slovenskej pošty podporu indivi-
duálneho bývania, ktorej suma bola pre tento rok duálneho bývania, ktorej suma bola pre tento rok 
navýšená. Občania si môžu tento peňažný príspe-navýšená. Občania si môžu tento peňažný príspe-
vok vyzdvihnúť počas 30 dní od doručenia poštovej vok vyzdvihnúť počas 30 dní od doručenia poštovej 
poukážky na pobočke Slovenskej pošty v Púchove –  poukážky na pobočke Slovenskej pošty v Púchove –  
Pošta 1.Pošta 1.

Nasledujúci víkend budete mať opäť možnosť sa Nasledujúci víkend budete mať opäť možnosť sa 
zaočkovať v budove Divadla v Púchove. Presné infor-zaočkovať v budove Divadla v Púchove. Presné infor-
mácie nájdete aj v tomto vydaní Púchovských novín. mácie nájdete aj v tomto vydaní Púchovských novín. 

Vzhľadom na Vaše požiadavky sa snažíme zabezpečiť Vzhľadom na Vaše požiadavky sa snažíme zabezpečiť 
očkovanie treťou dávkou aj pre tých, ktorí sú zaoč-očkovanie treťou dávkou aj pre tých, ktorí sú zaoč-
kovaní vakcinačnou látkou Moderna. Predpoklada-kovaní vakcinačnou látkou Moderna. Predpoklada-
ný termín na očkovanie touto dávkou bude zrejme ný termín na očkovanie touto dávkou bude zrejme 
až budúci týždeň, avšak dovtedy potrebujeme zis-až budúci týždeň, avšak dovtedy potrebujeme zis-
tiť aspoň priebežný záujem. Preto, ak máte záujem  tiť aspoň priebežný záujem. Preto, ak máte záujem  
o očkovanie treťou dávkou vakcíny Moderna, nahlás-o očkovanie treťou dávkou vakcíny Moderna, nahlás-
te svoj záujem na tel. čísle: +421 42 46 508 31. te svoj záujem na tel. čísle: +421 42 46 508 31. 

V uplynulom období boli zrealizované rekonštrukč-V uplynulom období boli zrealizované rekonštrukč-
né práce na Dome smútku v Horných Kočkovciach, né práce na Dome smútku v Horných Kočkovciach, 
tie v prvej etape zahŕňali výmenu okien, vstupných tie v prvej etape zahŕňali výmenu okien, vstupných 
dverí a drevených obkladov výklenkov. Zároveň dverí a drevených obkladov výklenkov. Zároveň 
boli doplnené aj infražiariče na strop a nové svetlá, boli doplnené aj infražiariče na strop a nové svetlá, 
opravené bolo i poškodenie fasády, pričom exte-opravené bolo i poškodenie fasády, pričom exte-
riér i interiér získali svieži vzhľad novým náterom.  riér i interiér získali svieži vzhľad novým náterom.  
V druhej etape bude realizovaná oprava parkoviska V druhej etape bude realizovaná oprava parkoviska 
– ako vstupu na cintorín v Horných Kočkovciach -  – ako vstupu na cintorín v Horných Kočkovciach -  
a doplnené budú i obrázky v zrkadlovom obraze vo a doplnené budú i obrázky v zrkadlovom obraze vo 
viacerých výklenkoch. Sme presvedčení, že rozsiah-viacerých výklenkoch. Sme presvedčení, že rozsiah-
lou rekonštrukciou a novým vzhľadom bude Dom lou rekonštrukciou a novým vzhľadom bude Dom 
smútku v Horných Kočkovciach skutočne dôstojným smútku v Horných Kočkovciach skutočne dôstojným 
miestom pre pietne udalosti, ktoré sa budú na cinto-miestom pre pietne udalosti, ktoré sa budú na cinto-
ríne v mestskej časti konať. ríne v mestskej časti konať. 

V meste prebiehajú aj ďalšie investičné akcie, ako V meste prebiehajú aj ďalšie investičné akcie, ako 
napr. rekonštrukcia cesty od hydrocentrály v Nosi-napr. rekonštrukcia cesty od hydrocentrály v Nosi-
ciach, rekonštrukcia sauny, chodníka „na Ilonku“ a re-ciach, rekonštrukcia sauny, chodníka „na Ilonku“ a re-
konštrukcia objektov na Kolonke, kde majú vzniknúť konštrukcia objektov na Kolonke, kde majú vzniknúť 
nové nájomné byty. V mnohých investičných akciách nové nájomné byty. V mnohých investičných akciách 
bolo ukončené, alebo ešte prebieha, verejné obsta-bolo ukončené, alebo ešte prebieha, verejné obsta-
rávanie. Prebiehajú práce aj na opravách komuni-rávanie. Prebiehajú práce aj na opravách komuni-
kácií v meste a mestských častiach, a to nielen pred kácií v meste a mestských častiach, a to nielen pred 
cintorínom v Horných Kočkovciach a Nosiciach, ale aj cintorínom v Horných Kočkovciach a Nosiciach, ale aj 
v mnohých vnútroblokoch v meste. v mnohých vnútroblokoch v meste. 

Advent pochádza zo slova adventus, čo znamená Advent pochádza zo slova adventus, čo znamená 
očakávanie, príchod. Je to určitá duchovná príprava očakávanie, príchod. Je to určitá duchovná príprava 
na Vianoce a ľudia sa viac zamýšľajú či ľutujú veci, na Vianoce a ľudia sa viac zamýšľajú či ľutujú veci, 
ktoré urobili a snažia sa udobriť, pretože k vianočné-ktoré urobili a snažia sa udobriť, pretože k vianočné-
mu stolu by nemali zasadnúť pohádaní. mu stolu by nemali zasadnúť pohádaní. 

Ja Vám do tohto nádherného obdobia, plného ná-Ja Vám do tohto nádherného obdobia, plného ná-
deje a očakávania, prajem veľa zdravia a pokoja.deje a očakávania, prajem veľa zdravia a pokoja.

„Nech rozkvitne vaša radosť, vaša dobrá nálada, váš „Nech rozkvitne vaša radosť, vaša dobrá nálada, váš 
pokoj a vaša vôľa byť šťastným. Polievajte svoju dušu  pokoj a vaša vôľa byť šťastným. Polievajte svoju dušu  
s láskou a nenechajte ju udusiť burinou. Žite s radosťou. s láskou a nenechajte ju udusiť burinou. Žite s radosťou. 
Poďakujte za privilégium byť. Podporujte pokoj, snažte Poďakujte za privilégium byť. Podporujte pokoj, snažte 
sa byť svetlom. Svet to potrebuje.“sa byť svetlom. Svet to potrebuje.“ Svetoznáma kapela  Svetoznáma kapela 
The Beatles to vyjadrila jednoznačne v názve svojej The Beatles to vyjadrila jednoznačne v názve svojej 
piesne All You Need Is Love – „piesne All You Need Is Love – „Všetko, čo potrebuješ/Všetko, čo potrebuješ/
potrebujete, je láska.“potrebujete, je láska.“

Katarína HenekováKatarína Heneková



PODPORA INDIVIDUÁLNEHO 
BÝVANIA

Mesto Púchov začalo  
v týchto dňoch distribuovať 
prostredníctvom Slovenskej 
pošty podporu individuálneho 
bývania, ktorej suma bola pre 
tento rok navýšená. Občania si 
môžu tento peňažný príspevok 
vyzdvihnúť počas 30 dní od 
doručenia poštovej poukážky  
na pobočke Slovenskej pošty  
v Púchove – Pošta 1.
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Aká bude daň za psov v meste v roku 2022?
Najbližšie mestské zastupiteľstvo bude dňa Najbližšie mestské zastupiteľstvo bude dňa 

8.12. 2021 a v programe je aj môj návrh na 8.12. 2021 a v programe je aj môj návrh na 
novú daň za psov.novú daň za psov.

Najskôr sa pozrime na Najskôr sa pozrime na súčasný stavsúčasný stav. Ešte v roku . Ešte v roku 
2014 bolo schválené vtedajším mestským zastupi-2014 bolo schválené vtedajším mestským zastupi-
teľstvom Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2014,  teľstvom Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2014,  
v ktorom sa stanovila sadzba dane za psa. Obyvate-v ktorom sa stanovila sadzba dane za psa. Obyvate-
lia, ktorí bývajú v rodinných domoch platia 6,- eur lia, ktorí bývajú v rodinných domoch platia 6,- eur 
za kalendárny rok, ale obyvatelia ktorí žijú so svojim za kalendárny rok, ale obyvatelia ktorí žijú so svojim 
psom v paneláku platia 35,- eur! Je zaujímavé, že tie-psom v paneláku platia 35,- eur! Je zaujímavé, že tie-
to sadzby MsZ schválilo v čase, keď bol primátorom to sadzby MsZ schválilo v čase, keď bol primátorom 
Michalec a daň 35,- eur za psa bola ďalšia zo zvýše-Michalec a daň 35,- eur za psa bola ďalšia zo zvýše-
ných daní a poplatkov, ktoré mesto za jeho primá-ných daní a poplatkov, ktoré mesto za jeho primá-
torovania uvalilo na vlastných občanov. Vzhľadom torovania uvalilo na vlastných občanov. Vzhľadom 
na finančné príjmy občanov to boli v tom čase veľké na finančné príjmy občanov to boli v tom čase veľké 
peniaze. Vtedajšia argumentácia, že občania žijúci peniaze. Vtedajšia argumentácia, že občania žijúci 
v panelákoch majú platiť za psa 35,- eur preto, aby v panelákoch majú platiť za psa 35,- eur preto, aby 
ich to odradilo od držby psa mi pripadá ako výplod ich to odradilo od držby psa mi pripadá ako výplod 
duševne chorého človeka. Veď ak má občan vzťah  duševne chorého človeka. Veď ak má občan vzťah  
k psom a chce mať ďalšieho člena rodiny buď z pote-k psom a chce mať ďalšieho člena rodiny buď z pote-
šenia alebo aj z terapeutických dôvodov, tak mu ani šenia alebo aj z terapeutických dôvodov, tak mu ani 
finančná prekážka nezabráni tomu, aby si psa obsta-finančná prekážka nezabráni tomu, aby si psa obsta-
ral. Naviac v tom čase neexistovali koše ani plastové ral. Naviac v tom čase neexistovali koše ani plastové 
vrecká na psie exkrementy. Michalcovi a vtedajším vrecká na psie exkrementy. Michalcovi a vtedajším 
poslancom nevadilo, že sú medzi nami občania, ktorí poslancom nevadilo, že sú medzi nami občania, ktorí 
zostali v živote sami a ich jediným spoločníkom, kto-zostali v živote sami a ich jediným spoločníkom, kto-
rý im dodáva energiu a radosť zo života, je ich psík.  rý im dodáva energiu a radosť zo života, je ich psík.  
A práve takíto ľudia, keďže sú na starobnom dôchod-A práve takíto ľudia, keďže sú na starobnom dôchod-
ku, nemajú na to, aby zaplatili 35,- eur. Viem o čom ku, nemajú na to, aby zaplatili 35,- eur. Viem o čom 
píšem, pretože sa s takýmito ľuďmi stretávam pri pre-píšem, pretože sa s takýmito ľuďmi stretávam pri pre-
chádzkach so psom. Východiskom neraz bolo, že daň chádzkach so psom. Východiskom neraz bolo, že daň 
neplatili, riskovali pokutu od mestských policajtov. neplatili, riskovali pokutu od mestských policajtov. 
Riskovali preto, aby mohli za ušetrené peniaze kúpiť Riskovali preto, aby mohli za ušetrené peniaze kúpiť 
ich psíkovi stravu. ich psíkovi stravu. 

Dnes, aj keď je príjem obyvateľov vyšší, pohlcu-Dnes, aj keď je príjem obyvateľov vyšší, pohlcu-
je ho nielen inflácia, ale aj stúpajúce ceny energii  je ho nielen inflácia, ale aj stúpajúce ceny energii  
a pod. Preto som sa rozhodol, že navrhnem do systé-a pod. Preto som sa rozhodol, že navrhnem do systé-
mu výberu dane za psa objektívnosť, rovnoprávnosť mu výberu dane za psa objektívnosť, rovnoprávnosť 
a spravodlivosť. Spoločne v pánom viceprimátorom a spravodlivosť. Spoločne v pánom viceprimátorom 
Lukášom Ranikom predložíme na MsZ schválenie Lukášom Ranikom predložíme na MsZ schválenie 
dodatku, v ktorom sa daň zjednocuje na 6,- eur.  dodatku, v ktorom sa daň zjednocuje na 6,- eur.  
Takže pre obyvateľov v rodinných domoch zostáva  Takže pre obyvateľov v rodinných domoch zostáva  
a a pre občanov, ktorí žijú v panelákoch navrhuje-pre občanov, ktorí žijú v panelákoch navrhuje-
me zníženie z 35,- eur na 6,- eur. me zníženie z 35,- eur na 6,- eur. 

Na poslednom stretnutí poslancov, ktoré zorgani-Na poslednom stretnutí poslancov, ktoré zorgani-
zovala k rozpočtu pani primátorka Katka Heneková, zovala k rozpočtu pani primátorka Katka Heneková, 
som kolegom poslancom odprezentoval finálnu som kolegom poslancom odprezentoval finálnu 
verziu dodatku, ktorej predchádzala emailová dis-verziu dodatku, ktorej predchádzala emailová dis-
kusia medzi poslancami a ich niektoré návrhy sa do kusia medzi poslancami a ich niektoré návrhy sa do 
návrhu dostali. Avšak na stretnutí a na Mestskej rade návrhu dostali. Avšak na stretnutí a na Mestskej rade 

boli poslanci, ktorí nie sú s návrhom úpravy dane za boli poslanci, ktorí nie sú s návrhom úpravy dane za 
psa stotožnení. Argumentovali napríklad tým, že ob-psa stotožnení. Argumentovali napríklad tým, že ob-
čania bývajúci v panelákoch míňajú plastové vrecká  čania bývajúci v panelákoch míňajú plastové vrecká  
a tí, ktorí žijú v domoch, nie. Áno, ale ak si pozrieme a tí, ktorí žijú v domoch, nie. Áno, ale ak si pozrieme 
štatistiku zatúlaných a odchytených psov, tak 99% štatistiku zatúlaných a odchytených psov, tak 99% 
boli psy z rodinných domov a tieto náklady vyva-boli psy z rodinných domov a tieto náklady vyva-
žujú náklady za koše, vrecká a ich vyprázdňovanie. žujú náklady za koše, vrecká a ich vyprázdňovanie. 
Pozrime na čísla dopadu zníženia dane z 35,- eur na Pozrime na čísla dopadu zníženia dane z 35,- eur na 
6,- eur. V súčasnosti má mesto v evidencii približne 6,- eur. V súčasnosti má mesto v evidencii približne 
500 psov. Vlani občania za psov zaplatili daň okolo  500 psov. Vlani občania za psov zaplatili daň okolo  
9 tisíc eur. Pritom sa predpokladá, že v skutočnosti 9 tisíc eur. Pritom sa predpokladá, že v skutočnosti 
je v meste ďaleko viac psov, ktorí nie sú v evidencii je v meste ďaleko viac psov, ktorí nie sú v evidencii 
mesta. Väčšina z neevidovaných psov žije v panelá-mesta. Väčšina z neevidovaných psov žije v panelá-
koch a majitelia za psa neplatia žiadnu daň. Daň vo koch a majitelia za psa neplatia žiadnu daň. Daň vo 
výške 35,- eur. Ak túto daň znížime na 6,- eur a ob-výške 35,- eur. Ak túto daň znížime na 6,- eur a ob-
čan by mal nielen rešpektovať zákon, ale prihlásením čan by mal nielen rešpektovať zákon, ale prihlásením 
psa do evidencie mesta pomôže sám sebe. Pretože psa do evidencie mesta pomôže sám sebe. Pretože 
napríklad v prípade, že nejaký zlý človek nastraží napríklad v prípade, že nejaký zlý človek nastraží 
na psov otravu, ako sa to už viac krát stalo, mesto na psov otravu, ako sa to už viac krát stalo, mesto 
po zistení stavu dokáže okamžite cez mobilné SMS po zistení stavu dokáže okamžite cez mobilné SMS 
upozorniť všetkých majiteľov psov v meste. Len ich upozorniť všetkých majiteľov psov v meste. Len ich 
musí mať v evidencii. Takže, ak by zaplatili aj tí, kto-musí mať v evidencii. Takže, ak by zaplatili aj tí, kto-
rí doteraz pre vysokú daň nemali prihláseného psa  rí doteraz pre vysokú daň nemali prihláseného psa  
a daň neplatili, celkový výber dane by mal byť v pod-a daň neplatili, celkový výber dane by mal byť v pod-
state rovnaký. Daň za psa mesto použije na údržbu state rovnaký. Daň za psa mesto použije na údržbu 

košov, náhradné vrecká, na odchyt zatúlaných psov košov, náhradné vrecká, na odchyt zatúlaných psov 
a na poplatok ktorý v zmysle zákona platíme útulku a na poplatok ktorý v zmysle zákona platíme útulku 
v Považskej Bystrici. A ešte na nové koterce pre zatú-v Považskej Bystrici. A ešte na nové koterce pre zatú-
laných psov. Navrhol som aj rozšírenie okruhu osôb, laných psov. Navrhol som aj rozšírenie okruhu osôb, 
ktorí sú ktorí sú oslobodení od dane za psaoslobodení od dane za psa. Sú to: . Sú to: 

- nevidomé osoby,- nevidomé osoby,
- vlastníci alebo držitelia psa s príjmami na hranici - vlastníci alebo držitelia psa s príjmami na hranici 

životného minima, ktorí požiadajú o oslobodenie od životného minima, ktorí požiadajú o oslobodenie od 
daňovej povinnosti správcu dane a ten vydá potvr-daňovej povinnosti správcu dane a ten vydá potvr-
denie na dobu jedného roka od dátumu schválenia denie na dobu jedného roka od dátumu schválenia 
žiadosti,žiadosti,

- osoby a držitelia preukazu ZŤP a ZŤP/S,- osoby a držitelia preukazu ZŤP a ZŤP/S,
- Okresné riaditeľstvo PZ SR a MsP Púchov,- Okresné riaditeľstvo PZ SR a MsP Púchov,
- vlastníci alebo držitelia psov ktorí si preukázateľ-- vlastníci alebo držitelia psov ktorí si preukázateľ-

ne osvojili psa zo psieho útulku a v predchádzajúcom ne osvojili psa zo psieho útulku a v predchádzajúcom 
období nemali ku psom ktorých si osvojili zo psieho období nemali ku psom ktorých si osvojili zo psieho 
útulku žiadny vlastnícky vzťah a túto skutočnosť mu útulku žiadny vlastnícky vzťah a túto skutočnosť mu 
potvrdí psí útulok, správca dane odpúšťa daňovú po-potvrdí psí útulok, správca dane odpúšťa daňovú po-
vinnosť na obdobie prvých päť rokov od doby vlast-vinnosť na obdobie prvých päť rokov od doby vlast-
níctva alebo držby psa.níctva alebo držby psa.

Verím, že väčšina poslancov náš návrh na zníženie Verím, že väčšina poslancov náš návrh na zníženie 
dane za psa podporí a tým napravíme krivdu voči na-dane za psa podporí a tým napravíme krivdu voči na-
šim občanom z minulosti. šim občanom z minulosti. 

Daniel Lako, poslanec MsZ Daniel Lako, poslanec MsZ 
Foto: pixabayFoto: pixabay
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Od pondelka 22. novembra je v čiernej farbe 
54 okresov. Platia tam najprísnejšie opatrenia.  
V čiernej farbe, kde platia najprísnejšie opatre-
nia, je 54 okresov, v červenej fáze ostáva len päť 
bratislavských okresov a Dunajská Streda. V bor-
dovej fáze je 19 okresov.

Nová verzia COVID automatu od pondelka 22. no-
vembra 2021 sprísnila podmienky najmä pre ľudí 
nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Vo štvr-
tok 18. novembra 2021 ho odobrila vláda. Materiál 
sa však má podľa Ministerstva zdravotníctva SR ešte  
v nasledujúcich týždňoch upravovať podľa vývoja 
epidemiologickej situácie.

Automat zaviedol nový režim OP:
• kompletne zaočkované osoby alebo

• tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Zrovnoprávniť sa teda má postavenie kompletne 
očkovaných a tých, ktorí sú v lehote do 180 dní od 
prekonania ochorenia COVID-19. Pôjde o kategóriu 
s označením OP. „Tieto dve skupiny ľudí budú v mno-
hých ohľadoch zvýhodňovaní. Nemusia sa dvakrát 
do týždňa testovať do práce, môžu slobodne chodiť 
do obchodov, teda nielen do esenciálnych, ale aj do 
nákupných centier,“ povedal po rokovaní vlády pre-
miér Eduard Heger. Dodal, že nový COVID automat 
zavádzajú pre stabilizovanie kritickej situácie v ne-
mocniciach. Zdôraznil, že pôjde o dočasné riešenie, 
očakáva, že to bude trvať tri týždne. Následne by 
mohlo byť ďalším krokom uvoľnenie opatrení pre 
zaočkovaných. Avizuje posilnenie kapacít v očkova-
cích centrách, preto vyzval nezaočkovaných dať sa 
zaočkovať, aby mohli potom využívať uvoľnenia.

Novinky podľa COVID automatu:
• Nový covid automat zavádza „regionálny lock-

down pre nezaočkovaných“. Jednotlivé opatrenia do 
praxe majú zaviesť vyhlášky Úradu verejného zdra-
votníctva SR, ktoré by mali byť vydané čoskoro. 

• Vstup do zamestnania v zelených a oranžových 
okresoch má byť bez obmedzení.

• V červených, bordových a čiernych okresoch má 
platiť režim OTP.

• V bordových a čiernych okresoch sa má tiež ob-

medziť otváracia doba neesenciálnych obchodov od 
5. do 22. hodiny. 

• Pre hromadné podujatia má platiť pre režim OP 
200 ľudí v červenej farbe, 100 ľudí v bordovej farbe  
a 50 ľudí v čiernej farbe.

• Zelené okresy a oranžové okresy majú byť pre re-
žim OP bez obmedzení.

• Pre vstup v režime OTP má platiť pre červené, 
bordové a čierne okresy kapacitné obmedzenie šesť 
ľudí.

• Hromadné podujatia v základnom režime majú 
byť pre červené, bordové a čierne okresy zakázané.

• Nákupné centrá majú byť otvorené pre režim OP 
bez ohľadu na farbu okresu. Pre základný režim a re-
žim OTP majú byť otvorené len v zelených a oranžo-
vých okresoch. 

• V zelených a oranžových okresoch má platiť rúško 
v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exte-
riéri. Pre červené, bordové a čierne okresy má byť 

povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na 
hromadných podujatiach s rozšírenými výnimkami  
a pri vzdialenosti do dvoch metrov.

Parlament v súvislosti s treťou vlnou pandémie už 
dňa 12. 11. 2021 schválil novely viacerých zákonov.

Legislatívne zmeny:
• Zamestnanec by si mal podľa legislatívy testova-

nie zabezpečiť sám alebo mu ho má bezplatne za-
bezpečiť zamestnávateľ.

• Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie 
v práci, bude sa to môcť kvalifikovať ako prekážka  
v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady 
mzdy. „Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú 
na inom režime, napríklad náhrade mzdy, čerpaní 
dovolenky,“ uvádza sa v materiáloch k zákonom.

• Polícia bude môcť od ľudí vyžadovať potvrdenie 
o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom teste na 
ochorenie COVID-19.

Zdroj: MV SR, MZ SR 

COVID automat od pondelka 22. novembra 2021

Očkovanie vakcínou PFIZEROčkovanie vakcínou PFIZER
V sobotu bude opätovne súkromný zdravotný po-V sobotu bude opätovne súkromný zdravotný po-

skytovateľ Váš Lekár, s.r.o. očkovať očkovacou látkou skytovateľ Váš Lekár, s.r.o. očkovať očkovacou látkou 
Comirnaty - Pfizer od spoločnosti Biontech. Očkovať Comirnaty - Pfizer od spoločnosti Biontech. Očkovať 
budú 1. dávkou, 2. dávkou (4 týždne od podania  budú 1. dávkou, 2. dávkou (4 týždne od podania  
1. dávky), 3. dávkou (6 mesiacov od podania 2. 1. dávky), 3. dávkou (6 mesiacov od podania 2. 
dávky). 3. dávku očkujeme látkou Pfizer, Sputnik V  dávky). 3. dávku očkujeme látkou Pfizer, Sputnik V  
a AstraZeneca.a AstraZeneca.

27. novembra od 9.00 h do 14.00 h27. novembra od 9.00 h do 14.00 h
v budove Divadla – KVC veľká sála na prízemí, v budove Divadla – KVC veľká sála na prízemí, 

Hoen ningovo námestie 2002Hoen ningovo námestie 2002

• JE NUTNÉ SA VOPRED REGISTROVAŤ cez online • JE NUTNÉ SA VOPRED REGISTROVAŤ cez online 
 registračný formulár do 25.11.2021 do 15:00 hod. registračný formulár do 25.11.2021 do 15:00 hod.

• OČKOVANIE JE URČENÉ PRE TÝCH, KTORÍ DOSTALI • OČKOVANIE JE URČENÉ PRE TÝCH, KTORÍ DOSTALI 
SMS OD NCZI – v prípade 3. dávkySMS OD NCZI – v prípade 3. dávky

• TELEFÓN S SMS SPRÁVOU PRÍPADNE KÓD Z SMS • TELEFÓN S SMS SPRÁVOU PRÍPADNE KÓD Z SMS 
SPRÁVY JE POTREBNÉ MAŤ SO SEBOU – v prípade 3. SPRÁVY JE POTREBNÉ MAŤ SO SEBOU – v prípade 3. 
dávkydávky

Podanie 3. dávky vakcíny pre túto skupinu pacien-Podanie 3. dávky vakcíny pre túto skupinu pacien-
tov je možné najskôr 6 mesiacov po podaní 2. dávky tov je možné najskôr 6 mesiacov po podaní 2. dávky 
vakcíny Pfizer alebo AstraZeneca.vakcíny Pfizer alebo AstraZeneca.

Očkovanie vakcínou JANSSENOčkovanie vakcínou JANSSEN
V nedeľu bude súkromný zdravotný poskytovateľ V nedeľu bude súkromný zdravotný poskytovateľ 

Váš Lekár, s.r.o. očkovať očkovacou látkou Janssen od Váš Lekár, s.r.o. očkovať očkovacou látkou Janssen od 
spoločnosti Johnson & Johnson. Očkovania sa môžu spoločnosti Johnson & Johnson. Očkovania sa môžu 
zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Očkovacia zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Očkovacia 
látka je jednodávková a neaplikuje sa na žiadne iné látka je jednodávková a neaplikuje sa na žiadne iné 
očkovacie látky. V prípade veľkého záujmu sa môže očkovacie látky. V prípade veľkého záujmu sa môže 
čas pre očkovanie predĺžiť.čas pre očkovanie predĺžiť.

28.novembra od 9.00 h do 12.00 h28.novembra od 9.00 h do 12.00 h
v budove Divadla – KVC veľká sála na prízemí,  v budove Divadla – KVC veľká sála na prízemí,  

Hoenningovo námestie 2002Hoenningovo námestie 2002

• JE NUTNÉ SA VOPRED REGISTROVAŤ cez online re-• JE NUTNÉ SA VOPRED REGISTROVAŤ cez online re-
gistračný formulár do 25.11.2021 do 15:00 hod.gistračný formulár do 25.11.2021 do 15:00 hod.

Očkovanie vakcínou MODERNAOčkovanie vakcínou MODERNA
Očkovaní, ktorým boli aplikované prvé dve dávky Očkovaní, ktorým boli aplikované prvé dve dávky 

vakcíny MODERNA, môžu dostať tretiu dávku tej is-vakcíny MODERNA, môžu dostať tretiu dávku tej is-
tej očkovacej látky od toho istého výrobcu. Aktuálne tej očkovacej látky od toho istého výrobcu. Aktuálne 
Mesto Púchov v spolupráci so zdravotným poskyto-Mesto Púchov v spolupráci so zdravotným poskyto-
vateľom pripravuje očkovanie vakcínou od MODER-vateľom pripravuje očkovanie vakcínou od MODER-
NY, ktoré sa uskutoční koncom budúceho týždňa. NY, ktoré sa uskutoční koncom budúceho týždňa. 
V prípade záujmu o podanie vakcinačnej látky MO-V prípade záujmu o podanie vakcinačnej látky MO-

DERNA sa môžu záujemcovia nahlásiť na informá-DERNA sa môžu záujemcovia nahlásiť na informá-
ciách mestského úradu v Púchove na telefónnom ciách mestského úradu v Púchove na telefónnom 
čísle: +421 42 46 508 31čísle: +421 42 46 508 31

Odporúčame všetkým záujemcom, aby pred po-Odporúčame všetkým záujemcom, aby pred po-
daním 3. dávky konzultovali svoj zdravotný stav so daním 3. dávky konzultovali svoj zdravotný stav so 
svojím ošetrujúcim lekárom.svojím ošetrujúcim lekárom.

Na očkovanie je potrebné si priniesť vyplnené do-Na očkovanie je potrebné si priniesť vyplnené do-
tazníky a v prípade tých, ktorí idú na 2. dávku a 3. tazníky a v prípade tých, ktorí idú na 2. dávku a 3. 
dávku aj potvrdenie o podaní predchádzajúcej dáv-dávku aj potvrdenie o podaní predchádzajúcej dáv-
ky (očkovací preukaz, potvrdenie o očkovaní, COVID ky (očkovací preukaz, potvrdenie o očkovaní, COVID 
PAS).PAS).

Na očkovaní bude prítomný lekár, s ktorým bude Na očkovaní bude prítomný lekár, s ktorým bude 
možné konzultovať otázky spojené s očkovaním. možné konzultovať otázky spojené s očkovaním. 

Očkovanie je nízkoprahové, určené pre ľudí so Očkovanie je nízkoprahové, určené pre ľudí so 
zníženou dostupnosťou očkovania, ktorí sa chcú oč-zníženou dostupnosťou očkovania, ktorí sa chcú oč-
kovať, ale bráni im v tom vzdialenosť očkovacieho kovať, ale bráni im v tom vzdialenosť očkovacieho 
centra, zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie, centra, zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie, 
nemožnosť registrovať sa na vakcináciu online, alebo  nemožnosť registrovať sa na vakcináciu online, alebo  
z iných dôvodov sa nevedia dostať na očkovanie.z iných dôvodov sa nevedia dostať na očkovanie.

Oddelenie organizačné a vnútornej správy Oddelenie organizačné a vnútornej správy 
MsÚ PúchovMsÚ Púchov

Očkovanie proti COVID-19 v Púchove 27.-28.11.2021
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Mestská polícia

Dopravní policajti namerali v mestách Považská 
Bystrica a Púchov, kde je maximálna povolená rých-
losť 50 kilometrov dvoch rýchlojazdcov na cestách. 
Jeden si urobil pretekársky okruh v meste Považská 
Bystrica. Na škodovke to vytiahol až na 113 kilomet-
rov  za hodinu. Druhý pretekár si to rozbehol v obci 
Streženice. Policajti mu namerali 114 kilometrov za 
hodinu, maximálnu povolenú rýchlosť prekročil o 64 

kilometrov za hodinu. 
Táto rýchla jazda oboch vodičov vyšla draho  

a odľah čila im peňaženky o niekoľko stovák eur. Žia-
dame preto vodičov, aby si cestu nemýlili s pretekár-
kou dráhou. Myslite na to, že vysoká rýchlosť býva 
jednou z najčastejších príčin tragédií na cestách. 
Jazdite zodpovedne. 

KR PZ Trenčín

Za prvých desať mesiacov sa na cestách Púchov-
ského okresu stalo 69 dopravných nehôd, čo je  
o 18 viac, ako v rovnakom období minulého roku. 

Zomreli pri nich dvaja ľudia (medziročný pokles  
o dvoch). Ťažké zranenia utrpelo sedem osôb, čo 
je o štyri menej, ako v rovnakom období minulého 

roka. Ľahko sa zranilo 15 osôb (medziročný pokles 
o desať). V 11 prípadoch boli vinníkmi dopravných 
nehôd v okrese Púchov vodiči pod vplyvom alko-
holu. Je to rovnaký počet, ako v porovnateľnom 
období minulého roka. 

Za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021 došlo 
na cestách v Trenčianskom kraji k 921 dopravným 
nehodám (-4), z toho s následkom na živote alebo 
zdraví bolo 339 dopravných nehôd (-35). Pri do-
pravných nehodách bolo 17 osôb usmrtených (-9), 
48 osôb bolo ťažko zranených (-14) a 342 osôb ľah-
ko zranených (-28).

Pri dopravných nehodách v Trenčianskom kraji 
došlo k usmrteniu šiestich vodičov osobného au-
tomobilu, troch vodičov motocykla, dvoch spolu-
jazdcov v osobnom automobile, štyroch chodcov 
a dvoch cyklistov. 

Najviac dopravných nehôd v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji sa od začiatku roka do konca 
októbra stalo v okrese Prievidza (261), najmenej  
v okrese Myjava (28). Najviac obetí si vyžiadali ces-
ty Ilavského okresu, kde pri dopravných nehodách 
zomreli štyria ľudia. Žiadnu obeť nemá tento rok 
Myjavský a Považskobystrický okres. 

Až pri 123 tohtoročných dopravných nehodách 
v Trenčianskom kraji boli ich vinníci pod vplyvom 
alkoholu. Najviac nehôd (28) zavinili osoby pod 
vplyvom alkoholu v Trenčianskom okrese, najme-
nej (dve) v okrese Myjava. 

KR PZ Trenčín, FOTO: KR HaZZ Trenčín 

Vodičovi v Streženiciach namerali policajti rýchlosť 114 kilometrov za hodinu. Maximálnu povolenú rýchosť pre-
kročil o 64 kilometrov za hodinu.                   FOTO: KR PZ Trenčín 

Vodič v Streženiciach prekročil maximálnu 
povolenú rýchlosť o 64 km za hodinu

Dopravná nehodovosť v okrese Púchov je priaznivejšia ako pred rokom

Na oddelení sa pomočil a zaspal...
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia na Štefánikovej 
ulici, kde sa pred Divadlom neznámy opitý 
muž vyhrážal okoloidúcim fyzickým napad-
nutím. Hliadka na mieste našla mladého muža  
z Lednických Rovní, ktorý búchal do okienka 
rýchleho občerstvenia a vulgárne nadával. 
Hliadka mestskej polície predviedla muža na 
oddelenie, kde zaspal a následne sa pomo-
čil. Mestskí policajti ho neskôr odprevadili do 
mies ta prechodného bydliska v Púchove, kde 
si ho prevzala jeho družka. Za priestupok proti 
verejnému poriadku mu mestskí policajti uloži-
li 20-eurovú pokutu.  

 Antirúškar v autobuse
Hliadka mestskej polície zasahovala na požia-

danie Obvodnmého oddelenia Policajného 
zboru v Púchove na Streženickej ceste, kde 
si muž v autobuse odmietol nasadiť respirá-
tor. Po príchode hliadky z autobusu vystúpil 
vodič, ktorý informoval, že muž v autobuse si 
odmietol nasadiť ochranné rúško. Následne 
z vozidla vystúpil muž, ktorý bol evidentne 
pod vplyvom alkoholu. Nemal u seba žiadny 
doklad totožnosti, mestskí policajti ho preto 
predviedli na oddelenie mestskej polície. Tam 
prostredníctvom Obvodného oddelenia Poli-
cajného zboru zistili, že ide o muža z Uherské-
ho Hradišťa, prechodne žijúceho v Lednických 
Rovniach. Mestskí policajti mu uložili blokovú 
pokutu  vo výške desať eur a následne ho z od-
delenia ho prepustili.           MsP Púchov
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Mesto Púchov podporuje vzdelávanie študentov Mesto Púchov podporuje vzdelávanie študentov 
v zmysle Zásad o podmienkach poskytovania mest-v zmysle Zásad o podmienkach poskytovania mest-
ského štipendia. V minulom roku udelila púchovská ského štipendia. V minulom roku udelila púchovská 
radnica mestské štipendium v celkovej hodnote radnica mestské štipendium v celkovej hodnote 
5.000 eur pre 25 študentov, ktoré im pomohlo čias-5.000 eur pre 25 študentov, ktoré im pomohlo čias-
točne pokryť náklady spojené so štúdiom, ubytova-točne pokryť náklady spojené so štúdiom, ubytova-
ním a stravou a taktiež náklady na učebné pomôcky. ním a stravou a taktiež náklady na učebné pomôcky. 
Tento rok bol počet žiadostí 30, z čoho jedna žiadosť Tento rok bol počet žiadostí 30, z čoho jedna žiadosť 
nevyhovela podmienkam. Vyzbieraná čiastka určená nevyhovela podmienkam. Vyzbieraná čiastka určená 
na mestské štipendium v celkovej hodnote 5.886 eur na mestské štipendium v celkovej hodnote 5.886 eur 
sa rozdelila 29 študentom. Vzhľadom na pandemickú sa rozdelila 29 študentom. Vzhľadom na pandemickú 
situáciu si štipendium prišlo osobne prevziať od pri-situáciu si štipendium prišlo osobne prevziať od pri-
mátorky mesta 10 študentov.mátorky mesta 10 študentov.

Ďakujeme sponzorom mestského štipendia, Ďakujeme sponzorom mestského štipendia, 
ktorými tento rok boli:ktorými tento rok boli:

Československá obchodná banka, a.s., S.I.PART-Československá obchodná banka, a.s., S.I.PART-
NERS, s.r.o., MISTA Plus, s.r.o., Rubicon Puchov, a.s., NERS, s.r.o., MISTA Plus, s.r.o., Rubicon Puchov, a.s., 
SESTAV, s.r.o., ARBORION s.r.o., Dinostav, s.r.o., Zá-SESTAV, s.r.o., ARBORION s.r.o., Dinostav, s.r.o., Zá-
hradníctvo ROSINA, Veríme v Zábavu, s.r.o., TRNÍK hradníctvo ROSINA, Veríme v Zábavu, s.r.o., TRNÍK 
SLUŽBY, s.r.o., CLEANEX Milan Gana, Zuzana Brindzo-SLUŽBY, s.r.o., CLEANEX Milan Gana, Zuzana Brindzo-
vá, Cyril Crkoň, Daniela Gabrišová, Katarína Heneko-vá, Cyril Crkoň, Daniela Gabrišová, Katarína Heneko-
vá, Marta Kavecká, Michal Kočner, Angela Lazorová, vá, Marta Kavecká, Michal Kočner, Angela Lazorová, 
Tibor Luhový, Ivana Mikušcová, Štefan Ondrička, Ján Tibor Luhový, Ivana Mikušcová, Štefan Ondrička, Ján 
Riško a Daniel Žilovec.           Riško a Daniel Žilovec.           Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Mesto udelilo štipendium 29 púchovským študentom

Vo štvrtok 18. novembra sa v Divadle Púchov konala Vo štvrtok 18. novembra sa v Divadle Púchov konala 
vernisáž výstavy Púchovské parafrázy – Snívanie so vernisáž výstavy Púchovské parafrázy – Snívanie so 
surrealizmom (Salvador Dalí). Podujatie organizova-surrealizmom (Salvador Dalí). Podujatie organizova-
la Základná umelecká škola Púchov s Púchovskou la Základná umelecká škola Púchov s Púchovskou 
kultúrou, s.r.o. v zmysle platných prísnych proti-kultúrou, s.r.o. v zmysle platných prísnych proti-

pandemických opatrení. Každý účastník sa musel pandemických opatrení. Každý účastník sa musel 
preukázať COVID pasom a po dosiahnutí čísla 100 preukázať COVID pasom a po dosiahnutí čísla 100 
ostalo ešte zopár záujemcov pred bránami divadla. ostalo ešte zopár záujemcov pred bránami divadla. 
Na výstave sa zúčastnili mladí výtvarníci z celého Slo-Na výstave sa zúčastnili mladí výtvarníci z celého Slo-
venska – prišlo ich celkovo až 1 910. Práce posúdila venska – prišlo ich celkovo až 1 910. Práce posúdila 

a súťaž vyhodnotila odborná komisia pod vedením a súťaž vyhodnotila odborná komisia pod vedením 
doc. Mgr. art. Pavla Macha z Vysokej školy výtvarných doc. Mgr. art. Pavla Macha z Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave. Výstavu najlepších prác si môžete umení v Bratislave. Výstavu najlepších prác si môžete 
v Divadle Púchov pozrieť do 29.11.2021.v Divadle Púchov pozrieť do 29.11.2021.

Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Výstava Púchovské parafrázy – Snívanie so surrealizmom
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Prosba: Pomôžte nášmu chorému synovi Christianovi
Sme štvorčlenná rodina Loduhová  Sme štvorčlenná rodina Loduhová  

z Púchova. Obraciame sa na vás s pros-z Púchova. Obraciame sa na vás s pros-
bou o finančnú výpomoc pre naše zla-bou o finančnú výpomoc pre naše zla-
tíčko Christianka Loduhu. V dnešnej tíčko Christianka Loduhu. V dnešnej 
dobe štát a poisťovne prispievajú len dobe štát a poisťovne prispievajú len 
na základnú pomoc čí starostlivosť, na základnú pomoc čí starostlivosť, 
ktorá bohužiaľ nám nebude stačiť. ktorá bohužiaľ nám nebude stačiť. 
Rozpovieme vám teraz príbeh, prečo Rozpovieme vám teraz príbeh, prečo 
sme nútený žiadať pomoc od druhých, sme nútený žiadať pomoc od druhých, 
na ktorú sami nestačíme. Veríme, že aj na ktorú sami nestačíme. Veríme, že aj 
vďaka vám sa podarí osudu ukázať, že vďaka vám sa podarí osudu ukázať, že 
deti majú žiť, a nie sa trápiť životom.deti majú žiť, a nie sa trápiť životom.

Christian v januári oslávi štyri roky Christian v januári oslávi štyri roky 
(inak všetci ho voláme Chris). Chris (inak všetci ho voláme Chris). Chris 
mal smolu už od narodenia - cez ťaž-mal smolu už od narodenia - cez ťaž-
ký pôrod až po hospitalizáciu, kde mu ký pôrod až po hospitalizáciu, kde mu 
diagnostikovali myoklonickú epilep-diagnostikovali myoklonickú epilep-
siu. Liečba čiastočne zaberala po dobu siu. Liečba čiastočne zaberala po dobu 
troch rokov. V júli tohto roku sa nám troch rokov. V júli tohto roku sa nám 
všetkým obrátil život hore nohami. všetkým obrátil život hore nohami. 
Chris začal prudko záchvatovať a boli Chris začal prudko záchvatovať a boli 
sme nútení ísť na štyri mesiace do sme nútení ísť na štyri mesiace do 
nemocnice na Kramáre. V nemocnici nemocnice na Kramáre. V nemocnici 
sa jeho stav vôbec nezlepšoval, prá-sa jeho stav vôbec nezlepšoval, prá-
ve naopak. Telo dobre nereagovalo ve naopak. Telo dobre nereagovalo 
na lieky, mal ťažké nežiaduce účinky, na lieky, mal ťažké nežiaduce účinky, 
ktoré nás posunuli na tri týždne na in-ktoré nás posunuli na tri týždne na in-
terné, pretože mal problémy s krvnými terné, pretože mal problémy s krvnými 
doštičkami a zlyhávala mu pečeň. Na-doštičkami a zlyhávala mu pečeň. Na-

sledovalo vysadenie liekov a obnova sledovalo vysadenie liekov a obnova 
20-30 záchvatov za deň. Prestal sám 20-30 záchvatov za deň. Prestal sám 
jest, rozprávať, sedieť, chodiť. Počas jest, rozprávať, sedieť, chodiť. Počas 
toho času boli už lekári zúfalí, lebo ne-toho času boli už lekári zúfalí, lebo ne-
vedeli ako ďalej. Nakoniec nám diag-vedeli ako ďalej. Nakoniec nám diag-
nostikovali vrodenú vývojovú vadu  nostikovali vrodenú vývojovú vadu  
s následkom epileptických záchvatov s následkom epileptických záchvatov 
so stratou vedomia. Nález je na pravej so stratou vedomia. Nález je na pravej 
strane mozgu, a tá spôsobuje dočasné strane mozgu, a tá spôsobuje dočasné 
ochrnutie ľavej strany tela. Teraz ideme ochrnutie ľavej strany tela. Teraz ideme 
absolvovať hospitalizáciu v Prahe, kde absolvovať hospitalizáciu v Prahe, kde 
sa následne rozhodne, či to odstránia sa následne rozhodne, či to odstránia 
operáciou, alebo biologickou liečbou. operáciou, alebo biologickou liečbou. 
Chris nato, aby mohol znovu začať Chris nato, aby mohol znovu začať 
fungovať ako jeho rovesníci, bude fungovať ako jeho rovesníci, bude 
potrebovať špeciálnejšie rehabilitácie, potrebovať špeciálnejšie rehabilitácie, 
psychologické a logopedické poradne. psychologické a logopedické poradne. 
Doma na Chrisa čaká ešte jeho brat Doma na Chrisa čaká ešte jeho brat 
Dominik, ktorý vidí vo svojom staršom Dominik, ktorý vidí vo svojom staršom 
bratovi vzor. bratovi vzor. 

Preto vás prosíme o finančnú pomoc Preto vás prosíme o finančnú pomoc 
na liečbu a rehabilitáciu nášho syna na liečbu a rehabilitáciu nášho syna 
Chrisa, lebo sami to nezvládneme. Chrisa, lebo sami to nezvládneme. 
Ďakujeme za každý finančný či iný  Ďakujeme za každý finančný či iný  
príspevok. Zo srdca vám patrí veľké príspevok. Zo srdca vám patrí veľké 
ĎAKUJEME. ĎAKUJEME. 

Náš účet je: IBAN SK76 1100 0000 Náš účet je: IBAN SK76 1100 0000 
0080 1030 6763 0080 1030 6763 

Katarína LoduhováKatarína Loduhová

Najlepší v cestovnom ruchu za rok 2020 získali ocenenia
Krajská organizácia cestovného Krajská organizácia cestovného 

ruchu (KOCR) Trenčín región po 4. ruchu (KOCR) Trenčín región po 4. 
krát ocenila najlepších v cestovnom krát ocenila najlepších v cestovnom 
ruchu v Trenčianskom kraji. Prestíž-ruchu v Trenčianskom kraji. Prestíž-
ne ocenenie za prínos pre cestovný ne ocenenie za prínos pre cestovný 
ruch je udeľované KOCR Trenčín re-ruch je udeľované KOCR Trenčín re-
gión už od roku 2017 a teší sa veľkej gión už od roku 2017 a teší sa veľkej 
obľube u laickej i odbornej verej-obľube u laickej i odbornej verej-
nosti. Ocenenie TOP v cestovnom nosti. Ocenenie TOP v cestovnom 
ruchu (CR) predstavuje záruku kva-ruchu (CR) predstavuje záruku kva-
lity i ohodnotenie poctivej práce.lity i ohodnotenie poctivej práce.

Dňa 11.11.2021 boli slávnostne oce-Dňa 11.11.2021 boli slávnostne oce-
není víťazi kategórií TOP gastro, TOP není víťazi kategórií TOP gastro, TOP 
ubytovacie zariadenie, osobnosť ces-ubytovacie zariadenie, osobnosť ces-
tovného ruchu, TOP inovácia v ces-tovného ruchu, TOP inovácia v ces-
tovnom ruchu, TOP turistický produkt tovnom ruchu, TOP turistický produkt 

a zariadenie prístupné pre ťažko zdra-a zariadenie prístupné pre ťažko zdra-
votne postihnutých (ŤZP) za rok 2020.votne postihnutých (ŤZP) za rok 2020.

Táto slávnostná udalosť sa každo-Táto slávnostná udalosť sa každo-
ročne spája s veľtrhom cestovného ročne spája s veľtrhom cestovného 
ruchu ITF Bratislava, na ktorej KOCR ruchu ITF Bratislava, na ktorej KOCR 
Trenčín región pravidelne prezentuje Trenčín región pravidelne prezentuje 
Trenčiansky kraj. Z dôvodu pandémie Trenčiansky kraj. Z dôvodu pandémie 
sa však posledný ročník veľtrhu ne-sa však posledný ročník veľtrhu ne-
konal. Odovzdávanie preto prebehlo  konal. Odovzdávanie preto prebehlo  
v krásnych priestoroch Galérie Miloša v krásnych priestoroch Galérie Miloša 
Alexandra Bazovského v Trenčíne.Alexandra Bazovského v Trenčíne.

O víťazoch jednotlivých kategórií O víťazoch jednotlivých kategórií 
každoročne rozhoduje odborná komi-každoročne rozhoduje odborná komi-
sia s výnimkou kategórie TOP gastro, sia s výnimkou kategórie TOP gastro, 
tú určuje široká verejnosť prostredníc-tú určuje široká verejnosť prostredníc-
tvom online hlasovania. V aktuálnom tvom online hlasovania. V aktuálnom 

ročníku túto poctu udelili reštaurácii ročníku túto poctu udelili reštaurácii 
Street Food Kitchen z Handlovej, kto-Street Food Kitchen z Handlovej, kto-
rá získala 452 hlasov. Ocenenie pre rá získala 452 hlasov. Ocenenie pre 
gastronomické zariadenie znamená gastronomické zariadenie znamená 
prestíž a s tým súvisiaci nárast záujmu prestíž a s tým súvisiaci nárast záujmu 
verejnosti. „Chceli by sme poďako-verejnosti. „Chceli by sme poďako-
vať všetkým našim zákazníkom, ktorí  vať všetkým našim zákazníkom, ktorí  
v tejto súťaži za nás hlasovali. Je to pre v tejto súťaži za nás hlasovali. Je to pre 
nás veľká česť a motivácia do budúc-nás veľká česť a motivácia do budúc-
na. Pevne veríme, že sa opäť budeme na. Pevne veríme, že sa opäť budeme 
stretávať v našich obľúbených reštau-stretávať v našich obľúbených reštau-
ráciách bez akýchkoľvek obmedzení, ráciách bez akýchkoľvek obmedzení, 
lebo jedno je isté, dobré jedlo chutí lebo jedno je isté, dobré jedlo chutí 
najlepšie v spoločnosti dobrých ľudí.” najlepšie v spoločnosti dobrých ľudí.” 
Poďakoval Ľubomír Pavelka, majiteľ Poďakoval Ľubomír Pavelka, majiteľ 
Street Food Kitchen.Street Food Kitchen.

Rozhodnutie o víťazoch nie je jed-Rozhodnutie o víťazoch nie je jed-
noduché, rozhodujú odbornícinoduché, rozhodujú odborníci

Každý rok oblastné organizácie ces-Každý rok oblastné organizácie ces-
tovného ruchu nominujú minimálne tovného ruchu nominujú minimálne 
jeden subjekt či osobu v príslušnej jeden subjekt či osobu v príslušnej 
kategórii, ktorí sú známi vysokou kva-kategórii, ktorí sú známi vysokou kva-
litou poskytovaných služieb, či dlho-litou poskytovaných služieb, či dlho-
ročnými skúsenosťami. Následne na ročnými skúsenosťami. Následne na 
spoločnom stretnutí hľadajú spoločný spoločnom stretnutí hľadajú spoločný 
konsenzus.konsenzus.

Víťazom v kategórii TOP ubytovacie Víťazom v kategórii TOP ubytovacie 
zariadenie pre rok 2020 sa stal penzión zariadenie pre rok 2020 sa stal penzión 
Kúria Beckov***, ktorý je známy vychý-Kúria Beckov***, ktorý je známy vychý-
renou miestnou kuchyňou a kvalitným renou miestnou kuchyňou a kvalitným 
ubytovaním i službami. Penzión sa ubytovaním i službami. Penzión sa 
nachádza v krásnom prostredí priamo nachádza v krásnom prostredí priamo 
pod skalou hradu Beckov. Ubytova-pod skalou hradu Beckov. Ubytova-
ní hostia si môžu vychutnať kúpanie  ní hostia si môžu vychutnať kúpanie  
v prírodnom jazierku či jedinečné well-v prírodnom jazierku či jedinečné well-
ness pod hradným bralom. ness pod hradným bralom. 

Osobnosťou cestovného ruchu za Osobnosťou cestovného ruchu za 
rok 2020 sa stala Anna Beníková, ma-rok 2020 sa stala Anna Beníková, ma-
jiteľka Agropenziónu Grunt a Koliby jiteľka Agropenziónu Grunt a Koliby 

Papradno. Porota ocenila jej dlhoroč-Papradno. Porota ocenila jej dlhoroč-
nú poctivú prácu na farme, ktorú si nú poctivú prácu na farme, ktorú si 
už v 90. rokoch zobrala do prenájmu  už v 90. rokoch zobrala do prenájmu  
a vďaka dotáciám ju do dnešného dňa a vďaka dotáciám ju do dnešného dňa 
aktívne zveľaďuje. Agropenzión i Koli-aktívne zveľaďuje. Agropenzión i Koli-
bu ročne navštívia tisícky turistov.bu ročne navštívia tisícky turistov.

Titul TOP inovácia v cestovnom ruchu Titul TOP inovácia v cestovnom ruchu 
udelila porota múzeu tradičných re-udelila porota múzeu tradičných re-
mesiel v Bojniciach s názvom Bencov-mesiel v Bojniciach s názvom Bencov-
je grunt, ktoré bolo otvorené v letnej je grunt, ktoré bolo otvorené v letnej 
sezóne 2020. Tento zrenovovaný 400 sezóne 2020. Tento zrenovovaný 400 
ročný dom prenesie svojou atmosfé-ročný dom prenesie svojou atmosfé-
rou návštevníka do iného storočia. Po-rou návštevníka do iného storočia. Po-
núka kreatívne originálne maľovanie núka kreatívne originálne maľovanie 
keramiky, degustáciu vín v 400-ročnej keramiky, degustáciu vín v 400-ročnej 
pivnici, varenie večere, točenie kerami-pivnici, varenie večere, točenie kerami-
ky, vzdelávacie programy pre základné ky, vzdelávacie programy pre základné 
školy i zážitkový teambuilding. školy i zážitkový teambuilding. 

Najlepším turistickým produktom, Najlepším turistickým produktom, 
ktorý každoročne priláka desiatky tisíc ktorý každoročne priláka desiatky tisíc 
turistov nielen z Trenčianskeho kraja, turistov nielen z Trenčianskeho kraja, 
sú jazdy historickou železnicou na sú jazdy historickou železnicou na 
trase medzi Tr. Teplou a Tr. Teplicami, trase medzi Tr. Teplou a Tr. Teplicami, 
ktorú prevádzkuje nezisková organi-ktorú prevádzkuje nezisková organi-
zácia Trenčianska elektrická železnica. zácia Trenčianska elektrická železnica. 
Električka vyráža na koľaje počas te-Električka vyráža na koľaje počas te-
matických jázd, teda na rôzne sviatky matických jázd, teda na rôzne sviatky 
či dôležité výročia. Počas turistickej či dôležité výročia. Počas turistickej 
sezóny dokonca premáva pravidelne sezóny dokonca premáva pravidelne 
počas víkendov a sviatkov.počas víkendov a sviatkov.

V kategórii zariadenie prístupné pre V kategórii zariadenie prístupné pre 
ŤZP, udelila porota ocenenie Penziónu ŤZP, udelila porota ocenenie Penziónu 
Meridiana v Bojniciach. Penzión po-Meridiana v Bojniciach. Penzión po-
núka unikátne ubytovanie neďaleko núka unikátne ubytovanie neďaleko 
Bojnického zámku a centra kúpeľné-Bojnického zámku a centra kúpeľné-
ho mesta. Z veľkej časti je bezbarié-ho mesta. Z veľkej časti je bezbarié-
rový, a preto je vhodným ubytovacím rový, a preto je vhodným ubytovacím 
miestom aj pre ťažko zdravotne po-miestom aj pre ťažko zdravotne po-
stihnutých.stihnutých.

Trenčín regiónTrenčín región
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Spojená škola Púchov na Kolonke spája dve od-
borné školy - Strednú odbornú školu a Strednú od-
bornú školu sklársku. Obidve zložky majú jeden cieľ. 
Vychovať kvalitných odborníkov, ktorí sa vyznajú vo 
svojom odbore a vedia sa aj uplatniť. Preto riaditeľka 
školy vyhlasuje každoročne súťaž „Cena riaditeľky za 
najlepší žiacky projekt“. Cieľom je rozvíjať u žiakov 
vlastné talenty a schopnosť presadiť sa. 

V minulom školskom roku sa do súťaže prihlásilo 40 
študentov s 15 projektmi. Každý projekt bol prínosný 
nielen pre žiaka ale aj pre školu. 

Odborná porota nakoniec ocenila tri projekty:
• cena riaditeľky školy – Tomáš Mikoláš s projektom 

Tranzistorový zosilňovač,
• cena za najväčší prínos pre školu – tím žiakov 

tretieho ročníka odboru mechanik počítačových si-
etí za projekt Vybudovanie dátovej siete, serverovne  
a servisnej web stránky, 

• cena za využitie medzipredmetových vzťahov – 
tím žiačok z odboru styling a marketing za projekt 
Športový štýl.

Riešitelia najlepších projektov získali okrem ocene-
ní aj príležitosť predstaviť projekty na medzinárod-
nom podujatí „Študentský startup pre 21. storočie“ 
vo Frýdku-Místku. Škola prijala pozvanie od hlavné-
ho organizátora, riaditeľa školy POJFM. 

Účastníci nič nenechali na náhodu a zodpovedne 
sa pripravovali na túto prezentáciu. Svoje projekty 
prezentovali na vysokej úrovni, o čom svedčil aj zá-
ujem zo strany účastníkov podujatia.

Príjemným oživením medzi technickými projekta-
mi bola módna prehliadka dievčat z odboru styling  
a marketing, ktorú ozvučil práve víťazný tranzistoro-
vý zosilňovač a praktický workshop sklenej vitráže, 

kde si svoje zručnosti otestovali aj významní hostia 
medzinárodnej akcie. Stredoškoláci z Kolonky ukáž-
kovo „obhájili farby“ mesta Púchov a jeho regiónu.

Tím žiakov a učiteľov SŠ Púchov 

V dňoch 12. 10. a 22. 10. 2021 nás 
navštívili Sokoliari majstra Vagana 

a porozprávali nám nielen o svojich 
dravcoch, ale aj o iných zvieratách, 
ktoré môžeme vidieť v našich horách. 
Počas 45 minút v 
každej triede nám 
priblížili život v lese  
a oboznámili žiakov 
s novými poznatka-
mi a informáciami. 
Sokoliari donies-
li veľa názorných 
ukážok, ktoré si 
mohol každý po-
obzerať a zoznámiť 
sa s nimi. Žiaci sa 
naučili rozdiel med-
zi parohmi jeleňa  
a daniela, rozoznať 

srnku od lane či rozpoznať srsť rôz-
nych cicavcov.

Čo však žiakov najviac upúta-
lo, bolo niekoľko dravcov, ktorí im 
poletovali nad hlavami, nechali sa 
pohladiť a taktiež odfotografovať. 
Školáci mohli vidieť naživo plamien-
ku driemavú, sokola pestrého a do-
konca aj vzácny druh orla skalného. 
O každom z nich sa dozvedeli ich 
význam v prírode a nutnosť ochrany. 
Vystúpenie bolo nezabudnuteľným 
zážitkom pre všetky vekové kategó-
rie v škole. Žiaci hľadeli na majstrov-
stvo sokoliarov a na krásu dravcov  
s rešpektom a úctou. Už teraz sa te-
šia, keď k nám opäť zavítajú.

ZŠ s MŠ Slovanská 

Hviezdoslavov Kubín je celoš-
tátna postupová súťaž v recitácii 
poézie a prózy. Je najstaršou súťa-
žou v umeleckom prednese, ktorý 
vytvára a formuje kultúru nášho 
národa. Podujatie je otvorené pre 
všetky vekové kategórie od škol-
ského po seniorský vek. Tento rok 
sa celoštátna prehliadka najlep-
ších recitátorov z celého Slovenska 
usk utočni la 
v dňoch 27. 
až 30.10.2021 
t r a d i č n e  
v Dolnom Ku-
bíne.

Prvá kate-
gória patrila 
n a j m l a d š í m 
r e c i t á t o -
rom, medzi 
ktorých sa 
prebojovala 
aj naša žiačka 
Simona Hú-
ževková zo 4. 
A. Recitovala 
r o z p r á v k u 
od Tamary 
Krjukovovej - 

No počkajte! Porota ju označila ako 
interpretku s veľkou dávkou ener-
gie a chuti recitovať. 

Nakoniec jej udelili strieborné 
pásmo, z ktorého sa veľmi tešíme  
a sme radi, že máme v škole ta-
kýchto úspešných žiakov. Simonke 
prajeme ešte veľa úspechov v reci-
tačných súťažiach. 

ZŠ s MŠ Slovanská 

Spojená škola z Kolonky na „Študentskom 
startupe pre 21. storočie“ vo Frýdku-Místku

Simona Huževková strieborná 
na Hviezdoslavovom Kubíne

V ZŠ s MŠ Slovanská lietali dravce



Pre pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ sv. Mar-
gity sa v novembri uskutočnil workshop zameraný 
na rozvoj životných zručností u žiakov. Workshop 
organizovali pani učiteľky Mgr. Mária Virgová, PhD. 
a Mgr. Katarína Huťová. Obe pani učiteľky sa zapo-
jili do projektu organizovaného Nadáciou pre deti 
Slovenska a zúčastňujú sa pravidelných školení, na 
ktorých získavajú poznatky aj praktické skúsenosti 
s rozvíjaním životných zručností u žiakov. Program 
workshopu bol zameraný na identifikovanie život-
ných zručností, ktoré deti v našej škole aktívne ovlá-
dajú, a aj tých životných zručností, ktoré by sme radi 
v našej škole posilnili. Učitelia si prakticky vyskúšali 
rôzne aktivity a postupy, ktoré môžu uplatniť aj na 
triednických hodinách. Vo výchovno-vzdelávacom 
procese je veľmi dôležité, aby si žiaci popri vedomos-

tiach rozvíjali aj zručnosti, ktoré im pomôžu efektív-
ne fungovať v mimoškolskom prostredí a budú pod-
porovať ich osobnostný rozvoj. K takým zručnostiam 
patrí napríklad aj aktívne počúvanie, zodpovednosť, 
dôveryhodnosť, kritické myslenie, schopnosť spolu-
pracovať, a mnoho ďalších. V našej škole sme začali 
rozvíjať a posilňovať jednotlivé životné zručnosti 
prostredníctvom triednických hodín a postupne ich 
zahŕňame aj do výchovno-vzdelávacieho procesu 
v ostatných predmetoch. Náš program kombinuje 
prvky vysoko efektívneho učenia Asociácie Susan 
Kovalikovej s programom C&SCO, ktorého cieľom je 
vytváranie bezpečného a rešpektujúceho prostredia 
v škole. V takom prostredí sa následne žiaci môžu 
úspešne rozvíjať vedomostne aj osobnostne.

ZŠ s MŠ sv. Margity
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Materská škola (MŠ) Beluša umožní deťom vďaka 
projektu z grantového programu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja „Zelené oči“ outdoorové vzdelá-
vanie. Belušská materská škola je aktívna v zapájaní 
sa do projektových výziev a vďaka jednej z nich sa 
jej podarilo zatraktívniť nevyužívanú plochu v areáli 
svojho elokovaného pracoviska v Hloži na nápaditý 
a výchovný priestor umožňujúci vzdelávanie s envi-
ronmentálnym charakterom.

Projekt „Vonku hravo a zdravo!“ bol podaný v rám-
ci grantového programu „Zelené oči“ Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorý v štyroch kolách preroz-
delil obciam a jej rozpočtovým a príspevkovým or-
ganizáciám sumu 80 tisíc eur. Dotácia pre belušský 
projekt bola vo výške 2 000 eur. Projekt sa začal reali-
zovať ešte cez letné mesiace a jeho slávnostné otvo-
renie sa konalo 18. novembra 2021 za účasti starostu 
obce Jána Prekopa, prednostu Obecného úradu Mgr. 
Patrika Štrbáka, riaditeľky MŠ Beluša Ireny Gulišovej, 
zástupkyne MŠ Beluša Ivany Filkovej a záhradnej ar-
chitektky Eriky Némedy. Krátky program na ľudovú 
a jesennú tému si pre hostí pripravili aj deti z dvoch 
tried elokovaného pracoviska MŠ Beluša-Hloža.

ObÚ Beluša

Komenského inštitút Centra environmentálnej  
a etickej výchovy Živica sa svojimi aktivitami snaží 
prispieť k zmene vzdelávacieho systému na Sloven-
sku tak, aby reflektoval potreby žiakov aj pedagógov. 
Nedávno realizoval dotazníkový prieskum medzi 
študentmi druhého stupňa základných škôl a stredo-
školákmi zameraný na ich predstavu o ideálnej škole. 
Výsledky zverejňuje pri príležitosti Medzinárodné-
ho dňa študentstva. Odpovede poslalo 1310 žiakov  
a žiačok z celého Slovenska, z ktorých vyplývajú via-
ceré zaujímavé skutočnosti.

„Zisťovali sme, ako sú mladí ľudia spokojní vo svojich 
školách a čo by sa podľa nich mohlo zmeniť. Výsled-
ky nie sú veľmi potešujúce. Ukázalo sa, že až štvrtina 
žiakov má pocit, že ich učitelia neberú vážne. Väčšina 
z nich - 58% žiakov si dokonca myslí, že na vyučovaní 
nemá priestor na rozvoj tvorivosti, talentov a spolu-
práce so spolužiakmi,“ vraví manažérka Komenského 
inštitútu Zuzana Labašová.

Tento prieskum potvrdil to, čo hovoria oveľa kom-
plexnejšie výskumy na tieto témy. Na základe vý-
sledkov PISA hodnotenia sa ukazuje, že slovenskí 
tínedžeri nemajú veľa sebavedomia. Každý druhý si 
myslí, že sa nedokáže prispôsobiť novým situáciám 
a pracovať v strese či pod tlakom. Tínedžeri zo Slo-

venska sa umiestnili na poslednom mieste spomedzi 
všetkých 63 krajín v otázke akcieschopnosti!

„Nevieme pracovať v skupinách a nemáme kritické 
myslenie. Nevieme povedať svoj názor, a ak aj vieme, 
nepovieme ho, pretože sme zhadzovaní. Zmeňme to,” 
napísala v prieskume Komenského inštitútu 17-ročná 
žiačka z Prešovského kraja. „Škola nemá byť len o me-
morovaní vedomostí a skúšaní, ale má rozvíjať aj prá-
cu v skupine, tvorivosť, hodnoty a budovať priateľstvá  
a vzťahy,” myslí si 19-ročná študentka z Bratislavy. 

Náš vzdelávací systém je stále postavený viac na 
memorovaní vedomostí, ako na rozvíjaní zručností 
potrebných pre súčasný život. Pritom sa ukazuje, že 
aj samotní žiaci by privítali, ak by to bolo naopak.

„Priemerná známka, ktorú by podľa nášho priesku-
mu dali študenti svojej škole, by bola niekde medzi 
dvojkou a trojkou. Alarmujúce je, že viac než polovica 
respondentov (51,1%) si myslí, že škola ich neučí, ako 
byť rozhodní, alebo ako nadobúdať sebakontrolu,“ do-
dáva Zuzana Labašová. Jej slová dopĺňa aj vyjadre-
nie sociologičky Lýdie Marošiovej, ktorá na základe 
porovnania výsledkov žiakov a žiačok na Slovensku 
a ich rovesníkov v okolitých krajinách v PISA hodno-
tení globálnych kompetencií konštatovala: „Žiakom 
chýba sebavedomie, neveria si, veľakrát ani nepoznajú 

svoje schopnosti, ktoré nie sú programovo rozvíjané.“ 
Drvivá väčšina žiakov na Slovensku sa učí pre znám-

ky a ako ukázal dávnejší prieskum Komenského in-
štitútu a Centra vzdelávacích analýz, väčšina učiteľov 
ani v čase pandémie nedokázala motivovať žiakov 
inak ako známkami. Podľa zistení Centra pedagogic-
kého výskumu Univerzity Komenského sa len 6,8 % 
žiakov 2. stupňa teší z poznávania, zvyšok motivujú 
známky či strach z neúspechu! Za všetky odpovede  
z aktuálneho prieskumu Komenského inštitútu 
medzi žiakmi ešte jedna od 18-ročnej študentky zo 
Žilinského kraja: „Je dobré, aby dospelí chápali, čo ži-
aci potrebujú, že to nie je len o odbornosti. My študenti 
potrebujeme prax, potrebujeme viac vedieť o veciach  
v živote, niečo o láske, sebakontrole, sebavedomí, zvýšiť 
si finančné poznatky. Sme dlhé hodiny v škole a voľný 
čas trávime učením. Je to o ničom.“

Jednou z aktuálnych aktivít Komenského inštitútu, 
ktorá má prispieť k zmene, je aj vydanie knihy Škola 
podľa našich predstáv: Učiť sa, ako sa to páči nám. 
Napísali ju žiačky berlínskej inovatívnej školy ESBZ 
vo veku 13, 14 a 15 rokov. Autorky týmto prispeli do 
debaty o školstve a vzdelávaní, ktorú väčšinou vedú 
dospelí (politici, učitelia či rodičia). 

Živica 

Slovenské školy podľa žiakov nepodporujú tvorivosť

Projekt „Vonku hravo a zdravo!“ v MŠ Beluša - Hloža

Workshop o životných zručnostiach pre učiteľov 
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Legendárne „tatrovky“ pilotne skladajú na dvoch župných školách  

Unikátny projekt v rámci Slovenska, ktorý vznikol u našich českých suse-
dov v roku 2019, odštartoval na dvoch školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja – Strednej odbornej škole strojníckej 

v Bánovciach nad Bebravou a Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici. 
Výsledkom budú dve kompletné TATRY PHOENIX, pridanou hodnotou je  
vzdelávanie žiakov.
Spoluprácu s automobilkou TATRA TRUCKS Trenčianska župa spustila ihneď 
po podpise memoranda, vďaka ktorému sa úspešný český projekt „TATRA 
do škôl“ dostal aj na Slovensko. Podporiť má rozvoj odborného technického 
vzdelávania a praxe študentov. „Stredná odborná škola strojnícka v Bánovciach  
nad Bebravou bola v minulosti známa aj ako bývalé tatrovácke učilište, takže 
po rokoch sa Tatra vracia späť do tejto školy. Od projektu si sľubujeme, že žiaci 
získajú znalosti aj praktické zručnosti pri skladaní týchto vozidiel a konco-
vým užívateľom zložených automobilov bude po diagnostickej prehliadke  
a kontrole Správa ciest TSK. Tá ich bude využívať na údržbu ciest v kraji,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Celý projekt je financovaný zo 
zdrojov Trenčianskej župy, pre každú zo škôl kraj obstaral súčiastky  
a diely v hodnote 132 tis. eur a špeciálne portálové žeriavy za ďalších 10 tis. 
eur. Zloženie jedného kompletného vozidla by malo trvať 2-3 mesiace, pro-
jektu sa zúčastní približne 10 žiakov z každej školy, predovšetkým z odborov 
autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár, mechanik – nastavo-
vač, ale aj z odboru strojárstvo. „Najväčšia výhoda celého projektu je, že si žia-
ci siahnu na konkrétny produkt. Budú hrdí, že okolo nich prejde auto, ktoré sami 
skladali. Problémom dnešného školstva je, že žiaci nechcú chodiť na odborné 
školy a tento projekt by ich mohol prilákať,“ povedal Petr Hendrych, obchodný 
riaditeľ a podpredseda predstavenstva TATRA TRUCKS.      - Lenka Kukučková -

SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici  
s veľkými investíciami

Trenčianska župa vybudovala moderné multi-
funkčné ihrisko v areáli Strednej odbornej školy 
strojníckej v Považskej Bystrici, slúži aj pre potreby 
okolitých škôl. Zlepšiť podmienky výučby a skvalit-
niť vyučovací proces pomôžu aj ďalšie investičné 
akcie, ktoré sa aktuálne na škole realizujú. 
Na škole aktuálne študuje 570 žiakov, v jej tesnej 
blízkosti sa nachádzajú aj ďalšie župné stredné 
školy – obchodná akadémia, stredná zdravotníc-
ka škola a gymnázium, no aj školy v pôsobnosti 
mesta Považská Bystrica. „Je to taký stredoškolský 
kampus, spoločne s tým v Trenčíne jeden z najväčších, 
kde len na stredných školách študuje viac ako 1 600 
žiakov. Verím, že toto ihrisko bude čo najviac otvore-
né pre všetkých športuchtivých žiakov,“ povedal po-
čas slávnostného odovzdania ihriska do užívania 
trenčiansky župan Jaroslav Baška a dodal, že ide 
o ihrisko s najmodernejším EPDM povrchom 
určeným na športy, ako je volejbal, basketbal, 
tenis či minifutbal. „Rozmery ihriska sú 34,5 x 19 
m, jeho ochrannú bariéru tvorí mantinel a 5 m vysoké 
ochranné siete, disponuje bezbariérovým prístu-
pom aj osvetlením,“ doplnil za zhotoviteľa, ktorým 
bola spoločnosť ECO-RUBBER, s.r.o., Miroslav Kováč.  
Dohliadať naň bude kamerový systém. Investícia 
župy do jeho vybudovania bola viac ako 200 tis. eur.
 „Výrazne sa nám zlepšia podmienky na výchov-
no-vzdelávací proces a zvýši sa aj kvalita telesnej 

výchovy a krúžková činnosť. Podarilo sa nám zre-
konštruovať celý areál, pretože táto investícia bola 
spojená aj s vybudovaním prístupovej cesty,“ povedal 
riaditeľ školy Štefan Capák. Ihrisko bolo slávnostne 
odovzdané do užívania futbalovým zápasom.
„Do tejto veľkej školy kraj investuje nemalé finanč-
né prostriedky aj za pomoci eurofondov. Najväčšia 
investícia, ktorá sa na škole aktuálne realizuje, je re-
konštrukcia dielní v hodnote približne 2,5 mil. eur,“ 
povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Projekt 
podporený v rámci IROP je zameraný na moder-
nizáciu priestorov a vybavenia praktického vy-
učovania a zahŕňa stavebné úpravy aj obstaranie 
novej techniky. „Zakúpených bude 30 obrábacích 
strojov, z toho je 10 CNC strojov, 10 sústruhov a 10 
frézovačiek. Výrazne sa zlepší kvalita praktického 
vyučovania a žiaci, ktorí prejdú cez túto technológiu, 
budú veľmi dobre pripravení pre trh práce,“ povedal 
riaditeľ školy Štefan Capák. „Ďalšia investícia bola 
do rekonštrukcie strechy na pavilóne B, kde došlo  
k celkovej výmene krovu, strešnej krytiny a zatepleniu 
stropnej konštrukcie,“ doplnil župan. Zo župného 
rozpočtu na ňu kraj vyčlenil takmer 200 tis. eur, 
finančné prostriedky vo výške viac ako 91 tis. eur 
zas investoval do rekonštrukcie trieskového hos-
podárstva a úpravu nádvoria za starou dielňou.  

- Lenka Kukučková -

Trenčianska 
župa s výborným 

finančným zdravím 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INE-
KO) hodnotil finančné zdravie žúp a ich hospo-
dárenie za rok 2020. Trenčianska župa ako jediná  
z krajov dokázala znížiť svoj dlh.
Pandémia koronavírusu sa odzrkadlila aj na fi-
nančnom zdraví samosprávnych krajov, to sa za-
čalo zhoršovať. Výrazne vzrástlo aj zadlženie žúp. 
Podľa údajov INEKO svoj dlh dokázal znížiť iba 
Trenčiansky samosprávny kraj, a to o 0,4 per-
centuálneho bodu (z 28,5 na 28,1). V roku 2020 
dosiahli všetky župy kladné hodnoty v bilancii 
bežného účtu. Najlepšie hospodárila košická  
(+14,6%), prešovská (+13,6%) a trenčianska župa 
(+12,9%). „Hospodárenie samospráv nehodnotíme 
iba z pohľadu jednotlivých ukazovateľov, ale aj po-
mocou súhrnného hodnotenia, ktorého cieľom je 
prostredníctvom jedného čísla komplexne ohodno-
tiť finančné zdravie samospráv,“ uviedol analytik 
Matej Tunega z INEKO. A práve na vedúcu pozí-
ciu v hodnotení finančného zdravia sa dosta-
la trenčianska župa. Tento ukazovateľ ponúka 
najobjektívnejší obraz o hospodárení samospráv. 
Zahŕňa zákonné dlhové kritérium, dlhovú službu, 
bilanciu bežného účtu, záväzky po lehote splat-
nosti a záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnos-
ti. Najlepší možný výsledok je 6, pričom trenčian-
ska župa získala v hodnotení 5,07.  

- Matej Plánek -
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KURZY 
Streda  24.11.    tanečná sála   18.30 h 
Pondelok  29.11.   tanečná sála   18.30 h
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
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 - v režime  
OČKOVANÍ, PREKONANÍ, 1 vstup 3 €

Pondelok   29.11.  veľká sála   18.30 h
MODERNÁ KALANETIKA
„Nikdy neverte tomu, že všetci okrem vás majú dokonalú postavu. Pracujte  
s tým čo máte“ (Callan Pinckney). Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej 
postavy. Hodina kalanetiky je výdatná ako 20 hodín aerobiku. Dá Vám do poriad-
ku chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky. 
Lektorka kurzu Lenka Dašková.1 lekcia 3 €. Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@
puchovskakultura.sk. Kurz bude v zmysle opatrení ÚVZ SR - v režime OČKOVANÍ, 
PREKONANÍ

KULTÚRA
Výstava trvá od 12.11 do 29.11  vestibul divadla
PÚCHOVSKÉ PARAFRÁZY
Pozývame Vás na výstavu ocenených prác 1. ročníka celoslovenskej súťaže “Púchovské 
parafrázy (PUPA)”, ktorej ústrednou témou bol surrealizmus. Príďte si vychutnať atmos-
féru sna, fantázie, imaginácie pohľadom žiakov ZUŠ z celého Slovenska. Výstava potrvá 
do 29.11.2021, vstup voľný. Podujatie sa koná v zmysle platných opatrení ÚVZ SR! Info 
aj na osobitných plagátoch.

Štvrtok 2.12. vestibul divadla  17.00 h
SpojeNie
Vernisáž výstavy akademickej maliarky Zuzany Vaverčákovej, ktorá sa ako slobodná 
umelkyňa venuje maľbe, kresbe, grafike, krajinomaľbe, portrétu, reklame, dizajnu in-
teriérov a exteriérov, nástennej maľbe a fotografii. Inšpiráciou pre jej výtvarné diela 
je hlavne svetlo, každodenný život, krása farebnej kombinácie farieb, tvarov, tieňov, 
kvetov, ľudí, prírody, človeka... Výstava potrvá do 31.1.2022, vstup voľný. Podujatie sa 
uskutoční v zmysle platných opatrení ÚVZ SR!

KINO
Premietanie bude v zmysle opatrení ÚVZ SR - v režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ! 

Streda  24.11. 10:00 h   SNÚBENEC ALEBO MILENEC - KINO PRE SENIOROV

Tridsiatnička Dora (Vica Kerekes) zažila lásku ako z rozprávky, no potom prišiel 
tvrdý pád. Muž jej života (Miklós Bányai) ju náhle opustil a ako keby to nestači-
lo, zasnúbil sa s inou. No aj nenaplnená láska môže byť sladká, a tak si Dora ot-
vorí cukráreň, v ktorej ponúka koláčiky pomenované po nešťastných ľúbostných 
pároch z filmovej histórie...MP od 12 rokov – Bontonfilm – 90 min. – HU – Komédia 
- Slovenský dabing. Vstupné 2 €. 

Piatok 26.11.. 19:45 h   KING RICHARD
King Richard je životopisná dráma, natočená podľa skutočného príbehu, ktorý 
inšpiruje celý svet. Príbeh Richarda Williamsa (Will Smith), trénera a otca svetovo 
preslávených tenistiek Venus a Sereny, ktorý má geniálny plán ako dostať svoje 
dcéry z ulíc Comptonu v Kalifornii na svetovú tenisovú scénu. Hlboko dojemný 
príbeh ukazuje silu rodiny, vytrvalosť a nezlomnú vieru ako prostriedok k do-
siahnutiu nemožného.MP od 12 rokov – Continentalfilm – 138 min. – USA – Živo-
topisný – Dráma – Titulky. Vstupné 5 €. Dieťa, Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, 
vstupné 4 €.  

Nedeľa 28.11.. 18:00 h.   MACHER NA 30 DNI  
Režisér, scenárista a hlavná postava v jednej osobe. Tarek Boudali si film napísal, 
zrežíroval a zahral si policajta Rayana. Tomu lekár oznámi, že od potkana, ktorý ho 
pri policajnej akcii pohrýzol, dostal smrteľnú chorobu a zostáva mu maximálne 
30 dní života. Plachý a neschopný Rayane sa tak konečne odviaže a namiesto 

vyčkávania na smrť začína svoj život skutočne žiť. Podarí sa mu dostať drogového 
dealera a získať ženu svojich snov? MP od 15 rokov – Continentalfilm – 87 min. – 
FR – Komédia - Český dabing. Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, 
vstupné 4 €. . 
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PREDSTAVENIE SA PRESÚVA NA 17.1.2022 O 19.00 H 

Vstupenky ostávajú v platnosti
Predaj a info na www.kultura.puchov.sk

ZAKÚPENÉ VSTUPENKY OSTÁVAJÚ V PLATNOSTI

DIVADLO DOGMA TRENČÍN

KOMUNÁL
INSCENÁCIA KOMUNÁL JE SLED MIKROPRÍBEHOV ĽUDÍ, KTORÍ SA

ROZHODLI VSTÚPIŤ NA JAVISKO VEREJNÉHO ŽIVOTA.

15. DECEMBER 2021 O 19:00 HOD. 

PODKROVIE ŽUPNÉHO DOMU PÚCHOV

VSTUPNÉ: 5€
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok:23.11. 

Polievka: Falošná držková z hlivy 

1.Pečený bravčový bôčik, kyslá kapusta, 
knedľa 

2. Pražský kurací závitok, dusená ryža, 
obedový šalát
Streda: 24.11.

Polievka: Cesnaková-smotanová  
so zemiakmi 

1. Košická hovädzia roštenka, dusená 
ryža, červená repa

2.Bravčové pliecko v horčicovej omáčke, 
varené zemiaky
Štvrtok:25.11.

Polievka: Kapustová so šošovicou  
a mäsom

1.Zapekaný morčací rezeň s broskyňou  
a syrom, ryža/americké zemiaky 

2. Vyprážaný karbonátok, zemiaková 
kaša, tatarská omáčka
Piatok: 26.11.

Polievka: Hrášková na kyslo  

1. Tatranské soté z bravčového karé  
v zemiakovej placke

2.Hovädzia štefánska pečienka  
s vajíčkom, ryža, obedový šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 23. 11. 

Polievka: Karfiolová so zemiakmi, chlieb 

1. Diabolská pochúťka, opekaný chlieb 
vo vajíčku, ryža

2. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka

3. Pizza podľa vlastného výberu
Streda: 24. 11. 

Polievka: Zeleninová s krúpami, chlieb 

1. Vyprážaná krkovička, slovenský 
 zemiakový šalát

2. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka

3. Pizza podľa vlastného výberu
Štvrtok: 25. 11. 

Polievka: Brokolicová krémová jemná, 
chlieb 

1. Srbské bravčové rebierko, dusená 
ryža, červená repa 

2. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 

3. Pizza podľa vlastného výberu
Piatok: 26. 11. 

Polievka: Hovädzia s pečeňovými 
haluškami 

1. Vyprážaný holandský sekaný rezeň, 
varené zemiaky, tatárska omáčka 

2. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky, 
tatárska omáčka 

3. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 4,90 €
Utorok: 23.11.

Rascová s vajíčkom  

Bravčový rezeň vyprážaný ( z krkovičky), 
varené zemiaky, červená repa  

Tibet: Sherpa s kuracím mäskom,  
basmati ryža, zeleninový šalát 
Streda: 24.11.

Zeleninová s cícerom   

Kurací steak zapečný s brokolicou  
a syrom, ½ ryža, ½ hranolky 

Bravčový rezeň vyprážaný ( z krkovičky),  
varené zemiaky, červená repa 

Tibet: Sherpa s kuracím mäskom, 

basmati ryža, zeleninový šalát 
Štvrtok: 25.11.

Krúpková s údeninou 

Grilovaný losos so zeleninou  
a opekanými zemiakmi, zel. príloha 

Bravčový rezeň vyprážaný ( z krkovičky), 
varené zemiaky, červená repa  

Tibet: Sherpa s kuracím mäskom, 

basmati ryža, zeleninový šalát 
Piatok: 26.11.

Strúčková nakyslo  

Pečené kuracie stehno, ryža, ovocný 
kompót 

Bravčový rezeň vyprážaný ( z krkovičky), 
varené zemiaky, červená repa  

Tibet: Sherpa s kuracím mäskom, 

basmati ryža, zeleninový šalát 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 23.11
Polievka: Sedliacka s krúpami, chlieb

Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
1. Kuracie curry so zeleninou, dusená 
ryža
2. Mäsové guľky s ryžou, paradajková 
omáčka, zemiakové pyré  
3. Fliačky s kapustou a slaninou
Streda: 24.11.
Polievka: Boršč , chlieb
Slepačí vývar so špenátovými haluškami
1. Kuracie prsia plnené sušenou parada-
jkou a nivou, štuchané zemiaky s pórom  
2. Pečená bravčová krkovica, dusená 
kapusta, domáca knedľa 
3. Dukátové buchtičky, vanilkový krém 
Štvrtok: 25.11.
Polievka: Kapustnica s klobásou  
a hubami , chlieb
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou  
a zeleninou 
1. Morčacie prsia marinované v jogurte, 
zemiakové pyré
2. Divinová sekaná, zemiaky na kyslo
3. Vyprážané šampiňóny, varené  
zemiaky, tatárska omáčka
Piatok: 26.11.
Polievka: Zemiakový krém s cesnakom, 
chlebové krutóny
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kurací steak na nivovej omáčke, 
dusená ryža
2. Hovädzie stehno s chrenovou  
omáčkou, domáca knedľa 
3. Cestoviny so špenátom, smotanou  
a kúskami Argusa  
Špecialita na tento týždeň:
Hovädzí chilli burger s hranolkami    

“Prajeme dobrú chuť.”

VOUCHERVOUCHER
WWW.DROPTIC.SK

NA UPLATNENIE ZĽAVY 25% NA CELÚ ZÁKAZKU NA UPLATNENIE ZĽAVY 25% NA CELÚ ZÁKAZKU 
V SIETI NAŠICH OČNÝCH OPTÍK DOCTOR OPTICV SIETI NAŠICH OČNÝCH OPTÍK DOCTOR OPTIC

----------------------------------------------------------------------

AKCIA PLATÍ DO 30.11.2021 
A NEMOŽNO JU KOMBINOVAŤ S INÝMI ZĽAVAMI.----------------------------------------------------------------------

---------------------------

---------------------------

ZĽAVA 
25% MORAVSKÁ 11MORAVSKÁ 11

BUDOVA PAMÄTNEJ FARYBUDOVA PAMÄTNEJ FARY
PÚCHOVPÚCHOV

NEPREMEŠKAJTE TÚTO NEPREMEŠKAJTE TÚTO 
JEDINEČNÚ ŠANCU LEN DO 30.11.2021JEDINEČNÚ ŠANCU LEN DO 30.11.2021

SKVELÁ ZĽAVASKVELÁ ZĽAVA
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U ľudí nad 65 rokov sú infekcie dolných dýcha-
cích ciest (okrem ochorenia COVID-19) štvrtou 
najčastejšou príčinou smrti a ročne kvôli nim 
zomrie na Slovensku viac ako 2 600 ľudí. Zabrá-
niť zbytočným úmrtiam na zápaly pľúc pomôže 
očkovanie proti pneumokokom.

Odborníci upozorňujú, že v nastávajúcom jesen-
nom období a v súvislosti s vírusovými zápalmi pľúc 
spôsobenými chrípkou či COVID-19 je potrebné 
počítať aj so zvýšeným rizikom pneumokokových 
infekcií, ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na 
morbiditu (chorobnosť) a mortalitu (úmrtnosť) naj-
mä staršej populácie. Hlavnými klinickými formami 
pneumokokových ochorení sú invazívne ochorenia 
(meningitída, pneumónia) a tiež neinvazívne alebo 
mukózne pneumokokové ochorenia, kam zaraďuje-
me napríklad zápal stredného ucha a zápal prínoso-
vých dutín. Vírusové respiračné infekcie ako chrípka 
alebo COVID-19 významne zvyšujú riziko sekundár-
nej/následnej pneumokokovej infekcie s ťažkým kli-
nickým priebehom a vysokou úmrtnosťou.

Pneumokokový zápal pľúc patrí medzi naj-
častejšie príčiny úmrtí 

Pneumokokový zápal pľúc je celosvetovým pro-
blémom, patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí. Ani 
z dlhodobého hľadiska za posledných 20 rokov sa 
úmrtnosť zásadne nemení, dosahuje okolo 8 %. Na-
opak, narastá jej závažnosť, pacienti častejšie vyža-
dujú intenzívnu starostlivosť a rôzne formy ventila-
čnej podpory.

Na Slovensku je zápal pľúc 11. najčastejšou prí-
činou hospitalizácie v SR. Riziko nákazy pneu-
mokokovým zápalom pľúc sa zvyšuje vekom aj 
pridruženými ochoreniami, ako sú chronické respi-
račné ochorenia, vrodené poruchy imunitného sys-
tému, chronické ochorenia pečene a obličiek, neu-
romuskulárne a reumatické ochorenia, leukémia, 
Hodgkinov syndróm, ale aj alkoholizmus. S počtom 
rizikových okolností rastie aj riziko pneumokokovej 
pneumónie. 2,5-krát vyššie riziko hrozí u pacientov  
s 1 komorbiditou, 6,2-krát vyššie riziko u pacientov  
s 2 komorbiditami a 15,6-krát vyššie riziko u pacien-
tov s viac ako 3 komorbiditami.

Mimoriadnu pozornosť prevencii pred pneumo-
kokovými ochoreniami treba venovať aj v súvislosti 

s aktuálnou epidemiologickou situáciou. „Význam-
ným rizikovým faktorom z hľadiska miery úmrtnosti 
a hospitalizácií sú koinfekcia (súčasne prebiehajúca 
infekcia) alebo následná infekcia. Pri súčasne pre-
biehajúcej infekcii invazívneho pneumokokového 
ochorenia a ochorenia COVID-19 je riziko úmrtia až 

63,2 %. V prípade nakazenia sa COVID-19 do 27 dní 
od nakazenia invazívnym pneumokokovým ochore-
ním je to 47,6 %. Pandémia COVID-19 nie je dôvo-
dom na odkladanie očkovania proti chrípke či pne-
umokokovým ochoreniam, práve naopak,“ vyzýva 
MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH zo Slovenskej pne-
umologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS. Pouka-
zuje tiež na prax, ktorá ukazuje, že ľudia zaočkovaní 
proti pneumokokom sú zároveň lepšie chránení aj 
pred ťažkým priebehom covidu.

Liečba ochorení spôsobených pneumokokmi je 
najmä u seniorov a chronicky chorých komplikova-
ná a často málo účinná. Ani včas podaná úspešná 
antibiotická liečba nemusí byť zárukou, že sa pacient 
bude môcť rýchlo vrátiť do bežného života. Môže tr-
vať niekoľko týždňov až mesiacov, kým sa telo úplne 
zotaví. Celosvetovo narastá aj lieková rezistencia 
pneumokokov. Navyše, napríklad u starších ľudí, 
ktorí boli v minulosti hospitalizovaní a liečení na zá-
pal pľúc, významne narastá riziko srdcovocievnych 
ochorení.

Aktívna ochrana v domácnosti, u lekára a v ko-
lektívoch

Vzhľadom na možný ťažký priebeh invazívnych 
respiračných ochorení prevláda v odborných kru-
hoch názor, že je lepšie sa pred nimi chrániť, než sa 
liečiť. Akútne respiračné ochorenia sú prenášané 
vzduchom (kvapôčkovou infekciou) alebo infek-
čným aerosólom vznikajúcim pri kašľaní a kýchaní. 
V bezprostrednej blízkosti chorých je preto vysoká 
pravdepodobnosť nákazy. Úrad verejného zdravot-
níctva SR upozorňuje, že v domácnosti je najdôle-
žitejšie pravidelné vetranie miestností nárazovo 
a niekoľkokrát denne, aby sa vzduch v miestnosti 
vymenil. Vo verejných priestoroch sa odporúča do-
držiavať behaviorálne opatrenia R-O-R (rúško, od-
stup, hygiena rúk). Ideálne je sa počas jesenného 
obdobia vyhýbať preplneným miestnostiam ako sú 
kiná, divadlá, nákupné centrá a väčšie spoločenské 

podujatia.
„Medzi najohrozenejších pacientov v ambulan-

ciách všeobecného lekára patria práve seniori.  
S vekom riziko komplikácií spôsobených pneu-
mokokovými infekciami dokázateľne pribúda,“ 
hovorí všeobecná praktická lekárka a viceprezi-
dentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktic-
kého lekárstva MUDr. Michaela Gašpar-Macháčová,  
„U starších ľudí je vzhľadom na slabšiu imunitu prie-
beh pneumokokových infekcií rýchlejší a závažnejší,“ 
dodáva. Práve u seniorov má pneumokokový zápal 
pľúc často atypický priebeh. Príznaky ako kašeľ, tep-
lota, či bolesti svalov a kĺbov sú ľahko zameniteľné  
s inými ochoreniami. Navyše môžu úplne absento-
vať, nezvyčajný nie je ani priebeh bez teploty. Senior 
je „iba“ zmätený či unavený. Diagnostika ochorenia 
je preto oveľa ťažšia a liečba komplikovanejšia.

Aj keď je očkovanie proti prenosným respiračným 
ochoreniam zdravotnými poisťovňami plne hradené 
pre seniorov a chronicky chorých už od roku 2017, 
percento očkovaných je stále nízke. V zariadeniach 
sociálnych služieb je očkovaných iba 11,5 % osôb, 
napriek tomu, že ide o rizikovú skupinu, pre ktorú 
je očkovanie povinné. Podľa § 7 Vyhlášky MZ SR  
č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prevencii a kontrole prenosných ochorení, platí na 
Slovensku povinné očkovanie proti chrípke a pneu-
mokokom pre klientov zariadení sociálnych služieb.

Triáda očkovania
Ideálnu ochranu očkovaním pred respiračnými 

ochoreniami predstavuje podľa odborníkov takzva-
ná triáda očkovania, teda kombinácia ochrany proti 
COVID-19, proti chrípke a proti pneumokokom. Triá-
da očkovania predstavuje odporúčané postupy pre 
aplikáciu vakcín proti týmto ochoreniam u dospe-
lých v čase chrípkovej sezóny.

U osôb nad 50 rokov sa môžu podávať vakcíny pro-
ti chrípke a pneumokokom súbežne, každá do iného 
miesta vpichu. Vakcína proti covidu sa podáva s od-
stupom 14 dní od očkovania proti chrípke a pneu-
mokokom z dôvodu lepšieho rozlíšenia prípadných 
nežiaducich účinkov.

V prípade, že je očkovaná osoba vo vysokom rizi-
ku nákazy a ťažkého priebehu covidu, chrípky alebo 
pneumokokovej infekcie, môže sa podať vakcína 
proti COVID-19 súčasne s vakcínou proti chrípke ale-
bo vakcína proti COVID-19 súčasne s vakcínou proti 
pneumokokom, každá do iného ramena.

V sezóne 2021/2022 sú dostupné dve vakcíny proti 
pneumokokom (konjugovaná, ktorá chráni pred 13 
typmi pneumokokov a polysacharidová, ktorá chrá-
ni pred 23 typmi pneumokokových infekcií). Obe sú 
plne hradené zo zdravotného poistenia pre všetky 
osoby staršie ako 59 rokov a pre vybrané skupiny 
rizikových pacientov. Očkujú sa zdravé osoby, ktoré 
nemajú klinické príznaky akútneho ochorenia a ne-
boli v kontakte s osobou pozitívne testovanou na 
vírus SARS-CoV-2.

Pneumokoková vakcinácia je vhodná aj pre paci-
entov s vážnym priebehom mikrobiologicky potvr-
denej infekcie COVID-19. Očkovanie sa odporúča 
tiež u zotavených pacientov po ukončení izolácie, 
približne po 15 – 30 dňoch. Odkladať ho netreba 
predovšetkým u najkrehkejších osôb, aby boli chrá-
nené čo najskôr. Ak je ešte pacient v ústavnej sta-
rostlivosti, zdravotnícky personál určí vhodný ter-
mín na podanie vakcíny s ohľadom na klinický stav. 
Očkovanie proti chrípke, covidu a pneumokokom 
by mali zvážiť tiež tehotné ženy, ktorým hrozí ťažší 
priebeh všetkých troch ochorení.

Národné centrum zdravotníckych informácií 

Oplatí sa zaočkovať proti pneumokokovej infekcii
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V novembri ponuku kníhkupectiev 
obohatila kniha o Slovensku z pohľa-
du, z akého sa našej krajine dosiaľ ni-
kto zásadne nevenoval, predstavuje 
malú krajinu ako výnimočný filmový 
exteriér. Čitateľ má možnosť preces-
tovať celé Slovensko od západu po vý-
chod po miestach, ktoré sa objavili vo 
filmoch, seriáloch aj videoklipoch. 

Autor knihy, Tomáš Galierik, v knihe 
zahrnul mnoho známych slovenských, 
československých, ale aj zahraničných 
filmov, ktoré vznikali na Slovensku. 
Postupne navštívite múzeá, konkrétne 
dedinky, mestá, ulice, aj objekty, ktoré 
si pre svoje potreby pozmenili filmári, 
alebo naopak využili bez zásahov tie 
originálne. 

Vedeli ste, že:
• máme na východnom Slovensku 

päť metrovú sochu anjela zo známeho 
amerického vojnového filmu? 

• názov zámku, na ktorom stvárnila 
v slávnom televíznom filme exman-
želka Sylvestera Stalloneho úlohu zlej 
kráľovnej? 

• v budove Slovenského rozhlasu 
nakrúcali s oscarovou herečkou špio-
nážnu Červenú volavku z čias studenej 
vojny? 

• na hrade Červený Kameň vznikalo 
toľko filmov, že ani samotný hrad ne-
tuší, koľko ich vlastne bolo? Dokonca 
by sme medzi nimi našli pirátov z Kari-
biku, hoci nie tých amerických. 

• prvá federatívna miss Ivana Chris-
tová hrala v zaujímavej rozprávke, aká  
v sebe kombinovala niekoľko známych 
slovenských miest v ktorých vynikal 

Bojnický zámok? 
• dedo Jozef z Bambuľky mal svoju 

menovku na schránke na konkrétnej 
ulici v Bratislave ešte dávno potom, čo 
dokrútili posledný diel Bambuľky? 

Kniha Filmové miesta prináša po-
hľad na Slovensko a najmä film, ktorý 
na Slovensku vznikal spôsobom, ktorý 
baví, vzdeláva a sprevádza. Jednot-
livé miesta z knihy po jej prečítaní už 
nebudú len miestami s históriou, ale 
budú niesť nálepku „filmové“. 

Filmový priemysel na Slovensku je 
veľkou príležitosťou

Filmovanie kdekoľvek vo svete pri-
náša viac ako len slávu hlavným po-
stávam a režisérom filmov. Prináša 
prácu, príležitosť uplatnenia ľudových 
remesiel, staviteľov, tesárov, ako aj 
mnohých pomocných profesií. Film 
tvoria desiatky, niekedy až stovky ľudí. 
Slovensko ako krajinu atraktívnu pre 
filmovanie už využili neraz aj americkí 
filmári. Je len na nás, aby takýchto pro-
jektov bolo ešte viac a na úradoch, aby 
dokázali pripraviť prostredie atraktív-
ne pre rozsiahle štáby, ktoré potrebujú 
mnoho ďalších dodávateľov. Od do-
pravcov, po ubytovanie a ďalšie služby. 

Doteraz po Slovensku siahli tvorco-
via takých filmov ako Za nepriateľskou 
líniou, Posledná légia, Kull Dobyvateľ, 
Dračie srdce, Mierotvorca, známy seriál 
Marco Polo, ale aj iné novinky z Netfli-
xu. Napríklad nový Dracula, horor Red 
Blood Sky, alebo Červená Volavka s Je-
nnifer Lawrence. Najnovšie dokonca aj 
filmári na Slovensko zavítali s filmom 
The Performance, čo opäť zviditeľnilo 

v médiách Slovensko ako krajinu ideál-
nu pre filmovanie. Tak ako vo svete sú 
známe miesta, kde sa rôzne filmové 
scény nakrúcali, aj na Slovensku máme 
cestovateľov, ktorí v zahraničí takéto 
miesta vyhľadávajú. Smerujú do Chor-
vátska kvôli Winnetuovi, k pobrežiu 
Írska k miestam z Hviezdnych vojen  
a Hier o tróny, do New Yorku na mies-
ta z filmu Sám doma 2, John Wicka  
a mnohých iných. Na Slovensku však 
nemajú vždy ucelené informácie a jas-
nú predstavu o tom, do akej miery je 
ktoré miesto filmové. 
Kniha Filmové miesta má odpovede

V knihe Filmové miesta nájde kaž-
dý čitateľ jasné odpovede o tom, aké 
miesta na mape Slovenska boli, alebo 
stále sú atraktívne pre filmárov. Čo ta-
kéto miesta ponúkajú a do akej miery 
je náročné upraviť scénu pre potreby 
filmu. Kniha prináša aj ďalší pohľad do 
zákulisia a zaujímavosti, ktoré sa s fil-

movaním spájajú. Aj obyčajné miesto 
neďaleko môže byť zaujímavé a pritom 
môže zapojiť do vlastného regionálne-
ho marketingu svoju filmovú históriu. 
Dnes sa tak deje len na niekoľkých 
miestach na Slovensku, hoci zaujať 
môže miest omnoho viac. 

Kniha je bohato ilustrovaná, dopl-
nená o fotografie z ciest, ako aj filmu.  
K jedinečnosti knihy prispelo aj RTVS 
a SFÚ. Taktiež mnohé cesty po Sloven-
sku a niekoľko rokov drobnej detektív-
nej práce pri identifikovaní miest, 
zvoníc, okeníc, ulíc a miest podľa hôr 
a drobných indícií, cez ktoré bolo mož-
né rozoznať konkrétne miesta z filmo-
vých scén. Filmové miesta môžu byť 
krásnym darčekom pre cestovateľov 
s vášňou pre film a literatúru faktu  
s prímesou kuriozít a zaujímavostí, aké 
sa nemusia bežne dostávať na svetlo 
sveta. 

Paper life

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie 
pracovnej pozície Informatik – správca PC siete
organizačne začlenený pod Kanceláriu prednostu
Náplň (druh) práce:
- zabezpečenie prevádzky, údržby a bezpečnosti v oblasti informačných  

a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“),
- zabezpečenie prevádzky počítačovej siete typu LAN, WAN - pripojenie 

na Internet, vzdialenú správu, pripojenie externých subjektov, zariadení 
informačného systému a diagnostikovanie a následné odstránenie chýb 
počítačového systému a siete

- zabezpečenie prevádzky a servisu telefónnej ústredne a inštalovaných 
pripojení vrátane prevádzky mobilných telefónnych zariadení

- po technickej stránke zabezpečenie zasadnutia mestského zastupi-
teľstva ( ovládanie hlasovacieho zariadenie, audiovizuálnej techniky, digitá-
lne spracovanie záznamov a materiálov a vybavenie poslancov mestského 
zastupiteľstva počítačovou technikou) 

- zabezpečenie prevádzky, servisu a údržby výpočtovej techniky a progra-
mového vybavenia (zálohovanie a obnova dát)

- zabezpečenie systémovej administrácie a údržby dát v informačných 
systémoch,  zabezpečenie tlače hromadných dát   

- technické zabezpečenie zverejňovania informácií na webovej stránke 
mesta, 

Požiadavky na zamestnanca:
- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa , prípadne úplné stredoškol-

ské  vzdelanie v oblasti informatiky a/alebo informačných technológii 
- prehľad a znalosť legislatívy upravujúcej informačné technológie a ich 

využitie vo verejnej správe,
- znalosť systémov od spoločnosti CoraGEO vítaná
- prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná
- precíznosť, nadšenie, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, lojalita, bez-

úhonnosť

- vodičský preukaz „B“ výhodou
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť
- profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópiu dokladu  

o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe 

žiadosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona  

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Ponúkaná mzda: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niek-

torých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.
Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2022
Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť spolu s požado-

vanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:
„Obsadenie pracovnej pozície Informatik – správca PC siete 
organizačne začlenený pod Kanceláriu prednostu
 -  N E O T V Á R A Ť“
na adresu: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 020 18 alebo osob-

ne do podateľne Mestského úradu Púchov
najneskôr do 10.12.2021 do 12:00 hod.
Termín a miesto osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnili pod-

mienky, oznámené písomnou formou. Mesto Púchov si vyhradzuje právo 
neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie 
uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôso-
bom a v termíne požadované doklady. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Eu-
rópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a záko-
na NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa  
www.puchov.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

MsÚ Púchov

Kniha Filmové miesta predstavuje nepoznané Slovensko
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V sobotu 6. 11. 2021 sme sa zúčast-
nili majstrovstiev Západoslovenskej 
oblasti v plávaní žiakov v Nových 
Zámkoch. Vzhľadom na farebné 
označenie okresov podľa aktuálnej 
pandemickej situácie, s hrozbou ne-

Od 6. do 14. novembra 2021 zare-
zával náš slovenský reprezentačný 
EYOF výber na objemovom sústredení  
v maďarskom Hódmezovásárhely, kde 
poctivo ukrajovali kilometre v bazéne 
zo svojho tréningového plánu. Skratka 
EYOF v preklade znamená Európsky 
olympijský festival mládeže a čo je 
zaujímavé, tento ročník sa uskutoční 
v Banskej Bystrici. EYOF je športové 
podujatie, ktorého sa môžu zúčastniť 
mladí európski športovci do 17 rokov. 
Koná sa každý nepárny rok a delí sa na 
letnú a zimnú časť. Prvý ročník letného 
festivalu sa konal v roku 1991 v belgic-
kom Bruseli, v Banskej Bystrici to bude 

už 16. ročník. Podmienky na plavecké 
sústredenie v Maďarsku boli ideálne, 
okrem bazénu plavci absolvovali aj su-
chú prípravu a regeneráciu. Výbornou 
správou pre púchovské plávanie je, že 
v súčasnosti má náš klub okrem junior-
skej reprezentantky Lei Kmošenovej aj 
reprezentantku v mladšej kategórii Si-
monu Ciesarovú, ktorá sa tohto sústre-
denia EYOF zúčastnila, pretože splnila 
výkonnostné limity pre túto vekovú 
kategóriu. Previerkou tohto sústrede-
nia bude účasť slovenskej reprezentá-
cie na pretekoch v Novom Jičíne tento 
víkend, z ktorej prinesieme reportáž.

Peter Bílik, tréner

Majstrovstvá kraja s obmedzeniami v pandemickej dobe
uskutočnenia pretekov, sa pristúpi-
lo k netradičnému formátu. Keďže 
podľa usmernenia hygieny sa išlo  
v režime OTP pri maximálnom počte 
75 športovcov na bazéne, organizá-
tor po dohode s jednotlivými klubmi 

pristúpil v rozdeleniu pretekov na 
dva poldne, kedy doobeda súťažili 
len chlapci vo všetkých disciplínach 
a poobede nastúpili na všetky dis-
ciplíny dievčatá. Síce sa tým skrátila 
regenerácia medzi jednotlivými dis-
ciplínami na minimum, ale preteky 
sa uskutočnili. Našu výpravu repre-
zentovalo v konkurencii 13 klubov  
5 chlapcov a 4 dievčatá, ktorí sa však 
v krajskej konkurencii rozhodne ne-
stratili, dovedna sme získali 22 me-
dailových umiestnení z celkovo 35 
štartov. 

Zlaté medaily a tým pádom víťazmi 
v daných disciplínach sa stali: 2 x Lea 
Kmošenova a Klára Labudíková, po 
jednom zlate získali Marek Hanták, 

Matej Kucej, Richard Pobežal, Šmi-
gurová Karin a Strašíková Natália.

Striebro získali 3 x Šmigurová Karin 
2 x Klára Labudíková, po jednom Na-
tália Strašíková a Matej Kucej

Bronz získali: 
2 x Marek Hanták, po jednom Ma-

tej Kucej, Klára Labudíková, Straší-
ková Natália a Lukáš Vozár. Úspeš-
ným plavcom bol aj s prekonanými 
dvoma osobnými rekordami Jakub 
Šmigura.

Ako vidieť, tvrdá tréningová drina 
prináša svoje ovocie a dosiahnuté 
časy sú predbežnou vstupenkou na 
kvalifikovanie sa na majstrovstvá 
Slovenska v plávaní 2021.

Peter Bílik, tréner 

Sústredenie reprezentácie 
EYOF aj s našou účasťou
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Futbal - 2. liga muži

Tréning detí či amatérov? Od pondelka ho treba 
nahlásiť na úrade. Negatívny test akceptujú iba  
v prípade detí od 2 do 12 rokov.

Sprísnenie opatrení na Slovensku sa dotkne aj 
amatérskeho a mládežníckeho športu. Na základe 
nových pravidiel vydal Slovenský futbalový zväz 
nové usmernenie k organizácii tréningového pro-
cesu, súťažných i priateľských zápasov.

SFZ s účinnosťou od pondelka 22. 11. 2021 po-
zastavuje (prerušuje) všetky súťaže riadené SFZ  
s výnimkou II. futbalovej ligy mužov (najvyššiu 
futbalovú súťaž riadi Únia ligových klubov). Všet-
ky neodohrané súťažné stretnutia sú týmto odlo-
žené na neurčito, až do odvolania.

Rovnaký postup odporúča SFZ regionálnym  
a oblastným zväzom v súvislosti so súťažami v ich 
riadiacej kompetencii.

Prakticky to znamená, že dohrávky v amatér-
skych a mládežníckych súťažiach plánované na 
tento týždeň sa už nemôžu odohrať.

Skomplikuje sa aj tréningový proces. Amatér-

ske a mládežnícke kluby môžu trénovať alebo 
organizovať priateľské stretnutie len v režime OP 
(očkovaní a po prekonaní covidu) a len v prípade, 
že je tréning alebo priateľské futbalové stretnutie 
najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom ohláse-
né na príslušnom regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva.

Platia aj limity pre účastníkov podľa farby okre-
su: 200 osôb v červenom okrese, 100 osôb v bor-
dovom okrese a 50 osôb v čiernom okrese.

Negatívny test sa akceptuje iba v prípade detí od 
dvoch do 12 rokov a dvoch mesiacov - antigéno-
vý test nesmie byť starší ako 48 hodín, pri LAMP 
alebo PCR teste platí, že nesmie byť starší ako 72 
hodín.

SFZ zároveň upozorňuje, že za organizáciu tré-
ningu, priateľských futbalových stretnutí a plne-
nie podmienok zodpovedá vždy priamo klub ako 
organizátor aktivity. 

Zdroj: Futbalnet - Titanilla Bőd

Dohrávky:
17. kolo: Banská Bystrica – Skalica 0:0
16. kolo: Podbrezová – Humenné 3:0

1. Podbrezová 17 13 1 3 39:14 40
2. Komárno 17 11 4 2 32:15 37
3. Skalica 17 11 3 3 23:8 36
4. B. Bystrica 15 10 4 1 28:9 34
5. Humenné 16 10 4 2 19:9 34
6. Košice 16 9 2 5 36:20 29
7. Petržalka 17 8 4 5 33:18 28
8. Šamorín 17 8 1 8 31:29 25
9. Žilina B 17 6 4 7 32:30 22
10. Trebišov 17 6 4 7 14:24 22
11. Rohožník 16 5 3 8 17:28 18
12. Dubnica 17 4 3 10 24:32 15
13. Bardejov 17 2 5 10 13:26 11
14. Slovan B 17 3 2 12 12:36 11
15. MŠK Púchov 17 2 4 11 18:28 10
16. Námestovo 16 0 2 14 8:53 2

Stopka súťažiam detí a amatérov, 
tréningy treba nahlásiť úradu 

P ú c h o v s k ý  f u t -
b a l  s m ú t i .  P r i š i e l  
o vzácneho človeka. 
V utorok 16. novem-
bra skonal vo veku 
89 rokov dlhoročný 
funkcionár, ale najmä 
mimoriadne slušný, 
pracovitý a vždy op-
timisticky naladený 
človek Vavro Slovák. 

MŠK Púchov vyslo-
vuje smútiacej rodi-
ne úprimnú sústrasť.  

Posledná rozlúčka sa uskutočnila v pondelok 
22. novembra na cintoríne v Púchove.

Česť jeho pamiatke!

Púchovskú futbalovú rodinu 
navždy opustil Vavro Slovák

Volebná komisia na Konferencii Oblastné-
ho futbalového zväzu pre okresy Považská 
Bystrica, Púchov a Ilava, ktorá sa má konať  
5. decembra v Považskej Bystrici, bude praco-
vať v zložení Jozef Mišún (Dubnica nad Váhom), 
Ľubomír Kardoš (Prečín) a Michal Sárinec (Po-
važská Teplá). Rozhodli o tom v hlasovaní per 
rollam delegáti zástupcov oddielov a klubov  
z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. 

Na voľbách členov volebnej komisie formou 
per rollam do stanoveného termínu (31. 10. 
2021) sa zúčastnilo 30 delegátov s rozhodujú-
cim hlasom (zástupcov futbalových oddielov, 
telovýchovných jednôt a futbalových klubov  
v pôsobnosti ObFZ Považská Bystrica) z celko-
vého počtu 46 delegátov, t. j. 65,22 % všetkých 
delegátov.  

Peter Dvorščík, predseda revíznej komisie 

Poznáme členov 
volebnej komisie

www.futbalnet.sk
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NOVÉ USMERNENIE k organizácii tréningového proce-
su (interiér aj exteriér), súťažných a priateľských futba-
lových stretnutí súťažného ročníka 2021/2022 (s výnim-
kou Fortuna ligy). Účinné od 22. 11. 2021

Slovenský futbalový zväz (SFZ) vydáva v nadväznosti 
na aktuálne zaradenie okresov podľa rizikovosti šíre-
nia ochorenia COVID-19 (všetky okresy sú v súčasnosti 
v červenej, bordovej alebo čiernej farbe), vo väzbe na 
uznesenie vlády č. 665 zo dňa 18. 11. 2021 k návrhu ak-
tualizovaného Covid automatu a vyhlášku ÚVZ SR č. 258 
zo dňa18. 11. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri 
ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromad-
ných podujatí (ďalej len „vyhláška“) toto usmernenie  
k podmienkam organizácie súťažných stretnutí futbalo-
vých líg s výnimkou Fortuna ligy. 

SFZ rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvis-
losti s rizikom šírenia COVID-19, ktoré prijali štátne or-
gány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia  
a bude sa nimi riadiť.

SFZ vychádzajúc z vyššie uvedeného s účinnosťou 
od pondelka 22. 11. 2021 POZASTAVUJE (PRERUŠUJE) 
všetky súťaže riadené SFZ s výnimkou II. futbalovej ligy 
mužov a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú týmto 

odložené na neurčito, AŽ DO ODVOLANIA.
SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným fut-

balovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, 
ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNU-
TÍ NIŽŠÍCH LÍG A MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ 

Amatérske a mládežnícke kluby sú oprávnené usku-
točniť tréningový proces a priateľské futbalové stret-
nutia za podmienok určených vyhláškou, a to výlučne  
v režime OP a len v prípade, že je najneskôr 48 hodín 
pred jeho začiatkom ohlásené na RÚVZ s limitom 200 
osôb v červenom, 100 osôb v bordovom a 50  v čiernom 
okrese.

Za osobu v režime OP sa považuje:
a) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 pred 

nie viac ako 180 dňami
b) osoba najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny 

proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 
avšak nie viac ako jeden rok po poslednej dávke, 

c) osoba najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny proti 
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak 
nie viac ako jeden rok po poslednej dávke, 

d) osoba najmenej 14 dní po prvej dávke vakcíny proti 

ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka proti ochore-
niu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od preko-
nania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok 
po poslednej dávke, 

e) osoba do 2 rokov veku, 
f ) osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov 

veku, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na 
ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu 
v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od 
odberu v prípade antigénového testu. 

V zmysle vyššie uvedeného tréningový proces a pria-
teľské futbalové stretnutia dôrazne neodporúčame 
realizovať v prípade, že nie sú splnené vyššie uvedené 
podmienky. Upozorňujeme, že za organizáciu tréningu, 
priateľských futbalových stretnutí a plnenie podmienok 
zodpovedá vždy priamo klub ako organizátor aktivity.

Súťažné stretnutia 2. ligy mužov
Testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomo-

cou RT-PCR alebo prostredníctvom antigénového testu 
bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťaž-
ným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnu-
tím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní a ďalšie podmi-
enky podľa vyhlášky a manuálu.              Zdroj: Futbalnet

Slovenský futbalový zväz - Nové usmernenie k organizácii 
tréningového procesu, súťažných i priateľských zápasov

OP

Bez limitu Bez limitu

Maximálne 200 osôb
Povinný zoznam

účastníkov za prísnych
protiepidemických

opatrení

Maximálne 100 osôb
Povinný zoznam

účastníkov za prísnych
protiepidemických

opatrení

Maximálne 50 osôb
Povinný zoznam

účastníkov za prísnych
protiepidemických

opatrení

OTP

Státie max. 50% kapacity, sedenie v int. aj 
ext. 75%. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita: 
max. do 5000 osôb v ext., do 2500 v int.

V int. sedenie na 25% a v ext. 50% 
kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita: 

max. do 1000 osôb v ext., do 500 v int.
Maximálne 6 osôb Maximálne 6 osôb Maximálne 6 osôb

Z

Státie max. 50% kapacity, na sedenie v 
int. aj ext. 75%, max. však do 1000 osôb 
v ext., do 500 v int. Obmedzenia podľa 

plochy priestoru

V int. sedenie na 25% a v ext. 50% 
kapacity, max. však do 200 osôb v ext., 
do 100 v int., na státie v ext. 100 a v int. 

50.  Povinný zoznam účastníkov

Bez divákov Bez divákov Bez divákov

OP

Bez limitu Bez limitu

Maximálne 200 osôb
Povinný zoznam

účastníkov za prísnych
protiepidemických

opatrení

Maximálne 100 osôb
Povinný zoznam

účastníkov za prísnych
protiepidemických

opatrení

Maximálne 50 osôb
Povinný zoznam

účastníkov za prísnych
protiepidemických

opatrení

OTP
bez obmedzení Maximálny počet športovcov: 200 interiér 

/ 400 exteriér Maximálne 6 osôb Maximálne 6 osôb Maximálne 6 osôb

Z
Maximálne 100 športovcov Maximálne 50 športovcov Povinný 

zoznam účastníkov Zakázané Zakázané Zakázané

OP

Bez obmedzení Bez obmedzení

Maximálne 200 osôb
Povinný zoznam

účastníkov za prísnych
protiepidemických

opatrení

Maximálne 100 osôb
Povinný zoznam

účastníkov za prísnych
protiepidemických

opatrení

Maximálne 50 osôb
Povinný zoznam

účastníkov za prísnych
protiepidemických

opatrení

OTP
Bez obmedzení Max. počet športovcov: 200 int. / 400 ext. Len profesionálne ligy Len profesionálne ligy Len profesionálne ligy

Z
Max. 100 športovcov Max. 50 športovcov. Povinný zoznam 

účastníkov Zakázané Zakázané Zakázané

OP
Bez limitu Bez limitu Max. 50 osôb alebo min. 15 m2 / osobu Max. 20 osôb alebo min. 15 m2 / osobu Zakázané

OTP
Max. 50 osôb alebo min. 15 m2 / osobu Max. 20 osôb alebo min. 15 m2 / osobu. 

Povinný zoznam účastníkov Zakázané Zakázané Zakázané

Z
Max. 25 osôb.

Povinný zoznam účastníkov
Max. 10 osôb.

Povinný zoznam účastníkov Zakázané Zakázané Zakázané

OP

Bez obmedzenia Bez obmedzenia Max. 50% kapacity Max. 25% kapacity
Len kluby, registrované pod športovými 
zväzmi. Maximálny počet športovcov je 

určený vo vyhláške ÚVZ SR č. 259

OTP Bez obmedzenia Max. 50% kapacity Zakázané Zakázané Zakázané

Z Bez obmedzenia Max. 10 osôb Zakázané Zakázané Zakázané

Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ohrozenia II. Stupeň ohrozenia III. Stupeň ohrozenia

Hromadné 
podujatia (počet 

divákov)

Hromadné 
podujatia 

(neorganizovaný a 
organizovný šport 

- tréningy)

Športové súťaže  
(organizovaný 

šport) 

Fitness

Plavárne

* Profesionálne ligy: 1. hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), 
Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
2. futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
3. hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
5. basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga žien (basketbal – 
ženy),
6. medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov v 
súťažiach podľa bodov 1. až 5.

V prípade iných športových podujatí plati, že je možné usporiadavať hromadné podujatia či tréningy, 
avšak každá takáto udalosť musí byť ohlásená (stačí e-mailom) na miestne príslušnom regionálny úrad 
verejného zdravotníctva.

Očkovaná osoba: a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s 
jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola 
prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania 
ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 2 rokov veku, alebo
e) osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym 
výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo 
LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

Prekonaná osoba: Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami 
sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR 
testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa 
vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, 
vydaného do 15. novembra 2021. Testovaná osoba: osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym 
výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo 
LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
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Podľa nového covid automatu, ktorý minulý týž-
deň schválila vláda, sa výrazne sprísňujú aj pod-
mienky na hromadných športových podujatiach.

Od pondelka 22. novembra môže byť v čier-
nych okresoch na športových podujatiach len 50 
divákov v režime OP (plne zaočkovaní alebo po 
prekonaní covidu-19), v červených okresoch (iba 
Bratislava a Dunajská Streda) je limit 200 divákov. 
Takéto sprísnenie opatrení považujú športové 
zväzy či kluby za nesprávny krok.

Obmedzenia sa dotknú profesionálnych i ama-
térskych súťaží, ale aj napríklad zápasu Európskej 
konferenčnej ligy vo futbale medzi Slovanom Bra-
tislava a PAOK Solún, ktorý sa hrá budúci štvrtok 
na Tehelnom poli. Kapacitu 200 divákov považujú 
slovanisti za výsmech. 

V hokeji hrozí koniec sezóny
V podobnom duchu reagovali aj ďalšie kluby. 

Obmedzenia sú podľa mnohých likvidačné a od 
úradov to vnímajú ako podraz.  Účastníci hoke-
jovej extraligy žiadajú o prehodnotenie opatrení, 
ktoré podľa nich môžu viesť k predčasnému ukon-
čeniu sezóny. 

Opatrenia ostro kritizuje aj Slovenský futbalový 
zväz. Podľa neho „nový automat zabil šancu do-
hrať amatérske a mládežnícke súťaže a zakázal aj 
tréningy“.

Nový automat sa nezrodil za dve hodiny, a aký-
-taký priestor na krátku diskusiu o alternatívach 
riešenia tu istotne bol. Toto rozhodnutie o nás, 
bez nás, jednoducho, nechápeme,“ píše sa v sta-
novisku SFZ.

Viaceré kluby ale aj futbalový zväz odkazujú 
na opatrenia v zahraničí, kde na zápasoch môže 
byť plná kapacita v hľadisku. Platí to napríklad  
v Poľsku, v Maďarsku, v Česku, v Španielsku, v Ta-
liansku, v Anglicku, v Nemecku, v Kanade či v USA. 
Na všetkých športových podujatiach môže byť 
plný štadión.

V niektorých krajinách platí, že na zápasy môžu 
ísť len plne zaočkovaní fanúšikovia, inde platí re-
žim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní).

V Maďarsku dlho neboli žiadne opatrenia, teraz 

ich mierne sprísnili. Od 20. novembra je povinné 
nosiť rúško v interiéri i na hromadných poduja-
tiach vrátane športových. Podujatia s viac ako 500 
účastníkmi môžu navštíviť iba plne zaočkovaní.

V Poľsku môžu zaplniť fanúšikovia 50 % kapacity 
štadióna či športovej haly, ale zaočkovaní fanúši-
kovia alebo tí, ktorí prekonali ochorenie covid-19 
sa do tejto kvóty nepočítajú. Pri vstupe sa preuká-
žu potvrdením.

„V praxi teda môže byť aj celkom zaplnené hľa-
disko - polovicu tvoria zaočkovaní a tí, ktorí preko-
nali ochorenie a druhú polovicu tí ostatní.

Vypredané bolo aj na nedávnych futbalových 
zápasoch Legia Varšava - Neapol, kde bolo 28-tisíc 
divákov a Poľsko - Maďarsko, kde ich bolo 56-ti-

síc,“ vysvetlil pre 
Sportnet Kacper 
Sosnowski z por-
tálu Agora.pl.

Hrať bez divá-
kov? Extraligo-
vé kluby uvažu-
jú o ukončení 
sezóny

P a n d e m i c k á 
situácia vo viace-
rých európskych 
krajinách je však 
d i a m e t r á l n e 
r o z d i e l n a  n e ž 
n a  S l ove n s k u. 
Opatrenia majú 
uvoľnené, preto-
že nemajú taký 
počet  pozit ív-

nych prípadov. To sa však môže zmeniť.
Ukazuje to aj príklad z Rakúska, kde až do nedáv-

na platilo, že na zápasoch môže byť zaplnených 
100 percent kapacity štadióna.

Lenže situácia sa natoľko zhoršila, že od pon-
delka vyhlásili v Rakúsku úrady tvrdý lockdown. 
Zákaz vychádzania platí už nielen pre nezaočko-
vaných, ale pre celú populáciu.

Športové podujatia, ktoré sa vôbec uskutočnia, 
tak budú bez divákov. Zápas konferenčnej ligy Ra-
pid Viedeň – West Ham by sa mal vo štvrtok odo-
hrať pred prázdnymi tribúnami, hoci o vstupenky 
bol veľký záujem.

Hrozí humanitárna kríza
Slovenská vláda pristúpila k sprísneniu opatrení 

po tom, čo sa kapacity v nemocniciach takmer 
vyčerpali. V piatok bolo hospitalizovaných 2.945 
pacientov a najmä v nemocniciach na východe už 
nie sú žiadne voľné lôžka.

Všetky pľúcne ventilácie boli obsadené a vo via-
cerých nemocniciach sú obmedzené alebo úplne 
pozastavené výkony na iných oddeleniach. Mini-
ster zdravotníctva Vladimír Lengvarský v piatok 
vysvetlil, že súčasných šesť až deväť tisíc pozitív-
nych prípadov denne uvidíme v nemocniciach  
o dva týždne. Prijaté opatrenia majú pomôcť zvrá-
tiť zhoršovanie situácie v nemocniciach. Ak sa tak 
nestane, na Slovensku hrozí humanitárna kríza. 

Slovensko má momentálne najvyšší sedemdňo-
vý priemer nových prípadov koronavírusu na po-
čet obyvateľov na svete. Od začiatku pandémie na 
Slovensku na ochorenie Covid-19 zomrelo 13.719 
ľudí. 

ZDROJ: Futbalnet, 
Miloslav Šebela

Tvrdé opatrenia rapídne obmedzili počet divákov.  Medzi športovými klubmi to vyvolalu búrku nevôle  
a obavy o budúcnosť športu.                               Ilustračné foto: S. Flimmel

Slovenské športové kluby protestujú 
proti opatreniam, ukazujú na susedov

FOTO: Pixabay
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Stolný tenis

Výzva č. 2021/004
Správna rada Fondu na podporu športu na 

svojom zasadnutí dňa 10. novembra 2021 
schválila text výzvy na predkladanie žiados-
tí o poskytnutie príspevku na výstavbu, re-
konštrukciu a modernizáciu športovej infra-
štruktúry, ktorú následne Fond na podporu 
športu zverejnil na svojom webovom sídle dňa 
15. novembra 2021. 

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej špor-
tovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlep-
šenie technickej úrovne a kvality existujúcej 
športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepše-
niu podmienok na realizáciu športovej činnosti 
športovej reprezentácie Slovenskej republiky, 
vrcholového športu, športu mládeže, športu pre 
všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to 
prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry. 

Finančný príspevok z Fondu na podporu športu sa 
v rámci tejto výzvy poskytuje v maximálnej výške 
60 % oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu 
žiadateľa. Minimálna hodnota oprávnených vý-
davkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu 
je stanovená na sumu 100 000 eur. 

Pokiaľ však dôjde v prípade fondom schvále-
ného projektu k objektívnej úspore na základe 
výsledkov verejného obstarávania alebo verejnej 
obchodnej súťaže, fond môže poskytnúť príspe-
vok aj v nižšej sume, pričom celková hodnota pro-
jektu nesmie byť nižšia ako 80 000 eur. Maximálna 
výška príspevku pre jeden projekt je limitovaná 
sumou 1,25 milióna eur. 

Svoje žiadosti budú môcť oprávnení žiadate-
lia podávať v období od 15. decembra 2021 do 
31. januára 2022. Fond na podporu športu bude 
priebežne na svojom webovom sídle zverejňovať 
všetky relevantné informácie týkajúce sa výzvy 
vrátane spôsob a kritérií hodnotenia jednotlivých 
žiadostí.

 Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkla-
danie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 
tejto výzvy môžete klásť e-mailom na ziadosti.
infrastruktura@fnps.sk, prípadne viac informácií 
nájdete na webe https://www.fondnapodpo-
rusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infra-
struktura.                    

Zdroj: ZsFZ

Fond na podporu športu schválil text výzvy na výstavbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry

Po Oblastnom stolnotenisovom zväze prerušil súťažný 
ročník aj Krajský stolnotenisový zväz Trenčín

Po viac ako štyroch desaťročiach prikročila Sveto-
vá stolnotenisová federácia (ITTF) k zmene v otázke 
farby poťahov na stolnotenisových raketách. Kým 
od osemdesiatych rokoch bola povolená striktne iba 
červená a čierna farba poťahov, od októbra sa v tejto 
oblasti udiala revolučná zmena. Podľa nového pra-
vidla jedna strana rakety musí byť aj naďalej čierna, 
druhá však môže byť inej svetlej farby. Farba opačnej 
strany rakety musí byť zreteľne odlíšiteľná od čiernej 
farby, zároveň však nemôže byť rovnakej farby, ako 
je loptička. Okrem tradičnej červenej farby sú zatiaľ 
schválené aj zelená, modrá, ružová, purpurová a fia-

lová farba poťahu. 
Pravidlo platí pre všetky súťaže vrátane všetkých 

súťaží, ktoré sa hrávajú na Slovensku. K zmene farby 
poťahov došlo prvýkrát v osemdesiatych rokoch mi-
nulého storočia. Dôvodom bolo zreteľné rozlíšenie 
farby poťahov pre to, že poťahy sa vyrábajú rôznej 
kvality (útočné, obranné, vrúbkované). Keďže odraz 
loptičky má pri rôznych variantoch poťahov rôzne 
rotácie, bolo treba poťahy farebne rozlíšiť, aby nedo-
chádzalo k zvýhodňovaniu hráčov s poťahmi rozdiel-
nych vlastností. 

KSTZ Trenčín   

Poťahy na stolnotenisových raketách už nemusia 
byť iba v striktnej kombinácii čierna - červená

Kým Oblastný stolnotenisový zväz pre okresy 
Púchov, Považská Bystrica a Ilava už pred začiat-
kom súťažného ročníka v septembri poskytol 
stolnotenisovým oddielom a klubom v podstate 
dobrovoľnosť pri odohrávaní majstrovských stret-
nutí, krajské stolnotenisové súťaže odštartovali 
koncom septembra v podstate bez obmedzení. 

V štyroch oblastných súťažiach súťaž odštarto-
vala v oklieštenom formáte, v dvoch najvyšších 
súťažiach (piata a šiesta liga) sa v niektorých ko-
lách odohralo len jedno či dve stretnutia. V kraj-
ských súťažiach sa podarilo odohrať sedem ne-
kompletných kôl, neodohraných stretnutí však 
bolo podstatne menej ako v oblastných súťažiach. 

Zhoršujúca sa pandemická situácia však donúti-
la riadiace orgány k radikálnemu riešeniu. Najskôr 
Oblastný stolnotenisový zväz (7. 11.) a o pár dní aj 
Krajský stolnotenisový zväz Trenčín (15. 11.) roz-
hodol o prerušení všetkých súťaží. 

Oblastný stolnotenisový zväz pre okresy 
Púchov, Považská Bystrica a Ilava

Oznámenie o prerušení súťaží
„Športovotechnická komisia a Výkonný výbor 

Oblastného stolnotenisového zväzu na základe 
Opatrení vlády a Úradu verejného zdravotníc-
tva prerušuje dlhodobé súťaže 5. 6. 7. a 8. ligy 
2021/2022 na neurčito. Výsledok stretnutí (pokiaľ 

boli odohraté) platia. O ďalšom postupe bude ŠTK 
a VV ObSTZ informovať podľa aktálneho vývinu 
situácie.“ 

Krajský stolnotenisový zväz Trenčín
„Vážení vedúci družstiev, VV KSTZ Trenčín rozho-

dol, že prerušuje všetky dlhodobé súťaže mužov, 
t. j. 2. liga, 3. liga, 4. liga až do odvolania. Dôvodom 
je zlá pandemická situácia COVID 19 a príliš veľký 
počet čiernych okresov, v ktorých nie je možné 
momentálne odohrať domáce zápasy. Avšak v prí-
pade 2. ligy existuje výnimka a možnosť stretnutia 
odohrať, ak sa kluby vzájomne dohodnú a súčas-

ne to dovoľuje COVID protokol (domáce družstvo 
nie je v čiernom okrese). Zápasy, ktoré boli dote-
raz odložené, by sa mali čím skôr odohrať, ak to 
umožňuje COVID protokol. Dúfame, že sa situá-
cia čím skôr zlepší, a súťaže znovu rozbehneme.  
O všetkom budeme informovať vopred prostred-
níctvom mailu, alebo na stránke kstztn.sk / pinec.
info,“ informuje KSTZ Trenčín.                                      (r)

www.pinec.info
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ADVENTADVENT
POHREBNÁ SLUŽBA POHREBNÁ SLUŽBA a KVETINÁRSTVOa KVETINÁRSTVO

živé a umelé kytice, venceživé a umelé kytice, vence

0903 42 42 420903 42 42 42
NONSTOP NONSTOP v prípade úmrtiav prípade úmrtia

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

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme prí-
buzným, priateľom, zná-
mym, spolupracovníkom 
a  všetkým ostatným, kto-
rí sa dňa 6.11.2021 prišli 
navždy rozlúčiť s  našou  
zosnulou mamou Albínou 
Loduhovou zo Streženíc. 
Vďaka všetkým za prejave-
nie sústrasti a  pohrebnej 
službe Advent za profesionálny prístup a dôstojnú 
rozlúčku. Dcéra a dvaja synovia s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom, suse-
dom, spolupracovníkom 
a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s  naším drahým 
Mariánom Geregom dňa 
9.11.2021. Ďakujeme za 
prejavy úcty k zosnulému 
a sústrasti pozostalým i za 
kvetinové dary. Naše poďa-
kovanie patrí aj pohrebnej službe Advent za dôs-
tojný priebeh obradu, pánovi farárovi Miroslavovi  
Bilčíkovi a za hudobný sprievod kapele Rendošovci.  
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
„Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mala si rada život 
a  všetkých nás. Odišla si 
navždy, túžila si žiť, ale 
osud to zariadil, že musela 
si nás navždy opustiť. Hoci 
si odišla a  niet Ťa medzi 
nami, v našich srdciach zo-
staneš stále s nami.“ Veľmi 
si to vážime a  ďakujeme 
všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s  našou mamou, 
babkou a  prababkou Matildou Juríčkovou.  
Ďakujeme za prejav sústrasti a kvetinové dary. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi kaplánovi, 
spevákom a službe Advent. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
„Mal som Vás všetkých rád 
a  chcel som ešte žiť, ale 
prišla chvíľa, keď som Vás 
musel opustiť. Neplačte 
za mnou, moji drahí, ne-
chajte ma tíško spať, čo 
mi bolo súdené, muselo 
sa stať.“ Úprimne ďaku-
jeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom 
a  známym za prejavy sústrasti a  kvetinové dary 
a  pohrebnej službe Advent za dôstojnú rozlúč-
ku s  naším drahým manželom a  otcom Janom 
Toraňom, ktorý nás opustil 6.11.2021 vo veku 72 
rokov. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Čas plynie a nevráti sa.“ Tento rok si pripomína-
me 10. smutné výročie úmrtia nášho otca a ded-
ka Ivana Krátkeho a 1. výročie od úmrtia našej 
mamy, babky a prababky Anny Krátkej. Spomí-

najú dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
„V neznámy svet odišiel si 
spať, zaplakal každý, kto 
Ťa mal rád. Odišiel si od 
nás bez rozlúčky, my ostali 
sme v žiali, no vždy budeš 
v  srdciach tých, ktorí Ťa 
milovali.“ Dňa 24.11.2021 
uplynie smutný rok, čo 
nás navždy opustil otec 
Milan Staňo z  Mojtína. 
S láskou, úctou a veľkou vďakou spomínajú syno-
via, bratia, sestra, švagriná, švagor Pavol a ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami ti-
chú spomienku a modlitbu.

SPOMIENKA
„Ťažko sa nám s tebou lú-
čilo, ťažko bez teba byť, 
láska však smrťou nekon-
čí, v našich srdciach budeš 
stále žiť.“ Dňa 23.11.2021 
si pripomíname 5. smut-
né výročie od smrti na-
šej drahej mamy Jožky  
Leškovej. S láskou spomí-
na dcéra Alena s rodinou, 
syn Jozef a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Modlitba plynie do neba, 
mamička naša, za Teba. 
Spomienky v srdci vyryté, 
na chvíle s Tebou prežité, 
zhora sa tíško pozeraj a na 
nás dole pozor daj.“ Dňa 
19.11.2021 uplynuli 3 roky, 
čo nás navždy opustila 
mama, babka a  prababka 
Mária Škrabková z  Pú-
chova, Nových Nosíc. Kto ju poznal, venujte jej 
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Odišiel tíško, už nie je 
medzi nami, no v srd-
ciach našich žije stále 
spomienkami.“ Dňa 15.11. 
uplynulo dvanásť rokov 
odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec Vladimír 
Jakubík. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou rodina.

SPOMIENKA
„Tak rýchlo ten čas letí, tak 
rýchlo uteká, každý deň 
Ti patrí naša spomienka. 
Mal si nás všetkých rád, 
tak veľmi si chcel žiť, krutá 
smrť Ťa do náručia vzala, 
musel si nás opustiť.“ Dňa 
10. novembra sme si pri-
pomenuli nedožité 90. na-
rodeniny nášho drahého 
otca, dedka a pradedka Imricha Pantúčka. Kto 
ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
synovia a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišla si potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky.“ Dňa 
21.11.2021 si pripomíname  
1. smutné výročie, čo odiš-
la do večnosti naša dra-
há mama a  babka Anna 
Dürešová. Spomína syn 
a dcéry s rodinami.

Inzertná kancelária 
Púchovskej kultúry

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@puchovska-
kultura.sk  

0905 750 121 WWW.LAVADO.SK
Hliník 143
BYTČA

Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

AKCIA PLATÍ DO 30.4.2021

- NAJVÄČŠÍ VÝBER 
  MATERIÁLOV V REGIÓNE
- DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
- PROFESIONÁLNE PORADENSTVO
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- PREDAJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

 ZA STARÉ CENY
LEN DO 20.12.2021

    PREDAJ

POMNÍKY-HROBY-URNY

Stred 39 DOM SLUŽIEB

POVAŽSKÁ BYSTRICA
MORAVSKÁ 

PÚCHOV
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
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POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA ZDRAVIE NEMOCNICA ZDRAVIE 
PÚCHOVPÚCHOV

SPOMIENKA
„Aj keď už dávno nežijete medzi nami, v  našich 
srdciach ostávate stále s  nami.“ Dňa 20.11.2021 
uplynie 17 rokov, čo nás opustil otec a  dedko  
Klement Zrebný a  dňa 23.11.2021 uplynie  
9 rokov, čo nás opustila matka a  babka Jozefa  
Zrebná. S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 22.11.2021 si pripomí-
name 9. výročie, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
manželka, mama a babka 
Mária Masláková. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. S úctou 
a  láskou spomínajú man-
žel Miroslav a synovia Da-
niel a Miroslav s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 26. novembra 2021 
si pripomenieme 1. výro-
čie, čo nás opustila naša 
drahá mama, svokra, 
babka a  prababka Emília  
Urbanová z  Dolných 
Kočkoviec. Tí, ktorí ste ju 
poznali, venujte jej spolu 
s  nami tichú spomienku. 
S  láskou spomínajú syno-
via Miroslav a Peter s rodinami.

SPOMIENKA
„Sú chvíle, ktoré ťažko 
prežívame a  okamihy, na 
ktoré často spomíname.“ 
Dňa 25.11.2021 uplynie 
10 rokov od úmrtia Jána  
Mičegu. „Lístie zo stro-
mov na hrob tíško sadá, 
z  oblohy drobný dáždik 
padá, mieša sa s  našimi 
slzami. Ocko, aj keď po ro-
koch je nám tak smutno bez Teba, s láskou spomí-
name na Teba.“ Manželka a dcéry s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 26.11.2021 si pripomí-
name 20. výročie úmrtia 
Ing. Milana Kuceja. So 
smútkom v  srdci spomí-
najú manželka, deti s rodi-
nami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 20.11.2021 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mama a  babka Mária 
Ižvoltová. S  láskou a  úc-
tou spomína syn Luboš 
s  manželkou a  dcérami 
Karinkou a Tamarkou.

SPOMIENKA
„Čas nelieči bolesť ani 
rany, iba nás učí žiť bez 
tých, ktorých sme milova-
li.“ Dňa 25.11.2021 uplynie 
8 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel a  otec  
Ing. Anton Rebro. S  lás-
kou a  úctou spomína 
manželka s rodinou.

Mesto Púchov
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s 
použitím ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž 

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmlu-
vy, predmetnom ktorej je nájom nasledujúcich neh-
nuteľností: 

nebytové priestory o celkovej rozlohe 251,25 m²

nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží v budove 
Kultúrno vzdelávacieho centra, Hoenningovo ná-
mestie 2002, Púchov, zapísaného na LV č. 4446, v k.ú. 
Púchov, súp. č. 2002 na pozemku registra „C“, parc. č. 
1345/12.

Účel nájmu (využitie priestorov): 

prevádzkovanie reštaurácie.

Znenie Podmienok obchodnej verejnej súťaže na ná-
jom nebytových priestorov, vzor súťažného návrhu 
zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náleži-
tosti platného návrhu zmluvy a kontakty k získa-
niu informácií o predmete nájmu, sú k dispozícii na 
úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Púchov  
www.puchov.sk 

Lehota na predkladanie návrhov na uzavretie Nájom-
nej zmluvy končí dňa 30.11.2021 o 10:00 hod.

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta

SLUŽBY

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

• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302

• Akcia -20 % do 31.12.2021. 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 0902 356 631

• Stavebné práce 0902 356 631

• Rekonštrukcie domov, bytov, byt. jadier, nebyt. 
priestorov, panelákových  schodíšť, maľby, nátery, 
stierky,omietky,sadrokartóny, fasády 0911689723

• Prístrešky, altánky 0911 937 319
KÚPA

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

• Kúpim RD v PÚ a okolí v hotovosti, platba ihneď.  
T. č. 0948 068 938

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

• Kúpim 1-izbový, alebo 2-izbový byt v Púchove.  
Tel.: 0908 718 662

• Kúpim 1-izbový byt v Púchove. 0911 672 573

• Kúpim staršie peterky 0949 082 135
RÔZNE

• Z rodinných dôvodov darujeme dobrému človeku 
mačku. Naučená na wc, škrabadlo, zaočkovaná, 
odčervená. 0949 082 135, elof@centrum.sk

• Hľadám na prenájom menší priestor vhodný na 
prípravu a rozvoz jedál. Tel.: 0911 929 300

• Našiel sa čip na Mojmírovej ul. Info v kancelárii inzercie.
PREDAJ

• Predám 2-izbový byt s balkónom na Pribinovej ul. 
o  výmere 62 m2, na 1. poschodí, po rekonštrukcii. 
Cena dohodou. Poprosím len seriózny záujem. 
Kontakt iba cez SMS: 0905 711 122

• Predám garsónku na ul. Obrancov mieru, na prízemí 
o  výmere 21 m2, po rekonštrukcii. Cena dohodou. 
Poprosím len seriózny záujem. Kontakt iba cez SMS: 
0905 711 122

• Predám rodinný dom Streženice Ul. Záhradná č. 50. 

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA

 hláste na adrese:  
ptsmpu@ptsmpu.sk

BLAHOŽELANIE
Mojej drahej starej mame Milke prajeme všetko 
najlepšie k meninám. Najmä veľa zdravia, šťastia  
a lásky. Praje vnučka Nicolka s Maťkom.

Pozemok 2644 m2. Info na: 0902 882 183

• Predám garáž v dobrom stave pod kostolom. Cena 
18 000 €. 0905 499 702
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



inzerciainzercia


