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Svadby a oslavy 
v divadle

Firemné večierkyKongresyRodinné oslavyStužkové
tel.: +421 905 807 292, +421 42 2852 402

e-mail: sprava@puchovskakultura.sk     web: www.kultura.puchov.sk

Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby sa podáva osobne na Mestskom úrade 
Púchov, alebo telefonicky minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase  

6:30 hod – 14:30 hod na telefónnom čísle 0904 370 525

SOCIÁLNA SLUŽBA PRE OBČANOV S TRVALÝM ALEBO PRECHODNÝM POBYTOM V MESTE PÚCHOV

SOCIÁLNY 
TAXÍK
MESTA PÚCHOV

0904 370 525 

KTO A KAM MÔŽE TAXÍK VYUŽÍVAŤ?
osoby odkázané na individuálnu prepravu (ŤZP, osoby s nepriaznivým 
zdravotným stavom)

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (preukazujú sa posudkom 
od ÚPSVaR alebo preukazom ŤZP)

od 1.7.2021 aj občania/seniori nad 65 rokov

taxík Vás odvezie k lekárovi, na úrady, do lekárne

ÚHRADA ZA PREPRAVNÚ SLUŽBU SA URČUJE SUMOU:
1,00 € za jednu jazdu pre jednu osobu v meste Púchov 
                (nastúpenie / vystúpenie) 
0,50 € za každý kilometer mimo mesta Púchov 
1,00 € / hod. sa určuje úhrada za stojné počas 
             prepravy mimo územia mesta

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU.

PRACOVNÉ DNI  6:30 -14:30 Viac informácií na tel. čísle  0904 370 525
alebo na www.puchov.sk

NOVINKA 
DARČEKOVÝ POUKAZ 

v hodnote 5 €
Zakúpite priamo u šoféra 
sociálneho taxíka, alebo 

v kancelárii prvého 
kontaktu MsÚ Púchov

OČKOVANIE SA USKUTOČNÍ V PRIESTOROCH VEĽKEJ SÁLY

DIVADLA PÚCHOV, 

HOENNINGOVO NÁMESTIE 2002, PÚCHOV.

Mesto Púchov pripravuje a organizuje v

spolupráci so zdravotným poskytovateľom

Poliklinikou MarMedico, Nové Mesto nad

Váhom, očkovanie na ochorenie COVID-19

vakcínou MODERNA (1., 2., 3. DÁVKA).

OČKOVANIE JE URČENÉ PRE OSOBY NAD 

18 ROKOV (vrátane osôb vo veku 18 rokov) !

ZÁUJEMCOVIA O OČKOVANIE VAKCÍNAMI

MODERNA ALEBO PFIZER MUSIA BYŤ

VOPRED ZAREGISTROVANÍ

PROSTREDNÍCTVOM ONLINE GOOGLE

FORMULÁRA, DOSTUPNÉHO NA

www.puchov.sk, A TO V TERMÍNE DO

23.1.2022 DO 23:59 HOD. 

Pred očkovaním je nutné VYPLNIŤ A PRINIESŤ

SO SEBOU: 

Anamnestický dotazník

Písomný súhlas pri každej dávke

OČKOVANIE PROTI COVID-19

28.1.2022: MODERNA (13:00-16:00 hod.)

29.1.2022: PFIZER (8:00-12:00 hod.)

ONLINE REGISTRÁCIA DO 23.1.2022 DO 23:59 HOD.

SMS SPRÁVY S TERMÍNOM OČKOVANIA BUDÚ ZASIELANÉ

ZAREGISTROVANÝM ZÁUJEMCOM OD 26.1.2022

Záujemcovia o 3. dávku musia mať 

3 mesiace po 2. dávke (iba v prípade

imunokompromitovanej osoby, 

ktorá má potvrdenie o prednostnom

zaradení na 3. dávku: SMS, e-mail 

od zdravotnej poisťovne, výmenný lístok, 

je táto lehota na 3. dávku možná 

už po 4 týždňoch od podania 2. dávky).

Ľudia, ktorí boli očkovaní 1. a 2. dávkou

vakcínou MODERNA, musia mať aplikovanú 

tiež 3. dávku vakcíny MODERNA. 

Na očkovanie je potrebné si priniesť

vyplnené dotazníky, v prípade tých, ktorí

idú na 2. dávku či 3. dávku aj potvrdenie 

o podaní predchádzajúcej dávky (očkovací

preukaz, potvrdenie o očkovaní, COVID

PASS).
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Slovami primátorky: 
To, čo nám nový rok prinesie, veľmi závisí 
od toho, čo novému roku dáme my

Obdobie vianočných sviatkov i novoročných osláv Obdobie vianočných sviatkov i novoročných osláv 
je už za nami a dnes sa už v plnom prúde všetci,  je už za nami a dnes sa už v plnom prúde všetci,  
v rámci možností a platných opatrení, vrhli do pra-v rámci možností a platných opatrení, vrhli do pra-
covného kolobehu i k plneniu školských povinnos-covného kolobehu i k plneniu školských povinnos-
tí. V podstate sa nič zásadné neudialo, keďže stále tí. V podstate sa nič zásadné neudialo, keďže stále 
musíme sledovať v správach informácie o starých  musíme sledovať v správach informácie o starých  
a novších a najnovších opatreniach, Covid Automate, a novších a najnovších opatreniach, Covid Automate, 
delte, omikrone, očkovaní.... delte, omikrone, očkovaní.... 

Našou snahou je prioritne zachovať zdravie a životy Našou snahou je prioritne zachovať zdravie a životy 
našich občanov, aby sa cítili v našom meste bezpeč-našich občanov, aby sa cítili v našom meste bezpeč-
ne a umožniť im okrem iného aj testovanie a očko-ne a umožniť im okrem iného aj testovanie a očko-
vanie. Zároveň však intenzívne pracujeme na splnení vanie. Zároveň však intenzívne pracujeme na splnení 
našich cieľov, ktoré sme si dali pri schvaľovaní roz-našich cieľov, ktoré sme si dali pri schvaľovaní roz-
počtu na tento rok. Eleanor Rooseveltová povedala počtu na tento rok. Eleanor Rooseveltová povedala 
krásnu vetu: „Budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu krásnu vetu: „Budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu 
svojich snov.“svojich snov.“

Hoci nový rok začal len pred pár dňami, práce na Hoci nový rok začal len pred pár dňami, práce na 
schválených a rozbehnutých investičných akciách schválených a rozbehnutých investičných akciách 
nezaháľajú. Pracuje sa najmä na legislatívnych po-nezaháľajú. Pracuje sa najmä na legislatívnych po-
stupoch a príprave rekonštrukcie vnútrobloku Fer-stupoch a príprave rekonštrukcie vnútrobloku Fer-
ka Urbánka, kde prebieha inžiniering a vytyčovanie ka Urbánka, kde prebieha inžiniering a vytyčovanie 
sietí, ktorých je v tomto komplexe naozaj veľmi veľa  sietí, ktorých je v tomto komplexe naozaj veľmi veľa  
a komplikujú samotnú naprojektovanú realizáciu. a komplikujú samotnú naprojektovanú realizáciu. 
Stavebný ruch nastal aj v súvislosti s výstavbou kom-Stavebný ruch nastal aj v súvislosti s výstavbou kom-
postárne a pripravení sú aj dodávatelia prác, ktorí postárne a pripravení sú aj dodávatelia prác, ktorí 
budú rekonštruovať Komenského ulicu, križovatku budú rekonštruovať Komenského ulicu, križovatku 
Janka Kráľa a Komenského, ale i budovať nové parko-Janka Kráľa a Komenského, ale i budovať nové parko-
vacie miesta na Okružnej. Momentálne čakajú len na vacie miesta na Okružnej. Momentálne čakajú len na 
vhodné počasie, ktoré im umožní začať so samotnou vhodné počasie, ktoré im umožní začať so samotnou 
realizáciou. Práce prebiehajú na bytovkách na Kolon-realizáciou. Práce prebiehajú na bytovkách na Kolon-
ke a aj na vybudovaní amfiteátru na Ilonke a vyhliad-ke a aj na vybudovaní amfiteátru na Ilonke a vyhliad-
ky Pamäť lesa, ako aj na samotných ďalších prvkoch ky Pamäť lesa, ako aj na samotných ďalších prvkoch 
Lesoparku. Pripravujeme aj podklady na spracovanie Lesoparku. Pripravujeme aj podklady na spracovanie 
projektov na umiestnenie ďalších polopodzemných projektov na umiestnenie ďalších polopodzemných 
kontajnerov v meste. Už som spomínala, že počas kontajnerov v meste. Už som spomínala, že počas 
predchádzajúcich mesiacov sa nám podarilo zabez-predchádzajúcich mesiacov sa nám podarilo zabez-
pečiť získanie takmer 4 mil. eur z externých zdrojov pečiť získanie takmer 4 mil. eur z externých zdrojov 
(eurofondy, granty, dotácie, Štátny fond rozvoja bý-(eurofondy, granty, dotácie, Štátny fond rozvoja bý-
vania....), pričom v tejto činnosti zapájania sa do rôz-vania....), pričom v tejto činnosti zapájania sa do rôz-
nych výziev pokračujeme aj v tomto období a pred nych výziev pokračujeme aj v tomto období a pred 
nami je finalizácia žiadosti o zapojenie sa do projek-nami je finalizácia žiadosti o zapojenie sa do projek-
tu revitalizácie verejného priestranstva, spájajúceho tu revitalizácie verejného priestranstva, spájajúceho 
Dvory a územie pred ZŠ Mládežnícka až po Okružnú Dvory a územie pred ZŠ Mládežnícka až po Okružnú 
ulicu. Ide o projekt v rozsahu cca 500.000 eur a jeho ulicu. Ide o projekt v rozsahu cca 500.000 eur a jeho 
cieľom je obnoviť, spríjemniť a skultúrniť celé toto cieľom je obnoviť, spríjemniť a skultúrniť celé toto 
verejné priestranstvo tak, aby malo aj environmen-verejné priestranstvo tak, aby malo aj environmen-
tálny význam. tálny význam. 

V utorok 18. januára nás čaká 1. zasadnutie Mest-V utorok 18. januára nás čaká 1. zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Púchove v tomto roku, ktoré ského zastupiteľstva v Púchove v tomto roku, ktoré 
bude prebiehať opäť online formou. Tesne pred bude prebiehať opäť online formou. Tesne pred 

koncom roka sa konalo online zasadnutie MsZ prvý-koncom roka sa konalo online zasadnutie MsZ prvý-
krát, a to za účelom schválenia 10 % zníženia dane krát, a to za účelom schválenia 10 % zníženia dane 
z nehnuteľnosti pre vlastníkov stavieb a nebytových z nehnuteľnosti pre vlastníkov stavieb a nebytových 
priestorov slúžiacich na šport. Utorkové zasadnutie priestorov slúžiacich na šport. Utorkové zasadnutie 
sa koná z dôvodu parlamentom schváleného zákona sa koná z dôvodu parlamentom schváleného zákona 
a v jeho dôsledku nutnosti schválenia VZN č. 1/2022, a v jeho dôsledku nutnosti schválenia VZN č. 1/2022, 
ktorého obsahom je okrem iného aj spôsob financo-ktorého obsahom je okrem iného aj spôsob financo-
vania školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľ-vania školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta a tiež úprava rozpočtu. skej pôsobnosti mesta a tiež úprava rozpočtu. 

Minulý víkend sa v meste očkovalo – vakcínou Mo-Minulý víkend sa v meste očkovalo – vakcínou Mo-
derna i Pfizer, pričom túto možnosť využilo spolu až derna i Pfizer, pričom túto možnosť využilo spolu až 
630 občanov. Ďalšie očkovanie v meste sa uskutoční 630 občanov. Ďalšie očkovanie v meste sa uskutoční 
zrejme o dva týždne.zrejme o dva týždne.

Nezabúdame na pomoc a stále pokračujeme  Nezabúdame na pomoc a 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, kto-obdarovávame trvanlivými potravinami tých, kto-
rí to najviac potrebujú. Mládežníci a dobrovoľníci  rí to najviac potrebujú. Mládežníci a dobrovoľníci  
z púchovského CVČ Včielka stále zabezpečujú ná-z púchovského CVČ Včielka stále zabezpečujú ná-
kupy potravín tým, ktorí to potrebujú v tomto ťaž-kupy potravín tým, ktorí to potrebujú v tomto ťaž-
kom období a za to všetko im patrí veľké poďakova-kom období a za to všetko im patrí veľké poďakova-
nie. Veľkým prínosom je aj transparentný účet mesta, nie. Veľkým prínosom je aj transparentný účet mesta, 
z ktorého putujú peniažky tým, ktorých pandémia z ktorého putujú peniažky tým, ktorých pandémia 
najviac zasiahla, a som vďačná za každý príspevok, najviac zasiahla, a som vďačná za každý príspevok, 
ktorý od Vás putuje na podporu tejto krásnej myš-ktorý od Vás putuje na podporu tejto krásnej myš-
lienky. Pre niekoho sú to možno drobnosti, ale aj lienky. Pre niekoho sú to možno drobnosti, ale aj 

Matka Tereza povedala: „Všetko, čo robíme, je iba Matka Tereza povedala: „Všetko, čo robíme, je iba 
kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by 
tam chýbala.“ Ďakujem za pomoc všetkým vám, ktorí tam chýbala.“ Ďakujem za pomoc všetkým vám, ktorí 
napriek ťažkej situácii myslia na iných. napriek ťažkej situácii myslia na iných. 

Sú však aj iní spoluobčania, ktorí v snahe dosiahnuť Sú však aj iní spoluobčania, ktorí v snahe dosiahnuť 
osobný prospech, neváhajú využiť všetky zákerné osobný prospech, neváhajú využiť všetky zákerné 
postupy, len aby šírili medzi ľuďmi zlosť a hnev. A tu postupy, len aby šírili medzi ľuďmi zlosť a hnev. A tu 
musím súhlasiť s Albertom Einsteinom, ktorý pove-musím súhlasiť s Albertom Einsteinom, ktorý pove-
dal, že: „Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil dal, že: „Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil 
nečestné metódy.“ nečestné metódy.“ 

Prežívame obdobie fašiangov, obdobie, ktoré trvá Prežívame obdobie fašiangov, obdobie, ktoré trvá 
od Troch Kráľov až do polnoci pred škaredou Popol-od Troch Kráľov až do polnoci pred škaredou Popol-
covou stredou, ktorá pripadá tento rok na 1. marca. covou stredou, ktorá pripadá tento rok na 1. marca. 
Potom nasleduje 40-dňový pôst až do Veľkého piat-Potom nasleduje 40-dňový pôst až do Veľkého piat-
ku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. ku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. 
Počas fašiangov tradične prevláda bujará zábava, ko-Počas fašiangov tradične prevláda bujará zábava, ko-
najú sa svadby a zabíjačky. Takto pred dvoma rokmi najú sa svadby a zabíjačky. Takto pred dvoma rokmi 
sme si ešte naplno užívali maškarné zábavy, karne-sme si ešte naplno užívali maškarné zábavy, karne-
valy, plesy, koncerty.... V súčasnosti však stále žijeme  valy, plesy, koncerty.... V súčasnosti však stále žijeme  
v opatreniach a obmedzeniach, ktorých už máme asi v opatreniach a obmedzeniach, ktorých už máme asi 
všetci dosť a s nádejou v srdci čakáme na uvoľnenie  všetci dosť a s nádejou v srdci čakáme na uvoľnenie  
a návrat do normálneho života. Púchovská kultúra a návrat do normálneho života. Púchovská kultúra 
tiež trpí, keď sa nemôže naplno ukázať verejnosti,  tiež trpí, keď sa nemôže naplno ukázať verejnosti,  
a tak aspoň v obmedzenom režime, ktorý vláda a tak aspoň v obmedzenom režime, ktorý vláda 
schválila, zabezpečuje kultúrny program pre verej-schválila, zabezpečuje kultúrny program pre verej-
nosť ako aj online koncerty či prevádzku kina.nosť ako aj online koncerty či prevádzku kina.

Mesto Púchov sa rovnako ako ďalších 35 miest  Mesto Púchov sa rovnako ako ďalších 35 miest  
a mestských častí uchádza aj o multifunkčný športo-a mestských častí uchádza aj o multifunkčný športo-
vo-oddychový areál pre deti a mládež K PARK, ktorý vo-oddychový areál pre deti a mládež K PARK, ktorý 
môže mesto získať pre naše deti a mládež aj vďaka môže mesto získať pre naše deti a mládež aj vďaka 
Vám, a to tak, že každý deň až do 16.2.2022 kliknete Vám, a to tak, že každý deň až do 16.2.2022 kliknete 
na www.kauflandpark.sk a zahlasujete za mesto Pú-na www.kauflandpark.sk a zahlasujete za mesto Pú-
chov – upozorňujeme, že z rovnakého prihlasovacie-chov – upozorňujeme, že z rovnakého prihlasovacie-
ho účtu môžete hlasovať iba raz za deň, a to až do ho účtu môžete hlasovať iba raz za deň, a to až do 
polovice februára, kedy prvých 7 miest či mestských polovice februára, kedy prvých 7 miest či mestských 
častí bude vylosovaných podľa počtu hlasov prepo-častí bude vylosovaných podľa počtu hlasov prepo-
čítaných na počet obyvateľov a získajú tento K PARK. čítaných na počet obyvateľov a získajú tento K PARK. 
Ďakujeme za každý Váš hlas. Ďakujeme za každý Váš hlas. 

Čítala som, že niekedy, aby sme boli šťastní, stačí Čítala som, že niekedy, aby sme boli šťastní, stačí 
len štipka nádeje a prestať otvárať staré rany. Vidieť len štipka nádeje a prestať otvárať staré rany. Vidieť 
jasne svoje chyby a prestať poukazovať na chyby jasne svoje chyby a prestať poukazovať na chyby 
iných. Hovoriť úprimne zo srdca a ceniť si to, čo už iných. Hovoriť úprimne zo srdca a ceniť si to, čo už 
máme a neriešiť to, čo sa nestalo alebo je už dávno máme a neriešiť to, čo sa nestalo alebo je už dávno 
stratené... Niekedy na to, aby sme boli šťastní, postačí stratené... Niekedy na to, aby sme boli šťastní, postačí 
podeliť sa o dobro, ktoré je v našom srdci a pocítime podeliť sa o dobro, ktoré je v našom srdci a pocítime 
tú silu lásky, ktorá nás obohacuje, upokojuje a vráti sa tú silu lásky, ktorá nás obohacuje, upokojuje a vráti sa 
nám dvojnásobne späť. Pretože dávať je ten najjed-nám dvojnásobne späť. Pretože dávať je ten najjed-
noduchší a najlepší spôsob, ako byť šťastný... Prajem noduchší a najlepší spôsob, ako byť šťastný... Prajem 
vám všetkým šťastné prežitie nasledujúcich dní! vám všetkým šťastné prežitie nasledujúcich dní! 

Katarína HenekováKatarína Heneková
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Od stredy 19. januára budú na Slovensku s ob-
medzeniami otvorené všetky školy, prevádzky, 
služby. Tieto opatrenia budú platné najviac štyri 
týždne po dosiahnutí vrcholu vlny variantu Omi-
kron. Budú platiť tieto štyri režimy: Základ, OTP, 
OP a OP+. V režime OP sa bude uznávať preko-
nanie ochorenia Covid-19 len po dobu 90 dní od 
pozitívneho výsledku PCR testu. 

Pod OP+ sa podľa schváleného materiálu myslia 
osoby, ktoré absolvovali tri dávky očkovania proti 
ochoreniu COVID-19, alebo majú dve dávky vakcíny 
a podstúpili test. V prípade PCR test nesmie byť starší 
ako 72 hodín, v prípade antigénového testu nesmie 
byť starší ako 48 hodín. Do režimu spadajú aj osoby, 
ktoré majú dve dávky vakcíny a prekonali ochorenie 
COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Nový režim 
sa týka aj detí od dvoch do 12 rokov a dvoch mesia-
cov s testom. Dĺžka platnosti testu bude rovnaká ako  
u dospelých. Aby do režimu patrili aj staršie deti až 
do 18 rokov, budú potrebovať byť kompletne za-
očkované a absolvovať test. Tento režim sa bude 
týkať vysokorizikových hromadných podujatí ako 
svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky či hro-
madné podujatia v prevádzkach verejného stravova-
nia. Podujatia sa zároveň môže zúčastniť maximálne 
20 ľudí a povinný bude aj zoznam účastníkov. Režim 
OP+ sa bude vzťahovať aj na fitness. V priestore pre-
vádzky bude môcť byť zároveň maximálne 50 osôb, 
alebo musí byť určených aspoň 15 metrov štvorco-
vých na osobu. OP+ sa týka aj oblasti wellness, akva-
parkov a kúpeľov, pokiaľ nejde o zdravotnú indiká-
ciu. V týchto prevádzkach bude môcť byť maximálne 
50 osôb alebo vyčlenených 15 metrov štvorcových 

na osobu. Nový režim sa po novom bude vzťahovať 
aj na ubytovacie zariadenia. V takom prípade počet 
hostí bude neobmedzený. Využívanie režimu základ 
v ubytovacích zariadeniach bude zakázaný.

Pod režimom OP sa myslia osoby, ktoré sú komplet-
ne zaočkované, pričom od poslednej dávky nesmie 
uplynúť viac ako deväť mesiacov. Takisto tam patria 
aj osoby s tromi dávkami vakcíny, ktorí tretiu dávku 
absolvovali rovnako pred menej ako deviatimi mesi-
acmi. Pod režim spadajú osoby, ktoré prekonali CO-
VID-19 pred viac ako 180 dňami a majú jednu dávku 
vakcíny. Ide o prípad, ak vakcínu podali do 180 dní od 
prekonania ochorenia potvrdeného PCR testom po 
dobu deviatich mesiacov od prekonania COVID-19. 
Do tohto režimu patria aj osoby po prekonaní CO-
VID-19 potvrdeného PCR testom nie starším ako 90 
dní, tiež deti mladšie ako 12 rokov a dočasne alebo 
trvalo kontraindikované osoby na základe jednotné-
ho formuláru s platným testom. Pod režimom OTP sa 
myslia len osoby, ktoré sú kompletne očkované, tes-
tované alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostat-
ných 90 dní. Pod režimom Základ sa myslia všetci bez 
ohľadu očkovanie, 
prekonanie choro-
by či výsledok tes-
tovania.

Od 19. januára 
sa bude pokračo-
vať v prezenčnom 
vyučovaní podľa 
školského semafora 
na základe písom-
ného vyhlásenia  
o bezpríznakovosti. 
Opatrenie sa týka 
napríklad mater-
ských, základných, 
stredných škôl, 
osemročných gym-
názií, špeciálnych 
materských, základ-
ných aj stredných 
škôl, školských 
klubov detí či škol-
ských jedální. Pre-
zenčné vyučovanie 
bez obmedzenia sa 
bude týkať detí do 
12 rokov a dvoch 
mesiacov. Minister-
stvo zdravotníctva 

SR odporúča režim OTP. Režim sa vzťahuje aj na ja-
zykové školy, základné umelecké školy, centrá voľ-
ného času či na akúkoľvek mimovyučovaciu činnosť. 
Prezenčné vyučovanie v už nariadenom režime OTP 
bude platiť pre deti od 12 rokov a dvoch mesiacov, 
jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľ-
ného času či na akúkoľvek mimovyučovaciu činnosť, 
kurzy, školenia. Vysokoškoláci budú môcť prezenčne 
študovať v režime OP. Internáty budú otvorené len 
pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou, pri-
čom rezort odporúča režim OTP.

Od 19. januára sa v zamestnaní odporúča v maxi-
málnej možnej miere práca z domu, na pracovisku 
bude platiť režim OTP. Reštaurácie budú môcť fun-
govať v režime OP. Prevádzky a služby budú môcť 
byť otvorené len od 5.00 h do 22.00 h. Reštaurácie 
budú v režime OP, a to iba sedenie a obsluha bude 
možná iba pri stole vrátane terasy. Respirátor bude 
povinný mimo stola a mimo konzumácie. V režime 
Základ bude môcť fungovať len okienkový predaj. Ti-
eto opatrenia sú náhradou za doposiaľ platný COVID 
automat.                      Ministerstvo zdravotníctva SR

Nové protipandemické opatrenia platné od 19. 1. 2022

Fyzické osoby
Ak ste minulý rok v meste Púchov - katastrálne 

územie: Púchov, Nosice, Horné Kočkovce, Vieska 
- Bezdedov, Ihrište, Hoština:  kúpili, predali, zdedi-
li, vydražili alebo darovali nehnuteľnosť, prípad-
ne ste absolvovali vysporiadanie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov, vznikla vám povinnosť 
podať správcovi dane, ktorým je mesto Púchov, da-
ňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2021. 
Pokiaľ ste tak neurobili v priebehu roka, kedy vznikli 
pomenované skutočnosti, môžete tak urobiť do 31. 
januára 2022. Referentka daní a poplatkov Mestské-
ho úradu v Púchove Ingrid Belicová v tejto súvislosti 
upozorňuje, že povinnosť podať daňové priznanie k 
dani z nehnuteľnosti má aj občan alebo podnikateľ, 
ktorému daňová povinnosť napríklad predajom neh-
nuteľnosti zanikla. 

Na základe takéhoto podaného daňového prizna-
nia Mesto Púchov vyrubí príslušnú daň, ktorú môžu 

občania alebo podnikatelia uhradiť buď prevodom 
na účet, alebo zaplatením v hotovosti do pokladne 
(podateľňa MsÚ, číslo dverí 15).

Nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti majú ob-
čania, ktorí v priebehu roka 2021 dovŕšili 70 rokov, 
ktorým sa automaticky uplatní 50-percentná úľava  
z dane za byt alebo stavbu určenú na bývanie. Zá-
roveň budú automaticky oslobodení od dane za psa 
občania nad 65 rokov vrátane. 

Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia
Mesto od dane z nehnuteľností sú od roku 2022 

oslobodilo stavby na sociálne účely v zmysle zákona 
o sociálnych službách – v tomto prípade nie je po-
trebné podávať nové daňové priznanie. 

V prípade stavieb a nebytových priestorov slúži-
acich na šport platí od roku 2022 sadzba znížená  
o 10% - tieto musia mať na liste vlastníctva kód stav-
by 19 a kód druhu nebytového priestoru 10. Ak má 
vlastník nebytového priestoru na LV uvedený kód 10 

k 31.12.2021, aby mu mohla byť poskytnutá nižšia 
sadzba dane, musí podať nové daňové priznanie.

Vyplnené tlačivo môžete buď:
- poslať poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, 

Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
- priniesť osobne do podateľne Mestského úradu 

Púchov (č. dverí 15)
- prípadne v elektronickej podobe zaslať na adresu: 

msu@puchov.sk
Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú pandemickú 

situáciu a platné opatrenia žiadame občanov, aby 
využívali elektronické zaslanie priznaní a úhrad. Ďa-
kujeme.

Ďalšie potrebné informácie nájdete na:
www.puchov.sk/dan-z-nehnutelnosti-fyzicka-oso-

ba.html
www.puchov.sk/dan-z-nehnutelnosti-pravnicka-o-

soba.html
MsÚ Púchov

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. 1. 2022?



spravodajstvospravodajstvo 55

Štatistický úrad SR v súlade s harmonogramom 
zverejnenia výsledkov prezentuje prvé základné 
výsledky Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 
(SODB 2021) už v roku sčítania. SODB 2021 bolo 
prvýkrát v histórii plne elektronické a integrova-
né – spájalo údaje od obyvateľov s administratív-
nymi zdrojmi. Aj vďaka novému konceptu sčítania 
prinášame údaje, ktoré sú kvalitnejšie a presnejšie.  
V porovnaní s tradičným sčítaním sme pri jednotli-
vých otázkach dosiahli vyššiu mieru odpovedí a to aj 
priamo od obyvateľov. Všetky zverejnené základné 
údaje nájdete na www.scitanie.sk.

V SR žije 5 449 270 obyvateľov
V Slovenskej republike žije na základe SODB 2021 

5 449 270 obyvateľov. O niečo viac obyvateľov žije 
v mestách (53,2 %) ako na vidieku (46,8 %). Podiel 
obyvateľov v predproduktívnom veku (od 0 do 14 
rokov) tvorí 16 %, v produktívnom veku (od 15 do 64 
rokov) 67 % a podiel obyvateľov v poproduktívnom 
veku (65 a viac rokov) predstavuje 17 %. Z celkového 
počtu obyvateľov je 49 % mužov a 51 % žien.

Až 98,9 % obyvateľov s trvalým pobytom má slo-
venskú štátnu príslušnosť. Najviac osôb s inou štát-
nou príslušnosťou trvalo býva v Bratislavskom kraji, 

najmenej v Prešovskom kraji.
Jedným z pozitívnych trendov, ktoré ukázali výsled-

ky SODB 2021, je, že vzrástol podiel vysokoškolsky 
vzdelaných obyvateľov (18,4 %). Naďalej však najviac 
obyvateľov má dosiahnuté úplne stredné vzdelanie 
s maturitou.

Výrazne najvyšší podiel obyvateľov s vysokoškol-
ským vzdelaním (31,7 %) žije v Bratislavskom kraji. Záro-
veň má Bratislavský kraj najnižší podiel obyvateľov so 
základným vzdelaním (11,6 %). Veľmi vyvážený podiel  
v rámci všetkých krajov SR majú obyvatelia s úplným 
stredným vzdelaním s maturitou.

Čo sa týka rodinného stavu, výsledky SODB 2021 sú 
porovnateľné s predchádzajúcimi sčítaniami.

Bolo sčítaných 1 234 592 domov a iných obydlí
Celkovo bolo sčítaných 1234 592 domov. Takmer 

30 % domov bolo postavených v období medzi ro-
kmi 1961 až 1980, pričom krajom, ktorý mal najvi-
ac domov/obydlí vystavaných v tomto období, bol 
Nitriansky kraj. V posledných desiatich rokoch bolo 
postavených 9,9 % domov, z toho najviac v Bratislav-
skom kraji.

Obdobie s najvyšším počtom rekonštrukcií domov 
(výmena okien a/alebo rekonštrukcia strechy a/ale-

bo obvodového plášťa a/alebo prístavba/nadstavba) 
boli roky 2010 – 2015, keď bolo zrekonštruovaných 
23,2 % domov. Stále však máme na Slovensku takmer 
39 % domov, ktoré neboli rekonštruované vôbec. 
Najčastejšia bola obnova okien (54,4 %), nasledovala 
obnova obvodového plášťa (zateplenie), realizovaná 
pri 32,2 % domov a obnova strechy (30,9 % domov).

Zlepšila sa vybavenosť bytov
Na Slovensku prevažujú byty v rodinných domoch, 

je ich až 49,2 %, a v bytových domoch (45,9 %). Na-
jväčší podiel bytov je v Bratislavskom kraji, 16,1 % 
všetkých bytov. Krajom s najnižším podielom bytov 
je Trnavský kraj s 10,8 % bytov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 
2021) sa začalo svojou prvou fázou už 1. 6. 2020 
sčítaním domov a bytov. Trvalo 8 a pol mesiaca  
a plynule naň nadviazalo elektronické online samos-
čítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Do 
asistovaného sčítania zasiahla pandémia COVID-19  
a konalo sa v posunutom termíne od 3. 5. 2021 do 13. 
6. 2021. Po zbere údajov od obyvateľov pokračovalo 
SODB 2021 spracovaním údajov vrátane prácou s ad-
ministratívnymi zdrojmi. 

ŠÚ SR

Štatistický úrad priniesol prvé výsledky SODB 2021 

Výrazné zvýšenie elektriny neobišlo ani naše mes-
to. Ak chceme v meste v tomto roku realizovať všetky 
naplánované investície a nie je ich málo, musíme hľa-
dať všetky možnosti úspory elektrickej energie. Na-
viac, sa do tohoto roku presunula aj časť investičných 
zámerov z minulého roku, či už z dôvodov pandémie 
Covid-19, alebo z dôvodu zvyšovania cien staveb-
ných materiálov. S týmto problémom sa však stretá-
vali aj iné mestá a obce. Veľa krát sa totiž stávalo, že 
z uvedených dôvodov vysúťažené firmy odstupovali 
od uzavretých zmlúv, alebo zmluvy ani nepodpi-
sovali. Úsporné opatrenia sa môžu najviac prejaviť  
v spotrebe elektrickej energie potrebnej pre verejné 
osvetlenie mesta a mestských častí. 

Verejné osvetlenie ročne spotrebuje okolo 650.000 
kWh elektrickej energie. Pri takto vysokej spotrebe je 
každé zvýšenie ceny elektriny veľmi negatívne voči 
plánovaným financiám v rozpočte, ktoré sú vyčlene-
né na verejné osvetlenie. 

V druhej polovici minulého roka zostavila pani 
primátorka pracovnú skupinu zloženú z konateľov 
MSBP, PTSM, Púchov servis, poslancov Lukáša Rani-
ka, Daniela Laka a pána Petra Mazáka. Skupina za-
čala hľadať najoptimálnejšiu alternatívu pre úsporu 
elektriny. Previedol sa audit všetkých lámp v meste 
a v mestských častiach. Keďže máme v meste 1.861 
lámp, podrobný audit z časového hľadiska bol po-
merne náročný. V hre bolo niekoľko variant, od noč-
nej časovej regulácie vypínania jednotlivých vetiev 
svietidiel až po výmenu svietidiel za úsporné LED 
svietidlá. Prebehlo niekoľko rokovaní s potenciál-
nymi dodávateľmi rôznych technológii a rôznych 
spôsobov financovania. V hre boli aj GES (garanto-
vané energetické služby), využitie ktorých by zna-
menalo, že vysúťažený dodávateľ technológie a prác 
spojených s výmenou svietidiel, prevedie výmenu  
a poskytne financovanie na 10 rokov s tým, že služby 
GES sa nezapočítavajú do investičného dlhu mesta. 
Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy a samotnú 
cenu za GES, pracovná skupina túto alternatívu ne-
odporučila.

Odporučila postup, ktorý by mal byť z hľadiska fi-
nancií najefektívnejší s maximálnym využitím tech-
nického a ľudského potenciálu našich vlastných 
mestských spoločností. V súčasnosti máme v meste 
svietidlá s nasledovnými výkonmi: 692 ks – 36W,  

839 ks – 70W, 236 ks – 100W a 94 ks – 150W.
Po výbere dodávateľa materiálu, Podnik technic-

kých služieb v spolupráci s Púchov servis prevedú 
v čo možno najkratšom čase výmenu 150W, 100W 
a nakoniec 70W svietidiel. Celá investícia by nema-
la byť vyššia ako 200 tisíc eur. Očakávaná úspora na 
elektrickej energii by mala byť už tento rok okolo 100 
tisíc eur. Pri výberovom konaní na dodávateľa lámp 
bude našim zámerom požadovať rozloženie našich 
platieb za materiál na dlhšie obdobie, optimálne 
na štyri roky. To by znamenalo, že úsporné svietidlá 
si vlastne zarobia sami na seba a mesto z hľadiska 
finančného roka nebude potrebovať investičné pro-
striedky na výmenu LED lámp. Ak sa nám to podarí, 
reálny finančný prínos z úspory elektriny z verejného 
osvetlenia bude každý rok významný.

Určite veľa našich občanov si dá otázku: Prečo mes-
to uvedenú výmenu svietidiel nespravilo už v minu-
losti? Odpoveď je jednoduchá. Mesto nevlastnilo ve-
rejné osvetlenie! Osvetlenie vlastnila firma FIN.MOS. 
Mesto nemohlo investovať do cudzieho majetku  
a preto je stav svietidiel taký aký je – nevyhovujúci  
z hľadiska spotreby elektriny.

Len vďaka aktivite pani primátorky Katky Heneko-
vej a mestského právnika sa nám v minulom roku 
podarilo získať verejné osvetlenie späť do vlastníctva 
mesta. A to takým excelentným spôsobom, že mesto 
okrem DPH neplatilo za získané verejné osvetlenie 
vôbec nič!

Ale to ešte nie je koniec. Podľa zmluvy ktorú podpí-
sal bývalý primátor Michalec, firma FIN.MOS (podľa 
prehlásenia predsedu predstavenstva na EK) vyme-
nila okolo 880 ks lámp a svietidiel za cenu 2,4 milióna 
eur! Každý si ľahko spočíta, že jedna lampa stála oko-
lo 2.700,- eur! Nie, neboli zo striebra a ani zo zlata. 
Prečo toľko stáli a prečo schválili vtedajší poslanci 
zmluvu bez ceny, bude musieť Michalec ešte veľmi 
podrobne vysvetľovať. Len pre porovnanie, dnes už 
po výraznom zvýšení cien materiálu a práce, stojí 
kompletná výmena stožiara s LED svietidlom okolo 
1.200,- eur bez DPH.

Čaká nás veľa práce, samotná výmena svietidiel 
bude prebiehať permanentne, prosím našich obča-
nov, aby strpeli prípadné obmedzenia v priechod-
nosti chodníkov a ciest.

Daniel Lako, predseda EK

Výmena svietidiel verejného osvetlenia v meste
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Mestská polícia

Polícia informuje

V minulom roku sa na cestách Púchovského okresu 
stalo 77 dopravných nehôd, ich počet stúpol me-
dziročne o 14. Pri dopravných nehodách v okrese 
Púchov prišli v roku 2021 o život dvaja ľudia. V po-
rovnaní s rokom 2020 ich počet klesol o dvoch. Pri 
nehodách utrpelo zranenie 25 osôb. Osem ľudí sa 
zranilo ťažko (medziročný pokles o päť), ľahké zrane-
nia utrpelo 16 ľudí (medziročný pokles o 11). 

V 12 prípadoch boli vinníkmi dopravných nehôd  
v Púchovskom okrese osoby pod vplyvom alkoho-
lu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počet 
vinníkov dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu 
znížil o jedného. 

Na cestách Trenčianskeho kraja sa v minulom roku 

stalo 1073 dopravných nehôd, medziročne ich počet 
klesol o 17. Najviac dopravných nehôd v kraji sa v mi-
nulom roku stalo v okrese Prievidza (308), najmenej 
v okrese Myjava (34). Dopravné nehody v Trenčian-
skom kraji si v minulom roku vyžiadali 20 ľudských 
životov, čo je o šesť menej, ako v rovnakom období 
minulého roku. Ťažké zranenia utrpelo pri nehodách 
58 osôb (medziročný pokles o 18). 

Vinníci dopravných nehôd v kraji boli v minulom 
roku v 145 prípadoch pod vplyvom alkoholu. Naj-
viac nehôd pod vplyvom alkoholu zavinili účastníci 
cestnej premávky v okrese Prievidza (31), najmenej  
v Myjavskom okrese (traja). 

KR PZ Trenčín  

Minulý rok bol na cestách Púchovského 
okresu lepší, ako ten predchádzajúci

Dňa 12. januára krátko po pol desiatej predpolud-
ním bola ohlásená dopravná nehoda osobného mo-
torového vozidla, ktorá sa stala na Ulici A. Sládkoviča 
v obci Beluša. Na zásah boli vyslaní traja príslušníci 
Hasičského a záchranného zboru z Púchova s jed-
ným zásahovým vozidlom.

Po príchode na ohlásené miesto bolo zistené, že 
osobný automobil zostal v dôsledku dopravnej 
nehody prevrátený na boku, pričom blokoval oba 
jazdné pruhy. Vodič sa bez zranení nachádzal mimo 
vozidla. Z havarovaného automobilu vytekali pre-
vádzkové kvapaliny.

Púchovskí hasiči vykonali protipožiarne zabezpe-
čenie vozidla a prostredníctvom absorpčnej látky za-
chytili uniknuté kvapaliny. Po zdokumentovaní uda-
losti políciou hasiči postihnutý automobil prevrátili 

späť na kolesá a z vozovky odstránili vytečené pre-
vádzkové kvapaliny.           KR HaZZ Trenčín 

Hasičský a záchranný zbor
Po dopravnej nehode v Beluši vytiekli na cestu prevádzkové kvapaliny.         FOTO: KR HaZZ Trenčín 

Po dopravnej nehode v Beluši zostal 
automobil prevrátený na boku 

Zahrdúsené sliepky zaplatil
Hliadka mestskej polície preverovala tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého na Hur-
banovej ulici roztrhal pes dve sliepky a jednu 
uhryzol. Hliadka na mieste vypočula očitých 
svedkov, ktorí potvrdili, že susedov pes sa 
dostal na dvor majiteľa sliepok, dve roztrhal  
a jednu uhryzol. Mestskí policajti vyhľadali ma-
jiteľa psa a informovali ho o priestupku. Majiteľ 
psa nezabránil voľnému pohybu psa. Hliadka 
vyriešila priestupok napomínaním. Vinník sa  
s poškodeným na mieste dohodol na odškod-
není, za sliepky mu zaplatil 21 eur. 

Najskôr ušiel, potom sa vrátil
Hliadka mestskej polície zistila na Hollého 

ulici priestupok proti bezpečnosti a plynulos-
ti cestnej premávky, porušil zákaz zastavenia  
a státia. Vodič z Horoviec počas kontroly z mie-
sta priestupku ušiel. Mestskí policajti prostred-
níctvom Obvodného oddelenia Policajného 
zboru zistili majiteľa vozidla. Ten sa asi o pol 
hodinu dostavil na oddelenie mestskej polície 
za účelom prerokovania priestupku. Mestskí 
policajti mu vypísali blok na pokutu neuhra-
denú na mieste vo výške 50 eur. 

Zranený muž skončil v nemocnici
Hliadka mestskej polície našla na Chmelinci 

na chodníku ležať neznámeho muža, ktorý bol 
celý od krvi. Mestských policajtov informoval, 
že cestou domov sa mu zakrútila hlava a ná-
sledne spadol na chodník. Hliadka mestskej 
polície mu okamžite privolala zdravotných zá-
chranárov a zostala na mieste až do času, kedy 
prišla rýchla zdravotná pomoc. Zdravotníci 
muža odviezli na vyšetrenie do považskobys-
trickej nemocnice. 

Pokuty za parkovanie
Na základe upozornenia pracovníčky zo zdra-

votného strediska pri Continentale zasahovala 
hliadka mestskej polície hneď v šiestich prí-
padoch porušenia všeobecne záväzného na-
riadenia o parkovaní na území mesta Púchov. 
Dvom automobilom z Púchova a po jednom 
z Dolnej Breznice, Novej Dubnice, Lednických 
Rovní a Dubnice nad Váhom uložili mestskí po-
licajti desaťeurovú pokutu.  

Neustrážil psa
Na základe telefonického oznámenia zasaho-

vali púchovskí mestskí policajti na Kukučínovej 
ulici, kde sa voľne pohyboval nemecký ovčiak. 
Mestskí policajti pomocou čipu zistili majiteľa 
psa a telefonicky ho kontaktovali. Majiteľ psa  
z Horných Kočkoviec prišiel na oddelenie mest-
skej polície, kde si psa prevzal. Priestupok proti 
všeobecne záväznému nariadeniu potrestali 
mestskí policajti desaťeurovou pokutou. 

Vypil si, nemohol spať v unimo-
bunke

Hliadka mestskej polície kontrolovala uni-
mobunku pri cintoríne na Komenského ulici. 
Na mieste sa nachádzali dvaja bezdomovci. 
Mestskí policajti ich podrobili dychovej skúš-
ke, jednému z nich namerali v dychu viac ako 
0,8 promile alkoholu. V zmysle prevádzkového 
poriadku mu zakázali pobyt v unimobunke. 
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Obnova mestských 
škôl v roku 2021

ZŠ Mládežnícka – oddychová zóna pre 
žiakov - projekt Modernejšia škola

V minulom čísle PN sme priniesli fotoreportáž investícií a opráv v meste za 
rok 2021, medzi ktorými bola aj rekonštrukcia budovy ZUŠ a obnova kuchyne  
v MŠ Lienka. Teraz prinášame niekoľko fotografií z ďalších akcií na obnovu 
mestských materských a základných škôl. 

V ZŠ Mládežnícka realizovali projekt Živá záhrada, oddychové zóny pre žia-
kov v rámci projektu Modernejšia škola, zakúpili interaktívne monitory, von-
kajšie žalúzie, germicídne žiariče, modernizovali priestor šatní, umyvárne a te-
locvične. V ZŠ J. A. Komenského obnovili toalety a hygienické kútiky v triedach, 
vymenili tabule, vstavané skrine, doplnili  nábytok v kabinetoch a odborných 
učebniach. V ZŠ Gorazdova dokončili obnovu cvičnej kuchynky, nakúpili ger-
micídne žiariče, náučné šatňové skrinky, kuchynský robot, interaktívnu tabuľu. 
V ZŠ s MŠ Slovanská vymaľovali vnútorné priestory škôlky a vymenili vstup-
né dvere, v školskej jedálni vymenili ohrevný pult a elektrickú trojpec. V MŠ 
Nosice vymenili elektrické spotrebiče v kuchyni. V MŠ Požiarna 1291 začali 
obnovu terasy jej zastrešením. V MŠ Požiarna 1292 zakúpili novú antikoro-
vú kuchynku a servírovacie vozíky. V MŠ Mládežnícka obnovili kúpene a WC  
a osadili nové hracie prvky na školskom dvore. V MŠ Chmelinec očistili fasádu 
školy, obnovili oplotenie, zakúpili interaktívnu podlahu, škrabku do kuchyne  
a hojdačky na dvor.                  S. Flimmel

ZŠ J. A. Komenského - nové tabule 
a vstavané skrine

ZŠ Mládežnícka – druhá fáza inštalácie 
germicídnych žiaričov

ZŠ J. A. Komenského - obnovené toalety

ZŠ Mládežnícka – druhá fáza realizácie 
vonkajších žalúzií
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ZŠ Gorazdova - nový kuchynský robot

MŠ Nosice - výmena elektrických 
spotrebičov v kuchyni

ZŠ s MŠ Slovanská - nové vstupné dvere

ZŠ s MŠ Slovanská - nový ohrevný pult 
a elektrická trojpec v kuchyni

ZŠ Gorazdova - náučné šatňové skrinkyZŠ Gorazdova - obnova cvičnej kuchynky
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MŠ Mládežnícka - nové hracie prvky 
na školskom dvore

MŠ Chmelinec - obnova oplotenia školy

MŠ Požiarna 1292 - nová antikorová 
kuchynka a servírovacie vozíky

MŠ Chmelinec - projektor ako súčasť 
interaktívnej podlahy

MŠ Mládežnícka - obnova kúpelní a WCMŠ Požiarna 1291 - zastrešenie 
a obnova terasy
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V mesiaci november Výbor mie-
stnej časti v Nosiciach v spoluprá-
ci s Podnikom technických služieb 
mesta Púchov vyzval občanov 
prostredníctvom miestneho roz-
hlasu, aby si na svojich súkrom-
ných pozemkoch, na ktorých stojí 
verejné osvetlenie, urobili orez 
stromových a iných porastov pre-
sahujúcich do osvetlenia. 

Dôvody k takejto výzve boli za 
účelom zabezpečenia stabilnej  

a bezpečnej prevádzky verejného 
osvetlenia. 

Dlho sme na výsledok nevykona-
nej úpravy nečakali. Koncom kalen-
dárneho roka sa problémy začali 
ukazovať. Navlhnutý brečtanový 
porast presahujúci osvetlenie a sia-
hajúci až na vysoké napätie nám 
spôsoboval a spôsobuje výpadok 
osvetlenia. Vyzvali sme na pomoc 
mesto Púchov. Oddelenie životného 
prostredia mestského úradu požia-

dalo SSE o dočasnú odstávku elektri-
ny. Termín realizácie je naplánovaný 
na deň 4. 2. 2022. 

Rád by som sa pripomenul a aj 
touto formou vyzval zodpovedných 
pracovníkov mesta Púchov, aby pa-
mätali, že máme stromové porasty 
aj na verejnom priestranstve, ktoré si 
už pýtajú svoju údržbu. Verím, že po 
dôkladnej očiste sa zbavíme vznik-
nutého problému. 

Roman Špaček, poslanec MsZ 

Problémy s verejným osvetlením v Nosiciach

Strach zo smrti, pandémia koro-
navírusu, nelogické vládne obmed-
zenia, inflácia, zdražovanie, šírenie 
protiruských nálad, ale aj novodobý 
koronaaparteid častokrát prevádza-
ný formou nemorálneho delenia 
ľudí na očkovaných a neočkova-
ných. Aj takto sme prežili rok 2021.

Žijeme v chorej dobe, učitelia mno-
hokrát neučia, doktori akoby zabúdali 
liečiť a rovnako tak aj policajti, alebo 
štátni úradníci prestávajú riešiť to čo 
je dnes skutočne dôležité, ale zato ich 
všetkých veľmi zaujíma, či človek nosí 
rúško alebo respirátor, prípadne či je 
očkovaný, alebo neočkovaný.

Keďže už takmer 2 roky pôsobím  
v pozícii mestského poslanca, z čoho 
my vyplývajú aj viaceré povinnosti, ne-
považujem za správne, aby som v na-
šich mestských novinách prednostne 
rozoberal súčasnú koronakrízu. Tento-
krát vám chcem ukázať, že komunálna 
politika môže byť skutočne rôznorodá.

Už viac ako 30 rokov bývam a žijem 
v centre mesta Púchov. Možno aj pre-
to dnes z pozície poslanca, vnímam 
omnoho citlivejšie, ako niektorí z mo-
jich kolegov, súčasnú nespravodlivú  
a diskriminačne nastavenú parkovaciu 
politiku voči poctivo platiacim parkov-
ného.

Riešenie problematiky nefungujúcej 
parkovacej politiky dnes vidím najmä:

1. V zintenzívnení kontrolnej činnosti 
mestskej polície (ďalej MsP) s cieľom 
odhaliť, prípadne vytlačiť neplatičov  
z mesta.

2. V aktívnom budovaním nových 
parkovísk,

3. Úpravou doterajšieho, respektíve 
schválením nového a spravodlivejšie-
ho VZN o dočasnom parkovaní.

Prečo zintenzívniť kontrolnú činnosť 
MsP?

Nie je žiadnym tajomstvom, že pra-
videlné ročné náklady na činnosť MsP  
v Púchove predstavujú nemalú po-
ložku. Napríklad len na rok 2021, bolo  
v rámci mestského rozpočtu na mzdy  
a odvody pre našich policajtov vyčle-
nených 489.500 €. 

Či sa nám to páči alebo nie, úlohou 
MsP je popri ochrane verejného pori-
adku aj odhaľovať priestupky a pokiaľ 
je to potrebné, niektorých nepolepši-

teľných páchateľov sankcionovať a po-
kutovať. Veď v opačnom prípade by tu 
mestskí policajti boli ak nie na smiech, 
tak najmä na drahú a zbytočnú parádu. 

Tu však jednoznačne nehovorím  
o nejakej bezdôvodnej policajnej ši-
kane a obťažovaní ľudí, niekde pri 
nemocnici alebo na detskom ihrisku. 
Okrem toho, že MsP má pôsobiť repre-
sívne, tak k ďalším dôležitým policaj-
ným úlohám patrí pôsobiť preventívne 
a občas aj výchovne.

Myslím si, že ten správny prístup  
k policajnej práci v minulosti najlepšie 
vystihlo vyjadrenie bývalého púchov-
ského náčelníka Jozefa Čuraja, ktorý 
po skončení primátorovania Mariána 
Michalca v rozhovore pre PÚCHOVSKÉ 
NOVINY (18.10.2016) povedal na rovi-
nu: „V nedávnej minulosti bol systém 
odmeňovania mestských policajtov 
nastavený tak, aby boli nútení vyzbie-
rať od občanov čo najviac financií 
na pokutách za priestupky. Bolo na-
príklad naplánovaných vyzbierať na 
pokutách 33.000 eur za rok. Najviac 
na to doplatili vodiči motorových vo-
zidiel, ktorí napr. dostávali pokuty za 
porušovanie zákazu parkovania. Tento 
systém sa nepáčil mnohým občanom  
a ani nám policajtom. Občania Púcho-
va si po čase dávali väčší pozor, aby 
neurobili priestupok, bol problém 
naplniť plán, nakoniec sa to stalo ne-
možným. Podľa mňa účelom mestskej 
polície nie je vyberať čo najviac pokút“.

Čo sa ale týka aktuálneho fungo-
vania MsP Púchov, tak s odstupom 
času, pri porovnaní výsledkov jej práce  
v rokoch 2013 až 2019 je evidentné, 
že po roku 2017, teda po odchode bý-
valého náčelníka Jozefa Čuraja, akoby 
púchovskí policajti stratili chuť praco-
vať a teda aj schopnosť odhaľovať prie-
stupky a chrániť záujmy mesta.

Dokazujú to najmä dostupné štatis-
tiky z ktorých jednoznačne vyplýva, 
že prepad pracovnej morálky púchov-
ských mestských policajtov je evident-
ný najmä od konca roka 2017, kedy 
počet zistených priestupkov poklesol 
oproti predchádzajúcim obdobiam aj 
viac ako 50 %.

Rok 2019: počet zistených priestup-
kov 1068, uložené bl. pokuty – 7435 €,

Rok 2018: počet zistených priestup-

kov 1227, uložené bl. pokuty – 5125 €,
Rok 2017: počet zistených priestup-

kov 2653, uložené bl. pokuty – 7790 €,
Rok 2016: počet zistených priestup-

kov 2711, uložené bl. pokuty – 17.053 
eur,

Rok 2015: počet zistených priestup-
kov 2555, uložené bl. pokuty – 10.680 
eur,

Rok 2014: počet zistených priestup-
kov 1938, uložené bl. pokuty – 27.085 
eur,

Rok 2013: počet zistených priestup-
kov 1926, uložené bl. pokuty – 29.005 
eur.

Zarážajúce je, že úroveň z pred roka 
2018 v množstve odhalených pries-
tupkov, naši mestskí policajti nedosia-
hli ani po zmene parkovacej politiky 
po nástupe primátorky Kataríny He-
nekovej. Jednoducho im nepomohla 
ani výrazne zväčšená parkovacia zóna 
a zdražené parkovné v roku 2019. Vo 
veci mestskej parkovacej politiky si tre-
ba zároveň priznať, že v meste Púcho-
ve dnes máme skutočne nedostatok 
parkovacích miest. Dobrou správou 
ale je, že po osobnej konzultácii uve-
deného problému s primátorkou som 
bol uistený, že na riešení sa už aktív-
ne pracuje. V priebehu roka 2022 má 
údajne v rámci parkovacej zóny vznik-
núť v Púchove desiatky nových parko-
vacích miest.

Ako nastaviť spravodlivejšie VZN  
o dočasnom parkovaní na území 
nášho mesta?

S ohľadom na celospoločenský trend 
narastajúceho počtu automobilov  
v mestách je nepopierateľné, že aktív-
ne riešenie budúcej parkovacej po-
litiky je pre každé mesto strategicky 
dôležité. Nie len, že mestám pomáha 
regulovať počty áut na preplnených 
parkoviskách, ale častokrát im prináša 
aj zaujímavý príjem.

Ako mestský poslanec som preto 
jednoznačne pripravený predložiť 
upravenú verziu návrhu VZN o parko-
vaní, ktorý v roku 2019 predložil býva-
lý primátor Marián Michalec, a ktorý 
považujem za jednoznačne spravodli-
vejší ako súčasný stav. Po vzore pôvod-
ného Michalcovho návrhu chcem, aby  
v meste Púchov boli ceny parkovacích 
kariet spravodlivo odstupňované.

Aby vlastník jedného auta na domác-
nosť platil najmenej, napríklad: 20 € za 
ročnú kartu, pre toho, kto má dve autá 
na domácnosť, by druhá karta stála 
40€, takže v súčte by zaplatil to isté, čo 
doteraz, no a bremeno vyšších nákla-
dov by znášali tí majetnejší: Za každé 
ďalšie vozidlo, alebo firemnú flotilu, by 
ich vlastníci museli zaplatiť 50 € ročne.

Súčasný výber parkovného, ale aj ná-
vrh Mariána Michalca by som zároveň 
upravil zmenou doterajšej minimálnej 
sazby z 1 hodiny na 30 min. Považujem 
za vrcholne nespravodlivé, aby vodi-
či za chvíľkové zastavenie na veľkom 
parkovisku pri Rožáku, kde potrebujú 
napr. zastaviť len na 20 minút, muse-
li ako doposiaľ automaticky zaplatiť  
2 eura parkovné za celú 1 hodinu.

Na záver ešte považujem za vhodné, 
tak trocha netradične vyjadriť uznanie 
bývalému náčelníkovi MsP v Púchove 
Jozefovi Čurajovi za všetko pozitívne, 
čo urobil pre naše mesto. Štatistiky jas-
ne dokazujú, že bol skutočne schopný 
udržiavať medzi podriadenými vysokú 
pracovnú morálku, aj keď nie vždy som 
hodnotil jeho prístup pozitívne. Ale 
ako sa hovorí, nikto nie je dokonalý, 
tak ako ja, ani on. 

Všetkým Vám prajem šťastný nový 
rok 2022, očkovaným, aj neočkova-
ným, no najmä veľa zdravia, aby nás 
obchádzali choroby, vrátane nových 
mutácii koronavírusu - omikron, delta 
aj deltakron.

Marián Mišún, poslanec MsZ

Život nie je len korona! Najvyšší čas reorganizovať mestskú políciu? 
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Od 1. januára 2022 viaceré skupiny pacientov ne-
musia doplácať za lieky v lekárni ani cent. Odpuste-
nie doplatkov pre dôchodcov, ZŤP a ďalšie zákonom 
stanovené skupiny však závisí od výšky príjmu pa-
cienta. Nárok na odpustenie doplatku má pacient  
s príjmom nižším ako 680 eur za mesiac.

Nulové doplatky sa týkajú liekov s najnižším do-
platkom spomedzi porovnateľných liekov. U porov-
nateľných liekov s vyšším doplatkom bude doplatok 
znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy. 
Doplatok je pacientovi odpustený priamo v lekárni 
pri výdaji liekov.

Uvedené sa týka týchto skupín pacientov:
• držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdra-

votným postihnutím,
• držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdra-

votným postihnutím so sprievodcom,
• poberateľov invalidného dôchodku,
• poberateľov invalidného výsluhového dôchodku,
• invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný 

dôchodok,
• poberateľov starobného dôchodku,
• poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpeče-

nia policajtov a vojakov vo veku, v ktorom je nárok na 
starobný dôchodok,

• poberateľov dôchodku z iného členského štátu 
EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska,

• pacientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevzni-
kol im nárok na starobný dôchodok,

• poberateľom predčasného starobného dôchod-
ku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.

Nárok na čiastočné odpustenie doplatku ostáva na-
ďalej zachovaný aj pre dôchodcov s príjmom vyšším 
ako 680 eur na mesiac (po dovŕšení limitu spoluúčas-
ti). Zdravotná poisťovňa vráti pacientom doplatky, 
ktoré prevyšujú limit spoluúčasti po skončení ka-
lendárneho štvrťroka na ich účet. Úplné odpustenie 
doplatkov sa nevzťahuje na lieky, ktoré nie sú aspoň 
čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. Plne hra-
dené lieky si pacient naďalej uhrádza sám.

Čo je limit spoluúčasti?
Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec 

spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny 
a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdra-
votného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška 
úhrad poistenca za doplatky za lieky, zdravotnícke 
pomôcky a dietetické potraviny prekročí v kalendár-
nom štvrťroku limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit) 
pre určené skupiny poistencov (0 eur, 12 eur a 30 eur 
– podrobnosti nižšie), zdravotná poisťovňa mu uhra-
dí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený, 
za podmienok určených zákonom.

Zmeny účinné od 1. 1. 2022
Na poistenca, ktorého celkový príjem k prvému 

dňu kalendárneho štvrťroka nie je vyšší ako 180 % 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca (ďalej len 
„PMMZ“) v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý 
dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom 
sa posudzuje nárok poistenca na limit spoluúčasti,  
a ktorý:

• je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprie-
vodcom,

• je poberateľom invalidného dôchodku, invalidné-
ho výsluhového dôchodku, poistenca alebo je inva-
lidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok,

• je poberateľom starobného dôchodku, dôchodku 
z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov 
vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný 
dôchodok, dôchodku z iného členského štátu Európ-
skej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiar-

ska – ak nie je poistený v tomto štáte, nie je pobera-
teľom dôchodku z tretieho štátu,

• dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na 
starobný dôchodok,

• je poberateľom predčasného starobného dôchod-
ku a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok,

sa vzťahuje limit spoluúčasti 0 eur a poistencovi 
vzniká nárok na okamžité uplatnenie limitu spo-
luúčasti priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej po-
môcky alebo dietetickej potraviny v lekárni u posky-
tovateľa lekárenskej starostlivosti. Poistenec teda už 
neuhrádza pri výdaji doplatok za lieky, zdravotnícke 
pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané 
na základe verejného zdravotného poistenia vo výš-
ke prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný 
liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku 
a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu. Tento 
doplatok uhrádza poskytovateľovi lekárenskej sta-
rostlivosti zdravotná poisťovňa.

Do zoznamu poistencov s nárokom na nulový limit 
spoluúčasti poistenca sa k prvému dňu kalendárne-
ho štvrťroka zaradia len tí poistenci, ktorí spĺňajú ho-
reuvedené kritériá a nie sú zároveň zamestnancami 
ani samostatne zárobkovo činnými osobami a ich 
priznaný mesačný dôchodok nie je vyšší ako 60 % 
PMMZ v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalen-
dárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu 
roku, v ktorom sa posudzuje nárok poistenca na limit 
spoluúčasti.

PMMZ v hospodárstve Slovenskej republiky zis-
tenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 
rok 2020, ktorá je vo výške 1133 eur, pričom 60 %  
z uvedenej sumy je 679,80 eur, čo je maximálna výš-
ka priznaného mesačného dôchodku, ktorá sa uplat-
ní pri posudzovaní nároku poistenca na zaradenie do 
zoznamu poistencov k prvému dňu každého kalen-
dárneho štvrťroka v roku 2022.

V prípade, že štvrťročný príjem poistenca spĺňajú-
ceho uvedené kritéria bude vyšší ako 180 % PMMZ, 
bude sa na poistenca naďalej vzťahovať limit spo-
luúčasti v zákonom určenej výške nasledovne:

Limit vo výške 12 eur sa vzťahuje na poistenca, 
ktorý je k prvému dňu kalendárneho štvrťroka:

• držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

• poberateľom invalidného dôchodku alebo inva-
lidného výsluhového dôchodku,

• invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný 
dôchodok.

• Limit vo výške 30 eur sa vzťahuje na poistenca, 
ktorý k prvému dňu kalendárneho štvrťroka:

• je poberateľom starobného dôchodku, dôchodku 
z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov 
vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný 
dôchodok,

• poberateľom dôchodku z iného členského štátu 
Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Šva-
jčiarska, ak nie je poistený v tomto štáte, nie je pobe-
rateľom dôchodku z tretieho štátu,

• dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na 
starobný dôchodok,

• je poberateľom predčasného dôchodku a nevzni-
kol mu nárok na starobný dôchodok.

Deti do 6 rokov
Naďalej je v platnosti § 87b zákona (účinný od 1. 

4. 2021), na základe ktorého sa na poistenca, ktorý  
k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšil  
6 rokov veku, vzťahuje limit spoluúčasti vo výške  
0 eur a poistencovi vzniká nárok na okamžité uplat-
nenie limitu spoluúčasti priamo pri výdaji lieku, 

zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny 
v lekárni u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti. 
Poistenec teda už neuhrádza pri výdaji lieku, zdravot-
níckej pomôcky alebo dietetickej potraviny doplatok 
vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší ná-
hradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku po-
môcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu. 
Tento doplatok uhrádza poskytovateľovi lekárenskej 
starostlivosti zdravotná poisťovňa.

Do úhrnnej výšky úhrad poistenca sa započítavajú 
doplatky poistenca za lieky, zdravotnícke pomôcky  
a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na zá-
klade verejného zdravotného poistenia vo výške 
prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, 
najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a naj-
lacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu.

Čo sa považuje za najlacnejší náhradný liek?
Liek s najnižším doplatkom poistenca prepočíta-

ným na štandardnú dávku liečiva zaradený v zozna-
me kategorizovaných liekov s obsahom rovnakého 
liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým 
množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpí-
saný na lekárskom predpise.

Čo sa považuje za najlacnejšiu zdravotnícku po-
môcku?

Zdravotnícka pomôcka s najnižším doplatkom 
poistenca prepočítaným na jednotkovú cenu zdra-
votníckej pomôcky zaradenej v zozname kategori-
zovaných zdravotníckych pomôcok v rovnakej pod-
skupine zdravotníckych pomôcok ako zdravotnícka 
pomôcka predpísaná na lekárskom poukaze.

Čo sa považuje za najlacnejšiu dietetickú potra-
vinu?

Dietetická potravina s najnižším doplatkom pois-
tenca prepočítaným na jednotkovú cenu dietetickej 
potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných 
dietetických potravín v rovnakej podskupine diete-
tických potravín ako dietetická potravina predpísaná 
na lekárskom predpise.

Ako poistenec zistí, či ide o najlacnejší náhradný 
liek, najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku, najlac-
nejšiu dietetickú potravinu?

Poistenci si môžu tento údaj overiť napríklad na do-
klade z registračnej pokladnice, pretože lekárne sú 
povinné uvádzať na tomto doklade aj údaj o výške 
prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, 
najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku, najlacnejšiu di-
etetickú potravinu. Informácie mu poskytne aj jeho 
ošetrujúci lekár alebo lekárnik.

Dokedy zdravotná poisťovňa uhradí doplatky 
za lieky?

Limit spoluúčasti sa vzťahuje na kalendárny 
štvrťrok a jeho výška sa posudzuje vždy k prvému 
dňu kalendárneho štvrťroka. Sumu, o ktorú bol limit 
spoluúčasti prekročený, bude zdravotná poisťovňa 
uhrádzať vždy do 90 kalendárnych dní od konca prí-
slušného kalendárneho štvrťroka.

Čo musí urobiť poistenec?
Poistenci, ktorí dané kritériá spĺňajú, nemusia po-

dávať žiadosť do zdravotnej poisťovne, taktiež nie 
je potrebné, aby poistenci odovzdávali zdravotnej 
poisťovni doklady z registračnej pokladne, ktoré im 
vydajú v lekárni. Všetky údaje potrebné na určenie 
nároku poistenca zdravotná poisťovňa eviduje vo 
svojom informačnom systéme. V lehote 90 kalen-
dárnych dní od skončenia daného štvrťroka uhrádza 
príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za 
lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti, priamo 
na bankový účet poistenca alebo poštovou poukáž-
kou na adresu poistenca evidovanú v zdravotnej 
poisťovni.

NCZI (krátené)

Ktorí pacienti sú od 1. 1. oslobodení od doplatkov za lieky?
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Celkovo 34.398 detí z 431 slovenských škôl rozhod-
lo, ktoré skutky získali ocenenia Detský čin roka 2021, 
ktorého 21. ročník projektu prebiehal pod záštitou 
prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej 
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Svet projektu Detský čin roka je taký, v ktorom by 
sme všetci chceli žiť- plný rešpektu, spolupatričnosti 
a nezištnej pomoci. Deti nastavujú zrkadlo dospe-
lým i celej spoločnosti a svojimi činmi potvrdzujú, že  
v pomáhaní a humanite vedia byť rovnocennými 
partnermi. „Tento rok projekt predstavil 40 veľmi 
silných a krásnych príbehov. Na jednej strane si 
uvedomujeme veľkú ťažobu, ktorú mnohé deti na 
Slovensku žijú, no na druhej vidíme aj veľa dobra, 
spolupatričnosti a veľkých, pozitívnych výziev. Det-
ské dobré činy nám pripomínajú, že je dôležité ne-
ustále a aj v dospelosti pestovať citlivosť a empatiu, 
pracovať s dobrom v nás. Keď sme konfrontovaní s 
reálnym, skutočným príbehom, v ktorom dieťa po-
máha, funguje a vníma, cíti, je empatické a nezištné, 
je to výnimočná príležitosť nielen pre to dieťa, ale aj 
pre všetky deti, ktoré príbeh čítajú a aj pre nás dospe-
lých ako si v sebe kultivovať dobro. Reálne príbehy 
o dobrých detských skutkoch, odrážajú našu každo-
dennú realitu, vieme sa s príbehmi identifikovať a to 
je najlepšia cesta ako pochopiť hodnoty, vnímať svo-
je vlastné možnosti a motivovať sa k pomoci ľuďom  
i prírode“, dodáva k projektu Saša Broadhurst-Petro-
vická, štatutárka OZ Detský čin roka.

Priebeh projektu Detský čin roka 2021
V prvej etape projektu občianske združenie Detský 

čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skut-
kov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov  
o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia 
i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas leta vý-
berová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov  
v nasledovných siedmych kategóriách: Záchrana 
života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc 
iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena 
Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a Dobrý čin na 
nete. V druhej etape projektu učitelia s deťmi čítali 
príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského 
jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. 
Spoločne sa rozprávali s deťmi o príbehoch a hodno-
tách, ktoré detské skutky prinášajú.

V roku 2021 boli príbehy k dispozícii aj v online 
forme. Príbehy načítali Katarína Brychtová a Ludwig 
Bagin a sú dostupné na webstránke www.detskycin.
sk. Náročná situácia spojená s pandémiou potvrdila, 
že tento nový spôsob prezentácie príbehov bol veľmi 
využívaný pedagógmi a všetky kategórie mali spolu 
viac ako 11.000 vzhliadnutí. Každé dieťa malo právo 
vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, 
čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skú-
senosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere 
príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, na-
vzájom o príbehoch rozprávajú. Právo individuálne-
ho hlasu dalo každému dieťaťu možnosť uvedomiť si 
vlastnú hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektí-
vu, tak i celej spoločnosti.

Spolu 34.398 detí z 431 škôl rozhodlo, ktoré skutky 
získali ocenenie v jednotlivých kategóriách. Anketa 
pre verejnosť bola realizovaná predovšetkým pre 
dos pelých, ktorí touto formou mohli podporiť dobro 
a inšpirovať sa dobrými skutkami detí. Je to tiež ces-
ta ako upriamiť pozornosť verejnosť k témam, ktoré 
projekt prináša. V online hlasovaní detské skutky zís-
kali spolu 221.761ocenení a 3.780 FB zdieľaní. Sku-
tok s najväčšou podporou verejnosti získal 41.555 
ocenení.

„Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili 
do ankety a svojim hlasom rozhodli o víťazovi Ocene-
nia ĽudiaĽuďom.sk. Tak ako mnohých, aj nás víťazný 
príbeh rómskych chlapcov z Vinodolu mimoriadne 
chytil za srdce a snažili sme sa pre chlapcov vymyslieť 
darček, na ktorý nezabudnú. Keď sme sa dozvedeli, 
že sú veľkými fanúšikmi slovenského rapu a obľubujú 
tvorbu známeho hudobníka Rytmusa, neváhali sme 
ho osloviť. Po tom ako sme mu vyrozprávali príbeh 
chlapcov, Rytmus bez váhania súhlasil so stretnutím,“ 
dodáva Roland Kyška, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Víťazom v kategórii ZÁCHRANA ĽUDSKÉHO ŽI-
VOTA pre rok 2021 sa stal Martin Klembara, ktorý 
daroval kostnú dreň svojmu bratovi. Skutok, ktorý 
vykonal v šk. roku 2020/2021 ako žiak 3. triedy ZŠ  
s MŠ Brezovica, opísal jeho pedagóg Radoslav Duda: 

Rodina môjho žiaka Martina je päťčlenná, žijú  
v rodinnom dome, rodičia a traja synovia (Martin, Oli-
ver a najmenší Richard). Martin je žiakom 3. A triedy. 
Malý Riško sa narodil 8. 10. 2020, prvé tri mesiace sa 
javil ako zdravé dieťa. Pred preventívnou prehliad-
kou dostal Riško teplotu a zvracal. 12. 1. 2021 boli 
na prehliadke, kde matka popísala predchádzajúce 
problémy a pani doktorka ho odporučila na kontrolu 
krvného obrazu. Mal veľmi zlé výsledky, málo červe-

ných aj bielych krviniek a doštičiek – kritické hodno-
ty. Okamžite ho previezli do Košíc na JIS, kde lekár-
sky tím hľadal aj možnú príčinu. Mali podozrenie na 
ťažký kombinovaný imunodeficit, ale tu potrebovali 
genetiku dieťaťa a jeho súrodencov, ktorí museli 
prísť na odber vzoriek za bračekom do nemocnice 
v Košiciach, aby aj u nich vylúčili alebo potvrdili po-
dozrenie na túto chorobu genetického pôvodu. Po 
potvrdení diagnózy stanovili, že jedinou možnosťou 
je transplantácia kostnej drene. Potrebovali vhod-
ného darcu a vhodnými boli obidvaja súrodenci, 
ale najstarší brat Martin v minulosti prekonal CMV 
vírus, ktorý by najviac ohrozoval malého Riška. Pre-
to bol Martin vybratý za darcu. Rodičia mu vysvetlili 
všetky informácie okolo darovania. V nemocnici bol 
oboznámený s celým procesom transplantácie a so 
všetkým, čo sa s ním bude diať, a prečo to vlastne 
podstúpi. Aj napriek tomu, že nebolo isté, či to Riškov 
organizmus prijme a či mu to pomôže, Martin nevá-
hal a súhlasil s odberom, lebo chcel pomôcť mlad-
šiemu súrodencovi. 7. 4. 2021 boli Riško s mamkou 
prevezení do Národného ústavu detských chorôb  
v Bratislave na transplantačnú jednotku kostnej dre-
ne, kde prebiehala intenzívna príprava na transplan-
táciu kostnej drene. Martin za nimi prišiel 12. 5. 2021 
s ockom, naplánovaný odber mal na 17. 5., ale dostal 
teplotu, zvracal. Nakoniec sa odber uskutočnil 24. 5. 
2021, kde mu v celkovej anestézii odobrali z bedro-
vých kostí 3,5 dl kostnej drene. Po úprave kostnej 
drene ju ako transfúziu podali bračekovi Riškovi, 
ktorému sa následne zmenila krvná skupina po star-
šom bračekovi a darcovi Martinovi. Po transfúzii mal 
Riško komplikácie, dva týždne nejedol, zvracal, mal 
teplotu a kožné prejavy. Následne sa jeho stav zlepšil 
a 20. 6. 2021 bol odpojený od infúzií a prešiel na lieč-
bu antibiotikami v tabletovej forme. Malý Riško sa po 
ukončení nemocničnej liečby v Bratislave zotavuje  
v domácej liečbe, kde sa oňho stará mamka a pomá-
ha jej celá rodina. Aj napriek tomu, že Martin vyne-
chal skoro tri týždne zo školskej dochádzky, zvládol 
všetko učivo a na konci roka mal jeden z najlepších 
prospechov v triede. Vzhľadom na to, že počas Riško-
vej hospitalizácie bol doma iba s ockom a s mamkou, 
komunikoval iba prostredníctvom internetu, statoč-
ne sa vyrovnal s danou situáciou, svojou aktivitou 
podporoval činnosť rodiny a šľachetným gestom 
dokázal zachrániť svojho bračeka. Veríme, že to bude 
úspešné a že už nenastanú žiadne komplikácie v Riš-
kovej rekonvalescencii.

OZ Detský čin roka

Dobré skutky detí robia svet krajší a lepší 

Martin Klembara

v zmysle § 84zákona 138/2019Z.z.opedagogic-
kých a odborných zamestnancoch a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, 
Mládežnícka 1434/16, Púchov 02001

kategória: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelanie  
s aprobáciou dejepis – geografia.

Predpokladaný termín nástupu: máj 2022, na za-
stupovanie za MD 

Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pe-

dagogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 
1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch peda-
gogických zamestnancova odborných zamestnan-
cov.

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zo-

hľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády 
SR č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú platové 
tarify v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných úda-

jov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je mož-
né zaslať niektorým z týchto spôsobov :

- poštou na adresu: Základná škola, Mládežnícka 
1434/16, Púchov 02001

- e-mailom na adresu: skola@zsmlapv.edu.sk,  
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov v znení neskorších predpisov

Informácia o voľnom pracovnom mieste
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KULTÚRA
Púchovská kultúra s.r.o. uvádza v mesiaci FEBRUÁR 2022 na 
facebookovej stránke Divadla Púchov LIVE prenos a zároveň 
pozýva divákov v réžime OP do veľkej sály v Divadle v Púchove 
vždy o 17.00 h

6.2. www.facebook.com/Divadlo-Púchov

bábková rozprávka „O ZLEJ PRINCEZNE“ online

13.2. www.facebook.com/Divadlo-Púchov

KAPELA TRITON, LIVE prenos 

20.2. www.facebook.com/Divadlo-Púchov

MELÓDIE Z PÚCHOVSKEJ „ZUŠKY“, účinkujú žiaci  
a učitelia Základnej  umeleckej školy Púchov.

27.2. www.facebook.com/Divadlo-Púchov

ANDY LOUŽECKA, LIVE prenos

Informácie aj na osobitných plagátoch.



denné menu / inzerciadenné menu / inzercia1414

NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

ZĽAVA
40%

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

NAJDÔMYSELNEJŠIA A NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA
NAJŠIRŠIA MOŽNÁ ZÓNA NA ČÍTANIE S OKAMŽITÝM ZAOSTRENÍM

OKAMŽITÁ A JEDNODUCHÁ ADAPTÁCIA

MORAVSKÁ 11, BUDOVA PAMÄTNEJ FARY 
PÚCHOV

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 18.1.
Polievka: Hrachová na maďarský spôsob  
1. Bravčové varené mäso, hamburgská 
omáčka, knedľa
2. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót
Streda: 19.1.
Polievka: Krúpková  
1.Kurací rezeň „Trio„ so syrom, dusená 
ryža, kapustovo-mrkový šalát
2.Kotlíkový guláš, chlieb
Štvrtok:20.1.
Polievka: Strúčková polievka na kyslo   
1. Čiernohorský kurací rezeň, opekané 
zemiaky, kyslá uhorka
2.Bojnická bravčová pochúťka s volským 
okom, ryža, kyslá uhorka 
Piatok: 21.1.
Polievka: Cesnačka s opekaným chlebom  
1. Španielský hovädzí vtáčik, slovenská 
ryža, červená repa
2. Mletý rezeň z bravčového mäsa so 
zeleninou, zemiaková kaša, červená repa

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 18. 1. 
Polievka: Cícerová so šampiňónmi, 
chlieb 
1. Pečená bravčová krkovička, dusená 
smotanová kapusta, kysnutá knedľa 
2. Diabolská pochúťka, opekaný chlieb 
vo vajíčku
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, zemi-
akové hranolky, tatárska omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu

Streda: 19. 1. 
Polievka: Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
1. Vyprážaný bravčový rezeň v pivnom 
cestíčku, varené zemiaky s maslom, 
st.kukurica 
2. Špagety po uhliarsky, strúhaný syr
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, zemi-
akové hranolky, tatárska omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu
Štvrtok: 20. 1. 
Polievka: Frankfurtská s párkom, chlieb 
1. Grilovaný kurací plátok, dusená ryža, 
zelenina Ratatouille 
2. Maďarské fliačky s tvarohom  
a opraženou slaninkou
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz,  
zemiakové hranolky, tatárska omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu
Piatok: 21. 1. 
Polievka: Zeleninový boršč, chlieb 
1. Pečený karbonátok, šošovicový  
prívarok, pučené zemiaky 
2. Ryžový nákyp s jablkami  
a hrozienkami
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz,  
zemiakové hranolky, tatárska omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 18.1.
Hovädzí vývar RISI-BISI  
Lasagne alla Bolognese  
Vypr. kurací rezeň plnený šampiňónmi 
a údeným syrom, štuchané zemiaky s 
pórom  
Tibet: Bravčové mäsko MANCHURIAN, 
vajíčková ryža basmati 

Streda: 19.1.
Hubová so zeleninou a rajbaničkou   
Parené buchty s ovocným džemom, 
poliate maslom, tvarohom a cukrom  
Bravčový steak so slaninovo vajíčkovým 
muffinom, prír. omáčka, ½ ryža, ½ 
hranolky  
India: Kuracie mäsko DOWPIAJA, cesna-
kový chlieb NAN, zeleninový šalát  
Štvrtok: 20.1.
Kapustová s paradajkami   
Tagliatelle s kúskami grilovaného lososa 
a s bylinkovým pestom   
Pečená bravčová krkovička, kyslá kapus-
ta, knedľa  
Tibet: Kuracie mäsko s horúcou 
cesnakovou omáčkou, kukuricová ryža 
basmati 
Piatok: 21.1.
Strúčková nakyslo so zemiakmi, chlieb    
Bryndzové pirohy so slaninkou  
Bravčová diabolská pochúťka v zemiak-
ovej placke, strúhaný syr 
India: Kuracia TIKKA rolka, dresing,  
zeleninový šalát

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 18.1.
Polievka: Kulajda, chlieb
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou 
1. Kurací rezeň, varené zemiaky,  
čalamáda     
2. Hovädzí stroganov, maslové halušky
3. Zeleninové rizoto, strúhaný syr
Streda: 19.1.
Polievka: Frankfurtská s párkom, chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami   
1. Kurací plátok v syrovom cestíčku, 
pučené zemiaky s pórom       

2. Zemiakové knedličky s údeným 
mäsom, dusená kyslá kapusta, cibuľka 
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom  
a olivami  
Štvrtok: 20.01.
Polievka: Držková polievka, chlieb   
Hovädzí vývar Risi-Bisi  
1. Vykostené kuracie stehno, dusená 
ryža, zeleninové obloženie    
2. Divinové ragú, maslové halušky    
3. Špagety „Carbonara“, parmezán   
Piatok: 21.1.
Polievka: Mrkvová krémová polievka, 
chlebové krutóny  
Slepačí vývar, špenátové halušky
1. Kuracia diabolská zmes, chlieb vo vajci
2. Balkánska pleskavica, varené zemiaky, 
cibuľka, horčica 
3. Grilovaný rybí filet, varené zemiaky, 
zeleninový šalát

                                             “Prajeme dobrú chuť.”
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O zmenách smerom k ekológii a trvalej udržateľ-
nosti sa v posledných rokoch hovorí často, najčastej-
šie však v rovine jednotlivcov a toho, ako môže každý 
z nás so zmenou začať od seba samého. O tie najzá-
sadnejšie zmeny sa však môžu postarať veľké spoloč-
nosti so značným vplyvom na celú spoločnosť a pla-
nétu. V článku prinášame 4 spôsoby, aké konkrétne 
zmeny môžu firmy realizovať. 

1. Boj proti klimatickej zmene
O vplyve klímy na planétu a ľudí na klímu sa hovorí 

už niekoľko rokov. Na medzinárodnej úrovni pod 
dohľadom OSN sa začala skúmať v roku 1988, keď 
vznikol Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC). 
Klimatickú zmenu sa napriek tomu doteraz nedarí 
vyriešiť ani zmierniť, naopak, scenáre do budúcna sú 
skôr pesimistické. Riešenia na jej zmiernenie súvisia 
predovšetkým s dosiahnutím tzv. uhlíkovej neutrali-
ty, teda vypúšťanie menej emisií CO2, na čom sa vo 
veľkej miere podieľa priemysel a veľké spoločnosti. 

Tie vedia ovplyvniť to, aký zdroj energie budú vy-
užívať, môžu upraviť svoje výrobné procesy tak, 
aby produkovali menej emisií a odpadu. Všetky 
zmeny sa nedajú uskutočniť hneď a naraz, dobrou 
správou je, že mnoho spoločností si v rámci svo-
jich strategických plánov vytyčuje veľmi konkrét-
ne ciele, ktoré môžu k uhlíkovej neutralite prispieť. 
„V 3M sme sa zaviazali k inováciám s cieľom de-
karbonizovať priemysel, urýchliť klimatické rieše-
nia a zlepšovať tak našu environmentálnu stopu.  
V priebehu nasledujúcich 20 rokov plánujeme inves-
tovať asi miliardu dolárov na urýchlenie nových envi-
ronmentálnych cieľov, pričom do roku 2050 chceme 
dosiahnuť uhlíkovú neutralitu vo všetkých našich 
prevádzkach,“ hovorí Soňa Roventa-Hakszer, Country 
Leader spoločnosti 3M na Slovensku.

2. Redukcia plastov
Pri ekologických a udržateľných riešeniach nejde 

opomenúť otázku plastov. Tipov na to, ako obmedziť 
používanie plastov je veľké množstvo, zmena však 
nikdy nebude dostatočná, ak nebude podkutá aj le-
gislatívne. V mnohých oblastiach sa to už deje. Podľa 
plánov celoeurópskej stratégie pre plasty majú byť 
všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recy-
klovateľné, spotreba jednorazových plastov sa zníži  
a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí.

Mnohé veľké spoločnosti sa touto situáciou za-
oberajú už teraz. A nejde len o lokálne bezobalové 
obchody, ale aj veľkých globálnych hráčov, ako je 
Coca Cola, Unilever či Microsoft. Aj tieto spoločnosti 
sa pripojili a podpísali Globálny záväzok k novému 
plastovému hospodárstvu, ktorým sa zaviazali zbaviť 
sa zbytočných plastových obalov, používať recyklo-
vateľné druhy plastov a obmedziť používanie tých 
jednorazových. 

Napríklad Unilever, obrovský výrobca produktov 
pre zdravie a krásu, ktorý zahŕňa viac ako 400 rôz-
nych značiek, sa zaručil, že do roku 2025 odstráni 
problematické alebo nepotrebné plastové obaly,  
v prípade, že je to možné nahradí jednorazové obaly 
takými, ktoré sa dajú využívať opakovane a zabez-
pečí, aby sa 100 % plastových obalov dalo opätovne 
použiť, recyklovať alebo kompostovať. 

Spoločnosť Curaprox vyrábajúca plastové zubné 
kefky už dlhodobo vyzýva ľudí, aby použité kefky 
vrátili do predajní a mohli sa tak recyklovať a použiť 
na výrobu nových. Populárne reťazce DM drogerie 
markt či Kaufland už niekoľko rokov ponúkajú ľu-
ďom kúpu kozmetických či čistiacich prostriedkov 
bez nutnosti zakúpenia nového obalu. 

3. Ochrana vody
Aj voda a jej ochrana je pri výrobe dôležitým ele-

mentom. Priemyselná výroba ohrozuje ovzdušie, ale 
aj vodné toky, a pri výrobe sa ňou naozaj plytvá, čím 
sa ničí celý ekosystém. 

Lepšie ako predchádzať následkom, je postarať sa  
o ochranu vody a jej kvalitu pri priemyselných čin-
nostiach, čo je opäť problém, ktorý spôsobujú veľké 
spoločnosti – a môžu ho aj vyriešiť. Aj v týchto ob-
lastiach sme sa už pohli vpred a malé i väčšie firmy 
sa zaväzujú tieto problémy riešiť a prinášajú aj kon-
krétne plány. Napríklad spoločnosti ako PepsiCo, 3M, 
ale aj Microsoft či Facebook sa zaviazali do roku 2025 
znížiť celkovú spotrebu vody vo svojej výrobe, ale aj 
kancelárskych priestoroch. 

4. Podpora vedy
Podpora vedy a výskumu je pre trvalú udržateľnosť 

kľúčová. Podľa prieskumu, ktorý minulý rok realizo-
vala spoločnosť 3M, dôvera ľudí vo vedu narastá. 
Súvisí to predovšetkým s pandémiou Covid-19, rie-
šenie ktorej väčšina respondentov vidí vo vedeckej 
oblasti. 

Práve veda a výskum sú kľúčové pre zelenšiu 
budúcnosť našej planéty a veľké spoločnosti môžu 
svojim finančným i ľudským kapitálom prispieť  
k tomu, aby veda hľadala odpovede a riešenia v otáz-
kach klimatickej zmeny, rozložiteľnosti plastov, zne-
čistenia oceánov či ovzdušia. 

Aj na Slovensku môžeme pozorovať podporu vedy  
a vzdelania, o ktorú sa stará aj súkromný sektor v po-
dobe veľkých firiem. Nadácie VÚB či ESET už niekoľko 
rokov podporujú projekty a aktivity na podporu 
vzdelávania, výsledkom ktorých je aj podpora envi-
ronmentálnych aktivít.  

PRime time

Udržateľnosť je kľúčová - štyri spôsoby, ako môžu veľké firmy inšpirovať

Vydavateľstvo MERIDIANO-press nedávno vyda-
lo ako 1. diel série Nekompromisní román Konflikt. 
Hlavnými témami románu sú milostné vzťahy, ro-
mantika, láska, ale aj mafia a zločin. Autorka knihy Mi-
chaela Brnková žije s manželom a deťmi v Púchove, 
kde sa venuje lektorstvu a ich spoločnej kaviarničke. 
Obľubuje romantickú beletriu a životopisy slávnych 
osobností. Vďaka štúdiu anglickej, americkej i sloven-
skej literatúry sa stala vernou obdivovateľkou talen-
tovaných autorov a prostredníctvom svojho debuto-
vého románu Konflikt sa zaradila k jedným z nich.

Prezraďte našim čitateľom niečo viac o sebe. 
Kde ste študovali, kde žili a pracovali, aké máte 
záľuby?

Pochádzam z Lednických Rovní, no v Púchove ži-
jem už deväť rokov. Po maturite na tunajšom gymná-
ziu som pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte 
v Ružomberku, kde som sa zamerala na učiteľstvo 
anglického a slovenského jazyka a literatúry. Praco-
vala som ako učiteľka na niekoľkých stredných ško-
lách – v Trenčíne i v Púchove. Moje záľuby sú úzko 
prepojené s mojím štúdiom – rada čítam, venujem 
sa prekladom, no najradšej oddychujem pri tvorení 
rôznorodých príbehov, ktoré som, pred spoluprácou 
s vydavateľstvom, publikovala na portáli Wattpad.

Ako ste sa dostali k písaniu? Čo vás inšpirovalo 
napísať román Konflikt? Ako dlho sa kniha rodila?

Od čítania kníh bol len malý krôčik k ich tvorbe. 
Veľakrát som si povedala, že by som knihu, ktorú 
som práve čítala, napríklad, ukončila inak, a keďže 
kritizovať je najľahšie, rozhodla som sa skúsiť vytvoriť 
príbeh aj sama. Už moje prvé diela zožali na internete 
veľký úspech, napríklad fantasy séria Tenebris sa teší 
stopätnásť tisíc prečítaniam. Samozrejme, mafiánska 
tematika nie je nič, čo by som sama objavila, ale, ako 

sa hovorí „všetko tu už raz bolo“ a pri písaní románov 
nejde ani tak o to, aby ste boli v téme prví, ale naj-
mä spracovaním originálni. A tak, po impulze, ktorý 
v mojej hlave pôsobí ako iskra, ktorá ma zapáli pre 
celý príbeh, som strávila tri mesiace písaním románu.

Ako by ste charakterizovali vašu knihu Konflikt? 
Komu je určená?

Venujem sa a píšem romány pre ženy, ktoré majú 
rady moderné, napínavé i vášnivé príbehy zo súčas-
nosti. A taký je aj Konflikt. Je to román, ktorý ozna-
čujeme pojmom „od nenávisti k láske“, čiže každá 

moja čitateľka dostane dávku humoru, ale aj napätia 
a romantiky, ktorá ich prenesie do Ameriky i talian-
skej Kalábrie a rozprúdi ich predstavivosť. Myslím si, 
že presne o toto pri čítaní ide.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?
S vydavateľstvo Meridiano-press chystáme pre či-

tateľky, obľubujúce letné romance, román Iba desať 
dní, ktorého dej sa bude odohrávať na Slovensku –  
v Trenčíne a jeho okolí. Pôjde opäť o vášnivý príbeh 
lásky, do ktorého som vsadila i osud ženy, ktorej život 
sa uberá nesprávnym smerom. No a po tomto romá-
ne sa dočkáme i pokračovania série Nekompromisní, 
na ktorom práve horlivo pracujem, a veľmi sa z neho 
teším. 

V recenzii zverejnenej na webe nakridlachknih 
získal román Konflikt nasledovné hodnotenie:

„Rodinné putá, zmena vplyvom iného človeka, lás-
ka, strach, odvaha, násilie, nenávisť, nekalé praktiky, 
smrť, minulosť, dôraz na to, že s tým správnym člo-
vekom sme schopní zmeny, súdržnosť a osudovosť 
sú pevne poprepletané. Irónia či sarkazmus ako je-
diné nepridávajú deju ten správny šmrnc, ale záro-
veň aj tematika čítania a kníh je pôsobivo vykreslená  
a dôležitá.

Celkový pocit z tohto zaujímavo uchopeného prí-
behu je veľmi pozitívny, zo slovenských ženských ro-
mánov je to jeden z tých najlepších, i keď subjektívne 
mi nesadol koniec, pretože neurobil za dejom želanú 
bodku, ale tupý výkričník. Napriek tomu si kniha roz-
hodne získa srdcia žien, ktoré túžia po dobrodruž-
stve, strachu, napätí, sexe, mafiánskom prostredí, 
ktoré je plné zbraní a zabíjania, ale zároveň v sebe 
skrývajú dušu romantičky a silu priečiť sa vlastným 
pravidlám.“

Slavomír Flimmel

Púchovčanke Michaele Brnkovej vyšiel román Konflikt
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Významný kúpeľný trojuholník. Tren-
čiansky kraj ponúka krásne prostredie 
troch významných kúpeľných miest na 
Slovensku. Trenčianske Teplice, Bojni-
ce a Nimnica sú miestom, kde nabe-
riete potrebnú energiu, osviežite telo  
i myseľ, ale najmä si doprajete oddych, 
ktorým dostanete svoje telo do vyni-
kajúcej formy. 

Doprajte si oddych
Kto ešte nebol v Trenčianskych Tep-

liciach, nech dvihne ruku. Najstaršie  
a najvyhľadávanejšie slovenské proti-
reumatické kúpele sú dominantou ni-
elen mesta, ale aj Trenčianskeho kraja 
a celého Slovenska. Termálne prame-
ne v „perle Karpát“ majú ideálnu tep-
lotu od 37 do 40,3 stupňov Celzia, čo 
umožňuje využívať ich v prirodzenom 
stave bez dodatočnej úpravy. Úspešne 
sa tu liečia choroby pohybového apa-
rátu a nervové ochorenia. Sú to jedny 
z mála kúpeľov, ktoré si zachovali ráz 
čisto kúpeľného mesta. Európskym 
unikátom v Trenčianskych Tepliciach je 
zachovaný Hammam, ktorý sa v súčas-
nosti využíva ako relaxačná miestnosť 
po kúpeli v najteplejšom termálnom 
bazéne Sina. 

Šesť prírodných liečivých zdrojov sa 
využíva na vonkajšiu i vnútornú balne-
oterapiu. Sírne pramene sa líšia teplo-
tou vody v rozmedzí 35,5 až 39 stup-

ňov Celzia. V kúpeľoch vám poskytnú 
širokú paletu liečebných metód z ob-
lasti liečebnej rehabilitácie a fyziatrie.

Ideálna poloha kúpeľov, rozľahlý 
park s jazierkom a prírodná scenéria 
vytvárajú vhodné podmienky pre ce-
loročnú prevádzku kúpeľov a mnoho 
voľnočasových aktivít.

V Kúpeľoch Trenčianske Teplice si 
môžete vybrať z viacerých pobytových 
balíčkov - liečebných, relaxačných, 
špeciálnych, či rekondičných a ubyto-
vať sa v širokej škále hotelov. Najkom-
fortnejším je bezpochyby Krym, pre-
pojený s hotelom Slovakia, z ktorého 
sa po rekonštrukcii stal hotel spájajúci 
moderný wellness s pravou kúpeľnou 
starostlivosťou. Okrem nich nájdete 
pokoj aj v piatich liečebných domoch 
- Atlantis, Viktória, Eskulap, Espanade  
a Pramenný Dvor.

Návštevou Trenčianskych Teplíc zís-
kate nielen zdravé telo, ale zažijete 
neskutočný pokoj a oddych v krásnom 
prostredí s dychberúcou históriou 
kúpeľného mestečka.

Osviežte telo i myseľ
Len na skok z Púchova, v tesnom 

susedstve s Nosickou priehradou sa 
rozprestierajú najmladšie slovenské 
Kúpele Nimnica, obklopené lesmi 
Javorníkov a Strážovských vrchov. 
Za 60 rokov existencie sa stali ideál-

nym miestom na relax a udržanie tela  
v zdravej kondícii. V areáli si môžete 
vybrať zo šiestich kúpeľných domov, 
no dominantou je hlavná budova Ba-
lnea Grand. V štvorhviezdičkovom srd-
ci kúpeľného mestečka sa okrem uby-
tovania poskytuje väčšina liečebných 
procedúr, nájdete tu aj medicínske 
wellness centrum, reštauráciu, kiosk, 
spoločenskú miestnosť či kaviareň. 
Sídlia v nej aj ambulantní lekári. Na 
svoj pobyt si môžete zvoliť ubytovanie 
vo viacerých typoch izieb. Určite vás 
ohúri výhľad na priestrannú Nosickú 
priehradu a mnoho atrakcií v areáli 
kúpeľov. Lákadlom je tiež odvoz mie-
stnym vláčikom Kúpeľáčikom.

Unikátne zloženie nimnickej vody 
umožňuje vonkajšiu i vnútornú apli-
káciu, a to formou pitnej či inhalačnej 
liečby a uhličitým kúpeľom. Špecifická 
mikroklíma soľnej jaskyne napomáha 
pri liečbe horných a dolných dýcha-
cích ciest, zníženej činnosti štítnej 
žľazy, ochorení zažívacieho traktu, 
dermatologických ochorení, neurózy, 
stresu a vyčerpanosti, alergií, astmy. 
Z procedúr môžete na vlastnom tele 
otestovať vodoliečbu, masáže, inhalá-
cie, teploliečbu, oxygenoterapiu, ale 
tiež mimotelovú šokovú vlnovú tera-
piu, ktorá sa s úspechom využíva na 
liečbu ochorení pohybového aparátu 
v rehabilitácii, ortopédii, reumatológii, 
chirurgii a športovej medicíne.

To všetko dáva jasnú odpoveď na to, 
že zaručene osviežite svoje telo i my-
seľ, načerpáte potrebnú energiu a po 
prvej návšteve sa určite rozhodnete do 
Kúpeľov Nimnica vrátiť znova.

Načerpajte energiu
Učupené pod Bojnickým zámkom, 

z troch strán obkolesené listnatými 
a ihličnatými lesmi sa nachádzajú 
Kúpele Bojnice. Stáročná história ter-
málnych prameňov spätá s prírodou 
vytvára harmóniu, ktorá dá vášmu telu 
nový impulz.

Základom liečebných procedúr  
v Kúpeľoch Bojnice je prírodná, lieči-
vá akratoterma s teplotou od 28 – 52 
stupňov Celzia, ktorá vyviera z devia-
tich prameňov, ktorá zlepšuje látko-

vú výmenu a imunologické reakcie  
v bunkách, funkčnosť tkanív, ich záso-
bovanie kyslíkom a tým celkový stav 
organizmu. Liečivá voda účinkuje po-
zitívne na choroby z povolania, pohy-
bového ústrojenstva, obličiek, močo-
vých ciest, nervové i ženské choroby. 
Dennodenne sú vám k dispozícii lekári 
z viacerých medicínskych oblastí a tiež 
špecialisti na manipulačnú terapiu  
a akupunktúru. K dispozícii je 8 termál-
nych bazénov, pri liečebnom dome 
Mier v Relax centre si oddýchnete vo 
wellnesse so saunovým svetom. Prídu 
si tam na svoje milovníci masáži, med-
zi vyhľadávané patrí manuálna lym-
fodrenáž, či masáž lávovými kameňmi.

V medicínskom wellness centre ob-
javíte relaxačný bazén s masážnymi 
tryskami, ale aj vírivku, rôzne sauny, 
tepidáriá, Kneippov kúpeľ, tropické 
sprchy či ľadopád. 

Ubytovanie nájdete v trinástich 
liečebných domoch, z ktorých na-
jdominantnejšími sú Lysec, Bôrina  
a Mier. Novinkou z tohto roka je otvo-
renie nádherného Kúpeľného mlyna. 
Kulinársky zážitok si môžete dopriať  
v Bašte pri prameni, kde sa môžete do-
konca člnkovať na prírodnom jazierku. 

Kúpele Bojnice sa svojou lokalitou  
a ponúkanými službami radia medzi to 
NAJ, čo slovenské kúpeľníctvo ponúka. 
Z hornej Nitry bezpochyby odídete 
dobití pozitívnou energiou.

Vyliečte sa po covide
Všetky kúpele v Trenčianskom kra-

ji zareagovali aj na aktuálnu situáciu 
s koronavírusom. Vo všetkých troch 
kúpeľoch môžete aktuálne využiť aj 
pobyt POSTCOVID, pri ktorom načer-
páte nové sily po prekonaní ochorenia 
COVID-19. Dokonca, zdravotní pracov-
níci môžu využiť rôzne zľavy pri poby-
toch, aby načerpali novú silu a energiu 
do neľahkej práce.

Tak, čo? Vybrali ste si? Navštívte 
kúpeľný trojuholník v Trenčianskom 
kraji a Nimnica, Bojnice či Trenčianske 
Teplice sa stanú vašimi vyhľadávanými 
dovolenkovými destináciami.

Trenčín región 

Nechajte sa rozmaznávať v kúpeľoch Trenčianskeho kraja

KÚPELE V REGIÓNE
V REŽIME OP (OČKOVANÝ, PREKONANÝ)

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom zazmluvneného mesta / obce v rámci akcie Kúpele v regióne.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

od 17.12.2021

50% 

zľava 

www.kupele-teplice.sk

Vyskúšajte jedinečné účinky termálnej vody nášho najobľubenejšieho bazéna

Sina - Hammam
v čase od 13:00 do 17:30 hod. denne 

Rezervácie 
a predaj procedúr 
v budove Kaštieľ:   
PO - NE:    9:00-17:30 hod.
+421/32/6514 140 (775) 

Termálny bazén SINA

* Zmena režimu vstupov je vyhradená 
a riadi sa podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a nastavenia RÚVZ.

V zmysle platných nariadení RÚVZ v režime 
OP sa každý neubytovaný klient pri zakúpení 
procedúry musí preukázať dokladom 
overujúcim splnenie podmienok režimu OP.
Pri vstupe na procedúru sa klient musí 
preukázať platným poukazom zakúpeným              
v Predaji procedúr a dokladom overujúcim 
totožnosť a splnenie podmienok režimu OP.

Vstup si treba zakúpiť v kancelárii Predaja procedúr.
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Detská psychologička a spisovateľka Kathy 
Kacer sa narodila v roku 1954 v Toronte ako 
dieťa emigrantov z Československa. Píše li-
teratúru pre deti, cestuje a rozpráva mladým 
ľuďom o holokauste, zároveň prednáša na uni-
verzitách, ako približovať deťom citlivé témy 
z histórie. Získala mnoho ocenení a jej knihy 
preložili do viac ako štyridsiatich jazykov.

Vo svojej tvorbe sa inšpiruje skutočnými príbeh-
mi z obdobia holokaustu, ktorý prežili aj jej rodi-
čia na Slovensku. Vo svojej prvotine Tajomstvo 
príborníka (1999) opisuje príbeh vlastnej mamy 
Gabriely (rodenej Offenberg), ktorá mala len tri-
násť rokov, keď jej rodnú dedinu Olšavica obsadili 
Hlinkove gardy. Keď v usadlosti neďaleko Levo-
če začali sústreďovať židovské dievčatá, aby ich 
transportovali do nemeckých vyhladzovacích tá-
borov, zachránila sa vďaka ukrytiu v jedálenskom 
príborníku. 

Otec Arthur Kacer, ktorý bol od matky starší  
o sedemnásť rokov, pochádzal z Púchova a na 
konci 2. svetovej vojny prežil veľa utrpenia v tábo-
re Osvienčim. Jeho prvá manželka a syn zahynuli 
v koncentračnom tábore. S druhou partnerkou sa 
spoznal až po vojne a napriek veľkému vekové-
mu rozdielu sa vzali. Žili v Kežmarku a Košiciach,  
v roku 1949 odišli do Izraela a v roku 1951 do ka-
nadského Toronta, kde mali príbuzných.

Kathy Kacer navštívila Slovensko v roku 1996, 
ešte predtým ako napísala knihu Tajomstvo prí-
borníka. Chcela sa inšpirovať, vidieť všetky miesta, 
ktoré súviseli s históriou jej rodiny. Navštívila aj 

naše mesto Púchov, kde je na židovskom cintoríne 
na Lachovci pochovaná jej stará mama z otcovej 
strany. Cestovala tiež do Oľšavice, kde sa ukrýva-
la jej rodina - mama, babička, strýko. Navštívila 
Granč, Levoču, Abrahámovce a Huncovce, kde je 
pochovaný jej starý otec.

Spisovateľka Kathy Kacer prišla na Slovensko aj 
v roku 2015, kedy jej u nás vyšli vo vydavateľstve 
Verbarium v slovenskom preklade naraz až tri kni-
hy: Tajomstvo príborníka, Noční špióni a Kúzelník 
z Auschwitzu. Dve z nich je ešte stále možné za-
kúpiť – napr. v internetových kníhkupectvách. 

Tajomstvo príborníka 
Z tajomstva príborníka sa dozvieme, ako sa Ga-

bikin pokojný život plný lásky a istoty na rodin-
nom hospodárstve radikálne zmení po obsadení 
krajiny nacistami. Židovská komunita aj v ich ma-
lom prostredí postupne prežíva veľké zmeny. Tri-
násťročná Gabika s mamou sa rozhodnú neutiecť 
preč a čeliť osudu, no nakoniec sa mladé židovské 
dievča musí pri domovej prehliadke ukryť, aby 
prežilo. Skrýšu nájde v príborníku, ktorý dodnes, 
ako jediný kus z pôvodnej domoviny autorkinej 
mamy tróni v jej obývačke v Toronte.

Noční špióni
Príbeh Gabiky a jej mamy má pokračovanie  

s názvom Noční špióni. Po tomto hroznom zážitku, 
keď sa Gabike podarí v poslednej chvíli uniknúť 
odvlečeniu do tábora, sa rozhodnú opustiť svoj 
domov a vyčkať koniec vojny v horách. Pomocnú 
ruku im ponúknu ľudia, ktorí si aj v tých ťažkých 
časoch zachovali ľudskosť. Ani tam to však nie je 
bez rizika, viackrát im hrozí nebezpečenstvo. Po-
darí sa im prežiť vojnu bez odhalenia?

Kúzelník z Auschwitzu
Werner má len 14 rokov, keď ho nacisti odlúčia 

od rodiny a on skončí v koncentračnom tábore. Na 
drevenej prični sa tlačí aj so starším mužom, ktorý 
sa mu predstaví ako Levin. Raz v noci vrazia do ba-

raku strážcovia, muža vytiahnu z prične a donútia 
ho čarovať s kartami. Levin predvádza po nociach 
kúzla, lebo vie, že hrá o svoj život. Jedného dňa 
sa zúfalému Wernerovi čosi prihodí a Levin, aby 
ho upokojil, odhalí mu tajomstvo svojich kúzel. 
Naučí ho však aj čosi iné, že vždy existuje nádej  
a že sa nikdy nemá vzdávať. Láskavosť a pria-
teľstvo tohto muža pomôžu Wernerovi nakoniec 
prežiť, a hoci sa už nikdy nestretnú, jeho dar ho 
bude sprevádzať novým životom.

Kathy Kacer má s manželom Ianom Epsteinom 
dve deti - dcéru Gabi a syna Jacoba, ktorí sú obaja 
úspešní kanadskí umelci - herci a speváci.

Z rôznych zdrojov spracoval S. Flimmel
www.kathykacer.com

Kanadská spisovateľka Kathy Kacer má korene aj v Púchove
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Futbalisti MŠK Púchov odštartovali v pondelok 
10. januára prípravu na jarnú časť druhej futbalo-
vej ligy. Koncom februára vstúpia do jarnej časti 
súťaže s jednoznačným cieľom – zachrániť pre 
Púchov druhú najvyššiu futbalovú súťaž aj pre 
ďalší rok. O príprave, pohyboch v kádri a príprav-
ných stretnutiach informoval Púchovské noviny 
manažér klubu Marek Šimáček. 

V domácich podmienkach
„Zimná príprava prebieha zatiaľ v domácich 

podmienkach, niekoľko tréningov absolvujeme 
na umelých trávnikoch v Trenčíne a v Považskej 
Bystrici. V štádiu riešenia je aj sústredenie, všetko 
však bude závisieť od protipandemických opatre-
ní, na základe ktorých by sme mohli sústredenie 
absolvovať,“ priblížil Šimáček. 

Prípravné stretnutia
Futbalisti MŠK Púchov majú naplánovaných 

šesť až sedem prípravných stretnutí. Ich skutočný 
počet bude závisieť od toho, či sa Púchovčania 
zúčastnia alebo nezúčastnia zahraničného sústre-
denia. „V pláne je aj krátke sústredenie na výcho-
de Slovenska aj vzhľadom k tomu, že odohráme 
dohrávku Slovenského pohára 12. februára proti 
Stropkovu. Prvý prípravný zápas nás čaká budúcu 
sobotu proti Kvašovu na umelej tráve v Trenčíne,“ 
informoval manažér.

Ďalšie prípravné stretnutia sú naplánované na 
22. januára v Novom Meste nad Váhom (10.00), 
29. januára s Liptovským Mikulášom (v prípade ak 
sa neuskutoční zahraničné sústredenie), 2. febru-
ára v Myjave (17.00), 5.februára s fortunaligistom 
v Trenčíne a 19.februára doma s Otrokovicami 
(11.00). Súčasťou prípravy bude aj spomínané 
stretnutie Slovnaft Cupu 12. februára o 16.00  
v Stropkove.   

Štyria na skúšku
Novému trénerovi Vladimírovi Cifraničovi sa hlá-

sil takmer kompletný káder z jesennej časti. Na 
skúšku prišli štyria perspektívni mladí hráči. Prvou 
podpísanou posilou je návrat kreatívneho stredo-
poliara Jakuba Michlíka do kádra MŠK. Na skúške 
sú Kristián Lukáčik z Dukly Banská Bystrica, Tomáš 
Kubík z MFK Ružomberok, Nikolas Moravčík z FK 
Mladá Boleslav a Samuel Budinský, ktorý prišiel  
z Poľska.  „Samozrejme klub intenzívne pracuje aj 

na ďalších posilách, avšak vytipovaní hráči, ktorí 
majú byť prínosom pre náš klub, sú momentálne 
na skúškach v prvoligových kluboch. O tom či po-
silnia káder MŠK Púchov sa rozhodne až ku koncu 
januára,“ zdôraznil Šimáček. Do prípravy zaradili aj 
dvoch vlastných odchovancov z dorastu – Ľuboša 
Šeroňa a Lukáša Chupáňa. Odišli Samuel Ludha 
(hľadá si angažmán) a Adrián Kopičár (Viktoria 
Žižkov). 

Do zimnej prípravy sa zapojili brankári Kristián 
Strelčík a Peter Pilný a hráči v poli - Rastislav Ozi-
mý, Jakub Pavlovič (U21), Juraj Martinček, Stani-
slav Lacko, Slavomír Kapusniak, Patrik Mráz, Matej 
Loduha, Štefan Holiš, Ondřej Ullman, Tomáš Ko-
piš, Sunday Kolawole Afolabi, René Holáň (U21), 
Adrián Chupáň (U21), Ľuboš Šeroň (U21), Patrik 
Krčula, Daniel Pilný, Richard Chupáň (U21), Jakub 
Michlík a kvarteto už spomínaných hráčov, ktorí 
sú v Púchove zatiaľ na skúšku - Kristián Lukáčik, 
Tomáš Kubík, Nikolas Moravčík, Samuel Budinský.

Realizačný tím tvoria hlavný tréner Vladimír Cif-
ranič, asistent Jozef Pagáč, tréner brankárov Mar-
tin Leško, vedúci družstva Marián Pastorek, fyzio-
terapeut Vladimír Mišák a lekár Ladislav Vozárik.

„Umiestnenie po jeseni je sklamaním, ale verím, že 
v priebehu jarnej časti sa nám podarí dosiahnuť také 
výsledky, ktoré zabezpečia naplniť náš cieľ a tým je 
jednoznačne záchrana v 2. lige,“ zdôraznil Šimáček.

Program MŠK Púchov v jarnej časti:
18. kolo – 25. 2. o 14.00
MŠK Púchov – Slovan Bratislava B
19. kolo – 5. 3. o 14.00
FK Humenné – MŠK Púchov
20. kolo – 11. 3. o 14.00
MŠK Púchov – FC Rohožník

21. kolo – 19. 3. o 14.30
Dukla Banská Bystrica – MŠK Púchov
22. kolo – 26. 3. o 14.30
MŠK Púchov – MFK Skalica
23. kolo – 1. 4. o 17.00 
Železiarne Podbrezová – MŠK Púchov
24. kolo – 8. 4. o 17.00
FC Košice – MŠK Púchov
25. kolo – 17. 4. o 10.30
ŠTK Šamorín – MŠK Púchov
26. kolo – 23. 4. o 16.30
MŠK Púchov – MŠK Námestovo
27. kolo – 30. 4. o 16.30
MŠK Púchov – KFC Komárno
28. kolo – 8. 5. o 10.30
FC Petržalka – MŠK Púchov
29. kolo – 13. 5. o 17.00
MŠK Púchov – Slavoj Trebišov
30. kolo – 20. 5. o 17.00
Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 

1. Podbrezová 17 13 1 3 39:14 40
2. B. Bystrica 17 12 4 1 36:12 40
3. Komárno 17 11 4 2 32:15 37
4. Skalica 17 11 3 3 23:8 36
5. Humenné 17 10 4 3 19:12 34
6. Košice 17 10 2 5 39:20 32
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 17 5 3 9 18:32 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 17 0 2 15 10:57 2

Futbalisti MŠK Púchov odštartovali prípravu na jarnú časť 2. ligy

M. Šimáček: Jednoznačným cieľom je záchrana

Pod vedením staronového trénera Vladimíra Cifraniča odštartovali druholigoví muži MŠK Púchov prípravu na 
jarnú časť súťažného ročníka.                          FOTO: Facebook MŠK Púchov - futbal
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Futbaloví tréneri MŠK Púchov hodnotia uplynulý rok - U12

Jesennú časť majú za sebou aj najmladší žiaci 
MŠK Púchov U12. Futbalovú jeseň zhodnotil tré-
ner U12 Štefan Ďurovec:

„Chlapci v lete postúpili o level vyššie a to z prí-
pravkárskej súťaže sa posunuli do prvej žiackej 

ligy. Tento prechod nie vždy je najjednoduchší, 
dôkazom toho sú zápasy s najlepšími mládežníc-
kymi tímami na Slovensku. 

V tejto vekovej kategórii nekladieme dôraz na 
výsledky, ale hlavne na rozvoj jednotlivca. Pozití-

vum v tejto neľahkej dobe bolo to, že sa nám po-
darilo odohrať všetky naplánované majstrovské 
zápasy. V priebehu celej jesennej časti sme v tré-
ningovom procese kládli dôraz hlavne na vedenie 
lopty, obchádzanie súpera a prvý dotyk, čo sme sa 
snažili v čo najväčšej miere vštepovať hráčom, aby 
to dokázali sebavedomo preniesť aj do zápasov. 

Pred jarnou časťou by sme chceli družstvo vhod-
ne doplniť, aby sa zvýšila konkurencia a súťaži-
vosť.

Chcel by som poďakovať hráčom za prístup  
a vzornú dochádzku a popriať všetkým - hráčom, 
rodičom a realizačnému tímu všetko najlepšie  
v novom roku. Verím, že sa čoskoro vidíme na 
ihrisku.“ 

Tabuľka I. ligy žiakov U12 po jesennej časti
1. Slovan 11 9 1 1 156:62 28
2. Trnava 9 9 0 0 186:37 27
3. Trenčín 11 9 0 2 122:48 27
4. Nitra 11 8 1 2 173:70 25
5. Inter 11 8 1 2 117:79 25
6. D. Streda 11 7 0 4 144:75 21
7. Dubnica 11 7 0 4 94:54 21
8. Senica 11 6 0 5 99:107 18
9. Petržalka 10 4 0 6 93:97 12
10. Domino 10 3 1 6 72:101 10
11. Zl. Moravce 10 3 1 6 46:83 10
12. MŠK Púchov 11 3 0 8 35:106 9
13. Karlova Ves 11 3 0 8 58:145 9
14. Prievidza 10 2 1 7 60:141 7
15. Skalica 11 1 0 10 59:153 3
16. Levice 11 0 0 11 30:186 0

Zdroj: MŠK Púchov – futbal

Štefan Ďurovec: Nekladieme dôraz na výsledky 

Futbaloví tréneri MŠK Púchov hodnotia uplynulý rok - U13

Martin Drahuta: Chlapci si zaslúžia pochvalu  
V ý b o r n é 

u m i e s t -
nenie v 1. 
žiac kej lige 
d o s i a h l i 
mladší žiaci 
MŠK Púchov 
U13, ktorí 
v kvalitnej 
k o n k u re n -
cii obsadili  
v najvyššej 
žiackej súťa-
ži po jeseni 
skvelé šieste 
miesto. Je-
seň zhodnotil hlavný tréner Martin Drahuta:

„Prvú časť sezóny máme úspešne za sebou  
a sme hlavne radi, že sa kompletne odohrala. Tes-
ne po jej závere totiž prišlo k opätovnému ukon-
čeniu tréningového procesu všetkých vekových 
kategórii. Na jeseň sme odohrali 11 zápasov s 
bilanciou 5 víťazstiev, jedna remíza a päť prehier.  
V neúplnej tabuľke nám patrí šieste miesto, čo je 
na kvalitu súťaže veľmi pekné umiestnenie. 

Na rozdiel od predchádzajúcej sezóny, keď sme 

mužstvo výrazne doplnili o nových hráčov, sme 
pred tou súčasnou nikoho nepriviedli. Chceli 
sme dať príležitosť tým, s ktorými sme pracovali 
aj v kategórii U12. S tým rozdielom, že nás čakal 
prechod na veľké ihrisko. Predsezónna príprava 
bola na veľmi dobrej úrovni až do jej záveru, keď 
sa viacero hráčov pobralo na dovolenky s rodičmi. 
To nám nepríjemne narušilo aj začiatok sezóny. 
Nevyšla nám podľa predstáv, ale postupne sa to 
zlepšilo. Zlom nastal v piatom kole v Prievidzi, kde 
sa nám podarilo takmer prehratý zápas (3:0 pre 
domácich) otočiť na konečných 3:4. Chlapci na-
brali potrebné sebavedomie a strednú časť jesene 
zvládli veľmi dobre. 

Posledné tri kolá jesene sme boli hlavne radi, že 
sme ich odohrali. Neustále sa menil počet hráčov, 
ktorí museli ísť do karantény. V zostavách sme mu-
seli poriadne improvizovať a odzrkadlilo sa to aj 
na dvoch výsledkoch s Nitrou a Dunajskou Stre-
dou. Tu sa ukázala potreba šírky kádra. Mužstvo 
tvoria dvaja brankári a 18 hráčov a aj vďaka tomu 
sme zápasy odohrali. Tréningový proces nebol  
v tomto období na potrebnej úrovni a to najmä  
z dôvodu absencie veľkého počtu hráčov. 

Chlapci si ale zaslúžia veľkú pochvalu hlavne za 
svoj prístup k tréningovému procesu. Dochádzka 

bola ukážková. Bolo na nich vidieť nadšenie, na-
sadenie a chuť, čo je v tejto vekovej kategórii to 
najpodstatnejšie. Ostáva nám už len dúfať, že jar-
nú prípravu začneme tak, ako sme si naplánovali. 
Všetci dobre vieme, že toto už vo vlastných rukách 
nemáme. 

Na záver prajem všetkým hlavne pevné zdravie, 
aby sme sa mohli čo najskôr stretnúť tam, kde fut-
balisti patria – na ihrisku. 
1. Dubnica 11 10 0 1 72:15 30
2. Slovan 11 9 0 2 71:16 27
3. D. Streda 11 8 1 2 76:18 25
4. Trnava 9 7 1 1 71:8 22
5. Trenčín 11 7 1 3 61:23 22
6. MŠK Púchov 11 5 1 5 34:39 16
7. Levice 11 5 1 5 30:41 16
8. Nitra 11 5 0 6 33:42 15
9. Petržalka 10 4 2 4 33:29 14
10. Karlova Ves 11 4 2 5 33:42 14
11. Senica 11 4 1 6 17:41 13
12. Inter 11 4 0 7 29:27 12
13. Domino 10 2 2 6 27:40 8
14. Zl. Moravce 10 2 2 6 14:48 8
15. Prievidza 10 2 0 8 28:39 6
16. Skalica 11 0 0 11 3:164 0

Zdroj: MŠK Púchov - futbal
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Extraliga dorast
33. kolo: 
HK Mládež Michalovce – MŠK Púchov 4:5 (1:1, 

2:2, 1:2), 2. Jakubec (Valtonen, Sabov), 22. Miov-
kanych (Šechný), 40. Sabov (Zamborský, Tomko), 
60. Miovkanych (Brezina, Novák) – 12. Lazkov (T. 
Pobežal, M. Pobežal), 31. Kohutiar (Pišoja, F. Pobe-
žal), 37. T. Pobežal (Lazkov, Pišoja), 49. Hajas (Pišo-
ja), 60. M. Pobežal (Urban)

Zostava MŠK Púchov:
Urban – Mavrin, Bobík, Pišoja, Lezzani, Svinčák, 

Behan, F. Pobežal, Kohutiar, Škultéty, Koncová, 
Toman, Kováčik, Pancza, Vráblik, Hajas, T. Pobežal, 
Žemla, Hazala, Lazkov, M. Pobežal

Ostatné výsledky 33. kola:
Martin – Trnava 2:1 pp, Slovan Bratislava – Žili-

na 7:0, Banská Bystrica – Zvolen 7:1, Košice – Nitra 
2:5, Trenčín – Poprad 3:5, Skalica – Spišská Nová 
Ves – odložené

34. kolo: 
HK Mládež Michalovce – MŠK Púchov 4:7 

(1:1, 0:3, 3:3), 18. Matušinský (Brezina, Rohaľ), 
41. Rohaľ (Matušinský, Brezina), 48. Matušinský 
(Čenčarík, Rohaľ), 55. Šechný (Sabov, Brezina) – 7. 
T. Pobežal, 21. Lezzani (M. Pobežal), 28. Mavrin (T. 
Pobežal, Lezzani), 38. Pišoja, 49. M. Pobežal (T. Po-
bežal), 51. Koncový (Škultéty), 60. T. Pobežal

Zostava MŠK Púchov:
Urban – Mavrin, Bobík, Pišoja, Lezzani, Svinčák, 

Behan, F. Pobežal, Kohutiar, Škultéty, Koncová, 
Toman, Kováčik, Pancza, Vráblik, Hajas, T. Pobežal, 
Žemla, Hazala, Lazkov, M. Pobežal

Ostatné výsledky 34. kola: 
Martin – Trnava 2:4, Banská Bystrica – Zvolen 3:1, 

Košice – Nitra 1:6, Trenčín – Poprad 3:2, Skalica – 
Spišská Nová Ves – odložené
1. B. Bystrica 20 14 2 2 2 86:43 48
2. MMHK Nitra 22 13 4 1 4 74:48 48
3. Slovan 21 14 2 0 5 84:46 46
4. Zvolen 22 12 2 2 6 80:58 42
5. MŠK Púchov 19 11 2 0 6 60:44 37

6. Trenčín 23 10 1 3 9 92:76 35
7. Poprad 18 9 0 3 6 65:46 30
8. Skalica 19 7 3 2 7 72:60 29
9. Trnava 22 7 1 2 12 59:86 25
10. Michalovce 18 6 2 1 9 52:53 23
11. Košice 18 5 2 2 9 58:75 21
12. Žilina 19 5 0 2 12 45:81 17
13. Martin 21 3 2 2 14 55:107 15
14. Sp. N. Ves 16 0 0 1 15 29:88 1

Program 35. a 36. kola: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina (22. 1. o 14.00 a 
23. 1. o 10.00), Skalica – Martin, Spišská Nová Ves 

– Košice, Banská Bystrica – Trnava, Slovan Bratisla-
va – Zvolen, Trenčín – Nitra, Poprad - Michalovce

1. liga juniori
27. kolo: 
HOBA Bratislava – MŠK Púchov 2:6 (1:3, 1:1, 

0:2), 5. Vakula (Nosek), 37. Schwarz – 9. Jankovský 
(Ladecký, Urban), 13. Grežďo (Urban), 20. Grežďo 
(Urban, Ladecký), 38. Grežďo (Ladecký, Jankov-
ský), 57. Hudík (Grežďo, Ladecký), 59. Ladecký 
(Hudík)

Zostava MŠK Púchov: Gadzhiev – Hudík, Kľuč-
ka, Urban, Ledacký, Grežďo – Krajčoviech, Jankov-
ský, Šmigura, Papán – Gašpárek, Ťapko, Bohdan, 
tréner Jozef Zavadil

Ostatné zápasy 27. kola odložili.
28. kolo: 
HOBA Bratislava – MŠK Púchov 2:3 (1:0, 0:2, 

1:1), 8. Gonda (Pangrác), 53. Gašpar (Paďour) – 24. 
Urban (Grežďov, Moravanský), 28. Jankovský, 50. 
Urban

Zostava MŠK Púchov: Gadzhiev – Hudík, Kľuč-
ka, Urban, Ledacký, Grežďo – Krajčoviech, Jankov-
ský, Šmigura, Papán – Gašpárek, Ťapko, Bohdan, 
tréner Jozef Zavadil

Ostatné zápasy 28. kola odložili.
1. Ružinov 15 12 0 0 3 87:53 36
2. Trnava 14 10 1 0 3 70:25 32
3. MŠK Púchov 16 9 1 1 5 72:65 30
4. P. Bystrica 14 8 1 0 5 52:37 26
5. HOBA  18 6 1 1 10 56:65 21
6. Dubnica 15 2 1 0 12 39:89 8
7. Levice 14 1 0 3 10 37:78 6

Hokej

Po 69 dňoch sa juniori a dorastenci vrátili 
do súťažného kolotoča, obaja víťazne 

Juniori MŠK Púchov sa vrátili do súťažného kolotoča dvomi víťazstvami v Bratislave.         FOTO: Miroslav Mikáč
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V roku 2021 sme, chvalabohu, aj s ohľadom na 
koronavírus neriešili otravy našich tokov a potokov. 
V tomto roku sa však v našich revíroch objavil iný 
fenomén a to pokles rozpusteného kyslíka vo vode.

Prvý prípad, ktorý nám nahlásili rybári z Prievi-
dze, ktorý si všimli na hladine revíru Štrkovisko pod 
železničným mostom ryby, lapajúce po vzduchu  
a kontaktovali nášho tajomníka. Od piatku 27. 8. do 
nedele 29. 8. prebehla záchranná akcia rýb. Odumi-
eranie siníc spôsobilo enormný úbytok rozpuste-
ného kyslíka vo vode a nepriaznivé počasie tento 
deficit ešte znásobilo. Dokázali sme tento stav pod-
chytiť v začiatku a vzniknutú situáciu sme operatív-
ne začali riešiť. Počnúc meraním rozpusteného kys-

líka, aplikáciou baktérie až po oslovenie hasičského 
zboru, ktorý nám ochotne pomohol okysličovať 
vodu. Situáciu sa nám postupne podarilo dostať 
pod kontrolu a stav rozpustného kyslíka sme naďa-
lej monitorovali. K úhynu rýb nedošlo a ani sa tento 
stav neopakoval.

Druhý podobný prípad, avšak s tragickejšími 
dôsledkami sa stal na revíri Štrkoviská Lednické 
Rovne 12. 10. 2021. Bohužiaľ, ani tomuto revíru sa 
tento rok nevyhla kalamita, kedy v dôsledku pokle-
su rozpusteného kyslíka vo vode nastal úhyn rýb - 
prevažne zubáča. Jednalo sa prevažne o generačné 
ryby, ktoré budú v budúcnosti chýbať pri prirodze-
nom nerese. 

A ďalší prípad nahlásil púchovský rybár, kde na 
Odhánke č. 6 tiež pozoroval ryby lapajúce po vzdu-
chu. Toto sa opakovalo viackrát, naposledy pozoro-
vané 11. 11. Tu sa však úbytok rozpusteného kyslíka 
meraním nepotvrdil.

Chcel by som týmto apelovať na našich rybárov, 
aby si všímali aj takéto prejavy rýb vo vode, lebo len 
rýchlym zákrokom možno eliminovať škody na ry-
bej obsádke.

Dalibor Piška, referent čistoty vôd, 
ilustračné foto: Miroslav Mikáč

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Púchov

Práca s deťmi a mládežou v školskom roku 2020/21
Krúžky mladých rybárov pri Miestnej organizácii 

Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Púchov za-
čali svoju činnosť v septembri 2020. Krúžky pra-
covali v Púchove, v Beluši, v Lednických Rovniach,  
v Dolnom Lieskove, v Lysej pod Makytou a Dol-
ných Kočkovciach. 

Deti pod vedením poverených vedúcich pra-
covali podľa schváleného harmonogramu. Práca 
bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť.  
V ročníku 2020/2021 začalo navštevovať krúžky 
107 detí, z toho bolo 22 dievčat. Na začiatku mája 
boli naplánované detské preteky, ktoré sa mali ko-
nať na Odhánkach, no z dôvodu protipandemic-
kých opatrení ohľadne šírenia vírusu Covid-19, sa 
nakoniec plánované preteky neuskutočnili.

V polovici apríla sa vždy v minulosti konali skúš-

ky mladých rybárov, na základe ktorých im boli 
vydané povolenia na rybolov. Z rovnakého dôvo-
du ako preteky, museli byť aj tieto skúšky nako-
niec zrušené. 

Výbor neskôr na svojom zasadnutí rozhodol, že 
deťom ktoré navštevovali krúžky, budú vydané 
povolenia pre tento rok aj bez vykonania testov. 
Chcel by som ako vedúci pre činnosť s deťmi  

a mládežou poďakovať vedúcim krúžkov, ako 
aj výboru MO SRZ Púchov. Verím, že spolupráca 
bude aj v budúcom roku dobrá a že sa nám po-
darí vychovať veľa dobrých adeptov športového 
rybárstva.  Celkovo v krúžkoch pri MO SRZ Púchov 
úspešne ukončilo 107 detí.

Radoslav Šedý, vedúci sekcie detí a mládeže, 
foto: Miroslav Mikáč

Novým fenoménom bol pokles rozpusteného kyslíka v revíroch

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slo-
vensku, bude výdaj dokladov prebiehať tak ako  
v roku 2021, t. j. prostredníctvom členov výboru  
a dobrovoľníkov z radov členov našej organizácie.

Výbor MO priebežne pripravuje doklady – člen-
ské známky, povolenia na rybolov a rybárske 
poriadky podľa zaplatených čiastok, ktoré prišli 
na náš účet, všetkým členom, ktorí majú splnené 
povinnosti člena.

Distribúcia pripravených povolení na rybolov 
začne prostredníctvom členov výboru a dobro-
voľníkov z radov členov našej organizácie od 3. 1. 
2022. O prípadných zmenách v ďalšom postupe 
vydávania povolení na rybolov, budeme infor-
movať členov bezodkladne po získaní informácií  
o nových opatreniach štátnych orgánov. Ďakuje-
me za porozumenie.          Výbor SRZ MO Púchov

Výdaj povolení na 
rybolov v roku 2022
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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
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom, suse-
dom, známym a ostatným, 
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 
7.1.2022 s našou drahou 
mamičkou, babkou a  pra-
babkou Rozáliou Jurišico-
vou, rod. Kubáňovou. Zá-
roveň ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pohrebnej službe  
Advent. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa dňa 
11.1.2022 prišli rozlúčiť s na-
šou drahou mamou, bab-
kou, sestrou a  priateľkou 
Annou Petrocovou, ktorá 
nás opustila vo veku 70 ro-
kov. Poďakovanie patrí aj 
pohrebnej službe Advent 
za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme z  celého srd-
ca príbuzným, priateľom, 
spolupracovníkom, su-
sedom a  známym, ktorí 
sa dňa 23.12.2021 prišli 
navždy rozlúčiť s  naším 
milovaným manželom, 
otcom a dedkom Ing. Ivo-
rom Pavlom. Ďakujeme 
pohrebnej službe Advent 
za dôstojnú rozlúčku. Zároveň sa chcem poďa-
kovať primárovi MUDr. Smatanovi za vzornú  
starostlivosť o  môjho manžela počas pobytu 
v nemocnici. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Z  celého srdca ďakujeme príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa dňa 28.12.2021 prišli 
navždy rozlúčiť s našou mamou, babkou a prabab-
kou Julianou Sekáčovou. Ďakujeme pohrebnej 
službe Advent a evanjelickému pánovi farárovi za 
dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili záchran-
nej akcie 1. januára na vrchu Holíš. Vďaka patrí 
hasičom, záchranárom, kamarátom. Špeciálne 
poďakovanie mladému, odvážnemu mužovi  
z Nimnice A.L.                                        Ďakujem Z.G.

POĎAKOVANIE
Milí priatelia, sponzori, hudobníci z klubu Mata-
dor a všetci darcovia, ktorí prispeli do vianočnej 
akcie „Koľko lásky sa zmesti do krabice od to-
pánok?“ v zariadení pre seniorov Hubertus, n.o.  
V roku 2022 Vám prajeme pevné zdravie, veľa 
lásky a šťastia v rodinách i na pracoviskách.  
Ďakujeme Vám.                                 Emília Bizoňová 

SPOMIENKA
„Pozerám cez okno a hľadám Ťa v diali. Spomínam 
na časy, keď sme sa smiali. Je to rana, ktorá stále 
bolí, ktorá sa v srdci nikdy nezahojí. Dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali, klesli ruky, ktoré veľa pracovali. 
Stíchol dvor aj dom, nastalo veľké ticho v ňom. Už 
navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, už navždy 
prestalo pre Teba slnko hriať, ale tí, čo ťa radi mali, 
nikdy neprestanú spomínať.“ Dňa 21.1.2022 si pri-
pomíname 1. výročie od úmrtia našej mamy, bab-
ky a  prababky Anny Zboranovej. Dňa 23.1.2022 
si pripomíname 18. výročie od úmrtia nášho otca, 
dedka a  pradedka Antona Zborana. „Čas plynie 
do tichej rieky prúd, kto Vás mal rád, nemôže za-

budnúť.“ Spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých 
nás.“ Dňa 25.2. si pripo-
menieme 9. výročie úmr-
tia Jozefa Geischberga  
z Púchova. S láskou a úctou 
spomína manželka Božena 
s dcérami  a vnučka Zaira.   
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 8.1.2022 sme si pripo-
menuli 1. výročie úmrtia 
našej drahej, milovanej 
matky, babky a  prabab-
ky Heleny Chovanovej, 
rod. Zlatej. Nech odpočíva 
v  pokoji. S  láskou a  úctou 
spomínajú synovia Gabriel, 
Marián a dcéra Helena s ro-
dinami.

SPOMIENKA
Dňa 12.1.2022 sme si pri-
pomenuli 6. výročie, čo nás 
opustila Oľga Mazaková. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú 
spomienku. Spomína brat  
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 28.2.2022 si pripo-
míname smutné   druhé 
výročie, čo nás opustil náš 
drahý manžel, otec, ded-
ko a pradedko   Ján Kriš-
tof   z Púchova. Kto   ste 
ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. 
S láskou spomína manžel-
ka, deti a  celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 9.1.2022 by bola oslá-
vila 80. narodeniny naša 
drahá mamička a babička 
Ivka Jurovčíková. S  lás-
kou a  úctou spomínajú 
dcéra a  synovia s  rodina-
mi. „Mamička, zostávaš 
v našich srdiečkach.“

SPOMIENKA
Dňa 19.1.2022 si pripomína-
me 5. výročie, čo Pán života 
a smrti povolal k sebe do 
večnosti nášho otca a sta-
rého otca Ivana Pagáča  
z Púchova. S láskou spomí-
na syn Ľubomír s rodinou.

SPOMIENKA
„Snívaj tíško svoj večný 
sen, modlíme sa za Teba 
každý deň.“ Dňa 13.1.2022 
sme si pripomenuli 10. vý-
ročie, čo nás navždy opus-
tila naša drahá Mgr. Beáta  
Kondákorová, rod. Louže-
cká. S láskou a úctou spo-
mína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Život už viac nevráti, čo 
nám vzal, spomienky vra-
cajú len smútok a žiaľ. Ťaž-
ko je nespomínať, keď slza 
v očiach stále stojí, ťažko je 
zabudnúť, keď srdce stále 
bolí.“ Dňa 18.1.2022 si pri-
pomíname smutné druhé 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec, dedko a pradedko Jozef Cíbik z Púchova. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéry 
Táňa a Jarka s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
„V neznámy svet odišiel si 
spať, zaplakal každý, kto 
Ťa mal rád. Odišiel si od 
nás, my ostali sme v  žiali, 
no vždy budeš v  srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali.“ 
Dňa 25.1.2022 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a dedko 
Zdeněk Durdil. Kto ste ho 
poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku a modlitbu. S láskou a vďakou spomína 
smútiaca rodina.
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SLUŽBY
• METROVÝ TEXTIL opr. Bille, akcie na poťahové 
a prešív. látky –50 %, 0911 299 366 
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. 0944 315 302
• Akcia -20 % do 31.3.2022. 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
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
INÉ
• Dám do prenájmu 2-izbový byt po rekonštrukcii 
na ulici Obrancov mieru: nezariadený, svetlý, 48m2, 
balkón, pivnica, dobrá lokalita. Kontakt 0907 167 349
• Výkup parožia, tel. 0904 834 937
PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v Púchove, Kočkovciach, Beluši 
a Visolajoch. Tel. č.: 0949 707 454

Administratívny pracovník
Účtovnícke a administratívne práce, komunikácia so zákazníkmi, prevody 
bytov, evidencia bytových meračov, riešenie poistných udalostí. VP B  
a prax výhodou, HPP na dobu neurčitú, mzda: od 750 €, zamestnanecké 
benefity. Kontakt: Pavol Hlušek, 0903 951 280, životopisy zasielať na  

sbdpu@sbdpuchov.sk

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 PÚCHOVNEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV

ZÁCHRANNÁ 
ZDRAVOTNÁ 

SLUŽBA

155

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

Oznamujeme občanom, že inzertná 
kancelária Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK
od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 hod.

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

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE
• bez stresu, v príjemnej atmosfére:
• VODIČOV skupín C, D, E
• NA ZBRAŇ
• PORADENSTVO VODIČOV (po odobratí vodičského preukazu) 

PhDr. MATUŠKOVÁ Magdaléna,
dopravný a klinický psychológ

Budova KAMON, Obrancov mieru 354/32, Dubnica nad Váhom, tel.: 0903 235 528

BLAHOŽELANIE
Pred 4 rokmi veselo zašte-
botal vrabček, že sa nám 
narodil chlapček. Láska 
moja milovaná, môj zla-
tý vnúčik Christianko  
Loduha, dňa 18.1. sa doží-
vaš 4 rôčkov. Veľmi pekne 
chcem poprosiť všetkých 
dobrých ľudí, aby sa, 
Christianko, za Teba mod-
lili, aby mimoriadne náročná a  zložitá operácia, 
ktorú podstúpiš práve v  deň svojich narodenín, 
dobre dopadla, aby sa modlili za Tvoje uzdrave-
nie, aby bol z  Teba, Christianko môj zlatý, opäť 
zdravý, bystrý, šikovný, múdry a krásny chlapec. 
Prosím, Christianko, príď domov čoskoro a hlav-
ne zdravý, to Ti z celého svojho srdca praje Tvoja 
nadovšetko milujúca babka Gitka.

PO   8:00 – 16:00
UT   9:00 – 16:00
ST   8:00 – 16:30

ŠT   9:00 – 16:00 
PIA 8:00 – 15:00 

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod. 

Otváracie hodiny:
 Tel. č.: 0908 783 176

Púchovské informačné centrum

OZNAM
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov vyhlasuje 
zámer priameho nájmu č.  1/2022 na prenájom 
nebytových priestorov  v školskom internáte.  
Predkladanie ponúk je do 02.02.2022 do 12:00 
hod. Celé znenie zámeru je zverejnené na www.
spojskolapu.sk a www.tsk.sk.

• Hľadám si prácu na privyrobenie na 1-2 hodiny denne 
v poobedňajších hodinách. 0944 341 880
• Hľadám prácu na pár hodín denne. 0949 494 511



oznamoznam


