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Prezidentka Zuzana Čaputová pozvala 17.  
januára 2022 na novoročné stretnutie zástup-
cov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), 
Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia samo-
správnych krajov SK8, medzi nimi aj primátor-
ku nášho mesta Katarínu Henekovú. 

Na novoročnom prijatí prezidentka vyzdvihla 
fungovanie samospráv: „Viem, do akých zložitých 
situácií sa neraz dostávajú predstavitelia samo-
správ. Obhájiť a naplniť verejný záujem si niekedy 
vyžaduje ísť tou ťažšou cestou. Tým viac si vážim 
každého starostu, primátora, župana, či poslanca 
miestnej a regionálnej samosprávy, ktorý svoju 
funkciu vykonáva čestne a zodpovedne.“ 

Všetkým zástupcom samospráv sa prezidentka 
poďakovala za obetavosť a pomoc, s akou pristu-
povali k boju s pandémiou. Zodpovednosť, ktorú 
prejavili, podľa nej potvrdzuje dôveryhodnosť 
našich samospráv. Tá by preto mala vytvárať pred-
poklad k tomu, aby samosprávy boli váženým 
partnerom štátu pri rozhodovaní o témach, ktoré 
sa ich priamo týkajú. „Fungujúce samosprávy po-
skytujú občanom pocit istoty. Vnímam ich nielen 
ako úrad, ale predovšetkým ako základný prvok 
demokratického systému.“

Dôveryhodnosť samospráv by mala vytvárať 
predpoklad k tomu, aby boli váženým partnerom 
štátu pri rozhodovaní o témach, ktoré sa ich bez-
prostredne týkajú. „Mrzia ma situácie, keď sa tak 
nedeje, zvlášť v prípade pripravovanej stavebnej 
legislatívy, ktorá je esenciou fungovania samo-
správy. Chcem vás ubezpečiť, že ďalšiemu legis-
latívnemu procesu budem venovať mimoriadnu 
pozornosť, pretože k vzneseným výhradám rozu-
miem a viaceré zdieľam,“ povedala prezidentka SR 
Zuzana Čaputová počas stretnutia.

Predseda SK8 Jozef Viskupič pripomenul, že 
župy vlani oslávili dvadsať rokov svojho fungo-
vania a zapojili sa do riešenia pandémie. Spome-

nul veľké humanitárne akcie, a to veľkokapacitné 
očkovanie občanov. Poukázal tiež na to, že samo-
správy na úrovni krajov, obcí a miest nachádzajú 
spoločnú reč naprieč politickým spektrom a aj na-
priek názorovým rozdielom.

Predseda ZMOS Branislav Tréger vo svojom prí-
hovore sľúbil, že nikdy nebudú šliapať po ľuďoch. 
„Budeme počúvať všetko, čo sa okolo nás deje, no 
budeme sa riadiť vlastným úsudkom a vlastnou 
hlavou. Určite si nebudeme zľahčovať či skraco-
vať cestu ale ani podvádzať pri napĺňaní našich 
programových cieľov,“ zdôraznil Branislav Tréger, 
ktorý prezidentke SR poďakoval za všetko, čo robí 
pre samosprávy. „Problémov je ozaj veľa a určite 
budeme o nich ešte rozprávať. Sme pripravení 
participovať na tom, aby sa vy-
riešili, pretože Slovensku môže 
pomôcť len jednotná spoloč-
nosť,“ doplnil predseda ZMOS.

Prezident ÚMS Richard Rybní-
ček povedal, že ich trápi, keď sa 
na nich zabúda pri rokovacom 
stole. Richard Rybníček je preto 
prezidentke vďačný, keď pred-
staviteľom štátu hovorí, aby sa 
nich nezabúdalo. Zdôraznil, že 
Slovensko potrebuje ďalšiu de-
centralizáciu a zmenu financo-
vania samosprávy. 

Na novoročnom stretnutí  
v Prezidentskom paláci samo-
správu zastupovali aj primátor 
mesta Šahy Štefan Gregor, sta-
rosta bratislavského Ružinova 
Martin Chren, primátor Partizán-
skeho Jozef Božik a primátorka 
mesta Púchov Katarína Hene-
ková, ktorá sa po stretnutí vyja-

drila: „Dnešné novoročné stretnutie s pani prezi-
dentkou, ktorého som sa zúčastnila ako zástupca 
Združenia miest a obcí, bolo veľmi inšpiratívne. 
Ako jediná ústavná činiteľka vníma samosprávu 
ako subjekt, ktorý vie priamo, hneď a adresne po-
môcť nielen svojim občanom ale aj štátu, keď to 
potrebuje. Mala som možnosť aj osobne hovoriť s 
pani prezidentkou a predstaviť jej v krátkosti naše 
krásne mesto ako aj úspechy, ktoré sa nám poda-
rilo v poslednej dobe v Púchove dosiahnuť. Ďaku-
jem za pozvanie a možnosť byť súčasťou takého 
významného stretnutia zástupcov samospráv SK 
8 - predsedov samosprávnych krajov - VUC, Únie 
miest Slovenska a ZMOS.“

Zdroj: prezident.sk, zmos.sk

Primátorka mesta Púchov Katarína Heneková na 
návšteve u prezidentky Slovenskej republiky 
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Takouto myšlienkou vstupujem do Takouto myšlienkou vstupujem do 
ďalšieho týždňa, ktorý bude opäť veľ-ďalšieho týždňa, ktorý bude opäť veľ-
mi náročný. A to platí v súčasnosti asi mi náročný. A to platí v súčasnosti asi 
pre každého z nás. Chvíle, ktoré sú pre každého z nás. Chvíle, ktoré sú 
smutné a ťažké, najmä keď sa rozho-smutné a ťažké, najmä keď sa rozho-
dujete ako ďalej, ako pomôcť, ako si dujete ako ďalej, ako pomôcť, ako si 
poradiť vo vážnej situácii, keďže vša-poradiť vo vážnej situácii, keďže vša-
de naokolo cítiť strach, hnev a obavy de naokolo cítiť strach, hnev a obavy 
z toho, čo príde, striedajú momenty, z toho, čo príde, striedajú momenty, 
ktoré prinášajú radosť, úsmev a pocit ktoré prinášajú radosť, úsmev a pocit 
z vyzdravenia, úspechu či dobre vy-z vyzdravenia, úspechu či dobre vy-
konanej práce. Všetko sa zdá ťažké, ale konanej práce. Všetko sa zdá ťažké, ale 
pokiaľ máte stanovené hodnoty, tak je pokiaľ máte stanovené hodnoty, tak je 
rozhodovanie jednoduchšie. Veľký filo-rozhodovanie jednoduchšie. Veľký filo-
zof Sokrates povedal, že: „Spadnúť nie zof Sokrates povedal, že: „Spadnúť nie 
je zlyhanie. Zlyhanie je zostať tam, kde je zlyhanie. Zlyhanie je zostať tam, kde 
si spadol.“si spadol.“

V pondelok 17. januára som sa ako V pondelok 17. januára som sa ako 
zástupca Združenia miest a obcí zástupca Združenia miest a obcí 
Slovenska zúčastnila novoročného Slovenska zúčastnila novoročného 
stretnutia s pani prezidentkou. Mala stretnutia s pani prezidentkou. Mala 
som možnosť aj chvíľku osobne ho-som možnosť aj chvíľku osobne ho-
voriť s pani prezidentkou a predstaviť voriť s pani prezidentkou a predstaviť 
jej v krátkosti naše krásne mesto ako jej v krátkosti naše krásne mesto ako 
aj úspechy, ktoré sa nám podarilo  aj úspechy, ktoré sa nám podarilo  
v poslednej dobe v Púchove dosiah-v poslednej dobe v Púchove dosiah-
nuť. Viac sa dočítate aj v aktuálnom nuť. Viac sa dočítate aj v aktuálnom 
vydaní Púchovských novín. V utorok vydaní Púchovských novín. V utorok 
18. januára prebehlo online formou  18. januára prebehlo online formou  
1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Púchove v tomto roku. Jeho hlavným v Púchove v tomto roku. Jeho hlavným 
bodom programu bolo schválenie VZN bodom programu bolo schválenie VZN 
č. 1/2022 o určení výšky finančných č. 1/2022 o určení výšky finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na prostriedkov na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského za-materskej školy a dieťa školského za-
riadenia zriadených mestom Púchov riadenia zriadených mestom Púchov 
pre rok 2022, ktorého obsahom je pre rok 2022, ktorého obsahom je 
okrem iného aj spôsob financovania okrem iného aj spôsob financovania 
školských zariadení, ktoré nie sú v zria-školských zariadení, ktoré nie sú v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta.ďovateľskej pôsobnosti mesta.

Stále je pre nás aktuálne organizovať Stále je pre nás aktuálne organizovať 
očkovania, keďže evidujeme požiadav-očkovania, keďže evidujeme požiadav-
ky zo strany občanov o jeho zabezpe-ky zo strany občanov o jeho zabezpe-
čenie. Ak máte záujem o očkovanie, čenie. Ak máte záujem o očkovanie, 
tak práve nasledujúci víkend je tomu tak práve nasledujúci víkend je tomu 
venovaný – v piatok 28.1. vakcínou venovaný – v piatok 28.1. vakcínou 

Moderna a v sobotu 29.1. vakcínou Pfi-Moderna a v sobotu 29.1. vakcínou Pfi-
zer. Bližšie informácie nájdete aj v tom-zer. Bližšie informácie nájdete aj v tom-
to vydaní Púchovských novín. to vydaní Púchovských novín. 

V dnešnom vydaní Púchovských V dnešnom vydaní Púchovských 
novín, ale aj na webe mesta a oficiál-novín, ale aj na webe mesta a oficiál-
nych mestských sociálnych sieťach sa nych mestských sociálnych sieťach sa 
dočítate aj o Participatívnom rozpočte dočítate aj o Participatívnom rozpočte 
mesta Púchov, ktorý tento rok prvý-mesta Púchov, ktorý tento rok prvý-
krát spustíme pod hlavičkou mesta, krát spustíme pod hlavičkou mesta, 
Oddelenia organizačného a vnútornej Oddelenia organizačného a vnútornej 
správy MsÚ Púchov ako pilotný ročník. správy MsÚ Púchov ako pilotný ročník. 
Samozrejme, v snahe získať prostried-Samozrejme, v snahe získať prostried-
ky pre Váš projekt, sa môžete zapojiť ky pre Váš projekt, sa môžete zapojiť 
aj do ďalších schém pomoci, ktoré pre aj do ďalších schém pomoci, ktoré pre 
nás pripravil Trenčiansky samosprávny nás pripravil Trenčiansky samosprávny 
kraj, o ktorých sa tiež dnes môžete do-kraj, o ktorých sa tiež dnes môžete do-
čítať. Je dôležité využiť všetky možnos-čítať. Je dôležité využiť všetky možnos-
ti pre získanie finančných prostriedkov ti pre získanie finančných prostriedkov 
na dobrú vec, ktorá môže pomôcť na dobrú vec, ktorá môže pomôcť 
nielen mestu, ale aj Vášmu združeniu, nielen mestu, ale aj Vášmu združeniu, 
škole či inej organizácii. škole či inej organizácii. 

Blíži sa koniec prvého školského pol-Blíži sa koniec prvého školského pol-
roka. V školách zasadajú pedagógo-roka. V školách zasadajú pedagógo-
via a hodnotia prvý polrok školského via a hodnotia prvý polrok školského 
roka. Koronavírus školy neobchádza roka. Koronavírus školy neobchádza 
a v niektorých základných školách je a v niektorých základných školách je 
epidemiologická situácia veľmi váž-epidemiologická situácia veľmi váž-
na, z ktorého dôvodu je veľa tried na na, z ktorého dôvodu je veľa tried na 
dištančnej forme vyučovania. Pedagó-dištančnej forme vyučovania. Pedagó-
gom, žiakom, študentom, ale i rodičom gom, žiakom, študentom, ale i rodičom 
prajem pevné nervy a veľa trpezlivosti. prajem pevné nervy a veľa trpezlivosti. 
Nádejou sú pre mňa slová prof. Krč-Nádejou sú pre mňa slová prof. Krč-
méryho, od ktorého som nedávno čí-méryho, od ktorého som nedávno čí-
tala vyjadrenie, že ešte pár týždňov to tala vyjadrenie, že ešte pár týždňov to 
bude vážne, ale v apríli sa predpokladá bude vážne, ale v apríli sa predpokladá 
postupný návrat do normálnejšieho  postupný návrat do normálnejšieho  
a voľnejšieho života. a voľnejšieho života. 

Hoci stretnutia s občanmi stále pre-Hoci stretnutia s občanmi stále pre-
biehajú, nie je možné vyhovieť všet-biehajú, nie je možné vyhovieť všet-
kým. Snažíme sa či už prostredníctvom kým. Snažíme sa či už prostredníctvom 
oficiálnych mestských sociálnych sietí, oficiálnych mestských sociálnych sietí, 
alebo aplikácie SOM Púchov, Odkaz alebo aplikácie SOM Púchov, Odkaz 
pre starostu a, samozrejme, prostred-pre starostu a, samozrejme, prostred-
níctvom Púchovských novín, informo-níctvom Púchovských novín, informo-
vať o tom, čo sa v meste deje, stále sú vať o tom, čo sa v meste deje, stále sú 
rôzne dopyty a podnety. Epidemiolo-rôzne dopyty a podnety. Epidemiolo-
gická situácia nie je príliš naklonená gická situácia nie je príliš naklonená 

hromadným stretnutiam, a tak sme hromadným stretnutiam, a tak sme 
sa rozhodli spustiť pilotný projekt ži-sa rozhodli spustiť pilotný projekt ži-
vého a priameho prenosu, v rámci vého a priameho prenosu, v rámci 
ktorého sa budem snažiť reagovať na ktorého sa budem snažiť reagovať na 
Vaše otázky a podnety. V stredu 26. Vaše otázky a podnety. V stredu 26. 
januára sa od 17:00 hod. môžete na so-januára sa od 17:00 hod. môžete na so-
ciálnej sieti Instagram pripojiť na LIVE  ciálnej sieti Instagram pripojiť na LIVE  
STREAM s primátorkou mesta Púchov STREAM s primátorkou mesta Púchov 
na adrese oficiálneho účtu mesta na adrese oficiálneho účtu mesta 
Púchov@puchovofficial. Pokúsim sa  Púchov@puchovofficial. Pokúsim sa  
v krátkosti vyjadriť k fungovaniu  v krátkosti vyjadriť k fungovaniu  
a pôsobeniu v samospráve, úspechom a pôsobeniu v samospráve, úspechom 
i neúspechom, ako aj k tomu, čo sa i neúspechom, ako aj k tomu, čo sa 
pripravuje pre občanov v nasledujú-pripravuje pre občanov v nasledujú-
com období. Počas live streamu mô-com období. Počas live streamu mô-
žete posielať svoje otázky, ktoré budú žete posielať svoje otázky, ktoré budú 
v priebehu zodpovedané. Teším sa na v priebehu zodpovedané. Teším sa na 
online stretnutie s Vami, pretože aj online stretnutie s Vami, pretože aj 
Vaša participácia na progrese samo-Vaša participácia na progrese samo-
správy je dôležitá. Osobné stretnutia správy je dôležitá. Osobné stretnutia 
budú, samozrejme, pokračovať v rám-budú, samozrejme, pokračovať v rám-
ci otvorenej samosprávy, a len čo sa ci otvorenej samosprávy, a len čo sa 
epidemiologická situácia v nastávajú-epidemiologická situácia v nastávajú-
cich týždňoch upokojí, bude takýchto cich týždňoch upokojí, bude takýchto 
stretnutí viac. stretnutí viac. 

Tento týždeň si pripomenieme aj Me-Tento týždeň si pripomenieme aj Me-
dzinárodný deň pamiatky obetí holo-dzinárodný deň pamiatky obetí holo-
kaustu, a to konkrétne dňa 27. januára. kaustu, a to konkrétne dňa 27. januára. 
Cieľom je pripomínať si utrpenie šesť Cieľom je pripomínať si utrpenie šesť 
miliónov židovských obetí holokaustu miliónov židovských obetí holokaustu 
počas druhej svetovej vojny. Dátum počas druhej svetovej vojny. Dátum 
určilo VZ OSN zámerne, keďže 27. ja-určilo VZ OSN zámerne, keďže 27. ja-
nuára 1945 Červená armáda oslobo-nuára 1945 Červená armáda oslobo-
dila nacistický koncentračný a vyhla-dila nacistický koncentračný a vyhla-
dzovací tábor Auschwitz-Birkenau dzovací tábor Auschwitz-Birkenau 
(Osvienčim). V tento deň je potrebné (Osvienčim). V tento deň je potrebné 
si uvedomiť poučenie z tejto tragédie, si uvedomiť poučenie z tejto tragédie, 
ktorá sa nikdy nesmie zopakovať. Aj ktorá sa nikdy nesmie zopakovať. Aj 
my sme sa spolu s OZ Podivný barón  my sme sa spolu s OZ Podivný barón  
a Púchovskou kultúrou zapojili do a Púchovskou kultúrou zapojili do 
pripomienky tohto dňa, pričom pri-pripomienky tohto dňa, pričom pri-
pravujeme špeciálny program spoje-pravujeme špeciálny program spoje-
ný s vernisážou a výstavou, ktorý sme ný s vernisážou a výstavou, ktorý sme 
vzhľadom na aktuálnu pandemickú si-vzhľadom na aktuálnu pandemickú si-
tuáciu presunuli na marec tohto roka. tuáciu presunuli na marec tohto roka. 
O presnom termíne budeme včas in-O presnom termíne budeme včas in-
formovať. formovať. 

Opäť by som rada pripomenula, že Opäť by som rada pripomenula, že 
Mesto Púchov sa uchádza aj o mul-Mesto Púchov sa uchádza aj o mul-
tifunkčný športovo-oddychový areál tifunkčný športovo-oddychový areál 
pre deti a mládež K PARK, ktorý môže pre deti a mládež K PARK, ktorý môže 
mesto získať pre naše deti a mládež. mesto získať pre naše deti a mládež. 
Je však potrebná Vaša spolupráca,  Je však potrebná Vaša spolupráca,  
keďže môžete každý deň až do 16.2. keďže môžete každý deň až do 16.2. 
2022 kliknúť na www.kauflandpark.sk 2022 kliknúť na www.kauflandpark.sk 
a zahlasovať za mesto Púchov. Upo-a zahlasovať za mesto Púchov. Upo-
zorňujem, že z rovnakého prihlasova-zorňujem, že z rovnakého prihlasova-
cieho účtu môžete hlasovať iba raz za cieho účtu môžete hlasovať iba raz za 
deň. Prvých 7 miest či mestských častí deň. Prvých 7 miest či mestských častí 
bude vylosovaných podľa počtu hla-bude vylosovaných podľa počtu hla-
sov prepočítaných na počet obyvate-sov prepočítaných na počet obyvate-
ľov a získajú tento K PARK. Ďakujeme ľov a získajú tento K PARK. Ďakujeme 
za každý Váš hlas, pretože len spoločne za každý Váš hlas, pretože len spoločne 
to môžeme zvládnuť. to môžeme zvládnuť. 

Rada by som sa ešte raz poďakova-Rada by som sa ešte raz poďakova-
la všetkým Vám, ktorí prispievate na la všetkým Vám, ktorí prispievate na 
transparentný účet mesta. Máte veľ-transparentný účet mesta. Máte veľ-
ké srdce a aj touto formou môžeme ké srdce a aj touto formou môžeme 
spoločne pomôcť osobám i celým ro-spoločne pomôcť osobám i celým ro-
dinám, ktorí boli pandémiou priamo dinám, ktorí boli pandémiou priamo 
zasiahnutí. Pomáhame zmierniť aspoň zasiahnutí. Pomáhame zmierniť aspoň 
trošku finančné náklady spojené s po-trošku finančné náklady spojené s po-
hrebom blízkeho, ktorý zomrel na ná-hrebom blízkeho, ktorý zomrel na ná-
sledky covidu alebo na zvýšené nákla-sledky covidu alebo na zvýšené nákla-
dy na lieky, či samotnú liečbu, ako aj na dy na lieky, či samotnú liečbu, ako aj na 
iné potreby, ktoré danej rodine vznikli. iné potreby, ktoré danej rodine vznikli. 
Celkovo sme k dnešnému dňu vyzbie-Celkovo sme k dnešnému dňu vyzbie-
rali od 261 darcov sumu 17.968,81 rali od 261 darcov sumu 17.968,81 
EUR, ktorú postupne už druhý rok EUR, ktorú postupne už druhý rok 
poukazujeme tým, čo to skutočne poukazujeme tým, čo to skutočne 
potrebujú. Všetko je krásne viditeľné potrebujú. Všetko je krásne viditeľné 
na samotnom transparentnom účte na samotnom transparentnom účte 
„Púchov spolu proti koronavírusu“  „Púchov spolu proti koronavírusu“  
č.ú. SK6909000000005169450413, kde č.ú. SK6909000000005169450413, kde 
je vidieť nielen kto prispel, ale aj komu je vidieť nielen kto prispel, ale aj komu 
prostriedky boli venované. Ešte raz ďa-prostriedky boli venované. Ešte raz ďa-
kujem za Vašu veľkorysosť!kujem za Vašu veľkorysosť!

„Šťastní ľudia nestrácajú čas na ubli-„Šťastní ľudia nestrácajú čas na ubli-
žovanie iným. Zlo je rečou nešťast-žovanie iným. Zlo je rečou nešťast-
ných, frustrovaných a závistlivých ných, frustrovaných a závistlivých 
ľudí...“ A aj preto zostaňte šťastní, a to ľudí...“ A aj preto zostaňte šťastní, a to 
po všetky nasledujúce dni.po všetky nasledujúce dni.

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: „Ak máte jasne stanovené 
hodnoty, rozhodovanie je ľahké“

v á s  p o t r e b u j e !
n a š e  m e s t o

h l a s u j t e  z a
a  v y b e h n i t e

s  n a m i
n a  č e r s t v ý

v z d u c h

k  p a r k

h l a s u j t e  n a
k a u f l a n d p a r k . s k
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V decembri 2021 ŠÚ SR prezentoval a na strán-V decembri 2021 ŠÚ SR prezentoval a na strán-
ke sčítania zverejnil základné výsledky zo sčítania ke sčítania zverejnil základné výsledky zo sčítania 
domov a bytov a prvé vybrané základné výsledky domov a bytov a prvé vybrané základné výsledky 
o obyvateľoch, údaje boli k dispozícii za SR, kraje  o obyvateľoch, údaje boli k dispozícii za SR, kraje  
a okresy. V januári 2022 ŠÚ SR zverejňuje všetky tie-a okresy. V januári 2022 ŠÚ SR zverejňuje všetky tie-
to údaje do úrovne obcí vrátane zverejnenia počtu to údaje do úrovne obcí vrátane zverejnenia počtu 
trvalo bývajúcich obyvateľov v jednotlivých obciach  trvalo bývajúcich obyvateľov v jednotlivých obciach  
a zároveň sú k dispozícii základné údaje o veľkost-a zároveň sú k dispozícii základné údaje o veľkost-
ných skupinách obcí, o krajine narodenia, o vekovej ných skupinách obcí, o krajine narodenia, o vekovej 
štruktúre podľa jednotiek veku, o náboženskom vy-štruktúre podľa jednotiek veku, o náboženskom vy-
znaní, národnosti, ďalšej národnosti a materinskom znaní, národnosti, ďalšej národnosti a materinskom 
jazyku.jazyku.

Veľkostné skupiny obcíVeľkostné skupiny obcí
Podľa výsledkov SODB 2021 bolo k 1. 1. 2021 na Podľa výsledkov SODB 2021 bolo k 1. 1. 2021 na 

Slovensku 5 449 270 trvalo bývajúcich obyvateľov. Slovensku 5 449 270 trvalo bývajúcich obyvateľov. 
V Slovenskej republike máme 2 890 obcí. Z hľadiska V Slovenskej republike máme 2 890 obcí. Z hľadiska 
veľkostných skupín obcí najviac, až 1 463 obcí (50,6 veľkostných skupín obcí najviac, až 1 463 obcí (50,6 
%), patrí do dvoch veľkostných skupín, a to do veľ-%), patrí do dvoch veľkostných skupín, a to do veľ-
kostnej skupiny od 200 do 499 obyvateľov a do veľ-kostnej skupiny od 200 do 499 obyvateľov a do veľ-
kostnej skupiny od 500 do 999 obyvateľov.kostnej skupiny od 500 do 999 obyvateľov.

VekVek
Údaje o veku obyvateľov na úrovni jednotiek po-Údaje o veku obyvateľov na úrovni jednotiek po-

tvrdzujú proces starnutia slovenskej populácie. Pozi-tvrdzujú proces starnutia slovenskej populácie. Pozi-
tívom, ktoré vidno pri základni pyramídy, je mierne tívom, ktoré vidno pri základni pyramídy, je mierne 
zvýšenie pôrodnosti v poslednom medzicenzálnom zvýšenie pôrodnosti v poslednom medzicenzálnom 
období oproti predchádzajúcemu (2001 – 2011). Ale období oproti predchádzajúcemu (2001 – 2011). Ale 

vo vyšších vrstvách pyramídy (15 – 35) jasne vidno vo vyšších vrstvách pyramídy (15 – 35) jasne vidno 
ubúdanie obyvateľstva a zvyšovanie početnosti star-ubúdanie obyvateľstva a zvyšovanie početnosti star-
ších. Takže starnutie populácie sa zdola mierne spo-ších. Takže starnutie populácie sa zdola mierne spo-
malilo, ale starnutie zhora sa zrýchľuje.malilo, ale starnutie zhora sa zrýchľuje.

Krajina narodeniaKrajina narodenia
Takmer 96 % (95,8 %) obyvateľov SR sa narodilo Takmer 96 % (95,8 %) obyvateľov SR sa narodilo 

na Slovensku, 3,9 % v zahraničí (0,3 % je nezistená na Slovensku, 3,9 % v zahraničí (0,3 % je nezistená 
krajina narodenia). Najpočetnejšiu skupinu narode-krajina narodenia). Najpočetnejšiu skupinu narode-
ných v zahraničí predstavujú obyvatelia SR narodení ných v zahraničí predstavujú obyvatelia SR narodení 
v Českej republike (vyše 108-tisíc) a viac ako 13-tisíc v Českej republike (vyše 108-tisíc) a viac ako 13-tisíc 
sa narodilo v Spojenom kráľovstve, Maďarsku a na sa narodilo v Spojenom kráľovstve, Maďarsku a na 
Ukrajine.Ukrajine.

Náboženské vyznanieNáboženské vyznanie
Najviac, až 55,8 % obyvateľov (3,04 milióna), si Najviac, až 55,8 % obyvateľov (3,04 milióna), si 

uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Z hľa-uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Z hľa-
diska početnosti potom nasleduje evanjelické s 5,3 % diska početnosti potom nasleduje evanjelické s 5,3 % 
(287-tisíc) a gréckokatolícke so 4 % (218-tisíc).(287-tisíc) a gréckokatolícke so 4 % (218-tisíc).

Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupi-Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupi-
na bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna na bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna 
obyvateľov, čo predstavuje 23,8 %, uviedlo, že je bez obyvateľov, čo predstavuje 23,8 %, uviedlo, že je bez 
náboženského vyznania.náboženského vyznania.

Národnosť a ďalšia národnosťNárodnosť a ďalšia národnosť
Na otázku o príslušnosti k národnosti odpoveda-Na otázku o príslušnosti k národnosti odpoveda-

lo 5 153 712 obyvateľov. Z celkového počtu trvalo lo 5 153 712 obyvateľov. Z celkového počtu trvalo 
bývajúcich si maďarskú národnosť uviedlo 7,75 % bývajúcich si maďarskú národnosť uviedlo 7,75 % 
obyvateľov (422,1 tisíca), rómsku 1,23 % (67,2 tisíca), obyvateľov (422,1 tisíca), rómsku 1,23 % (67,2 tisíca), 
rusínsku 0,44 %, t. j. 23,7 tisíca, ukrajinskú 0,17 % , t. j. rusínsku 0,44 %, t. j. 23,7 tisíca, ukrajinskú 0,17 % , t. j. 
9,4 tisíca a českú 0,53 % (t. j. 29-tisíc).9,4 tisíca a českú 0,53 % (t. j. 29-tisíc).

Najvyšší podiel slovenskej národnosti je v Žilin-Najvyšší podiel slovenskej národnosti je v Žilin-
skom kraji, kde až 95 % obyvateľov kraja uviedlo skom kraji, kde až 95 % obyvateľov kraja uviedlo 
slovenskú národnosť, najmenší podiel má slovenská slovenskú národnosť, najmenší podiel má slovenská 
národnosť v Nitrianskom kraji (70 %).národnosť v Nitrianskom kraji (70 %).

Ďalšiu národnosť uviedlo 306 175 obyvateľov Slo-Ďalšiu národnosť uviedlo 306 175 obyvateľov Slo-
venska, t. j. 5,6 % obyvateľov. Slovenskú národnosť si venska, t. j. 5,6 % obyvateľov. Slovenskú národnosť si 
ako ďalšiu uviedlo 55 496 obyvateľov, čo predstavuje ako ďalšiu uviedlo 55 496 obyvateľov, čo predstavuje 
1 % z celkového počtu trvalo bývajúcich v SR, ale 18,1 1 % z celkového počtu trvalo bývajúcich v SR, ale 18,1 
% z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť.% z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť.

Maďarskú národnosť si ako ďalšiu národnosť uvied-Maďarskú národnosť si ako ďalšiu národnosť uvied-
lo 34 089 obyvateľov, čo predstavuje 11,1 % obyvate-lo 34 089 obyvateľov, čo predstavuje 11,1 % obyvate-
ľov, ktorí uviedli aj ďalšiu národnosť, rómsku uviedlo ľov, ktorí uviedli aj ďalšiu národnosť, rómsku uviedlo 
88 985 obyvateľov, čo predstavuje 29,1 % obyvate-88 985 obyvateľov, čo predstavuje 29,1 % obyvate-
ľov, ktorí uviedli aj ďalšiu národnosť, rusínsku uviedlo ľov, ktorí uviedli aj ďalšiu národnosť, rusínsku uviedlo 
39 810 (13,0 %), nemeckú 5 255 (1,7 %) a českú 16 39 810 (13,0 %), nemeckú 5 255 (1,7 %) a českú 16 
175 (5,5 %) obyvateľov.175 (5,5 %) obyvateľov.

Otázku o ďalšej národnosti vypĺňali najčastejšie Otázku o ďalšej národnosti vypĺňali najčastejšie 
obyvatelia Prešovského (12 %) a Košického kraja  obyvatelia Prešovského (12 %) a Košického kraja  
(9 %).(9 %).

Materinský jazykMaterinský jazyk
Takmer 82 % obyvateľov si uviedlo materinský  Takmer 82 % obyvateľov si uviedlo materinský  

jazyk slovenský (4 456 102 obyvateľov). Ďalšími naj-jazyk slovenský (4 456 102 obyvateľov). Ďalšími naj-
početnejšími materinskými jazykmi sú maďarský  početnejšími materinskými jazykmi sú maďarský  
462 175 (8,5 %) a rómsky 100 526 (1,8 %). Ostatné 462 175 (8,5 %) a rómsky 100 526 (1,8 %). Ostatné 
materinské jazyky tvoria podiely menšie ako 1 %. materinské jazyky tvoria podiely menšie ako 1 %. 
Posunkový slovenský jazyk si ako materinský jazyk Posunkový slovenský jazyk si ako materinský jazyk 
uviedlo 1 835 obyvateľov.uviedlo 1 835 obyvateľov.

Slovenský materinský jazyk má najvyšší podiel  Slovenský materinský jazyk má najvyšší podiel  
v Žilinskom a Trenčianskom kraji (viac ako 90 %), ma-v Žilinskom a Trenčianskom kraji (viac ako 90 %), ma-
ďarský materinský jazyk má najvyšší podiel v Trnav-ďarský materinský jazyk má najvyšší podiel v Trnav-
skom a Nitrianskom kraji (vyše 20 %) a rómsky mate-skom a Nitrianskom kraji (vyše 20 %) a rómsky mate-
rinský jazyk v Prešovskom a Košickom kraji (nad 4 %).rinský jazyk v Prešovskom a Košickom kraji (nad 4 %).

Všetky základné údaje v podobe tabuliek, grafov Všetky základné údaje v podobe tabuliek, grafov 
a kartogramov, ako aj aktuálne údaje sú zverejnené a kartogramov, ako aj aktuálne údaje sú zverejnené 
na www.scitanie.sk. O zverejnení ďalších údajov zo na www.scitanie.sk. O zverejnení ďalších údajov zo 
sčítania vás budeme priebežne informovať. Okrem sčítania vás budeme priebežne informovať. Okrem 
aktuálnych údajov z posledného sčítania stránka po-aktuálnych údajov z posledného sčítania stránka po-
núkne aj históriu sčítania a mnohé ďalšie zaujímavé núkne aj históriu sčítania a mnohé ďalšie zaujímavé 
informácie o slovenskej spoločnosti.informácie o slovenskej spoločnosti.

Štatistický úrad SRŠtatistický úrad SR

Štatistický úrad zverejnil ďalšie údaje zo SODB 2021

V utorok 18. 1. 2022 zasadalo mestské zastupi-
teľstvo, ktoré zvolala primátorka Katarína Hene-
ková formou videokonferencie. Prítomných bolo 
14 poslancov, 5 sa ospravedlnili (Bučko M., Crkoň 
C., Kubiš I., Melišík P., Špaček R.). 

Poslanci schválili Všeobecne záväzné naria-
denie Mesta Púchov č. 1/2022 o určení výšky fi-
nančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia zriadených 
mestom Púchov pre rok 2022.

Zastupiteľstvo tiež schválilo úpravu rozpočtu 
mesta Púchov na rok 2022 a čerpanie rezervného 
fondu mesta Púchov - spoluúčasť na grantoch:

Modernizácia a inovácia kultúrneho strediska - 
11.000 eur,

Revitalizácia verejného priestranstva-sídlisko 
Sedlište - 26.750 eur,

Modernizácia autobusovej stanice na železnič-
nej stanici - 180.300 eur,

Kompostovisko - realizačná projektová doku-
mentácia - 60.000 eur.

MsÚ Púchov 

Zastupiteľstvo 
rokovalo online
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V roku 2022 Vám ponúkame mož-
nosť podieľať sa na využití sumy 
6.000 EUR z púchovského rozpočtu. 

V decembri 2021 poslanci MsZ schvá-
lili rozpočet Mesta Púchov aj s touto 
položkou. Púchovčania budú mať 
možnosť navrhovať vylepšenia nášho 
mesta a následne hlasovať o návrhoch 
z ktorých úspešné budú zrealizované. 
Nosnou témou participatívneho roz-
počtu bude úprava a skrášlenie verej-
ných priestorov, voľnočasové tvorivé 
aktivity a verejnoprospešné služby.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ FUNGOVA-
NIA PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Zámerom návrhu na využitie partici-

patívneho rozpočtu má byť konkrétne 
opatrenie, ktoré bude slúžiť obyva-
teľom mesta, resp. svojej mestskej čas-

ti a prispeje k skvalitneniu a zlepšeniu 
života v meste.

Navrhnutý projekt môže mať cha-
rakter jednoduchej zmeny verejného 
priestoru alebo môže pre obyvateľov 
mesta, resp. mestskej časti podporiť 
nové kultúrne podujatia či služby. Pro-
jekt sa však môže realizovať len na úze-
mí mesta Púchov a na jeho majetku 
alebo na majetku v správe mesta.

Aby sme mohli realizovať viac projek-
tov, odporúčaná suma, ktorou je mož-
né podporiť jeden návrh je 2000 eur.

Predkladateľom projektu môže 
byť obyvateľ mesta, fyzická osoba 
alebo skupina fyzických osôb star-
ších ako 18 rokov - v prípade skupiny 
stačí, aby jeden člen dosiahol 18 ro-
kov. Táto fyzická osoba, ktorá projekt 
predkladá, musí mať trvalý alebo pre-
chodný pobyt na území mesta Púchov. 
Predkladateľ môže v rámci jedného 
cyklu PR predložiť najviac jeden pro-
jekt, a to za predpokladu, že v danom 
cykle PR nebude žiadať o dotáciu na 
tento projekt z iných zdrojov rozpočtu 
mesta.

Návrhy nám zasielajte do 31. 
marca 2022.

Návrhy môžete podávať písomne 
(písomne vo vytlačenej forme na po-
dateľni MsÚ alebo poštou na adresu 
Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 
020 18 Púchov), alebo elektronicky na 
e-mail: msu@puchov.sk.

V priebehu mesiaca apríl návrhy 
vyhodnotíme a urobíme štandardný 
cenový odhad návrhov, ktoré potom 
uverejníme na našej webovej stránke 
www.puchov.sk ako aj v Púchovských 
novinách a občania v priebehu me-
siaca máj hlasovaním rozhodnú o tom, 
ktoré z návrhov spoločne zrealizujeme 
v tomto roku.

Podrobné pravidlá fungovania par-
ticipatívneho rozpočtu mesta Púchov 
nájdete na webe mesta.

Máte nápad do participatívneho 
rozpočtu? Čo by ste mali urobiť?

1. Navrhnite cieľ, ktorý chcete dosia-
hnuť a pridanú hodnotu, ktorú komu-
nita získa realizáciou projektu.

2. Zamerajte sa na úpravu verejných 
priestorov, voľnočasové tvorivé akti-
vity a verejnoprospešné služby, ktoré 
ešte v Púchove nemáme. Vyzdvihnite, 
komu bude slúžiť výsledok projektu 
(kto je cieľová skupina).

3. Definujte, čo všetko musíte vyko-
nať, v akom časovom slede a horizonte 
– navrhnite aktivity.

4. Zostavte tím a preukážte, že ste 
úlohy schopní zvládnuť a máte plán, 
ako výsledky projektu zachováte aj do 
budúcna

5. Rozpíšte jednotlivé položky, ktoré 
potrebujete zafinancovať, tak, aby 
bol projekt a jeho aktivity prehľadné 
a kontrolovateľné. Pridajte minimálny 
vlastný finančný vklad.

6. Nezabudnite Váš projekt prihlásiť 
do programu Participatívny rozpočet 
mesta Púchov do 31. marca 2022!

V participatívnom rozpočte ide na 
prvý pohľad o malé projekty, ktoré ale 
majú veľký a viditeľný prínos. Nové 
lavičky, kvetinová alebo stromová vý-
sadba, lezecká stena, či úprava ihrísk. 
Nápadov ako zlepšiť kvalitu života 
v meste je mnoho. Preto vyzývame 
občanov a komunity k aktívnemu 
prístupu pri predkladaní i realizovaní 
vlastných nápadov, pričom mesto je 
pripravené byť nápomocné.

Zuzana Brindzová, 
vedúca oddelenia MsÚ

Participatívny rozpočet 2022 - návrhy zasielajte do 31. marca

Upozorňujeme podnikateľské 
subjekty na zmenu VZN o poplat-
ku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Vzhľadom na iný 
postup výpočtu poplatku je po-
trebné mestu Púchov aktualizovať 
ohlásenia k poplatku týkajúce sa 
zamestnancov, ubytovaných, hos-
pitalizovaných a miest určených 
na poskytovanie kaviarenských  

a reštauračných služieb. Do poplat-
ku budú zahrnuté len osoby s trva-
lým pobytom mimo mesta Púchov. 
Tlačivá ohlásení sa nachádzajú na 
stránke mesta Púchov, sú edito-
vateľné a je potrebné ich doručiť 
mestu elektronicky, prípadne poš-
tou, v termíne do 31. januára tohto 
roka. 

         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

26.1.2022 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.)

SMS SPRÁVY S TERMÍNOM OČKOVANIA BUDÚ ZASIELANÉ

ZAREGISTROVANÝM ZÁUJEMCOM OD 27.1.2022

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).

ONLINE REGISTRÁCIA PRED�"ENÁ DO 26.1.2022 

DO 23:59 HOD.

SVOJE NÁVRHY ZASIELAJTE 
DO 31. MARCA 2022
V roku 2022 Vám ponúkame možnosť podieľať 
sa na využití sumy 6 000 eur z púchovského rozpočtu. 
V decembri 2021 poslanci MZ schválili rozpočet Mesta
Púchov aj s touto položkou. Púchovčania budú mať
možnosť navrhovať vylepšenia nášho mesta a následne
hlasovať o návrhoch z ktorých úspešné budú zrealizované.

?

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
Zámerom návrhu na využitie participatívneho rozpočtu
má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť
obyvateľom mesta, resp. svojej mestskej časti 
a prispeje k skvalitneniu a zlepšeniu života 
v meste. Navrhnutý projekt môže mať charakter
jednoduchej zmeny verejného priestoru alebo
môže pre obyvateľov mesta, resp. mestskej časti
podporiť nové kultúrne podujatia či služby.

KAM POSIELAŤ NÁVRHY?
Návrhy môžete podávať písomne (písomne 
vo vytlačenej forme na podateľni MsÚ alebo poštou 
na adresu Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 020 18
Púchov), alebo elektronicky na e-mail:
msu@puchov.sk.

PARTICIPATÍVNY
ROZPOČET 

MESTA PÚCHOV 2022

V priebehu mesiaca apríl návrhy vyhodnotíme 
a urobíme štandardný cenový odhad návrhov,
ktoré potom uverejníme na našej webovej
stránke www.puchov.sk ako aj v Púchovských
novinách a občania v priebehu mesiaca máj
hlasovaním rozhodnú o tom, ktoré z návrhov
spoločne zrealizujeme v tomto kalendárnom
roku. Aby sme mohli realizovať viac projektov,
odporúčaná suma, ktorou je možné podporiť
jeden návrh je 2 000 eur.

ČO ĎALEJ?

Predkladateľom projektu
môže byť obyvateľ mesta,

fyzická osoba alebo
skupina fyzických osôb
starších ako 18 rokov .

Oznam pre podnikateľov 
o poplatku za odpady
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval 
koncom decembra minulého roka v Púchovskom 
okrese spolu 1024 uchádzačov o zamestnanie.  
Z nich bolo 533 žien, 72 uchádzačov o zamestna-
nie so zdravotným postihnutím a dvaja, ktorých 
prepustili v rámci hromadného prepúšťania.  
V evidencii urádu práce bolo medzi uchádzačmi 
o zamestnanie aj 60 absolventov škôl. Z nich de-
sať bolo absolventov vysokých a 50 absolventov 
stredných škôl.

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
v okrese Púchov stúpla v decembri o jednu de-
satinu percenta na úroveň 4,09 percenta. Mie-
ra nezamestnanosti v Púchovskom okrese bola  
v decembri štvrtá najvyššia v Trenčianskom samo-
správnom kraji.

Z pohľadu vekovej štruktúry bolo 238 uchádza-
čov o zamestnanie v okrese Púchov mladších ako 
30 rokov. Ich podiel na celkovom počte nezamest-

naných klesol na 23 percent. Medzi uchádzačmi  
o zamestnanie v okrese Púchov bolo aj 202 neza-
mestnaných starších ako 55 rokov. 

     Priemerná miera nezamestnanosti stúpla v de-
cembri v Trenčianskom kraji medzimesačne o de-
satinu percenta na úroveň 4,28 percenta. Najvyš-
šia miera nezamestnanosti v kraji bola v decembri 
v okrese Prievidza (5,76 percenta). Nasledovali 
okresy Považská Bystrica (5,39 percenta), Bánovce 
nad Bebravou (4,55 percenta), Púchov (4,09 per-
centa), Partizánske (3,91 percenta), Myjava (3,86 
percenta), Nové Mesto nad Váhom (3,58 percen-
ta), Ilava (3,20 percenta) a Trenčín (3,12 percenta).

Na Slovensku stúpla v decembri miera neza-
mestnanosti medzimesačne o 0,12 percenta na 
úroveň 6,76 percenta. Najvyššia bola v okrese Ri-
mavská Sobota (19,90 percenta), najnižšia v Tren-
čianskom okrese.              Zdroj: ÚPSVaR 

Nezamestnanosť v okrese stúpla o 0,01 
percenta, počet mladých bez práce klesá

Opil mladé dievča, kládol polícii odpor...
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Po-

licajného zboru v Trenčíne požiadalo púchov-
ských mestských policajtov o súčinnosť pri 
riešení telefonického oznámenia matky, ktorej 
maloletej dcére mal jej kamarát umožniť po-
žívať alkoholické nápoje. Dievča a jej kama-
ráta našla hliadka krátko pred polnocou na 
Okružnej ulici, obaja boli evidentne pod vply-
vom alkoholických nápojov. Mladík odmietol   
s mestskými policajtmi spolupracovať, nepreu-
kázal svoju totožnosť a pri predvádzaní na Ob-
vodné oddelenie Policajného zboru v Púchove 
pre podozrenie z trestného činu ohrozovania 
mravnej výchovy mládeže kládol aktívny od-
por. Proti mladíkovi použili policajti donucova-
cie prostriedky – hmaty, chvaty a putá, pričom 
nedošlo k zraneniu predvádzanej osoby.

Mladistvá sa na  Obvodnom oddelení Poli-
cajného zboru v Púchove podrobila dychovej 
skúške, v dychu jej namerali 3,12 promile alko-
holu. Mladíkovi, ktorý sa dopustil priestupku 
na úseku ochrany pred alkoholizmom a toxiko-
mániami uložili policajti blokovú pokutu, opité 
maloleté dievča previezli okolo pol druhej nad-
ránom do miesta trvalého bydliska. 

Desaťročný chlapec sa večer túlal sám po 
meste

Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-
nické oznámenie, podľa ktorého sa mal krát-
ko pred ôsmou hodinou večer pohybovať 
asi desaťročný chlapec sám v okolí jedného  
z púchovských supermarketov. Podľa ozná-
menia bol chlapec pravdepodobne pod vply-
vom alkoholu. Hliadka oznámenie preverila, 
chlapca uvidela utekať k inému supermarketu,  
v jeho vstupných priestoroch ho chytila. Chla-
pec nevedel povedať svoje bydlisko, nepoznal 
ani kontakt na rodičov. Mestskí policajti napo-
kon zistili, že ide o chlapca z Beluše. Podarilo 
sa im skontaktovať s jeho matkou, ktorá si ho 
krátko pred 23.00 hodinou vyzdvihla na od-
delení mestskej polície. Ešte predtým chlapca 
podrobili policajti dychovej skúške s negatív-
nym výsledkom. Chlapec nebol zranený. 

Ignoroval policajtov, „papuču“ na kolese 
odrezal a odviezol v kufri

Výzvu mestských policajtov na predloženie 
dokladov po spáchaní priestupku odmietol 
neznámy muž po tom, ako nezaplatil za par-
kovanie. Muž nastúpil do automobilu a chcel 
z miesta priestupku odísť. Do cesty sa mu pos-
tavil mestský policajt. Muž sa zatvoril v aute, 
kde ho opäť vyzvali k preukázaniu totožnosti. 
Na miesto prišla aj hliadka štátnej polície. Muž 
sa zavrel v aute a nekomunikoval ani so štát-
nymi policajtmi, nahrával si ich na mobil. Na 
vozidlo založila hliadka papuču a z miesta spo-
lu so štátnymi policajtmi odišla. Muž vystúpil 
z auta a odišiel smerom k banke. Po ne jakej 
chvíli mestských policajtov informovali, že 
muž odrezal „papuču“, naložil ju do kufra a odi-
šiel preč. Potvrdili to kamerové zábery. Mestskí 
policajti oznámili prípad na OO PZ v Považskej 
Bystrici ako podozrenie zo spáchania trestné-
ho činu.   

MsP Púchov

Hliadka púchovskej mestskej polície preverova-
la telefonické oznámenie, podľa ktorého na Štefá-
nikovej ulici v Púchove v obchodnom dome Ple-
cháč sú zákazníci, ktorých tam zamkol predavač 
v oddelení textilu a odišiel preč. Hliadka mestskej 
polície zistila, že v priestoroch je uzamknutá mla-
dá žena so svojim synom. Mestským policajtom 
sa nepodarilo skontaktovať s majiteľom predajne, 
nebol ani v mieste trvalého bydliska. O prípade 
mestskí policajti informovali Obvodné oddelenie 
Policajného zboru v Púchove. Následne na miesto 
privolali príslušníkov Hasičského a záchranného 
zboru, ktorí pomocou hasičského automobilu  
a rebríka vypustili matku so synom cez okno z pre-
dajne. Z miesta hliadka vyhotovila fotodokumen-
táciu.                     MsP Púchov

Zamknutých zákazníkov museli z Plecháča vyslobodzovať hasiči.                    FOTO: MsP Púchov

Majiteľ zamkol zákazníkov v predajni, 
vyslobodiť ich museli cez okno hasiči
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Z činnosti Púchovskej kultúry, s.r.o. v roku 2021
Púchovská kultúra, s.r.o. vďaka vlastným príjmom  Púchovská kultúra, s.r.o. vďaka vlastným príjmom  

a dotácie od Mesta Púchov prináša obyvateľom a dotácie od Mesta Púchov prináša obyvateľom 
mesta kvalitný kultúrno-spoločenský program  mesta kvalitný kultúrno-spoločenský program  
a umeleckú rozmanitosť. Problém s pretrvávajúcou a umeleckú rozmanitosť. Problém s pretrvávajúcou 
pandémiou vírusu COVID-19 aj v roku 2021 výrazne pandémiou vírusu COVID-19 aj v roku 2021 výrazne 
ovplyvnil možnosti a činnosť spoločnosti. ovplyvnil možnosti a činnosť spoločnosti. 

Mestská spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. je rozdelená na tri Mestská spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. je rozdelená na tri 
oddelenia – Správa, Kultúra a Média. Pod jednotlivé oddelenia sú oddelenia – Správa, Kultúra a Média. Pod jednotlivé oddelenia sú 
zaradené strediská: Divadlo, DK, Kino, Kultúrne akcie, Kurzy, Tanec, zaradené strediská: Divadlo, DK, Kino, Kultúrne akcie, Kurzy, Tanec, 
Noviny, Televízia, Reklama, Prevádzka, Župný dom.Noviny, Televízia, Reklama, Prevádzka, Župný dom.

Oddelenie správy a prevádzky Oddelenie správy a prevádzky 
Oddelenie je zamerané na technickú prípravu kultúrnych, ko-Oddelenie je zamerané na technickú prípravu kultúrnych, ko-

merčných podujatí a prenájom. V priebehu roka sme opäť regu-merčných podujatí a prenájom. V priebehu roka sme opäť regu-
lovali vzduchotechniku v suteréne a v priestoroch kina kvôli lepšej lovali vzduchotechniku v suteréne a v priestoroch kina kvôli lepšej 
hospodárnosti nakladania s teplom. Zabezpečovali sme vianočné hospodárnosti nakladania s teplom. Zabezpečovali sme vianočné 
stromčeky pri príprave akcie „Rozsvietenie vianočných strom-stromčeky pri príprave akcie „Rozsvietenie vianočných strom-
čekov“ a taktiež sme pripravili výstavu „100 rokov v púchovskom čekov“ a taktiež sme pripravili výstavu „100 rokov v púchovskom 
kine“. Pravidelne sme pripravovali na prenájom veľkú sálu na oč-kine“. Pravidelne sme pripravovali na prenájom veľkú sálu na oč-
kovanie pre obyvateľov mesta Púchov a okolia. Počas roka 2021 sa kovanie pre obyvateľov mesta Púchov a okolia. Počas roka 2021 sa 
v priestoroch divadla konalo 6 svadieb, 10 výstav vo vestibule, 16 v priestoroch divadla konalo 6 svadieb, 10 výstav vo vestibule, 16 
krátkodobých prenájmov a 16 komerčných prenájmov veľkej sály.krátkodobých prenájmov a 16 komerčných prenájmov veľkej sály.

Púchovské informačné centrumPúchovské informačné centrum
V Púchovskom informačnom centre bolo počas roka 2021 pre-V Púchovskom informačnom centre bolo počas roka 2021 pre-

daných spolu 265 suvenírov, kníh, máp, magnetiek, turistických daných spolu 265 suvenírov, kníh, máp, magnetiek, turistických 
známok a pohľadníc, prezentujúcich Mesto Púchov. Spolupraco-známok a pohľadníc, prezentujúcich Mesto Púchov. Spolupraco-
vali sme na participatívnom projekte, z ktorého vznikla publikácia vali sme na participatívnom projekte, z ktorého vznikla publikácia 
Púchov a okolie z neba. V decembri tradične ponúkame predaj fol-Púchov a okolie z neba. V decembri tradične ponúkame predaj fol-
klórneho kalendára Herbarium Populi Vagi od Občianskeho zdru-klórneho kalendára Herbarium Populi Vagi od Občianskeho zdru-
ženia Folklórne Srdce. ženia Folklórne Srdce. 

V záujmovo-umeleckej oblasti pracuje päť divadelných kolektí-V záujmovo-umeleckej oblasti pracuje päť divadelných kolektí-
vov a štyri folklórne zoskupenia:vov a štyri folklórne zoskupenia:

Detské divadelné štúdio OchotníčekDetské divadelné štúdio Ochotníček, ktoré vedie Peter Hudák, , ktoré vedie Peter Hudák, 
začalo pracovať od septembra 2021. Deti sa na skúškach stretávali začalo pracovať od septembra 2021. Deti sa na skúškach stretávali 
dva razy do týždňa. Keďže väčšina detí sú nováčikovia, september dva razy do týždňa. Keďže väčšina detí sú nováčikovia, september 
a október bol venovaný budovaniu kolektívu, vzájomnej dôvery a október bol venovaný budovaniu kolektívu, vzájomnej dôvery 
a spolupráce medzi mladými hercami, ako aj základom hereckej a spolupráce medzi mladými hercami, ako aj základom hereckej 
práce. Popri praktických tréningoch sa deti venovali tvorbe sce-práce. Popri praktických tréningoch sa deti venovali tvorbe sce-
nára. Vo finále sme začali paralelne pracovať s predlohou ruskej nára. Vo finále sme začali paralelne pracovať s predlohou ruskej 
ľudovej rozprávky Koníček Hrbáčik a s egyptskou rozprávkou Kara-ľudovej rozprávky Koníček Hrbáčik a s egyptskou rozprávkou Kara-
kušov rozsudok. Pre protipandemické opatrenia sme od začiatku kušov rozsudok. Pre protipandemické opatrenia sme od začiatku 
novembra prešli na online skúšky. novembra prešli na online skúšky. 

Detský divadelný súbor TrpaslíciDetský divadelný súbor Trpaslíci, ktorý vedie Mgr. I. Huličiaro-, ktorý vedie Mgr. I. Huličiaro-
vá, začínal plný elánu, avšak opäť nás dobehla koronakríza a boli vá, začínal plný elánu, avšak opäť nás dobehla koronakríza a boli 
sme nútení skúšať obmedzene. Začiatkom roka až do júna boli zru-sme nútení skúšať obmedzene. Začiatkom roka až do júna boli zru-
šené prezenčné skúšky a od septembra nastúpili do DDS aj nové šené prezenčné skúšky a od septembra nastúpili do DDS aj nové 
deti. Avšak v novembri sa ich činnosť opäť pozastavila z dôvodu deti. Avšak v novembri sa ich činnosť opäť pozastavila z dôvodu 
protipandemických opatrení. Za tento čas si stihli pripraviť nejaké protipandemických opatrení. Za tento čas si stihli pripraviť nejaké 
dramatické časti ku bábkovo-dramatickej hre „Topánkovo“.dramatické časti ku bábkovo-dramatickej hre „Topánkovo“.

Divadlo MakytaDivadlo Makyta (um. vedúci Peter Pantúček) veľmi optimisticky  (um. vedúci Peter Pantúček) veľmi optimisticky 
vstúpilo do roku 2021 s nádejou, že bude nepandemický. Avšak vstúpilo do roku 2021 s nádejou, že bude nepandemický. Avšak 
opak bol pravdou a preto sa museli tejto situácii prispôsobiť. Počas opak bol pravdou a preto sa museli tejto situácii prispôsobiť. Počas 
letných mesiacov začali skúšať novú hru „Biedermann a podpaľači“ letných mesiacov začali skúšať novú hru „Biedermann a podpaľači“ 
s novým hosťujúcim režisérom Ľubom Bukovým. V novembri, tes-s novým hosťujúcim režisérom Ľubom Bukovým. V novembri, tes-
ne pred premiérou nás opäť zastavila korona a museli sme čítačky ne pred premiérou nás opäť zastavila korona a museli sme čítačky 
oprašovať on-line. oprašovať on-line. 

Divadlo MDivadlo M s vedúcou Katarínou Tomanovou by veľmi radi zača- s vedúcou Katarínou Tomanovou by veľmi radi zača-
li s novou hrou, avšak už druhé divadelné obdobie majú tvorivú li s novou hrou, avšak už druhé divadelné obdobie majú tvorivú 
pauzu, neustále komunikujú s ich už stálym režisérom Jozefom Ko-pauzu, neustále komunikujú s ich už stálym režisérom Jozefom Ko-
lejákom, dúfajme, že už nám čoskoro pandemická situácia dovolí lejákom, dúfajme, že už nám čoskoro pandemická situácia dovolí 
pristúpiť k naštudovaniu novej hry.pristúpiť k naštudovaniu novej hry.

Bábkové Divadlo D121Bábkové Divadlo D121 pracuje pod vedením Márie Valachovej,  pracuje pod vedením Márie Valachovej, 
začiatkom roka pripravovali kulisy na novú bábkovú hru „Perinba-začiatkom roka pripravovali kulisy na novú bábkovú hru „Perinba-
ba“. Keďže zlá pandemická situácia im nedovolila predstaviť naštu-ba“. Keďže zlá pandemická situácia im nedovolila predstaviť naštu-
dovanú hru „Líškanie“ z predchádzajúceho roka, v marci 2021 sme dovanú hru „Líškanie“ z predchádzajúceho roka, v marci 2021 sme 
ju divákom predstavili prostredníctvom našej facebookovej strán-ju divákom predstavili prostredníctvom našej facebookovej strán-
ky Divadla Púchov- on-line. V júni 2021 zrealizovali reprízu tejto ky Divadla Púchov- on-line. V júni 2021 zrealizovali reprízu tejto 
hry na doskách nášho divadla na akcii „Deň otvorených dverí“. Po hry na doskách nášho divadla na akcii „Deň otvorených dverí“. Po 
letných prázdninách sa pustili do známej bábkohry „Perinbaba“, letných prázdninách sa pustili do známej bábkohry „Perinbaba“, 

Oslava Medzinárodného dňa detí pred DivadlomOslava Medzinárodného dňa detí pred Divadlom

Bábkové Divadlo D121 predstavilo deťom hru LíškanieBábkové Divadlo D121 predstavilo deťom hru Líškanie

Deň otvorených dverí v DivadleDeň otvorených dverí v Divadle
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Z činnosti Púchovskej kultúry, s.r.o. v roku 2021
ktorú režíruje Elena Zlatošová-Bakošová. Opäť nás zastavila pan-ktorú režíruje Elena Zlatošová-Bakošová. Opäť nás zastavila pan-
démia, dúfame, že čo najskôr si budeme môcť vychutnať čaro tejto démia, dúfame, že čo najskôr si budeme môcť vychutnať čaro tejto 
tradičnej rozprávky naživo a bez obmedzení.tradičnej rozprávky naživo a bez obmedzení.

Detské folklórne súboryDetské folklórne súbory Prípravka, Biela voda a Púchovček  Prípravka, Biela voda a Púchovček 
pracujú pod vedením Mgr. Žanety Littovej, činnosť súborov začala  pracujú pod vedením Mgr. Žanety Littovej, činnosť súborov začala  
v januári 2021, a to dištančnou výučbou, ktorá pokračovala z mi-v januári 2021, a to dištančnou výučbou, ktorá pokračovala z mi-
nulého roka. Prezenčné tanečné skúšky začali v máji 2021. Nanovo nulého roka. Prezenčné tanečné skúšky začali v máji 2021. Nanovo 
sme plánovali veľký detský program, no opäť nás zastavila pandé-sme plánovali veľký detský program, no opäť nás zastavila pandé-
mia. Cez letné mesiace sa zúčastnili remeselného jarmoku v Ilave mia. Cez letné mesiace sa zúčastnili remeselného jarmoku v Ilave 
s novou choreografiou a v júni na akcii Púchovskej kultúry „Deň s novou choreografiou a v júni na akcii Púchovskej kultúry „Deň 
otvorených dverí v Divadle Púchov“, kde taktiež boli prezentova-otvorených dverí v Divadle Púchov“, kde taktiež boli prezentova-
né nové choreografie. V septembri a októbri vedúca DFS získala né nové choreografie. V septembri a októbri vedúca DFS získala 
finančné dary na kroje, v hodnote 1000,- € od Nadácie Matador  finančné dary na kroje, v hodnote 1000,- € od Nadácie Matador  
a v hodnote 500,- € od Continental Matador Rubber. Koncom roka a v hodnote 500,- € od Continental Matador Rubber. Koncom roka 
členovia DDS Prípravka pripravili rozdávanie mikulášskych balíč-členovia DDS Prípravka pripravili rozdávanie mikulášskych balíč-
kov.kov.

Folklórny súbor VáhFolklórny súbor Váh pracuje pod vedením Ing. Mariána Šariš- pracuje pod vedením Ing. Mariána Šariš-
ského. Keďže sme sa museli hneď od začiatku roka prispôsobiť ského. Keďže sme sa museli hneď od začiatku roka prispôsobiť 
epidemiologickej situácii, FS Váh najskôr pracoval dištančne (pod-epidemiologickej situácii, FS Váh najskôr pracoval dištančne (pod-
ľa svojich možností) a neskôr – keď sa oteplilo (máj-jún) sme sa ľa svojich možností) a neskôr – keď sa oteplilo (máj-jún) sme sa 
dohodli so ZŠ Komenského na skúškach v exteriéri (na školskom dohodli so ZŠ Komenského na skúškach v exteriéri (na školskom 
dvore), kde sa stretávali až do uvoľnenia opatrení. Výsledkom bolo, dvore), kde sa stretávali až do uvoľnenia opatrení. Výsledkom bolo, 
že mohli ísť predstaviť svoje choreografie začiatkom leta na dožin-že mohli ísť predstaviť svoje choreografie začiatkom leta na dožin-
kové slávnosti do Nimnice, taktiež na jarmok Ilava a tiež hodové kové slávnosti do Nimnice, taktiež na jarmok Ilava a tiež hodové 
slávnosti v Dolnej Marikovej. Okrem tohto FS Váh zatancoval aj pri slávnosti v Dolnej Marikovej. Okrem tohto FS Váh zatancoval aj pri 
príležitosti stavania mája na Pešej zóne. Cieľom vedúcich FS Váh aj príležitosti stavania mája na Pešej zóne. Cieľom vedúcich FS Váh aj 
Púchovskej kultúry je postaviť novú choreografiu a celý program  Púchovskej kultúry je postaviť novú choreografiu a celý program  
k 50. výročiu založenia FS Váh na jeseň 2022.k 50. výročiu založenia FS Váh na jeseň 2022.

Župný dom Župný dom 
Župný dom predstavuje alternatívny kultúrny priestor, kde sa Župný dom predstavuje alternatívny kultúrny priestor, kde sa 

konajú rôzne koncerty, výstavy, diskusie, divadlá a premietania konajú rôzne koncerty, výstavy, diskusie, divadlá a premietania 
filmov. Správcovstvo Župného domu zabezpečuje Mgr. Petra Po-filmov. Správcovstvo Župného domu zabezpečuje Mgr. Petra Po-
bežalová, ktorá je zodpovedná za správu, údržbu, prevádzku Žup-bežalová, ktorá je zodpovedná za správu, údržbu, prevádzku Žup-
ného domu. Počas roka 2021 po uvoľnení opatrení otvoril Župný ného domu. Počas roka 2021 po uvoľnení opatrení otvoril Župný 
dom svoje brány aj pre verejnosť. V Púchovskom múzeu sme priví-dom svoje brány aj pre verejnosť. V Púchovskom múzeu sme priví-
tali deti zo základných škôl, kde sa najväčšiemu záujmu tešila stála tali deti zo základných škôl, kde sa najväčšiemu záujmu tešila stála 
výstava divadelných bábok. Návštevnosť múzea v roku 2021 bola výstava divadelných bábok. Návštevnosť múzea v roku 2021 bola 
cca 200 detí a 100 dospelých. Po dohode ZUŠ Púchov a Púchov-cca 200 detí a 100 dospelých. Po dohode ZUŠ Púchov a Púchov-
skej kultúry, s.r.o. sa z dôvodu rekonštrukcie budovy ZUŠ presunuli skej kultúry, s.r.o. sa z dôvodu rekonštrukcie budovy ZUŠ presunuli 
vyučovacie hodiny ZUŠ Púchov do Župného domu. Tak, ako každý vyučovacie hodiny ZUŠ Púchov do Župného domu. Tak, ako každý 
rok, aj v roku 2021 predstavoval Župný dom priestor pre organizo-rok, aj v roku 2021 predstavoval Župný dom priestor pre organizo-
vanie letných táborov. vanie letných táborov. 

Oddelenie Kultúra Oddelenie Kultúra 
Oddelenie je zamerané na organizáciu kultúrnych akcií Kina  Oddelenie je zamerané na organizáciu kultúrnych akcií Kina  

a kurzov. Hlavnou činnosťou je organizovanie celomestských ak-a kurzov. Hlavnou činnosťou je organizovanie celomestských ak-
cií - divadelné predstavenia, koncerty, zábavné programy, výstavy  cií - divadelné predstavenia, koncerty, zábavné programy, výstavy  
a taktiež činnosť kina, vzdelávacej kurzovej činnosti, organizova-a taktiež činnosť kina, vzdelávacej kurzovej činnosti, organizova-
nie predstavení pre školy v rámci vyučovania. Vykonáva adminis-nie predstavení pre školy v rámci vyučovania. Vykonáva adminis-
tráciu webstránky www.kultura.puchov.sk, www.kino.puchov.sk  tráciu webstránky www.kultura.puchov.sk, www.kino.puchov.sk  
a sociálnych sietí: Instagram a Facebook Divadla Púchov s aktuál-a sociálnych sietí: Instagram a Facebook Divadla Púchov s aktuál-
nou ponukou podujatí. nou ponukou podujatí. 

Pri príležitosti Pri príležitosti MDŽMDŽ sme pripravili „Súťaž o kyticu ruží“. V spolu- sme pripravili „Súťaž o kyticu ruží“. V spolu-
práci s Ostravskou univerzitou sme odvysielali online diskusiu na práci s Ostravskou univerzitou sme odvysielali online diskusiu na 
tému „Ako prežiť pandémiu a nezblázniť sa“, ktorú mohli diváci sle-tému „Ako prežiť pandémiu a nezblázniť sa“, ktorú mohli diváci sle-
dovať na našom Facebooku Divadla Púchov. dovať na našom Facebooku Divadla Púchov. 

V máji sme zorganizovaliV máji sme zorganizovali výstavu „Máj lásky čas“. výstavu „Máj lásky čas“. Výtvarné prá- Výtvarné prá-
ce detí z púchovských základných škôl, ZUŠ-ky celý mesiac zdobili ce detí z púchovských základných škôl, ZUŠ-ky celý mesiac zdobili 
budovu Divadla. Pred budovou divadla na trávniku vystavovali budovu Divadla. Pred budovou divadla na trávniku vystavovali 
svoje jarné výtvarné práce seniori z viacerých púchovských orga-svoje jarné výtvarné práce seniori z viacerých púchovských orga-
nizácii. nizácii. 

Pri príležitosti Pri príležitosti MDDMDD (Medzinárodný deň detí), sme pred Divad- (Medzinárodný deň detí), sme pred Divad-
lom Púchov organizovali popoludnie pre deti: maľovanie na chod-lom Púchov organizovali popoludnie pre deti: maľovanie na chod-
ník so zmrzlinou pre každé dieťa, skákací hrad s kĺzačkou, klauni na ník so zmrzlinou pre každé dieťa, skákací hrad s kĺzačkou, klauni na 
chodúľoch, hudobné vystúpenie Giovani Ricci (finalista Superstar) chodúľoch, hudobné vystúpenie Giovani Ricci (finalista Superstar) 
a Martina Koniariková, hry a súťaže s DDS Ochotníček. a Martina Koniariková, hry a súťaže s DDS Ochotníček. 

Pre všetkých obyvateľov a priaznivcov kultúry sme prvý krát od Pre všetkých obyvateľov a priaznivcov kultúry sme prvý krát od 
postavenia divadla zorganizovali „postavenia divadla zorganizovali „Deň otvorených dveríDeň otvorených dverí v Divadle  v Divadle 
Púchov“. Diváci mali možnosť nahliadnuť do zákutí divadla, kam Púchov“. Diváci mali možnosť nahliadnuť do zákutí divadla, kam 
sa bežne divák nedostane a pripravili sme pestrý program: „Líška-sa bežne divák nedostane a pripravili sme pestrý program: „Líška-

Detské folklórne súboryvedie Žaneta LittováDetské folklórne súboryvedie Žaneta Littová

Kultúrne leto na pešej zóne potešilo deti aj seniorovKultúrne leto na pešej zóne potešilo deti aj seniorov

Folklórny súbor Váh vedie Marián ŠarišskýFolklórny súbor Váh vedie Marián Šarišský
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nie alebo podvody kmotry líšky“ – premiéra bábkarského súboru  nie alebo podvody kmotry líšky“ – premiéra bábkarského súboru  
D 121 vo veľkej sále, vernisáž folklórnej výstavy vo vestibule, pre-D 121 vo veľkej sále, vernisáž folklórnej výstavy vo vestibule, pre-
zentácia našich divadelných a folklórnych súborov. Koncom júna zentácia našich divadelných a folklórnych súborov. Koncom júna 
sme mali dve divadelné predstavenia RND: Mužské oddelenie.sme mali dve divadelné predstavenia RND: Mužské oddelenie.

Počas prázdnin sme mali pestré Počas prázdnin sme mali pestré Kultúrne letoKultúrne leto. Otvorenie kultúr-. Otvorenie kultúr-
neho leta bolo spojené s vyžrebovaním víťazov „Za samé jednot-neho leta bolo spojené s vyžrebovaním víťazov „Za samé jednot-
ky leto na jednotku“. V júli na pešej zóne bol detský koncert Fifo  ky leto na jednotku“. V júli na pešej zóne bol detský koncert Fifo  
a Vierka, koncerty slovenských skupín a Vierka, koncerty slovenských skupín Aya a Heľenine oči,Aya a Heľenine oči, spe- spe-
váčkyváčky Marcely Laiferovej. Marcely Laiferovej. V auguste program Kultúrneho leta na  V auguste program Kultúrneho leta na 
pešej zóne pokračoval koncertným vystúpením Moravanky Jana pešej zóne pokračoval koncertným vystúpením Moravanky Jana 
Slabáka. Slabáka. 

„„Púchovské KočkovinyPúchovské Kočkoviny“ v Horných Kočkovciach pre deti a ro-“ v Horných Kočkovciach pre deti a ro-
dičov ponúkli hry, súťaže s divadlami, um. súbormi Púchovskej dičov ponúkli hry, súťaže s divadlami, um. súbormi Púchovskej 
kultúry, bublinovú show, O dvanástich mesiačikoch - bábkové di-kultúry, bublinovú show, O dvanástich mesiačikoch - bábkové di-
vadielko „Dvor zázrakov“ a detskú diskotéku. vadielko „Dvor zázrakov“ a detskú diskotéku. 

Na pešej zóne sme organizovali Na pešej zóne sme organizovali Bažant Kinematograf Bažant Kinematograf z tradič-z tradič-
ného retro autobusu a koncert úsmevno-zábavnej kapely Traky  ného retro autobusu a koncert úsmevno-zábavnej kapely Traky  
z Prešova.z Prešova.

Vo vestibule Divadla Púchov sme uviedli letnú Vo vestibule Divadla Púchov sme uviedli letnú výstavu Milady výstavu Milady 
Ždrnja Ždrnja Zatkané v nitiach, ktorá prezentovala tvorivé experimen-Zatkané v nitiach, ktorá prezentovala tvorivé experimen-
ty autorkinej tvorby abstraktných textilných diel, vyhotovených ty autorkinej tvorby abstraktných textilných diel, vyhotovených 
technikou tkania v ich súčasných podobách. technikou tkania v ich súčasných podobách. 

Počas prázdnin sa uskutočnili Počas prázdnin sa uskutočnili letné tábory v Župnom domeletné tábory v Župnom dome –  – 
Púchovské srdcovky, Od jari do zimy, Čaro (ne)obyčajnej púchov-Púchovské srdcovky, Od jari do zimy, Čaro (ne)obyčajnej púchov-
skej prírody, Spod púchovskej skaly, Tvorivý tábor a Divadelný tá-skej prírody, Spod púchovskej skaly, Tvorivý tábor a Divadelný tá-
bor. Novinkou kultúrneho leta boli i cvičenia vo veľkej sále divadla: bor. Novinkou kultúrneho leta boli i cvičenia vo veľkej sále divadla: 
Body ball – cvičenie s loptami, Letný pilates, Orientálny tanec, Leto Body ball – cvičenie s loptami, Letný pilates, Orientálny tanec, Leto 
s jogou.s jogou.

V septembri sme ukončili kultúrne leto v Europarku pri Župnom V septembri sme ukončili kultúrne leto v Europarku pri Župnom 
dome koncertom hudobnej kapely “dome koncertom hudobnej kapely “DuchoňovciDuchoňovci“. Zazneli najzná-“. Zazneli najzná-
mejšie hity Karola Duchoňa v energickom prevedení hudobníkov mejšie hity Karola Duchoňa v energickom prevedení hudobníkov 
z Banskej Bystrice. V tom istom mesiaci bolo predstavenie pre deti z Banskej Bystrice. V tom istom mesiaci bolo predstavenie pre deti 
Spievankovo a zázračný poklad. V Divadle sa konala slávnostná Spievankovo a zázračný poklad. V Divadle sa konala slávnostná 
akadémia Udržiavanie folklórnych tradícii pri príležitosti 25. vý-akadémia Udržiavanie folklórnych tradícii pri príležitosti 25. vý-
ročia založenia ročia založenia FSk ZáriečankaFSk Záriečanka. Na pešej zóne vystúpila skupina . Na pešej zóne vystúpila skupina 
KmeťobandKmeťoband..

Dňa 9.9. sa konala vernisáž Dňa 9.9. sa konala vernisáž výstavy Púchovské artformácievýstavy Púchovské artformácie, , 
kolektívna výstava tvorby súčasných púchovských, regionálnych  kolektívna výstava tvorby súčasných púchovských, regionálnych  
i zahraničných umelcov a výtvarníkov. i zahraničných umelcov a výtvarníkov. 

Dňa 18.9. sme už za sprísnených protipandemických opatrení Dňa 18.9. sme už za sprísnených protipandemických opatrení 
spolu s mestom Púchov zorganizovalispolu s mestom Púchov zorganizovali XXII. Púchovský jarmok, XXII. Púchovský jarmok,  
netradične v „Europarku“ Sprevádzal ho pestrý kultúrny program: netradične v „Europarku“ Sprevádzal ho pestrý kultúrny program: 
Edo Drewo, Vlk a zajac, rozprávka, chodúliar Albín, CVČ, ZUŠ Pú-Edo Drewo, Vlk a zajac, rozprávka, chodúliar Albín, CVČ, ZUŠ Pú-
chov, detské folklórne skupiny Púchovskej kultúry, Angelika Viš-chov, detské folklórne skupiny Púchovskej kultúry, Angelika Viš-
ňovská - folková speváčka, koncert kapely The Rockig balls. Večer ňovská - folková speváčka, koncert kapely The Rockig balls. Večer 
na pešej zóne koncert skupiny na pešej zóne koncert skupiny PolemicPolemic. Na druhý deň zábavný . Na druhý deň zábavný 
program pokračoval show Zdeňka Izera „Na plne coole“. Koncom program pokračoval show Zdeňka Izera „Na plne coole“. Koncom 
septembra sme vo veľkej sále divadla privítali: „Divadlo na hojdač-septembra sme vo veľkej sále divadla privítali: „Divadlo na hojdač-
ke“ s rozprávkou Trpaslík. ke“ s rozprávkou Trpaslík. 

V októbri sa konala vernisáž V októbri sa konala vernisáž výstavy „Stretnutie priateľov“výstavy „Stretnutie priateľov“ po  po 
skončení 18. medzinárodného výtvarného sympózia v Belušských skončení 18. medzinárodného výtvarného sympózia v Belušských 
Slatinách, na ktorom sa zúčastnili umelci z Čiech, Poľska a Sloven-Slatinách, na ktorom sa zúčastnili umelci z Čiech, Poľska a Sloven-
ska. Súčasťou vernisáže bol krst knihy „Teplo dlane“ Jaroslava Mar-ska. Súčasťou vernisáže bol krst knihy „Teplo dlane“ Jaroslava Mar-
tiša s ilustráciami Zdeňka Netopila. tiša s ilustráciami Zdeňka Netopila. 

Na pešej zóne pri príležitosti Na pešej zóne pri príležitosti Mesiac úcty k staršímMesiac úcty k starším a všetkým  a všetkým 
Jubilantom mesta v roku 2021 bol venovaný koncert hudobnej Jubilantom mesta v roku 2021 bol venovaný koncert hudobnej 
skupiny Akropola s hosťom skupiny Akropola s hosťom Števom HruštincomŠtevom Hruštincom. Posledná nedeľa . Posledná nedeľa 
v mesiaci patrila deťom a rozprávke Klaudiáda. Novinkou bol i „Ve-v mesiaci patrila deťom a rozprávke Klaudiáda. Novinkou bol i „Ve-
čer púchovských svetlonosov“. Výstava vyrezávaných tekvíc pred čer púchovských svetlonosov“. Výstava vyrezávaných tekvíc pred 
Divadlom Púchov a prácami žiakov základných škôl, CVČ, ZUŠ, rôz-Divadlom Púchov a prácami žiakov základných škôl, CVČ, ZUŠ, rôz-
nych klubov našich dôchodcov. nych klubov našich dôchodcov. 

Vo veľkej sále sme mali podujatie k „100. výročie slovenskej kine-Vo veľkej sále sme mali podujatie k „100. výročie slovenskej kine-
matografie: matografie: Zem spievaZem spieva“ - výročie vzniku slovenskej kinematogra-“ - výročie vzniku slovenskej kinematogra-
fie sme si pripomenuli nemým filmom režiséra Karela Plicku Zem fie sme si pripomenuli nemým filmom režiséra Karela Plicku Zem 
spieva z roku 1933, ktorý hudobne sprevádzali účinkujúci zo ZUŠ spieva z roku 1933, ktorý hudobne sprevádzali účinkujúci zo ZUŠ 
Púchov. Púchov. 

V novembri sa konala v divadle vernisáž V novembri sa konala v divadle vernisáž výstavy ZUŠ Púchov výstavy ZUŠ Púchov 
„Púchovské parafrázy“.„Púchovské parafrázy“. Na výstave boli ocenené práce 1. ročníka  Na výstave boli ocenené práce 1. ročníka 
celoslovenskej súťaže, ktorej ústrednou témou bol surrealizmus. celoslovenskej súťaže, ktorej ústrednou témou bol surrealizmus. 

Skupina Polemic a jej koncert na pešej zóneSkupina Polemic a jej koncert na pešej zóne

Na Púchovskom jarmoku vystúpili aj mažoretky z CVČNa Púchovskom jarmoku vystúpili aj mažoretky z CVČ

Púchovské Kočkoviny v Horných KočkovciachPúchovské Kočkoviny v Horných Kočkovciach
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V decembri spolu s organizáciami seniorov sme zorganizovali V decembri spolu s organizáciami seniorov sme zorganizovali 

rozsvietenie vianočných stromčekov pred Divadlom v Púchove. rozsvietenie vianočných stromčekov pred Divadlom v Púchove. 
Dňa 16.12.2021 sme si Dňa 16.12.2021 sme si výstavou 100 rokov v púchovskom kinevýstavou 100 rokov v púchovskom kine  
pripomenuli prvé kinematografické premietanie Púchove. Nový pripomenuli prvé kinematografické premietanie Púchove. Nový 
rok 2022 sme privítali slávnostným ohňostrojom pre občanov rok 2022 sme privítali slávnostným ohňostrojom pre občanov 
mesta.mesta.

KinoKino
Kapacita kinosály je 84 sedadiel. Z dôvodu epidemiologic-Kapacita kinosály je 84 sedadiel. Z dôvodu epidemiologic-

kej situácie bola prevádzka kina od 19.10.2020 do 5.6.2021 a od kej situácie bola prevádzka kina od 19.10.2020 do 5.6.2021 a od 
27.11.2021 do konca roka zatvorená. V lete a na jeseň 2021 sme 27.11.2021 do konca roka zatvorená. V lete a na jeseň 2021 sme 
premietali 81 filmov, počet odohratých predstavení 141, celkový premietali 81 filmov, počet odohratých predstavení 141, celkový 
počet divákov za uvedené obdobie 3.559. Najúspešnejším filmom počet divákov za uvedené obdobie 3.559. Najúspešnejším filmom 
bol film BLACK WIDOW a detská animovaná rozprávka Baby šéf: bol film BLACK WIDOW a detská animovaná rozprávka Baby šéf: 
Rodinný podnik. Dňa 16.10. sme mali premietanie v rámci akcie Rodinný podnik. Dňa 16.10. sme mali premietanie v rámci akcie 
„Noc v kine“ a 1x mesačne premietanie filmu pre divákov z Denné-„Noc v kine“ a 1x mesačne premietanie filmu pre divákov z Denné-
ho centra seniorov Púchov.ho centra seniorov Púchov.

KurzyKurzy
Na začiatku roka 2021 bola v budove Divadla pre COVID-19 poza-Na začiatku roka 2021 bola v budove Divadla pre COVID-19 poza-

stavená všetka činnosť kurzov. Kurz Pilates sa vyučoval pravidelne stavená všetka činnosť kurzov. Kurz Pilates sa vyučoval pravidelne 
dvakrát v týždni prostredníctvom online kurzu, šesť skupín kurzu dvakrát v týždni prostredníctvom online kurzu, šesť skupín kurzu 
anglický jazyk sa tiež vyučoval online. Od mája prebiehali obme-anglický jazyk sa tiež vyučoval online. Od mája prebiehali obme-
dzenom počte podľa platných opatrení ÚVZ SR v budove divadla dzenom počte podľa platných opatrení ÚVZ SR v budove divadla 
kurzy: body ball, kalanetika, orientálny tanec, kurz šitia. Od sep-kurzy: body ball, kalanetika, orientálny tanec, kurz šitia. Od sep-
tembra do konca roka prebiehali kurzy podľa aktuálneho Covid tembra do konca roka prebiehali kurzy podľa aktuálneho Covid 
automatu.automatu.

Oddelenie MédiaOddelenie Média
Púchovské novinyPúchovské noviny
Vydavateľom Púchovských novín je Púchovská kultúra, s.r.o. od Vydavateľom Púchovských novín je Púchovská kultúra, s.r.o. od 

februára 2017. V roku 2021 vyšlo 45 čísel v pravidelnom náklade februára 2017. V roku 2021 vyšlo 45 čísel v pravidelnom náklade 
8.000 výtlačkov. Tlačenie novín zabezpečuje tlačiareň Mafraprint 8.000 výtlačkov. Tlačenie novín zabezpečuje tlačiareň Mafraprint 
Olomouc, distribúciu robí mestská spoločnosť Podnik technických Olomouc, distribúciu robí mestská spoločnosť Podnik technických 
služieb mesta, s.r.o. Redakciu Púchovských novín tvoria: RNDr. služieb mesta, s.r.o. Redakciu Púchovských novín tvoria: RNDr. 
Slavomír Flimmel - šéfredaktor, spravodajstvo, fotografovanie, Slavomír Flimmel - šéfredaktor, spravodajstvo, fotografovanie, 
grafická príprava novín do tlače, webová stránka www.puchovske-grafická príprava novín do tlače, webová stránka www.puchovske-
noviny.sk a Facebook Púchovských novín, Ing. Milan Podmaník - noviny.sk a Facebook Púchovských novín, Ing. Milan Podmaník - 
externý redaktor pre športové a policajné spravodajstvo, jazykové externý redaktor pre športové a policajné spravodajstvo, jazykové 
korektúry a grafickú úpravu, Mgr. Paulína Luhová – plošná a riad-korektúry a grafickú úpravu, Mgr. Paulína Luhová – plošná a riad-
ková inzercia, marketing, grafika. Púchovské noviny majú od roku ková inzercia, marketing, grafika. Púchovské noviny majú od roku 
2015 webovú stránku www.puchovskenoviny.sk dopĺňanú každo-2015 webovú stránku www.puchovskenoviny.sk dopĺňanú každo-
denne, noviny sú aktívne aj na sociálnej sieti Facebook, kde majú denne, noviny sú aktívne aj na sociálnej sieti Facebook, kde majú 
viac ako 3.200 sledovateľov. viac ako 3.200 sledovateľov. 

Púchovská televíziaPúchovská televízia
Poslanci mestského zastupiteľstva koncom roka 2019 odsúhla-Poslanci mestského zastupiteľstva koncom roka 2019 odsúhla-

sili návrh, aby v roku 2020 Púchovská televízia z úsporných dôvo-sili návrh, aby v roku 2020 Púchovská televízia z úsporných dôvo-
dov pozastavila svoju licenciu. Spravodajstvo z nášho regiónu od  dov pozastavila svoju licenciu. Spravodajstvo z nášho regiónu od  
1. marca 2020 zabezpečuje televízny kanál TV Považie, prostred-1. marca 2020 zabezpečuje televízny kanál TV Považie, prostred-
níctvom ktorého sa vysiela Púchovský magazín a záznamy z mest-níctvom ktorého sa vysiela Púchovský magazín a záznamy z mest-
ských zastupiteľstiev. Spoločnosť MEDIA Považie, s.r.o. vyrába jed-ských zastupiteľstiev. Spoločnosť MEDIA Považie, s.r.o. vyrába jed-
notlivé príspevky pre objednávateľa a následne ich spracúva do notlivé príspevky pre objednávateľa a následne ich spracúva do 
relácie Púchovský magazín v dĺžke 25 minút týždenne (spravodaj-relácie Púchovský magazín v dĺžke 25 minút týždenne (spravodaj-
stvo, šport a kultúra). Spoločnosť MEDIA servis PB, s.r.o. zabezpe-stvo, šport a kultúra). Spoločnosť MEDIA servis PB, s.r.o. zabezpe-
čuje 4x denne vysielanie relácie Púchovský magazín prostredníc-čuje 4x denne vysielanie relácie Púchovský magazín prostredníc-
tvom regionálnej televízie TV Považie.tvom regionálnej televízie TV Považie.

Kultúra v Púchove v roku 2022Kultúra v Púchove v roku 2022
Našou najväčšou túžbou je opäť prilákať divákov do divadla a vy-Našou najväčšou túžbou je opäť prilákať divákov do divadla a vy-

tvoriť im bezpečné a pohodlné prostredie. Máme pripravený plán tvoriť im bezpečné a pohodlné prostredie. Máme pripravený plán 
na všetky mestské kultúrne akcie v roku 2022. Pokračovať chceme na všetky mestské kultúrne akcie v roku 2022. Pokračovať chceme 
v kultúrnych akciách, ktoré sa nám osvedčili - MDD pred divad-v kultúrnych akciách, ktoré sa nám osvedčili - MDD pred divad-
lom, Deň otvorených dverí a taktiež pravidelné výstavy seniorov lom, Deň otvorených dverí a taktiež pravidelné výstavy seniorov 
pred divadlom. Premietanie kina chceme organizovať aspoň raz pred divadlom. Premietanie kina chceme organizovať aspoň raz 
za mesiac aj vo veľkej sále divadla a taktiež chceme pokračovať  za mesiac aj vo veľkej sále divadla a taktiež chceme pokračovať  
v organizovaní vernisáží výstav vo vestibule nášho divadla. V rámci v organizovaní vernisáží výstav vo vestibule nášho divadla. V rámci 
Župného domu chceme uskutočniť viac detských denných tábo-Župného domu chceme uskutočniť viac detských denných tábo-
rov so zaujímavým programom. Verím, že rov so zaujímavým programom. Verím, že Folklórny Púchov 2022Folklórny Púchov 2022  
sa nám v spolupráci s mestom, podarí uskutočniť už v zrekonštru-sa nám v spolupráci s mestom, podarí uskutočniť už v zrekonštru-
ovanom amfiteátri „Ilonka“ na Lachovci v plánovanom júnovom ovanom amfiteátri „Ilonka“ na Lachovci v plánovanom júnovom 
termíne.termíne.

Pavol Pivko, konateľ spoločnosti  Pavol Pivko, konateľ spoločnosti  
Foto: Slavomír FlimmelFoto: Slavomír Flimmel

Večer svetlonosov pripravili púchovskí senioriVečer svetlonosov pripravili púchovskí seniori

Vernisáž medzinárodnej výstavy „Stretnutie priateľov“Vernisáž medzinárodnej výstavy „Stretnutie priateľov“

Oslava 25.výročia založenia FSk ZáriečankaOslava 25.výročia založenia FSk Záriečanka



zdraviezdravie 1111

Svetom sa rýchlo šíri nový variant ko-
ronavírusu omikron, ktorý čoskoro za-
čne dominovať aj na Slovensku. Je veľmi 
nákazlivý, infikuje očkovaných aj ľudí po 
prekonaní covidu a napriek tomu, že ak-
tuálne sa počty nakazených i hospitalizo-
vaných pacientov u nás znižujú, všetko sa 
môže s nástupom omikronu zmeniť.

Na rozdiel od predchádzajúcich varian-
tov koronavírusu je v prípade omikronu 
ťažšie určiť, či máte covid, nádchu alebo 
chrípku. Vyznačuje sa totiž niektorými 
odlišnými príznakmi ako jeho predchod-
covia. Jedným z hlavných symptómov je 
škrabanie v krku, extrémna únava alebo 
bolesti svalov. Pozitívnou správou, je, že 
spôsobuje menej závažné ochorenie. Vý-
razne menej často spôsobuje zlyhávanie 
pľúc s nutnosťou hospitalizácie a s nut-
nosťou kyslíkovej terapie. Hoci je priebeh 
omikronu miernejší, napriek tomu môže 
vyvolať zlyhávanie pľúc, ale aj smrť. Stále 
totiž ide o ochorenie, ktoré je mnohoná-
sobne nebezpečnejšie než chrípka.

Mnohí odborníci sú však už teraz op-
timisti. Koronavírus bude s najväčšou 
pravdepodobnosťou stále slabnúť, pre-
tože ľudia si vyvinú prirodzenú imunitu  
a nakoniec sa z neho stane obyčajná nád-
cha. V Británii dokonca omikron vďaka 
vysokej zaočkovanosti obyvateľstva už 
dnes prirovnávajú k chrípke, na Sloven-
sku je však situácia s vakcináciou úplne 
iná (aktuálne je u nás aspoň prvou dáv-
kou zaočkovaných len približne 60 % ľudí 
nad 18 rokov).

Čo sa týka efektivity vakcín a efektivity 
imunity po prekonaní nákazy, naďalej 
platí, že nič nás na sto percent neochráni 
pred infekciou, očkovanie aj prekonanie 
však chránia pred ťažkým priebehom. 
Ľudia s posilňujúcou dávkou vírus opro-
ti neočkovaným prenášajú s menšou 
pravdepodobnosťou, bez ohľadu na vari-
ant. „Štúdie ukazujú, že očkovanie posky-
tuje aj pri omikron variante vysoký stu-
peň ochrany pred závažným priebehom 
ochorenia a hospitalizáciou. Podľa naj-
novších dôkazov poskytuje posilňovacia 
(booster) dávka lepšiu ochranu pred omi-
kron variantom ako základná očkovacia 
schéma. Dáta z Juhoafrickej republiky 
ukazujú, že osoby očkované dvoma dáv-
kami majú približne 70 % ochranu pred 
hospitalizáciou. Podľa údajov zo Spo-
jeného kráľovstva ochrana pred ocho-
rením síce časom klesá, ale aj niekoľko 
mesiacov po posilňovacej dávke vakcíny 
chránia pred hospitalizáciou až na 90 %,“ 
píše sa v stanovisku slovenského Štátne-
ho ústavu pre kontrolu liečiv.

Omikron pripomína prechladnutie
Sezóna respiračných ochorení je v pl-

nom prúde a okrem bežného prechlad-
nutia, chrípky či aktuálne dominant-
ného variantu covidu delta nastupuje 
omikron, ktorý komplikuje diagnostiku 
týchto ochorení na základe príznakov. Už 
ani delta či iné varianty koronavírusu sa 
v niektorých prípadoch nedali bez dia-
gnostického testu odlíšiť od bežnej nád-
chy. Oproti delte vyvoláva omikron oveľa 
menej často stratu čuchu a chuti. Častej-
šie sa objavuje bolesť hrdla, ochorenie 
môže pripomínať dokonca angínu. Asi  
u 70 % nakazených patrí medzi základné 
príznaky plný nos, u viac ako polovice 

ľudí je prítomná ťažká únava a bolesť hla-
vy. Typické je aj nočné potenie či suchý 
kašeľ. Na rozdiel od prvotných variantov 
sa pri omikrone oveľa menej objavuje 
vysoká horúčka. V prípade starších ľudí  
s chronickým ochorením, ako je naprí-
klad cukrovka alebo ochorenie srdca, 
však môže nákaza omikronom spôsobiť 
vážne komplikácie. Hoci je pravdepo-
dobnosť, že nakazení skončia v nemoc-
nici, o 80 % nižšia ako pri akomkoľvek 
inom variante, stále nemôžeme hovoriť  
o bežnom prechladnutí či chrípke.

Päť typických príznakov omikronu: 
únava, nočné potenie, škrabanie v krku, 

suchý kašeľ, mierne bolesti svalov.
Prejavy „bežnej“ nádchy: nádcha  

s vodnatým sekrétom, sťažené dýchanie, 
kýchanie, kašeľ, bolesti hlavy a únava, 
zvýšená teplota do 38 °C.

Chrípka: nastupuje náhle a plný rozvoj 
príznakov nastáva v priebehu pár hodín. 
Typická je horúčka (teplota okolo 39° 
Cel zia aj viac) sprevádzaná pocitom zim-
nice s triaškou, silné bolesti hlavy, častá je 
svetloplachosť a bolesti očí pri pohyboch 
očných buliev, bolesti svalov a kĺbov ce-
lého tela (toto je často jeden z úvodných 
príznakov chrípky). Vodnatá sekrécia  
z nosa nebýva taká výrazná ako napríklad 
pri prechladnutí, kašeľ a bolesti hrdla na-
stupujú neskôr. Dominuje postihnutie 
celého organizmu – celková únava.

Angína: teplota pri angíne býva spravi-
dla nad 38 °C, v popredí sú bolesti hrdla, 
hlavne pri prehĺtaní, červená sliznica úst-
nej dutiny, zväčšené podnebné mandle, 

spravidla s bieložltými čapmi, zväčšené  
a bolestivé lymfatické uzliny na krku, 
kašeľ. Liečba angíny spočíva v podávaní 
antibiotík a má byť plne v rukách lekára. 
Antibiotická liečba priemerne trvá 7 až 
10 dní (liekom prvej voľby je penicilín uží-
vaný 10 dní, pri alergii naň sa predpisuje 
klaritromicín na 7 dní).

Liečba vírusových ochorení liekmi
Lieky na zníženie prekrvenia sliznice 

nosa a zmiernenie jej opuchu – podávajú 
sa lokálne formou nosných kvapiek ale-
bo sprejov, pôsobia cielene tam, kde je to 
najviac potrebné. Na trhu je pomerne ši-
roké spektrum prípravkov obsahujúcich 

nafazolin, oxymethazolin, xylometha-
zolin a ďalšie účinné látky z tohto radu,  
a to v rôznych koncentráciách, pričom 
väčšina z nich je určená deťom od 12 rokov  
a dospelým. Malým deťom od dvoch ro-
kov možno aplikovať tieto liečivá v níz-
kych koncentráciách, napr. oxymethazo-
lin alebo xylomethazolin 0,05 %.

Na rozdiel od sympatomimetík je mor-
ská voda šetrnejšia k samotnej nosovej 
sliznici, prispieva k obnoveniu jej čistiacej 
funkcie a nevedie k vytvoreniu návyku. 
Tieto lieky možno podávať aj dojčatám 
a malým deťom, pričom dĺžka podávania 
nie je obmedzená a nie sú ani návykové.

Podávanie antihistaminík má zmysel 
najmä u alergikov, kde zápal prebieha 
búrlivejšie. Vhodné sú kombinované pre-
paráty sympatomimetiká spolu s antihis-
taminikom (napr. preparáty vo forme 
kvapiek, aerodisperzie či gély).

Liečba kašľa závisí od jeho druhu – na 

suchý, dráždivý kašeľ sú vhodné antitu-
siká, na vlhký kašeľ sa podávajú muko-
lytiká a expektoranciá. V prípade bolesti 
hrdla je v lekárňach dostupné veľké 
množstvo lokálne účinkujúcich liekov  
v rôznych formách. Obsahujú lokálne 
účinkujúce dezinfekčné látky a aneste-
tiká. Užívanie lokálnych dezinficiencií 
(iódovaný povidón, chlorhexidin, benzy-
damín a iných) zníži bolestivé pocity pa-
cienta, ale zároveň redukuje nákazlivosť 
vydychovanými kvapôčkami.

Lieky potláčajúce horúčku a bolesť
Bežné prechladnutie nebýva spravidla 

sprevádzané horúčkou, ale len zvýšený-
mi teplotami do 38,0 °C. Nie je vhodné 
takto zvýšenú teplotu znižovať antipy-
retikami (napr. paracetamol, ibuprofén), 
keďže ide o reakciu nášho imunitného 
mechanizmu, ktorý sa snaží infekciu zli-
kvidovať. Je potrebné uvedomiť si, že 
väčšina vírusov prežíva pri teplote 33 až 
37 °C a pri vyšších teplotách hynie. Zni-
žovanie teploty je vhodné až pri výstupe 
nad 38,5 °C, čo však už býva prejavom 
komplikácie prechladnutia (vznik dru-
hotnej bakteriálnej infekcie) alebo nejde 
o prechladnutie, ale o vážnejšiu vírusovú 
chorobu, najčastejšie chrípku či covid.  
U detí do 12 rokov sa nikdy neodporúča 
podávať liek s obsahom kyseliny ace-
tylsalicylovej vzhľadom na možný rozvoj 
Reyovho syndrómu. Ide o postihnutie 
mozgu a pečene, ktoré sa môže končiť 
smrťou.

Antibiotiká
Antibiotiká účinkujú len pri bakteri-

álnych, nie vírusových infekciách. Od-
líšenie patogénov je v drvivej väčšine 
prípadov jednoduché (sezónnosť výsky-
tu, klinické príznaky, teplota, charakter 
hlienov, počet bielych krviniek, hodnota 
sedimentácie, hodnota zápalového mar-
keru CRP a pod.), a preto nie je namieste 
paušálne predpisovanie antibiotík pri ví-
rusových nákazách.

Podporná liečba
Dostatočný príjem tekutín (aspoň tri 

litre denne) je nevyhnutný na pokrytie 
strát tekutín, ktoré vznikajú potením  
a zvýšenou sekréciou slizníc. Pod te-
kutinami sa myslí hlavne prísun vody, 
bylinných čajov (odporúča sa lipový) 
alebo prírodných štiav. Zinok a vitamín 
D podávané bezprostredne po nástupe 
príznakov (do 24 hodín) môže zabrzdiť 
množenie vírusov, a tak priaznivo ovplyv-
niť priebeh choroby.

Podávanie preparátov z echinacey sa 
odporúča dospelým a deťom starším 
ako 12 rokov. Vo väčšine klinických štúdií 
sa potvrdil pozitívny účinok pri liečbe 
prechladnutia, ak sa liek začne užívať na 
začiatku ochorenia. Preventívny účinok 
(ochrana pred vznikom prechladnutia) 
však tieto preparáty nemajú.

Kurací vývar je vo všeobecnosti od-
porúčaný jednak pre protizápalový úči-
nok vyvolaný ovplyvnením niektorých 
buniek imunitného systému organizmu, 
jednak pre uľahčenie odtoku nosového 
sekrétu. Zvlhčený vzduch v izbe pacienta 
pomáha zmierniť podráždenú vysušenú 
sliznicu nosa a nepriaznivo pôsobí na sa-
motné vírusy (lepšie sa im darí v suchom 
prostredí).

NPZ

Omikron, chrípka alebo prechladnutie: Ako ich odlíšiť?
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Organizácia Spojených Národov vyhlásila rok 2022 
za Medzinárodný rok skla. Sklo má totiž nielen eko-
logický ale aj vedecký, ekonomický, ale aj kultúrny 
potenciál. Medzinárodný rok skla si môže pripomí-
nať aj mesto Púchov vďaka Spojenej škole, I. Krasku 
Púchov, ktorá od roku 2019 spája na Kolonke dve 
školy Strednú odbornú školu sklársku a Strednú od-
bornú školu. Aká je história sklárskeho vzdelávania  
v regióne? 

Založenie sklárskej školy malo obrovský význam 
pre slovenský sklársky priemysel. Vznik školy sa spá-
ja s rokom 1892, kedy vznikla najväčšia sklárska ro-
dinná firma Schreiberovcov v Lednických Rovniach. 
V roku 1949 sa v Stredisku pracujúceho dorastu, 
neskôr v Závodnej učňovskej škole začali pripravovať 
prví mladí sklári v troch učebných odboroch, podľa 
potreby vtedajšej sklárne. I keď učňovské školstvo 
malo pri Spojených sklárňach už určité tradície,  
s výchovou sklárskych technikov – stredoškolákov 
sa prvýkrát začalo v školskom roku 1958-1959 v Bra-
tislave pri SPŠCH s novokoncipovaným odborom 
– technológia skla. Nasledujúci rok pokračoval už  
v novootvorených priestoroch v Lednických Rov-
niach, kde okrem dennej formy štúdia boli otvore-
né aj mimoriadne formy štúdia – večerné, diaľkové  
a externé. V roku 1970 bolo teoretické vyučovanie 
vyčlenené do novozrekonštruovaných priestorov 
Strednej priemyselnej školy chemickej v Púchove  

a rozšírilo svoje učebné odbory. S rokom 1978 sa te-
oretická výučba opäť realizovala v Lednických Rov-
niach a príprava sa rozšírila o ďalšie učebné odbory: 
strojník sklárskych automatov, mechanik – opravár, 
obrábač kovov a sklárska výroba. V roku 1982 sa vy-
tvorilo Stredné odborné učilište sklárske (SOU) ako 
najväčšie sklárske učilište s 224 žiakmi. Dôležitým 
krokom bolo otvorenie študijného odboru umelec-
ko-remeselné spracovanie skla v roku 1988 a škola 
mohla v sklárskom odbore ponúknuť úplné stredné 
vzdelanie s maturitou. 

Vývoj školy nezastal ani v nasledujúcom desaťročí. 
V roku 1993 vznikla popri učilišti Stredná priemysel-
ná škola sklárska so zameraním na prípravu samo-
statných umeleckých výtvarníkov a tento zámer sa 
posilnil jej zmenou na Školu úžitkového výtvarníctva 
(ŠÚV). Zlúčením oboch škôl SOU a ŠÚV v roku 2001 

vznikla Združená stredná škola sklárska, ktorá otvo-
rila ďalšie nové odbory a možnosť pomaturitného 
vzdelávania. Napokon v roku 2008 dostala škola ná-
zov Stredná odborná škola sklárska, ktorý škola nesie 
dodnes.

Dynamický vývoj školy a zmeny neskončili, škola 
poskytovala odborné vzdelávanie v širokom spektre 
technického aj umeleckého zamerania. Od roku 2015 
začala projekt duálneho vzdelávania s podporou na-
jväčších sklárskych firiem na Slovensku – miestneho 
výrobcu nápojového skla Rona, výrobcu obalového 
skla Vetropack v Nemšovej, a výrobcu Freedom Ju-
niors v Čadci, ktoré čelia nedostatku kvalifikovaných 
pracovníkov. Študenti majú možnosť získať cenné 
praktické skúsenosti priamo v technicky a technolo-
gicky vyspelých prevádzkach a pripraviť sa na výkon 
povolania.

Od septembra 2019 uzatvorila škola kapitolu svojej 
existencie v Lednických Rovniach v tesnej blízkosti 
miestnej sklárne Rona a presťahovala sa do nového 
sídla v Púchove. Spojením SOŠ I. Kraska v Púchove a 
SOŠ sklárskej vznikla Spojená škola I. Krasku, v ktorej 
pokračuje aj sklárske vzdelávanie. Stredná odborná 
škola sklárska pripravuje pre budúcich odborníkov  
v školskom roku 2022/2023 vzdelanie:

Výtvarné spracúvanie skla
 - výroba sklenej vitráže
 - maľovanie a leptanie skla
Mechanik nastavovač
Operátor sklárskej výroby
 - brúsenie skla
 - výroba dutého a lisovaného skla
Umelecko-remeselné zameranie prezentuje štúdi-

um odboru Výtvarné spracúvanie skla so zameraním 
na výrobu sklenej vitráže a maľbu skla. Okrem toho si 
absolventi školy po skončení maturity môžu dorobiť 
aj vyššie pomaturitné štúdium, kde získavajú akade-
mický titul DiS. Kto má záujem o umelecké vzdelanie, 
môže pokračovať v štúdiu na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave alebo na Fakulte priemysel-
ných technológií v Púchove, či pedagogických VŠ. Za 
roky svojej existencie škola pripravila do života veľa  
v praxi uznávaných odborníkov a špičkových dizaj-
nérov/výtvarníkov v sklárskych profesiách. 

Bývalý absolvent Patrik Illo je predstaviteľ súčas-
ného vizuálneho umenia a rešpektovaný sklársky di-
zajnér. Pôsobí ako hlavný dizajnér a vizuálny umelec  

v spoločnosti Rona a.s. Venuje sa dizajnu skla, expe-
rimentálnemu dizajnu, tvorbe objektov a inštalácií. 
Od roku 2010 je vedúcim Ateliéru SKLO na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave. Je laureátom vi-
acerých cien udeľovaných za dizajn. Svoje práce pre-
zentuje na samostatných aj skupinových výstavách 
na Slovensku a v zahraničí ako aj v rôznych publiko-
vaných zbierkach. Ďalším úspešným sklárom a pod-
nikateľom je púchovský rodák Peter Ďuriš, a takto 
by sme mohli pokračovať v písaní ešte veľmi dlhého 
zoznamu úspešných absolventov. 

Sklárska škola sa zapája do rôznych medzinárod-
ných projektov, vrámci ktorých žiaci školy mali mož-
nosť zúčastniť sa na stážach v renomovaných firmách 
a vzdelávacích inštitúciách v Taliansku, Španielsku, 
Čechách, Rakúsku a Francúzsku. Žiaci sa pravidelne 
zúčastňujú na odborných súťažiach poriadaných MH 
a MŠ SR, sympóziách, kultúrnych a vedomostných 
podujatiach, ale aj na rôznych prezentačno-predaj-
ných výstavách. Žiaci sa svojími výrobkami môžu 
pýšiť na ministerstve školstva alebo v Trenčianskom 
samosprávnom kraji a iných organizáciách. Ich prácu 
ako aj prácu ďalších kreatívnych študijných odborov 
je možné vidieť na pripravovanej marcovej výstave  
v Mestskom Divadle Púchov, na ktorú Vás srdečne 
pozývame. Oslavujte tak Medzinárodný rok skla spo-
lu s nami.                Lenka Jancíková, riaditeľka školy

Medzinárodný rok skla môže oslavovať aj mesto 
Púchov vďaka Spojenej škole I. Krasku

O prácu študentov sa zaujímajú významní hostia. 

Piestory nových sklárskych dielní v Spojenej škole Kolonka v Púchove 
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KINO
Premietanie bude v zmysle opatrení ÚVZ SR - v režime OČKOVANÍ - PREKONANÍ!

Piatok 28.1.  17:30   POMSTITEĽ 
Komédia o tom, ako sa pražský herec Anton Dvořák prepije až na planétu Mars. Na 
svojej ceste Anton príde o prácu, stratí manželku, nájde priateľstvo, ochutná pomstu, 
stretne sa so svojim stvoriteľom a dodrží sľub, ktorý dal svojmu synovi.  MP od 15 rokov 
- ASFK - 93 min. - ČR – komédia. Vstupné  4 €. 

Piatok 28.1.  19:45   MATRIX RESURRECTIONS 
Pokračovanie kultovej trilógie Matrix príde do slovenských kín v decembri! Kea-
nu Reeves a Carrie-Ann Moss sa vracajú v úlohách Nea a Trinity, obklopení ďalšími 
známymi tvárami v uchvacujúcom príbehu, do ktorého sa túžia vrátiť milióny divákov 
na celom svete! MP od 15 rokov – Continentalfilm – 155 min. – USA – akčný-sci-fi – tit-
ulky. Vstupné  5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné  4 €.

Nedeľa 30.1.  15:30   SPIEVAJ 2
Veľké sny a ešte väčšie hudobné hity. To je svet Bustera Moona, odvážneho koalá-
ka, ktorý sa odhodlal usporiadať najväčšiu talentovú show. Aj napriek tomu, že 
Buster musel zdolávať prekážky, ktoré by porazili aj slona, tak v animovanej komé-
dii Spievaj sa mu to podarilo. A pretože s jedlom rastie chuť, čakajú v pokračovaní 
na Bustera a jeho partičku spevákov oveľa väčšie výzvy. MP – Cinemart – 110 min. 
– USA – animovaná komédia – SD. Vstupné  5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP, vstupné  4 €. 

Nedeľa 30.1.  18:00.   WEST SIDE STORY!
Muzikál West Side Story podľa scenára od Tonyho Kushnera, držiteľa Pulitzerovej ceny 
a Tony a v réžii oscarového Stevena Spielberga prináša klasický príbeh rivality a mladej 
lásky v New Yorku v roku 1957. West Side Story je filmová adaptácia pôvodného pred-
stavenia na Broadwayi z roku 1957. Pôvodnú choreografiu vytvoril Jerome Robbins 
podľa scenára Arthura Laurentsa, hudbu zložil Leonard Bernstein. Film prináša príbeh 
lásky a rivality medzi členmi dvoch teenegerských pouličných gangov Jest a Sharks 
grupujúcich sa z dvoch rôznych etnických skupín prisťahovalcov z Portorika a potom-
kami prisťahovalcov z Európy. MP od 12 rokov – Cinemart – 156 min. – USA – muzikál 
– titulky. Vstupné  5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP, vstupné  4 €. 
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ŠROTOVNÉ
NA RÁMY

26.-31.1.2022

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK     WWW.DROPTIC.SK   

OČNÁ OPTIKA DOCTOR OPTIC
MORAVSKÁ 11 (PAMÄTNÁ FARA)

PÚCHOV
0915 378 744 PUCHOV@DROPTIC.SK

PRINESTE K NÁM SVOJE STARÉ OKULIARE 
A MY VÁM DÁME NA NOVÉ ZĽAVU 20€ *

* PLATÍ PRI ZAKÚPENÍ KOMPLETNÝCH DIOPTRICKÝCH OKULIAROV A ZĽAVY SA NEKOMBINUJÚ

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 25.1.
Polievka: Karotková na kyslo 
1. Karlovarský hovädzí guláš s 
maslovými haluškami
2. Francúzske zemiaky s údeninou,  
kyslá uhorka
Streda: 26.1.
Polievka: Bavorská-fazuľová 
1. Čevabčiči, varené zemiaky,  
horčica+ cibuľa
2. Morčacie prsia “Exlusív” (šunka, niva, 
šampióny), dusená ryža
Štvrtok:27.1.
Polievka: Krupicová s vajíčkom 
1. Bravčový rezeň v karotkovom cestíčku, 
zemiaková kaša, uhorka
2. Kuracie prsia “Hawai” (ananás,  
smotana ,hrozienka, karí), dusená ryža
Piatok: 28.1.
Polievka: Hŕstková 
1. Kurací stehenný ražník so slaninkou, 
paprikou, cuketou, šampiónmi
2. Údená krkovička, zemiakový šalát  
s majonézou

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 25. 1. 
Polievka: Zeleninová biela, chlieb 
1. Bravčový rezeň „Šport“ (prírodný 
zapečený rezeň so syrom, šunkou  
a zeleninou),opekané zemiaky
2. Zemiakové šúľance s makom  
a maslom
3. Grilovaný encián, opekané zemiaky, 

brusnicová omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu
Streda: 26. 1.  
Polievka: Slepačí vývar s cestovinou
1. Španielsky hovädzí vtáčik, dusená 
ryža, uhorkový šalát
2. Zapekané francúzske zemiaky,  
sterilizovaná čalamáda
3. Grilovaný encián, opekané zemiaky, 
brusnicová omáčka
4. Pizza podľa vlastného výberu
Štvrtok: 27. 1. 
Polievka: Kelová, chlieb 
1. Plnená paprika (klopsy), paradajková 
omáčka, kysnutá knedľa
2. Vyprážané rizolety, anglická zelenina, 
varené zemiaky
3. Grilovaný encián, opekané zemiaky, 
brusnicová omáčka 
4. Pizza podľa vlastného výberu
Piatok: 28. 1. 
Polievka: Šošovicová na sladko-kyslo 
1. Vyprážané rybie filé, zemiakový  
šalát  
s majonézou
2. Rizoto z tarhone s kuracím mäsom  
a zeleninou
3. Grilovaný encián, opekané zemiaky, 
brusnicová omáčka 
4. Pizza podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok:  25.1.
Gulášová, chlieb 
Langoše s cesnakom, kyslá smotana, 
strúhaný syr
Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový 

šalát nakyslo  
Tibet: Kuracie mäsko v sladko-kyslej 
omáčke, kukuricová ryža basmati,  
zeleninový šalát 
Streda: 26.1.
Hŕstková so zeleninou, chlieb 
Bulgur s grilovanou zeleninou, 
šampiňónmi a s marinovaným tofu 
syrom 
Švédske mäsové guľky s horčicovou 
omáčkou a hráškom, zemiakové pyré 
India: Kuracie mäsko ,,METHI´´, cesna-
kový chlieb ,,NAAN´´
Štvrtok: 27.1.
Krúpková polievka so zeleninou 
Domáce šúľance s makom a maslom 
Pečené kuracie stehno s pečeňovou 
plnkou, ryža, ovocný kompót 
Tibet: Bravčové mäsko v omáčke 
 z čierneho korenia, vajíčková ryža 
Piatok: 28.1.
Boršč, chlieb 
Vyprážaný hermelín, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Hamburger s morčacím mäskom, 
hranolky, tatárska omáčka 
India: Kuracia ,,KATHI´´ rolka, zeleninový 
šalát, tatárská omáčka 

Alexandra Šport Hotel
Menu: od 5,30 €,aj rozvoz
Utorok: 25.1.
Polievka: Kelová so zemiakmi, chlieb     
Slepačí vývar s mäsom a rezancami   
1. Kuracie kúsky s nivovou omáčkou, 
varená cestovina    
2. Hovädzí mexický gulaš, dusená ryža 
3. Domáce šúľance s makom a maslom   

Streda: 26.1.
Polievka: Dubáková polievka s haluška-
mi, chlieb 
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami   
1. Kurací gyros v tortile, zemiakové 
hranolky, zeleninový šalát     
2. Bravčové pliecko na frankfurtský 
spôsob, tarhoňa      
3. Penne Arabiatta s parmezánom
Štvrtok: 27.1.
Polievka: Cesnaková krémová, krutóny   
Zverinový vývar Risi-Bisi    
1. Kuracie curry so zeleninou, dusená 
ryža
2. Divinové stehno na šípkovej omáčke, 
karlovarská knedľa    
3. Vyprážaný šunkovo-syrový špíz, 
varené zemiaky, kapustový šalát    
Piatok: 28.1.
Polievka: Šošovicová na kyslo, chlieb  
Slepačí vývar s mäsom a rezancami  
1. Pečené kuracie stehno s dubákovou 
plnkou, dusená ryža, kompót
2. Hovädzie varené s kôprovou omáčk-
ou, domáca parená knedľa   
3. Gratinované rybie filé s paradajkami, 
varené zemiaky, zeleninový šalát     

Špecialita na tento týždeň
Zeleninový šalát so šošovicou, pečenými 
batátmi 

Špeciálne menu po celý týždeň
Pizza podľa výberu

                                             “Prajeme dobrú chuť.”
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Príslušníci finančnej správy z trenči-
anskeho colného úradu v uplynulých 
dňoch likvidovali tovar, ktorý z rôz-
nych dôvodov prepadol v prospech 
štátu, či už išlo o lieh, falzifikáty alebo 
tabak. V spaľovni skončili napríklad 
detské rúška s motívmi Minions ale-
bo Pikachu. 

Colný úrad Trenčín pravidelne vy-
konáva likvidáciu tovaru, ktorý sa 
stal majetkom štátu. V trenčianskom 
regióne boli porušované práva du-
ševného vlastníctva najmä pri obuvi, 
textilnom tovare a hračkách. Znaky 
falzifikátov vykazovali napríklad aj 
detské rúška na tvár, hlavolam - koc-
ka, obaly na mobilný telefón. Celko-
vo skončilo v spaľovni približne 100 
kg tovaru vykazujúceho znaky falzifi-
kátov. Hlavným dôvodom, pre ktorý 
sa takýto tovar likviduje spálením, je 
zdravotné riziko, ďalej nízka kvalita 
výrobkov, častokrát aj ich nefunkč-
nosť. Takýto tovar nepodlieha žiad-
nym kontrolám či testovaniu. V ne-
poslednom rade falšované výrobky 
prinášajú ekonomickú ujmu, naopak 
falšovateľom prinášajú obrovské zis-
ky, ktorých použitie je nelegálne. 

V čističke odpadových vôd prí-
slušníci finančnej správy zlikvido-
vali 4 100 litrov liehu. Išlo o lieh, pri 
ktorých držiteľ nevedel preukázať 

spôsob jeho nadobudnutia. Boli to 
neoznačené spotrebiteľské balenia 
liehu, destiláty i liehoviny vo väčších 
bareloch. Rovnako skončili i vzor-
ky, ktoré sú odoberané v daňových 
konaniach a následne analyzované  
v colnom laboratóriu. Finančná sprá-
va má zákonnú povinnosť takýto lieh 
zlikvidovať. Pri tejto likvidácii bolo 
zlikvidované niekoľkonásobne vyššie 
množstvo liehu ako v minulých ob-
dobiach. V čističke odpadových vôd 
sa tekutina zmiešala s odpadovou 
vodou a po prechode technologic-
kou linkou bol lieh mikrobiologicky 
rozložený. Likvidované množstvo 
nemalo negatívny vplyv na životné 
prostredie ani na technológiu použí-
vanú v čističke. 

No najväčšie množstvo tovaru – 
viac ako 10 000 kg tabaku ešte na 
likvidáciu čaká. Vzhľadom na veľké 
množstvo tabaku a povahu a vlast-
nosti tovaru, uvažuje colný úrad  
o takom spôsobe likvidácie, ktorý by 
bol ekologický a čo najhospodárnej-
ší. Riešením by bolo skompostovanie 
tabakovej sušiny, čo však v zimnom 
období nie je vhodné. Colný úrad 
preto osloví vhodné subjekty v regi-
óne, ktoré by vedeli spracovať také 
veľké množstvo tabaku, v jarnom ob-
dobí.                           Colný úrad Trenčín

Colníci likvidovali lieh, 
falzifikáty, aj tabak

Mladí pedagógovia, ale aj s dlhoročnou praxou,  
z malých vidieckych škôl, z gymnázií aj zo špeciálnych 
vzdelávacích inštitúcií. Tohtoročná TOP 30-ka ocene-
nia Učiteľ Slovenska je naozaj pestrá a nachádzajú sa 
v nej učitelia a učiteľky z celého Slovenska. Najviac - 
až 23 percent - ich je z Trenčianskeho kraja. Nasleduje 
Bratislavský, odkiaľ je o 3 percentá menej finalistov, 
a na tretej priečke je Prešovský kraj so 17 percenta-
mi. Dve tretiny finalistov sú ženy, tretinu tvoria muži. 
Nájdu sa medzi nimi dokonca aj dvojice z rovnakej 
školy! 

„Odborná porota ocenila najmä ich inovatívnosť 
a osobitný prístup k jednotlivým žiakom v triede  
a podľa mňa to aj je jedna z najdôležitejších požiada-
viek na kvalitného učiteľa. Je totiž jedno, či je z malej 
školy na dedine, alebo zo súkromnej či špeciálnej. 
Učiteľ významne ovplyvňuje svojich zverencov na 
celý život. To, ako k nim pristupuje, nielenže určuje 
ich vzťah k vzdelávaniu, ale tiež formuje ich osob-
nosti a postoje k spoločnosti,” vraví programová ma-
nažérka Komenského inštitútu CEEV Živica Zuzana 
Labašová.

Vo finálovej TOP 30-ke sú učiteľky a učitelia, ktorí 
sa o ocenenie Učiteľ Slovenska uchádzali aj v pre-
došlých ročníkoch, ale tiež úplní nováčikovia. Jedno 
majú spoločné - nie sú v žiadnom prípade priemerní. 

„Ak už učiteľ nie je výnimočný v pozitívnom zmy-
sle, tak nech je radšej výnimočný v negatívnom zmy-
sle, než aby bol učiteľom priemerným. Výnimočný 
učiteľ v pozitívnom zmysle je pre žiaka veľmi často 
takou inšpiratívnou osobnosťou, že ho osobnostne 
trvalo ovplyvní. Výnimočne mizerný učiteľ je naopak 

natoľko odpudzujúcim, že žiak má živý obraz toho, 
akým by nikdy nechcel byť,“ vraví predsedníčka po-
roty, bývalá hlavná školská inšpektorka, Viera Kalmá-
rová. Priemerný učiteľ podľa nej nevyvoláva žiadne 
emócie a osobnosť žiaka neformuje vôbec, naopak, 
vedie ho k pasivite.

Učiteľ Slovenska je národná cena licencovaná 
prestížnym medzinárodným ocenením Global Tea-
cher Prize, realizovaná pod záštitou prezidentky SR 
Zuzany Čaputovej. Ide o ocenenie inšpiratívnych  
a výnimočných učiteľov základných a stredných škôl 
naprieč Slovenskom. Tento rok sú ambasádormi pro-
jektu vedec Pavol Čekan, moderátorka Adela Vincze-
ová, humorista Fero Joke, herečka Kristína Tormová  

a spisovateľ Daniel Hevier.
„Aktuálne postupne zverejňujeme profily všetkých 

TOP 30 finalistov na našej stránke ucitelslovenska.sk. 
V apríli vyhlásime TOP 10 a vtedy spustíme aj hlaso-
vanie o Cenu verejnosti. Kto sa stane Učiteľom Slo-
venska 2021 a kto získa Cenu verejnosti sa dozvieme 
na slávnostnom galavečere v máji,“ uzatvára Zuzana 
Labašová.

Všetkých finalistov nájdete tu: https://ucitelsloven-
ska.sk/finalisti-vitazi/finalisti/

Za možnosť realizovať ďalší ročník ocenenia a pod-
poru našich aktivít ďakujeme Nadačnému fondu Te-
lekom.

Živica 

Združenie miest a obcí Slovenska 
vstupuje no nového roka s agendou 
Digitálny reštart komunálu. Reaguje 
tak na doterajšie skúsenosti s posky-
tovaním rôznych aplikácií pre samo-
správy a tiež na dopyt po ucelenej 
informačno-komunikačnej platforme 
pre potreby miest a obcí.  

Združenie miest a obcí Slovenska 
pred necelým rokom začalo bez-
platne ponúkať informačno-komu-
nikačné platformy pre samosprávy  
v súvislosti s testovaním obyvateľov. 
Išlo o rezervačný systém BOOKIO  
a tiež aplikáciu „Momky na dlani“, ktoré  
v priebehu šiestich týždňov využilo 
viac ako 3 milióny ľudí. Ďalšou po-
mocou, tentokrát pre reštauračné 
zariadenia bol špeciálny informač-
ný systém na evidenciu zákazníkov,  
o ktorý prejavili záujem stovky pre-
vádzok. ZMOS bol počas jari úspešný 
s novelou zákona o obecnom zria-
dení, ktorá umožnila on-line formy 
rokovania zastupiteľstiev a ukazuje 
sa, že mnohým mestám a obciam to  
v náročnom epidemiologickom ob-
dobí mimoriadne pomohlo. Tieto sk-
úsenosti boli dôvodmi na to, aby sa 
združenie začalo výrazne viac orien-
tovať na formulovanie ucelenej infor-
mačno-komunikačnej platformy.

Digitálny reštart prinesie rôzne re-

álne riešenia, ktoré budú pomáhať 
samosprávam, organizáciám cestov-
ného ruchu, obyvateľov, turistom  
a subjektom v rôznych oblastiach. Bu-
deme sa venovať mobilite, komuniká-
cií, bezpečnosti, osvetleniu, životné-
mu prostrediu, odpadu, infraštruktúre 
a cestovnému ruchu. Prinesieme na-
príklad riešenia ako motivovať ľudí 
prejsť z automobilovej dopravy na 
alternatívnu dopravu, ako sa pripraviť 
a zarobiť na elektrickej doprave, ako 
ochrániť múdro majetok a ľudské ži-
voty, vysvetlíme, že LED osvetlenie sa 
nerieši správne, ako digitálne komu-
nikovať s občanom a priniesť mu cez 
webový portál a mobilnú aplikáciu 
pomocníka na každý deň, ako vybu-
dovať digitálny turizmus na Sloven-
sku a ďalšie príklady dobrej praxe.

Súčasťou Digitálneho reštartu budú 
tematické workshopy a semináre, 
ktoré sa sústredia na porovnávanie 
dosiahnutých úspechov a získaných 
pozitív zo strany miest a obcí. Hlav-
ným partnerom tejto agendy je spo-
ločnosť ANTIK TELEKOM. Neostane 
ale len pri slovách a diskusiách. Pri 
každej téme získajú jej účastníci zau-
jímavé balíčky pre začatie smart rieše-
nia v ich samospráve, alebo organizá-
cií cestovného ruchu.   

ZMOS

Poznáme finalistov ocenenia Učiteľ Slovenska 2021

ZMOS ohlasuje Digitálny 
reštart pre samosprávy
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Považskobystrická stredná zdravotnícka škola medzi najlepšími
Napriek obmedzenému vyučovaciemu procesu a 
vypusteniu písomných maturít bol najnovší rebrí-

ček najlepšie hodnotených škôl Inštitútu pre ekono-
mické a sociálne reformy (INEKO) vypracovaný na 
základe dosiahnutých výsledkov v rámci dlhšieho 
časového horizontu.   
V kategórii Stredná odborná škola dosiahla spo-
medzi krajských odborných škôl najlepšie umie-
stnenie Stredná zdravotnícka škola Považská 
Bystrica, ktorá v prvej desiatke celoslovenského 
meradla obsadila 8. miesto. „Naša škola sa neustále 
snaží zvyšovať kvalitu vzdelávania. Rozšírili sme po-
nuku štúdia o nový študijný odbor masér, každoroč-
ne ponúkame žiakom možnosť absolvovať odbornú 
prax v zahraničí v rámci programu Erasmus+, žiaci 
sa zapájajú do olympiád, športových súťaží i dob-
rovoľníckych činností,“ uvádza sa na webovom 
sídle SZŠ v Považskej Bystrici. Školu v aktuálnom 

školskom roku 2021/2022 navštevuje viac ako 280 
žiakov, jej absolventi sú z hľadiska uplatnenia žiada-
nou profesiou v rámci Slovenska i mimo republiky. 
Trojku najlepších SOŠ v rámci Trenčianskeho 
kraja tvorí okrem považskobystrickej „zdravotky“ aj 
Obchodná akadémia Považská Bystrica a Stred-
ná priemyselná škola Dubnica nad Váhom. V ka-
tegórii Gymnázium sa v prvej dvadsiatke rebríčka 
INEKO nachádzajú dve župné školy, a to Gymná-
zium Ľudovíta Štúra v Trenčíne na 11. mieste  
a na 14. mieste Gymnázium Dubnica nad Vá-
hom. INEKO bralo do úvahy výsledky žiakov v ce-
lonárodných testoch, olympiádach či medzinárod-
ných projektoch a v prípade stredných odborných 
škôl aj uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. 

- Barbora Jánošková -

Pozvánka na XXXIV. 
zasadnutie Zastupiteľstva TSK   
V pondelok 31. januára 2022 sa o 13.00 h  
v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK 
uskutoční v poradí XXXIV. zasadnutie Zastu-
piteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, a to za dodržania všetkých povinností  
v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravo-
tníctva Slovenskej republiky, ktorou sa naria-
ďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia 
k obmedzeniam prevádzok a hromadných po-
dujatí. Rokovanie krajského parlamentu bude 
možné sledovať aj online na webovom sídle 
župy i na youtube, a to s tlmočením do posun-
kovej reči.

Župa v rámci dotačných schém rozdelí trištvrte milióna eur    

Vyčlenené finančné prostriedky z dotačných schém 
Trenčianskeho samosprávneho kraja budú v roku 
2022 smerovať na organizáciu rôznorodých kultúr-
no-spoločenských a športových podujatí, ale aj na 
zaujímavé environápady obyvateľov kraja, oboha-
tenie vyučovacieho procesu či podporu aktívneho 
občianstva mladých ľudí.
Žiadať o financie na podporu kultúrno-spoločen-

ských a športových podujatí je do konca marca 
možné v rámci Dotačného systému TSK či Parti-
cipatívneho-komunitného rozpočtu TSK. „Objem 
finančných prostriedkov určených na podporu podu-
jatí a projektov z Dotačného systému TSK zostal ne-
zmenený, a to vo výške 300 tisíc eur,“ uviedla Renáta 
Ozimová, vedúca Odboru finančného Úradu TSK. Za-
ujímavé komunitné projekty obyvateľov kraja bude 

aj v roku 2022 možné premeniť na skutočnosť vďaka 
Participatívnemu-komunitnému rozpočtu TSK. 
Prostredníctvom neho sa medzi navrhovateľov zo 
všetkých okresov kraja rozdelí 200 tisíc eur.
Originálne environmentálne nápady obyvateľov 
kraja, ktoré menia Trenčiansku župu na zelenú, bude 
možné aj v tomto roku realizovať vďaka grantu Zele-
né oči. Po novom môžete žiadosti podávať elektro-
nicky, a to v rámci troch hodnotiacich kôl s uzávierka-
mi do 31.1., 31.3. a 31.5.2022. Rozpočet grantu je aj 
v tomto roku 80 tisíc eur.
Župa v tomto roku plánuje poskytnúť podporu aj 
návrhom mladých ľudí na stredných školách. V rámci 
Participatívnych rozpočtov na stredných školách 
si študenti budú môcť navrhnúť rôznorodé projekty, 
podieľať sa na diskusiách k ich rozpočtom a aktívne 
vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania. „Na 
realizáciu nápadov mladých ľudí na našich stredných 
školách sme vyčlenili 38 tisíc eur, študenti každej 
župnej strednej školy si tak budú môcť zrealizovať pro-
jekty za 1 000 eur,“ dodala Renáta Ozimová. Rovna-
kou sumou má kraj v pláne podporiť aktívnych pe-
dagogických zamestnancov, rozvoj charakterových 
vlastností a zvýšenie osobnostného rozvoja mladých 
ľudí navštevujúcich župné stredné školy, prostred-
níctvom ich zapojenia do medzinárodného vzdelá-
vacieho programu Medzinárodná cena vojvodu  
z Edinburgu na Slovensku. Župa podporí aj zážitko-
vé vzdelávanie stredoškolákov, na ktoré v roku 2022 
opäť vyčlenila 100 tisíc eur. Žiadosti môžu stredné 
školy posielať do konca mája.   
Všetky potrebné informácie nájdete na webovom 
sídle www.tsk.sk v sekciách k jednotlivým schémam. 

- Barbora Jánošková -

Siedmy ročník Vrchárskej koruny Trenčianska 
s deviatkou nových vrcholov 

Aj v tomto roku organizátori obľúbeného cyklotu-
ristického projektu Vrchárska koruna Trenčianska 
ponúkajú možnosť spoznať nové a neprebádané 
zákutia kraja; poznáme dvadsiatku predpísaných 
vrcholov siedmeho ročníka.
Tradične sa cyklonadšenci a turisti v  siedmom roč-
níku dostanú na Mohylu M. R. Štefánika, ktorá sa 
v zozname vrcholov nachádza už po šiestykrát. Po 
štvrtýkrát bol do dvadsiatky zaradený Hrad Uhro-
vec, tretíkrát Stratenec na hrebeni Javorníkov, 
Vršatský hrad či najvyšší a najnáročnejší vrchol 
kraja – Vtáčnik. Turisti a cyklisti vďaka projektu 
už po druhýkrát zavítajú do Mojtínskej jaskyne, 
sedla Palúch na hrebeni Považského Inovca, na 

Považský či Trenčiansky hrad alebo Štepnickú 
skalu v okrese Púchov, čaká ich tiež Útulňa Izba 
pod hrebeňom Považského Inovca. K novinkám 
patrí bývalá vojenská veža Jelenec v Bielych Karpa-
toch, Kamenné vráta pri Trenčianskych Tepliciach, 
Krkostěna na hrebeni Javorníkov, Podmalenica 
(hojdačka), Pamätník SNP na vrchu Roh, Rohatá 
skala nad obcou Čierna Lehota, Rozhľadňa Chote-
novec nad obcou Klížske Hradište, sedlo Trubárka 
a Šibenický vrch v Bielych Karpatoch. Viac informá-
cií nájdete na www.vkt-bike.sk. Dlhoročnými part-
nermi VKT sú Trenčiansky samosprávny kraj spolu 
s krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín 
región.                                            - Barbora Jánošková -
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Kultúrne organizácie Slovenska združené v Aso-
ciácii kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska 
(AKIS) varujú pred ďalším zdecimovaním už aj tak 
pandémiou poškodeného kultúrneho sektora.

„Naši členovia nám avizujú nárast cien za ener-
gie vo výške 200 – 400%,“ hovorí predseda zdru-
ženia Alfonz Kobielsky. V kontexte s výpadkom 
príjmov zo vstupného z podujatí, obmedzenou 
možnosťou ich realizácie a dopadov tohto zvý-
šenia na rozpočty miest a obcí sa môžu viaceré 
kultúrne centrá prevádzkované samosprávami 
dostať do vážnych problémov. „Najviac ohrozené 
sú príspevkové organizácie, pre ktoré môžu byť 
tieto nárasty pri súčasnom stave aj likvidačné.“

Bez funkčnej infraštruktúry nie je funkčná vý-
znamná časť kultúrneho sektora. Kultúrne centrá, 
divadlá, kiná, hudobné a divadelné kluby, výstav-
né priestory, múzeá a galérie – tie všetky pocítia 
dramatický skok nárastu cien energií. Ak štát ne-
zasiahne, niektorým ostanú zdroje doslova „len 
na kúrenie a svietenie“.

„Sme presvedčení, že tieto dramatické nárasty 
cien sa dotknú aj iných subjektov kultúry, zriaďo-
vanej aj nezriaďovanej. Aj preto žiadame vládu SR 
o prijatie takých opatrení, ktoré znížia negatívne 
následky tohto javu pre celý kultúrny sektor,“ vy-
zýva predseda AKIS.         AKIS 

Kultúru ohrozujú 
ceny energií Pozerám na teba strom,

dnes o službu žobrať chcem,
v pokore chrbát hrbím,

veď nie o svoj život sa bojím,
pozeraj mi do očí prosím, sem.

Dnes vyronil som slzu vďaky,
v ktorej neskrýva sa steblo zla,

obavu však z neho v sebe ukrýva,
jej horkosť z jazyka mi zotri prosím.

Nech hrdlo nezovrie mi žiaľ,
čo plače nad krutosťou,

nemilosrdnou a sprostou,
čo ukrýva sa v ľudských hlavách doposiaľ. 

Jaroslav Martiš
Zo zbierky: Ten strom ma vidí (2022)

Januárový strom
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Futbaloví tréneri MŠK Púchov hodnotia uplynulý rok - U14

Futbaloví tréneri MŠK Púchov hodnotia uplynulý rok - U15

Hodnotenie jesennej časti futbalovej sezóny 
mladších žiakov U14 priniesol hlavný tréner 
tejto vekovej kategórie Michal Vanák:

„Jesenná časť sezóny sa odohrala v kompletnom 
programe, čo za súčasnej situácie považujem za 
malý futbalový zázrak. Pri mužstve U14 som krát-
ko, len od začiatku sezóny. Po krátkej príprave sme 
vhupli do sezóny a dá sa povedať, že sa postupne 
zoznamujeme s chlapcami a hľadáme spoločnú 
cestu ako byť úspešní a ako spoločne herne na-
predovať. Preto akékoľvek výsledkové vyjadrenie 
našej práce beriem za bezpredmetné v tejto fáze 
ich futbalového rastu.

Z môjho pohľadu najzložitejšie pre chalanov bol 
práve prechod na „veľké ihrisko“ , kde pravé pan-
démia pribrzdila tento ročník už v kategórii U13  
a odohrali minimum zápasov v ligovej súťaži, kto-
rá bola prerušená a následne anulovaná.

Musím pochváliť chalanov za príkladnú prácu  
v tréningovom procese, čo znamenalo aj postup-
ný progres v zápasoch. Výkony v zápasoch sú 
často kolísavé, čo je ale pre dané vekové kategó-

rie normálne. Budeme naďalej „makať“ na sebe  
a verím, že ešte pri vhodnom doplnení kádra 
bude naša kvalita napredovať.“

Tabuľka po jeseni: 
1. D. Streda 10 9 0 1 78:6 27
2. Trnava 10 9 0 1 45:9 27
3. Trenčín 9 8 0 1 56:7 24
4. Slovan 9 8 0 1 52:3 24
5. Karlova Ves 9 6 0 3 21:13 18
6. Domino 11 5 3 3 24:23 18
7. Nitra 10 5 2 3 24:19 17
8. Dubnica 9 5 1 3 24:12 16
9. Inter 11 4 3 4 19:24 15
10. Prievidza 11 4 2 5 14:24 14
11. MŠK Púchov 11 3 2 6 11:24 11
12. Petržalka 10 3 1 6 34:35 10
13. Senica 10 2 1 7 5:28 7
14. Zl. Moravce 10 1 1 8 3:43 4
15. Skalica 11 0 1 10 5:69 1
16. Levice 11 0 1 10 1:77 1

Zdroj a foto: Facebook MŠK Púchov - futbal

M. Vanák: Hľadáme spoločnú cestu k úspechu

Púchovskému futbalu robia radosť aj starší 
žiaci U15, ktorí sú po jesennej časti najvyššej 
slovenskej súťaže na krásnom šiestom mieste. 
Hodnotenie jesennej časti prináša hlavný tré-
ner Bohuš Žifčák:

„Máme za sebou jesennú časť sezóny, ktorá bola 
opäť poznačená pandémiou. Na rozdiel od mi-
nulej sezóny sme aspoň stihli odohrať všetky na-
plánované súťažné zápasy (11 zápasov - 6 výhier,  
1 remíza, 4 prehry). 

Záver letnej prípravy a úvod sezóny nám veľ-
mi nevyšiel. Chýbali nám z rôznych príčin viacerí 
hráči a na výkonoch družstva to bolo poznať. Ne-
podávali sme dobré výkony a ani výsledky neboli 

také, aké by sme si priali. 
Stredná časť sezóny bola z našej strany z môjho 

pohľadu najlepšia. Nielenže sa nám darilo zápasy 
vyhrávať, ale aj herne sme boli v týchto zápasoch 
jasne lepší ako súperi. Vyhýbali sa nám zranenia, 
sem tam niekto vypadol, ale boli sme viac menej 
v kompletnom zložení, čo uľahčilo prácu aj nám 
trénerom, v tomto období panovala spokojnosť.

Záver jesennej časti už to bolo veľmi náročné 
jednak pre hráčov, ale aj pre nás trénerov. Každý 
deň nám chodili správy, že musí niekto do karan-
tény. Buď nám hráči chýbali alebo sa vrátili po 
karanténe bez tréningu priamo do zápasov. Na 
začiatku týždňa sme nevedeli s kým vôbec bude-

me môcť rátať na najbližší zápas a či ho budeme 
vôbec schopní odohrať. 

Tu musím dať veľký kredit chalanom, ktorí často-
krát s jedným náhradníkom alebo bez náhradníka 
na lavičke dali zo seba všetko, neboli to už síce 
naj lepšie výkony, ale dokázali zdolať silnú Petržal-
ku na ich umelej tráve, otočiť zápas v ťažkých pod-
mienkach a vyhrať v Skalici a vzdorovať aj veľmi 
silnej Dunajskej Strede.

Zimnú prípravu máme naplánovanú, ostáva 
nám už len veriť, že nám ju podmienky dovolia 
absolvovať tak, ako sme si ju nastavili a v jarnej 
časti budeme môcť predvádzať ešte lepšie výko-
ny.“

Tabuľka po jeseni:

1. Trnava 10 9 0 1 54:11 27

2. D. Streda 10 8 0 2 45:6 24
3. Trenčín 9 7 2 0 35:11 23
4. Prievidza 11 7 1 3 34:19 22
5. Slovan 9 7 0 2 50:7 21
6. MŠK Púchov 11 6 1 4 20:21 19
7. Karlova Ves 9 5 2 2 28:10 17
8. Dubnica 9 5 0 4 19:17 15
9. Senica 10 4 1 5 22:14 13
10. Nitra 10 4 1 5 26:20 13
11. Petržalka 10 4 1 5 23:20 13
12. Domino 11 4 0 7 19:38 12
13. Inter 11 3 2 6 12:38 11
14. Skalica 11 1 0 10 7:57 3
15. Levice 11 1 0 10 4:69 3
16. Zl. Moravce 10 0 1 9 6:46 1

Zdroj a foto: Facebook MŠK Púchov - futbal

B. Žifčák: Chlapci si zaslúžia uznanie, ťažký rok zvládli
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Pozvánka na hokej

2. liga muži
MŠK Púchov - Iskra Partizánske

29. 1. o 17.30

Hokej

Dorastenci pokračujú vo víťaznom ťažení

Extraligoví dorastenci MŠK Púchov (v bielo- modrom) v sobotu svojho súpera zo Žiliny hladko zdolali, v nedeľu to 
už bol tvrdší oriešok.                  FOTO: Miroslav Mikáč

Kadeti
Skupina A
1. kolo:
Dukla Trenčín – MŠK Púchov 5:2 (2:0, 2:1, 1:1), 

8. Husárik (Ondria, Bórik), 19. Bórik (Martiška, On-
dria), 31. Berák (Martiška), 34. Ďurčo (Garaj), 58. 
Bórik – 28. Luhový (Suchánek, Brindza), 57. Palan 
(Suchánek, Sosin)

Ružinov Bratislava – Slovan Bratislava 0:6, Trnava 
– Nitra 5:4, Senica – Skalica 1:5

2. kolo: 
MŠK Púchov – HK 91 Senica 2:2 (0:0, 1:1, 1:1), 

34. Bajtala (Brindza), 44. Koncový (Červený, Krejčí) 
– 36. Smetana (Senik), 50. Žák (Smetana, Šránek)

Ružinov Bratislava – Trnava 4:5, Slovan – Skalica 
– odložené, Nitra – Trenčín – odložené

3. kolo:
Skalica – MŠK Púchov – odložené, Trenčín – 

Ružinov Bratislava 5:3, Trnava – Slovan Bratislava 
1:4, Senica – Nitra - odložené 
1. Slovan 3 3 0 0 19:5 6
2. Trnava 3 2 0 1 11:12 4
3. Senica 3 1 1 1 11:12 3
4. Skalica 1 1 0 0 5:1 2
5. Nitra 2 1 0 1 8:7 2
6. Trenčín 3 1 0 2 11:15 2
7. MŠK Púchov 3 0 1 2 9:15 1
8. Ružinov 2 0 0 2 4:11 0
I. liga juniori
29. kolo: 
HK Levice – MŠK Púchov – odložené, Považská 

Bystrica – Dubnica nad Váhom 7:2, HOBA Bratisla-
va – Trnava – odložené

30. kolo:
MŠK Púchov – Levice – odložené, Dubnica nad 

Váhom – Považská Bystrica 1:6, Trnava – HOBA 
Bratislava – odložené
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 15 9 1 0 5 59:39 29
5. HOBA BA 18 6 1 1 10 58:68 21
6. Dubnica 16 2 1 0 13 41:96 8
7. Levice 14 1 0 3 10 37:78 6
Extraliga dorast

35. kolo: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 4:0 (1:0, 1:0, 

2:0), 19. Hajas (Pancta, Bobík), 37. Lezzani, 53. Pi-
šoja (Hajas, Pancza), 60. Hazala (Hajas, Pišoja)

Ostatné výsledky 35. kola: 
Skalica – Martin 4:2, Slovan Bratislava – Zvolen 

4:2, Trenčín – Nitra 2:1, Poprad – Michalovce 4:1, 
Spišská Nová Ves – Košice a Banská Bystrica – Tr-

nava - odložené
36. kolo:
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 5:2 (1:2, 1:0, 

3:0), 3. Lazkov (M. Pobežal), 38. Žemla (Kohutiar, 
Mavrin), 42. Pancza (Pišoja, Bobík), 50. Pancza (Ha-
zala, Pišoja), 60. M. Pobežal (Mikovič, F. Pobežal) 
– 2. Dubravík (Lašš), 12. Svrček

Ostatné výsledky 36. kola: 
Skalica – Martin 6:5 pp, Trenčín – Nitra 3:5 Pop-

rad – Michalovce 7:4, Spišská Nová Ves – Košice a 
Banská Bystrica – Trnava – odložené 
1. Slovan 23 16 2 0 5 95:50 52
2. Nitra 24 14 4 1 5 80:53 51
3. B. Bystrica 20 14 2 2 2 86:43 48
4. MŠK Púchov 21 13 2 0 6 69:46 43
5. Zvolen 23 12 2 2 7 82:62 42
6. Trenčín 25 11 1 3 10 97:82 38
7. Poprad 20 11 0 3 6 76:51 36
8. Skalica 21 8 4 2 7 82:67 34
9. Trnava 22 7 1 2 12 59:86 25
10. Michalovce 20 6 2 1 11 57:64 23
11. Košice 18 5 2 2 9 58:75 21
12. Žilina 22 5 0 2 15 49:97 17
13. Martin 23 3 2 3 15 62:117 16
14. Sp. N. Ves 16 0 0 1 15 29:88 1

Program 37. a 38. kola:
HK ŠKP Poprad – MŠK Púchov (29. 1. o 16.00 a 
30. 1. o 11.45), Spišská Nová Ves – Banská Bystri-
ca, Trnava – Trenčín, Nitra – Slovan Bratislava, Žili-
na – Skalica, Martin – Košice, Zvolen - Michalovce



športšport2020

Na účely vyhlášky sa pod pojmom 
OP rozumie:

Očkovaní (O):
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po 

aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou 

- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po 
aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou sché-
mou

- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po 
aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka poda-
ná do 180 dní od prekonania ochorenia

- deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
- osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania 

proti ochoreniu COVID-19 podľa  odborné-
ho usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR  
a zároveň je schopná sa preukázať certifiká-
tom o výnimke z očkovania podľa odborného 
usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky 
a negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP 
testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 
72 hodín od odberu alebo antigénového testu 
nie starším ako 48 hodín od odberu

Po prekonaní (P):
- osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie 

viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je 
potrebné preukázať na základe pozitívneho 
výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na 
základe potvrdenia od všeobecného lekára pre 
deti a dorast vydaného na základe antigénové-
ho testu vykonanom v MOM, vydaného do 15. 
11. 2021.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podu-
jatia:

• vyhradenie miesta konania podujatia a vy-
značenie vstupu a výstupu

• umožniť vstup len s prekrytými hornými dý-
chacími cestami

• organizátor musí byť v každej chvíli schopný 
preukázať počet účastníkov podujatia

• zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevní-
kov

• často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu 
priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, 
podláh v interiéri a predmetov

• hygienické zariadenia vybaviť tekutým myd-
lom a papierovými utierkami

• zákaz podávania rúk
• zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastní-

kov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoloč-
nej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajú-
ce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, 
osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov 
vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.

• zabezpečiť vyvesenie oznamov o povole-
nom počte účastníkov, o potrebe prekrytia 
horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy - po-
drobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške

• tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie  
v každom druhom rade

• organizátor hromadného podujatia podľa  
§ 2 ods. 2 písm. c) je povinný uchovávať telefo-
nický alebo emailový kontakt návštevníkov po 
dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia 
a to na účely epidemiologického vyšetrovania 
po uplynutí uvedenej doby je organizátor úda-
je povinný zničiť.

Peter Kováč vystriedal v kresle predsedu 
ZsFZ dlhoročného šéfa Ladislava Gádošiho

Stolný tenis

Oblastné stolnotenisové súťaže - usmernenie
Organizácia súťaží vychádza z opatrení, ktoré sú 

uvedené vo Vyhláške č. 2/2022 z dňa 11. 1. 2022 Úra-
du verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

V prípade zmeny vyhlášky ÚVZ SR bude aktualizo-
vané aj toto usmernenie.

Všetky stretnutia 5., 6., 7. a 8. ligy mužov sa hra-
jú v režime OP.

Mládežníci hrajúci súťaže dospelých budú hrať 
podľa nariadení, teda do 12 rokov a dva mesiace sa 
považujú ako očkovaní, hráčom do 18 rokov bude 
postačovať AG test (aj školský) minimálne raz týž-
denne. Ostatní dospelí hráči v režime OP podľa zve-
rejnenej vyhlášky. Za dodržiavanie vyhlášky budú 
zodpovedné vždy domáce družstvá ako organizátori 
podujatia.

Organizátor každého ligového podujatia musí 
zabezpečiť kontrolu vstupu - vykonať kontrolu OP 
(resp. OTP pre žiakov)  a zabezpečiť, aby na podujatí 
nebolo viac ako 100 osôb. Hlavný rozhodca má právo 
vykonať kontrolu OP (resp. OTP pre žiakov) hráčov.  
V prípade, že hráč nesplní podmienku OP, nesmie na-
stúpiť na stretnutie.

Po ukončení stretnutia nie je možné podať protest 
ohľadom nesplnenia podmienky OP.

Postupy a zostupy sú zmrazené. Výkonný výbor 
Oblastného stolnotesniového zväzu pre okresy 
Považská Bystrica, Púchov a Ilava o ich uvoľnení 
rozhodne na základe vývinu pandemickej situá-
cie, množstva odohraných stretnutí a posúdení 
regulárnosti súťaží.

Po odohratí polovice stretnutí VV ObSTZ PB roz-
hodne o ďalšom systéme dohratia súťaží. Do úvahy 
prichádza aj možnosť rozdelenia súťaže na skupiny 
podľa umiestnenia alebo PLAY OFF.  

Ak ktorékoľvek družstvo z pandemických dôvodov 
nemôže odohrať stretnutie, musí vedúcemu súpera, 
predsedovi ŠTK ObSTZ PB a predsedovi ObSTZ PB 
nahlásiť túto skutočnosť (e-mailom, sms, alebo tele-
fonicky) najneskôr 48 hod pred stanoveným začiat-
kom stretnutia. Za neodohratie stretnutia družstvo 
nebude sankciované.

Hodnotenie výsledkov: víťazstvo 3 body, remíza  
2 body, prehra 1 bod. Ak však družstvo nenahlási 
včas, že sa na stretnutie nedostaví, nedostane ani 
bod (ako kontumácia). 

Súťaže 5., 6., 7. a 8. ligy budú pokračovať dňa 
29. 1. 2021 4. kolom podľa pôvodného rozpisu. 
Termíny jednotlivých kôl určí ŠTK ObSTZ PB a budú 
zverejnené na stránke ObSTZ PB.   

VV ObSTZ 

Futbal

V Nitre sa v piatok 14. januára konala volebná 
konferencia Západoslovenského futbalového 
zväzu, na ktorej delegáti volili predsedu zvä-
zu a ďalších zástupcov do orgánov. O dôveru 

sa uchádzali Ladislav Gádoši, doterajší šéf ZsFZ  
a člen výkonného výboru Slovenského futbalo-
vého zväzu, a Peter Kováč, predseda Oblastného 
futbalového zväzu Nové Zámky. Delegáti si za pr-
vého muža futbalu v regióne zvolili v 2. kole Petra 
Kováča (na snímke) pomerom hlasov 43:18. 

„Tento silný mandát, ktorý som dostal od de-
legátov na volebnej konferencii Západosloven-
ského futbalového zväzu, si mimoriadne cením.  
O jeho opodstatnenosti chcem presvedčiť všet-
kých tvrdou prácou spolu s oblastnými futbalo-
vými zväzmi, výkonným výborom ZsFZ i klubmi,“ 

povedal po konferencii Peter Kováč, ktorý od roku 
2014 stojí na čele ObFZ Nové Zámky.

Aké sú vízie nového predsedu ZsFZ? „Amatér-
sky futbal prežíva mimoriadne náročné obdobie. 
Vplývajú naň veci, ktoré z jednej strany nevieme 
ovplyvniť, napríklad spoločenská, pandemická 
situácia, demografický vývoj alebo silnejúci tlak 
konkurenčných športov. Na druhej strane sú veci, 
ktoré vieme ovplyvniť. Budem sa snažiť hľadať 
vhodné nástroje na ekonomické odbremeňo-
vanie klubov, pokračovať v úzkej spolupráci so 
Slovenským futbalovým zväzom vo vzťahu k roz-
voju infraštruktúry štadiónov, čo je veľmi dobre 
rozbehnuté. Ďalej chceme byť súčinní pri nábore 
mladých futbalistov, nových trénerov, rozhodcov, 
delegátov i funkcionárov, pretože vo všetkých 
zložkách zažíva amatérsky futbal úbytok kvalit-
ných ľudí,“ doplnil Kováč.

Okrem voľby predsedu ZsFZ delegáti rozhodo-
vali aj o zástupcoch do orgánov Západosloven-
ského futbalového zväzu. Za členov Výkonného 
výboru ZsFZ boli zvolení Arpád Benovič, Ivan 
Gróf, Ing. Vladimír Hracho, Mgr. Ervin Kiss, Mgr. Pe-
ter Koprla, Mgr. Štefan Korman, MBA, Anton Laco, 
Ing. František Nagy, Ján Panák, Ing. Juraj Soboňa, 
Ing. František Urban

Predsedom disciplinárnej komisie sa stal Miro-
slav Vlk, odvolacej komisie Miroslav Jaška.

Za Trenčiansky samosprávny kraj boli na konfe-
renciu Slovenského futbalového zväzu ako dele-
gáti zvolení Karol Janas ml. a Dušan Bublavý, ná-
hradníci sú Marián Rybár a Miroslav Kvaššay. 

Zdroj: futbalsfz.sk



športšport 2121

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Púchov

Bohužiaľ, ani v roku 2021 sa situácia radikálne 
nezlepšila, a preto aj členovia rybárskej stráže mu-
seli postupovať v rámci stanovených COVID opat-
rení. To však nijak neovplyvnilo skutočnosť, že aj 
teraz boli zaznamenané priestupky a trestné činy 
na úseku rybárstva. 

Medzi tými závažnejšími stojí za zmienku za-
držanie občana ukrajinského pôvodu, ktorý lovil 
ryby na štrkoviskách v Lednických Rovniach. Do-
tyčný okrem toho, že nebol držiteľom rybárskeho 
povolenia, mal privlastnených niekoľko rýb, ktoré 
sme po zdokumentovaní príslušníkmi Policajného 
zboru pustili späť do revíru. Páchateľ bol na dva 
dni „ubytovaný“ v cele predbežného zadržania, 
počas ktorého prebehlo vyšetrovanie v super 
rýchlom konaní. 

Ďalšieho závažnejšieho previnenia sa dopustil 
maloletý mladík, ktorý taktiež lovil ryby bez rybár-
skeho povolenia. Skutok sa odohral na revíri Váh, 
úsek pod kaskádami, kde mladík lovil s kamarátmi 

a bol dokonca pod vplyvom omamných látok. 
Aj ďalší prehrešok sa stal na revíri Váh, úsek pod 

kaskádami, kde bol prichytený rybár, ktorý tam 
lovil v dobe zákazu, kedy je tento úsek vyčlenený 
pre neres rýb.

Z tých menej závažných by som spomenul lov 
bez ukončenia resp. vyčiarknutia vychádzky  
o 24.00 hodine a zapísanie novej aj po niekoľkých 
hodinách lovu, kedy sa len ťažko rozpoznáva ne-
dbanlivosť od úmyslu. Ďalej to bol neporiadok na 

lovnom mieste, nepoužívanie podložky pri K70, 
lov na nástražné rybky pod zákonom stanovenú 
mieru a ďalšie drobné prehrešky, ktoré sa riešili na 
mieste dohovorom. 

Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku patrí po-
ďakovanie všetkým aktívnym členom RS, členom 
PZ, ako aj členom našej organizácie, ktorým nie je 
ľahostajná ochrana našich revírov. 

Marián Mierny, vedúci rybárskej stráže

Činnosť rybárskej stráže v roku 2021

Disciplinárna komisia pri Miestnej 
organizácii Slovenského rybárskeho 
zväzu Púchov v roku 2021 preroko-
vala  jedno oznámenie podozrenia z 
previnenia člena Slovenského rybár-
skeho zväzu. V danej veci discipli-
nárna komisia rozhodla o zastavení 
disciplinárneho konania, pretože zo 
samotného oznámenia vyplývalo, 
že nejde o disciplinárne previnenie, 
ale ide o podozrenie z priestupku 
v zmys le zákona o rybárstve. Preto 
disciplinárna komisia nebola vecne 
príslušná v danej veci konať. Ozná-
menie z rozhodnutím disciplinárnej 
komisie bolo zaslané späť oznamo-
vateľovi.

Ďalej disciplinárna komisia pre-
rokovala dve žiadosti o upustenie 
zvyšku výkonu disciplinárneho opa-
trenia. V prvom prípade nebolo žia-
dosti vyhovené, pretože disciplinár-
na komisia nezistila žiadne okolnosti 

hodné osobitného zreteľa, aby  bolo 
možné žiadateľovi od zvyšku výkonu 
disciplinárneho opatrenia upustené.

V druhom prípade disciplinárna 
komisia nevyhovela žiadosti z dôvo-
du, že neuplynula polovica výkonu 
disciplinárneho opatrenia a teda ne-
bola splnená podmienka disciplinár-
neho poriadku, že žiadosť môže byť 
podaná až po uplynutí vykonania 
polovice disciplinárneho opatrenia.

Disciplinárna komisia Miestnej or-
ganizácie Slovenského rybárskeho 
zväzu v Púchove počas celého roka 
zasadala v trojčlennom zložení. Aj 
keď zasadanie disciplinárnej komisie 
bolo z dôvodov covidových opatrení 
zložité, dokázala sa s touto situáciou 
vyrovnať a hneď, ako to bolo možné, 
všetky napadnuté veci prerokovala 
bez prieťahov. 

Imrich Súlik, predseda 
disciplinárnej komisie

Správa o  činnosti disciplinárnej 
komisie MO SRZ za rok 2021

Rybárska stráž neraz koordinuje svoju činnosť s príslušníkmi Policajného zboru Slovenskej republiky. Spoločné 
kontroly by mali klepnúť pytliakom po prstoch.              Ilustračné foto: Facebook Rybárska stráž

Vzhľadom k tomu, že rok 2022 
je rokom volieb, v súlade s Voleb-
ným poriadkom OZ Slovenského 
rybárskeho zväzu, ktorý nadobúda 
platnosť dňom schválenia Radou 
SRZ (26.6.2021) a účinnosť od  
1. januára 2022, vyzývame členov 
Miestnej organizácie Slovenského 
rybárskeho zväzu Púchov na pred-
kladanie návrhov kandidátov do 
výboru SRZ MO Púchov a kontrol-
nej komisie. 

Návrh na kandidáta možno podať 
v kancelárii rybárskej organizácie 
v Púchove, do poštových schrá-
nok pri vchode do budovy alebo 
na emailovú adresu do 15. marca 
2022. Do návrhu na kandidáta tre-
ba uviesť aj mobilné číslo navrho-
vaného.

Kandidát predkladá svoj návrh na 
vyplnenom tlačive podľa prilože-

ného vzoru. Výbor SRZ MO Púchov 
týchto členov pozve na pohovor  
a odovzdá navrhovanému Potvr-
denie o prijatí návrhu na kandi-
dáta. Záujemca bude zaradený 
do návrhu kandidátov do výboru  
a kontrolnej komisie Miestnej ora-
gnizácie SRZ Púchov na volebné 
obdobie 2022 – 2026.

Za člena orgánu OZ SRZ, dele-
gáta alebo náhradníka môže byť 
zvolený každý člen SRZ, ktorému 
nebolo v posledných 5 rokoch 
právoplatne uložené disciplinárne 
opatrenie podľa Disciplinárneho 
poriadku SRZ a nebol v posledných 
5 rokoch právoplatne odsúdený 
za trestný čin pytliactva, nenarúša 
jednotu a princípy, ktoré presa-
dzuje SRZ podľa § 1, odst.6. Stanov 
SRZ, nie je v súdnom spore so SRZ.

Výbor SRZ MO Púchov

Výzva k predkladaniu návrhov na 
kandidátov do výboru MO SR
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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
„Milovaného človeka nám 
Pán Boh povolal, zostali len 
spomienky a v srdci veľký 
žiaľ.“ Ďakujeme všetkým, 
ktorí prišli dňa 17.1.2022 
odprevadiť na posled-
nej ceste našu milovanú 
manželku, mamu, babku, 
sestru a švagrinú Marcelu  
Jakubíkovú. Vďaka patrí 
pánovi kaplánovi, pohrebnej službe Advent a všet-
kým za dôstojný obrad a prejavenú sústrasť. Smú-
tiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Z úprimného srdca ďaku-
jeme všetkým priateľom, 
kolegom a známym, kto-
rí sa 15. januára 2022 na 
cintoríne v Beluši prišli 
rozlúčiť s naším drahým 
zosnulým Ing. Antonom 
Vojtekom. Ďakujeme za 
slová súcitu a kvetinové 
dary, ktoré ste priniesli 
na znak Vašej úcty a lásky. Zvlášť ďakujeme far-
skému pánovi Farárovi z obce Beluša a pánovi 
monsiňorovi Kebluškovi zo Strečna za slová úte-
chy vyvierajúce z evanjelia. Poďakovanie patrí aj 
pohrebnej službe Advent za prípravu dôstojné-
ho pohrebného obradu a veľmi úctivého prístu-
pu k zosnulému a pozostalým.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, priateľom a  známym, kto-
rí sa prišli dňa 10.1.2022 rozlúčiť s  naším drahým  
Viliamom Krškom. Úprimné poďakovanie patrí 
pohrebnej službe Advent a  pracovníkom MsÚ 
v Púchove za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
„Očiam si odišla, v srd-
ciah  navždy ostávaš.“ Dňa 
19.1.2022 uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opusti-
la naša drahá  manželka, 
mama, stará mama, prasta-
rá mama, teta a sestra   
Helena Rosinová, rod. 
Koncová z Horných Koč-
koviec. Kto ste ju poznali  
a mali radi, venujte jej tichú spomienku a modlitbu. 
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 19.1.2022 uplynulo 
7. výročie úmrtia Ľubice 
Pekarovej. S láskou a úc-
tou spomínajú manžel Ján  
a synovia Martin a Richard  
s rodinami. Kto ste ju po-
znali, venujte jej spolu  
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 26.1.2022 si pripomí-
name 5. výročie, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a  starý otec 
Stanislav Milko. Kto ste 
ho poznali a  mali radi, ve-
nujte mu spolu s nami tichú 
spomienku a  modlitbu. 
S láskou a vďakou spomína 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 26.1.2022 si pripo-
menieme 5. smutné vý-
ročie úmrtia Rudolfa  
Polackého z  Nosíc. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 
S láskou spomína manžel-
ka, syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
„Dni plynú ako tichej rie-
ky prúd, len spomienka 
v  srdci trvá a  nedá sa za-
budnúť. Ťažko je vysloviť, 
čo v srdci cítime, už je to 6 
rokov, čo ku hrobu chodí-
me.“ Dňa 19.1.2022 sme si 
pripomenuli 6. výročie od 
úmrtia našej drahej man-
želky, matky, sestry, švag-
rinej Zuzany Karumníkovej, rod. Ondejčíkovej 
z Púchova – Hoštiná. S  láskou spomína manžel 
Peter a syn Peťo s rodinou.

SPOMIENKA
„Len stopy Tvojej prá-
ce a lásky zostali, odišla 
si rýchlo, niet Ťa medzi 
nami, ale v našich srdciach 
stále žiješ spomienkami.“ 
Dňa 23.1.2022 uplynulo 
9 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná  
Pavlínka Karumníková, 
rod. Michalíková z  Pú-
chova – Hoštiná. Ďakujeme za tichú spomienku 
všetkým, ktorí ste na ňu nezabudli. S láskou spo-
mína syn Peter a vnuk Peťo s rodinou.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci si dňa 
19.1.2022 sme si pripo-
menuli 5. výročie, čo nás 
navždy opustila naša mi-
lovaná manželka, mama, 
babka a prababka Jolan-
ka Škvarnová, rod. Bistá-
ková. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s  nami 
tichú spomienku. „Jolika, 
veľmi nám chýbaš.“

SPOMIENKA
„Mal som Vás všetkých rád 
a chcel som ešte s Vami byť, 
ale prišla tá chvíľa, ja musel 
som ísť. Neplačte, nechajte 
ma tíško spať, čo bolo sú-
dené, muselo sa stať.“ Dňa 
31.1.2022 si pripomenieme 
9 smutných rokov, kedy 
nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a  dedko  
Milan Štrbík z Púchova. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku. S lás-
kou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami  
a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 26.1.2022 si pripo-
míname 4. výročie od-
chodu do večnosti našej 
milovanej mamičky, ba-
bičky, prababičky Otílie  
Podobenovej. Navždy ju 
v srdciach máme, s láskou 
na ňu spomíname a po-
kojné odpočívanie tam 
vo večnosti vyprosujeme.  
S vďakou najbližšia rodina.

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostatných 

dní vybavíte emailom alebo  
telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste  
1 maximálne 2 týždne  

pred uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

AKCIA PLATÍ DO 30.4.2021

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

 ZA STARÉ CENY
LEN DO 28. 2.2022

    PREDAJ

POMNÍKY-HROBY-URNY

Stred 39 DOM SL

POVAŽSKÁ B

Moravská  1631 

PÚCHOV



inzercia / oznamyinzercia / oznamy 2323

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
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
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
• Predám Škoda Fabia combi, r.v. 2006, 1,4; 55kw, STK  1/2024,  Tel.:0908 519106
PRÁCA
• Opatrím starších ľudí v Púchove, Kočkovciach, Beluši a Visolajoch. Tel:0949 707 454

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

155PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA hláste na 
adrese: ptsmpu@ptsmpu.sk

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

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

  ÚTULOK   ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com    facebook.com/hafkacihafkacipb@gmail.com    facebook.com/hafkaci
TEL. :0911 290 983TEL. :0911 290 983

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

Predám veľký mezonetový byt o výmere 203 m2, ul. Moyzesova v Púchove. 
Cena dohodou. Kontakt: 0905 559 768



púchovská kultúrapúchovská kultúra


