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Práve prežívame „Veľký“ týždeň, Práve prežívame „Veľký“ týždeň, 
ktorý začal Kvetnou nedeľou a jeho ktorý začal Kvetnou nedeľou a jeho 
vyvrcholením bude slávenie veľ-vyvrcholením bude slávenie veľ-
konočných sviatkov, ktoré sú pre konočných sviatkov, ktoré sú pre 
kresťanov oslavou vzkriesenia Ježiša kresťanov oslavou vzkriesenia Ježiša 
Krista. Vieme, že ide o najvýznam-Krista. Vieme, že ide o najvýznam-
nejší sviatok kresťanského roka  nejší sviatok kresťanského roka  
a konečne po dvoch rokoch môže-a konečne po dvoch rokoch môže-
me sláviť tieto dni aj osobnou účas-me sláviť tieto dni aj osobnou účas-
ťou na omši. Všetci potrebujeme ťou na omši. Všetci potrebujeme 
nájsť v tejto dobe, keď kúsok od na-nájsť v tejto dobe, keď kúsok od na-
šich hraníc umierajú nevinní ľudia vo šich hraníc umierajú nevinní ľudia vo 
vojnovom konflikte, trochu pokoja  vojnovom konflikte, trochu pokoja  
a hlavne veľa nádeje, že zatvrdnuté a hlavne veľa nádeje, že zatvrdnuté 
srdcia zmäknú a otvoria sa radosti  srdcia zmäknú a otvoria sa radosti  
a mieru. Práve sviatky Veľkej noci sú a mieru. Práve sviatky Veľkej noci sú 
dôvodom našej viery, že zázraky sa dôvodom našej viery, že zázraky sa 
dejú. dejú. 

Zázraky potrebujeme - a v pod-Zázraky potrebujeme - a v pod-
state ich prežívame každý deň. Keď state ich prežívame každý deň. Keď 
sa ráno zobudíme a máme dôvod sa ráno zobudíme a máme dôvod 
vstať a usmiať sa, a tešiť sa zo živo-vstať a usmiať sa, a tešiť sa zo živo-
ta. Albert Einstein povedal: ta. Albert Einstein povedal: „Jestvujú „Jestvujú 
iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. 
Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom.  Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom.  
A druhý, akoby zázrakom bolo všetko.“ A druhý, akoby zázrakom bolo všetko.“ 
Je to také jednoduché, len treba skú-Je to také jednoduché, len treba skú-
siť: zahodiť hnev, otvoriť srdce a byť siť: zahodiť hnev, otvoriť srdce a byť 
k sebe lepší. Skúsme to, nevšímať si k sebe lepší. Skúsme to, nevšímať si 
tie dezinformácie, klamstvá, ohová-tie dezinformácie, klamstvá, ohová-
ranie, faloš a snažme sa, správať tak, ranie, faloš a snažme sa, správať tak, 
ako by sme chceli, aby sa aj iní sprá-ako by sme chceli, aby sa aj iní sprá-
vali k nám. vali k nám. 

Minulý týždeň som sa zúčastnila Minulý týždeň som sa zúčastnila 
jedného dôležitého stretnutia, ktoré jedného dôležitého stretnutia, ktoré 
súviselo s neustálym tlakom obyva-súviselo s neustálym tlakom obyva-
teľov mestskej časti Horné Kočkovce teľov mestskej časti Horné Kočkovce 
na stres z hluku a zápachu šíriaceho na stres z hluku a zápachu šíriaceho 

sa z prevádzky blízkeho depa. Dote-sa z prevádzky blízkeho depa. Dote-
rajšie naše pokusy o riešenie tohto rajšie naše pokusy o riešenie tohto 
problému s orgánmi štátnej i verej-problému s orgánmi štátnej i verej-
nej správy neboli úspešné, a tak sme nej správy neboli úspešné, a tak sme 
priamo riešili vec na miestnom zis-priamo riešili vec na miestnom zis-
ťovaní ohľadom nepovolenej stavby  ťovaní ohľadom nepovolenej stavby  
i prevádzky na danom mieste. Záve-i prevádzky na danom mieste. Záve-
ry z miestneho zisťovania boli jasné ry z miestneho zisťovania boli jasné 
a štátny orgán, ktorý v danej veci a štátny orgán, ktorý v danej veci 
robí stavebný úrad, určil lehotu 60 robí stavebný úrad, určil lehotu 60 
dní na vyriešenie problému s nepo-dní na vyriešenie problému s nepo-
volenými objektmi v areáli, pričom volenými objektmi v areáli, pričom 
v prípade nesplnenia stanovených v prípade nesplnenia stanovených 
podmienok dôjde k vydaniu rozhod-podmienok dôjde k vydaniu rozhod-
nutiu o odstránení stavieb. Veľkú nutiu o odstránení stavieb. Veľkú 
odvahu prejavili samotní občania odvahu prejavili samotní občania 
dotknutých objektov v blízkosti dotknutých objektov v blízkosti 
depa, ktorí s plným nasadením chrá-depa, ktorí s plným nasadením chrá-
nili svoje práva vlastníkov rodinných nili svoje práva vlastníkov rodinných 
domov, nachádzajúcich sa v „ohro-domov, nachádzajúcich sa v „ohro-
zenej zóne“. zenej zóne“. 

Veľkú radosť prejavili všetci ocene-Veľkú radosť prejavili všetci ocene-
ní, ktorí sa zapojili do súťaže „Čarova-ní, ktorí sa zapojili do súťaže „Čarova-
nie perom“, ktorý druhý ročník pre-nie perom“, ktorý druhý ročník pre-
biehal opäť pod taktovkou Mestskej biehal opäť pod taktovkou Mestskej 
knižnice Vladimíra Roya v spolupráci knižnice Vladimíra Roya v spolupráci 
s Mestom Púchov, keďže si priamo  s Mestom Púchov, keďže si priamo  
v kancelárii primátorky prevzali svo-v kancelárii primátorky prevzali svo-
je ocenenia a mohli sme sa osobne je ocenenia a mohli sme sa osobne 
porozprávať o dôvodoch zapojenia porozprávať o dôvodoch zapojenia 
sa do tejto krásnej literárnej súťaže. sa do tejto krásnej literárnej súťaže. 
Ešte raz všetkým blahoželám a teším Ešte raz všetkým blahoželám a teším 
sa na ďalší ročník. sa na ďalší ročník. 

Hoci je máj ešte ďaleko, chceme Hoci je máj ešte ďaleko, chceme 
si práve si práve pre tento mesiac lásky pre tento mesiac lásky 
pripraviť novinku pre všetkých pripraviť novinku pre všetkých 
manželov, ktorí sú spolu niekoľko manželov, ktorí sú spolu niekoľko 
desiatok rokov a sú pre nás všet-desiatok rokov a sú pre nás všet-
kých inšpirácioukých inšpiráciou, že láska môže , že láska môže 
vydržať až do neskorej jesene života. vydržať až do neskorej jesene života. 
Pri príležitosti „svadobného jubilea“ Pri príležitosti „svadobného jubilea“ 
uskutočníme slávnostné prijatie  uskutočníme slávnostné prijatie  
v obradnej sieni Župného domu pre v obradnej sieni Župného domu pre 
Vás, všetkých manželov - Púchovča-Vás, všetkých manželov - Púchovča-
nov, ktorí si tento rok pripomínate nov, ktorí si tento rok pripomínate 
50., 55., 60., 65. výročie Vášho sobá-50., 55., 60., 65. výročie Vášho sobá-
ša. Ak si chcete s nami pripomenúť ša. Ak si chcete s nami pripomenúť 
toto Vaše výročie, ste občanmi Pú-toto Vaše výročie, ste občanmi Pú-
chova a sobáš ste uzavreli v Púcho-chova a sobáš ste uzavreli v Púcho-
ve alebo v inom meste, kontaktujte, ve alebo v inom meste, kontaktujte, 
prosím, vedúcu Oddelenia školstva prosím, vedúcu Oddelenia školstva 
a sociálnych vecí MsÚ Púchov Danku a sociálnych vecí MsÚ Púchov Danku 
Gabrišovú na telefónnom čísle +421 Gabrišovú na telefónnom čísle +421 
42 465 08 85, a dohodneme si bližšie 42 465 08 85, a dohodneme si bližšie 
podmienky. Čítala som, že: podmienky. Čítala som, že: „Láska „Láska 

je to, čo zostane, keď motýle odletia“je to, čo zostane, keď motýle odletia“,  ,  
a práve tento pilotný projekt má pri-a práve tento pilotný projekt má pri-
blížiť významné jubileá manželstiev, blížiť významné jubileá manželstiev, 
ktoré vydržali v láske spolu viac ako ktoré vydržali v láske spolu viac ako 
50 rokov. Klobúk dole a veľmi sa na 50 rokov. Klobúk dole a veľmi sa na 
Vás teším. Vás teším. 

Stretnutie so splnomocnencom Stretnutie so splnomocnencom 
vlády pre šport Karolom Kučerom, vlády pre šport Karolom Kučerom, 
ktoré sa konalo na mestskom úrade ktoré sa konalo na mestskom úrade 
minulý pondelok, bolo možnosťou minulý pondelok, bolo možnosťou 
odprezentovať mesto Púchov ako odprezentovať mesto Púchov ako 
mesto podporujúce šport, na kto-mesto podporujúce šport, na kto-
rom sme informovali o podpore rom sme informovali o podpore 
prevádzkovej i športovej činnosti, prevádzkovej i športovej činnosti, 
o športoviskách, problémoch sa-o športoviskách, problémoch sa-
mosprávy s narastajúcimi cenami mosprávy s narastajúcimi cenami 
energií, pričom najväčšou záťa-energií, pričom najväčšou záťa-
žou z pohľadu energií sú plaváreň  žou z pohľadu energií sú plaváreň  
a zimný štadión, ktoré máme záujem a zimný štadión, ktoré máme záujem 
ponechať otvorené našim deťom  ponechať otvorené našim deťom  
a mládeži napriek tomu, že prevádz-a mládeži napriek tomu, že prevádz-
kové náklady prudko vzrástli. Viac  kové náklady prudko vzrástli. Viac  
o stretnutí sa dočítate aj v aktuál-o stretnutí sa dočítate aj v aktuál-
nom vydaní Púchovských novín.nom vydaní Púchovských novín.

Chcem sa poďakovať všetkým Chcem sa poďakovať všetkým 
Vám, ktorí prispievate na transpa-Vám, ktorí prispievate na transpa-
rentný účet mesta, pretože rentný účet mesta, pretože aj Vašou aj Vašou 
zásluhou sme mohli odoslať hu-zásluhou sme mohli odoslať hu-
manitárnu pomoc do nášho dru-manitárnu pomoc do nášho dru-
žobného mesta na Ukrajine Bila žobného mesta na Ukrajine Bila 
Cerkva.Cerkva. Pomoc bola doručená a ja  Pomoc bola doručená a ja 
Vám všetkým odovzdávam pozdrav Vám všetkým odovzdávam pozdrav 
od mesta z Kyjevskej oblasti, ktoré od mesta z Kyjevskej oblasti, ktoré 
je tiež zasiahnuté bombardovaním. je tiež zasiahnuté bombardovaním. 

Dovolím si citovať správu z minulé-Dovolím si citovať správu z minulé-
ho piatka: ho piatka: „Dobrý deň. Vaša huma-„Dobrý deň. Vaša huma-
nitárna pomoc je už v našom meste nitárna pomoc je už v našom meste 
Bila Cerkva. Ešte raz ďakujeme za po-Bila Cerkva. Ešte raz ďakujeme za po-
moc!“ moc!“ Pomoc rozširujeme okrem do-Pomoc rozširujeme okrem do-
terajšej formy na úhradu nákladov terajšej formy na úhradu nákladov 
na potraviny, ubytovanie, prevoz na potraviny, ubytovanie, prevoz 
humanitárnej pomoci aj na úhradu humanitárnej pomoci aj na úhradu 
nákladov na výučbu slovenského ja-nákladov na výučbu slovenského ja-
zyka. ĎAKUJEM! zyka. ĎAKUJEM! 

Vojnový konflikt je v súčasnosti Vojnový konflikt je v súčasnosti 
hrozná udalosť, a možno je dôvod hrozná udalosť, a možno je dôvod 
pripomenúť si aj jednu zo svetových pripomenúť si aj jednu zo svetových 
historických námorných katastrof, historických námorných katastrof, 
ktorá si pripomína práve v tomto ob-ktorá si pripomína práve v tomto ob-
dobí smutné 110. výročie. Hovorím dobí smutné 110. výročie. Hovorím 
o skaze Titanicu, pri ktorej zahynulo o skaze Titanicu, pri ktorej zahynulo 
okolo 1 450 cestujúcich a členov po-okolo 1 450 cestujúcich a členov po-
sádky. sádky. 

V Púchove momentálne svieti vša-V Púchove momentálne svieti vša-
de žltá farba - vysadené narcisy kvit-de žltá farba - vysadené narcisy kvit-
nú a nechávajú Vám možnosť ešte nú a nechávajú Vám možnosť ešte 
chvíľku sa nimi pokochať, pretože už chvíľku sa nimi pokochať, pretože už 
o pár dní začnú rozvíjať svoju krásu o pár dní začnú rozvíjať svoju krásu 
farebné tulipány. Čítala som, že aj farebné tulipány. Čítala som, že aj 
príroda k nám hovorí, a kvety sú jej príroda k nám hovorí, a kvety sú jej 
najnežnejšie slová. Tak počúvajme najnežnejšie slová. Tak počúvajme 
pozorne. pozorne. 

Užite si pekný týždeň plný zázra-Užite si pekný týždeň plný zázra-
kov. Prajem Vám všetkým veselú Veľ-kov. Prajem Vám všetkým veselú Veľ-
kú noc a požehnané prežitie sviat-kú noc a požehnané prežitie sviat-
kov v radosti, láske, pohode a mieri.kov v radosti, láske, pohode a mieri.

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Zázrak Veľkej noci 
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Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z.  
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
oznamuje verejnosti, že žiadosti o prijatie dieťaťa do ma-
terskej školy od 2.9.2022 prijímajú riaditeľky materských 
škôl 

- Erika Uherčíková: Materská škola, Požiarna 1291/26, 
Púchov,

- Katarina Tomanová: Materská škola, Požiarna 
1292/11, Púchov,

- Daniela Valentínyová: Materská škola, Mládežnícka 
1438/13, Púchov,

- Danka Černičková: Materská škola, Chmelinec 
1411/6, Púchov,

- Jana Kovárová: Materská škola, 1. mája 1348/28, 
Púchov,

- Tatiana Pavlacová: Materská škola, Nosice 221, 
Púchov,

- Jana Šimonová, zástupkyňa RŠ: Základná škola s ma-
terskou školou, Slovanská 330/23, Púchov 

v termínoch: 11. 5. 2022 a 18. 5. 2022 od 14.00 hod. 
do 16.00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdeláva-
nie je k dispozícii u riaditeliek materských škôl a na web 
stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk aj s po-
trebným zoznamom potvrdení, ktoré je treba k žiadosti 
priložiť. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa  
a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti, pre 
ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  
v súlade s VZN č. 2/2021 o určení spádových materských 
škôl. V tomto prípade žiadosť podpisujú obaja zákonní 
zástupcovia, alebo sa môžu preukázateľne dohodnúť pí-
somným vyhlásením, že žiadosť podpisuje jeden zákon-

Mesto Púchov na svojom území určuje sedem spádov 
materských škôl. Spád každej materskej školy v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti je vymedzený konkrétnymi ulica-
mi.

(1) Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov 
Ulice: Pod Lachovcom,J. Kráľa, Sládkovičova, Podja-

vorinskej, Kuzmányho, Vodárska, Hoštínska, Za cintorí-
nom, miestna časť Vieska Bezdedov, miestna časť Ihriš-
te, miestna časť Hoština

(2) Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov
Ulice: Mojmírova, Štefánikova, Požiarna, Royova, Pri-

binova, Gorazdova, Mojmírova, Vsetínska, miestna časť 
Hrabovka

(3) Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov
Ulice: 1.mája, Obrancov mieru, Rastislavova, Svätoplu-

kova, Športovcov, Streženická cesta

(4) Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov 
Ulice: Chmelinec, Námestie slobody, Komenského, 

Mudroňova, F.Urbánka, Nábrežie slobody, Hollého, Mo-
ravská, Moyzesova

(5) Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov 
Ulice: Okružná, Mládežnícka, Nimnická cesta, Samoty, 

Dvory, Zábreh, Pod Zábrehom, Potôčky, Dlhé lúky
(6) Materská škola, Nosice 221, Púchov 
Ulice: Novonosická, Sadová, Ružová, Záskalie, Záhrad-

ná, Astrová, Tulipánová, Kvetinová, miestna časť Nosice
(7) Materská škola ako súčasť Základnej školy  

s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov
Ulice: Železničná, Spojová, Továrenská, Vajanského, 

T. Vansovej, Štúrova, Kukučínova, Jesenského, F.Hečku, 
Jilemnického, Slovanská, Lichardova, Školská, Hurba-
nova, Trenčianska, Vŕšok, kpt.Jaroša, J. Smreka, I. Krasku

Mesto Púchov v súlade s § 1 ods. (4) vyhlášky  
č. 541/2021 o materskej škole oznamuje verejnosti 
prerušenie a obmedzenie prevádzky materských škôl  
v Púchove počas mesiacov:

Júl 2022 v prevádzke MŠ:
- od 1.7.2022 do 8.7.2022 vrátane - Mládežnícka 

1438/13, Požiarna 1291/26, 1.mája 1348/28, Nosice 221, 
Slovanská 330/23,

- od 11.7.2022 do 15.07.2022 vrátane - Mládežnícka 
1438/13, Požiarna 1291/26, 1.mája 1348/28, Nosice 221, 
Slovanská 330/23,

- od 18.7.2022 do 22.07.2022 vrátane - Mládežnícka 
1438/13, Požiarna 1291/26, Slovanská 330/23.

Od 25.7. do 5.8.2022 budú MŠ zatvorené.
August 2022 v prevádzke MŠ:
od 8.8.2022 do 12.8.2022 vrátane - Chmelinec 1411/6, 

Požiarna 1292/11, 
od 15.8.2022 do 19.8.2022 vrátane - Chmelinec 1411/6, 

Požiarna 1292/11, 1.mája 1348/28,

od 22.8.2022 do 26.8.2022 vrátane - Chmelinec 1411/6, 
Požiarna 1292/11, 1.mája 1348/28.

Od 30.8.2022 do 31.8.2022 budú MŠ zatvorené.
Pokyny:
1. Najneskôr do 4 júna 2022 podľa nevyhnutnej po-

treby záväzne prihlásiť dieťa do MŠ podľa vyššie uve-
dených týždňov v mesiacoch júl –august 2022 (naraz za 
oba mesiace).

2. Uhradiť príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ najneskôr 
do 10. júna 2022 na účet konkrétnej materskej školy, 
ktorú bude dieťa navštevovať. Záväzné prihlásenie je 
„povinné“ pre všetky deti mestských MŠ, ktoré budú 
chcieť zákonní zástupcovia umiestniť v letných mesia-
coch do materských škôl!

3. Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné 
vyhlásenie zákonných zástupcov, v ktorom preukázateľ-
ne a záväzne vyjadria svoj záujem o dochádzku dieťaťa 
do materskej školy v termíne 1. júl – 26. august 2022  
a uvedú, v ktorých týždňoch - ktorú materskú školu 

bude dieťa navštevovať. 
Poznámka: Záväzné prihlásenie na letnú prázdninovú 

činnosť v MŠ organizačne zabezpečuje riaditeľka MŠ  
v Púchove, ktorú dieťa bežne navštevuje počas roka.

4. Zákonní zástupcovia uhradia príspevok konkrétnej 
MŠ, kde bude dieťa po vyjadrení riaditeľky MŠ prijaté  
v konkrétnom mesiaci za dieťa, ktoré bude navštevovať 
materskú školu: jeden týždeň: 10,00 €, dva týždne: 20,00 
€, tri týždne: 30,00 €, štyri týždne: 40,00 €.

5. Čísla príjmových účtov:
1. Chmelinec 1411/6 - SK04 5600 0000 0072 3076 2002
2. Mládežnícka 1438/13 - SK30 7500 0000 0040 2666 

6319 
3. 1.mája 1348/28 - SK60 7500 0000 0040 2357 1285
4. Požiarna 1291/26 - SK52 7500 0000 0040 2357 9092
5. Požiarna 1292/11 - SK93 7500 0000 0040 2633 5579
6. Nosice 221 - SK85 7500 0000 0040 2358 9071
7. Slovanská - SK18 5600 0000 0072 1011 2002
Variabilný symbol písať ten istý ako bežne v roku a do 

správy pre prijímateľa uviesť „priezvisko dieťaťa“ a text: 
„Leto 22“.

Upozornenie zákonných zástupcov: 
Žiadame dodržať termín úhrady na účet MŠ podľa vý-

beru z harmonogramu termínov za obidva mesiace: júl, 
aj august 2022. Bez doručenia platby k tomuto dátumu 
na účet vybranej MŠ, nebude možné dieťa umiestniť do 
tejto materskej školy, preto úhrady vykonajte včas!

6. Úhradu za stravovanie detí počas pobytu detí v mat-
erskej škole realizujte podľa pokynov a prostredníctvom 
vedúcej školskej jedálne. 

7. Zákonní zástupcovia dieťaťa písomne požiadajú ria-
diteľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku, 
len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú čin-
nosť zo zdravotných dôvodov po predložení lekárske-
ho potvrdenia najneskôr do 30. septembra aktuálneho 
roka.      JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta 

Pokyny pre rodičov detí k harmonogramu prevádzky 
materských škôl počas letných mesiacov 2022

Oznam o zápise detí do materskej školy

Určenie spádu materskej školy

ný zástupca, pričom rozhodnutie sa tiež doručí len uve-
denému zákonnému zástupcovi. Písomné vyhlásenie  
o tejto skutočnosti musí byť doručené riaditeľke školy. 

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka mat-
erskej školy a zverejní ich na verejne prístupnom mieste 
a webovom sídle materskej školy.

Ak dieťa počas školského roka 2021/22 v materskej 
škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka MŠ roz-
hodne o pokračovaní predprimárneho vzdelávania v MŠ 
na základe predpísaných súhlasov: lekára a príslušného 
zariadenia poradenstva a prevencie spolu s informova-
ným súhlasom rodiča.

Zákonní zástupcovia môžu materskej škole doručiť 

žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 
osobne, poštou, e-mailom aj elektronicky s využitím 
schránky MŠ a elektronického podpisu.

Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. 8. 2023 ne-
dovŕši šesť rokov veku uvažuje o tom, že požiada ZŠ o to, 
aby bolo jeho dieťa od šk. r. 2023/24 výnimočne prijaté 
do 1. roč. ZŠ je potrebné už teraz požiadať riaditeľku MŠ 
o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie 
pred dovŕšením piateho roku veku s priložením predpí-
saných vyjadrení lekára a príslušného zariadenia pora-
denstva a prevencie. 

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta 
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Dňa 4. 4. 2022 navštívil naše mesto bývalý teni-
sový reprezentant Slovenska, súčasný poslanec 
NR SR a zároveň splnomocnenec vlády SR pre 
šport Karol Kučera. 

Najskôr zavítal na mestský úrad, kde sa stretol s pri-
mátorkou mesta Katarínou Henekovou a viceprimá-
torom Lukášom Ranikom. Rozprávali sa o finančnej 
podpore športu zo strany mesta a tiež o možnostiach 
štátu prispieť k rozvoju našich športovísk a športo-
vých klubov. 

Splnomocnenec vlády pre šport Karol Kučera po 
stretnutí povedal: „Chcem sa poďakovať za stretnutie, 
rád som sa oboznámil so športovou infraštruktúrou, 
plánovanou a aj doteraz vybudovanou, s prioritami 
mesta (sú to športy futbal, hokej a volejbal). Veľmi ví-
tam koncepciu mesta do roku 2026, ktorá môže slúžiť 
ako dobrý podklad na čerpanie eurofondov, o ktoré sa 
veľmi snažíme... Vysvetľovali sme si aj procesné veci, 
aký je systém, ako treba byť pripravený, ako vláda mo-
mentálne rozmýšľa, ako by sa mohla športová infra-
štruktúra systematickejšie financovať.“

Primátorka mesta Katarína Heneková sa o roko-
vaní s Karlom Kučerom vyjadrila: „Som rada, že sme 
mohli predstaviť nielen koncepciu športu v našom mes-
te, ale aj celkové fungovanie športu, hlavne športu detí  
a mládeže, na čo kladieme naozaj veľký dôraz. Prešli 
sme si informácie o našich športoviskách, o fungova-
ní a financovaní športu v meste a myslím, že sa máme  
s čím pochváliť. Hľadali sme možnosti, akým spôso-
bom sa dá zapojiť do rôznych výziev o finančnú pod-
poru, aby sme mohli ešte viac rozšíriť možnosti pre deti  
a mládež športovať v meste Púchov.“

Viceprimátor mesta Lukáš Ranik po spoločnej 
návšteve športovísk MŠK a súkromných športovísk 

Športcentra a sTC uviedol: „Pochválili sme sa so špor-
tovými benefitmi, ktoré mesto Púchov prináša našim 
deťom. Ďalej sme sa rozprávali o rozvoji našej športovej 
infraštruktúry a investičných projektoch, ktoré pripra-
vujeme. Teší ma, že štát vyčleňuje čoraz viac peňazí na 
rozvoj športovísk a prvýkrát budú vyčlenené finančné 
prostriedky aj cez eurofondy na rozvoj športovej infra-

štruktúry prostredníctvom plánu obnovy a to takmer 
pol miliardy eur! Pánovi splnomocnencovi som taktiež 
ukázal športoviská a multifunkčné komplexy v meste. 
Mestské aj súkromné. Dnes to bolo veľmi podnetné 
stretnutie a veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu.“ 

Slavomír Flimmel

Návšteva splnomocnenca vlády pre šport Karola Kučeru

V tohtoročný posledný marcový deň sa stretli členovia 
výboru mestskej časti. Z tém, ktoré boli riešené vyberám: 

„Medzierka“ dostane nový šat. Často využívaný chod-
ník od obchodného domu Kaufland smerom na Sedlište 
(popri plote Materskej školy Mládežnícka ulica), ktorý je 
v zlom stave, sa v týchto jarných dňoch dočká svojej za-
slúženej rekonštrukcie.

Podnik Technických služieb mesta riešil požiadavku 
opravy vyvýšeného prechodu pre chodcov cez cestu 
ku kontajnerom – pri obytnom dome Námestie slobody  
č. 1408. Zámková dlažba bola v medzerách zasypaná 
pieskom, lebo pri jazde vozidiel hlavne od Kauflan-
du smerom k cintorínu zámková dlažba hrkotala. Pri 
prejazde vozidiel narážala na seba a začínala sa rozpadá-
vať a zároveň už na nej boli vyjazdené koľaje od vozidiel. 

Opätovne (už niekoľkokrát bol pracovníkmi PTSM 

provizórne opravovaný) sa prepadal chodník pri zad-
nom vchode do obytného domu na Námestí slobody  
č. 1624/31. Chodník pracovníci PTSM zabetónovali a tiež 
zabezpečili sanáciu jamy pri obytnom dome na Námestí 
slobody č. 1403, ktorá sa nachádzala pri poklope paro-
vodu a stále sa zväčšovala.

Pri obytnom dome na Námestí slobody č. 1624 je poži-
adavka úpravy plochy, na ktorej sú umiestnené kontaj-
nery na odpad. Tieto stoja na trávnatej ploche a v čase 
dažďa alebo sneženia je pod nimi voda a blato. Úpravy 
podkladových plôch sú potrebné na viacerých stojis-
kách mestských častí, čo je investičná akcia, ktorá je na-
plánovaná na jarné obdobie. Pred realizáciou požadujú 
členovia VMČ prehodnotiť miesto stanovišťa za účasti 
člena výboru Štefana Moravčíka a predsedu VMČ. Súčas-
ný stav je nevyhovujúci. Občanom, ktorí chcú prejsť po 

prechode na druhú stranu kon-
tajnery zavadzajú vo výhľade 
na cestu a môže dôjsť ku stretu 
s prechádzajúcim motorovým 
vozidlom.

Od chodníka pred obytným 
domom Námestie slobody  
č. 1403, ktorý smeruje na Námes-
tie slobody, sa vytvoril po zime 
provizórny prechod cez trávnik, 
kedy si ľudia začali skracovať 
cestu smerom na Marczibányio-
vú záhradu. Okolie domu je zá-
hradkou plnou kvetov a kríkov, 
ktoré celoročne vďaka starostli-
vosti obyvateľov bytovky kvitnú 
a spríjemňujú život nielen im, ale 
aj ľuďom, ktorí tadiaľ prechádza-
jú. Za účelom odstránenia a ne-
používania umelo vytvoreného 
chodníka sme požadovali vysa-
diť chodník nízko rastúcimi hus-

tými kríkmi. Odborný zamestnanec mesta neodporúča 
výsadbu zelene, lebo táto by nezabránila prechodu cez 
trávnik, nakoľko ľudia zeleň obídu a vytvoria chodník 
nový, odporúča však riešiť situáciu osadením gabiónov, 
prípadne inej prekážky. K realizácií dôjde v jarných me-
siacoch.

Člen VMČ poukázal na veľmi zlý technický stav vozov-
ky smerujúci z ulice Komenského (pri bývalej mliekarni) 
na chatovú osadu pri Skale, ktorú chatári požadovali 
opraviť a poukazovali na zlý stav formou spísanej petí-
cie. Oprava cesty bola zrealizovaná PTSM v októbri 2021.

Zeleň nachádzajúca sa pred „Nosáľom“, na Námestí 
slobody pri studni a na chodníčku od MŠ Chmelinec 
ku Zdraviu je poprerastaná, hustá, siahajúca často až 
po zem. Úprava zelene je zahrnutá do harmonogramu 
údržby zelene PTSM na jar tohto roka.

Poukázali sme na zlý stav cesty na Samoty .Aktuálne 
je v stave riešenia zabezpečenie vodovodu a kanalizácie 
na Samotách. Zo strany mesta bolo zabezpečené spra-
covanie projektovej dokumentácie. Po dobudovaní vo-
dovodu a kanalizácie bude nasledovať aj rekonštrukcia 
cesty. Počas tohto provizórneho obdobia bude zabez-
pečená 2 x ročne oprava komunikácie na Samotách.

Požiadali sme kompetentných, aby na Dvoroch  
(v smere k Hotelu Alexandra) strihali živý plot popri ces-
te na nižšiu výšku. Keď prechádzajú cestu deti, prípad-
ne dospelí nižšieho vzrastu, živý plot im zakrýva výhľad  
a tiež výhľad šoférom, ktorí ich nevidia a môže dôjsť ku 
stretu. Opätovne na Dvoroch popred M-knihu je po-
trebná oprava cestného telesa, sú tam hrbole, dochádza  
k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Žiadali sme o informáciu, čo sa ide robiť so stavbou 
„Nosáľ“ na Námestí slobody, ktorej súčasný technický 
stav ohrozuje občanov.

Členovia VMČ mali pripomienky k organizácii dopravy 
v meste, ktoré sú v kompetencií dopravnej komisie MsZ. 
O ich riešenie sme požiadali príslušné oddelenie MsÚ  
a komisiu.                          Irena Kováčiková, predseda VMČ 

Z rokovania Výboru mestskej časti č. 3 Námestie
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Mestská polícia

Hasičský a záchranný zbor

V priebehu mesiaca marec 2022 uskutočnili prí-
slušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji celkom 342 výjazdov. 
Z tohto počtu bolo najviac - 205, zása-
hov pri požiaroch (išlo najmä o požiare 
v prírodnom prostredí). Nasledovalo 
64 technických zásahov, 54 výjazdov  
k dopravným nehodám a 8 ekologických 
zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu 
uplynulého mesiaca vykonali 5 požiar-
no-previerkových cvičení a 6 výjazdov 
k udalostiam, pri ktorých napokon zasa-
hovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku týchto uda-
lostí boli za mesiac marec vyčíslené 
na 456.000 eur. Uchránené hodnoty  
v dôsledku zásahovej činnosti prísluš-
níkov Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčianskom kraji predstavovali v sle-

dovanom období hodnotu viac ako 1.548.000 eur. 
KR HaZZ Trenčín 

Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili  
v marci majetok za takmer 1,6 milióna

Púchovských hasičov zamestnal v marci aj požiar trávnatého porastu v Lysej podMakytou. 
FOTO: KR HaZZ Trenčín 

Kovový šrot nebol jeho
Hliadka mestskej polície zasahovala na zá-

klade telefonického oznámenia v blízkosti 
areálu Športcentra, odkiaľ mali neprispôsobi-
ví občania kradnúť plechy. Hliadka mestskej 
polície našla na Nábreží slobody muža, ktorý 
sa na bicykli snažil odviezť starú pokrútenú 
plechovú rúru. Mestským policajtom povedal, 
že rúru našiel na mieste, kde bol aj ďalší plech  
a hrdzavá časť starého plotu. Chcel ju odviezť 
do zberných surovín ako nájdený kovový šrot. 
Hliadka muža informovala, že ani šrot nie je 
jeho a nemôže ho len tak odviezť. Pokus o krá-
dež šrotového plechu vyriešila hliadka napo-
menutím. Zamestnancov Športcentra mestskí 
policajti upozornili, aby si momentálne voľne 
prístupný areál lepšie zabezpečili proti podob-
ným pokusom o krádež. 

Bezdomovci v bytovke
Púchovskí mestskí policajti preverovali te-

lefonické oznámenie, podľa ktorého vo vcho-
de bytového domu na Ulici obrancov mieru 
vzbudzovali bezdomovci verejné pohoršenie. 
Hliadka našla na mieste dvojicu mužov evi-
dentne pod vplyvom alkoholu. Porušenie vše-
obecne záväzného nariadenia mesta vyriešila 
hliadka mestskej polície napomenutím, oboch 
bezdomovcov z miesta vykázala.  

Odcestoval na východ
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého na moste cez 
rieku Váh leží na chodníku neznámy muž pod 
vplyvom alkoholu. Hliadka na mieste zistila, 
že ide o cudzinca, ktorý však nevedel preuká-
zať svoju totožnosť. Hliadka prostredníctvom 
Obvodného oddelenia Policajného zboru  
v Púchove zistila, že muž nebol v pátraní. Po-
čas bezpečnostnej prehliadky našli u muža 
mobilný telefón, jeho majiteľkou bola žena,  
s ktorou sa stretol pri Váhu. Mestskí policajti ho 
informovali, že spáchal priestupok, cudzinec 
nás ledne ho dobrovoľne odovzdal. Priestupok 
vyriešili mestskí policajti napomenutím. Ná-
sledne muža previezli na železničnú stanicu, 
kde nasadol na vlak do Košíc.             MsP Púchov

Parkovací „folklór“ v Púchove pokračuje...

Na cestách Trenčianskeho kraja sa v 13. kalen-
dárnom týždni stalo 19 dopravných nehôd. Zo-
mrel pri nej jeden človek, nikto neutrpel ťažké 
zranenie. Od začiatku roka sa na cestách Trenči-
anskeho kraja stalo 240 dopravných nehôd, čo je  
o 43 viac, ako v rovnakom období minulého roka. 
Krajské cesty si v tomto roku vyžiadali už deväť 
ľudských obetí, čo je o šesť viac, ako v rovnakom 
období roku 2021. Počet obetí dopravných nehôd 
na krajských cestách stúpol o 200 percent. Ťažko 
sa zranilo 12 ľudí (medziročný nárast o štyroch). 

Na slovenských cestách sa tento rok stalo 2845 
dopravných nehôd, čo je o 677 viac, ako v rovna-
kom období minulého roka. Zomrelo pri nich už 
64 ľudí, čo je o 26 viac, ako v rovnakom období 
roku 2021. Medziročne stúpol počet obetí do-
pravných nehôd o 68 percent. 

Najviac obetí si tento rok vyžiadali dopravné ne-
hody na cestách Košického a Nitrianskeho kraja, 
kde zomrelo zhodne po 11 ľudí. Najmenej obetí 
– tri, majú v tomto roku cesty Banskobystrického 
samosprávneho kraja.             Zdroj: Prezídium PZ 

Polícia informuje
Počet obetí dopravných nehôd v kraji 
i na Slovensku alarmujúco rastie
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Milé sestry a milí bratia,
dnešná nedeľa je v znamení víťazstva. Víťazstva 

Pána Ježiša Krista nad smrťou, hriechom, peklom  
a diablom. Jeho vzkriesenie je pre všetkých nás, Jeho 
nasledovníkov istotou: ako On žije aj my budeme 
žiť! Môžeme s radostným pohnutím volať s apošto-
lom Pavlom: „Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, 
ó smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je však hriech a si-
lou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal 
víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“ (1K 15, 
55-57)

V znamení tohto Kristovho víťazstva môžeme vstu-
povať aj do údolí tieňov smrti, do bolesti a zármutku, 
do ľudských tragédií spôsobovaných v tomto čase 
najmä vojnou na Ukrajine a do tejto temnoty pri-
nášať svetlo Kristovho víťazstva.

Paradoxne, práve v týchto ťažkých časoch, svetlo 
Kristovho víťazstva žiari najjasnejšie. Cez skutky lásky 
voči tým najmenším, najnúdznejším, najodkázanej-
ším. Sme veľmi vďační a povzbudení každým preja-

vom vašej pomoci, solidarity, obetavosti. Ďakujeme 
za všetky vaše modlitby a prosíme, aby ste v nich 
vytrvali, ako aj v praktickej pomoci všetkým, ktorí ju 
potrebujú. Veľmi nás teší, že toľkí bratia a sestry z na-
šej cirkvi, sa zapojili do pomoci postihnutým vojnou. 
Vydávajú krásne svedectvo o tom, že nežijeme len 
uzavretí v našich bohoslužobných priestoroch, ale 
dokážeme vyjsť a niesť svetlo evanjelia veľmi prak-
tickým spôsobom.

Zároveň chceme s plnou vážnosťou upozorniť, že 
vlna solidarity a pomoci sa rýchlo môže obrátiť na 
vlnu odporu a nevraživosti. Prosíme, nedovoľme to, 
premáhajme všetko zlo v moci Kristovho vzkriesenia.

Rovnako tak vyzývame a prosíme o dobro medzi 
nami, v cirkvi. Pán Ježiš porazil našich kľúčových du-
chovných nepriateľov – hriech a smrť, ale je zaráža-
júce, koľko nepriateľstva a urážok dokážu vyprodu-
kovať v cirkvi tí, ktorí Mu patria. Zdržme sa takéhoto 
konania. Nemôže s ním prísť Božie požehnanie.

Pripomíname ešte jednu, pre našu cirkev veľmi 

dôležitú udalosť a tou je voľba generálneho dozor-
cu. Prosíme, aby ste k nej pristúpili s plnou zodpo-
vednosťou, je to pre vývoj a smerovanie našej cirkvi 
veľmi dôležité.

Sme vďační, že už nás neobmedzujú protipande-
mické opatrenia, ďakujeme Pánu Bohu za ústup pan-
démie.

Prosíme a vyzývame vás, aby ste neustupovali  
z aktívnej účasti na živote našej cirkvi. Aby ste sa vrá-
tili do živých zhromaždení, podobne ako emauzskí 
učeníci, ktorým po stretnutí so Vzkrieseným zahorelo 
srdce, otočili sa a vrátili do Jeruzalema.

„A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, 
rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša 
námaha nie je márna v Pánovi.“ (1K 15, 58)

Prajeme vám Veľkonočné sviatky prežité v znamení 
Kristovho víťazstva.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Peter Mihoč, biskup VD ECAV

Pastiersky list evanjelických biskupov k Veľkej noci 2022

Ježiš Kristus o tom povedal nasledovné:
Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozpráva-

li Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal  
s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo 
Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejča-
nia, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebude-
te robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si 
myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe 
a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia 
Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete ro-
biť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

A povedal podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici za-
sadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale 
nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri 
roky chodím hľadať ovocie na figovníku, a nič nena-
chádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘

On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. 
Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie 
ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“ (Lk13, 1 – 9)

Človek, vzhľadom k tomu, že je bytosť schopná 
rozmýšľať a slobodne sa rozhodovať, snaží sa vy-
tvárať logické uzávery a vyhodnotenia skutočností 
nielen svojho života, ale i životov iných ľudí. Aj keď 
človek má zmysel pre mysticitu, čiže určitú tajom-
nosť a nadprirodzenosť svojho života, predsa nieke-
dy prevláda tendencia mať veci zmapované, presk-
úmané a vyhodnotené. Je to prirodzená vlastnosť 
každého človeka, avšak nie u každého človeka sa 
táto činnosť môže prejavovať optimálne. Je to pre-
to, lebo človek môže byť vo svojej vyhodnocovacej 
činnosti ovplyvnený, či už nedostatkom informácií, 
alebo ich skresleným podaním alebo mienkou iných 
ľudí. Nie je to však nedostatok, či skreslenosť infor-
mácií, alebo mienka iných ľudí, čo najviac deformuje 
optimálnosť ľudských uzáverov a tvrdení. Najväčšou 
príčinou je vnútorná uzavretosť a neschopnosť po-
znať skutočnú pravdu. Avšak aj to má svoju príčinu. 
Človek, ak by bol otvorený a nehodnotil podľa pred-
sudkov, v konečnom dôsledku by nutne došiel sám 
k sebe. Je to teda strach, strach z poznania a prijatia 
seba samého.

Túto skutočnosť v evanjeliu naznačil aj Ježiš, keď si 
vypočul správnu správu o povraždení Židov z Gali-
ley Pilátom. V srdciach svojich poslucháčov Ježiš čí-
tal, že zavraždení boli preto, lebo ich za ich hriešnosť 
potrestal Boh a tí, na ktorých sa zrútila veža v Siloe 
si tiež zaslúžili smrť ako trest za svoje hriechy. Ježiš 
však dôrazne upozornil, že to neboli následky za ich 
hriechy a príkladom o neplodnom figovníku pouká-

zal na to, že Boh je neustále trpezlivý a láskavý a že 
skôr je nutné zamyslieť sa nad sebou.

Veď Pilát možno Galilejčanov zabil preto, lebo 
ich podozrieval zo vzbury proti Rímu, a tí, ktorých 
zabila veža v Siloe, pracovali na stavbe vodovodu  
a možno nedodržali určité pracovné bezpečnostné 
predpisy. Ježiš však jasne vyhlásil, že ani Galilejča-
nov, ani robotníkov nemožno viniť za ich nešťastie. 
Skutočnosť, že niekoho zabijú, alebo nešťastne zo-
mrie, a iný človek zostane na žive, nemôže byť - ako 
zdôraznil Ježiš, meradlom spravodlivosti. Každý totiž 
zomrie - to je súčasť života, no nie každý musí zostať 
mŕtvy a to je veľký rozdiel. V Starom zákone sa plod-
ný strom často používa ako symbol dobrého živo-
ta. Ježiš ukázal, čo sa stane s iným druhom stromu,  
s takým, ktorý zaberá miesto a čas a napriek trpez-
livému záhradníkovi neprináša žiadne ovocie. Jed-
noducho Ježiš použil tento obraz práve preto, aby 
poukázal, že Boh nebude nedostatok produktivity 
tolerovať donekonečna.

Práve v tom spočíva možnosť uvedomenia si 
hodnoty svojho vlastného života, ktorý žije človek 
dnešných čias. Je totiž viac ako pravdepodobné, že 

raz v živote človeka príde chvíľa, kedy bude človek 
pozvaný k bilancii a hodnoteniu svojho celkového 
životného snaženia. Tá chvíľa nemusí vôbec nastať 
len pred vstupom do večnosti, ale aj pri situáciách 
ktoré človeku osvetlia chvíle, kedy človek mohol ko-
nať správne ale nekonal. Je to trpká chvíľa precitnu-
tia, avšak vedúca k víťazstvu, ak sa človek z nej poučí.

Možno také chvíle nie sú príliš chcené a radostné 
ani v našom živote, pretože v nich poznávame mož-
no svoj egoizmus a svoju „neomylnosť“ ale budeme 
Bohu vďační i za tieto osvetlenia našich postojov. 
Cieľom týchto situácii nie je totiž poprieť našu hod-
notu a podceniť sa, ale skôr viac chápať a rozumieť 
sebe, Bohu a ľuďom.

Prejavom určitej úrovne osobnostného rastu je 
nevytvárať uzávery povrchne, pod tlakom verejnej 
mien ky, či na báze predsudkov. K tej istej úrovni 
patrí aj schopnosť poznávať reálne seba a prácou na 
sebe skvalitňovať medziľudské vzťahy. Nebojme sa 
preto pohľadu na seba a prípadných zmien. Veď prá-
ve to je cesta k vyššej kvalite nášho života. 

Mgr. Stanislav Stolárik, katolícky farár 
v Púchove, foto: Pixabay

Darí sa človeku podľa toho, či je viac, alebo menej hriešny?



Apríl so sebou prináša i Deň Zeme, ktorý upozorňuje na ekologické problé-Apríl so sebou prináša i Deň Zeme, ktorý upozorňuje na ekologické problé-
my v súčasnosti. Vznikol ako reakcia na veľké znečistenie životného prostredia my v súčasnosti. Vznikol ako reakcia na veľké znečistenie životného prostredia 
už v roku 1970. V tento týždeň Dňa Zeme je najdôležitejšie pripomenúť nie-už v roku 1970. V tento týždeň Dňa Zeme je najdôležitejšie pripomenúť nie-
len deťom ale aj dospelým ako každý z nás môže prispieť k ochrane prírody.  len deťom ale aj dospelým ako každý z nás môže prispieť k ochrane prírody.  
V našom skautskom zbore je láska k prírode neoddeliteľnou súčasťou a preto V našom skautskom zbore je láska k prírode neoddeliteľnou súčasťou a preto 
učíme naše deti ako veľmi sme závislí na jej daroch, že zdroje nie sú nevy-učíme naše deti ako veľmi sme závislí na jej daroch, že zdroje nie sú nevy-
čerpateľné a tiež potrebu uchovať čistú prírodu aj pre ďalšie generácie ľudí  čerpateľné a tiež potrebu uchovať čistú prírodu aj pre ďalšie generácie ľudí  
a tvorov žijúcich na Zemi. a tvorov žijúcich na Zemi. 

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme si pre vás 6. zbor skautov a skautiek Púchov Pri príležitosti osláv Dňa Zeme si pre vás 6. zbor skautov a skautiek Púchov 
pripravil tradičnú akciu Kreslenie na chodníky. Podujatie sa bude konať dňa pripravil tradičnú akciu Kreslenie na chodníky. Podujatie sa bude konať dňa 
21.4.2022 pričom registrácia účastníkov bude od 15:30 hod do 16:00 hod. Tra-21.4.2022 pričom registrácia účastníkov bude od 15:30 hod do 16:00 hod. Tra-
dične budú deti súperiť o najkrajšiu a najoriginálnejšiu maľbu v troch veko-dične budú deti súperiť o najkrajšiu a najoriginálnejšiu maľbu v troch veko-
vých kategóriách. Deti budú mať na mieste pripravené kriedy a počas jednej vých kategóriách. Deti budú mať na mieste pripravené kriedy a počas jednej 
hodiny budú kresliť chodníkové maľby s ekologickou tematikou. Každá téma, hodiny budú kresliť chodníkové maľby s ekologickou tematikou. Každá téma, 
na ktorú budú deti kresliť má podnietiť pozornosť detí na našu planétu, prí-na ktorú budú deti kresliť má podnietiť pozornosť detí na našu planétu, prí-
rodu, životné prostredie a dôležitosť jej ochrany. Nakoniec v každej vekovej rodu, životné prostredie a dôležitosť jej ochrany. Nakoniec v každej vekovej 
skupine vyberie komisia tie najkreatívnejšie výtvory a vý hercov potešíme ma-skupine vyberie komisia tie najkreatívnejšie výtvory a vý hercov potešíme ma-
lým darčekom. lým darčekom. 

Túto akciu skauti organizujú v spolupráci s Divadlom Púchov a prináša veľkú Túto akciu skauti organizujú v spolupráci s Divadlom Púchov a prináša veľkú 
radosť nám i vám. Veríme, že sa 5. ročník tejto súťaže bude konať za skvelého radosť nám i vám. Veríme, že sa 5. ročník tejto súťaže bude konať za skvelého 
počasia a veľkej účasti malých umelcov, ktorí skrášlia chodníky pred divadlom. počasia a veľkej účasti malých umelcov, ktorí skrášlia chodníky pred divadlom. 

Srdečne pozývame všetky deti, ktoré radi kreslia a súťažia aby spolu s nám Srdečne pozývame všetky deti, ktoré radi kreslia a súťažia aby spolu s nám 
oslávili Deň Zeme. Vaši skauti.       oslávili Deň Zeme. Vaši skauti.       6. zbor skautov a skautiek Púchov6. zbor skautov a skautiek Púchov

spravodajstvospravodajstvo88

Rozkvitnuté divadlo a výstava prác žiakov ZUŠ
Mestská spoločnosť Púchovská kul-Mestská spoločnosť Púchovská kul-

túra, s.r.o. zorganizovala výstavu prác túra, s.r.o. zorganizovala výstavu prác 
žiakov Základnej umeleckej školy Pú-žiakov Základnej umeleckej školy Pú-
chov, ktorá bude celý mesiac zdobiť chov, ktorá bude celý mesiac zdobiť 
budovu Divadla Púchov na Hoennin-budovu Divadla Púchov na Hoennin-
govom námestí (až do 10. mája). Pred govom námestí (až do 10. mája). Pred 
budovou divadla na trávniku od 7. 4. budovou divadla na trávniku od 7. 4. 
2022 vystavujú svoje výtvarné práce 2022 vystavujú svoje výtvarné práce 
seniori z viacerých púchovských or-seniori z viacerých púchovských or-
ganizácií. V tento deň popoludní sa  ganizácií. V tento deň popoludní sa  
v „Slovenskej izbe“ pred Divadlom v „Slovenskej izbe“ pred Divadlom 
stretli okrem seniorov aj tvorco-stretli okrem seniorov aj tvorco-
via tradičných veľkonočných kraslíc  via tradičných veľkonočných kraslíc  
a korbáčov. Poďakovanie za vydarenú a korbáčov. Poďakovanie za vydarenú 

akciu patrí všetkým seniorským klu-akciu patrí všetkým seniorským klu-
bom mesta Púchov, ZUŠ Púchov, pani bom mesta Púchov, ZUŠ Púchov, pani 
Hanke Jakubíkovej, pani Márii Gombá-Hanke Jakubíkovej, pani Márii Gombá-
rovej, pani Bartošovej zo Streženíc, pá-rovej, pani Bartošovej zo Streženíc, pá-
novi Špalkovi zo Streženíc a kolektívu novi Špalkovi zo Streženíc a kolektívu 
pracovníkom Púchovskej kultúry, s.r.o. pracovníkom Púchovskej kultúry, s.r.o. 
za krásne ručne vyrobené jarné ozdo-za krásne ručne vyrobené jarné ozdo-
by, výkresy, venčeky, kraslice, korbáče, by, výkresy, venčeky, kraslice, korbáče, 
veľkonočné ozdoby... Rozžiarené det-veľkonočné ozdoby... Rozžiarené det-
ské očká a veľký záujem divákov bol ské očká a veľký záujem divákov bol 
tou najkrajšou odmenou pre všetkých, tou najkrajšou odmenou pre všetkých, 
ktorí sa podieľali na príprave a realizá-ktorí sa podieľali na príprave a realizá-
cii tohto podujatia.cii tohto podujatia.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel

Mesto Púchov v roku 2021 dosiahlo Mesto Púchov v roku 2021 dosiahlo 
49,75 % mieru separácie komunálnych 49,75 % mieru separácie komunálnych 
odpadov. K tomuto podielu vyseparo-odpadov. K tomuto podielu vyseparo-
vaných odpadov, prispelo okrem trie-vaných odpadov, prispelo okrem trie-
denia papiera, plastov a skla na stojis-denia papiera, plastov a skla na stojis-
kách, tiež oddeľovanie elektroodpadu, kách, tiež oddeľovanie elektroodpadu, 
nepotrebného textilu a kuchynského nepotrebného textilu a kuchynského 
odpadu od toho zmesového.odpadu od toho zmesového.

V priebehu minulého roka boli zo V priebehu minulého roka boli zo 
strany mesta poskytnuté občanom na strany mesta poskytnuté občanom na 
triedenie týchto zložiek komunálneho triedenie týchto zložiek komunálneho 
odpadu osobitné kontajnery. Na elek-odpadu osobitné kontajnery. Na elek-
troodpad boli rozmiestnené od apríla troodpad boli rozmiestnené od apríla 
2021 červeno-biele stacionárne kon-2021 červeno-biele stacionárne kon-
tajnery v siedmych lokalitách mesta. tajnery v siedmych lokalitách mesta. 
Do konca roka občania vyseparovali Do konca roka občania vyseparovali 
až 5,2 t elektroodpadu a batérií, ktoré až 5,2 t elektroodpadu a batérií, ktoré 
mohli byť následne ďalej recyklované. mohli byť následne ďalej recyklované. 
Pri využívaní týchto kontajnerov je dô-Pri využívaní týchto kontajnerov je dô-
ležité vhadzovať iba menšie elektros-ležité vhadzovať iba menšie elektros-
potrebiče, batérie a akumulátory. Väčší potrebiče, batérie a akumulátory. Väčší 
elektroodpad poškodzuje a zasekáva elektroodpad poškodzuje a zasekáva 
kontajnery, preto je vhodnejšie ho od-kontajnery, preto je vhodnejšie ho od-
niesť na zberný dvor. niesť na zberný dvor. 

S nepotrebným textilom od obča-S nepotrebným textilom od obča-
nov v domácnostiach sme si poradili nov v domácnostiach sme si poradili 
podobne. Mesto poskytlo na jeho trie-podobne. Mesto poskytlo na jeho trie-
denie 35 bielych kontajnerov. Občania denie 35 bielych kontajnerov. Občania 
do nich môžu ukladať textil a šatstvo, do nich môžu ukladať textil a šatstvo, 
ktoré nie sú znečistené, poškodené  ktoré nie sú znečistené, poškodené  
a mokré. V niektorých lokalitách do-a mokré. V niektorých lokalitách do-
chádza ale k väčšiemu naplneniu tých-chádza ale k väčšiemu naplneniu tých-
to nádob, preto prosíme občanov, aby to nádob, preto prosíme občanov, aby 
vytriedené oblečenie nehádzali vedľa vytriedené oblečenie nehádzali vedľa 
kontajnerov, ale podľa možností s jeho kontajnerov, ale podľa možností s jeho 
odovzdaním počkali, kým budú biele odovzdaním počkali, kým budú biele 
kontajnery vyprázdnené. Takto po-kontajnery vyprázdnené. Takto po-
hodené, a hlavne nezabalené, šatstvo  hodené, a hlavne nezabalené, šatstvo  
a textil sa vplyvom počasia znehod-a textil sa vplyvom počasia znehod-
nocujú, v konečnom dôsledku nemô-nocujú, v konečnom dôsledku nemô-
že byť použité na ďalšie zhodnotenie  že byť použité na ďalšie zhodnotenie  
a končí v zmesovom odpade – čiže a končí v zmesovom odpade – čiže 
na skládke. Za celý minulý rok sa nám  na skládke. Za celý minulý rok sa nám  
v meste podarilo prostredníctvom v meste podarilo prostredníctvom 
bielych kontajnerov vytriediť 41 ton bielych kontajnerov vytriediť 41 ton 
textilu, ktoré neskončili v nádobách na textilu, ktoré neskončili v nádobách na 
zmesový odpad a tým mohli byť ďalej zmesový odpad a tým mohli byť ďalej 

zhodnotené. zhodnotené. 
Mestu v roku 2021 vznikla aj nová Mestu v roku 2021 vznikla aj nová 

povinnosť zo zákona o odpadoch,  povinnosť zo zákona o odpadoch,  
a to zaviesť zber kuchynského odpadu a to zaviesť zber kuchynského odpadu 
z domácností. Aby občania mohli ten-z domácností. Aby občania mohli ten-
to odpad triediť pri zdroji, tzn. priamo to odpad triediť pri zdroji, tzn. priamo 
vo svojej domácnosti, mesto obstaralo vo svojej domácnosti, mesto obstaralo 
a distribuovalo 10 l košíky a do košíkov a distribuovalo 10 l košíky a do košíkov 
použiteľné kompostovateľné vrecká. použiteľné kompostovateľné vrecká. 
Takto vytriedený odpad je potrebné Takto vytriedený odpad je potrebné 
následne vyhodiť aj s kompostovateľ-následne vyhodiť aj s kompostovateľ-
ným vreckom do hnedých BIO nádob, ným vreckom do hnedých BIO nádob, 
ktoré boli umiestnené na všetky stojis-ktoré boli umiestnené na všetky stojis-
ká k nádobám na komunálny odpad. ká k nádobám na komunálny odpad. 
Odpad z hnedých nádob je ďalej zhod-Odpad z hnedých nádob je ďalej zhod-
notený kompostovaním, čo je však notený kompostovaním, čo je však 
možné iba v prípade, že občania nebu-možné iba v prípade, že občania nebu-
dú do týchto nádob vyhadzovať igeli-dú do týchto nádob vyhadzovať igeli-
tové vrecká a potraviny v sklenených tové vrecká a potraviny v sklenených 
a iných obaloch. V meste sme začali a iných obaloch. V meste sme začali 
separovať kuchynský odpad z domác-separovať kuchynský odpad z domác-
ností v bytovkách od septembra 2021. ností v bytovkách od septembra 2021. 
Za 4 mesiace do konca roka 2021 sme Za 4 mesiace do konca roka 2021 sme 
zhodnotili takmer 110 ton kuchynské-zhodnotili takmer 110 ton kuchynské-
ho odpadu z domácností. ho odpadu z domácností. 

Ako už bolo spomenuté v úvode, tie-Ako už bolo spomenuté v úvode, tie-
to množstvá nám pomohli k zvýšeniu to množstvá nám pomohli k zvýšeniu 
miery vytriedenia komunálnych od-miery vytriedenia komunálnych od-
padov. Za to všetkým občanom patrí padov. Za to všetkým občanom patrí 
veľká vďaka. Neprekročili sme však veľká vďaka. Neprekročili sme však 
hranicu 50 percent, čím by sme zní-hranicu 50 percent, čím by sme zní-
žili poplatok za uloženie odpadov na žili poplatok za uloženie odpadov na 
skládku. Skúsme preto spoločne tento skládku. Skúsme preto spoločne tento 
rok predovšetkým eliminovať množ-rok predovšetkým eliminovať množ-
stvo vyprodukovaného odpadu, prí-stvo vyprodukovaného odpadu, prí-
padne efektívnejšie sa zapojiť do sys-padne efektívnejšie sa zapojiť do sys-
tému separovaného zberu. Pomôžeme tému separovaného zberu. Pomôžeme 
tak nielen sebe, ale hlavne prispejeme tak nielen sebe, ale hlavne prispejeme 
značnou mierou k ochrane životného značnou mierou k ochrane životného 
prostredia. Nezabudnime pritom do-prostredia. Nezabudnime pritom do-
držiavať farebnú abecedu triedenia držiavať farebnú abecedu triedenia 
– sklu patrí zelená, plastom, kovom – sklu patrí zelená, plastom, kovom 
a nápojovým kartónom žltá, papieru a nápojovým kartónom žltá, papieru 
modrá a kuchynskému odpadu hnedá. modrá a kuchynskému odpadu hnedá. 

Natália Janíčková, referentka Natália Janíčková, referentka 
odpadového hospodárstva MsÚ odpadového hospodárstva MsÚ 

Triedenie komunálneho 
odpadu nie je nič náročné!
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Predstavujeme termíny stretnutí  Predstavujeme termíny stretnutí  
tematických skupín participatívneho  tematických skupín participatívneho  

rozpočtu a spôsob hlasovaniarozpočtu a spôsob hlasovania
Participatívny rozpočet je súčasťou rozpočtovej politiky mesta Púchov od Participatívny rozpočet je súčasťou rozpočtovej politiky mesta Púchov od 

roku 2020. Ide o angažovanie sa obyvateľov pri prerozdeľovaní časti verejných roku 2020. Ide o angažovanie sa obyvateľov pri prerozdeľovaní časti verejných 
zdrojov samosprávy. Cieľom participatívneho rozpočtu je demokratické, otvo-zdrojov samosprávy. Cieľom participatívneho rozpočtu je demokratické, otvo-
rené a spoločné využívanie financií z mestského rozpočtu pre zlepšenie mesta rené a spoločné využívanie financií z mestského rozpočtu pre zlepšenie mesta 
i komunity.i komunity.

V uplynulom týždni sa stretli členovia Koordinačnej rady participatívneho V uplynulom týždni sa stretli členovia Koordinačnej rady participatívneho 
rozpočtu, aby sa dohodli na harmonograme, programe a ďalších krokoch  rozpočtu, aby sa dohodli na harmonograme, programe a ďalších krokoch  
aktuálneho ročníka Participatívneho rozpočtu mesta Púchov na rok 2022.  aktuálneho ročníka Participatívneho rozpočtu mesta Púchov na rok 2022.  
Koordinačná rada v zložení vedúcich oddelení mestského úradu, prerokovala Koordinačná rada v zložení vedúcich oddelení mestského úradu, prerokovala 
a skontrolovala všetky náležitosti jednotlivých projektových návrhov. Celkovo a skontrolovala všetky náležitosti jednotlivých projektových návrhov. Celkovo 
bolo prijatých a doručených do podateľne MsÚ 7 návrhov s projektami, ktoré bolo prijatých a doručených do podateľne MsÚ 7 návrhov s projektami, ktoré 
boli následne rozkategorizované do tematických skupín:boli následne rozkategorizované do tematických skupín:

1. Zeleň v meste a verejné priestranstvá,1. Zeleň v meste a verejné priestranstvá,
2. Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie,2. Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie,
3. Kultúra a kreatívny priemysel,3. Kultúra a kreatívny priemysel,
4. Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl.4. Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl.
Momentálne sme vo fáze prípravy druhého diskusného fóra a prípravy ná-Momentálne sme vo fáze prípravy druhého diskusného fóra a prípravy ná-

sledného hlasovania, ktoré sa uskutoční v priebehu mesiaca máj. Medzi naj-sledného hlasovania, ktoré sa uskutoční v priebehu mesiaca máj. Medzi naj-
úspešnejšie návrhy s najviac hlasmi bude prerozdelených 6.000 eur z mestské-úspešnejšie návrhy s najviac hlasmi bude prerozdelených 6.000 eur z mestské-
ho rozpočtu. Maximálna výška financií na jeden projektový návrh je 2.000 eur.ho rozpočtu. Maximálna výška financií na jeden projektový návrh je 2.000 eur.

Harmonogram participatívneho rozpočtuHarmonogram participatívneho rozpočtu
Apríl 2022Apríl 2022 - Administratívna kontrola podaných projektov, odstránenie  - Administratívna kontrola podaných projektov, odstránenie 

nedostatkov predkladateľom, druhé diskusné fórum – verejné prerokovanie nedostatkov predkladateľom, druhé diskusné fórum – verejné prerokovanie 
projektov – 28.4.2022 o 13:00 hod. v zasadačke MsÚ, technická príprava na projektov – 28.4.2022 o 13:00 hod. v zasadačke MsÚ, technická príprava na 
hlasovanie.hlasovanie.

3. 5. – 17. 5. 2022 3. 5. – 17. 5. 2022 - Písomné a on-line hlasovanie- Písomné a on-line hlasovanie
Do 31. 5. 2022 Do 31. 5. 2022 - Zverejnenie výsledkov hlasovania- Zverejnenie výsledkov hlasovania
Jún 2022 Jún 2022 - Uzatvorenie zmlúv- Uzatvorenie zmlúv
Júl – Október 2022Júl – Október 2022 - Realizácia projektov - Realizácia projektov
Do 15. 11. 2022Do 15. 11. 2022 - Vyúčtovanie projektov  - Vyúčtovanie projektov 

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚOddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ
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Oznámenie o vyhlásení 
výberového konania

Mesto Púchov v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.596/2003 
Z.z.“) a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta 

riaditeľa Materskej školy 
Mládežnícka 1438/13, Púchov.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný po-
mer

Predpokladaný termín nástupu: 1.7.2022
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona 

č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné 
kritériá a požiadavky:

1. odborná a pedagogická spôsobilosť požado-
vaná na príslušný druh a typ školy podľa zákona 
č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch  
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 o kvalifikač-
ných predpokladoch pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov, 

2. najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku 
dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle  
§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,

3. 1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada,
4. bezúhonnosť, 
5. zdravotná spôsobilosť,
6. ovládanie štátneho jazyka,
7. znalosť všeobecne záväzných právnych pred-

pisov pre oblasť školstva,
8. riadiace, komunikačné a organizačné schop-

nosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového 

konania, úradne overené kópie dokladov o do-
siahnutom vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie, 
za účelom preukázania bezúhonnosti – poskyt-
nutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu  
z registra trestov, štruktúrovaný profesijný živo-
topis, potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej 
činnosti, návrh koncepcie rozvoja materskej školy 
v písomnej forme (v rozsahu maximálne 4 strany), 
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôso-
bilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy, 
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v písomnej žiadosti a  požadovaných 
dokladoch, písomný súhlas so spracovaním osob-
ných údajov na účely výberového konania podľa 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto podania žiadosti:
písomnú žiadosť o zaradenie do výberového 

konania so všetkými požadovanými dokladmi 
doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou 
na adresu: Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 020 
01 Púchov, termín podania: do 29.4.2022 do 12:00 
hod., obálku označte heslom: „Výberové konanie 
– riaditeľ Materskej školy, Mládežnícka 1438/13, 
Púchov - neotvárať!“, uchádzač, ktorý nepredloží  
všetky požadované doklady v stanovenom termí-
ne, bude z výberového konania vyradený. 

Termín a miesto výberového konania: uchádza-
či, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné 
požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové 
konanie.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta 

Oznámenie o vyhlásení 
výberového konania

Mesto Púchov v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.596/2003 
Z.z.“) a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta 

riaditeľa Materskej školy
Požiarna 1292/11, Púchov.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný po-
mer

Predpokladaný termín nástupu: 1.7.2022
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona 

č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné 
kritériá a požiadavky:

1. odborná a pedagogická spôsobilosť požado-
vaná na príslušný druh a typ školy podľa zákona 
č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch  
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 o kvalifi-
kačných predpokladoch pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov, 

2. najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku 
dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle  
§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,

3. 1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada,
4. bezúhonnosť, 
5. zdravotná spôsobilosť,
6. ovládanie štátneho jazyka,
7. znalosť všeobecne záväzných právnych pred-

pisov pre oblasť školstva,
8. riadiace, komunikačné a organizačné schop-

nosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového 

konania, úradne overené kópie dokladov o do-
siahnutom vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie, 
za účelom preukázania bezúhonnosti – poskyt-
nutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu  
z registra trestov, štruktúrovaný profesijný živo-
topis, potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej 
činnosti, návrh koncepcie rozvoja materskej školy 
v písomnej forme (v rozsahu maximálne 4 strany), 
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôso-
bilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy, 
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v písomnej žiadosti a  požadovaných 
dokladoch, písomný súhlas so spracovaním osob-
ných údajov na účely výberového konania podľa 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto podania žiadosti:
písomnú žiadosť o zaradenie do výberového 

konania so všetkými požadovanými dokladmi 
doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou 
na adresu: Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 020 
01 Púchov, termín podania: do 29.4.2022 do 12:00 
hod., obálku označte heslom: „Výberové konanie – 
riaditeľ Materskej školy, Požiarna 1292/11, Púchov 
- neotvárať!“, uchádzač, ktorý nepredloží k svojej ži-
adosti všetky požadované doklady v stanovenom 
termíne, bude z výberového konania vyradený. 

Termín a miesto výberového konania: uchádza-
či, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné 
požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové 
konanie.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta 

Oznámenie o vyhlásení 
výberového konania

Mesto Púchov v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.596/2003 
Z.z.“) a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta riadi-

teľa Základnej školy
Gorazdova 1174/2, Púchov.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný po-
mer

Predpokladaný termín nástupu: 28.06.2022
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona 

č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné 
kritériá a požiadavky:

1. odborná a pedagogická spôsobilosť požado-
vaná na príslušný druh a typ školy podľa zákona 
č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch  
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 o kvalifi-
kačných predpokladoch pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov, 

2. najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku 
dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle  
§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,

3. 1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada,
4. bezúhonnosť, 
5. zdravotná spôsobilosť,
6. ovládanie štátneho jazyka,
7. znalosť všeobecne záväzných právnych pred-

pisov pre oblasť školstva,
8. riadiace, komunikačné a organizačné schop-

nosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového 

konania, úradne overené kópie dokladov o do-
siahnutom vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie, 
za účelom preukázania bezúhonnosti – poskyt-
nutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu  
z registra trestov, štruktúrovaný profesijný živo-
topis, potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej 
činnosti, návrh koncepcie rozvoja materskej školy 
v písomnej forme (v rozsahu maximálne 4 strany), 
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôso-
bilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy, 
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v písomnej žiadosti a  požadovaných 
dokladoch, písomný súhlas so spracovaním osob-
ných údajov na účely výberového konania podľa 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto podania žiadosti:
písomnú žiadosť o zaradenie do výberového 

konania so všetkými požadovanými dokladmi 
doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou 
na adresu: Mestský úrad, Štefánikova 821/21, 020 
01 Púchov, termín podania: do 29.4.2022 do 12:00 
hod., obálku označte heslom: „Výberové konanie – 
riaditeľ Základnej školy, Gorazdova 1174/2, Púchov 
- neotvárať!“, uchádzač, ktorý nepredloží k svojej ži-
adosti všetky požadované doklady v stanovenom 
termíne, bude z výberového konania vyradený. 

Termín a miesto výberového konania: uchádza-
či, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné 
požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové 
konanie.

JUDr. Katarína HENEKOVÁ, primátorka mesta 



kultúra / oznamkultúra / oznam 1111

Víťazi súťaže Čarovanie perom si prevzali ocenenia

Po prvom úspešnom ročníku literárnej súťaže  Po prvom úspešnom ročníku literárnej súťaže  
Čarovanie perom v roku 2021 zorganizovala Mest-Čarovanie perom v roku 2021 zorganizovala Mest-
ská knižnica Vladimíra Roya v Púchove v spolupráci  ská knižnica Vladimíra Roya v Púchove v spolupráci  
s Mestom Púchov, opäť pri príležitosti Marca – mesia-s Mestom Púchov, opäť pri príležitosti Marca – mesia-
ca knihy, druhý ročník literárnej súťaže pre mladých ca knihy, druhý ročník literárnej súťaže pre mladých 
literátov zo základných škôl, ktorí v tomto roku za-literátov zo základných škôl, ktorí v tomto roku za-
slali celkom 105 príspevkov rôznych žánrov. Osobne slali celkom 105 príspevkov rôznych žánrov. Osobne 
si ocenenia od primátorky mesta Kataríny Henekovej si ocenenia od primátorky mesta Kataríny Henekovej 
prevzali v stredu 6. apríla na púchovskej radnici spo-prevzali v stredu 6. apríla na púchovskej radnici spo-
lu s rodičmi šiesti víťazi, ktorí svojimi textami zaujali lu s rodičmi šiesti víťazi, ktorí svojimi textami zaujali 
odbornú porotu.odbornú porotu.

Druhý ročník literárnej súťaže Čarovanie perom bol Druhý ročník literárnej súťaže Čarovanie perom bol 
opäť po minuloročnom úspechu vyhlásený pri príle-opäť po minuloročnom úspechu vyhlásený pri príle-
žitosti Marca – mesiaca knihy, podmienky súťaže sa žitosti Marca – mesiaca knihy, podmienky súťaže sa 
od minuloročných nelíšili, žiaci základných škôl na-od minuloročných nelíšili, žiaci základných škôl na-
prieč celým okresom sa zapájali do súťaže celý me-prieč celým okresom sa zapájali do súťaže celý me-
siac s veľkou vervou, o čom svedčí aj počet zaslaných siac s veľkou vervou, o čom svedčí aj počet zaslaných 
príspevkov, ktorých bolo tento rok celkom 105. Kon-príspevkov, ktorých bolo tento rok celkom 105. Kon-

tinuálne boli literárne texty zverejňované v Púchov-tinuálne boli literárne texty zverejňované v Púchov-
ských novinách a prečítať si jednotlivé príspevky  ských novinách a prečítať si jednotlivé príspevky  
s originálnymi ilustráciami bolo možné i na oficiálnej s originálnymi ilustráciami bolo možné i na oficiálnej 
FB stránke Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Pú-FB stránke Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Pú-
chove, kde sú doteraz sprístupnené, aj tie z minulého chove, kde sú doteraz sprístupnené, aj tie z minulého 
ročníka súťaže. Do prvej kategórie sa zapojilo 78 detí ročníka súťaže. Do prvej kategórie sa zapojilo 78 detí 
z prvého stupňa ZŠ a do druhej kategórie 27 nádej-z prvého stupňa ZŠ a do druhej kategórie 27 nádej-
ných mladých spisovateľov z druhého stupňa. Ako ných mladých spisovateľov z druhého stupňa. Ako 
hovoria referentky mestskej knižnice, vďaka súťaži hovoria referentky mestskej knižnice, vďaka súťaži 
objavujú skryté literárne talenty a ich cieľom je deti objavujú skryté literárne talenty a ich cieľom je deti 
motivovať v rozvíjaní spisovateľského potenciálu.motivovať v rozvíjaní spisovateľského potenciálu.

Rovnako ako v minulom ročníku súťaže, i teraz boli Rovnako ako v minulom ročníku súťaže, i teraz boli 
v oboch kategóriách udelené tri ocenenia - Cena v oboch kategóriách udelené tri ocenenia - Cena 
Primátorky mesta Púchov, Cena vedúcej Oddelenia Primátorky mesta Púchov, Cena vedúcej Oddelenia 
školstva a sociálnych vecí a Cena Mestskej knižnice školstva a sociálnych vecí a Cena Mestskej knižnice 
Vladimíra Roya. Odborná porota v zložení primá-Vladimíra Roya. Odborná porota v zložení primá-
torky mesta Púchov Kataríny Henekovej, vedúcej torky mesta Púchov Kataríny Henekovej, vedúcej 
Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov 

Daniely Gabrišovej a referentiek Mestskej knižnice Daniely Gabrišovej a referentiek Mestskej knižnice 
Vladimíra Roya v Púchove Andrey Hazuchovej a Bar-Vladimíra Roya v Púchove Andrey Hazuchovej a Bar-
bory Krchňavej, vybrala literárne texty žiakov naprieč bory Krchňavej, vybrala literárne texty žiakov naprieč 
rôznymi žánrami. Literárne texty i v tomto roku do-rôznymi žánrami. Literárne texty i v tomto roku do-
siahli vysokú úroveň konkurencie, i preto bolo pod-siahli vysokú úroveň konkurencie, i preto bolo pod-
ľa hodnotiacich náročné vybrať iba šesť najlepších. ľa hodnotiacich náročné vybrať iba šesť najlepších. 
Mladí autori si svoje knižné ocenenia od Kataríny Mladí autori si svoje knižné ocenenia od Kataríny 
Henekovej a Daniely Gabrišovej prevzali osobne na Henekovej a Daniely Gabrišovej prevzali osobne na 
Mestskom úrade Púchov v stredu, 6. apríla 2022, Mestskom úrade Púchov v stredu, 6. apríla 2022, 
popoludní, okrem knižných odmien ich potešili aj popoludní, okrem knižných odmien ich potešili aj 
diplomy a pamätné predmety, ktoré boli súčasťou diplomy a pamätné predmety, ktoré boli súčasťou 
balíčka výhercov.        balíčka výhercov.        Laura Krošláková Laura Krošláková 

Mestské zastupiteľstvo v Púchov podľa § 18a Mestské zastupiteľstvo v Púchov podľa § 18a 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov Uznesením č. 36/2022 v znení neskorších predpisov Uznesením č. 36/2022 
z Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného z Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného 
dňa 29.3.2022, schválilo podrobnosti o podmien-dňa 29.3.2022, schválilo podrobnosti o podmien-
kach spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kach spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného 
kontrolóra mesta Púchove a náležitosti prihlášky  kontrolóra mesta Púchove a náležitosti prihlášky  
a vyhlasuje: A. deň konania voľby hlavného kon-a vyhlasuje: A. deň konania voľby hlavného kon-
trolóra mesta Púchov na 22.6.2022 s termínom trolóra mesta Púchov na 22.6.2022 s termínom 
nástupu do funkcie od 1.7.2022; B. podrobnosti  nástupu do funkcie od 1.7.2022; B. podrobnosti  
o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby 
hlavného kontrolóra mesta Púchov a náležitosti pri-hlavného kontrolóra mesta Púchov a náležitosti pri-
hlášky takto: hlášky takto: 

1. Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontro-1. Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontro-
lóra mesta Púchov nasledovne: lóra mesta Púchov nasledovne: 

• Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontro-• Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontro-
lóra, ktorí splnia predpoklady na výkon funkcie hlav-lóra, ktorí splnia predpoklady na výkon funkcie hlav-
ného kontrolóra mesta Púchov a v stanovenom ter-ného kontrolóra mesta Púchov a v stanovenom ter-
míne predložia náležitosti písomnej prihlášky, budú míne predložia náležitosti písomnej prihlášky, budú 
písomne pozvaní na zasadnutie Mestského zastu-písomne pozvaní na zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva Púchov, ktoré sa bude konať 22.6.2022, na piteľstva Púchov, ktoré sa bude konať 22.6.2022, na 
ktorom každý kandidát v abecednom poradí bude ktorom každý kandidát v abecednom poradí bude 
mať právo vystúpiť a prezentovať svoje predstavy  mať právo vystúpiť a prezentovať svoje predstavy  
o budúcom pôsobení vo funkcii hlavného kontroló-o budúcom pôsobení vo funkcii hlavného kontroló-
ra a to v časovom rozsahu maximálne 5 minút. ra a to v časovom rozsahu maximálne 5 minút. 

• Každý poslanec má právo v rámci diskusie k voľ-• Každý poslanec má právo v rámci diskusie k voľ-
be hlavného kontrolóra mesta vystúpiť k prezentácii be hlavného kontrolóra mesta vystúpiť k prezentácii 
každého kandidáta jeden krát bez možnosti faktic-každého kandidáta jeden krát bez možnosti faktic-
kých poznámok.kých poznámok.

• Voľba hlavného kontrolóra mesta Púchov sa • Voľba hlavného kontrolóra mesta Púchov sa 
uskutoční tajným hlasovaním poslancov Mestského uskutoční tajným hlasovaním poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Púchove.zastupiteľstva v Púchove.

• Každý poslanec Mestského zastupiteľstva obdrží • Každý poslanec Mestského zastupiteľstva obdrží 
hlasovací lístok s menami kandidátov uvedených  hlasovací lístok s menami kandidátov uvedených  
v abecednom poradí. Poslanec upraví hlasovací v abecednom poradí. Poslanec upraví hlasovací 

lístok zakrúžkovaním poradového čísla jedného lístok zakrúžkovaním poradového čísla jedného 
kandidáta a následne lístok vloží do obálky a vhodí kandidáta a následne lístok vloží do obálky a vhodí 
do pripravenej urny. do pripravenej urny. 
• Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na • Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na 

ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo 
s menom kandidáta. s menom kandidáta. 

• Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta Púchov • Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta Púchov 
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden  poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden  
z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupi-z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupi-
teľstvo na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, teľstvo na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, 
do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  
v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.  v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.  
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb po-V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb po-
stupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. stupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. 
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý 
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hla-získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hla-
sov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. sov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. 

2. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kon-2. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kon-
trolóra mesta Púchov: trolóra mesta Púchov: 

• kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavné-• kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavné-
ho kontrolóra mesta Púchov je ukončené minimálne ho kontrolóra mesta Púchov je ukončené minimálne 
úplné stredné vzdelanie, bezúhonnosť, spôsobilosť úplné stredné vzdelanie, bezúhonnosť, spôsobilosť 
na právne úkony v plnom rozsahu. na právne úkony v plnom rozsahu. 

3. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 3. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 
• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia , bydlis-• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia , bydlis-

ko, kontaktný údaj (telefón, e-mail), ko, kontaktný údaj (telefón, e-mail), 
• písomné oboznámenie o zverejnení osobných • písomné oboznámenie o zverejnení osobných 

údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.  údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.  
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlav-niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlav-
ného kontrolóra mesta Púchov na rokovaní Mestské-ného kontrolóra mesta Púchov na rokovaní Mestské-
ho zastupiteľstva v Púchove. Oboznámenie obsahuje ho zastupiteľstva v Púchove. Oboznámenie obsahuje 
najmä informácie o účele spracovávania osobných najmä informácie o účele spracovávania osobných 
údajov a o právach dotknutých osôb.údajov a o právach dotknutých osôb.

• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnu-• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnu-
tom stupni vzdelania, prípadne overené kópie ďal-tom stupni vzdelania, prípadne overené kópie ďal-
ších dokladov o doplňujúcich formách vzdelania  ších dokladov o doplňujúcich formách vzdelania  
a spôsobilostí a spôsobilostí 

• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe 
s uvedením pracovnej pozície, s uvedením pracovnej pozície, 

• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 
trestov (výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Pú-trestov (výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Pú-
chov): meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvod-chov): meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvod-
né meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena né meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena 
alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, 
ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, 
miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu  miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu  
a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 
štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rod-štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rod-
né priezvisko rodičov. né priezvisko rodičov. 

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony 
v plnom rozsahu, v plnom rozsahu, 

• koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra • koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra 
mesta Púchov (max v rozsahu 2 strán A4). mesta Púchov (max v rozsahu 2 strán A4). 

4. Termín ukončenia podávania prihlášok: 4. Termín ukončenia podávania prihlášok: 
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 
7.júna 2022 do 12:00 hod. 7.júna 2022 do 12:00 hod. 

Písomnú prihlášku je potrebné odovzdať: pri Písomnú prihlášku je potrebné odovzdať: pri 
osobnom odovzdaní do podateľne Mestského úra-osobnom odovzdaní do podateľne Mestského úra-
du Púchov, Štefánikova 821, Púchov; pri odovzdaní du Púchov, Štefánikova 821, Púchov; pri odovzdaní 
poštou na adresu Mesto Púchov, Štefánikova 821, poštou na adresu Mesto Púchov, Štefánikova 821, 
Púchov 020 01. Prihláška musí byť v danej lehote fy-Púchov 020 01. Prihláška musí byť v danej lehote fy-
zicky doručená na Mesto Púchov, teda rozhodujúci zicky doručená na Mesto Púchov, teda rozhodujúci 
je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej 
podacej pečiatky. Obálku je potrebné označiť: „Voľ-podacej pečiatky. Obálku je potrebné označiť: „Voľ-
ba hlavného kontrolóra mesta Púchov – NEOTVÁ-ba hlavného kontrolóra mesta Púchov – NEOTVÁ-
RAŤ“. RAŤ“. 

JUDr. Katarína HENEKOVÁ  JUDr. Katarína HENEKOVÁ  
primátorka mesta Púchovprimátorka mesta Púchov

Podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov a náležitosti prihláškyPodmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov a náležitosti prihlášky
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Kultúra
Pondelok   25.4.,     tanečná sála     18.30 h 
Streda    13.4.,  20.4.,  27.4.    tanečná sála     18.30 h 
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT  
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické 
lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na 
cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len 
pre seba... Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 1 vstup 3 €. Kurz 
bude v zmysle opatrení ÚVZ SR. 

Streda   13.4.,  20.4.,  27.4  tanečná sála   17.00 h
ORIENTÁLNY TANEC 
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad 
pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť  
a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 0905 326 794

Utorok    12.4.,  19.4.,  26.4.   tanečná sála     19.00 h
MODERNÁ  KALANETIKA 

Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka Dašková. 1 lekcia 3 €. Info 
na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk

Štvrtok    21.4.      zasadacia miestnosť     15.30 h 
KREATÍVNE KURZY 
PAVERPOL PRE ZAČIATOČNÍKOV.  JARNÉ DEKORÁCIE. PLETENIE Z PAPIERA PRE ZAČIA-
TOČNÍKOV.  TVORBA MANDALY.

Prihlášky a info na na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk. Každý kurz 2 x 
po 2,5 hodiny, 1 h/ 7 €, v cene kurzovného je základný materiál.

Streda  20.4.    veľká sála   15.00 h
ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky 
mesta. Úvod bude patriť deťom z MŠ CHMELINEC Púchov. O dobrú náladu sa postará 
skupina HELIGONICA a Mája VELŠICOVÁ. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 6.4. v 
pokladni kina. 

Pondelok 25.4.     veľká sála     19.00 h
BIE DER MANN A PODPAĽAČI
Divadelný súbor MAKYTA O.Z. Vás srdečne pozýva na reprízu komédie. Autor Max Frisch, 
réžia Ľubomír Bukový, scéna a kostýmy Linda Tubler, video a strih Miroslav Majtán. Ob-
sadenie: Peter Bednár, Juraj Luhový, Martina Drábiková, Alena Hudeková, Magdaléna 
Boráková, Petra Pobežalová, Martin Gabko, Miriam Gajdošíková, Pavol Mareček, Tomáš 
Šedík, Peter Pantúček. Vstupné 6 €, predredaj vstupeniek v pokladni kina a na www.
kultura.puchov.sk
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TÝŽDEŇ MERANIA ZRAKU 
ZADARMO

6.4.-13.4.20226.4.-13.4.2022

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

ZHORŠIL SA VÁM ZRAK?ZHORŠIL SA VÁM ZRAK?
MÁTE OKULIARE, ALE NIE JE TO ONO?MÁTE OKULIARE, ALE NIE JE TO ONO?

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS NÁS NAVŠTÍVIŤ!

OČNÁ OPTIKA DOCTOR OPTIC
MORAVSKÁ 11 

PÚCHOV

*

* - PLATÍ LEN PRI REZERVOVANÍ TERMÍNU VYŠETRENIA

Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok: 12.4.
Polievka: Peruánska-fazuľová 
1. Segedínsky bravčový guláš, knedľa
2. Jemne pikantné kuracie stehenné 
soté so zeleninou, dusená ryža
Streda: 13.4.
Polievka: Cesnačka s opekaným 
chlebom
1. Hovädzia roštenka Esterházy, ryža
2. Francúzske zemiaky s údeninou, 
kapustovo-mrkvový šalát
Štvrtok: 14.4.
Polievka: Špenátová s cestovinou 
1. Vyprážaný kurací rezeň, zemiakový 
šalát -jarný
2. Bravčové pliecko na cesnaku,  
slovenská ryža, obedový šalát
Piatok: 15.4. Sviatok

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 12.4. 
Polievka:   Rascová s vajcom, chlieb  
1. Segedínsky bravčový guláš, knedľa 
2. Vyprážaný encián, opekané  
zemiaky, tatárska omáčka 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety   
Streda:  13.4. 
Francúzska vývarová s mäsom
1. Hovädzí španielsky vtáčik, ryža,uhorka  
2. Špagety s bravčovým mäsom a syrom 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety 
Štvrtok:  14.4.
Polievka:   Brokolicová krémová, chlieb

1. Grilovaná krkovička, špenátový 
prívarok, varené zemiaky 
2. Špenátové halušky s nivou  
a šampiňónmi    
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža/
zemiakové krokety  
Piatok:  15. 4.  - zatvorené

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 12.4.
Paradajková s mušličkami  
Zeleninový šalát s vajíčkom  
a tuniakom, pečivo 
Bravčové bratislavské pliecko, knedľa 
Thaijské bazalkové kuracie mäsko, 
kukuricová ryža basmati 
Streda:13.4.
Frankfurtská s párkom, chlieb 
Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
Bravčový nakladaný plátok s volským 
okom, ½ ryža, ½ hranolky, cvikla 
India: Kuracie mäsko s čiernymi 
ríbezľami, ryža basmati, miešaný 
zeleninový šalát 
Štvrtok: 14.4.
Kapustová s paradajkou 
Špenátový prívarok, varené vajíčko, 
zemiaky   
Obrátený kurací rezeň, zemiakové 
pyré, čalamáda 
Tibet: Bravčové mäsko s chili a 
zelenými  fazuľkami, ustricová  
omáčka, špagety 
Piatok: 15.4. ponuka dňa: 
Zeleninová s rajbaničkou 
Grilovaný losos so zeleninou, pečené 
zemiaky, dresing 
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Mesto Púchov
vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 

Obchodného zákonníka obchodnú 
verejnú súťaž na odkúpenie nehnu-
teľnosti s týmito podmienkami:

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA 
KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 

1. Predmetom návrhu zmluvy bude 
odkúpenie nehnuteľnosti – pozemok 
parcela registra „C“ č. 1608/40, orná 
pôda o výmere 523 m2 v katastrál-
nom území Horné Kočkovce, zapísa-
ný na liste vlastníctva č. 1 vydanom 
Okresným úradom Púchov, katastrál-
ny odbor. 

2. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu. 
3. Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred 

podaním zmluvy na vklad v katastri 
nehnuteľností najneskôr do jedné-
ho mesiaca od vyhodnotenia súťaže, 
inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť 
od zmluvy. 

4. Súťažiaci berie na vedomie, že 
účinky odstúpenia od zmluvy podľa 
bodu 3. nastávajú doručením pí-
somného oznámenia vyhlasovateľa  

o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká (§ 344 a § 349 
Obchodného zákonníka). 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
5. Technické informácie o nehnu-

teľnosti poskytne Ing. Filip Makay, 
tel. +421 42 465 08 23, e-mail: filip.
makay@puchov.sk, na uvedených 
kontaktoch je možné dohodnúť obh-
liadku nehnuteľnosti. 

6. Návrhy na uzavretie zmluvy  
v 6 exemplároch podávajte písomne 
na adresu „Mesto Púchov, Štefáni-
kova 821/21, 020 18 Púchov“ v zale-
penej obálke a s výrazným označe-
ním „Súťaž: Predaj pozemku Horné 
Kočkovce“. Túto obálku vložte do dru-
hej obálky s označením „Prihláška 
do súťaže: Predaj pozemku Horné 
Kočkovce“, kde okrem spomínanej za-
lepenej obálky s návrhom na uzavre-
tie zmluvy vložte list s identifikačnými 
údajmi o osobe súťažiaceho (pri práv-
nickej osobe: názov, právna forma, 
sídlo, IČO a kontakt; pri fyzickej osobe: 
meno, priezvisko, adresa, rodné číslo 

a kontakt). Vzor súťažného návrhu 
zmluvy, ktorého obsah stanovuje mi-
nimálne náležitosti platného návrhu 
zmluvy, je k dispozícii na webovom 
sídle Mesta Púchov www.puchov.sk. 

7. Lehota na predkladanie návrhu 
zmlúv sa končí 29. 4. o 10:00 hod. 

8. Vyhlasovateľ zriadi na účel vy-
hodnotenia ponúk uchádzačov na-
jmenej 5 člennú komisiu menovanú 
Mestským zastupiteľstvom Púchov. 
Komisia je spôsobilá vyhodnocovať 
predložené ponuky, ak je súčasne 
prítomná väčšina jej členov (najme-
nej traja členovia). Vyhodnotenie ná-
vrhov obchodnej verejnej súťaže sa 
uskutoční do 7 dní odo dňa ukonče-
nia lehoty na podávanie ponúk. 

9. Komisia určí víťaza a poradie 
ostatných účastníkov, pričom krité-
riom hodnotenia predložených ná-
vrhov je najvhodnejší návrh z hľadis-
ka kúpnej ceny. V prípade rovnakej 
ponúknutej kúpnej ceny rozhodne 
skorší termín podania návrhu. 

10. Výsledok vyhodnotenia súťaže 

bude oznámený účastníkom písom-
nou správou odoslanou najneskôr do 
10 dní od vyhodnotenia podaných 
návrhov. 

11. Návrh zmluvy je už po jeho pred-
ložení neodvolateľný. 

12. Oprava chýb v predložených ná-
vrhoch sa vylučuje. 

13. Predložené návrhy možno meniť 
a dopĺňať len v prípade, ak je nový 
návrh z hľadiska vyhlasovateľa vý-
hodnejší ako predchádzajúci a len  
v stanovenej lehote na predkladanie 
návrhov. 

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy 
a zrušiť súťaž. 

15. Navrhovatelia nemajú nárok na 
náhradu nákladov spojených s ich 
účasťou v súťaži. 

16. Nárok na úhradu nákladov spo-
jených s účasťou na súťaži nevzniká 
ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil. 

JUDr. Katarína HENEKOVÁ
primátorka mesta

OZNÁMENIE O OBSADENÍ 
PRACOVNEJ POZÍCIE
Mesto Púchov oznamuje ponuku na 

obsadenie pracovnej pozície 
Odborný referent stavebného 

poriadku na Oddelení výstavby, 
investícií, životného prostredia  
a stavebného úradu

Náplň (druh) práce:
Zabezpečenie a výkon činností 

súvisiacich so zabezpečením úloh na 
úseku stavebného poriadku v zmy-
sle stavebného zákona a súvisiacich 
predpisov.

Požiadavky na zamestnanca:
- vzdelanie so stavebno-technickým 

zameraním v odbore stavebníctvo 
alebo právnické vzdelanie v odbore 
právo,

- úplné stredné odborné vzdelanie,
- vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa,
- prax vo verejnej správe výhodou,
- schopnosť rýchlo sa učiť nové veci,
- schopnosť samostatne myslieť  

a riešiť vzniknuté situácie,
- komunikatívnosť.
Osobnostné predpoklady a zruč-

nosti:
- osvedčenie osobitného kvalifikač-

ného predpokladu na zabezpečenie 
činnosti stavebného úradu a prax  
v oblasti stavebného práva alebo na 
stavebnom úrade vítaná,

- bezúhonnosť,
- vodičské oprávnenie: Skupina B,
- počítače: Microsoft Word – pokro-

čilá, Microsoft Excel – pokročilá.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,

- profesijný štruktúrovaný životopis, 
motivačný list a fotokópia dokladu  
o vzdelaní,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti 
všetkých údajov uvádzaných v prí-
lohe žiadosti,

- súhlas uchádzača na použitie 
osobných údajov v zmysle zákona 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov.

Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č.553/2003 Z.z.,  

o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ďalšie peňažné  
a nepeňažné benefity.

Predpokladaný termín nástupu: 
dohodou

Uchádzači na vyhlásenú pozíciu do-
ručia písomnú žiadosť spolu s poža-

dovanými dokladmi v zalepenej obál-
ke označenej: „Obsadenie pracovnej 
pozície Odborný referent stavebného 
poriadku na Oddelení výstavby, in-
vestícií, životného prostredia a sta-
vebného úradu - N E O T V Á R A Ť“ na 
adresu: Mesto Púchov, Štefániková 
821/21, Púchov 020 18 alebo osob-
ne do podateľne Mestského úradu 
Púchov najneskôr do 25.04.2022 do 
12,00 hod.

Termín a miesto osobného poho-
voru bude uchádzačom, ktorí splnili 
podmienky, oznámené písomnou 
formou. Mesto Púchov si vyhradzuje 
právo neprizvať na osobný pohovor 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky 
vyššie uvedené kritéria a požiadavky 
alebo nedoručia vyššie uvedeným 
spôsobom a v termíne požadované 
doklady.

Mesto Púchov v zmysle zákona  
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 564/1991 Z.z. 
o obecnej polícii v znení neskorších 
zmien a doplnkov

vyhlasuje výberové konanie 
na pracovné miesto Príslušník 
Mestskej polície Púchov

Kvalifikačné a odborné predpo-
klady:

• Úplné stredné vzdelanie s maturi-
tou, • Odborná spôsobilosť príslušní-
ka obecnej polície získaná zmysle § 
25 zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej 
polícii v znení neskorších zmien a do-
plnkov je výhodou

• Spôsobilosť na právne úkony v 
plnom rozsahu • Prehľad platných 
právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na činnosť mestskej polície a samo-
správy a to najmä: zákon č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii v znení neskor-
ších predpisov, zákon č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení nes-
korších predpisov, zákon č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, všeobecne záväzné na-
riadenia mesta Púchov • Počítačové 
znalosti - používateľ: Microsoft Excel 
- užívateľská úroveň, Microsoft Word - 
užívateľská úroveň, Vodičský preukaz 
skupiny B, Zbrojný preukaz výhodou

Iné predpoklady na vykonávanie 
funkcie:

• zodpovednosť, samostatnosť a fle-
xibilita,

• manažérske, organizačné a komu-
nikačné schopnosti, • prax v odbore je 
výhodou, • starší ako 21 rokov,

• bezúhonnosť,
• zdravotná, telesná a duševná spô-

sobilosť na výkon funkcie, preukáza-
ná lekárskym

potvrdením,
• tímová práca, schopnosť spolupra-

covať,
• vysoká miera tolerancie voči stresu.

K písomnej prihláške do výbero-
vého konania je potrebné pripojiť:

• písomná žiadosť o zaradenie do vý-
berového konania

• štruktúrovaný profesijný životopis
• motivačný list
• lekárske potvrdenie o telesnej a 

duševnej spôsobilosti na plnenie úloh 
obecnej polície,

• spôsobilosť na držanie zbrojného 
preukazu a spôsobilosť na výkon prá-
ce v noci, nie staršie ako 1 mesiac

• kópia dokladu o najvyššom dosia-
hnutom vzdelaní

• kópia dokladov o odbornej spôso-
bilosti príslušníka obecnej polície (ak 
sú)

• súhlas uchádzača na použitie 
osobných údajov pre potreby výbe-
rového konania v zmysle §13 zákona 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov.

Miesto práce:
Mestská polícia, 
Ferka Urbánka č. 803, 020 01 Púchov

Žiadosti spolu s požadovanými do-
kladmi v súlade s kvalifikačnými pred-
pokladmi a požiadavkami doručte 
osobne do podateľne Mestského úra-
du Púchov, alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 
821/21, 020 18 Púchov v zalepenej 
obálke označenej nápisom ,,Neotvá-
rať – VK na obsadenie pracovného 
miesta Príslušník Mestskej polície 
Púchov“ do 06.05.2022 do 12,00 
hod.

Termín a miesto výberového kona-
nia bude uchádzačom, ktorí splnili 
podmienky, oznámené písomnou 
formou.

Mesto Púchov si vyhradzuje prá-
vo neprizvať na osobný pohovor 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky 
vyššie uvedené kritéria a požiadavky 
alebo nedoručia vyššie uvedeným 
spôsobom a v termíne požadované 
doklady. O termíne a mieste usku-
točnenia osobného pohovoru budú 
uchádzači písomne informovaní. 
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TERAZ JE TVOJ ČAS.
TECHNIK 
AUTOMATIZOVANÉHO SKLADU (m/ž)
logistické centrum v Ilave

PRACOVNÍK SKLADU – 
VYSKLADŇOVANIE TOVARU (m/ž)
logistické centrum v Ilave

Plný úväzok:
■  nástupná mzda 1400 € brutto

Plný úväzok:
■  nástupná mzda 940 € brutto

Uchádzaj sa na: 
kariera.kaufl and.sk 
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Stolný tenis

V čele oblastnej ligy mužstvá z okresu Púchov

Volejbal

5. liga: Beluša A – Dolné Kočkovce B 10:8, Ľ. 
Hrevuš, M. Konrád po 4, J. Kalus ml. 1, 1 štv. – P. Maj-
dán, Michalec, Crkoň po 2, Fedora 1, 1 štv. Ladce B 
– Dolné Kočkovce B 8:10, Popelka 4, Jankovský st. 2, 
Michal Sňahničan 1, 1 štv. – Michalec 3, P. Majdán, Fe-
dora, Crkoň po 2, 1 štv., Beluša A – Dubnica 4:14, Ľ. 
Hrevuš 3, Ochotnický 1 – Páleník 4, Slivka, Eckert po 
3, Mutala, J. Kalus po 1, 2 štv., TTC PB B – Nozdrovice 
A 13:5, F. Kulich, D. Kulich po 4, Kotačka, Kucharíková 
po 2, 1 štv. – Didek 2, Koštialik, Zemanovič po 1, 1 
štv., Horná Breznica – Sedmerovec B 8:10, Lipták 
3, Tomanica 2, Uhlík 1, 2 štv. – Jurč 4, M. Šelinga st. 3, 
Galko 2, Štefanec 1.
1. H. Breznica 9 5 2 2 92:70 21
2. Dohňany  10 4 3 3 98:82 21
3. Dubnica  7 6 1 0 85:41 20
4. Sedmerovec  8 5 2 1 88:56 20
5. Slovan PB  9 4 3 2 95:67 20
6. TTC PB B 9 2 2 5 71:91 15
7. Sedmerovec B 6 4 0 2 51:57 14

8. D. Kočkovce B 8 3 0 5 65:79 14
9. Beluša  9 1 3 5 62:100 14
10. Nozdrovice  7 1 2 4 48:78 11
11. Ladce B 8 0 2 6 55:89 10

6. liga
Sedmerovec C – Pružina A 12:6, Kasenčák 4, F. 

Štefanec, J. Mišík po 2, Galko, Šelingová po 1, 2 štv. – 
Topor 3, Sádecký 2, Petrovič 1, Medeko PB B – Udiča 
A 5:13, Belás 4, 1 štv. – Pavel Ignácik, Peter Ignácik, 
Kostka, Šuška po 3, 1 štv.,  JoLa Dubnica – Šebešťa-
nová 8:10, Rojkovič 4, Švikruha 3, 1 štv. – Mitaš 3, J. 
Petrík, K. Petrík, Šesták po 2, 1 štv., Miracles Dubnica 
– Slovan PB B 4:14, Jakuš 2, Trenčan, Halgoš po 1 – 
Višenka, J. Gálik po 4, P. Gálik 3, Babušík 1, 2 štv.
1. Pruské B 8 7 1 0 100:44 23
2. Slovan PB B 9 5 1 3 90:72 20
3. Sedmerovec C 9 4 2 3 86:76 19
4. JoLa DCA  9 2 4 3 81:81 17
5. D. Mariková  8 4 0 4 77:67 16
6. Milochov  7 3 3 1 68:58 16

7. Udiča  6 4 0 2 62:46 14
8. Šebešťanová  6 4 0 2 53:54 14
9. Miracles DCA  9 0 1 8 51:111 10
10. Medeko PB B 5 1 1 3 35:54 8
11. Pružina  6 0 1 5 34:74 7

7. liga
TTC PB C – Nozdrovice B 10:8, Bohunský 4, Adam-

čík 3, Zvak, Hanták po 1, 1 štv. – Češko 3, Otruba 2, 
Blažíček, Raček po 1, 1 štv., Milochov B – Pružina B 
17:1, M. Mihálik, Hojdík, Horečný po 4, Duško 3, 2 štv. 
– Petrovič 1.
1. Papradno  8 8 0 0 95:49 24
2. Púchov A 8 6 0 2 81:63 20
3. Č. Kameň  8 5 1 2 91:53 19
4. TTC PB C 8 4 1 3 76:68 17
5. Milochov B 8 4 0 4 80:64 16
6. Dohňany B 8 4 0 4 79:65 16
7. Nozdrovice B 8 2 0 6 61:83 12
8. Pružina B 8 2 0 6 58:86 12
9. Púchov B 8 0 0 8 27:117 8

SPORTIKA mini-liga Západ mlad-
ších žiačok

V sobotu 9. 4. pokračovala 6. kolom 
súťaž 3-kového volejbalu dievčat. 
Družstvo MINI B cestovalo na odvetný 
turnaj do Piešťan. Pri opätovnej neú-
časti družstiev Nitry B, C si Púchovčan-
ky zahrali iba s domácimi. Pred týž-
dňom v Púchove vyhrali Piešťany 
hladko 2:0, tentokrát však bol jedno-
značný iba prvý set. Druhý po skvelom 
kolektívnom výkone patril Púchovu  
a rozhodovalo sa v tie-breaku. V ňom 
sa šťastie priklonilo  súperovi z Piešťan, 
ktorý vyhral najtesnejším rozdielom 
16:14. 

Výsledky: VKM Piešťany – 1.VK 
Púchov B 2:1(14, -20, 14). 

Zostava Púchov B: Kristína Preko-
pová (kpt.), Diana Vajdečková a Adela 
Kaňková, striedali Sofia Markovičová, 
Barbara Pleváková a Sofia Sliacka, tré-
nerka Natália Zugová. Družstvo mini-B 

Mladšie mini žiačky postúpili do finálového turnaj z prvého miesta
sa spolu s Piešťanmi predstaví vo finá-
lovej skupine o 9. až 12. miesto.

Družstvo mini-A čakali podstatne 
zdatnejší súperi v 2. semifinálovom 
turnaji, ale bez cestovania na domácej 
palubovke v telocvični ZŠ Gorazdova. 
Po 1. turnaji bol síce Púchov A na 1. 
mieste priebežnej tabuľky, Púchovčan-
ky však museli toto postavenie obhájiť. 
A začali výborne, v prvom zápase ne-
dali šancu Trnave A, vyhrali hladko 2:0. 
Druhý zápas proti Skalici A bol značne 
náročnejší, prvý set vyhrali domáce, 
druhý a tretí set však získali dievčatá 
zo Skalice. V treťom zápase opäť kon-
centrovaným výkonom vyhrali nad 
Skalicou B. Vzhľadom na výhru v Skalici 
2:0 so Skalicou A, zisk setu v prehratom 
zápase stačil Púchovu na udržanie sa   
v čele tabuľky. Do oblastného 
4-členného finále oblasti Západ tak 
Púchovčanky postupujú z 1. miesta, 
čo ich určilo za usporiadateľa 1. finá-

lového turnaja v Púchove 30. 4. 2022. 
Druhý turnaj bude 14. 5. u víťaza 2. se-
mifinálovej skupiny. Prvé tri družstvá  
z finálovej skupiny Západ postúpia do 
celoslovenského finále. 

Výsledky: 1.VK Púchov A - HIT Tr-
nava A 2:0 (18, 19), 1.VK Púchov – 
VK Skalica A 1:2 (17, -21, -10), 1.VK 

Púchov A – VK Skalica B 2:0 (17, 5), 
Zostava 1.VK: Sofia Madarová (kpt.), 

Sophia Pavlovičová a Alžbeta Valacho-
vá, striedali Miška Valachová a Ema Zá-
gorová, tréner Michal Suchánek.

1. liga juniorky Východ: ŠK ELBA Pre-
šov – 1.VK Púchov 3:0 (20, 20, 11) a 3:0 
(13, 23, 19).                          -msu- 

Po prvom kole volejbalovej súťaže 
mladší žiaci 3-ky, skupina západ 19. 
3. v Púchove, pokračovala táto súťaž 
9. 4. druhým kolom v Novom Meste 
n/V. Súťaže sa zúčastnili všetky kluby 
- VO 1970 MŠK Púchov A (tréner Ras-
ťo Pagáč) a B (tréner Ľuboš Blažej), VK 
Spartak UJS Komárno A a B, VK Nové 
Mesto n/V aj VK Schaefler Skalica, kto-
rý v Púchove pre chorobnosť hráčov 
tímu absentoval. Naše tímy, ktoré sa 
po prvom kole usadili na prvých dvoch 
miestach tabuľky tejto súťaže, potvrdili  
dobrú formu a vo svojich zápasoch do-
siahli nasledovné výsledky: Púchov A –
Komárno A 2:0, Púchov A – Skalica 2:0, 
Púchov A – Nové Mesto 2:0, Púchov A 

- Komárno B 2:0, Púchov B – Komárno 
A 2:1, Púchov B – Skalica 2:0, Púchov 
B – Nové Mesto 2:0, Púchov B - Komár-
no B 2:0. Vo vzájomnom predohranom 
meraní síl Púchov A – Púchov B bol 
výsledok 2:1. Po tomto kole naše vo-
lejbalové nádeje figurujú Púchov A (na 
snímke hore) na prvom mieste.

Zostava: Hupka, Veteška, Klobučník,  
Kubáni, Jurči) a Púchov B na druhom 
mieste (na snímke dole). Zostava:  
Jančo, Máček D., Máček E., Svoboda, 
Mušák) na druhom mieste tabuľky  
v skupine západ. 

Všetci hráči aj skalní fanúšikovia sa už 
tešia na pokračovanie súťaže v treťom 
májovom kole.                         -pm-

Mladší žiaci potvrdili úlohu favoritov aj v Novom Meste
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Futbal - 2. liga muži

Púchovčania v Košiciach naprázdno, 
opäť sú v pásme zostupu

3. liga muži - Západ

Futbalisti MŠK Púchov (v bielom) ani v ďalšom zo série majstrovských stretnutí na súperovom ihrisku nebodovali. 
V Košiciach prehrali 0:2.                            FOTO: Facebook FC Košice

24. kolo: 
FC Košice – MŠK Púchov 2:0 (2:0)
Góly: 26. Jakúbek, 40. Vasiľ
ŽK: Lásik – Kapusniak, Mráz, rozhodovali Gem-

zický – Roszbek, Lauer, 800 divákov  
Púchovčania začali pred výbornou diváckou kuli-

sou na pôde favorizovaných Košičanov aktívne, už 
v úvodnej desaťminútovke robil domácej obrane 
obrovské problémy aktívny Krčula. Nebezpečná 
bola aj Mrázova centrovaná lopta, v bránke Koši-
čanov však exceloval skúsený Šemrinec. V domá-
com drese začal po štvrť hodine úradovať dánsky 
útočník Mölvadgaard, Pilný v bránke Púchova si  
s jeho nebezpečnou strelou poradil. V 23. minúte 
po rohovom kope nabiehal na zadnú žrď Ramon, 
domáci obranca v poslednej chvíli zachránil. O tri 
minúty neskôr šli domáci do vedenia. Centrovanú 
loptu vrátil do Pilného protipohybu Mölvadgaard 
a Jakúbek hlavou oblúčikom otvoril skóre – 1:0. 
Päť minút pred koncom sa domáci tešili druhý-
krát. Ramon vyviezol loptu na polovicu Košíc, tam 
mu ju vypichol Gallovič, našiel prihrávkou Vasiľa a 
ten popri Pilnom zvýšil na 2:0. V poslednej minúte 
prvého polčasu mohli hostia znížiť, po rohovom 
kope na bližšiu žrď však Šemrinec fantasticky za-
siahol po hlavičke púchovského útočníka. 

Po prestávke sa Košičania stiahli na svoju polo-
vicu a nedovolili Púchovčanom dostať sa do vy-
loženej príležitosti. Na trávniku sa začalo trošku 
iskriť, rozhodca však netrestal kartami ani zákroky, 
ktoré by si to zaslúžili. V 65. minúte mohol Möl-
vadgaard zvýšiť, na strelu z piatich metrov však 
fantasticky zareagoval Pilný v púchovskej bránke. 
Hosťom nemožno uprieť snahu o skorigovanie, 
domáca záloha i obrana však pracovala spoľah-

livo. A keďže gólom neskončila ani spolupráca 
Mráza s Holišom, odchádzali Púchovčania z Košíc 
naprázdno.       

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Majdan, Ramon, 
Straňák, Mráz, Pavlovčík (33. Kapusniak), Michlík, 
Holáň (67. Hundák), Púcheľ, Krčula, Holiš, tréner 
Vladimír Cifranič

Ostatné výsledky 24. kola: 
Šamorín – Námestovo 2:1, Petržalka – Skalica 

0:2, Žilina B – Humenné 3:0, Trebišov – Banská 
Bystrica 1:1, Dubnica nad Váhom – Rohožník 2:0, 
Bardejov – Slovan Bratislava B 1:2, Komárno – 
Podbrezová 0:4
1. Podbrezová 24 19 2 3 58:17 59
2. B. Bystrica 23 15 5 3 46:19 50
3. Skalica 24 15 5 4 33:14 50
4. Komárno 24 12 8 4 37:26 44
5. Košice 24 13 4 7 55:30 43
6. Humenné 24 11 8 5 23:21 41
7. Žilina B 24 10 5 9 40:34 35
8. Šamorín 24 10 4 10 36:34 34
9. Petržalka 23 9 5 9 38:26 32
10. Trebišov 24 8 7 9 22:32 31
11. Dubnica 24 7 6 11 30:35 27
12. Rohožník 24 6 4 14 22:42 22
13. Slovan  B 24 6 4 14 24:49 22
14. MŠK Púchov 24 5 4 15 28:43 19
15. Bardejov 23 3 8 12 19:32 17
16. Námestovo 23 0 3 20 14:71 3

Program 25. kola: 
FCT ŠTK 1914 Šamorín – MŠK Púchov (17. 4. o 

10.30), Podbrezová - Petržalka, Košice – Komárno, 
Banská Bystrica – Dubnica nad Váhom, Námesto-
vo – Slovan Bratislava B, Humenné – Bardejov, 
Skalica – Trebišov, Rohožník – Žilina B.

-pok-

22. kolo:
Lednické Rovne – Nové Zámky 2:2 (0:1), Vavruš, 

Strapko, Galanta – Považská Bystrica 2:0, Levice – 
Šaľa 0:4, Imeľ – Veľké Ludince 2:0, Malženice – Mar-
celová 5:2, Zlaté Moravce B – Partizánske 1:1, Nové 
Mesto nad Váhom – Myjava 0:1, Častkovce – Nitra 6:1
1. P. Bystrica 23 20 2 1 56:14 62
2. Myjava 23 15 4 4 38:17 49
3. Beluša 22 13 6 3 36:19 45
4. Šaľa 23 13 4 6 47:23 43
5. Kalná 22 11 8 3 34:24 41
6. Malženice 23 10 8 5 43:25 38
7. Galanta 23 10 6 7 32:29 36
8. Nové Zámky 23 9 4 10 31:33 31
9. Častkovce 23 9 3 11 40:31 30
10. Imeľ 23 8 5 10 27:36 29
11. Nové Mesto 23 8 3 12 30:27 27
12. Marcelová 23 6 8 9 24:24 26
13. Nitra 23 8 0 15 30:45 24
14. V. Ludince 22 6 5 11 28:35 23
15. Zl. Moravce 23 6 3 14 24:53 21
16. L. Rovne 22 6 2 14 14:29 20
17. Partizánske 23 3 6 14 21:48 15
18. Levice 23 3 5 15 15:58 14
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Výsledkový servis futbalových súťaží

1. liga mladší žiaci U13

1. liga mladší žiaci U12

2. liga dorast U19

2. liga dorast U17

Všetko o futbale:
www.futbalnet.sk

6. liga muži

4. liga muži

21. kolo: MŠK Púchov – Karlova Ves Bratislava 
3:1 (0:1), Vavrík 2, Šeroň, Zlaté Moravce/Vráble – Par-
tizánske 4:3, Komárno – Lokomotíva Trnava 0:0, Ša-
morín – Nitra 5:1, Skalica – Senec 2:0, Domino – Inter 
Bratislava 0:0, Myjava – Dubnica nad Váhom 2:0
1. MŠK Púchov 21 15 2 4 55:24 47
2. Zl. Moravce 21 13 4 4 55:24 43
3. Komárno 21 11 6 4 51:33 39
4. Inter 21 11 5 5 31:19 38
5. Skalica 21 11 3 7 38:31 36
6. Nitra 21 9 6 6 40:28 33
7. Dubnica 21 9 4 8 34:31 31
8. Domino 21 7 9 5 28:24 30
9. Karlova Ves 21 9 3 9 33:37 30
10. Šamorín 21 7 6 8 47:47 27
11. Myjava 21 8 3 10 29:29 27
12. Trnava 21 6 6 9 19:25 24
13. Partizánske 21 7 3 11 30:45 24
14. Senec 21 3 6 12 18:37 15
15. Piešťany 20 3 2 15 17:61 11
16. Krakovany 20 2 4 14 7:37 10

Skupina o umiestnenie
1. kolo: 
FK Senica – MŠK Púchov 0:0, Inter Bratislava – 

Prievidza 2:1, Karlova Ves Bratislava – Skalica 5:0, Do-
mino – Zlaté Moravce 0:0
1. Karlova Ves 7 5 2 0 30:9 17
2. MŠK Púchov 7 5 0 2 29:11 15
3. Senica 7 4 1 2 30:16 13
4. Inter 7 3 1 3 21:9 10
5. Prievidza 7 3 0 4 28:21 9
6. Domino 7 2 2 3 25:21 8
7. Zl. Moravce 7 2 2 3 11:20 8
8. Skalica 7 0 0 7 4:71 0

21. kolo: MŠK Púchov – Karlova Ves Bratislava 
1:1 (1:1), Janček, Komárno – Lokomotíva Trnava 2:3, 
Šamorín – Nitra 3:1, Skalica – Senec 3:2, Domino – 
Inter Bratislava 0:1, Myjava – Dubnica nad Váhom 0:3
1. Inter 21 15 4 2 55:19 49
2. Zl. Moravce 20 15 4 1 41:8 49
3. Karlova Ves 21 13 5 3 56:23 44
4. Komárno 21 13 4 4 58:22 43
5. Dubnica 21 13 4 4 52:22 43
6. Trnava 21 12 5 4 50:23 41
7. Šamorín 21 10 3 8 29:27 33
8. Domino 21 7 8 6 32:25 29
9. MŠK Púchov 21 7 6 8 34:32 27
10. Piešťany 20 6 4 10 28:42 22
11. Senec 21 5 4 12 20:36 19
12. Nitra 21 5 4 12 21:46 19
13. Skalica 21 4 5 12 20:37 17
14. Myjava 21 4 2 15 24:56 14
15. Krakovany 20 3 3 14 14:49 12
16. Partizánske 20 1 1 18 15:82 4

Skupina o umiestnenie
1. kolo: 
FK Senica – MŠK Púchov 2:2 (0:2), Kozáček, Cie-

sar, Inter Bratislava – Prievidza 19:2, Karlova Ves Brati-
slava – Skalica 2:9, Domino – Zlaté Moravce 0:0

10. kolo: 
Beluša – Udiča 2:0, Jasenica – Papradno 10:2, Dolná 

Mariková – Domaniža 1:6
1. Plevník 7 7 0 0 62:7 21
2. Domaniža 8 7 0 1 49:13 21
3. Beluša 8 6 0 2 28:21 18
4. Jasenica 8 5 0 3 39:13 15
5. Udiča 8 2 0 6 6:37 6
6. Papradno 8 2 0 6 12:48 6
7. Prečín 7 1 1 5 10:25 4
8. D. Mariková 8 0 1 7 5:47 1

4. liga st. žiaci - Sever

4. liga st. žiaci - Juh
10. kolo: Mikušovce – Ladce 2:3, Bolešov – Fan 

Club Púchov 3:3, Košeca mala voľno
1. FC Púchov 8 6 1 1 48:13 19
2. N. Dubnica 7 5 1 1 31:6 16
3. Dubnica B 7 5 0 2 22:12 15
4. Mikušovce 9 5 0 4 21:24 15
5. Košeca 8 4 1 3 25:23 13
6. Ladce 8 3 0 5 19:48 9
7. Bolešov 8 0 2 6 19:41 2
8. Lysá 7 0 1 6 10:28 1

10. kolo: Sverepec – Prečín 6:2, Horná Poruba – Ila-
va 2:0, Domaniža – Plevník 0:3, Beluša – Praznov 3:1, 
Fan Club Púchov mal voľno
1. Plevník 9 9 0 0 50:5 27
2. Domaniža 9 7 0 2 34:23 21
3. FC Púchov 8 4 2 2 18:14 14
4. Prečín 9 4 1 4 12:26 13
5. Beluša 9 3 3 3 26:22 12
6. Ilava 9 3 1 5 13:21 10
7. Praznov 9 3 0 6 21:28 9
8. H. Poruba 9 1 2 6 13:25 5
9. Sverepec 9 1 1 7 15:38 4

4. liga ml. žiaci

22. kolo: 
Gbely – Lehota pod Vtáčnikom 1:3, Prečín – Vrbové 

4:0, Hlohovec – Trenčianske Stankovce 1:0, Ladce – 
Kvašov 1:3, Prievidza – Bánovce nad Bebravou 2:1, 
Boleráz – Horná Krupá 1:0, Piešťany – Radimov 0:0, 
Trebatice – Dolné Vestenice 8:0
1. Boleráz 23 19 2 2 66:16 59
2. Lehota 23 18 3 2 70:14 57
3. J. Bohunice 23 17 3 3 62:22 54
4. T. Stankovce 23 11 8 4 34:18 41
5. Domaniža 22 11 7 4 40:27 40
6. Piešťany 23 10 5 8 58:31 35
7. Vrbové 23 10 5 8 38:40 35
8. Horná Krupá 23 11 1 11 39:46 34
9. Gbely 23 10 3 10 45:39 33
10. Prečín 22 10 2 10 33:27 32
11. Trebatice 23 9 5 9 44:40 32
12. Prievidza 23 8 6 9 34:37 30
13. Radimov 23 6 4 13 35:45 22
14. Ladce 23 5 3 15 30:56 18
15. Kvašov 23 5 2 16 19:54 17
16. Bánovce 23 4 3 16 15:50 15
17. Hlohovec 23 3 5 15 19:62 14
18. D. Vestenice 23 3 5 15 21:78 14

16. kolo: Košecké Podhradie – Tuchyňa 0:2 (0:1), 
Adamovič, Štefula, Podmanín – Streženice 3:1 (1:0), 
Kubiš, Sovík, Gardian – Trník, Šebešťanová – Lysá pod 
Makytou 0:6 (0:1), Kováč, Chodúr, Brezničan, Augus-
tín, Bezák, Macko, Sverepec – Dolné Kočkovce 4:5 
(2:2), Richtárik, Illo, Pajger, Figura – Mišík, M. Pilát, 
Ocelík 2, J. Pilát, Dohňany – Visolaje 3:2 (2:2), Štrbák, 
Klučka, Pavlis – Kujaník 2, Nová Dubnica – Papradno 
3:1 (1:1), Pecuš 2, Lacher – Jeleník
1. D. Kočkovce 15 10 1 4 30:25 31
2. Udiča 14 9 3 2 47:14 30
3. N. Dubnica 15 8 5 2 40:24 29
4. Podmanín 15 8 2 5 32:19 26
5. Lysá 15 7 3 5 43:20 24
6. Tuchyňa 15 6 6 3 32:21 24
7. Streženice 14 7 1 6 32:34 22
8. Šebešťanová 15 5 4 6 30:34 19

7. liga muži
16. kolo: Kameničany – Vrchteplá 0:3, Pružina – Bo-

diná 1:1, Tŕstie – Dulov 5:2, Prejta – Červený Kameň 
2:4, Kolačín – Praznov 2:2, Horovce mali voľno
1. Praznov 15 13 2 0 67:11 41
2. Horovce 14 11 2 1 44:14 35
3. Tŕstie 14 10 1 3 55:18 31
4. Bodiná 15 9 2 4 46:26 29
5. Kolačín 15 9 1 5 58:26 28
6. Vrchteplá 15 8 1 6 36:31 25
7. Dulov 15 7 2 6 39:38 23
8. Pružina 15 4 4 7 34:42 16
9. FC Púchov 15 4 4 7 40:64 16
10. Č. Kameň 15 3 2 10 25:45 11
11. Prejta 15 3 2 10 34:65 11
12. Orlové 14 2 1 11 22:51 7
13. Kameničany 15 0 0 15 8:83 0

9. Visolaje 15 6 2 7 35:33 17
10. Papradno 14 4 4 6 28:28 16
11. Dohňany 15 4 1 10 20:44 13
12. Sverepec 15 3 2 10 19:37 11
13. K. Podhradie 15 1 2 12 10:65 5

5. liga muži
20. kolo: 
Brvnište – Melčice 3:2, Bolešov – Plevník 4:0, Jaseni-

ca – V. Uherce 0:2, Uhrovec – Handlová 2:1, Kanianka 
– H. Poruba 2:0, Chocholná – Pruské 0:4, Chynorany 
– Košeca 2:1, Podolie – Z. Kostoľany 1:1
1. V. Uherce 20 14 3 3 48:12 45
2. Chynorany 20 12 4 4 44:18 40
3. Brnvište 19 12 4 3 32:16 40
4. Bolešov 20 12 1 7 47:23 37
5. Uhrovec 20 10 6 4 39:31 36
6. Plevník 20 9 4 7 47:41 31
7. Košeca 20 8 6 6 34:28 30
8. Podolie 20 8 5 7 38:34 29
9. Melčice 20 9 2 9 31:31 29
10. H. Poruba 19 8 4 7 30:26 28
11. Chocholná 20 6 5 9 31:35 23
12. Pruské 20 6 4 10 36:42 22
13. Kanianka 20 5 4 11 29:47 19
14. Z. Kostoľany 20 4 7 9 15:34 19
15. Handlová 20 4 3 13 17:40 15
16. Jasenica 20 0 2 18 8:68 2
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Hokej

2. liga muži 
O 3. miesto – 3. stretnutie:
MHK Kežmarok – MŠK Púchov 7:5 (1:2, 4:3, 

2:0) – stav série 1:2, 15. Zemko (Brňák, Putala), 
20. Zúbek (Brňák, Putala), 23. Zemko (Putala, Br-
ňák), 24. Kanaet (Hajský, Hudík), 33. Zemko (Brňák)

Strely: 41/38, presilovky: 7/2 – 11/2, rozhodco-
via: Tornay, Smrek, Beniač, Wolf

Púchovčania mohli už v sobotu pod Tatrami 
definitívne rozhodnúť o bronzovej priečke v toh-
toročnej edícii druhej ligy. Stretnutie mali výbor-
ne rozohraté, viedli 4:1 i 5:3, napokon však odišli 
z ľadu so sklonenými hlavami. Chlieb sa lámal v 
záverečnej dvojminútovke druhej tretiny. Ešte 
sto sekúnd pred jej koncom viedli Púchovčania 
dvojgólovým rozdielom (3:5), domáci však gólmi 
Krmečníka a Bednarčíka vyrovnali na 5:5. V záve-
rečnom dejstve necelých šesť minút pred koncom 
stretnutia strhol vedenie na stranu domácich 
Pavlov a pri záverečnej hre Púchova bez brankára 
spečatil na konečných 7:5 Renčok. Púchovčanom 
nepomohla ani strelecká forma Zemka, jeho tri 
góly na víťazstvo nestačili. 

Zostava MŠK Púchov: 
Crkoň – Brňák, Putala, Zúbek, Ladecký, Zemko 

– Hajas, Hudík, Húska, Hajský, Kanaet – Kvocera, 
Božik, Urban, Moravanský, Vladimirov, tréner Mi-
roslav Nemček

O 3. miesto – 4. stretnutie:
MHK Kežmarok – MŠK Púchov 3:4 pp (0:0, 1:2, 

2:0, 0:1) - stav série 1:3, 23. Renčok, 50. Linde-
man (Hodorovič), 52. Huszárik (Lindeman) – 30. 
Húska (Hajas), 38. Ladecký (Putala, Zúbek), 60. Br-
ňák (Zúbek), 61. Putala

Strely: 26/38, presilovky: 5/1 – 6/0, rozhodcovia: 
Jobbágy, Smerek, Pribula, Tomáš, 105 divákov

Od úvodného hvizdu štvrtého stretnutia o tre-
tie miesto sa potvrdzovalo, že proti sebe nastúpili 
dve vyrovnané mužstvá. Rozpútal sa boj o každý 
centimeter ľadu. Obe mužstvá vychádzali zo za-
bezpečenej obrany, a tak diváci gól nevideli. Obe 
mužstvá si nič nedarovali, rozhodca už v úvodnej 
dvadsaťminútovke rozdal šesť dvojminútových 
trestov. Úvod druhej tretiny vyšiel lepšie domá-
cim, keď v 23. minúte otvoril skóre Renčok – 1:0. 
Púchovčania dobíjali súperovu bránku, boli stre-
lecky aktívnejší, no vyrovnať sa im podarilo až v 
polovici tretiny po góle Húsku – 1:1. Púchovčania 
sa za svoju aktivitu dočkali aj vedúceho gólu, v 38. 
minúte skóroval Ladecký – 1:2. Ako cez kopirák sa 
však v záverečnom dejstve opakovala situácia zo 
sobotného stretnutia. Domáci gólmi Lindemana a 
Huszárika v priebehu dvoch minút otočili na 3:2. 
Púchovčania sa však nevzdávali a 55 sekúnd pred 
koncom vsietil Brňák vyrovnávajúci gól – 3:2. Šťas-
tena sa tentokrát neotočila hokejistom Púchova 
chrbtom a v predĺžení už po 39 sekundách po in-
dividuálnej akcii zabezpečil druholigový bronz po 
individiuálnej akcii Putala – 3:4.   

 Zostava MŠK Púchov: 
Crkoň – Brňák, Putala, Zúbek, Ladecký, Zemko 

– Hajas, Hudík, Húska, Hajský, Kanaet – Kvocera, 
Božik, Urban, Moravanský, Vladimirov, tréner Mi-
roslav Nemček

Extraliga dorast
Dorastenci MŠK Púchov v dohrávke pande-

mických stretnutí s beznádejne poslednou  
Spišskou Novou Vsou podľa očakávania dva-
krát zvíťazili (i keď ich víťazstvo sa nerodilo 
ľah ko), a keďže bod získali aj v stretnutí so 
suverénnym lídrom extraligy Slovanom Bra-
tislava, poskočili v tabuľke na tretie miesto. 
Majú rovnaký počet bodov ako druhá Nitra, 
v ich prospech hovorí aj jeden zápas k dobru. 
Pred štvrtým Popradom majú síce iba jed-
nobodový náskok, avšak tri zápasy k dobru.  
V doh rávke čakajú mladých Púchovčanov už 
počas najbližšieho víkendu rovesníci zo Skali-
ce. 

Dohrávka 17. kola: 
MŠK Púchov – HK Spišská Nová Ves 4:2 (0:0, 

0:1, 4:1), 45. Mikovič, Lezzani, M. Pobežal), 49. Ha-
jas (Kohutiar, Pancza), 55. Hudík (Koncový, Žemla), 
60. M. Pobežal

Dohrávka 18. kola: 
MŠK Púchov – HK Spišská Nová Ves 3:1 (3:0, 

0:1, 0:0), 4. M. Pobežal (Pišoja, Brežný), 11. Kon-
cový (M. Pobežal, T. Pobežal), 13. Pišoja (Pancza, 
Hazala)

Dohrávka 27. kola: 
MŠK Púchov – Slovan Bratislava 3:4 pp (0:1, 

3:0, 0:2, 0:1), 22. Pancza (Hazala, Lezzani), 31. Ha-
jas (Kohutiar, Hazala), 32. Kukos, Nitra – Martin 6:2, 
Žilina – Trenčín 2:4, Zvolen – Košice 7:2, Poprad 
– Banská Bystrica 1:6, Skalica – Michalovce 1:13, 
Spišská Nová Ves – Trnava 2:7

Dohrávka 28. kola: MŠK Púchov – Slovan Bra-
tislava 3:4 (predohrané 30. 1.), Nitra – Martin 
0:2, Zvolen – Košice 4:1, Poprad – Banská Bystrica 
1:5, Skalica – Michalovce 0:13, Spišská Nová Ves – 
Trnava 3:2
1. Slovan 44 32 5 1 6 196:83 107
2. Nitra 45 27 6 1 11 172:111 94
3. MŠK Púchov 44 28 4 2 10 146:89 94
4. Poprad 47 30 0 3 14 203:108 93
5. B. Bystrica 45 24 5 6 10 172:111 88
6. Zvolen 48 25 4 5 14 175:126 88
7. Michalovce 46 23 5 3 15 182:119 82
8. Trenčín 47 21 3 8 15 191:141 77
9. Skalica 44 15 6 2 21 148:184 59
10. Košice 41 10 5 4 22 116:172 44
11. Trnava 49 11 3 2 33 117:210 41
12. Žilina 44 11 1 5 27 103:177 40
13. Martin 44 8 2 5 29 101:207 33
14. Sp. N. Ves 44 2 0 2 40 67:251 8

     

1. liga juniori
42. kolo: 
HOBA Bratislava – MŠK Púchov 5:4 sn (3:0, 

0:1, 1:3, 0:0), 21. Suchánek (Mavrin), 47. Mavrin, 
51. Krajčoviech (Michna, Suchánek), 55. Mišák (Su-
chánek, Mavrin)

1. Trnava 32 24 3 1 4 190:55 79
2. Ružinov 33 26 0 0 7 191:111 78
3. P. Bystrica 33 20 3 1 9 146:92 67
4. Púchov 32 14 1 3 14 134:144 47
5. HOBA BA 34 10 3 2 19 115:134 38
6. Dubnica 34 7 1 1 25 86:215 24
7. Levice 32 3 0 3 26 74:185 12

Liga kadetov
21. kolo: 
MŠK Púchov – Gladiators Trnava 3:11 (2:1, 

0:7, 1:3), 10. Cích (Bajtala), 17. Seiler, 56. Brindza 
(Červený, Plevák)

19. kolo: 
MŠK Púchov – MMHK Nitra 1:9 (0:3, 1:1, 0:5), 

26. Červený (Baroš), Senica – Trnava 6:2, Skalica – 
Ružinov 0:4
1. Slovan 19 19 0 0 137:34 38
2. Nitra 19 13 2 4 104:48 28
3. Trenčín 19 11 2 6 70:55 24
4. Trnava 20 8 1 11 74:89 17
5. Ružinov 19 8 0 11 76:70 16
6. Senica 21 5 3 13 64:112 13
7. Skalica 16 4 4 8 40:65 12
8. MŠK Púchov 19 1 2 16 47:139 4

1. liga starší žiaci
8. HT
14. kolo: MŠK Púchov – mal voľno, Dubnica – 

Banská Bystrica 15:2
1. Ružomberok 11 10 0 1 85:25 20
2. Dubnica 12 8 1 3 97:38 17
3. Brezno 11 6 1 4 42:37 13
4. MŠK Púchov 10 5 0 5 55:41 10
5. Dolný Kubín 10 4 1 5 47:50 9
6. B. Bystrica 12 3 1 8 38:77 7
7. Detva 10 0 0 10 24:120 0

7. HT
15. kolo: HK 95 Považská Bystrica – MŠK 

Púchov 5:6 (2:2, 1:2, 2:2), 8. Skybský (Kučíková, 
Janíček), 13. Plevák, 23. Skybský (Haluška), 37. 
Weissabel (Skybský), 52, Vrabec (Kučíková, Sivý), 
55. Galda (Kormendy, Plevák), Dubnica nad Vá-
hom – Prievidza 5:7, Rimavská Sobota – Žiar nad 
Hronom 11:1
1. MŠK Púchov 14 11 1 2 155:46 23
2. Prievidza 15 10 1 4 143:88 21
3. Dubnica 13 8 0 5 112:64 16
4. P. Bystrica 14 8 0 6 92:84 16
5. R. Sobota 14 3 0 11 83:130 6
6. Žiar 12 0 0 12 18:191 0

1. liga mladší žiaci
6. HT
MŠK Púchov - HT MHK 32 Lipt.Mikuláš 7:10 

(3:1, 0:5, 4:4), 4. Tomáš Tobias, 6. Matocha Tomáš, 
19. Gabaj Filip, 42. Gabaj Filip, 55. Gabaj Filip, 59. 
Šidlík Michal, 60. Tomáš Tobias 

5. HT
HK ‘95 Považská Bystrica - MŠK Púchov 1:5 

(1:2, 0:2, 0:1), 3. Brigant Jakub - 17. Velas Juraj, 
20. Velas Juraj, 32. Hodas Michal, 38. Mazák Ma-
tias, 54. Ďuďák Oliver

Púchovčania v sobotu stratili „vyhratý“ zápas, 
v nedeľu po skvelom závere vybojovali bronz
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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)

SPOMIENKA
„Posielame odkaz do 
neba, aké ťažké je žiť bez 
Teba. Chceli by sme vrátiť 
čas, pohladiť Ťa, objať a 
znovu počuť Tvoj pokojný 
hlas. Veľmi nám chýbaš!„ 
6.4. uplynie rok, čo sme 
sa navždy rozlúčili s naším 
drahým otcom, manže-
lom, dedkom a praded-
kom Viliamom Gašparkom z Vŕšku, Púchov.  
S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodi-
nami. „Zostaneš navždy v našich srdciach.“

SPOMIENKA
„Kúsok sa zastaviť, zamys-
lieť, poďakovať, vrátiť sa 
v myšlienkach späť. Čím 
bol si nám, to vie len ten, 
kto stráca, čím bol si iným, 
Boh Ti to už spláca.“ Dňa 
14. apríla 2022 uplynie  
2. smutné výročie, odke-
dy nás opustil náš drahý 
Peter Gajdošík z Púcho-
va. S láskou spomína manželka, synovia, dcéra  
s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
„Odišla si cestou, kto-
rou kráča každý sám, ale 
brána spomienok ostáva 
dokorán.“ Dňa 18.4.2022 
uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustila naša dra-
há mama, babka a  pra-
babka Ružena Kniežová. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej s nami tichú spomienku. 
S láskou, vďakou a úctou spomína cela rodina.

SPOMIENKA
„Zastalo Ti srdce, stíchol 
Tvoj hlas, mal si rád ži-
vot a  všetkých nás.“ Dňa 
15.4.2022 uplynie 14 ro-
kov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec a  dedko 
Pavol Vrba. Dňa 18.4.2022 
si pripomenieme jeho ne-
dožité 64. narodeniny. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomína 
manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 14.4.2022 si pripo-
míname 1. výročie , kedy 
nás opustila Alžbeta 
Kuchtová z Púchova. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Spo-
mína dcéra Jarka a  dcéry 
s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 12.4.2022 si pripo-
menieme 1. výročie úmr-
tia našej mamy, babky  
a sestry Marty Špaňovej. 
S láskou a úctou spomí-
najú, syn, dcéra s rodinou 
a brat s rodinou.

SPOMIENKA
,,Modlitba plynie do neba, mamička naša, 
za Teba. Spomienky v srdci vyryté na chvíle  
s Tebou prežité, zhora sa tíško pozeraj a na nás 
dole pozor daj.“ Dňa 12.4.2022 si pripomíname 
1. výročie úmrtia našej drahej mamy a babky  
Boženy Dulovcovej a zároveň dňa 1.3.2022 
sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia nášho 
otca a dedka Jozefa Dulovca. S láskou a úctou  

spomína celá rodina.  

SPOMIENKA
„Sviečka na hrobe tíško zhasína, kto Vás mal rád, 
ten nech si spomína.“ V tomto roku 17.4. uplynie 40 
rokov, čo nás navždy opustil otec, starý otec a man-
žel Ondrej Kurej. S láskou spomína manželka, syn 
a dcéra s rodinami. Tiež uplynie 20 rokov, čo nás na-
vždy opustil syn, brat a otec Peter Kurej. Spomína 
mama, brat a sestra s rodinami. Kto ste ich poznali, 

venujte im tichú spomienku.

SLUŽBY
• Bytové jadrá a kúpeľne 0918 542 411 
• Akcia -20 % do 30.6.2022. 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
• Maľovanie, natieranie 0902356631

INÉ
• Kúpim nehnuteľnosť v Púchove a okolí v hotovosti. 
Tel. č. 0951677592
• Kúpim garáž v Púchove alebo v okolí. Tel. číslo: 
0907 412 036.
• Dáme do dlhodobého prenájmu spoločný priestor 
v  byt. dome (bývalé kaderníctvo) na Nám. Slobody 
č. 1404. Plocha 30 m2. K  dispozícii vetranie, voda, 
elektrina, kúrenie, WC. Nutná menšia rekonštrukcia. 
Min. cena za prenájom 100 € + energie/mesiac.  Tel.: 
0911 019 262
• Na predaj byt s balkónom v LR. Tel.: 0911 929 300
• Predám bicykel zn. Shimano bez stredovej rúrky  
v dobrom stave za 60 € a bicykel zn. Merida  
v dobrom stave za 50 €, dvojkrídlové drevené dvere, 
špeciálne upravené  proti vlámaniu, s kovovou 
výplňou vo všetkých  rohoch o rozmeroch 120 x 60 
x 60 x 200 cm, cena 130 €. Detskú hojdačku kúpenú  
v e-shope,  používanú 2,5 roka, s príslušenstvom 
kruhy, hrazda, 2 húpačky, kotviace háky, rozmery 200 
x 235 x 130 cm, nosnosť 60 kg,  pôvodná cena 195 €, 
predám za 100 €. 0905665996

PRÁCA
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo ako 
upratovačka – súkromne. 0944 050 777

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

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

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

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. 



inzercia / oznamyinzercia / oznamy2222

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
155

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

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

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

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

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

PORUCHY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA hláste na adrese:  

ptsmpu@ptsmpu.sk

BLAHOŽELANIE
„Čo to za dátum jasne žia-
ri? Predsa 15. apríl v kalen-
dári. To je ten deň v roku, 
kedy Ivanka dostane 
veľkú tortu. 7 sviečok na 
nej svieti, prajeme zdra-
vie, šťastie a  lásku nech, 
k Tebe letí.“

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    hafkacipb@gmail.com    
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci

OZNAM
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 
Púchov oznamuje,  že v dňoch: 15. - 18.4.2022   

bude zberný dvor zatvorený.
Ing. Miloš Svoboda, konateľ spoločnosti 
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