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TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 26.10.2021
Starosta obce Beluša Ján Prekop ako predseda Mikroregiónu Púchov odovzdal
symbolický šek v hodnote 1 000 € Spojenej škole v Púchove

Na ostatnom zasadnutí členov
Združenia obcí Mikroregiónu Púchov, ktorý
zastrešuje záujmy 20 obcí v púchovskom
okrese
a mesta
Púchov,
jednohlasne
odsúhlasili prítomní členovia, na základe
podnetu primátorky mesta Púchov Kataríny
Henekovej, finančnú pomoc vo výške 1 000
Eur pre Spojenú školu Púchov na ul.
Športovcov.
Danou sumou prispejú na nákup
potrebných školských potrieb či iných nevyhnutných pomôcok pre deti s mentálnym
postihnutím z celého okresu.
Symbolické odovzdanie šeku sa uskutočnilo 25. októbra 2021 na pôde Spojenej školy,
ktorá zastrešuje Špeciálnu základnú školu, Praktickú školu a od 01. septembra 2021 aj
novootvorenú Špeciálnu materskú školu. Riaditeľka školy Viera Turzová privítala primátorku
mesta Púchov Katarínu Henekovú a predsedu Mikroregiónu Púchov Jána Prekopa.
Nová Špeciálna základná a materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie 96
deťom, materskú školu navštevuje 17 detí vo veku 3-6 rokov. Školu navštevujú deti
z Púchova a zo spádových obci z celého
okresu. Pred vznikom materskej špeciálnej
školy museli rodičia umiestniť svoje dieťa
až v Považskej Bystrici. Priestory dvoch
tried novej špeciálnej materskej školy boli
plne zrekonštruované, vrátane vybavenia
tried. „Špeciálna škola sídli v prenajatých
priestoroch, čo nás znevýhodňuje v čerpaní
grantov a fondov na zveľadenie areálu,
nákup učebných pomôcok. Sme plne závislí
od podpory sponzorov, preto sme veľmi
vďační za pomoc Mikroregiónu Púchov,“
informuje riaditeľka spojenej školy.
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S problémom nedostatočnej finančnej pomoci pre spojenú školu je každoročne
konfrontovaná aj púchovská primátorka : „Spojená škola je závislá od podpory kolegov,
sponzorov, dobrovoľníkov. Túto školu navštevujú deti z celého okresu, a preto som
predostrela kolegom z Mikroregiónu Púchov návrh na finančnú podporu výchovnovzdelávacieho procesu v tejto škole. Ďakujem svojim kolegom- starostom, že bez zaváhania
súhlasili s pomocou.“
Ján Prekop, ako predseda Mikroregiónu Púchov a belušský starosta zároveň, zdôraznil
správnosť rozhodnutia venovať finančnú čiastku špeciálnej škole v Púchove. Pre belušského
starostu je táto pomoc o to osobnejšia, keďže Beluša má svoje zastúpenie v pracovnom
kolektíve, vrátane riaditeľky školy, ale aj v počte detí navštevujúcich školu. „Neboli sme na
to pripravení, ale na budúci rok sa pripravíme ešte lepšie, pretože úsmev na tvári týchto detí
musí hriať na srdci a treba ich podporovať. Zaslúžia si to, pretože sem chodia deti zo všetkých
obcí a mesta Púchov,“ dodáva Ján Prekop.
Symbolickým odovzdaním šeku akoby zástupcovia Mikroregiónu Púchov naplnili
motto púchovskej spojenej školy „Podaj mi ruku, spolu to zvládneme. “
Spojená škola Púchov má elokované pracovisko v DSS Nosice. Má svoj školský klub,
telocvičňu, dielňu, kuchynku, ihrisko s altánkom, skleník, ale nechýbajú ani moderné
interaktívne tabule v triedach. Kolektív školy pripravuje handicapované dieťa pre život,
adaptáciu s prostredím a zaradenie do procesu na trhu práce.
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