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Krídla fantázie 2017 spojili svet zdravých detí, detí bez rodiny a detí so svalovou 

dystrofiou 

 

Posledný májový deň sa v parku za Detským domovom v Púchove pri príležitosti 85. výročia 

založenia detského domova vyhlásili odovzdali ceny celoslovenskej výtvarnej súťaže Krídla 

fantázie 2017.  

 

S jedinečnou myšlienkou spojenia niekoľkých navonok odlišných svetov prišlo občianske 

združenie PUART GALLERY, ktoré spoločne s Detským domovom Púchov a Centrom voľného 

času Včielka Púchov zorganizovali celoslovenskú výtvarnú súťaž pre žiakov základných 

a základných umeleckých škôl s názvom Krídla fantázie 2017. „Do súťaže sa zapojilo viac ako 

90 škôl, 10 jednotlivcov a pár organizácií. Prišlo nám viac ako 1000 diel, z ktorých bolo náročné 

vybrať tie najlepšie. Cenu poroty, ktorá je najvyšším uznaním, sme sa rozhodli udeliť 59 deťom 

a jednej pedagogičke,“ priblížil jeden z organizátorov súťaže Roman Hvizdák. 

 

Tvárou súťaže a členom hodnotiacej komisie bola známa slovenská herečka Anna Šišková, 

ktorá sa osobne zúčastnila osláv 85. výročia založenia Detského domova v Púchove aj 

vyhlásenia a oceňovania výsledkov súťaže. „Ja som bola z umeleckých diel detí nadšená. 

Z pohľadu porotkyne môžem povedať, že sa naozaj ťažko vyberali tie najlepšie diela, ktoré mali 

získať ocenenie. Rozhodovanie preto dlho trvalo,“ uviedla. 

 

Oceniť mladé a nadané deti prišiel aj Trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý zároveň 

riaditeľke Detského domova v Púchove Danke Zemanovej zablahoželal k 85. výročiu vzniku 

domova a poďakoval za prácu, ktorú spoločne so zamestnancami domova roky odvádzajú. 

„Pamätám si ešte ako dieťa, že detský domov bol vždy pravidelnou súčasťou mesta Púchov. 

Ďakujem všetkým tým, ktorí počas 85. rokov pracovali a pracujú v tomto detskom domove. Je to 

naozaj obetavá a náročná práca. Bez týchto ľudí by deti nenašli svoj druhý domov, ktorý tak 

veľmi potrebujú,“ povedal trenčiansky župan. 

 

Prvé roky svojho života bol Detský domov umiestnený v starom Župnom dome v Púchove. Až 

v roku 1932 sa presťahoval do budovy v centre mesta na Štefánikovej ulici, kde sídli dodnes. 

V súčasnosti poskytuje starostlivosť pre maximálne 28 detí s mentálnym, telesným a 

zmyslovým, postihnutím a pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Najstaršie deti 

umiestnené v domove majú 14 rokov. 
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