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Pešia zóna dostane 

novú tvár. Prečítajte 

si reakcie niektorých 

obyvateľov na jej 

rekonštrukciu.

str. 13Zdravie

Viete kedy a  aké 

množstvo vody máme

vypiť, aby sme predišli 

rôznym ochoreniam? 

Poradíme vám.

dvojtýždenník v náklade 51 150 kusov
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Pre fi nančné problémy v minulej sezóne zmizli prievidzskí seniori z 
futbalovej mapy. Zdalo sa, že centrum hornej Nitry bude na dlhší čas 
bez mužského tímu. No situácia sa mení. Prievidzský klub dostáva nový 
impulz chystanou fúziou s handlovským klubom.
„Chceme vybudovať klub, ktorý by nerozdeľoval ľudí
na Handlovčanov a Prievidžanov, ale spájal ich,“ hovorí Robert Šuník, 
predseda ŠKF Baník Handlová, ktorý stojí za pripravovanou fúziou. 
Ambiciózny Handlovčan má s novým klubom smelé plány. V jeho 
predstavách sa skloňuje aj najvyššia súťaž.



nový architekt mesta

Od 2. mája 2011 bol primátorkou 
Katarínou Macháčkovou menovaný 
do funkcie hlavného architekta 
mesta. Na základe dohody bude 
činnosť architekta mesta vykonávať 
formou externej spolupráce. 
Jaroslav Janes maturoval na 
Gymnáziu V. B. Nedožerského 
v Prievidzi v roku 1988. Fakul-

tu architektúry STU v Bratisla-
ve absolvoval v roku 1993 a ešte 
v tom istom roku začal pracovať ako 
samostatný projektant – architekt 
v spoločnosti INPRO. O tri roky 
neskôr si založil vlastnú kanceláriu 
na základe živnostenského povole-
nia. Od roku 2000 bol konateľom 
spoločnosti a vedúcim projektového 
ateliéru ARCH IN, s. r.o., Prievidza. 
Je tiež členom Slovenskej komory 
architektov.
Býva v Prievidzi, má 40 rokov a je 
ženatý. Manželka Alžbeta vyučuje 
matematiku na Gymnáziu V. B. 
Nedožerského v Prievidzi. Jaroslav 
Janes má dve školopovinné dcéry.

Ciele a priority
Jaroslav Janes chce nadviazať 
na pozitívne výsledky práce svojho 
predchodcu. Venovať sa chce najmä 
oblasti bývania, kultúrnej obnove 
bytového fondu a rozvoja moder-
ných foriem bývania. V oblasti 
dopravy je primárnym problémom 
obchvat Prievidze a obnova ces-

tnej siete mesta. Ďalšími oblasťami, 
v ktorých sa Jaroslav Janes plánu-
je angažovať, sú oblasti výroby,  
revitalizácie výrobných areálov, 
športu, rekreácie a zelene. V čom 
vidí architekt výhody pozície v ex-
ternej forme popri výkone vlastnej 
projekčnej praxe? „Je to predo-
všetkým nezávislosť v prezentácii 
a v presadzovaní názoru pri po-
sudzovaní investičných zámerov, 
snaha o vytvorenie širšej názorovej 
odbornej platformy s možnosťou 
vyjadrenia odborného názoru 
na vybrané problematiky urba-
nizmu a architektúry v meste. 
V neposlednom rade v spolupráci 
so stavebným úradom je to dôsled-
nejšia kontrola realizácie stavieb 
so snahou zamedziť neschváleným 
negatívnym zásahom investorov.“

-vrb, foto: autorka
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Jozef Polerecký 
poslanec MsZ Prievidza, V.O. č. 1

Jozef Polerecký je 62 ročný strojný 
inžinier, rodák z Prievidze, otec 
dvoch dospelých synov, v súčas-
nosti už na dôchodku. V poslednom 

zamestnaní pôsobil ako riaditeľ 
pôvodne strojárskeho SOU na Vi-
nohradníckej ulici a potom Strednej 
odbornej školy polytechnickej na 
Ul. Falešníka.
V rokoch 1974 – 1989 bol pred-
sedom Občianskeho výboru pri 
MsNV Prievidza. Od roku 2006 
je poslancom MsZ v Prievidzi. 
V súčasnom volebnom období chce 
svojimi vedomosťami a praktický-
mi skúsenosťami v oblasti stredné-
ho školstva a skúsenosťami z práce 
so obyvateľmi naďalej pomáhať pri 
výkone samosprávy mesta. 

Priority
„Mojím prioritným cieľom v tom-
to volebnom období je podporiť 
vedenie mesta v ozdravovaní eko-
nomiky a hospodárnosti, v zlepše-

ní životného prostredia, bývania, 
komunikácie a parkovania v meste. 
Ďalším cieľom je zrealizovať kon-
cepčnosť v oblasti športu, kultú-
ry a vzdelávania, vytvoriť lepšie 
podmienky pre seniorov a posilniť 
bezpečnosť pre všetkých občanov 
mesta,“ skonštatoval.
Jozef Polerecký je členom komisie 
regionálneho rozvoja a podnika-
teľských aktivít, a taktiež  členom 
komisie dopravy, výstavby, územ-
ného plánu a životného prostredia, 
v ktorých chce naplniť svoje ciele. 
Mestským zastupiteľstvom bol de-
legovaný do mestskej školskej rady 
a následne na jej zasadnutí zvolený 
za jej predsedu. 
    

-vrb, foto: autorka
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26. 4.  Vedenie zasadnutia mestského zastupiteľstva venova- 
   né predovšetkým záverečnému účtu mesta za rok 2010,
  rokovanie s JUDr. Ing. Ľ. Maxinom k problému práv- 
  nych vzťahov spoločnosti PTH, a.s.  
27. 4. Účasť na komisii na ochranu verejného záujmu v rámci  
  TSK,
 účasť na zastupiteľstve TSK,
 rokovanie s vedúcim odboru štátnej stavebnej správy  
  na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne ohľadom ob- 
  chvatu medzi mestom Prievidza a Bojnice.
28.4. Rokovanie so zástupcami neziskovej organizácie Nový  
  domov k ich pôsobeniu v sociálnych službách,
  rokovanie s poslancom Ing. B. Bucákom o aktuálnych  
  problémoch športu v Prievidzi,
 účasť na otvorení Gastrodní Združenej strednej školy  
  hotelových služieb a obchodu,
 návšteva primátora mesta Zvolen,
 stretnutie so zástupcami Olympijského klubu ohľad- 
  nom výpovede z nebytových priestorov zo strany spo- 
  ločnosti UNIPA, s.r.o.
29. 4. Výberové konanie na post vedúceho ekonomického  
  odboru,
 stretnutie so zástupcami VÚB, a.s., ohľadom ponuky  
  bankových produktov,
 účasť na slávnostnom otvorení podujatia Ekorok s Nes- 
  tlé Slovensko,
 stretnutie s poslancom Ing. M. Drozdom k problémom  
  volebných obvodov Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka  
  a Hradec,
 stretnutie s konateľom spoločnosti SMMP, s.r.o., 
  k aktuálnym problémom vo fi nancovaní,
 účasť na vyhodnotení Gastrodní Združenej strednej  
  školy hotelových služieb a obchodu.
2. 5.  Mesačná pracovná porada s vedúcimi jednotlivých  
  oddelení a štatutármi mestských organizácií, 
 rokovanie s Ing. arch. Milanom Chmúrom ohľadom  
 budovania obchvatu medzi mestom Prievidza a Bojnice,
 stretnutie zástupcov mesta k problematike činnosti  
  dozornej rady a príprave valného zhromaždenia spo- 
  ločnosti PTH, a.s. 
3. 5.  Stretnutie s poslancom NR SR v Bratislave ohľadne  
  pripravovaných legislatívnych zmien,
 účasť na hokejovom zápase na zimnom štadióne 
  v Prievidzi.
4. 5. Pracovné rokovanie s redaktorkou Noviniek regiónu  
  Prievidza Katarínou Vráblovou,
 stretnutie s vedúcou majetkového oddelenia ohľadnom  
  riešenia aktuálnych problémov s nakladaním majetku  
  mesta, 
 stretnutie s vedením Strednej odbornej školy polytech- 
  nickej v Prievidzi týkajúce sa spájania stredných škôl,
 rokovanie s predsedom komisie športu Ing. Branisla- 
  vom Bucákom a Ing. Miroslavom Krčíkom o aktivi- 
  tách v oblasti futbalu v meste Prievidza,
 návšteva 4. ročníka Športových hier na ZŠ Dobšinské- 
  ho v Prievidzi,
 návšteva MŠ M. Mišúta v Prievidzi pri príležitosti Dňa  
  otvorených dverí,
 rokovanie s Róbertom Šuníkom ohľadom futbalu 
  v meste Prievidza,
 stretnutie so zástupcami nemeckého akcionára v sú- 
  vislosti s dozornou radou a valným zhromaždením spo- 
  ločnosti PTH, a.s. 
5. 5. Stretnutie s hlavným architektom mesta Ing. arch.  
  Jaroslavom Janesom ohľadom koncepčných otázok  
  územného plánu a výstavby v meste,
 účasť na besede v Klube dôchodcov Bôbar,
 druhé stretnutie s podnikateľmi v súvislosti s podpo- 
  rou basketbalu v Prievidzi na sezónu 2011/2012. 
6. 5.  Dovolenka, súkromná cesta.
9. 5.  Stretnutie s predstaviteľom Združenia pre rozvoj re- 
  giónu hornej Nitry Ing. Jozefom Takácsom,
  pracovné stretnutie s Ing. arch. Gabrielom Szalayom  
  ohľadom územného plánu v meste Prievidza,
  stránkový deň primátorky: vybavovanie požiadaviek  
  obyvateľov,
   stretnutie so zástupcami futbalového klubu FK  
  Prievidza 2010 o problematike ďalšieho rozvoja futba- 
  lu v Prievidzi.

Prvýkrát po voľbách sa zišli zá-
stupcovia miest a obcí Slovenska, 
aby spoločne stanovili hlavné 
úlohy a dohodli sa na prioritných 
požiadavkách smerom k vláde SR. 
Katarína Macháčková nás obozná-
mila predovšetkým s tými, ktoré 
sa bezprostredne dotýkajú nášho 
regiónu a mesta. 
Výkonný podpredseda ZMOS Jozef 
Turčány informoval prítomných 
o stave a prognózach vývoja ve-
rejných fi nancií na rok 2011. Rada 
zobrala správu na vedomie a upo-
zornila jednotlivých zástupcov 
na očakávaný pokles výnosu dane 
z príjmov fyzických osôb v máji 
a júni. V júni sa očakáva výnos 

na úrovni 32 percent výnosu dane 
z januára. Preto by mestá a obce 
mali nastaviť výdavky tak, aby 
túto situáciu zvládli. 
Podpredsedníčka ZMOS Viera 
Krakovská predložila návrh na 
riešenie problematiky odpadov 
v SR z pohľadu potrieb samospráv. 
Konštatovala, že separovaný zber 
je pre mestá a obce štyri až päťkrát 
drahší ako nakladanie so zmesový-
mi odpadmi a ekonomika v tomto 
smere nie je vyrovnaná. Rada preto 
upozorňuje vládu, že súčasná situá-
cia fi nancovania len z prostriedkov 
miest a obcí je dlhodobo neudrža-
teľná. Výkonný podpredseda Milan 
Muška uviedol materiál: Európa 

pre občanov – komunitárny program 
EÚ zameraný na podporu aktívneho 
európskeho občianstva ponúkajúci 
zapojenie sa do občianskych akti-
vít medzinárodného charakteru. 
Umožňuje tiež na základe rôznych 
aktivít získať fi nancie, čo by chcela 
využiť aj prievidzská primátorka. 
V rámci rokovania predložili ná-
vrhy pre riešenie problému, ktoré 
sa týkajú fi nancovania sociálnych 
služieb, zariadení pre seniorov po-
stavených po roku 2002. V Prievidzi 
ide konkrétne o zariadenie na Ulici 
M. Rázusa. Vlani bola pre tieto 
zariadenia schválená jednorazová 
dotácia. Ak by ju tento rok mesto 
nedostalo, muselo by vyčleniť 500 
tisíc eur, ktoré budú v rozpočte 
chýbať. 

-vrb

Zástupcovia miest a obcí Slovenska stanovili priority

V Štrbskom Plese sa uskutočnilo prvé povolebné rokovanie rady 
Združenia miest a obcí. Zúčastnila sa na ňom aj primátorka mesta 
Prievidza Katarína Macháčková, ktorá bola zároveň i členkou Rady 
ZMO regiónu hornej Nitry.

Mesto Prievidza a Good Sports International 

Slovensko vás pozývajú na:

15. ročník baseballového/anglického tábora

pre dievčatá a chlapcov vo veku 9 – 17 rokov.

Cena: 160,00 €

Termín: 2. – 10. júla 2011

Miesto: rekreačné zariadenie Hlboké nad Bojnicami

americkí tréneri, baseball, volleyball, basketball, 

futball, fl oorball, angličtina, ohňostroj, nočná hra, 

baseballové kartičky, výlety, paintball pre staršie 

deti, táboráky, zábava…

Pre viac informácií a registráciu volajte alebo 

píšte: Katarína Pavlovská 0902 705 507, e-mail: 

pavlovska.katarina@gmail.com.
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Obnovu pešej zóny na Ul. 
A. Hlinku v Prievidzi pri-
pravuje mesto Prievidza už 
niekoľko ro-
kov. Nachádza 
sa pred jednou 
z najkrajších 
a štýlovo naj-
čistejších ba-
rokových sta-
vieb v strednej 
Európe, pred 
kostolom Naj-
svätejšej Troji-
ce Rehole pia-
ristov. Na daný 
zámer bola 
v marci 2009 
vyhlásená vý-
zva na predkla-
danie žiadostí 
o nenávratný 
fi nančný prí-
spevok Ministerstvom 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR v rámci Regionál-
neho operačného programu 

– Regenerácia sídiel. Mesto 
reagovalo podaním žiadosti 
pripravenej stavby v septem-

bri 2009, pričom schválená 
bola v máji 2010 v celkovej 
hodnote 1 050 368,49€. 
Sumu tvorí z 95 percent 

nenávratný fi nančný prí-
spevok z prostriedkov EÚ 
v hodnote 997 850,06 € 
a 5 percent v hodnote 
52 518,43 € tvorí príspevok 
z rozpočtu mesta, ktorý bude 
uhradený v dvoch splátkach. 

Hlavným dôvodom predlože-
nia projektu je značne poško-
dený a nevyhovujúci povrch 
pešej zóny, nevyhovujúco 

osadené verejné osvetlenie, 
ktoré nezabezpečuje dosta-
točné svetlo. Zeleň, ktorá sa 
nachádza v tejto centrálnej 
časti, je prerastená, schátraná 
a taktiež si vyžaduje obnovu. 

Nutné je dodržať termín
Na akciu bola vypísaná 
v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní verejná súťaž, 
ktorej víťazom sa stala skupi-
na zhotoviteľov: STRABAG, 
s.r.o., Bratislava, SATES, 
a.s., Považská Bystrica 
a ROSS – Realitno-obchod-
no-stavebná spoločnosť, 
s.r.o., Topoľčany. Zmluva 
so spoločnosťami bola pod-
písaná dňa 31. marca 2010.
V prípade, že by mesto Prie-
vidza nevyčerpalo poskyt-
nuté fi nančné prostriedky 
na tento účel do 31. júla 2012, 
je povinné ich vrátiť. Mesto 
nemá dostatok vlastných 
zdrojov na obnovu pešej 
zóny, ale chce vytvoriť odpo-
čívacie plochy a esteticky vy-
hovujúci a bezpečný pohyb 
pre chodcov. Financovanie 

obnovy z prostriedkov EÚ 
je preto optimálne riešenie. 
Prievidza získa adekvátny 
reprezentatívny centrálny 
priestor pre návštevníkov 
a obyvateľov mesta, ktorého 
vybudovanie navyše bude 
stáť oveľa menej.

Začať sa má v júni
Podľa zmluvy o diele je leho-
ta výstavby 14 mesiacov odo 
dňa podpisu zmluvy. V sú-
časnosti prebiehajú prípravné 
práce, ako je vytýčenie stave-
niska a vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí. Spraco-
váva sa aj dočasné dopravné 
značenie, ktoré bude platiť 
počas prác, a pripravuje sa 
tiež označenie stavby. Re-
álne by stavebné práce mali 
začať v júni 2011 a podľa 
vyjadrenia zhotoviteľa by 
mali byť ukončené do konca 
septembra 2011.
Nakoľko ide o pešiu zónu, 
môžu do nej vstupovať iba 
vozidlá určené pre zásobo-
vanie. Počas výstavby bude 
ich pohyb obmedzený, ale po 

ukončení prác sa obnoví pô-
vodný režim. Čo sa týka par-
kovania pred kostolom, dôj-
de k zrušeniu týchto miest, 
nakoľko pred kostolom sa 
po rekonštrukcii vytvo-
rí nová oddychová plocha 
s lavičkami a s možnosťou 
zoskupenia väčšieho počtu 
osôb. V rámci stavby bude 
pozdĺžne s Ulicou Hviezdo-
slava vybudovaných päť 
parkovacích miest. Naďalej 
bude parkovisko na tejto ulici 
k dispozícii bez zmeny. Exis-
tujúce sochy stojace na Ulici 
A. Hlinku nie sú predmetom 
rekonštrukcie pešej zóny. Po-
skytovateľ dotácie o NFP 
presne vo svojej výzve de-
fi noval možnosti poskytnu-
tia príspevku len na obnovu 
komunikácií v centrálnych 
mestských zónach. V súčas-
nosti nie je ešte doriešené 
vlastníctvo týchto sôch.    

-vrb, foto: archív

Pešia zóna dostane novú tvár
Prievidza získala fi nancie na rekonštrukciu pešej zóny 
pri Kostole piaristov vo výške 95 percent potrebných 
nákladov. Prostriedky musí vyčerpať do konca júla 2012. 

Ešte v roku 2009 odsúhla-
silo Mestské zastupiteľstvo 
v Prievidzi projekt výstav-
by šestnásťbytového domu 
v lokalite pri ZŠ na Ul. 
Dobšinského súkromnému 
stavebníkovi. Obyvatelia 

okolitých činžiakov sa však 
jednoznačne postavili proti 
stavbe a podnikajú kroky 
na jej zastavenie. Anton Pau-
čin za petičný výbor podo-
tkol: „Nesúhlasíme s tým, 
aby nám vo dvore postavili 

obytný dom, pretože je to 
posledné miesto v okolí, kde 
je ešte verejná zeleň. Keď 
aj tú zaberú a postavia čin-
žiak, budeme ako v betóno-
vej džungli. Rozhodli sme 
sa teda, že spíšeme petíciu 
a budeme sa brániť. Ak nepo-
môže petícia, urobíme ďalšie 
potrebné kroky.“ 
Podpredseda 3. volebné-
ho obvodu Martin Bugár 
pre Novinky povedal, že ob-
čania na zasadnutí výboru 
vyjadrili nesúhlas so stav-
bou. Poslanci túto informáciu 
tlmočili primátorke mesta 
a požiadali o mimoriadne 
zvolanie stavebnej komisie 
s obhliadkou predmetnej lo-
kality. „Keďže tento projekt 
bol schválený ešte v roku 

2009, nemali sme o ňom in-
formácie. Do rúk sme dostali 
petíciu občanov s 560 pod-
pismi obyvateľov, ktorí sú 
jednoznačne proti výstavbe,“ 
pokračoval Bugár a dodal, že 
„argumenty občanov zahŕňa-
jú okrem zostávajúcej zelene 
aj ďalšie dôvody. Keďže sta-
vať sa má vedľa školy, kadiaľ 
chodí veľa detí a nerátalo 
s chodníkom pri činžiaku, 
muselo by sa prechádzať cez 
cestu. Argumentovali tiež 
už v súčasnosti zhustenou 
premávkou v lokalite.“

Komisia výstavby
Na mimoriadne stretnutie 
boli prizvaní i členovia Ko-
misie dopravy, výstavby, 
územného plánu a životného 
prostredia pri MsZ v Prie-
vidzi, ktorí po preskúmaní 
dokumentov a vypočutí si 

argumentov zaujali stano-
visko. Predseda komisie Ro-
man Hlaváč skonštatoval: 
„Komisia sa veľmi dôkladne 
zaoberala uvedenou žiados-
ťou. Bolo urobené miestne 
šetrenie, kde bol prizvaný 
aj podpredseda volebného 
obvodu. Ten vysvetlil kro-
ky, ktoré VO č. 3 doteraz 
podnikol. Predložil zmluvu 
o spolupráci uzavretú me-
dzi mestom a investorom, 
grafi ckú štúdiu uvedeného 
objektu a zápis z rokovania 
mestského zastupiteľstva. 
Bolo predložené aj nesúhlas-
né stanovisko obyvateľov, 
ktorí bývajú v uvedenej lo-
kalite. Komisia sa stretla aj 
s obyvateľmi, ktorí otvorene 
vyjadrovali svoj zamietavý 
postoj voči výstavbe.

-vrb, foto: autorka

Petíciou chcú zastaviť stavbu
Zastaviť plánovanú výstavbu bytového domu na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi sa 
svojimi podpismi rozhodlo 560 obyvateľov z ulíc Krasku, Bendíka a Dobšinského.

Stanovisko:
Jediný prístup k bytovému 
domu cez Ulicu Bendíka 
je nevyhovujúci, nakoľko 
cesta by viedla medzi dva 
bytové domy, kde je už 
teraz problémový prejazd 
pre množstvo zaparkova-
ných áut, navrhovaná cesta 
by zlikvidovala chodník, 
ktorým chodia deti do 
priľahlej školy, plánované 
úpravy zasahujú do areá-
lu školy, obyvatelia ulíc 
I. Krasku, P. Dobšinského, 
J. Bendíka sú proti výstav-
be.Na základe zisteného 
komisia nesúhlasí s vý-
stavbou bytového objektu. 
Predložené architektonic-
ké spracovanie bytové 
domu odporúča použiť 
v inej, vhodnejšej lokalite. 
Výbor volebného obvodu 
aj stavebná komisia sú 
odporúčacími orgánmi, 
preto konečný verdikt za-
tiaľ nepadol.Členovia stavebnej komisie s podpredsedom volebného obvodu a petičným výborom.
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Spoločnosť Prievidzské te-
pelné hospodárstvo (PTH), 
a.s., je dominantným dodá-
vateľom tepla na území mes-
ta Prievidza. Dodávka tepla 
je jednou z jeho hlavných 
činností a je v záujme tejto 
spoločnosti poskytovať od-
berateľom čo najširšie spek-
trum informácií súvisiacich 
s touto problematikou. Preto 
bude spoločnosť PTH, a.s., 
v nasledujúcom období pra-
videlne prinášať informácie 
vo forme článkov uvádza-
ných pod hlavičkou tejto 
rubriky. 
Snahou spoločnosti je 
zvýšiť informovanosť 
odberateľov a konečných 
spotrebiteľov v jednotli-
vých tematických celkoch. 
Účelom takto získaných 
informácií bude aj pomoc 
odberateľom zorientovať sa 
na energetickom trhu a za-
medziť chybám, ktorých sa 
už v minulosti dopustili nie-
ktorí odberatelia pri svojich 
rozhodnutiach. V dnešnom 
príspevku ponúkame čitate-
ľom informácie o spoloč-
nosti PTH, a.s. Mesto Prie-
vidza a nemecká spoločnosť 
VNG – Verbundnetz Gas 

Aktiengesellschaft Leipzig, 
15. 8. 2002, podpisom za-
kladateľskej listiny vo forme 
notárskej zápisnice, založili 
spoločný podnik Prievidz-
ské tepelné hospodárstvo, 
a.s., Prievidza. Nová ak-
ciová spoločnosť prevzala 
od augusta roku 2002 zá-
sobovanie teplom a teplou 
vodou pre oblasť mesta 
Prievidza, ktoré v novej 
spoločnosti disponuje po-
dielom 51 percent a ne-
mecká spoločnosť VNG 
ovláda zvyšných 49 percent 
z podielu. Do základného 
imania spoločnosti vloži-
lo mesto ako nepeňažný 
vklad svoj majetok a tech-
nológie vo forme zariade-
ní na výrobu tepla, ako aj 
rozvodné siete a OST na 
jeho distribúciu. Spoločnosť 
VNG splatila svoj podiel 
v hotovosti. V súčasnosti 
49 percentný podiel akcií 
spoločnosti vlastní spoloč-
nosť VNG Slovakia, s.r.o., 
ktorá je dcérskou spoloč-
nosťou koncernu VNG – 
Erdgascommerz, GmbH.
V súvislosti s hlavnými 
cieľmi spoločnosti je naj-
dôležitejším krokom zabez-

pečenie prípravy a realizá-
cie investícií do systému 
tepelnotechnických zariade-
ní v súlade so schváleným 
územným plánom mesta 
a s jeho energetickou kon-
cepciou. Dôležitým aspek-
tom činnosti spoločnosti je 
možnosť obyvateľov Prie-
vidze využívať nové a efek-
tívne technológie zabezpe-
čujúce primeraný tepelný 
komfort za primeranú cenu.
Primárna horúcovodná sieť 
centrálneho zásobovania 
teplom na území mesta 
prevádzkovaná spoloč-
nosťou PTH, a.s., dosahuje 
celkovú rozvinutú dĺžku 
58,568 km a sekundárne 
rozvody ÚK, ktorými sú 
zásobované objekty z bloko-
vých odovzdávacích staníc, 
majú rozvinutú dĺžku cel-
kom 17,667 km. Celkový 
inštalovaný výkon zariadení 
na výrobu a distribúciu tepla 
dosahuje viac ako 180 MW.  
Centrálny systém záso-
bovania teplom na báze 
horúcovodných rozvodov 
pre potreby mesta Prievidza 
dopĺňa šesť individuálnych 
kotolní umiestnených v šir-
šej lokalite stredu mesta, kde 
pôvodne neboli vybudované 
horúcovodné rozvody s pri-
pojenými blokovými odo-
vzdávacími stanicami.

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., informuje

Oblasť tepelnej energetiky v podmienkach dodávky 
tepla pre bytové, nebytové priestory a priemyselné 
objekty je v súčasnosti jednou z pozorne sledovaných 
oblastí. Dôvodom sú nielen náklady spojené s dodávkou 
tepla, ale aj spoľahlivosť, stabilita a kvalita súvisiacich 
služieb, ktoré sa bytostne dotýkajú širokého okruhu, 
ako fyzických, tak aj právnických osôb.

V Mladom ochranárovi prí-
rody nadviazali na minulo-
ročné aktivity. Na sídlisku 
Kopanice opäť v spolupráci 
s mestom Prievidza zreali-
zovali projekt Čistenie Le-
soparku. Tento rok sa zúčast-
nilo tejto aktivity približne 
50 dospelých a 40 detí, čo 
oproti minulosti predstavuje 
nárast. Znepokojivým však 
bol nárast vyzbieraného od-
padu, ktorý odviezla v päť-
desiatich vreciach spoloč-
nosť TEZAS, s.r.o. Našli sa 
staré stoličky, bicykel, ale 
aj nefunkčný počítač. Ta-
kýto odpad na lesné chod-
níky a prístupové cesty 
v Lesoparku určite nepatrí. 
Preto prievidzské združe-
nie Mladý ochranár prírody 
spája čistenie tohto areálu 
so zábavnými aj vzdeláva-
cími aktivitami. Ich cieľom 

je budovať pozitívny vzťah 
mladých ľudí k prírode.
Pre deti bola pripravená slad-
ká odmena, jazdy na koňoch, 

či skákanie na trampolíne. 
Prežili tak so svojimi rodič-
mi i starými rodičmi príjem-
ný deň v oveľa čistejšom Le-
soparku. Jeho znečisťovanie 

je častým problémom, a preto 
samotní obyvatelia vyjadrili 
uznanie a vďaku nad aktivi-
tami, ktoré pomáhajú zlep-

šovať život v našom meste. 
Aj mesto Prievidza podporilo 
podujatie dotáciou 150 eur.

-vrb, foto: autorka

Koncom tohtoročného apríla 
sa budúci prváci a najstar-
ší predškoláci z Materskej 
školy na Ulici V. Clementisa 
v Prievidzi vybrali so svo-
jimi učiteľkami spoznávať 
záhady vesmíru do planetá-
ria v Žiari nad Hronom. Na 
túto dlho očakávanú exkur-
ziu sa deti tešili už niekoľko 
týždňov vopred. Návšteva 
planetária bola pre malých 
objaviteľov nezabudnuteľ-
ným zážitkom, miestom zá-
had a tajomstiev. S nadšením 
pozorovali nočnú oblohu po-
sypanú drobnými hviezdami 
a objavovali súhvezdia pri-
pomínajúce rôzne zvieratá. 
Zistili, že vo vesmíre nie je 
naša planéta sama, pretože 
okolo Slnka obieha množstvo 

iných planét. Na tomto mies-
te získali množstvo nových a 
cenných informácií potreb-
ných pre svoj ďalší rozvoj. 
Keď o rok znova planetárium 
navštívia, nebudú už pre nich 

hviezdy, súhvezdia či planéty 
žiadnou neznámou.

Darina Bátorová, foto: archív MŠ

Mladí ochranári čistili Lesopark

Škôlkari navštívili planetárium
Deťom sa pootvorili dvere vesmíru a objavili mnoho nových tajomstiev a informácií.

Aktivisti prievidzského občianskeho združenia Mladý ochranár prírody pomohli 
Lesoparku opäť zdravšie dýchať. Poslednú aprílovú sobotu z neho počas doobedia 
dobrovoľníci vyniesli 50 vriec odpadu. Navyše túto ekologickú aktivitu dokázali spojiť 
aj s príjemným edukačno-zábavným programom pre deti.

Prvý máj je v Hradci každo-
ročne sviatkom. Tento deň 
sa vždy oslavuje výročie 
posvätenia kaplnky, a viac 
ako desať rokov i výročie 
patróna kostola. Práve pre-
to sa 30. apríla začali hodo-
vé oslavy farským dňom, 
ktorý zorganizovala fara 
spolu s farníkmi z Veľkej 
Lehôtky. Hlavnou atrak-
ciou bola súťaž vo varení 
guláša. Zúčastnilo sa jej päť 
skupín zo všetkých troch 
prievidzských mestských 
častí. Účastníci podujatia už 
v skorých ranných hodinách 

rozložili svoje kotlíky a za-
čali vyvárať. Na spestrenie 
boli pripravené zaujímavé 
hry pre deti a v popoludňaj-
ších hodinách i súťaženie 
dospelých. Na obed, keď sa 
dovaril gulášik, došlo k dlho 
očakávanej degustácii. Poro-
ta postupne ochutnala každý 
chutný výtvor a prideľovala 
body. O úspechu a kvalite 
guľášov svedčí fakt, že za 
hodinu bolo zjedených viac 
ako 100 litrov. Po obede sa 
pred kostolom postavil ešte 
slávnostný máj, ktorý bude 
dočasne peknou dominantou 

Hradca. Na záver sa uskutoč-
nil futbalový zápas medzi 
„ženatými“ a „slobodnými“. 
Duel sa na vlnách dobrej 
nálady dohrával aj napriek 
dažďu. Hradčianske hody 
napokon vyvrcholili ma-
jálesom. Ten sa uskutočnil 
v KD Hradec, organizátorom 
bolo KaSS Prievidza spolu 
s organizátorkami z Hradca. 
Prítomní nezabudli ani na pr-
vomájovú slávnostnú omšu.

-Martin Drozd, foto: autor

Hradec oslavoval
Koniec apríla patril v Hradci vareniu guláša, degustovaniu a hrám. Deň osláv zakončili 
futbalom, majálesom, ale i omšou.

Na ihrisku ZŠ na Ul. Dob-
šinského sa v jedno májové 
popoludnie stretli žiaci prie-
vidzských škôl, primátorka 
Katarína Macháčková, pra-
covníčky odboru školstva 

a oddelenia pre styk s ob-
čanmi, poslanci, pedagó-
govia, rodičia, starí rodičia 
i spolužiaci. Nechýbal sú-
ťaživý duch a dobrá nálada. 
Športové hry prievidzských 

škôl už majú svoju tradíciu 
a každý rok sa ich organizač-
ná štafeta posúva. Začali sa, 
ako inak, nástupom všetkých 
družstiev na čele s nositeľom 
olympijského ohňa. Po prího-
voroch a veselom programe 
prišli na rad jednotlivé sú-
ťažné disciplíny. Športovci 
si zmerali sily v behu, hode, 
kopaní jedenástok a ďalších 
disciplínach. Odmenu z prí-
jemne prežitého popoludnia 
si odniesol každý účastník. 
Na budúci rok sa stretnú 
v priestoroch ZŠ Mariánska.

-vrb, foto: autorka

Na Dobšinského sa bojovalo o medaily
Osem družstiev zo základných škôl pôsobiacich na území Prievidze si prostredníctvom 
svojich žiakov – pretekárov zmeralo sily na svojej vlastnej olympiáde.

N
PD

 0
05

9/
11



5SPRAVODAJSTVO

25. 4. 2011
Nepovolená skládka odpadu
12.00 h. Ani Veľkonočný pondelok nebol 
prekážkou pre obyvateľa mesta, ktorý 
na pravé poludnie založil nepovolenú 
skládku odpadu. Hliadka MsP zistila, 
že pri smetných nádobách sa nachádzali 
časti starého nábytku, ktoré sem umiest-
nil Ján S. (1968) z Prievidze. Priestupok 
na úseku verejného poriadku bol riešený 
uložením blokovej pokuty a zároveň bolo 
nariadené odstránenie skládky. 

26. 4. 2011
Pohoršenie okoloidúcich
15.50 h. V parku pred piaristickým 
kostolom sa nachádzali bezdomovci, 
ktorí svojím správaním pohoršovali 
okoloidúcich a znečisťovali verejné 
priestranstvo. Obyvatelia vec ozná-
mili na MsP. Hliadka na mieste zistila 
Petra S. (1981), Jána R. (1977) a Janu D. 
(1976) z Prievidze, ktorí po sebe 
poupratovali a následne park 
opustili. Všetci boli dôrazne 
napomenutí. 

28. 4. 2011
Fandila aj socha
12.35 h. MsP bolo oznámené, 
že na Mierovom námestí niekto 
„obliekol“ sochu do hokejového dresu 
reprezentácie SR. Preverenie ukázalo, 
že na Soche mieru vo výške asi 10 met-
rov sa nachádzal dres, šál a vlajka SR. 
Uvedené veci boli zo sochy odstránené. 
K poškodeniu majetku mesta našťastie 
nedošlo. Vec je v objasňovaní MsP ako 
priestupok na úseku verejného poriadku.

29. 4. 2011
Voľný pohyb psa
18.55 h. Na základe oznámenia hliadka 
MsP preverila voľný pohyb psa v prí-
mestskej časti mesta Prievidza. Šetrením 
bol zistený priestupok na úseku verejné-
ho poriadku spáchaný porušením VZN 
mesta o držaní psov. Majiteľke, ktorej 
pes ušiel z areálu rodinného domu, bola 
uložená bloková pokuta. Zároveň je po-
vinná vykonať opatrenia na zamedzenie 
psa proti voľnému pohybu na verejnosti. 

2. 5. 2011
Neodbytný ctiteľ
21.05 h. Obyvateľka mesta oznámila, že 
niekto ju obťažuje neustálym búchaním 
na dvere bytu. Hliadka MsP zistila pred 
bytom oznamovateľky muža, ktorý bol 
vyzvaný k preukázaniu totožnosti. Muž 
opakovane výzvy hliadky ignoroval. Bol 
predvedený na MsP za účelom zistenia 

totožnosti s použitím donucovacích pro-
striedkov, pretože kládol aktívny odpor. 
Ukázalo sa, že neodbytným ctiteľom 
bol Jozef F. (1990) z Prievidze, ktorému 
bola na mieste uložená bloková pokuta.

6. 5. 2011
Reguloval dopravu
15.15 h. Obyvateľ mesta oznámil, že 
na Bojnickej ceste za železničným prie-
cestím sa v strede vozovky nachádza 
muž, ktorý „reguluje dopravu“. Išlo 
o Rastislava G. (1976) z okresu Prie-
vidza, ktorý bol značne pod vplyvom 
alkoholu. Po výzve hliadky MsP prešiel 
na chodník, kde bol napomenutý a po-
učený o možných následkoch svojho 
neuváženého konania. 

8. 5. 2011
Obnažený mladík
02.45 h. Taxikárom zdvihol adrenalín 

mladík, ktorý do pol pása obna-
žený skákal pred ich vozidlá 

na Bojnickej ceste. Hliad-
ka MsP zistila, že mladík 
sa márne domáhal vstupu 
do blízkej herne a bol zjav-
ne pod vplyvom alkoholu. 

Jeho totožnosť sa podarilo 
zistiť až na MsP, kde bol pred-

vedený. Pri predvádzaní kládol aktívny 
odpor a museli byť voči nemu použité 
donucovacie prostriedky. Išlo o Lukáša 
B. (1991) z Prievidze, ktorý sa bude 
zodpovedať za priestupok na úseku 
verejného poriadku. Podnapitý mla-
dík sa podľa svedkov pokúšal kopať 
do prechádzajúcich vozidiel, čo sa mu 
našťastie nepodarilo.

9. 5. 2011
Preverte si, komu otvárate dvere!
01.10 h. Bolo preverené oznámenie, 
že na sídlisku Kopanice sa pohybujú 
vo vchode bytového domu podozrivé 
osoby. Hliadka MsP zistila v suteréne 
spiace dve bezprístrešné sestry K., ktoré 
boli z domu vykázané. Kým hliadka 
preverila spoločné priestory uvedeného 
vchodu, bezprístrešné sestry sa pokú-
šali dostať do vchodu ďalšieho domu. 
Na ich zvonenie im dokonca niekto 
z obyvateľov otvoril vchodové dvere! 
Hliadka im vo vstupe do domu zabránila 
a obidve ženy, mimochodom značne 
pod vplyvom alkoholu, odišli hľadať 
inú možnosť nocľahu. 

Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza
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Aké boli prvé roky po me-
novaní za predsedu spot-
rebného družstva?
- Písal sa prelomový rok 1989 
a rokom 1990 sme vstupo-
vali do nových podmienok 
trhovej  ekonomiky. Zme-
nili sa ekonomické, ako aj 
fi nančné pravidlá podnika-
teľských subjektov, nastúpila  
konkurencia súkromných ob-
chodníkov. Nové zmeny mali 
výrazný vplyv na  podnika-
teľské aktivity,  ekonomickú 
a fi nančnú situáciu družstva. 
V tom čase sme sa museli 
zriecť niektorých činností, 
ako bol predaj nepotravi-
nárskeho tovaru v špecia-
lizovaných predajniach, 
pohostinské a reštauračné  
služby. Rokom 1996 sme 
sa výrazne začali zaoberať 
predajom potravinárskeho 
tovaru a časti nepotravinár-
skeho tovaru dennej a častej 
potreby. Zahájili sme výraznú 
reštrukturalizáciu  obchodnej 
siete, postupne sme zlučovali 
sortiment špecializovaných 
potravinárskych predajní do 
väčších prevádzkových jed-
notiek. V ďalšej etape sme v 
obciach spájali potravinárske 
predajne tak, aby sme z nich 

vytvorili jednu plne sortimen-
tovú predajňu s kvalitnými 
prevádzkovými podmienka-
mi. A práve to nám pomohlo. 
Prevádzkové jednotky začali 
rásť vo výkonoch maloob-
chodného obratu, zvýšila sa 
efektívnosť aktivít a fi nančná 
stabilita družstva.  
V roku 2000 prišli do okre-
su prvé obchodné reťazce. 
Ako to Jednota Prievidza 
zvládla? 
- Aj keď pri nástupe obchod-
ných reťazcov v okrese Prie-
vidza sme už mali konsoli-
dovanú obchodnú sieť, boli 
sme opäť nútení meniť našu 
stratégiu. Vo väčšej miere sme 
pristúpili k modernizácii ob-
jektov prevádzok, k rozširo-
vaniu kapacity obchodných 
priestorov a vybavenosti 
predajní.  Sústredili sme sa 
na prevádzky nad 150 metrov 
štvorcových predajnej plochy. 
To, že sme boli akcionármi 
v COOP Centre, a.s., a po 
roku 2001 v COOP Jednote 
Slovensko, nám výraznou 
mierou napomohlo pri skva-
litnení komerčnej politiky 
družstva, v organizovaní letá-
kových a promočných  akcií, 
v rozširovaní ponuky tovarov 

vlastnej značky a ostatného 
sortimentu.
V súčasnosti máte 60 pre-
vádzkových jednotiek. Aké 
máte plány v najbližšej 
budúcnosti?
- V skupine COOP Jednôt 
Slovensko sú prevádzkové 
jednotky zaradené do veľko-
stných kategórií podľa obje-
mu realizovaného maloob-
chodného obratu a kapacity 
predajných plôch. Vytvárajú  
obchodné reťazce s jednot-
nou marketingovou politikou. 
Najvyššiu kategóriu obchod-
ného reťazca  predstavujú 
COOP supermarkety Tem-
po a COOP supermarkety I. 
V posledných rokoch sa nám 
podarilo rozšíriť kapacity su-
permarketov v Handlovej, 
Kanianke, Nitrianskom Rud-
ne, Nitrianskom Pravne, ktoré 
sa zaradili do kategórie super-
marketov I, tzn. s predajnou 
plochou nad 500 štvorcových 
metrov. V meste Prievidza 
máme dva supermarkety ka-
tegórie I na sídlisku Sever a na 
ulici Ľ. Ondrejova na sídlisku 
Zapotôčky. A práve z druhé-
ho spomínaného prístavbou 
a rekonštrukciou vznikne 
v najbližšej dobe  supermarket 
Tempo. Bude to prvý super-
market v okrese Prievidza 
najvyššej kategórie v systéme 
COOP Jednoty Slovensko, čo 
určite ocenia aj naši zákaz-
níci a široká spotrebiteľská 
verejnosť. 

-Jozef Čičmanec, foto: archív S.P.

Jednotu vedie viac ako dvadsaťjeden rokov

Svoju profesionálnu kariéru začínal na podnikovom 
riaditeľstve PRIOR, západoslovenské obchodné domy, 
Partizánske. Po takmer štyroch rokoch práce pre PRIOR, 
prišla ponuka z Jednoty  spotrebného družstva Prievidza, 
ktorú využil. Pod jeho vedením COOP Jednota Prievidza 
úspešne zvládla proces transformácie družstva po roku 
1990 a udržuje si pozíciu v silnej konkurencie na regio-
nálnom trhu. Na jej čele pôsobí už viac ako dvadsaťjeden 
rokov. Predstavujeme Stanislava Paulíka, predsedu 
spotrebného družstva COOP Jednota Prievidza.

Ing. Stanislav Paulík 
Absolvoval Strednú ekonomickú školu v Prievidzi, odbor 
všeobecná ekonomika, a následne pokračoval v štúdiu 
na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave na Obchodnej 
fakulte so špecializáciou na vnútorný obchod. V roku 1974 
nastúpil do zamestnania na ekonomický  úsek podnikového 
riaditeľstva PRIOR (západoslovenské obchodné domy, Parti-
zánske), kde zotrval až do roku 1977. V januári 1978 nastúpil 
do Jednoty (spotrebné družstvo v Prievidzi), na prevádzkový 
úsek. Pozíciu vedúceho útvaru obchodnej politiky zastával 
desať rokov. V decembri 1989 bol menovaný za predsedu 
spotrebného družstva Jednota v Prievidzi. Narodil sa a býva 
v Nedožeroch-Brezanoch. Spolu s manželkou, bývalou uči-
teľkou, vychoval tri deti a radosť mu robia aj štyri vnúčatá.

Partizánske:  Nitrianska 1140  |  958 01 Partizánske  |  tel./fax: 038 / 7497277  

  mobil: 0908 880 300 |  e-mail: partizanske@centar.sk
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Čo jedli a pili Prievidžania v mi-
nulosti? O tom kronikár v roku 
1933 píše:

V dávnejších časoch mali starí Prie-
vidžania od dnešných stravu dosť 
odlišnú.  Bolo mnoho jedál, ktoré 
sú dnes už neznáme. Príprava bola 
omnoho skromnejšia a v každom 
ohľade boli starí  v stravovaní menej 
nároční.
Na raňajky („fruštik“) jedáva-
li za dávna zemiaky. Varili ich 
na  kachliach alebo na ohnišku už 
od 4. hodiny ráno, takže okolo pol 
šiestej boly raňajky už hotové. Gaz-
diná pristrojila tak, že pred každého 
pri stole nasypala  kôpku soli (viac 
minúť nesmel, len koľko mu bolo 
pridelené). Uvarené zemiaky vysy-
pala na stôl a z hromady si každý 
bral, ošúpal a jedol. Nakoniec dostal 
ešte každý smitku chleba: „Na, tu 
máš, špunt!“ Tovaryš, napríklad 
u súkenníkov, dostal mimo toho ešte 
„štvrták“ páleného (údajne menej 
ako jeden deci).
Na obed bol jedálny lístok pestrejší. 
Varievaly sa polievky a to stoklás-
ková, melencová, kapustnica atď.  
alebo zapražený obar z múčnika. 
Múkou zatrepaná kapustnica na-
zývala sa „trepanica“. Jedávali ju 
najviac cez veľký pôst, preto už na 
fašiangový utorok sa hovorieva-
lo: „Tu je prvopôstna streda, bude 
trepaniciam beda“. Inou, typickou 
prievidzskou polievkou  bol „ ceri-
majzel“ (názov zle čitateľný – pozn. 
redakcie), lohaza uvarená s fazuľou.    
Zvykom bolo, že v nedeľu jedávali 
na obed  „pirohy“, ktoré bývaly 
plnené hruškámi. Ďalšie múčniky 
boly: „trhance“, ktoré z uvalcha-
ného cesta  trhali po kúsku rukou 
a hádzali  do vriacej vody, „šklban-
ce“  z podobného cesta, šklbali  ich 
do hrnca lyžicou, „rezance“ robily 
sa jako dnes a boly jedlom v lepších 
domoch. Obsypávali ich tvarohom, 
ktorého zo suchých tvarohových 
hrudiek narobili (narybajzlovali). 
„Lokše“ urobily z cesta kysnutého. 
Na hrubšie ho rozvalchali  a po-
krájali na 4 – 5 cm kocky a dali ich 
piecť na plechu na ohnišku. Upe-
čené zaliali osladeným mliekom 
a posýpali omrvinkami. Omrvinky 
mleli z usušených koláčov, ktoré 
zostaly po Vianociach alebo iných 
sviatkoch. Mäsa jedávali pomerne 
veľmi málo, najviac len cez veľké 
sviatky. Zachovala sa napr. pamiat-
ka, že voľakedy bol v Prievidzi len 
jeden mäsiar, Jožo Adámik, človek 
zámožný, ktorý  kúpil na raz celý 
kŕdeľ volov.  Po fašiangoch nechal 
si iba jedno stehno mäsa pre ťažko 
chorých, ostatní  zachovávali pôst. 
Ovocia užívalo sa obyčajne na ko-
láče a k výrobe lekváru. Horské 
maliny sa upravovaly tak, že ich 
poprevárali, očistili od jadierok, 
roztreli na tvar pagáčov a tieto 
usušené užívali na obsýpku. „Na 
večeru jedávali obyčajne to isté, 
čo na obed, s tým  rozdielom,  že 
na obed mohol dostať každý za dva 
taniery  a na večeru len za jeden. 
Jedlá príležitostné spomenuté budú  
vo zvykosloví. 

O. Ď.

Projekt Ekorok je uzavretý medzi 
mestom Prievidza a spoločnosťou 
Nestlé Slovensko, ich organizáto-
rom a koordinátorom je Centrum 
voľného času Spektrum. Základné 
školy mesta sa počas celého škol-
ského roka zapájali do jednotlivých 
aktivít projektu. Novinkou 8. roč-
níka je Zelená škola, t.j. každý rok 
získa jedna škola fi nančný bonus 
vo výške 1200 € na vybudovanie, 
vylepšenie alebo vytvorenie vlast-
nej zelenej učebne, prípadne 
na skrášlenie svojho okolia. Tento 
rok to bola ZŠ Rastislavova, ktorá 
si tvorila zelenú učebňu. Pre bu-
dúci rok vyžrebovali ZŠ Marián-
sku na vybudovanie živého kútika 
určeného na tvorivé vzdelávanie 

v priestoroch školy. Ich projekt má 
názov Príroda – magistra vitae.
Posledný aprílový piatok v rámci 
osláv Dňa Zeme sa na Námestí 
slobody prezentovali všetky ško-
ly tým, čo počas trvania projektu 
vytvorili. V programe vystúpili 
víťazi Ekokaraoke, deti z CVČ 
a absolútnym víťazom sa stala ZŠ 
Rastislavova. Školy robili aj návr-
hy plagátu o osvete separovaného 
zberu, kde vyhral Adam Hagara 
z tej istej školy.

vrb, foto: ls

Z kroniky mesta Prievidza

Ekorok odmeňoval
V rámci osláv Dňa Zeme na prievidzskom námestí vyvrcholil 
8. ročník dlhodobého projektu pre základné školy s názvom Ekorok.

novinky6 KULTÚRA

Základná výzva o kosení 

Mestský úrad Prievidza vyzýva všetkých vlast-
níkov, správcov a užívateľov pozemkov v meste 
Prievidza, aby podľa § 3 ods. 7 Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 71/2003 o zdravom životnom 
prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste 
Prievidza v úplnom znení venovali počas vegetač-
ného obdobia zvýšenú pozornosť odstraňovaniu 
burín na svojich nehnuteľnostiach a zabezpe-
čili kosenie trávnatých plôch do začiatku ich 
kvitnutia.

V prípade zistenia nedodržania záväzného naria-
denia môže byť uložená pokuta v zmysle platných 
právnych predpisov.

Každý vlastník, nájomca alebo správca pozem-
kov je zo zákona povinný odstraňovať buriny 
z  poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych 
pozemkov a chrániť prirodzené funkcie poľno-
hospodárskej pôdy, ktorá je jednou zo zložiek 
životného prostredia. Ide najmä o dodržiavanie: 
§1 §2 a §3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§3 ods. 1 zákona č. 193/2005 o rastlinolekárskej 
starostlivosti.
Zo strany Obvodného pozemkového úradu v Prie-
vidzi budú vykonávané previerky plnenia citovaných 
zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník 
– nájomca dopúšťa priestupku, resp. iného správneho 
deliktu na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, 
za čo budú ukladané fi nančné sankcie.

Norbert Turanovič
prednosta mestského úradu

v. r. Prievidza, máj 2011

Zapojte sa do výtvarnej súťaže 
Galéria Leonardo organizuje pod záštitou primátorky Kataríny 

Macháčkovej benefi čnú akciu s názvom Deň D.

Súčasťou tejto akcie je výtvarná súťaž Deti deťom pre žiakov 3. – 5. 

ročníka na školách a výtvarné sympózium pre deti. Jeho súčasťou 

bude výstava víťazných prác školskej súťaže a sympózia, vernisáž 

výstavy a internetová súťaž. Cieľom akcie je podporiť neziskovú 

organizáciu detský hospic Plamienok (www.plamienok.sk). Želaním 

organizátorov je, aby sa do aktivity zapojili všetky školy.

Podmienky na zapojenie do akcie:

1. vyhlásenie školskej výtvarnej súťaže 3. – 5. ročníka – zameranie: 

priblíženie práce organizácie Plamienok, téma: Deti deťom – Aj tvoj 

obrázok rozžiari niečie oči (formát prác A4, voľná technika),

2. výber troch najlepších prác z každej triedy – každá práca bude 

mať označenie na rube s uvedeným menom, triedou a školou,

3. pripravenie prác do 31. 5. 2011 – práce budú zozbierané 

organizátorom,

4. výber a prihlásenie detí na výtvarné sympózium do 31. 5. 

2011 – jedno dieťa za každý ročník (3., 4. a 5.ročník).

Zaslanie prihlášky s počtom tried do 15. 5. 2011 – poštou na adresu: 

Leonardo, A. Rudnaya 14, Prievidza; e-mailom na adresu: galeria.

leonardo@gmail.com; sms správou na telefónne čísla: 0905 256 165, 

0911 350 415. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 256 165 

alebo na e-mailovej adrese: galeria.leonardo@gmail.com

Sympózium: Termín: sobota 18. júna 2011. Miesto: Priestory Galérie 

Leonardo, záhradný park (priestory bývalej MŠ Ul. A. Rudnaya, staré 

sídlisko). Téma: voľná maľba temperou alebo akrylom 

Zabezpečenie pre deti: všetky potrebné materiály pre prácu, dozor 

a občerstvenie. Program: 13.00 hod.: otvorenie sympózia (možná 

účasť rodičov) 13.00  – 16.00 hod.: tvorba. Program pre deti: 16.30 

– 17.00 hod.: vernisáž. 17.00 hod.: kultúrny program

Výstava: otvorenie 18. 6. 2011 o 16.30 hod. na nádvorí Galérie 

Leonardo.

V rámci programu bude vyhlásenie víťazov školskej súťaže, vyhláse-

nie víťazov sympózia, vyhlásenie víťaza súťaže Sympatia verejnosti 

a vyhlásenie súťaže 1. výstava na plote o cenu Sympatia internet.

Bude sa konať i voľná aukcia vystavených prác. Nepredané diela budú 

zaslané detským oddeleniam nemocníc. Výstava bude otvorená pre 

verejnosť od 20. do 25. júna. Internetová súťaž  sa končí 26. 6. 2011. 

Ocenenie bude odovzdávať organizátor v škole v deň odovzdávania 

vysvedčení.

tel.:  ++421  46 543 80 10
                          543 80 11
fax:  ++421  46 543 80 09

N
PD

 0
06

2/
11



Ambiciózne vedenie novovznik-
nutého klubu prijalo šancu ukázať 
sa. Odmenou bola spokojnosť všet-
kých zúčastnených tímov, navyše, 
prikrášlená prvenstvom domáceho 
tímu vedeného Ivanom Chrenkom 
a Marekom Bulíkom. 

Ako cez kopirák
Zjednodušene by sa dalo pove-
dať, že situácia sa zopakovala 
do roka a do dňa. Na základe dob-
rých skúseností z vlaňajška SBA 
opäť pridelila šampionát Prievidža-
nom. Osem najlepších družstiev 
z celého Slovenska si dalo zraz 
v centre Hornonitrianskej kotli-
ny. Počas predĺženého víkendu sa 
v City aréne odohralo pätnásť zau-
jímavých stretnutí. Starší žiaci už 
basketbalovú loptu ovládajú na cel-
kom slušnej úrovni. Opäť sme boli 
svedkami neľútostných súbojov 
pod večne deravými košmi. Mladí 
adepti jedného z najpopulárnejších 
športov sa prezentovali svojou ši-
kovnosťou a umením skrotiť loptu, 
ktorá hľadá cieľ v koši tri metre 
nad zemou.

Nervozita na úvod
Žreb postavil na úvodný rozskok 
proti sebe tradičných rivalov: Prie-
vidzu a Žilinu. Na chlapcoch oboch 
družstiev bolo vidieť zodpoved-
nosť z prvého vystúpenia, ktoré 
podľa prognóz bolo predčasným 
fi nále. Počiatočná nervozita sa však 
postupne vytratila, hra mala spád 

a vyrovnaný stav až do poslednej 
štvrtiny. V nej sa podarilo Prievi-
džanom od svojho súpera bodovo 
odpútať a po víťazstve 66:52 na-
skočiť na víťaznú vlnu. Ešte v ten 
istý deň porazili Karlovku Brati-
slava 98:60. V sobotu sa trošku 
viac potrápili s chlapcami spod 
Tatier, ktorí mali pod košom 210 
centimetrov vysokého pivota. Svit 
však napokon zdolali 61:46. Levice 
dostali výprask o 31 bodov (72:41) 
a o novom majstrovi Slovenska bolo 
rozhodnuté. Posledný zápas v nede-
ľu na pravé poludnie s Košicami už 
nič nemohol zmeniť. Mladí Bôbari 
porazili východniarov 63:42.

Majstrovská zostava
Päť zápasov – päť víťazstiev. Bez 
zbytočných rečí, majstrovský titul 
je v správnych rukách. Kolektív 
pod vedením Ivana Chrenku, ktoré-
mu sekundoval Marek Bulík, tvo-
rili: René Budke, Samuel Hupka, 
Frederik Lepáček, Marek Mäsiar, 
Daniel Homola, Adam Hrdý, Maroš 
Minárik, Taras Meleščenko, Jakub 
Pasovský, Ján Sásik, Peter Sumer, 
Peter Stano, Samuel Špánik, Adam 
Toráč, Lukáš Tkáč a Denis Zvada. 
Ako na takýchto turnajoch býva 
zvykom, okrem kolektívnych oce-
není sa udeľovali aj pocty jednot-
livcom. Nás môže tešiť, že medzi 
najlepšími hrali prím opäť naše 
basketbalové nádeje. Najlepším 
strelcom turnaja a aj najlepším 
strelcom trestných hodov sa stal 

Marek Mäsiar (Prievidza), naj-
perspektívnejším hráčom bol vy-
hlásený Patrik Boloz (Svit) a MVP 
turnaja sa stal Adrián Joppa (Svit). 
All stars A: Marek Mäsiar (Prie-
vidza), Róbert Rožánek a Nor-
bert Janíček (obaja Žilina), Patrik 
Boloz (Svit), Jozef Senohradský 
(Bratislava). 
All stars B: Jakub Pasovský, Sa-
muel Hupka, Maroš Minárik (všetci  
Prievidza), Jakub Merreš (Žilina), 
Lukáš Vilkovský (Košice). 
Najúspešnejším trénerom sa stal 
Ivan Chrenka.

Slová na záver
BC Prievidza Mládež zaknihoval 
ďalší veľký úspech, a to na dvoch 

frontoch: ako usporiadateľ a ako 
celkový víťaz. Právom mu patrí 
uznanie a poďakovanie súčasne. 
Ceny sú rozdané a „smotánku zlí-
zali“ hore menovaní. Nedá nám 
však, aby sme tento príspevok ne-
ukončili ešte jedným spoločným 
poďakovaním. Patrí predovšetkým 
rodičom hráčov, ľuďom v pozadí, 
ktorí zabezpečovali hladký chod 
a servis počas celého turnaja, 
sponzorom, ako i trénerom, ktorí 
terajším majstrom vštepovali zák-
lady basketbalu. A v neposlednom 
rade všetkým, ktorí si našli cestu 
do haly, aby svojimi hlasivkami 
dali najavo, že my sme tu doma!

-ls, foto: Ivan Valko

Starší žiaci najlepší na Slovensku
Keď pred rokom Slovenská basketbalová asociácia pridelila klubu 
BC Prievidza Mládež organizáciu majstrovstiev Slovenska, bolo 
veľa radosti. Počiatočné nadšenie však vystriedali starosti typické 
pre bezproblémové zabezpečenie podujatia takéhoto rangu. 

 Kolektív majstrov Slovenska starších žiakov pre sezónu 2010/2011.

Jakub Pasovský vniká pod kôš bratislavskej Karlovky.

V prievidzskej City aréne sa usku-
točnilo druhé stretnutie vedenia  
basketbalového klubu s podnika-
teľmi z prievidzského okresu za-
merané na podporu a fi nancovanie 
budúcej sezóny. Záštitu nad týmito 
rokovaniami prevzala primátorka 
Prievidze Katarína Machačková. 
„Basketbal je podľa počtu fanúši-
kov momentálne prioritným špor-
tom v Prievidzi a bola by som rada, 
keby sa ho podarilo udržať v naj-
vyššej súťaži a na patričnej úrovni. 
Vzhľadom na aktuálnu fi nančnú 
situáciu v meste nie je možné pod-
porovať basketbal priamo z mest-
skej kasy, preto by som bola rada, 
keby aj prievidzskí podnikatelia 
vo väčšej miere podali pomocnú 
ruku basketbalovému klubu,“ pove-
dala najvyššia predstaviteľka Prie-
vidze. Kým na prvé stretnutie prišli 
takmer tri desiatky podnikateľov, 
na druhé už len približne polovica.
„Síce prišlo menej podnikateľov, no 
to neznamená, že ostatní stratili zá-

ujem. Niektorí sa už vyjadrili pro-
stredníctvom e-mailov a s ďalšími 
prebiehajú rokovania individuálne,“ 
prezradil Maroš Pavlenda, šéf prie-
vidzského basket-
balu. Rokovania 
s podnikateľmi 
už priniesli prvé 
ovocie. „Áno, 
máme už prvé 
pozitívne výstupy, 
no rozpočet stále 
nemáme vykrytý. 
Budeme rokovať 
naďalej. Verím, že 
napokon sa nám 
ho podarí naplniť 
a fanúšikovia bas-
ketbalu si prídu na 
svoje,“ dodal naj-
vyšší predstaviteľ 
pr iev idzského 
basketbalu. 

-BB

Rokovania podnikateľov o basketbale

Prievidzskí podnikatelia už druhý krát rokovali s vedením BC 
Prievidza o možnej podpore a fi nancovaní budúcej extraligovej sezóny.

7BASKETBAL

XXVIII. ročníka Memoriálu 

Alexandra Schuta

Neregistrovaní basketbalisti 
v akcii. XVIII. ročník Memori-
álu Alexandra Schuta v basket-
bale neregistrovaných hráčov 
pokračoval súbojmi v ďalších 
dvoch skupinách. Pripomí-
name, že na turnaji štartuje 
dovedna 27 tímov rozdelených 
do piatich skupín, pričom do 
záverečných bojov postupujú 
iba víťazi jednotlivých skupín. 
Príjemným prekvapením boli 
výkony čisto ženského tímu 
Baby, hoci nevyhrali ani jed-
no stretnutie, udivovali svojou 
úspešnou streľbou spoza troj-
kového oblúka.

C skupina:

ABS – Dart Club 14:23, North 
Stars – Wankers 14:36, Baby – 
NBA 31:35, North Stars – Dart 
Club 15:32, NBA – Wankers 
23:30, Baby – ABS 12:39, North 
Stars – NBA 28:40, ABS – Wan-
kers 29:21, Baby – Dart Club 
29:52, ABS – North Stars 33:16, 
Baby – Wankers 32:45, NBA – 
Dart Club 20:39,Baby – North 
Stars 20:33, ABS – NBA 26:25, 
Dart Club – Wankers 35:21.

Konečné poradie:
1. Dart Club
2. ABS
3. Wankers
4. NBA
5. North Stars
6. Baby
Do fi nálovej skupiny postúpil 
Dart Club.

D skupina:

City aréna – Kryštál Valaská Belá 
20:33, Jusf for Fun – Zlepenci 
25:15, Hype Boys – Kryštál 8:35, 
Jusf for Fun – City aréna 35:24, 
Hype Boys – Zlepenci 11:28, Jusf 
for Fun – Kryštál 28:27, City aréna 
– Hype Boys 22:19, Zlepenci – 
Kryštál 18:26, Jusf for Fun – Hype 
Boys 33:11, City aréna – Zlepenci 
33:29.

Konečné poradie: 
1. Jusf for Fun
2. Kryštál
3. City aréna
4. Zlepenci
5. Hype Boys
Do fi nálovej skupiny postúpil tím 
Jusf for Fun.

-ls
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Priaznivci cyklistiky sa určite 
potešia správe, že trasa 55. roč-
níka pretekov Okolo Slovenska 
bude prechádzať aj územím hor-
nej Nitry. V etape so štartom 
v Novákoch a cieľom v Zemian-
skych Kostoľanoch odkrútia na 
svojich dvojkolesových tátošoch 
150 km. V etape so štartom a cie-
ľom v Handlovej absolvujú 180 
km. Celá trasa meria 1157 km.

Štyria džudisti TJ Sokol Prie-
vidza sa zúčastnili majstrovstiev 
Slovenska žiackych kategórii 
v Rimavskej Sobote. Timotej 
Čéry  medzi mladšími žiakmi 
v hmotnosti do 42 kg prehral 
v súboji o bronzovú medailu 
a Peter Volkov do 38 kg skončil 
na 7. mieste. V súťaži družstiev 
hosťovali prievidzskí borci 
v Judo clube ZŤS Martin, kto-
rému Ján Matiaš a Matej Škultéty 
svojimi výkonmi pomohli vybo-
jovať majstrovský titul. 

Členovia ZK Baník Prievidza sa 
zúčastnili v Bratislave na Veľkej 
cene v zápasení voľným štýlom. 
V hmotnostnej kategórii do 66 kg 
si Boris Botoš vybojoval druhé 
miesto a jeho brat Peter Botoš 
v kategórii do 120 kg skončil 
taktiež druhý.

1.liga muži
Bojnice – Prešov B 22:44 (10:26), 
góly: Hanzel a Hurtiš po 6, Brhlík 
4, Briatka a Šnirc po 2, Šimko 
a Jadroň po 1.
1.liga dorastenci
Bojnice – Prešov 29:28 (15:13), 
góly: Šnirc 10, Jadroň 6, Briatka 
a Páleš po 4, Oršula a Vereš po 2.
1.liga mladší dorastenci
Bojnice – Prešov 24:45 (16:20), 
góly: Briatka 7, Oršula 5, Páleš 
3, Strieborný a Pánis po 2, Pe-
kár, Šúdy, Švorc, Králik a Hlinka 
po 1.

Dvojica úspešných plavcov Mária 
Hausnerová a Peter Manasil sa 
zúčastnila veteránskych pretekov 
na Ukrajine. Mária Hausnerová 
pretavila všetky svoje štarty do 
víťazstiev a získala päť zlatých 
medailí: 50 a 100 m znak, 50 
a 100 m voľný spôsob a 50 m 
motýlik. Peter Manasil sa tiež 
nedal zahanbiť, keď získal dve 
prvenstvá na 400 a 800 m voľ-
ný spôsob, tri druhé miesta na 
50 a 100 m prsia a 50 m voľný 
spôsob.

Športový servis

Džudo

Zápasenie

Hádzaná

Plávanie

Cyklistika

Zástupkyňa Slovenska štartovala 
na súťaži World Champion Miss 
Fitness. Podujatie zastrešovala sve-
tová federácia NAC (pod palcom 
má aj Miss Universe) a nedá sa 
naň prihlásiť, organizátori si súťa-
žiace pozývajú osobne. Federácia 
razí cestu tzv. čistého športu, čiže 

všetko je pod drobnohľadom dopin-
gových kontrol. Tak tomu bolo aj 
v Nemecku, a čuduj sa svete, zrazu 
sa pätnásť členné pole zúžilo na 
osmičku... O súťaž bol v hľadisku 
obrovský záujem, a tak súťažiace 
na pódiu nemohli a nechceli zavá-
hať ani na moment. Navyše v hre 

bola aj možnosť fi nančného prilep-
šenia pre víťazku. Viac-menej sa 
preto rátalo, že prvenstvo na domá-
cej pôde získa jedna z nemeckých 
pretekárok. Matoušková je však 
bojovníčka, ktorá sa len tak ľahko 
nevzdáva. Už pri hodnotení posta-
vy v základných pózach získavala 
na svoju stranu nielen publikum, 
ale aj odbornú porotu. Hoci pred 
samotnou súťažou poctivo nacvi-
čovala novú choreografi u, domáci 
organizátori si u nej vyprosili voľ-
nú zostavu na pieseň od Michaela 
Jacksona. Tá je pre našu športovky-
ňu ako ušitá, a za necelé dve minúty 
jej všetci kľačali pri nohách. Aj 
silný nemecký lokálpatriotizmus 
uznal kvality Evy Matouškovej, 
ktorá zaslúžene zvíťazila a rozšírila 
zbierku svojich trofejí.

Zhrešila vareným zemiakom
Po zimnom nesúťažnom období 
zameranom na objemový tréning 
prišla na rad fáza rysovania a do-
laďovania. Len pre zaujímavosť 
a lepšiu predstavu: dva mesiace 
naša fi tneska žila na bielkovinách, 
čiže predovšetkým mäso, ryby, 
vajíčka a zelenina, a to všetko va-
rené či dusené bez akéhokoľvek 
dochucovania. Jedným z jej mála 
zhrešení bolo vraj zjedenie vare-
ného zemiaka. Pri obmedzenom 
prísune jedla je vo väčšine prípadov 
zvýšená nervozita. Ako sa s ňou Eva 
vyrovnávala? „Musím povedať, že 
nervozitu som nepociťovala, ale 
únava bola veľká. Vtedy vyhľa-
dávam kľud, doslova sa ľuďom 
vyhýbam, aby na mňa nepôsobili 

negatívne informácie, ktorými je 
dnešná doba priam prešpikovaná. 
Essenské víťazstvo si, samozrejme, 
veľmi cením, teraz príde chvíľ-
kové vydýchnutie a v júni opäť 
začnem prípravu na augustovú sú-
ťaž v Amerike, na Miss Universe 
a Miss World USA. Pretekov je 
síce viacej, ale vzhľadom na to, že 
všetky náklady si hradím sama, 
fi nančná situácia mi viac štartov 
nedovoľuje“, povzdychla si úspešná 
fi tneska.

Úspechy vďaka trénerovi
Už sedem rokov perfektne funguje 
spolupráca Evy Matouškovej s An-
drejom Homolom. Je sympatické, 
že po každom úspechu fi tneska 
nezabudne pripomenúť, že veľ-
ký podiel patrí práve trénerovi. 
Ten nielen zostavuje tréningové 
plány, ale aj nemenej dôležitú sú-
časť, ktorou je stravovací a pitný 
režim. Okrem toho poskytuje svojej 
zverenkyni ideálne podmienky na 
prípravu vo svojom fi tnes centre. 
„Evka je v tréningu veľmi zodpo-
vedná, disciplinovaná a má v sebe 
obrovskú chuť napredovať. Za tie 
roky spoločnej práce už vieme na 
99 percent,  ako sa správa a reaguje 
jej organizmus. Vďaka tomu presne 
načasujeme potrebnú formu. Tento 
rok prebehla príprava bez akých-
koľvek problémov, čo je tiež veľmi 
dôležité,“  prezradil tréner o svojej 
zverenkyni.

Poznámka redaktora: To sa v našom 
regióne naozaj nenájde nik, kto by 
mohol fi nančne podporiť a par-
ticipovať na zaručene úspešných 
vystúpeniach našej fi tnesky?

-ls, foto: archív E. Matouškovej

Kvalifi kovať sa na národný šam-
pionát znamená úspešne zvládnuť 
okresné, oblastné i krajské kolo. 
A práve toto sa už druhýkrát po 
sebe podarilo žiakom zo ZŠ Malo-
necpalská v Prievidzi, ktorí sa na 
pod vedením Mgr. Márii Prelovskej 
umiestnili na druhom mieste. Celo-
ročná príprava v amatérskych pod-
mienkach popretkávaná tréningami 
v gymnastickej sále City arény 
priniesla vytúžené ovocie v podobe 
strieborných medailí. Úspech je 
cennejší o to viac, že chlapci nie 

sú registrovaní v žiadnom oddiele. 
Chlapci Martin Hrabaj, Ivan Šidlo, 
Patrik Frimmel, Miroslav Novák 
a Tomáš Botka súťažili v disciplí-
nach: prostné cvičenie – gymnas-
tická zostava, preskok cez kozu na 
dĺžku pri výške 135 cm, zostava na 
hrazde a šplh do výšky 4,5 m. Mladí 
Prievidžania, ktorí reprezentovali 
Trenčiansky kraj, tak spomedzi 
ôsmich výberov obsadili druhý 
rok po sebe výborné druhé miesto. 

-ls, foto: autor

Prvenstvo Evy Matouškovej v Nemecku
V nemeckom Essene sa konala výstava FIBO zameraná na všetko, čo súvisí so športom. Prestížne ce-
losvetové podujatie trvalo od piatka rána do nedeľného večera. Nabité bolo sprievodným programom, 
v ktorom účinkovala aj nám dobre známa Eva Matoušková z Novák. Skromná a milá mladá dáma, 
ktorú si, žiaľ, viac pochvaľujú v zahraničí ako doma. Výsledky, ktoré dosiahla na pódiách súťažného 
fi tnesu, by v iných krajinách zaznamenal  hádam každý športový magazín. Ako sa však hovorí: doma 
nikto nie je prorokom.

Strieborné medaily chlapcov ZŠ Malonecpalská 

V Šenkviciach sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska 
v gymnastickom štvorboji kategórie C pre žiakov 7. – 9. ročníka.

Gymnastická partia zo ZŠ Malonecpalská získala striebornú medailu na majstrovstvách Slovenska.
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Nové Mesto nad Váhom – FSC 
Prievidza 6:3 (4:2) Rozhodujúci 
tretí zápas o postup do fi nále 
tohto ročníka Open ligy. Stav 
série 2:1. Prievidžania obsadili 
celkove 3. miesto, čo je na nová-
čika súťaže veľmi pekný úspech.

Ďalším kolom pokračovali súťaže 
v I. a II. lige malého futbalu.
I.liga - 20. kolo: Euro centrum 
– Slovan Brezany 6:2, V.I.P. – 
Alko 3:4, Mistrál – Federál 4:8,   
Tevos drogérie – Sekáčovci 2:9, 
U Tomáša – Chelsea Stone 3:7, 
Segafredo – AC Načito 4:1, Ma-
do-Jop – Klin 4:1. Tabuľku vedú 
Sekáčovci.

II.liga - 23. kolo: Predátors 
– Slovan Team 5:8, Pizzéria 
Steffany – Triangel Team 4:2, 
V.S.P.O.B. – FC Papuča 2:3, 
Torro Team – RR Mobily 7.4, 
Legionári – Juveko 5:2, My 
– Floriana Bojnice 5:2, DT 
Bojnice – Reds 2:3, FC Op-
tik – Funcafé 5:0 kontumačne. 
V tabuľke je na prvom mieste 
mužstvo Reds. 

Novácke jazero bolo dejiskom 
Majstrovstiev Slovenska v rých-
lostnej kanoistike na dlhých tra-
tiach: 5000 m.

Výsledky – muži:
K1: 1. Peter  Gellle, 2. Martin 
Jankovec (obaja Dukla Tren-
čín), 3. Andrej Wiebauer (Tatran 
Bratislava) 
C1: 1. Matej Rusnák (ŠKP Bra-
tislava), 2. Marián Ostrčil, 3. 
Ľubomír Hagara (obaja Dukla 
Trenčín)
K2: 1. Gábor Jakubík, Marek 
Krajčovič (ŠKP Bratislava), 2. 
Matej Michálek, Zoltán Tóth 
(ŠKP Bratislava/Šamorín), 3. 
Andrej Wiebauer, Ľuboš Nemec 
(Tatran Bratislava)
Ženy: K1: 1. Ivana Kmeťová 
(ŠKP Bratislava), 2. Simona 
Šamková (Piešťany), 3. Martina 
Kohlová (ŠKP Bratislava)

Juniori:
K1: Dávid Pálmay (Komárno), 
2. Richard Vass (Šamorín), 
3. Roderik Dobosi (Komárno)
C1: 1. Vincent Farkaš, 2. Csa-
ba Orosz, 3. Roland Fekete 
(všetci Šamorín)
K2: 1. Mário Janča, Dávid Pál-
may (Piešťany/Komárno), 2. 
Richard Vass, Šimon Žďársky 
(Šamorín), 3. Šimon Šamko, Ro-
derik Dobosi (Šamorín)
C2: 1. Roland Fekete, Dávid Tar-
csi (Šamorín), 2. Michal Ďuriš, 
František Fehér (Nováky/ Ša-
morín), 3. Csaba Orosz, Vincent 
Farkaš (Šamorín)

Športový servis

Futbal

Futsal
Muži - Open liga

Kanoistika

Zmenil svoje rozhodnutie
Za týmto futbalovým projektom 
stojí Robert Šuník, predseda han-
dlovského klubu. Ako vôbec vznik-
la myšlienka spojiť FK Prievidza 
2010 a ŠKF Baník Handlová?
„Už pred dvomi rokmi som bol 

oslovený niektorými ľuďmi z prie-
vidzského futbalu, aby som vstúpil 
do klubu a pomohol im v ťažkej 
situácii. Vtedy som to odmietol 
vzhľadom na stav, v akom sa klub 
nachádzal, na jeho dlžoby a aj atmo-
sféru, aká v klube panovala. Teraz 
ma opäť oslovili ľudia, ktorým zá-
leží na prievidzskom futbale. I keď 
som v prvom momente ponuku 
odmietol, postupne som si to nechal 
prejsť hlavou a napokon som sa roz-
hodol pre fúziu klubov, aj napriek 

vedomiu, že sa môžem stretnúť aj 
s negatívnymi reakciami v oboch 
mestách, najmä pre možnú stratu 
identity. Samozrejme, všetkému 
predchádzali rokovania s možnými 
partnermi a čelnými predstaviteľmi 
oboch miest, aby som si utvrdil, že 

dokážem naplniť ciele, s ktorými 
do fúzie idem,“ povedal Robert 
Šuník, ktorý je nielen klubovým, 
ale i zväzovým funkcionárom. Je 
členom Rady slovenského a zápa-
doslovenského futbalového zväzu. 

Klub, ktorý bude spájať 
Strategickým cieľom klubu je kva-
litná výchova mladých futbalis-
tov pod vedením rešpektovaných 
trénerov a obnovenie kvalitného 
seniorského futbalu v Prievidzi. 

„Je tu po prvýkrát šanca vybudovať 
klub, ktorý by nerozdeľoval ľudí na 
Handlovčanov a Prievidžanov, ale 
ich spájal. Po fúzii by mal vznik-
núť nadčasový regionálny klub, 
akýsi vrchol futbalovej pyramídy 
v hornonitrianskom regióne. Mal 
by byť ekonomicky stabilizovaný 
a dôveryhodný pre potenciálnych 
partnerov. Popri ňom by mala 
vzniknúť futbalová akadémia a 
útvar talentovanej mládeže. Počí-
tam v blízkej dobe s vybudovaním 
jedného ihriska s umelou trávou. Čo 
sa týka seniorov, je mojou prioritou 
vrátiť mužský futbal do Prievidze, 
samozrejme, na určitej kvalitatív-
nej úrovni. Ako každý, aj ja mám 
najvyššie ciele a dúfam, že aj ostat-
ní ľudia v klube budú podobného 
zmýšľania. Rád by som do niekoľ-
kých rokov dostal klub do druhej 
alebo tretej najvyššej súťaže, a 
v prípade vhodnej klímy a podmie-
nok pokojne aj do najvyššej súťaže,“ 
prezradil svoje smelé plány najvyšší 
predstaviteľ handlovského futbalu. 

Návrat seniorského futbalu
Už od budúcej sezóny by sa mal 
vrátiť seniorský futbal na prievidz-
ský štadión.
„Zlúčenie klubov je podmienené 
legislatívou. Na to, aby nový klub 
mohol od budúceho súťažného roč-

níka hrávať, musí 
sa fúzia dokončiť 
v priebehu mája, 
čo je momentálne 
našou prioritou. 
Bol by som rád, 
keby handlovské 
A mužstvo skon-
čilo v aktuálnej 
sezóne v piatej 
lige na druhom 
mieste a mohlo 
tak hrať prípadnú 
baráž o postup 
do štvrtej ligy. 
Dúfam, že práve 
štvrtá liga sa bude 
hrávať od budúcej 
sezóny v Prievidzi. 
Postupne by sme 
mužstvo dopĺňali 
a posilňovali, aby 
v súťažnej hierar-
chii mohlo stúpať 
vyššie. 
U žiakov a doras-
tencov je ambícia 
postupne sa prebo-
jovať do prvej ligy, 
aby naše nádeje ne-
museli odchádzať 
za lepšími súťa-
žami do druhých 
klubov. Zvažujem 
založiť aj futbalo-
vé družstvo žien, 
keďže ženský fut-
bal postupne na-
berá na popularite 
a pripravuje sa jeho 
podpora zo strany 

Slovenského futbalového zväzu,“ 
uviedol Šuník.

Obavy trénerov
Chystaná fúzia vniesla určité po-
chybnosti do radov prievidzských 
trénerov, ktorí sa obávajú o svoje 
ďalšie pôsobenie v klube. Robert 
Šuník však kategoricky vopred 
nikoho z nich neodmieta.
„Pre mňa je hlavným kritériom 
kvalita práce a tiež to, či si vie tréner 
získať deti, či ho rešpektujú a či 
daný tréner rešpektuje fi lozofi u 
a pravidlá klubu. S každým tré-
nerom budem hovoriť, respektíve 
navštívim jeho tréning a urobím 
si z toho závery,“ zakončil Šuník.
 

Branislav Bucák, foto: autor

Prioritou Šuníka je vrátiť mužský futbal do Prievidze
„Je tu po prvýkrát šanca vybudovať klub, ktorý by nerozdeľoval ľudí na Handlovčanov a Prievidžanov, ale spájal ich,“ hovorí Robert 
Šuník, ktorý sa rozhodol fúziou spojiť prievidzský a handlovský futbalový klub. Na hornej Nitre sa už niekoľko týždňov šuškalo o možnej 
futbalovej „bombe“ v Prievidzskom okrese. Nedávno vyšli informácie defi nitívne na povrch a potvrdili snahu zlúčiť prievidzský a han-
dlovský klub.

Povedali o fúzii

Katarína Macháčková, 
primátorka Prievidze: 

„Fúziu klubov vítam, pretože 

môže priniesť progres futbalu 

v našom meste i regióne. Sú-

časný prievidzský klub nebol 

v dobrej finančnej kondí-

cii, kopil dlhy a vyhliadky do 

budúcna nevyzerali ružovo. 

Verím, že fúzia s Handlovou 

opäť dostane futbal v našom 

meste do popredia. Ťažiť by 

z nej mala mládež, ktorá do-

stane kvalitnú športovú vý-

chovu, ale aj fanúšikovia fut-

balu. Tí opäť uvidia mužské 

zápasy na našom štadióne.“ 

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej: 

„Fúzia dvoch futbalových klu-

bov z jedného okresu je prie-

kopníckom myšlienkou, no ví-

tam ju. V čase, keď samosprávy 

majú čoraz menej priestoru na 

podporu športu, máme mož-

nosť dostať futbal v  oboch 

mestách pod jednou strechou 

na ešte vyššiu úroveň. Verím, že 

už v blízkej dobe prinesie tento 

projekt svoje ovocie.“

mäsové kúsky 
v šťave 
 hydina
 hovädzia
  zverina, králik, 
hovädzie, zelenina
 jahňacia

Runner Adult, 3 kgKonzerva Rasco, 1250g

kompletné krmivo 
pre psov 
 ryba s ryžou
  kuracie pre 
šteniatka
 hovädzie
 kuracieracie

SUPER CENA

ňacia

SUPER CENA

Pochúťky tých najlepších značiek:
Eukanuba, Purina Pro Plan, Royal Canin, Trixie, 
Vitakraft, Tetra, ..., granule, konzervy, pamlsky, dropsy, 
kostičky, paštéty, salámy, ... 

Teráriové zvieratá, hlodavce, vtáctvo, (exotické zviera-
tá, rybičky, rastliny)*...

Aby boli vaši miláčikovia ešte krajší: 
hrebene, kefy, nožnice, trimovacie nože, šampóny, 
antiparazitné prípravky, kondicionéry, vitamíny, dopln-
ková výživa, podstielky,  toalety, ...

Široký výber obojkov, vodítok, postrojov, náhubkov, 
aportov, pelechov, prenosiek, hračiek, misiek, ultra-
zvukových píšťaliek, adresárov, oblečenia, klietok, 
voliér, ...

DOBRÚ CHUŤ

MILÁČIKOVIA

PRE KRÁSU, ČISTOTU A ZÁBAVU

NA PRECHÁDZKU A BÝVANIE

Najväčší petshop v okrese PrievidzaNajväčší petshop v okrese Prievidza
Super Zoo, OC Prievidza, Hornonitrianska cesta III. 1282/3, 971 01 Prievidza, 046/540 20 70

Najväčší výber produktov pre Vašich miláčikov.
Ponúkame vám viac ako 8200 tovarových položiek 

na ploche väčšej ako 300 m2.

Využite zľavy až 40 percent.

Kompletnú akciovú ponuku nájdete v letákoch, 
vo všetkých našich obchodných prevádzkach.

N
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Vlasy pod lupou
Mastné vlasy sú častým problémom mnohých z nás. 

Nadpriemernú tvorbu mazu si však často spôsobujeme 

sami používaním nevhodných prípravkov a nevhod-

nou starostlivosťou. Dôležité je zvoliť kozmetiku bohatú 

na síru a rastlinné výťažky. Bylinky, na rozdiel od ovocných 

prísad, vlasy a pokožku hlavy vysúšajú. 

VYUŽITE MOŽNOS� OBJEDNA� KYTICU
na 

www.kvetypd.sk
Kytice
Èrepníkové kvety
Vence
Keramika
Darèekové predmety

PRIEVIDZA  
t.è.: 0905 298 420

Ulica Hurbana 28-Zapotôèky

KANIANKA 
 t.è.: 0918 616 680
Ulica Bojnická 590

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
RÝCHLA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 50 000 EUR

HYPOPLUS NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI
HYPOMÍNUS - PÔŽIČKA NA BÝVANIE DO 17 000 EUR

AJ PRE KLIENTOV QUATRO A TRIANGEL

Regionálna kancelária Triangel v Prievidzi: OD VTÁČNIK, 
tel.: 0905 935 646

v Handlovej: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stan.), 
tel.: 0917 389 139

Vítame našich najmenších

27. 4. Nela Pukačová, Handlová

26. 4. Vanessa Včelková, Prievidza  27. 4. Filip Bielik, Kocúrany

29. 4. Tamara Janeje, Liešťany26. 4. Stanislav Nedeljak, Chrenovec 26. 4. Slavomíra Píšová, Prievidza

28. 4. Liliana Mišúnová, Bojnice

4. 5. Nella Sokolová, 
Kamenec pod Vtáčnikom

3. 5. Daniel Zaťko, 
Lehota pod Vtáčnikom

3. 5. Jakub Dúžek, Prievidza 2. 5. Lukáš Nemec, Bojnice

4. 5. Olívia Horváthová, Prievidza

7. 5. Kiara Olšáková, Handlová 10. 5. Liliana Danišová, Malinová

11.5. Eliška Sobotová, 
Nitrianske Rudno

11. 5. Melánia Cicková, Handlová12. 5. Simona Srnová, Prievidza

10. 5. Martin Riedl, Prievidza

11. 5. Zoja Dadová, Bystričany

11. 5. Michaela Kotianová, Handlová

10. 5. Tomáš Gogora, Bystričany

8.5. Noel Damian Korec, 
Kamenec pod Vtáčnikom 8. 5. Andreas Georgiou, Prievidza

6. 5. Nikola Kiššová, Prievidza

Otvorením pracovného trhu 
Rakúska a Nemecka sa na-
skytla príležitosť práce naj-
mä pre tých, ktorí o prácu 
prišli a rozšírili tak rad ne-
zamestnaných. Od prvého 
mája práve tieto dve krajiny 
umožnili viacerým záujem-
com uplatniť sa. ,,Pracovných 
pozícií, o ktoré je záujem 
aj u našincov, je pomerne 
dosť. Najhľadanejšími pro-
fesiami v Rakúsku sú opat-
rovatelia, kuchári, čašníci, 
ale aj pracovníci v staveb-
níctve. Dostatočná znalosť 

cudzieho jazyka je však naj-
dôležitejšia,“ približuje situ-
áciu Jana Šimová z pobočky 
Akadémie vzdelávania v 
Prievidzi.

Riešením je kurz
Jozef Mihálik, rodák z Prie-
vidze, vie o tom svoje: ,,Zistil 
som, že ľudia ochotní praco-
vať s vekom nad päťdesiat, 
majú u nás minimálnu šancu 
zohnať si prácu.“ Po dobrých 
skúsenostiach z kurzu počí-
tačovej zručnosti, ktoré ab-
solvoval v Akadémii vzdelá-

vania, sa 
rozhodol 
vykonať 
opatro-
v a t e ľ-
ský kurz 
p r á v e 
t a m . 
V tom 
čase už 
mal zá-
k l a d y 
nemč i-
ny, ale 
ak chcel 
p r a -
c o v a ť 

v nemecky hovoriacej kra-
jine ako opatrovateľ, musel 
si ju zdokonaliť. ,,Chcel som 
byť pripravený na všetko, 
nakoľko ovládať cudzí ja-
zyk je dôležité,“ zdôrazňuje 
Jozef. Marína Zaťková bola 
v rodnom Rusku zdravotnou 
sestrou. Na Slovensku však 
túto prácu nemôže vykoná-
vať bez toho, aby si doplnila 
vzdelanie. Postupne si urobila 
hneď niekoľko kurzov v aka-
démii vzdelávania. Opatrova-
teľstvom a nemčinou uzavrela 
svoju prípravu. ,,Po ukončení 
kurzu som odišla pracovať 
do Rakúska ako opatrovateľ-
ka. Svoje rozhodnutie by som 
nezmenila.“ Hoci v súčasnosti 
už pracuje v okrese Prievidza, 
netají sa tým, že kurzy jej 

Pracovať v Rakúsku Hornonitranov láka
Po minuloročnom ukončení činnosti dvoch veľkých zamestnávateľov v regióne hornej 
Nitry sa situácia na pracovnom trhu zhoršila. Vyhliadky nájsť si prácu v okrese nie 
sú vôbec priaznivé. Jednou z možností je dochádzanie za prácou.

Jana Šimová, poverená vedením poboč-
ky Akadémie vzdelávania v Prievidzi. 

INZERCIA
Priestor na prenájom v budove 
A-SPORT (Olympionikov 1, pri 
McDonald ś). Prízemie 75 m2 – 
samostatná prevádzka. A-SPORT 
tiež prenajme telocvičňu so zrkad-
lovou stenou. Celý priestor 120 m2 
-  hodinová sadzba. Tel: 046/543 03 
17, 0903 282 303.

k tomu výrazne napomohli. 
,,Momentálne pracujem ako 
opatrovateľka v Domove dô-
chodcov v Nitrianskych Suča-
noch. Je to náročná práca, ale 
mňa baví a napĺňa,“ dodala.

Vek nie je prekážkou
Absolvovať opatrovateľský 
kurz je možné v každom 
veku. Jeho úspešné zvládnutie 
umožní absolventom zaradiť 
sa do aktívneho pracovného 
života a nájsť tak opätovne 
jeho zmysel. ,,Kurzy, ktoré 
vykonávame, sú akreditované 
Ministerstvom školstva SR. 
Po ich úspešnom ukončení 
získajú absolventi osvedče-
nie s celoštátnou platnosťou, 
ktoré je akceptovateľné aj 
v zahraničí. Výhodou je, že 
certifi kát získajú vyhotovený 
aj v cudzom jazyku,“ zhod-
notila na záver pozitíva Jana 
Šimová.

Jozef Čičmanec 

Fotografi e poskytol fotoateliér Valovič.
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11DETSKÝ KÚTIK

Arči a telefón
Po dobrom obede tradične ideme 
na kávičku. Ja teda kávičku nepi-
jem, som na to vraj ešte maličký, 
ale sprevádzam svoju paničku, 
ako dobrý spoločník. Dostanem 
totiž vždy aspoň keksík. Zaujmem 
svoje miesto pod stoličkou a usa-
dím sa tak, aby som videl, čo sa 
okolo mňa deje. Pozorujem ľudí, 
ktorí chodia hore-dole a strážim 
moju paničku ako sa patrí. Popri 
tom všetkom ruchu v kaviarni 
ma zrazu zaujme jeden pán, ktorý 
okolo nás prechádza úplne sám. 
Napriek tomu sa s niekým roz-
práva. Ale s kým? Zamýšľam sa 
nechápajúc. Zrazu si však čosi 
všimnem – niečo má v ruke a 
zdá sa, že rozpráva práve do tej 
vecičky. To však nepoznám, čo to 
je!? Zakrátko sa ale ujo vzďaľuje z 
môjho dohľadu. A tak sa vraciam 
k svojmu bezstarostnému leňoše-
niu pod stoličkou. Večer, keď sa 
už ukladám do svojho pelešteka, 
začujem zvláštny zvuk – cŕn, cŕn. 
Čo to je!? Spozorniem a snažím 
sa zistiť, že odkiaľ ten zvuk pri-
chádza. Panička berie do ruky 
malú vecičku, veľmi podobnú tej, 
ktorú mal aj pán v kaviarni. Áno, 
áno – je to presne taká vec. Ale čo 
to je zač? „No ahoj, ako sa máš?“ 
preruší moje úvahy paničkin hlas. 
Rozhliadam sa okolo seba, no 
nikoho okrem seba nevidím. „S 
kým sa to rozprávaš?“ pýtam sa 
jej nechápajúc. „Ja sa mám dobre“, 
odpovedám paničke na položenú 
otázku, ale už tuším, že to nepat-
rilo mne. „Aj my sa máme dobre,“ 
pokračuje panička. „Počkaj, Arči 
ťa chce pozdraviť. Arčinko, poď 
sem. Pozri, kto nám volá.“ Tak 
tomuto už vôbec nerozumiem, 
ale aj tak priskočím k paničke a 
verím, že táto záhada sa čo naj-
skôr vyrieši. „Ahoj Arči!“ ozve 
sa natešeným hlasom tento čudný 
malý prístroj. Veď ten hlas predsa 
poznám! To je môj pánko! „Ahoj, 
ahoj!“ natešene vyskočím a odpo-
vedám na pozdrav. Odrazu mi to 
dochádza. V tomto prístroji mô-
žem počuť ľudí, s ktorými práve 
nie som. Volá sa to telefón, teraz to 
už viem. Aký je dôležitý, zisťujem 
až dnes. Aj ja by som chcel takýto 
telefón. Mohol by som si volať s 
kamarátmi. Musím presvedčiť 
paničku, aby mi ho kúpila. Veď 
telefón má už každý!

Arčiho svet

Opakovanie

LESSON SIX

Milí rodičia, milé deti, dnes sme si pre vás spolu s vyučovacím centrom Helen 
Doron Early English pripravili už celé vety. Najprv sa naučte a zopakujte 
základné farby a ďalej si pridáme slovnú zásobu zo školského prostredia.

A teraz sa dajme do samotného cvičenia. Doplňte vetu správne podľa vzoru. Kniha je čierna, nožničky sú .... atď.

ÚLOHA 1

red black blue green yellow

pen scissors ruler pencils

book

e.g. The book is black.

1. The scissors are ...........................

2. The pencils are ............................

3. The ruler is ...................................

4. The pen is ....................................

LABYRINT

Najdite správnu cestu cez labyrint, červená šípka symbolizuje za-
čiatok, modrá šipka symbolizuje východ z labyrintu.
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novinky12 RELAX

Sú v živote situácie, kedy je dobrá rada nad zlato. Naši odborníci budú hľadať odpovede na vaše problémy.

Reklamácia Finančné poradenstvo

Už som dvakrát reklamo-
vala pračku, pretože robi-
la veľký buchot. Prvýkrát 
bol u nás servisný tech-
nik a bubon len dotiahol. 
Druhýkrát sa o to pokúšal 
tiež, ale zlomil ho, a tak 
prišiel znova a bubon vy-
menil. Napriek tomu bubon 
pri praní neustále búcha. 
Chcem vedieť, či môžem 
žiadať novú práčku, a keď 
nie, ako sa mám chrániť, 
pretože sa o dva mesiace 
skončí záručná lehota?
V prvom rade si treba dô-
kladne prečítať záručné 
podmienky, čo je v nich 
stanovené v prípadoch, ako 
je váš. V prevádzke si tre-
ba pozrieť reklamačný list, 
ktorý je povinný. Malo by 
v ňom byť presne stanovené, 
ako má predávajúci riešiť 
reklamácie. Navrhujem vám, 
aby ste išli do predajne, kde 
ste si práčku zakúpili a zno-
va si uplatnili reklamáciu 
na nadmernú hlučnosť 
práčky s tým, že požiadate 

o premeranie hlučnosti, sta-
bility a pohyblivosti práčky. 
Požiadate tiež o porovnanie 
nameraných údajov s dek-
larovanými parametrami 
práčky. Ak to predávajúci 
odmietne urobiť, musíte 
si znalecký posudok dať 
urobiť na vlastné náklady. 
V prípade, že znalec v po-
sudku potvrdí, že práčka je 
viac hlučná a pohyblivá ako 
povoľuje norma, to znamená, 
že vaša reklamácia je opod-
statnená. Máte právo znova 
si uplatniť u predávajúceho 
svoje spotrebiteľské práva, aj 
s požiadavkou na úhradu ná-
kladov, ktoré vám v súvislos-
ti s tým vznikli. Otázkou je 
aj skutočnosť, aké stanovisko 
ku kvalite vašej práčky zaujal 
servisný technik.  Problém 
je v tom, či to v termíne 
do dvoch rokov od zakúpenia 
výrobku stihnete. Pre istotu 
sa pozrite do záručného lis-
tu, či vám predávajúci nepo-
skytol dlhšiu záručnú dobu 
a za akých podmienok. V prí-
pade, že neuspejete, môžete 
sa pokúsiť vyriešiť problém 
pomocou mediátora alebo 
sa obrátiť na príslušný súd.

Ing. Lýdia Ondrejková
ZSS – SP Prievidza

msu.ondrejkova@prievidza.sk

Kam za dobrým slovenským vínom

Vinič hroznorodý je priveze-
ný a jeho odrody na našom 
území zušľachťovali s naj-
väčšou pravdepodobnosťou 
už Rimania. Aj dnes sú pro-
dukty slovenských vinárov 
žiadané a napriek vyšším 
cenám dokážu úspešne kon-
kurovať aj lacnejším dovozo-
vým produktom z Európskej 
únie či Nového sveta, čiže z 
Chile, Argentíny a Nového 
Zélandu. Bohatá ponuka slo-
venských vín na súčasnom 
trhu zvádza k predpokladu, 

že slovenské vinárstvo práve 
teraz prežíva svoj zlatý vek.

Za čias Márie Terézie
Z pohľadu kvality produk-
tov, úrovne ich marketingu či 
nepopierateľnému rastu slo-
venskej vínnej kultúry a jej 
konzumnej verejnosti možno 
s týmto predpokladom sú-
hlasiť. V období panovania 
Márie Terézie však bolo na 
území Slovenska až 57 000 
hektárov vinohradov. Je to 
takmer trojnásobok výmery 

nášho územia, na ktorom sa 
hrozno pestuje dnes. Pokles 
výroby v druhej polovici 
19. storočia bol zapríčinený 
najmä rozšírením škodcu 
vošky viničovej, ktorá bola 
do Európy privezená spolu 
s americkým viničom.

Víno sa rodí vo vinici
Vďaka spomínaným prí-
činám má slovenské vino-
hradníctvo svoje špecifi ká 
v porovnaní s inými vinár-
skymi krajinami. Mnoho 

producentov vína totiž hroz-
no nepestuje, ale nakupuje 
u pestovateľov. To má však 
nepriaznivý vplyv na nákup-
né ceny a ohrozuje rentabilitu 
pestovateľov. S potešením 
však môžeme konštatovať, 
že v poslednom období 
začínajú pribúdať na trhu 
vinári, ktorí vyrábajú víno 
z vlastného dopestovaného 
hrozna. Tento fakt by mal 
v budúcnosti nepochybne 
viesť ku skvalitneniu slo-
venského vína a k vyniknu-
tiu jeho charakteristických 
terroirových vlastností. 
S ohľadom na geografi ckú 
polohu sú slovenské vína ty-
pické predovšetkým výraz-
nými aromatickými látkami, 
nižším množstvom alkoholu, 
vysokým podielom zvyško-
vého cukru a extraktu.Pro-
dukcia akostných odrodo-
vých a prívlastkových vín 
je na základe vyhlášky Mi-
nisterstva pôdohospodárstva 
SR č.350/2009 sústredená 
do šiestich vinohradníckych 
oblastí: Malokarpatskej (12 
rajónov, 120 obcí), Južno-
slovenskej (8 rajónov, 114 
obcí), Nitrianskej (9 rajónov, 

159 obcí), Stredoslovenskej 
(7 rajónov, 107 obcí), Výcho-
doslovenskej (4 rajóny, 89 
obcí) a Tokajskej (v zmysle 

zákona osobitná vinohrad-
nícka oblasť s presne dekla-
rovaným územím vinohrad-
níckych obcí).

Prvé písomné správy o pestovaní viniča na Slovensku pochádzajú z 9. storočia a spo-
mína sa v nich Nitrianska stolica. „Nitra je významné a kvitnúce mesto bohaté na 
vinice i obyvateľov,“ píše vo svojom cestopise arabský cestovateľ Edrisi.

Zodpovednosť a právna 
ochrana 
Medzi hlavné benefi ty rieše-
nia zodpovednosti za škody 
a právnej ochrany patrí vý-
znamné posilnenie fi nančnej 
stability.
Riešenie zodpovednosti za 
škodu zabezpečí fi nančnú 
kompenzáciu škôd spô-
sobených jednotlivcom v 
prípadoch:
  zapríčinených dopravných   
nehôd,
 zamestnaní na majetku 
zamestnávateľa,
 bežnom živote následkom 
nepozornosti, neopatrnos-
ti  či náhodne spôsobených 
škôd,
 škôd spôsobených deťmi,
 vlastníctva nehnuteľnosti,
 rôznych iných náhodných 
udalostí, ktoré spôsobia ujmu 
iným osobám.

Riešenie právnej ochrany 
zabezpečí fi nančnú kom-
penzáciu nákladov na 
právny servis v prípadoch:

 nehôd, priestupkov a iných 
sporov v súvislosti s vlast-
níctvom a prevádzkou MV,
 pracovno-právnych, de-
dičských, vlastníckych a ob-
čianskych sporoch,
 obchodných sporov 
podnikateľov.

Riešenie je vždy vytvore-
né na základe posúdenia 
individuálnych potrieb 
jednotlivca či rodiny 
a pozostáva z kombi-
nácie týchto hlavných 
finančných produktov 
a služieb:
1.  poistenie zodpovednos-
ti za škodu zamestnanca 
voči  zamestnávateľovi,
2.  poistenie zodpoved-

nosti za škodu občanov 
a podnikateľov,
3.  poistenie právnej ochra-
ny v doprave, domácnosti 
a podnikateľov.
Odôvodnenie
Riešenie tejto úrovne potrieb 
má tretiu najvyššiu priori-
tu, pretože rieši zbytočné 
fi nančné výdavky jednot-
livca a rodiny v prípade neú-
myselného spôsobenia škody 
iným a v prípade nutnosti 
riešenia rôznych sporov pros-
tredníctvom kvalifi kovaného 
právnika. Väčšina domác-
ností nemá potrebnú fi nan-
čnú hotovosť, aby v prípade 
takejto nečakanej situácie 
bola schopná škody zaplatiť 
a najať si právnika. Riešenie 

zodpovednosti za škodu je 
dôležitý nástroj na udržanie 
životnej úrovne alebo vý-
znamného obmedzenia jej 
prepadu v prípade náhodných 
škôd a sporov.
Cieľová skupina
Dostatočné riešenie zodpo-
vednosti za škodu a práv-
nej ochrany je dôležité 
pre všetkých, najmä však 
pre zamestnancov, rodiny 
s deťmi a majiteľov motoro-
vých vozidiel. Zodpovednosť 
za škodu a právna ochrana 
je mimoriadne dôležitá aj 
pre fi rmy a podnikateľov.

-Ing. Luboš Tulík, 
tulikl@arwis.sk, 0905 597 046

N
PD 0070/11

N
PD 0071/11

N
PD 0072/11
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Je nadváha estetický problém? 

Nie, ide o zdravotný problém! Obezita je 
obrovský stres pre srdce, ktoré musí čerpať 
krv cez všetky tukové vrstvy. Je príčinou 
mnohých ochorení pohybového systému 
a vedie aj k poruchám v psychosociálnej 
oblasti.
Obezita zvyšuje riziká: cukrovky, vyso-
kého krvného tlaku, ochorenia srdca a ciev, 
tráviaceho systému, porúch činnosti štítnej 
žľazy, rakoviny, alergie, astmy, reumatických 
ochorení, atď.
Nie je možné mať nadváhu a byť zdravý! 
Je východiskom diéta? Je len málo ľudí, ktorí 
by počas svojho života neskúšali znížiť svoju 
hmotnosť. Slovo diéta dnes pozná každý 
človek. Pri redukčných diétach, kedy zníži-
me prísun jedla, vzniká porucha rovnováhy 
v tele. Objavuje sa podráždenosť, nesústrede-
nosť, bolesti hlavy a celková únava. Telo má 

pocit hladu, spomalí metabolizmus, začne si 
vytvárať zásoby. Navyše po ukončení diéty 
vzniká takzvaný jo-jo efekt.
Komplexný manažment redukcie váhy.
Pre účinnú redukciu váhy je potrebné zo-
súladiť štyri hlavné faktory: pitný režim 
a výživu, pohyb a kondíciu, detoxikáciu 
organizmu a vybudovať, prípadne upraviť 
návyky v oblasti stravovania a pohybovej ak-
tivity. Jednoduchšie a účinnejšie je chudnutie 
v skupine, kde sa ľudia stretávajú, spoločne 
cvičia a komunikujú pod odborným dohľa-
dom cvičiteľov a odborníkov na výživu.
Krotitelia tukov ponúkajú: zdravie, kon-
díciu, energiu, chudnutie pod odborným 
dohľadom, wellness trénerov, poradenstvo 
v oblasti stravy, výživy a pohybu, kontrolu 
a garanciu výsledkov.

Eva Macháčová, Športová 23, Prie-
vidza, budova TATRANOVA

Vtedy môže pacient nielen 
prežiť, ale má dokonca šan-
cu aj na nezmenenú kvalitu 
života. Možno si myslíte, že 
porážka, čiže náhla cievna 
mozgová príhoda, postihu-
je najmä starých ľudí. Je to 
omyl! Táto choroba, ktorá 
je na jednom z popredných 
miest v príčinách úmrtí, 
útočí na čoraz mladšie roč-

níky. Splácame ňou daň 
za nesprávny spôsob života, 
fajčenie, prejedanie sa živo-
číšnymi tukmi i za užívanie 
antikoncepcie.

Pozor na antikoncepciu
Alena je jednou z najmlad-
ších pacientok, ktoré postihla 
cievna mozgová príhoda. Má 
dvadsaťšesť rokov a pracu-
je ako učiteľka v materskej 
škole. „Žiadne príznaky som 
nikdy nemala, bola som úpl-
ne zdravá,“ hovorí. „Z liekov 
som užívala len antikoncep-
ciu. Na dovolenke na Morave 
sme sa s priateľom vrátili 
z pomerne náročného bicyk-
lového výletu a ja som sa 
sklonila, aby som sa vyzula. 
Zatočila sa mi hlava, a po-
tom som už len počula, ako 
priateľ na mňa kričí a volá sa-
nitku. Všetko som vnímala, 
ale nedokázala som pohnúť 
rukou ani odpovedať. Ocitla 
som sa na jednotke intenzív-

nej starostlivosti a len vďa-
ka rýchlemu zásahu lekárov 
som dnes opäť zdravá. Trvalo 
to však takmer pol roka, kým 
som sa vrátila k drobcom 
do škôlky. Mala som šťastie 
v nešťastí. V menšej nemoc-
nici na Morave mi urobili 
trombolýzu, čiže pomocou 
medikamentov mi rozpustili 
krvnú zrazeninu, a vďaka 

nej dnes žijem takmer bez 
následkov. Možno sa to 
nemuselo vôbec stať, keby 
som vedela, že antikoncep-
cia, ktorú som užívala desať 
rokov, sa neznáša s fajčením, 
a ja som dosť silná fajčiarka. 
Navyše mi diagnostikovali 
poruchu krvnej zrážanli-
vosti. Asi by stačilo, keby 
mi gynekológ robil starost-
livejšie testy a upozornil ma 
na dôsledky hormonálnej 
antikoncepcie. Mozgová prí-
hoda postihla aj môjho otca 
v pomerne mladom veku.“ 
Alena dnes už úzkostlivo 
dodržuje odporúčaný zdravý 
životný štýl: nefajčí, vyhýba 
sa tučným jedlám, rekreač-
ne športuje a dodržuje pitný 
režim. Hoci cievna mozgo-
vá príhoda nie je dedičná, 
lekári odporúčajú ľuďom, 
ktorí majú v rodine pria-
mych príbuzných v mlad-
šom veku s touto diagnózou, 
aby sa podrobili vyšetreniu 

na abnormality zrážanlivosti. 
Ak sa potvrdia, konkrétne-
ho jedinca potom pravidelne 
kontroluje hematológ alebo 
lekár v metabolickej poradni.

Nepodceňte príznaky 
Mŕtvica alebo mozgová 
príhoda je akútne ochore-
nie spôsobené uzatvorením 
niektorej z mozgových tepien 
a následnou nedokrvenosťou 
mozgu (ischemická cievna 
mozgová príhoda) alebo 
krvácaním do mozgu (he-
moragická cievna mozgová 
príhoda). Častejšie dochádza 
k uzatvoreniu cievy – pri-
bližne v 80-85 % prípadov. 
Nepodceňujte sťažnosti 
príbuzného, ak začne mať 
ťažkosti s rečou, nevládne 
mu ovisne kútik úst alebo 
nemôže hýbať rukou či no-
hou. Skúste s ním urobiť 
malý domáci test. Najskôr 
ho požiadajte, aby sa usmial, 
zapískal a ukázal zuby. Ak 
ide o mozgovú príhodu, kúti-
ky úst neostanú symetrické. 
Potom ho požiadajte, aby na-

tiahol ruky pred seba a oto-
čil ich dlaňami hore. Ak ide 
o cievnu mozgovú príhodu, 
ochrnutá ruka obvykle rých-
lo klesá, resp. s ňou vôbec 
nehýbe.  A potom nech povie 
nejakú vetu, napríklad: Sta-
rý koreň sa ťažko presádza. 

Človek s cievnou mozgovou 
príhodou bude slová komoliť, 
alebo vôbec nedokáže vetu 
povedať. Môže sa aj stať, že 
menej, resp. vôbec nerozu-
mie hovorenej reči. Je mož-
né, že tieto príznaky za pár 
minút ustúpia, ale vy ho pre 
istotu radšej odvezte do ne-
mocnice, prípadne zavolajte 
záchranku. Riziko následnej 
závažnej mozgovej príhody 
totiž ostáva veľmi vysoké. 

Dôležité tri hodiny
Pri vzniku cievnej mozgovej 
príhody môže lekár naordi-
novať konzervatívnu liečbu 
alebo trombolytickú terapiu. 
V súčasnosti sú viaceré slo-
venské nemocnice schopné 
podať trombolytikum priamo 
do žily.  Podstatou takejto 
liečby je rozpustenie krvnej 
zrazeniny (trombu). V ideál-
nom prípade je trombolýza 
dokonca šancou na úplné 
uzdravenie, pacient môže 
odísť domov bez akéhokoľ-
vek poškodenia a zaradiť sa 
opäť do normálneho života. 
Trombolýza ako liečebná 
metóda je určená len pre 
pacientov, ktorí sú postih-
nutí upchatím mozgovej 
cievy krvnou zrazeninou 
a nedokrvením určitej čas-
ti mozgu (nie roztrhnutím 
cievy a krvácaním). Vtedy 
ich treba okamžite previezť 
do nemocnice. Približne 
polovica pacientov sa tou-
to metódou uzdraví, čím sa 
znižujú náklady na liečbu 
a starostlivosť o invalidné-
ho pacienta. Ideálne je, keď 
príbuzní privezú pacienta 
do nemocnice okamžite 
po príhode. Najlepšie výsled-
ky s trombolýzou sa dosahujú 
do troch hodín od prejavu 
prvých príznakov mozgovej 
príhody. Pri dlhšom čase od 
vzniku porážky – viac ako 
štyri hodiny, sa účinnosť 
trombolýzy, a teda možnosť 
rozpustenia zrazeniny, už 
významne znižuje.

www.hipokrates.sk, foto: archív

Porážka útočí aj na mladých ľudí
Na Slovensku ročne zomiera na náhlu cievnu mozgovú príhodu o štyridsať percent 
viac pacientov ako v západnej Európe. Kľúčovú úlohu pri ich záchrane zohráva čas, 
pretože s účinnou trombolytickou liečbou treba začať najneskôr do troch hodín od 
prejavu prvých príznakov.

Faktory, ktoré vedú 
k mozgovej mŕtvici

 vysoký tlak  vysoký 
cholesterol  cukrovka  
fajčenie  neprimeranú 
konzumácia alkoholu  ne-
dostatok pohybu  obezita 
 niektoré infekcie  nadu-
žívanie drog  dehydratá-
cia organizmu najmä v lete 
 dlhodobé užívanie anti-
koncepcie najmä v kombi-
nácii  s fajčením

Potrebujete :
3 lyžice sušeného alebo čer-
stvého rozmarínu, 
1 lyžicu bieleho vínneho 
octu, 1 liter vody. 
Postup:
Vriacou vodou zalejte roz-
marín a nechajte vylúhovať, 
až kým odvar nie je úplne 
chladný. Potom sceďte a pri-
dajte lyžicu vinného octu. 

Prírodný repelent prelejte 
do fľaštičky s rozprašova-
čom a uložte do chladničky. 
Pred každým výletom si 
nasprejujte hlavne nohy 
od kolien dolu (aj obuv), 
krk, vlasy a ruky. Po návrate 
z lesa sa aj tak prezrite! 

www. hipokrates.sk

Chýbajúca voda je faktorom 
č. 1, ako príčina únavy cez 
deň. Ľudia, ktorí zabúdajú 
piť, sú nielen unavení, ale 

následne aj podráždení. 
Predchádzajúce štúdie uka-
zujú, že 8 až 10 pohárov vody 
denne významne pomáha 
pri bolestiach kĺbov u 80 % 
ľudí, ktorí majú problémy 
s kĺbmi. Jednoduché reduko-
vanie vody o 2% v tele môže 
vyprovokovať krátkodobé 
poruchy pamäti, problémy 
s matematikou a ťažkosti so 

sústredením  pri počítači ale-
bo nad množstvom výkazov. 
Každý študent by mal mať 
hneď vedľa učebníc položený 

pohár s vodou a počas dňa 
popíjať. Pomôže to viac ako 
rôzne lieky a hektolitre kávy. 
Vypitie piatich pohárov vody 
za deň znižuje riziko rakovi-
ny čreva, môže znížiť riziko 
rakoviny prsníka a znižuje 
pravdepodobnosť rakoviny 
močového mechúra. 

www.hipokrates.sk, foto: archív

Niekedy stačí čistá voda
Pohár vody zaháňa pocit hladu. Počas noci voda namiesto 
jedla funguje u takmer všetkých ľudí, ktorí dodržiavajú 
akúkoľvek diétu. Preto, ak ste v noci hladní, najprv sa 
jednoducho napite.

Biorepelent proti kliešťom
Vo Švédsku používajú ako ochranu proti kliešťom do-
máci biorepelent, ktorý neobsahuje žiadne chemikálie. 

Časy primeranej konzumácie vody

2 poháre vody po zobudení prispievajú k aktivovaniu     
   vnútorných orgánov.
1 pohár vody 30 min. pred jedlom napomáha tráveniu.
1 pohár vody pred sprchou pomáha znižovať krvný tlak.
1 pohár vody pred spánkom znižuje výskyt srdcových príhod.

N
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Priezvisko:
Meno:

Mesto:
Ulica:

Telefón:

 (vyplňte paličkovým písmom)

Každému okienku zodpovedá jedno písmeno, interpunkč-
né znamienko alebo medzera. Riadkový inzerát môžete po-
dať priamo v redakcii NOVINIEK alebo sumu poslať pošto-
vou poukážkou spolu s vyplneným kupónom na našu adresu:
Novinky, G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. Nezabudni-
te vyplniť meno, priezvisko, telefonický kontakt na seba
a priložiť doklad o úhrade.


VYUŽITE JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ RIADKOVEJ INZERCIE, KTORÁ SA DOSTANE DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI V OKRESE PRIEVIDZA

Anketa
V júni tohto roku sa začne rekonštrukcia pešej zóny na Ul. Andreja 

Hlinku v Prievidzi. Mesto na tieto práce získalo až 95 percent 

prostriedkov z fondov Európskej únie. Sú určené na celkovú 

obnovu, ktorá však nezahŕňa sochy nachádzajúce sa v lokalite.

Myslíte si, že rekonštrukcia pešej zóny je správny krok? 
Je dôležitá vizuálna stránka mesta pre obyvateľov a turistov?

Alžbeta Chovancová, Prievidza

Je to správne a je skutočne načase, aby 
sa rekonštrukcia uskutočnila. Prievidza 
a najmä jej obyvatelia to už dávno potre-
bovali. Horná Nitra je turisticky pomerne 
populárna a tí, ktorí ju navštívia, by mali 
vidieť niečo nové, aby mali radosť a pô-
žitok, a rozprávali o nás len to najlepšie.

Juliána Dobošová, Prievidza

Bývam na Dlhej ulici, takže často cez 
pešiu zónu nechodím. Myslím si však, 
že by to mohlo byť aj lepšie, ako je to v 
súčasnosti. Keď sú na to peniaze, treba 
ich využiť, aby neprepadli.

Marta Nedasová, Prievidza

Určite to bude krajšie. Myslím si, že je 
to dobrá voľba. Turisti sa majú na čo 
pozerať v našom meste a som veľmi rada, 
že som Prievidžanka. Preto vítam každý 
krok na jej zveľadenie.

Miriam Čavojská, Nitrianske Pravno

Pôvodne som Prievidžanka a hoci tu už 
nebývam, chodím sem denne. Myslím si, 
že je to správne a bude to krajšie. Pešia 
zóna teraz nie je veľmi reprezentatívna. 
Určite bude potom zaujímavejšia aj pre 
turistov.

Alojz Vlčko, Prievidza

Myslím si, že to je správne. Prostredie 
mesta, bez ohľadu na jeho fi nančnú 
situáciu, by malo byť pekné. To sú in-
vestície, ktoré určite netreba zastaviť, 
a keď je takáto príležitosť, mala by sa 
stať prioritou.

Riadková / občianska  Spomienky / blahoželania

0,60 €  

1,20 €  

1,80 €  

2,40 €    5,00 €

3,00 €  

3,60 €  

4,20 €    8,00 €

foto

Neviem odpovedať na otázku, 
odkedy prebieha v ľudských srd-
ciach, myšlienkach i slovách zápas 
o to, kto som a aký má význam, 
že existujem. Predpokladám, že 
odkedy je človek človekom. Dú-
fam, že vás svojimi fi lozofi ckými 
otázkami neunavím a neznechu-
tím, lebo nedávno sa mi stalo, že 
mojich študentov rozboleli hlavy 
po návale otázok podobného typu. 
Samozrejme, že každý si odpovie 
na podobnú otázku z pohľadu 
svojho presvedčenia. Aj moje má 
mnoho krásnych odpovedí. Keby 
som chcel rozdeliť ľudské pohľady 
na existenčné otázky, rozdelil by 
som ich do troch skupín. Do prvej 
by som zaradil veriacich. Asi preto, 
že sám ním som a priznávam, že 
aj toto moje triedenie je z pohľadu 
veriaceho. Potom by som našiel inú 
názorovú skupinu, a to skeptikov, 

vzhľadom na ich vieru. Niekto by 
ich mohol nazvať aj racionalistami. 
A do tretej skupiny by som zaradil 
pochybovačov, teda ľudí, ktorí do-
kážu spochybniť každý názor tak, 
že sa plynule prepracujú k hlbokému 
znechuteniu a prázdnote.
Som presvedčený, že viera napĺňa 
človeka krásou a nádejou. Vďačím 
najmä rodičom za to, že ma viedli 
k viere, ale i všetkým tým, ktorí mi 
svojím životom povedali o viere 
a Bohu viac, ako som sa dozvedel 
z mnohých kázní. Tento postoj mi 
okrem iného pomáha pozerať sa 
na svet iným spôsobom. Možno 
niečo z toho poodhalí aj tento vy-
myslený a úsmevný príbeh.

V brušku ženy boli raz tri embryá. 
Jeden z nich bol malý veriaci, druhý 
malý pochybovač a tretí bol malý 
skeptik.
Malý pochybovač sa pýta: Veríte 
vlastne na život po pôrode? 
Malý veriaci: Áno. Je jasné, že 
existuje. Náš život tu je napláno-
vaný len na to, aby sme rástli, aby 
sme sa pripravili na život po pôrode 
a aby sme boli dosť silní pre to, čo 
nás čaká.
Malý skeptik: Hlúposť! To predsa 
neexistuje. Ako by vôbec mal vy-
zerať život po pôrode? 
Malý veriaci: Ani ja to neviem 
presne, ale určite tam bude ove-

ľa jasnejšie ako tu. A možno tam 
budeme pobehovať a jesť ústami. 
Malý skeptik: Táraniny! Pobe-
hovať, to sa predsa nedá. A jesť 
ústami, aká smiešna predstava! 
Existuje predsa pupočná šnúra, 
ktorá nás živí. Okrem toho je ne-
možné, aby bol život po pôrode, 
pretože pupočná šnúra je už teraz 
príliš krátka. 
Malý veriaci: Ale áno. Určite je 
to možné, ale bude to všetko inak. 
Malý skeptik: Ešte sa nikto nikdy 
po pôrode nevrátil späť. Pôrodom 
náš život končí. Život je temný a je 
to jedno veľké trápenie. 
Malý veriaci: Aj keď presne ne-
viem, ako bude vyzerať život po 
pôrode, ale rozhodne budeme vidieť 
mamu a ona sa o nás postará. 
Malý skeptik: Mama?! Ty veríš na 
nejakú mamu? A kdeže je? 
Malý veriaci: Veď tu všade okolo 
nás. Sme a žijeme v nej a skrze ňu. 
Bez nej vôbec nemôžeme existovať. 
Malý skeptik: Hlúposť! Nič z ni-
jakej mamy som ešte nevidel, takže 
nemôže ani existovať. 
Malý veriaci: Niekedy, keď sme 
úplne ticho, môžeš ju počuť spievať 
alebo cítiť, keď hladká náš svet. 
V každom prípade verím, že náš 
vlastný život začne až potom.
Prajem pekné dni plné nádeje.

Martin Dado, dekan

Existuje život po pôrode?

Z mestskej matriky od 1. do 30. apríla 2011

Norbert Litvaj (31)
Vladimír Hlavatý (78)
František Hacaj (76)
Marián Filo (46)
Viliam Machalec (80)
Milan Štetiar (68)
Jozef Beňadik (74)
Margita Drábová (82)
Elena Kotianová (53)
Jozef Slávka (55)
Roman Revaj (37)
Peter Bielik (78)
Anton Kmeť (54)

Ján Urmínský (72)
Magda Pavlíková (83)
Jana Haršanyiová (57)
Juraj Zimáni (62)
Jozef Gaváč (74)
Štefan Matejček (60)
Ondrej Moravanský (17)
Jozef Krpelan (81)
Štefánia Morochová (77)
Jozef Babjak (74)
Jozef Zubál (80)
Jozefína Henčelová (77)
Jozef Horvát (82)

Rudolf Rybár (58)
Štefan Németh (75)
Emília Danišová (78)
Dáša Štefeková (60)
Mária Gatialová (89) 
Jozef Tižnovský (73)
Anna Fulierová (85)
Emil Ličko (74)
Vladimír Šimon (43)
Jana Švorcová (58)
Helena Poradová (85)
Antónia Rozavičková (89)

Marián Bukový a Renáta Krišandová
Igor Ďuriga a Jana Jemalová
Vladimír Gabala a Daša Tanciková
Jaroslav Gombarčík a Martina Bellová
Peter Hraňo a Monika Mellová
Lukáš Hricko a Paulína Kluková
Dalibor Kielar a Vladimíra Mancová 

Michal Kostolník a Sylwia Powalisz
Lewis Joseph Meola a Silvia Letková
Michal Mšáll a Gabriela Stupková
Miroslav Súder a Dajana Balážová
Tibor Tóth a Zlatica Krajčírová
Martin Zubák a Petra Rothová

Jakub Altoff 
Viktória Antolová
Filip Babuliak
Lukáš Brehovský
Ľubomír Bučko

Sofi a Dajana Danihelová
Mário Holec
Adam Kinzler
Hana Kohútová
Zi Xiao Lin

Lukáš Malina
Pavol Marcinka
Adam Maťaš
Martin Meluš
Alex Perniš

Kristína Polerecká
Paulína Rujáková
Kristína Sovičová
Martin Stiskala

Manželstvo uzavreli

Narodili sa

Opustili nás

novinky14 INFO



17. 5. Gizela
Meno je citové a zmyselné. Jeho 
nositeľka býva často neverná. 
Skoro začína s ľúbostným živo-
tom a skoro sa aj vydáva. Toto 
meno zbiera skúsenosti na fyzickej 
úrovni. Meno odporúčam pre zna-
menie Býka, Panny a Kozorožca. 

18. 5. Viola
Je to žena zmien, nadania a ro-
mantiky. Bude rada cestovať 
a poznávať nové tváre i krajiny. 
Nepokojná duša ju núti praco-
vať a objavovať nové. Viola sa 
dobre cíti vo všetkých zemských 
znameniach.

19. 5. Gertrúda
Meno predstavuje veľmi nešťastnú 
vibráciu. Nositeľka tohto mena 
nemá v živote šťastie a ani zdra-
vie nemá najpevnejšie. Meno sa 
neodporúča pre žiadne znamenie 
zverokruhu.

20. 5. Bernard
Je to tvorivý typ, obľúbený v kru-
hu priateľov, možný vynálezca 
alebo umelec. Je materialisticky 
založený. Úspešný býva vo všet-
kých znameniach okrem Býka. 
V tomto zamení je Bernard rýdzo 
materialistický, nezdravo sporivý, 
lakomý a precitlivený.

21. 5. Zina
Toto ruské meno má priaznivú 
vibráciu. Obsahuje fl exibilitu, 
citovosť, občas premeny nálady, 
životných cieľov a ciest. Zina vie 
byť obetavá, ale nerada sa podria-
ďuje. Meno je vhodné pre všetky 
znamenia.

22. 5. Júlia
Väčšinou má šťastie a ako žene 
sa jej splnia všetky nádeje. Júlia 
je bystrá a originálna. Túži niečo 
významné dokázať, niečím sa 
stať. Meno sa odporúča pre všetky 
znamenia.

22. 5. Juliana
Je bystrá a schopná vzdelávať sa, 
zvedavá a urečnená. Vždy hovorí 
za seba a je samostatná. Nikomu 
a ničomu nedovolí obmedzovať 
svoju slobodu. Juliana sa rozho-
duje srdcom. Meno je vhodné pre 
všetky znamenia.

23. 5. Želmíra
Môže dosiahnuť dobré výsledky 
v športe. Má dobrý fyzický stav, 
je obratná a prispôsobivá. Zmeny 
ju posilňujú a k životu ich nutne 

potrebuje. Je obetavá i bojovná. 
Odporúča sa pre všetky znamenia.

24. 5. Ela
Čarodejka od narodenia. Bude ro-
zumieť bylinkám a aj ľuďom. Ela 
je absolútne výnimočná. Meno sa 
neodporúča dievčatám narodeným 
v znamení Škorpióna. Tu hrozí 
možnosť negatívneho čarodej-
níctva a mágie.

25. 5. Urban
Má veľa plánov, ale robí mu ťaž-
kosti dotiahnuť ich do konca. Viac 
rozpráva, než robí. Ak nemá zá-
zemie, je neistý. Potrebuje pev-
nú otcovskú výchovu. Vibrácie 
mena sú normálne, ľudské, nie 
výnimočné.

26. 5. Dušan
Nepokojná, kolísavá bytosť, ktorú 
sa celý život snaží ovládnuť. Táto 
snaha niekedy všetko prevyšuje 
a nedovolí sústrediť sa na vyššie 
ciele.

27. 5. Iveta
Tomuto menu je vlastná komuni-
katívnosť, na ktorej môže založiť 
aj svoju kariéru. Býva sympatická, 
jemná. Meno je vhodné pre Leva 
a Strelca. Vo vodných znameniach 
je nepriebojné, v zemských je ro-
dinne založené.

28. 5. Viliam
Má schopnosti učiť iných a je 
športový typ. Je veľmi praktický 
a myslí racionálne. Svojou pova-
hou priťahuje len málo priateľov.
Odporúča sa pre znamenia Blí-
ženca, Vodnára, Váhy a Pannu.

29. 5. Vilma
Meno s dobrou vibráciou, ktoré 
obsahuje učenlivosť, cit, inteli-
genciu a nadanie. Meno je ako 
stvorené pre všetky znamenia.

30. 5. Ferdinand
Je láskyplný, obetavý, mierny, 
niekedy až zakríknutý. Odporúča 
sa pre ohnivé znamenia ako Stre-
lec, Lev, Baran, ale aj pre Býka 
a Kozorožca. Inak bude Ferdinand 
nepriebojný, bez energie.

31. 5. Petrana
Meno znamená vnútorný boj. 
Môže byť až priveľmi bojovná 
a riešiť problémy  skôr krikom, 
než rozumom. Petrana síce nie je 
karmická, ale aj napriek tomu sa 
toto meno neodporúča pre žiadne 
znamenie.

21. 4. – Pochopenie: Je tolerantný, tvorivý, spoločenský, prí-
vetivý, úprimný a ohľaduplný. Má potrebu stretávať sa s ľuďmi 
a komunikovať s nimi. 
22. 4. – Vytrvalosť: Je vyrovnaný, praktický, dôkladný, meto-
dický, láskavý a urážlivý. Má schopnosť riadiť a organizovať 
ľudí a schopnosť splynúť s partnerom. 
23. 4. – Samostatnosť: Človek, ktorý túži po voľnosti, ale 
v skutočnosti potrebuje pochopenie a rozmaznávanie. Je nadaný 
pre podnikanie a neznáša obmedzovanie. 
24. 4. – Prívetivosť: Je kamarátsky, ochotný, vyrovnaný, 
praktický, s organizačnými schopnosťami. Je tiež prehnane 
precitlivený a chýba mu sebadôvera. 
25. 4. – Nenáročnosť: Je tvorivý, zábavný, skromný, zrani-
teľný, urážlivý a láskavý. Dotkne sa ho nešetrnosť druhých. 
Potrebuje zmenu, výzvu.
26. 4. – Priebojnosť, odhodlanosť: Má vodcovské a organi-
zátorské schopnosti. Je nezávislý s veľkou vnútornou silou. 
Potrebuje si ochraňovať svoje súkromie. 
27. 4. – Svedomitosť: Je múdry, poctivý, citlivý 
s pozorovacími schopnosťami. Má sklony k se-
bazničeniu, k drogám, alkoholu.
28. 4. – Rozpornosť: Je mierumilovný, citlivý 
a tvrdohlavý. Jedna jeho časť túži po životnom 
druhovi a druhá po samostatnosti. 
29. 4. – Neprehľadnosť: Je hlboko citlivý, analytický 
s talentom vyvolávať nedorozumenia. Je prehnaný tajnostkár 
a paranoidný.
30. 4. – Ráznosť: Má tvorivú predstavivosť a schopnosť vy-
chádzať s inými. Často máva pocit, že jeho názory stoja vysoko 
nad názormi druhých. 
31. 4. – Motivácia: Je bystrý, skromný s nedostatkom sebadô-
very. Kladie vysoké nároky na seba samého. 
1. 5. – Nezávislosť: Má potrebu sa vo všetkom rozhodovať sám. 
Časť života ukrýva v tajnosti. Nie je schopný milovať druhýkrát. 
2. 5. – Družnosť: Je citlivý, intuitívny, zraniteľný, láskavý s po-
trebou spoločnosti druhého. Jeho pohoda je závislá od druhých.
3. 5. – Priateľstvo:  Je činorodý, úprimný, priamy a otvorený. Má 
schopnosť trefne a kriticky oceniť a zhodnotiť každú situáciu. 
4. 5. – Vyrovnanosť: Je praktický, rozumný, vášnivý, spoľahlivý 
a súcitný. V kritickej situácii má chladnú hlavu. 

5. 5. – Vnímavosť: Je energický, odvážny a otvorený pravde, 
pokroku, zmene. Nemá rád, keď mu niekto hovorí, čo má robiť 
a ako to má robiť. 
6. 5. – Harmónia: Nedokáže žiť bez lásky. Je láskavý, citlivý, 
naivný, úprimný a tvorivý. Medzi členmi rodiny nestrpí sváry.
7. 5. – Skúsenosť: Je citlivý, pravdivý, priamočiary a extro-
vertný. Má potrebu vyskúšať si všetko na vlastnej koži a nikdy 
nehovorí naprázdno.  
8. 5. – Rovnováha: Je inteligentný a bystrý. Má dobré logické 
myslenie. Môže mať sklon ku klamaniu, roztržitosti a kritike. 
9. 5. – Uvážlivosť: Je tichý, skromný, zakríknutý, analytický. 
Niekedy trpí vyčerpanosťou z prehnanej zodpovednosti. 
10. 5. – Sila: Je pracovitý, zásadový, rezervovaný, uzavretý 
a hrdý. Trpí pocitom izolácie. Má sklon k alkoholu a sedatívam.
11. 5. – Citlivosť: Je intuitívny, senzitívny, neistý, zraniteľný a 
často vyvoláva nedorozumenie. Bez milujúceho druha je stratený.  
12. 5. – Všestrannosť: Je bystrý, činorodý, otvorený, profe-

sionálne schopný, zvedavý, impulzívny. Dobre vychádza 
s inými ľuďmi. 

13. 5. – Zraniteľnosť: Je samostatný, zodpovedný, 
otvorený a urážlivý. Môže mať nedostatok sebaúcty 
a sebadôvery.
14. 5. – Cieľavedomosť: Je vnímavý s organizačnými 

schopnosťami, tvorivý, neistý a podnikavý. Má potrebu 
zariadiť si život po svojom. 

15.5. – Odvaha: Je bystrý, otvorený, milujúci, ale zachováva 
si určitý odstup. Miluje dobrodružstvo a má potrebu pomáhať 
druhým. 
16. 5. – Priamočiarosť: Má potrebu vyskúšať si v živote všetko 
na vlastnej koži. Má zmysel pre všeobecné záujmy a má dobré 
pozorovacie schopnosti. 
17. 5. – Zdatnosť: Je citlivý, bystrý, vodcovský typ. Má dobré 
pozorovacie schopnosti a potrebu vyskúšať si v živote všetko sám. 
18. 5. – Zodpovednosť: Je to silná osobnosť s prenikavou inte-
ligenciou. Má nepokojnú myseľ s analytickými schopnosťami.
19. 5. – Empatický: Chápavý, múdry, zodpovedný a trpezlivý. 
Niekedy sa u neho prejavuje búrlivý hnev, náladovosť, pano-
vačnosť a žiarlivosť.
20. 5. – Intuícia: Má liečivé a intuitívne schopnosti. Trpí nedo-
statkom sebadôvery. Ľahko stráca rovnováhu a rýchlo sa rozruší. 

BÝK  (21. 4. – 20. 5.)

Seneca

Výroky slávnych
Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť,
tomu nie je žiadny vietor priaznivý.
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JUKO Cestovná agentúra 
Námestie Slobody 4, Prievidza 
046/542 50 12     046/542 25 77 
0915 841 787      0948 577 666

jukock@jukock.sk

KLIKNI A VYHRAJ  

DOVOLENKU A INÉ SKVELÉ 

CENY NA WWW.JUKOCK.SK

Ku každémuZÁJAZDUplážovátaškaZADARMO
Široká ponuka LAST MINUTE  

od viac ako 50 CK 

Prečo ísť na dovolenku do Chorvátska?
Dôvodov  je určite veľa: horúce leto, priezračné more, takmer 
nedotknutá príroda, starobylé mestá či preslávená kuchyňa. To 
je len málo z toho, čo táto krajina ponúka. Môžete mať malú 
pláž len pre seba, ktorú môžete vzápätí zameniť za veľkú mest-
skú. Sme radi, že vám môžeme prostredníctvom cestovnej 
agentúry JUKO CK ponúknuť známe letoviská, akými sú 
Umag, Pula, Medulin, Zadar či tzv. chorvátske St. Tropéz, 
ako domáci nazývajú Vodice. V obklopení dvoch národných 
parkov sa nachádza aj Šibenik. K jedinečným častiam pobrežia 
so svojimi dlhými štrkopieskovými plážami nepochybne patrí 
aj Omišská a Makarská riviéra. Pre tých, ktorí nemôžu odolať 
čaru ostrovov, máme v ponuke zelený Ugljan a levanduľový 
Hvar i ďalšie. V ponuke máme všetky známe chorvátske 
letoviská, a čo je najdôležitejšie, aj s pravidelnou dopravou 
z Prievidze. Nechajte sa prekvapiť gastronómiou, históriou, 
srdečnosťou ľudí a hlavne nezabudnite, že chorvátske more 
sa nie nadarmo nazýva Slovenské more. Sme presvedčení, že 
po návrate domov dlho budete spomínať na nádherné chvíle 
strávené v krajine, ktorej každodenný rytmus sa už po prvom 
stretnutí stane rytmom vášho srdca!
Výhody dovolenkovania v Chorvátsku:
rýchla dopravná dostupnosť, možnosť vlastnej dopravy,
celú sezónu ponúkame pravidelné odchody autobusovou  
     dopravou z Prievidze,
cestovať môžete na občiansky preukaz,
nepocítite jazykovú bariéru,
môžete dovolenkovať v hoteloch najvyššej kategórie, 
     v apartmánoch bez stravy alebo v kempoch, 
priezračné more, kamienkové aj piesočnaté pláže.
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novinky16 RELAX

Lúštite krížovku a vyhrajte!
Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 15. 6. 2011 
na adresu redakcie: 14 press, spol.
s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 

Výherca získa 20 € poukážku na nákup v 
predajni Váš Šperk - predaj a požičovňa 
šperkov, Hviezdoslavova 3 (pod  Priem-
stavom), Prievidza

Výherkyňou krížovky z č. 7 sa sta-
la pani Dana Tručková z Prievidze. 

Ceny si môžu prevziať v redakcii na 
ul. G. Švéniho 8 v Prievidzi, oproti Okres-
nému súdu v budove bývalej vojenskej 
správy na prvom poschodí.

Výherkyni 
blahoželáme!
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