
číslo 10/2011 - ročník III.www.14press.sk

str. 4Spravodajstvo

Oslava 240. výročia 

Vzbury prievidzských 

žien vyvrcholila Prievidz-

skými mestskými dňami. 

Súčasťou programu bolo 

oceňovanie žien, ktoré sa 

pričinili o rozvoj mesta.

str. 8Šport

Športové agentúry 

Slovenska pred časom 

priniesli správu, že za 

najlepšiu vzpieračku 

uplynulého roka bola vy-

hlásená reprezentantka 

Eleonóra Gogorová.

dvojtýždenník v náklade 51 150 kusov
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Mladí Prievidžania Mladí Prievidžania 
si obnovovali ihriskási obnovovali ihriská

Štyri desiatky mládežníkov z Prievidze sa rozhodlo 

zapojiť do projektu revitalizácie ihrísk, ktorý pripravila 

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi.

„Je dôležité, aby deti využívali svoj voľný čas najmä 

športom a zdravým pohybom, namiesto vysedávania 

na lavičkách či za počítačom,“ hovorí predseda Komisie 

športu v Prievidzi Branislav Bucák.



poslanec MsZ Prievidza, VO č.1

Vladimír Petráš je Prievidžan, kto-
rý bol mimo mesta v čase svojho 
štúdia. V roku 1977 absolvoval 

SPTŠ Košice – Barca, odbor vete-
rinárny technik. Po ukončení štúdia 
pracoval jeden rok ako veterinár-
ny technik Okresnej veterinárnej 
správy Prievidza. Potom sa opäť 
vrátil do školy a pokračoval v štúdiu 
na VŠV Košice, odbor všeobecné 
veterinárne lekárstvo, ktoré ukončil 
v roku 1984. V tomto roku začal 
pôsobiť ako obvodný veterinárny 
lekár v Okresnom veterinárnom 
zariadení Prievidza, kde pobu-
dol až do roku 1992. Odvtedy až 
do dnešných dní je samostatne zá-
robkovo činnou osobou a pracuje 
ako súkromný veterinárny lekár 
pre veterinárny obvod Prievidza, 
Koš, Malá Lehôtka, Handlová a tiež 
pre veterinárnu ambulanciu prvého 
kontaktu Handlová a Prievidza. Je 
ženatý a s manželkou Ľubicou majú 
dvoch synov, Vladimíra (1979) 
a Martina (1980). Teší sa z nádher-
ných vnúčat: Vladimíra, Martina, 

Šimona a Lucie. Vo voľnom čase 
sa venuje poľovníctvu, kynológii, 
drobnochovu, ovocinárstvu, tram-
povaniu a má rád country. Jeho 
najväčšou záľubou je muzika a, 
samozrejme, rodina. Vladimír Pet-
ráš je členom komisie starostlivosti 
o občana. V tomto volebnom obdo-
bí má v pláne reagovať na všetky 
podnety od občanov a snažiť sa 
všemožne prispieť ku kladnému 
vyriešeniu racionálnych podnetov 
zo strany podnikateľských subjek-
tov a ostatných obyvateľov mesta. 
Je to z toho dôvodu, ako sám hovorí, 
aby po štyroch rokoch stretával 
v meste aspoň 80 percent spokoj-
ných a usmievavých Prievidžanov, 
ktorým sa bude môcť priamo po-
zrieť do očí.

-vrb, foto: mg
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Petra Štefániková
Riaditeľka KaSS Prievidza

Od 1. júna zastáva post riaditeľ-
ky Kultúrneho a spoločenského 
strediska v Prievidzi. Napriek 
svojmu mladému veku v kon-
kurencii desiatich uchádzačov 
presvedčila vedomosťami, vy-
stupovaním, vzdelaním i víziami 
o tom, ako by kultúra v meste 
mala v budúcnosti fungovať a čo 
je potrebné preto urobiť.
Petra Štefániková má 25 rokov 
a je rodená Prievidžanka. V roku 
2005 maturovala na Gymnáziu 

V. B. Nedožerského. Titul baka-
lárky získala na Univerzite Kon-
štantína Filozofa v Nitre v študij-
nom programe manažment kultúry 
a turizmu. V tomto odbore pokra-
čovala aj v magisterskom štúdiu 
a letným semestrom na Universität 
Passau v Nemecku. Už počas štúdia 
pracovala na rôznych pozíciách, 
napríklad ako lektorka v bojnic-
kom zámku, ako recepčná v hoteli 
i ako asistentka projektového ma-
nažéra nadácie Mojmír. Nechýbala 
ani na dobrovoľníckych prácach 
počas festivalu Divadelná Nitra. 
Od januára do augusta 2010 pôso-
bila ako referentka v Nitrianskej 
nadácii Dieťa. Od júla minulého 
roku do nástupu na post riaditeľ-
ky zastávala funkciu referentky 
pre NUTIS – Útvar propagácie a 
cestovného ruchu, referát cestov-
ného ruchu mesta Nitra. Okrem 
nemeckého jazyka ovláda i anglic-
ký a španielsky jazyk. Má rada 
cestovanie a spoznávanie nových 
zaujímavých miest, ich obyvateľov, 
čo ju, ako sama vraví, nesmierne 
obohacuje a prináša nové podnety 
k zamysleniu. Rada tiež fotografuje. 

Vízie do budúcnosti
Aj keď je Petra Štefániková mladá, 
má pomerne jasnú predstavu o tom, 
čo je na poli kultúry v Prievidzi 
potrebné urobiť a akým smerom 
by sa mala uberať: „V minulosti 
som strávila jeden semester v rámci 
vysokoškolského štúdia na Uni-
verzite v Passau, odkiaľ som si 
okrem nových teoretických vedo-
mostí v oblasti manažmentu kultúry 
a nemeckého jazyka odniesla aj 
množstvo prínosných skúseností 
a inšpirácií. Rada by som kultúrne 
dianie v Prievidzi obohatila o rôzne 
etnické podujatia, ktoré oboznámia 
obyvateľov mesta aj s inými zau-
jímavými kultúrami a národmi, 
dala priestor domácim talentom 
a pomohla zachovať rovnovážny 
pomer medzi tradičnou a moder-
nou kultúrou, majoritnými a mi-
noritnými žánrami, nakoľko každý 
z nich má svojich priaznivcov 
a svoje opodstatnenie. V rámci 
vdýchnutia životu do ulíc mesta je 
nevyhnutné získavať spätnú väzbu 
od všetkých zainteresovaných.“

-vrb, foto: archiv ps
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10. 05. Rokovanie s poslancom B. Bucákom ohľadne  
  opravy ihrísk realizovaných mladými ľuďmi 
  v Prievidzi,
 stretnutie s organizátorom cyklistických pretekov,
  rokovanie s akademickým sochárom Dušanom Hagarom 
  k stavu a majetkovej podstate sôch pred 
  Piaristickým kostolom, 
 vedenie rokovania MsR,
 pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta  
  a poslancom M. Bugárom ohľadom výsledkov  
  kontroly v SAD Prievidza, a.s.,
 účasť na celomestskej slávnosti pri príležitosti 
  Dňa matiek organizovanej v Kultúrnom a spoločen- 
  skom stredisku v Prievidzi.

11. 05.  Výberové konanie na funkciu riaditeľa Kultúrneho  
  a spoločenského strediska,
 pracovné stretnutie s vedúcim právnej kancelárie  
  mesta o úprave právnych vzťahov so spoločnosťou  
  Tezas, s.r.o. 

12. 05.  Účasť na rokovaní Rady Združenia miest a obcí  
  hornej Nitry v Bojniciach,
 prijatie majstrov SR v basketbale, starších žiakov  
  BC Prievidza Mládež,
 stretnutie so štatutárnou zástupkyňou evanjelickej  
  cirkvi a. v. Blankou Kostelnou,
 prijatie zástupcov organizátorov Plesu stredoškolákov. 

13.05.   Rokovanie s generálnym riaditeľom SAD Prievidza,  
  a.s., o príprave úpravy grafi konu spojov v MHD  
  Prievidza,
 rokovanie s primátorom mesta Handlová Rudol- 
  fom Podobom o možnosti spolupráce futbalových  
  klubov mesta Prievidza a mesta Handlová.

16. 05.  Stretnutie s riaditeľkou ZŠ na Rastislavovej ul. ohľad- 
  ne realizácie multifunkčného ihriska,
 stretnutie so zástupcami spoločnosti Sinex k návrhu  
  na zriadenie mestskej hlasovej mapy,
 stretnutie so zástupcami neziskovej organizácie Spo- 
  kojnosť k jej činnosti, 
 rokovanie s vlastníkom pozemkov v súvislosti s vý- 
  stavbou parkoviska na Ul. M. Rázusa v Prievidzi,
 pracovné stretnutie k možnosti riešenia evanjelického  
  cintorína v Prievidzi,
 stretnutie s vedúcim ekonomického odboru o súčasnej  
  fi nančnej situácii mesta,
 stránkový deň primátorky. 

17.05.  Stretnutie s vedúcim právnej kancelárie mesta 
  k aktuálnym právnym problémom,
 návšteva olympiády intelektovo nadaných detí v CVČ  
  Spektrum, ktorej organizátorom bola ZŠ na Marián- 
  skej ul. v Prievidzi,
 rokovanie s vedúcou odboru MsÚ o aktuálnych prob- 
  lémoch v školstve,
 stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta k vý- 
  sledkom kontroly v SAD Prievidza, a.s.,
 stretnutie so zástupcami Hornonitrianskych baní,  
  a.s., a Ľubošom Maxinom, k dodávke tepla pre spo- 
  ločnosť PTH, a.s.,
 stretnutie s vedúcou personálneho oddelenia o aktu- 
  álnych výberových konaniach. 

18. - 19. 05.
 Účasť na sneme Združenia miest a obcí Slovenska  
  (ZMOS) v Bratislave.

20. 05. Prijímanie delegácií partnerských miest, účasť na  
  Prievidzských mestských dňoch, oceňovanie význam- 
  ných Prievidžaniek a spoločný večer s delegáciami  
  partnerských miest.

23. 05. Rokovanie so zástupcom Stredoslovenskej vodáren- 
  skej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Petrom Martinkom 
 stretnutie so zástupcom Súkromnej základnej školy  
  so sídlom vo Valaskej Belej k zmene sídla do  
  Prievidze,
 rokovanie so zamestnancami o efektívnosti   
  nákupov cez verejné obstarávanie,
 Stretnutie s redaktorkou Noviniek regiónu Prievidza  
  Katarínou Vráblovou k obsahu novín.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier v Bojniciach oceňovali zdravotné sestry a pôrodné asis-
tentky. Sviatok bol zároveň aj príležitosťou podporiť celoslovenský štrajk sestier.

Sestričky oslavovali, aj štrajkovali

Cena Biele srdce je prestížnym 
a čestným ocenením, ktorým 
komora vyjadruje svoje uznanie 
sestrám a pôrodným asistentkám. 
Symbol srdca charakterizuje sta-
rostlivosť, poznanie a ľudskosť 
a zároveň spája a zjednocuje sestry 
z celého sveta. Regionálna komo-
ra sestier a pôrodných asistentiek 
v Prievidzi pri NsP Bojnice ocenila 
dve kategórie a svoje Biele srdce si 
prevzali: v kategórii sestra, pôrodná 
asistentka – manažérka: Jana Boj-
ková, Katarína Damerová, Alžbe-
ta Drexlerová, Mária Polačeková, 
Ingeborg Olšiaková. V kategórii 
sestra, pôrodná asistentka v praxi: 
Andrea Jánošková, Zita Kršková, 
Dana Marková, Tatiana Poliako-
vá, Renata Prochádzková, Valéria 
Rybárová, Jarmila Schniererová. 
Keďže sestry z celého Slovenska 
už dlhšiu dobu poukazujú na ne-
vyhovujúce pracovné podmienky, 

nedocenenosť a neochotu kom-
petentných tieto problémy riešiť, 
samé sa chopili iniciatívy: „Keď 
sa nepostaráme my o seba, kto sa 
postará o vás?“ Prostredníctvom nej 
predostreli požiadavky, akými sú 
úprava platov, podpora sústavného 
vzdelávania sestier a pôrodných 
asistentiek, stanovenie transpa-
rentného spôsobu a formy kontroly 
dodržiavania personálnych norma-
tívov v zdravotníckych zariade-
niach, možnosť skoršieho odchodu 
do dôchodku, a to po 58. roku veku, 
vytvorenie samostatného odboru 
ošetrovateľstva a jeho začlenenie 
do organizačnej štruktúry MZ SR 
a ďalšie. Svoje požiadavky ofi ciál-
ne odovzdali 17. mája predsedovi 
parlamentu NR SR Richardovi 
Sulíkovi, k čomu sa prezidentka 
SKSaPA Mária Lévyová vyjadrila: 
„Vystúpenie predsedu NR SR bolo 
arogantné, ako aj prístup ministra 

zdravotníctva. Odišiel z výboru, 
klamal pred kamerami o tom, ako 
má všetko už vyriešené. V záve-
re som videla v mnohých očiach 
sklamanie a smútok. Poprosím 
vás, ubezpečte kolegyne, že sme 
na začiatku rokovaní. Nepotrebuje-
me prísľuby, ale konkrétne návrhy 
a termíny do konca septembra.“ 
Petičný výbor čaká v nastávajú-
com období množstvo rokovaní 
a verí, že úsilie bude zúročené 
úspechom, ktorý prispeje k lepšej 
starostlivosti sestier o pacientov.

-vrb, foto: autorka

Cena Biele srdce.
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Spokojnosť, n.o., vznikla 
pred tromi rokmi a od začiat-
ku svojej činnosti pomáha 
mnohým ľuďom a rodinám 
prekonávať problémy. Tak-
tiež ich usmerňuje v získa-
vaní potrebného vzdelania, 
informácií, práce a iných 
nevyhnutných súčastí života. 
Organizátori podujatia 
13. mája 2011 pripravili a 

slávnostne otvorili výsta-
vu v nákupnom centre v 
Prievidzi zameranú na pre-
zentáciu svojej práce s cie-
ľom informovať verejnosť 
o aktivitách za roky 2008 
– 2011. Za tri roky svojej 
existencie má organizácia 
za sebou veľa uskutočnených 
akcií a mnoho osudov ľudí, 
ktorým pomohla. Výstavu 

otvoril obchodný manažér 
SC Korzo Branislav Hulík 
spolu s riaditeľkou organi-
zácie Spokojnosť Monikou 
Dessuet. Vo svojom prího-
vore riaditeľka poďakovala 
všetkým, ktorí počas tohto 
obdobia pomáhali skvalitňo-
vať služby na poli sociálnych 
poskytovateľov hornej Nitry. 
Patria medzi nich i účast-

níci otvorenia, ako vedúca 
prezidentskej kancelárie 
v Banskej Bystrici Ľubomíra 
Riečanová, riaditeľka poboč-
ky Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne v Prievidzi Emília 
Támová, riaditeľka odboru 
sociálnych vecí a rodiny 
z ÚPSVaR Anna Oberfranco-
vá, vedúca oddelenia odbo-
ru sociálnych vecí a rodiny 
Štefánia Hozlárová a tiež 
poslanci mesta Prievidza. 
Výstavné panely počas otvo-
renia zaujali aj návštevníkov 
centra, ktorí si ju mohli po-
zrieť do konca mája. Akcia 
mala byť i výzvou do budúc-
nosti pre neustále skvalitňo-
vanie a rozširovanie služieb 
pre tých, ktorí to potrebujú.

-vrb, foto: autorka

Odprezentovali svoju prácu
Nezisková organizácia Spokojnosť po svojej trojročnej existencii predstavila verejnosti uskutočnené hlavné aktivity 
prostredníctvom výstavy v zábavno-obchodnom centre Korzo v Prievidzi.

Prestrihnutím pásky s obchodným manažérom zábavno-obchodného centra bola výstava otvorená.

Nadácia pre deti Slovenska, 
ako jedna z najväčších mi-
movládnych neziskových 
organizácií s celosloven-
skou pôsobnosťou, vyhlásila 
3. ročník GRANTOVÉHO 
PROGRAMU Škola rodin-
ných fi nancií pre samosprá-
vy, mimovládne, cirkevné, 
rozpočtové a príspevkové 
organizácie. SOŠ v Nová-
koch získala GRANT Školy 
rodinných fi nancií. Cieľom 
schváleného projektu je mo-
derným spôsobom rozvíjať 
fi nančnú gramotnosť mlá-
deže na stredných školách 
a tým zvýšiť aj životnú úro-
veň občanov. Projekt prináša 
metodicky prepracované uče-

nie pre život, má poukázať 
aj na rastúcu osobnú zod-
povednosť za naše fi nančné 
rozhodnutia s cieľom správne 
analyzovať rodinný a osobný  
rozpočet. Jednoducho, bez 
dobrých vedomostí o fi nanč-
nom trhu a jeho tovaroch, 
sa dnes ťažko dajú urobiť 
správne rozhodnutia. Prá-
ve ŠKOLA RODINNÝCH 
FINANCIÍ chce všetkým 
študentom, ktorí o to majú 
záujem, pomôcť zorientovať 
sa v zložitej problematike 
fi nančných produktov.

-Kamila Králová

Moderné vzdelávanie
Finančný trh patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce 
oblasti ekonomiky. Sústavne sa na ňom objavujú nové 
a väčšinou komplikovanejšie produkty. Moderné komu-
nikačné technológie ho robia dostupnejším a zároveň si 
vyžadujú vyššie vedomosti.

Slovenská národná knižni-
ca v spolupráci s vydavateľ-
stvom Forza Music vyhlá-
sili minulý rok v novembri 
medzi knižnicami anonym-
nú súťaž o najlepší scenár 
na vítačku knihy Chlapci 
padli z višne, dievčatá z 
jahody od autorov Gabi-
ky Futovej, Romana Brata 

a ilustrátora Miroslava Re-
gitka. Výhrou bola možnosť 
usporiadať prezentáciu tej-
to knižnej novinky pre deti 
a získať do fondu víťaza 
aj zopár kníh z produkcie 
vydavateľstva Forza Music. 
Porota, v zložení Roman 

Brat, Miroslav Regitko 
a zástupcovia vydavateľ-
stva, zodpovedne hodnotila 
a za najlepší scenár vybrala 
nápad Hornonitrianskej kniž-
nice z pera Vandy Rosen-
bergovej. Potešujúcou sku-
točnosťou je, že prievidzská 
knižnica túto cenu získala 
už druhý raz. A tak sme sa 

počas májového dopoludnia 
prostredníctvom kúzelníka 
Drahoslava Tkáča preniesli 
v priestoroch knižnice 
do tajov mágie. Pričaroval 
menších i starších žiakov, 
detskú psychologičku a aj 
vešticu. Spoločne s autor-

mi diskutovali o príbehoch, 
ktoré sú napísané zvláštnym 
spôsobom. Každý z pohľadu 
dievčaťa i chlapca a zároveň 
bez jednoznačného konca. 
Dávajú teda mladému čita-
teľovi možnosť, aby v ňom 
dej dlhšie rezonoval, rozvíjal 
fantáziu a podnietil snahu 
vytvoriť si ho sám. Počas 

celej akcie vládla príjemná 
a veselá atmosféra a zvedavé 
otázky nemali konca. Je to 
určite výzva i do budúcna.

-vrb, foto: autorka

Knižku privítali s kúzelníkom
Už druhýkrát sa podarilo Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi vyhrať celosloven-
skú súťaž o možnosť prezentácie knižnej novinky. V polovici mája sa za prítomnosti 
autorov knihy aj scenára uskutočnila vítačka.

Vzdelávanie seniorov v Prievidzi
Univerzita tretieho veku v Žiline úspešne pracuje v rámci Ústavu celoživotného vzde-

lávania Žilinskej univerzity od roku 1994. Jej poslaním je prispievať ku skvalitneniu 

života jednotlivcov, poskytnúť občanom i vo vyššom veku priestor pre uspokojovanie 

túžby po poznaní a odborných vedomostiach. Dáva možnosť sebarealizácie a nové-

ho životného naplnenia a vedie k aktivizovaniu tvorivých schopností. Poskytuje tiež 

najnovšie informácie z oblasti vedy a spoločenského diania. Ako neoddeliteľná súčasť 

celoživotného vzdelávania dotvára kontinuitu vzdelávacích možností v každom veku 

života. Štúdium na Univerzite tretieho veku je trojročné a je určené dospelým nad 

45 rokov. Štúdium je záujmové a po absolvovaní sa nezískava akademický titul. Kaž-

doročne ponúka rozmanité spektrum študijných programov, ktorých ponuka sa rok 

od roku mení. V novom akademickom roku 2011/12 dáva Univerzita tretieho veku Žilinskej 

univerzity v Žiline možnosť študovať aj seniorom z Prievidze. Po prvýkrát bude totiž 

otvorená pobočka mimo mesta Žilina. Seniori z Prievidze tak majú možnosť prihlásiť 

sa do niektorého z týchto študijných programov:
Človek a umenie – ľudová tvorba, architektúra, výtvarné umenie, divadlo, foto- 

  grafi a, fi lm a video,
Človek a počítač – program určený pre seniorov od 55 rokov,
Človek a právo – Ústava SR, dedičské právo, daňová sústava, zmluvné vzťahy podľa 

  Občianskeho zákonníka, pracovnoprávne vzťahy.

Prihlásiť sa je možné osobne na sekretariáte detašovaného pracoviska Fakulty riadenia 

a informatiky Žilinskej univerzity na Ul. Bakalárska 2 v Prievidzi v pracovných dňoch 

medzi 8.00 – 13.00 h., alebo elektronicky vyplnením on-line prihlášky dostupnej na 

webovej stránke www.ucv.uniza.sk, kde je možné nájsť všetky potrebné informácie.

Zuzana Šimková, koordinátor U3V, Žilina

Žiť v meste Prievidza pri-

náša svoje plusy a mínusy. 

Otázkou je, ako sa k nim 

postavíme, veď atmosféru 

mesta si tvoríme predsa 

sami. Preto sa v dňoch me-

dzi 20. – 27. júnom mladí 

Prievidžania rozhodli pri-

dať ruku k dielu a vytvo-

riť z nášho mesta krajšie 

a príjemnejšie miesto 

pre život. Počas akcie 

s názvom Mladí pre Prie-

vidzu je možné sa zapojiť 

do pripravených akti-

vít alebo prísť s novými 

a kreatívnymi nápadmi. 

Organizačný tím, zložený 

zo zástupcov viacerých 

mládežníckych organizá-

cii v rámci Fóra detí a mlá-

deže, vám rád poradí, 

ako premeniť váš nápad 

na skutočnosť. Všetky 

dôležité informácie spo-

lu so zoznamom pripra-

vovaných aktivít nájdete 

na našej webovej stránke 

www.mpp.prievidza.sk.

Týždeň dobrovoľníctva alebo sedem dní kreatívnych a dobrých skutkov

Obytný súbor

PIESKY

NADŠTANDARDNÉ BÝVANIE 

ZA ŠTANDARDNÚ CENU

•  Rodinný dom s garážou

•  Cena od 169 000,- € (vrátane DPH, 
pozemku a IS), kompletná realizácia

•  6 pozemkov od 400 m2 
(vrátane komunikácie)

•  informácie – kontakty
www.bergson-lippman.sk 
Bratislava: 0905 250 556 
Prievidza: 0905 271 472

BL final.indd   1 25.5.2011   10:43

N
PD 0080/11



novinkySPRAVODAJSTVO4 SPRAVODAJSTVO

Prievidza už niekoľko ro-
kov spolupracuje so samo-
správami zo zahraničia. Ich 
predstavitelia sa zúčast-
ňujú aj na Prievidzských 
mestských dňoch. Tento 
rok sa tradícia neporušila 
a privítali sme delegácie 
z Poľska, Nemecka, Ta-
lianska, Česka a Slovinska. 
S talianskym mestom Lu-
serno San Giovanni už 
mnoho rokov existuje úzka 
spolupráca a čestní občania 
Prievidze Piergeorgio Ghi-

bo a Claudio Revel nechý-
bali medzi prvými privíta-
nými návštevníkmi. Počas 
stretnutia s primátorkou 
a viceprimátorkou sa dozve-
deli o historickom výročí 
a dôvode tohtoročných osláv. 
Obe dámy privítali ešte 
v ten istý deň aj predstavite-
ľov srbského mesta Valjevo, 
gradonačelnika Zorana Ja-
kovleviča a poslanca Ale-
xandra Rankoviča. 
Počas piatku a soboty pri-
jali aj prezidenta poľského 

Jastrzebie Zdrój Mariana 
Janeckeho so sprievodom. 
Nakoľko majú obe mestá 
mnoho spoločného, hovo-
rili o podmienkach, for-
mách a možnostiach užšej 
spolupráce do budúcnosti. 
Z nemeckého Ibbenbürenu 
pricestovala miestopríse-
diaca Cornelia Ebert spo-
lu so zástupkyňou starostu 
a členom mestskej rady. 
Samozrejme nechýbali 
ani zástupcovia českého 
Šumperku.

Uličkou ľudových remesiel sa 18. a 19. mája na prievidzskom Námestí slobody začalo 
vyvrcholenie osláv 240. výročia Vzbury prievidzských žien. Pokračovalo štvordňo-
vým pestrým kultúrnym programom, ktorý mohli domáci i návštevníci vzhliadnuť 

a zabaviť sa až takmer do nedeľného rána. Súčasťou bolo i prijatie delegácií z part-
nerských miest a oceňovanie žien, ktorým život v Prievidzi nie je ľahostajný a ktoré 
sa zásadným spôsobom pričinili o jej rozvoj v rôznych oblastiach.

I. kategória: CENA PRI-
MÁTORKY MESTA 
PRIEVIDZA
za záslužnú činnosť v pro-
spech mesta Prievidza

Mgr. Kvetoslava Boráková: 
učiteľka literárno-dramatic-
kého odboru ZUŠ L. Stanče-
ka, divadelná ochotníčka, 
recitátorka, kultúrno-vý-
chovná pracovníčka, autor-
ka príležitostných scenárov 
a organizátorka turistických 
podujatí, za rozvoj duševnej 
i telesnej kultúry.
Mgr. Soňa Ciráková: stre-
doškolská učiteľka, dlhoroč-
ná riaditeľka Gymnázia V.B. 
Nedožerského, za výrazný 
podiel na kvalitnej stredo-
školskej výchove.
Mgr. Amália Lomnická: 
kultúrno-výchovná pracov-
níčka, dlhoročná riaditeľka 
Regionálneho kultúrneho 
centra v Prievidzi, kultúr-
no-výchovná pracovníčka 
v oblasti amatérskej a pro-
fesionálnej výtvarnej tvorby 
a ľudovej umeleckej výroby, 
organizátorka významných 
kultúrnych podujatí, festi-

valov, prehliadok a výstav, 
za rozvoj kultúry a zacho-
vávanie tradícií.
Mgr. Anastázia Kubová: 
kultúrno-výchovná pracov-

níčka, spoluautorka viace-
rých odborných publikácií 
v oblasti dokumentácie 
osobností z oblasti umenia 
a kultúry, bývalá metodič-
ka pre umelecký prednes 
a hovorené slovo, členka 
odborných porôt, spoluor-
ganizátorka Hornonitrian-
skych folklórnych slávností, 
prehliadok, súťaží, festivalov 
a odborných školení, porad-
kyňa v oblasti umeleckého 
prednesu a rétoriky na úse-
ku občianskej obradovosti, 
za rozvoj kultúry a občian-
skej obradovosti.
Magdaléna Malichová: 
dlhoročná odborná pracov-
níčka Centra voľného času 
Spektrum, fotografka, ve-
dúca fotoklubu Junior, za-
kladateľka mládežníckeho 
parlamentu, organizátorka 
podujatí pre deti a mládež,  
za podiel na výchove mladej 
generácie.

PhDr. Barbora Matáková: 
historička umenia, odbor-
ná pracovníčka na úseku 
ochrany kultúrneho dedič-
stva, organizátorka netra-
dičných kultúrnych podujatí 
zameraných na propagáciu 
sakrálnych stavieb a iných 
nehnuteľných a hnuteľných 
kultúrnych pamiatok, spo-
luautorka publikácií zame-
raných na popularizáciu 
kultúrnych pamiatok mesta, 
za rozvoj kultúry a propa-
gáciu kultúrnych pamiatok.
Vlasta Petrášová: učiteľ-
ka na dôchodku, bývalá 
riaditeľka materskej školy, 
za celoživotnú prácu s deťmi 

pri príležitosti významného 
životného jubilea 80 rokov.
II. kategória: PAMÄTNÝ 
LIST
za spoluprácu a podiel 
na rozvoji mesta Prievidza 
Mgr. Beáta Cmarková: 
zástupkyňa riaditeľa III. 
ZŠ na Ul. S. Chalupku, za 
aktívny podiel na zabez-
pečovaní potrieb športo-
vých tried a výchovu mla-
dej športovej generácie.

Gabriela Čechová: predsed-
níčka Základnej organizácie 
Slovenského zväzu zdravot-
ne postihnutých č.1, členka 
speváckej skupiny Nádej 
a divadielka Nezábudka, 
za podiel na organizova-
ní kultúrno-osvetových, 
vzdelávacích a osvetových 
podujatí pre zdravotne po-
stihnutých obyvateľov mesta.
Jana Drozdová: pracovníč-
ka Pohrebnej služby Tezas, 
s.r.o., za dlhoročnú prácu 
na úseku občianskej obrado-
vosti a starostlivosti o mest-
ský cintorín.
Mgr. Mária Hausnerová: 
plavkyňa, trénerka plávania, 

za výchovu mladých talentov 
a reprezentáciu mesta na pla-
veckých súťažiach veteránov.
Jitka Hejtmánková: uči-
teľka materskej školy, cvi-
čiteľka pohybovej výcho-
vy, za organizátorskú prácu 
na športovo-spoločenských 
podujatiach.
Mgr. Anna Jarábková: stre-
doškolská učiteľka Obchod-
nej akadémie v Prievidzi, 
za dlhoročnú prácu s mláde-

žou v oblasti telesnej výchovy.
PaedDr. Gabriela Mello-
vá: stredoškolská učiteľka, 
za poradnú činnosť v edičnej 
oblasti, oblasti umeleckého 
prednesu a rétoriky na úse-
ku občianskej obradovosti, 
a tiež za prácu v odborných 
porotách na prehliadkach 
a súťažiach v umeleckom 

prednese poézie a prózy 
a zvyšovanie kvality ob-
čianskej obradovosti.
Anna Nedeliaková: učiteľka 
na dôchodku, členka Diva-
delného súboru A pri KaSS 
v Prievidzi, recitátorka, 
za dlhoročné pôsobenie v ob-
lasti ochotníckeho divadla  
a recitáciu na kultúrno-spo-
ločenských podujatiach.
Mgr. Mária Prelovská: 
učiteľka ZŠ na Ul. Malo-
necpalskej, za dlhoročnú 
pedagogickú činnosť v ob-
lasti telesnej výchovy.
Mária Šimková: býva-
lá pracovníčka Domu detí 
a mládeže, za dlhoročnú 
záslužnú činnosť v oblas-
ti dievčenského skautingu, 
zmapovanie histórie skau-
tingu na hornej Nitre, jeho 
najstaršieho obdobia i znovu-
obnovenie činnosti v 90-tych 
rokoch minulého storočia.
Bohumila Šuniková: pred-

sedníčka denného centra 
Píly, členka speváckej sku-
piny Nádej, za organizátor-
skú prácu v oblasti kultúrno-
-spoločenských aktivít pre 
seniorov.
Vlasta Švikruhová: členka 
Olympijského klubu, členka 
Nadácie Orchidamos Slova-
kia, n. o., dlhoročná športo-

vá funkcionárka, za podiel 
na organizovaní význam-
ných športových podujatí 
a zabezpečovanie činnosti 
športových klubov.
Margita Tomková: pred-
sedníčka denného centra 
v Hradci, bývalá ekonómka 
odboru kultúry, za dlhoročnú 
prácu pri organizovaní kul-
túrno-spoločenských podu-
jatí v časti Hradec.
Božena Vidová: predsed-
níčka Základnej organi-
zácie Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých 
č. 2, za zabezpečovanie ak-
tivít pre zdravotne postihnu-
tých spoluobčanov.

stranu pripravila: -vrb, foto: autorka

Výročie vyvrcholilo Prievidzskými mestskými dňami

Primátorka prejavila úctu Prievidžankám

Vzbura prievidzských žien je v histórii mesta dôležitým medzníkom. Dokazuje, že i krehké ženy, ako sa im zvykne 
hovoriť, môžu zásadne zvrátiť a posunúť dejiny. Pri príležitosti tejto historickej udalosti ocenila primátorka Ka-
tarína Macháčková obyvateľky mesta, ktoré pri svojich každodenných povinnostiach venovali svoj čas záslužnej 
činnosti v rôznych oblastiach života. 

Viceprimátorka Prievidze 
Helena Dadíková 18. mája 
v rámci Prievidzských mest-
ských dní 2011 prijala ľudo-
vých umelcov zo Slovenska
i zahraničia, ktorí pri-
šli predstaviť svoju prácu 
a výrobky pre ich zachovanie 
budúcim generáciám. Pripo-
menula, že ľudové remeslo 
prežíva v súčasnosti veľkú 
renesanciu, pretože pred-
stavuje protipól neosobnej 
priemyselnej výroby a sku-
točná práca rúk sa stáva čoraz 

hľadanejšou a vzácnejšou. 
Poďakovala za ich lásku, po-
zitívnu energiu i čas, ktorý 
neúnavne vkladajú do svojich 
výrobkov, čím šíria kultúrne 
tradície vyrastajúce 
z pevných historic-
kých koreňov so za-
chovaním národnej 
identity. Súčasťou 
slávnostného prija-
tia bol i zápis umel-
cov do pamätnej 
knihy. Prievidžania 
i návštevníci mesta 

si toto podujatie už obľúbi-
li a podľa ich vyjadrení by 
v budúcnosti radi navštívili 
Uličku ľudových remesiel aj 
počas víkendu.

Na radnici prijali ľudových umelcov

S cieľom vyzdvihnúť, podporiť a zachovať ľudovú remeselnú činnosť i pre budúce 
generácie sa v Prievidzi tradične uskutočnila Ulička ľudových remesiel. Aj tento rok 
začala slávnostným prijatím majstrov v obradnej sieni mesta. 

Prišli aj zahraniční hostia

Primátorka Katarína Macháčková s ostatným vedením privítala zástupcov part-
nerov zo zahraničia počas mestských dní na pôde Prievidze. Zúčastnili sa nielen 
na ich ofi ciálnom otvorení, ale spoločne diskutovali aj o možnostiach ďalšej spolupráce.

Helena Dadíková ofi ciálne privítala umelcov.
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9. 5. 2011
V rámci zábavy liezli po lešení
23.45 h. Strážnik prevádzky na Bojnic-
kej ceste oznámil, že na streche skladu 
potravín sa nachádza neznáma osoba, 
ktorá sa pred ním schovala a mal oba-
vu z možného trestného činu. Hliadky 
MsP na mieste zistili dve osoby, ktoré 
po pristavenom lešení zliezali zo stre-
chy. Išlo o mužov, ktorí boli značne 
pod vplyvom alkoholu a nemali pri sebe 
žiadne prostriedky, ktorými by mohli 
poškodiť budovu. Išlo o 27-ročného 
obyvateľa Prievidze a 33-ročného oby-
vateľa Lehoty pod Vtáčnikom. Uviedli, 
že na strechu vyliezli zo zábavy, lebo 
v zamestnaní sú zvyknutí pohybovať 
sa po lešení. Po preverení ich osobných 
údajov a napomenutí z miesta odišli. 

10. 5. 2011
Rušenie verejného 
poriadku bezdomovkyňou
13.25 h. V priestoroch 
ÚPSVaR sa nevhodne sprá-
vala žena, ktorá bola zjav-
ne pod vplyvom alkoholu 
a svojím správaním narúšala 
verejný poriadok. Išlo o bezprí-
strešnú Moniku B., ktorú hliadka 
MsP dôrazne upozornila na pravidlá 
slušného správania.

11. 5. 2011
Ukradli aj to, čo bolo prizvárané
14.00 h. Časť parovodnej plošiny v blíz-
kosti Ciglianskej cesty padla za obeť 
zlodejom železa. Hliadka MsP zistila, 
že neznámi páchatelia odpílili väčšiu 
časť kovovej konštrukcie schodov vedú-
cich k ventilom parovodného potrubia. 
Spôsobená škoda je predmetom vyčísle-
nia a do jej presného stanovenia je vec 
v objasňovaní MsP. 

13. 5. 2011
Predčasná oslava 
predznamenala problémy
22.05 h. Nájomníkov ubytovne 
na Nábrežnej ulici rušila hudobná pro-
dukcia, ktorá vychádzala z jedného z by-
tov. Hliadka MsP na základe oznámenia 
zistila, že priestupku na úseku verejného 
poriadku sa dopustila obyvateľka mesta 
(1979), ktorá v predstihu oslavovala 
svoje narodeniny. Prítomné osoby boli 
značne pod vplyvom alkoholu. Vec je 
v riešení MsP. 

15. 5. 2011
Agresívny zákazník
05.30 h. Vodič taxislužby viezol zá-
kazníka, ktorý mu v podnapitom stave 
odmietal zaplatiť za odvoz. Urážal ho 
a svoje konanie ukončil vyhrážaním, 
po ktorom z taxíka ušiel do centra mesta. 
Na základe popisu hliadka MsP podo-
zrivého z priestupku vypátrala. Išlo 
o Mareka G. (1988) z okresu Prievidza, 
ktorý poškodenému vyplatil dlžnú sumu 
za odvoz. K hrubému správaniu sa 
priznal a priestupok bol prerokovaný 
uložením blokovej pokuty. 

Priskoro na hnev i alkohol
22.55 h. Hliadka počas kontroly parku 
na Námestí slobody zaregistrovala roz-
bitie skla, ktoré smerovalo od Trojičného 
stĺpu. Na tom mieste sa nachádzala 
maloletá N. O. (1997), ktorá rozbila 

sklenený kahanec z pomníka. 
Podľa jej slov dôvodom malo 

byť to, že bola „nahnevaná 
na všetkých chalanov“. Ná-
sledná orientačná dychová 
skúška u nej preukázala 
požitie alkoholu v objeme 

0,48 promile. Ďalej hliad-
ka vykonala dychovú skúšku 

u ďalších prítomných osôb, ktoré sa 
nachádzali na mieste spolu s maloletou. 
D. F. (1995) bolo namerané 0,23 pro-
mile a ďalšej maloletej D. H. (1998) až
0,40 promile. Požitie alkoholu malo-
letých aj mladistvých osôb bude mať 
postih v zmysle zákona. 

20. 5. 2011
Vlámali sa do školy
07.40 h. V ranných hodinách bolo zis-
tené poškodenie vchodových dverí ZŠ 
na Malonecpalskej ulici. Hliadka MsP 
na mieste zistila, že ide o podozrenie 
z pokusu krádeže vlámaním, pričom 
predbežná škoda na dverách presiahla 
sumu 700 eur. Vec na mieste prevzala 
hliadka OO PZ.

22. 5. 2011
Autoumyváreň je lacnejšia
09.55 h. Obyvateľ mesta oznámil, že 
pred bytovým domom niekto umýva 
saponátom osobné motorové vozidlo. 
Hliadka MsP na mieste zistila Jozefa M. 
(1972) z Prievidze, ktorému za znečis-
ťovanie verejného priestranstva uložila 
pokutu v blokovom konaní. 

-Ľubomír Pomajbo,
náčelník MsP Prievidza
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Vedenie Materskej školy 
na Ulici V. Clementisa 
v spolupráci s Mestskou po-
líciou v Prievidzi 19. mája 
2011 zorganizovalo besedu 
pre škôlkarov. Dvaja policajti 
a jedna policajtka, ktorí na-
vštívili našu materskú školu, 

vysvetlili deťom napríklad, 
ako by mali chodiť cez ces-
tu a prečo sa nemôžu baviť 
s cudzími ľuďmi. Pomohli 
pani učiteľkám vyriešiť 
i spory medzi chlapcami, 
ktorí sľúbili, že sa polepšia. 
Odpovedali tiež na mnohé 

detské otázky, prípadne rea-
govali na rôzne postrehy detí. 
Našich malých nezbedníkov 
ale očividne viacej zaujala 
ukážka používania pút, obuš-
ka a píšťalky. S radosťou si 
vyskúšali nepriestrelnú vestu 
a pozatýkali niekoľko svojich 
kamarátov. Najviac sa im 
však páčil výcvik policaj-
ného psa a ukážka zadržania 
zlodeja.
Touto cestou by sme chceli 
poďakovať mestským poli-
cajtom za osvetu v oblasti 
ochrany a bezpečnosti. Mož-
no práve vďaka ich prítom-
nosti v našej materskej škole 
sa z niektorých našich škôl-
karov raz stanú ochrancovia 
zákona.

-Darina Bátorová, foto: autorka

Škôlkari besedovali s policajtmi
Beseda s príslušníkmi mestskej polície znamenala pre deti nielen informácie o pre-
vencii, ale aj vyriešenie existujúcich konfl iktov.

Deťom sa páčil výcvik policajného psa.

Víťazom turnaja sa stali 
strelci z MsP Nitra (628 bo-
dov). Príslušníci MsP Prie-
vidza v silnej konkurencii 
12 zúčastnených družstiev 
obsadili druhé miesto s ná-
strelom 546 bodov. Na tre-
ťom mieste sa umiestnilo 
družstvo MsP Komárno 
s 539 bodmi. V súťaži jed-
notlivcov dominoval domáci 
Karol Zsapka (173 bodov), 
druhé miesto obsadil Mgr. 
Vít Zajac z MsP Prievidza 
(168 bodov) a na treťom 
mieste skončil Jozef Gajdo-
šík z MsP Nitra (168 bodov), 
kde rozhodol lepší nástrel 
V. Zajaca v combat streľbe. 
Podujatia sa pravidelne zú-

častňujú aj mestskí policajti 
z maďarského Komáromu 
a príslušníci maďarskej po-
lície, čiže súťaž mala i me-
dzinárodnú účasť. Všetci 

účastníci strávili piatkové 
dopoludnie v priateľskej at-
mosfére a športovom duchu.
 

-Ľubomír Pomajbo, foto: MsP

Strelci MsP Prievidza úspešní v Komárne
V piatok 20. júna 2011 sa družstvo Mestskej polície Prievidza v zložení M. Hrabaj, 
V. Zajac, P. Šmelko a I. Mikula zúčastnilo 14. ročníka streleckej súťaže o putovnú 
cenu primátora mesta Komárna v streľbe mestských policajtov zo služobných zbraní 
– neofi ciálnych majstrovstiev SR v streľbe mestských polícií.

Informácia pre daňových dlžníkov

Príjmy z miestnych daní, z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

sú dôležitým fi nančným zdrojom mesta a používajú sa na plnenie jeho základných 

úloh. Mesto však eviduje vysoký počet občanov a podnikateľov, ktorí si neplnia daňové 

povinnosti, čím medziročne dochádza k nárastu daňových nedoplatkov. Najvyšší počet 

dlžníkov je evidovaný z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Vzhľadom k tomu, že k dobrovoľnému plneniu nedochádza ani na základe zasielaných 

výziev, mesto bude u takýchto daňových dlžníkov vykonávať úkony na zabezpečenie 

týchto príjmov do rozpočtu mesta, a to exekučným konaním. Daňoví dlžníci budú 

z uvedeného dôvodu znášať aj náklady exekučného konania.

Pozor na podvodníkov

MsP opäť zaznamenala pokus o podvodné vylákanie hotovosti od seniorov. 81-ročnú 
starenku na Ul. T. Vansovej zastavila posádka vozidla a prihovorila sa jej žena, ktorá 
tvrdila, že je z Českej republiky. Hľadala cestu do NsP Bojnice, kde mali vraj „operovať 
jej príbuzného“, čo je klasický scenár podvodu. Žena žiadala, aby starenka nasadla 
do auta a ukázala im cestu. Tá však bola o podobných prípadoch informovaná a vyho-
vorila sa, že potrebuje užiť lieky. V tejto súvislosti upozorňujeme, aby obyvatelia mesta 
nepodceňovali akýkoľvek pokus o vylákanie hotovosti. V takomto prípade sa snažte 
zapamätať najmä evidenčné číslo vozidla, na ktorom sa podvodníci pohybujú. Akékoľvek 
podozrivé správanie oznámte na bezplatnú linku MsP 159.

-Ľubomír Pomajbo
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Od štyroch rokov ste začali 
s kreslením. Mali aj vaši 
rodičia umelecké sklony?  
- Otec vedel pekne, ozdobne 

písať. Mama, keď videla, že 
ma kreslenie baví, hľadala 
spôsob, ako ma podporiť. 
Prihlásila ma do ľudovej 
školy umenia, kde chodili 
deti až po tom, čo začali na-
vštevovať základnú školu. 
Hoci som mal vtedy len šesť 
rokov a do školy som ešte ne-
chodil, akademická maliarka 

Magdaléna Štrompachová si 
ma tam ponechala. So svo-
jím manželom akademic-
kým maliarom Ľudovítom 
Štrompachom založila prvý 
výtvarný odbor na Ľudovej 
škole umenia v Prievidzi, 
v ktorom od roku 1964 do 
roku 1973 pôsobila ako vý-
tvarná pedagogička. Študo-
vala na Kráľovskej výtvar-

nej akadémii v Budapešti. 
Vytvorila veľké množstvo 
výtvarných diel, ktoré sa 
nachádzajú v Maďarsku, 
na Slovensku, v Rakúsku a 
v Nemecku. Tam som získal 
veľmi dobré základy.

Ako sa vyvíjal váš život 
ďalej?  
- Pokračoval som v štúdiu 
na Škole umelecko-priemy-

selnej v Kremnici, v odbore 
kováčstvo. Tam som sa zo-
známil s prácou so železom. 
Po úspešnom skončení školy 
som pracoval ako reštaurá-
tor na Bojnickom zámku, 
kde som pôsobil jedenásť 
rokov. Za tú dobu som mal 
možnosť pracovať na veľ-
kom množstve historických 

a umeleckých predmetoch 
pri ich obnove alebo oprave.  
V súčasnosti sa venujete 
hlavne výrobe dekoratív-
nych nožov. Z akých mate-
riálov ich vyrábate?
- Nôž je jedným z najstarších 
a najuniverzálnejších nástro-
jov. V priebehu ľudskej histó-
rie sa vyrábal z rôznych ma-
teriálov. Ku každému nožu 

pristupujem individuálne 
a tvorím z neho unikát. Če-
peľ vyrábam z damaškovej 
ocele. Je to veľmi kompaktný 
materiál, ktorý má nerovno-
merné zloženie, ale viac či 
menej pravidelnú vnútornú 

štruktúru. Najtypickejšia 
vlastnosť damašku je jeho 
vzhľad. Po vybrúsení, nalep-
taní a vyleštení povrchu vy-

nikne jeho vnútorná vrstvená 
štruktúra. Je na prvý pohľad 
nápadná dekoratívnou kres-
bou. Damašková oceľ má 
vynikajúce aj mechanické 
vlastnosti. Je odolná proti 
prelomeniu, má odolnosť 
voči opotrebovaniu s vy-
sokou rezivosťou. Rukoväť 

zvyčajne pripravujem z paro-
hu jeleňa a vyzdobím reliéf-
nou rytinou. Časť rukoväte 
a niekedy aj celú sa snažím 

poprerezávať. Je to veľmi 
náročná práca, ktorú väčšina 
majstrov ani nevykonáva.
Ku kvalitnému nožu patrí 
aj pekné púzdro. Je jeho 
výroba rovnako náročná? 
- Púzdro zvyčajne vyrábam 
z čerešňového alebo lipového 
dreva, aby sa čepeľ nezniči-

la. Na drevo upevním jelení 
paroh, čím bude púzdro s ru-
koväťou pôsobiť kompaktne. 
A následne použijem kožu 
z krokodíla alebo z raje. Tým 
získa nôž na exkluzivite 
a originalite. Napríklad te-
raz pracujem na noži, ktorý 
má tŕň (pokračovanie čepe-
le v rukoväti noža) v tvare 

reťaze, nakoľko je rukoväť 
perforovaná a je cez ňu mož-
né vidieť. A práve na tom si 
dávam veľmi záležať, aby 
vynikol každý, aj ten naj-
menší detail. 
Venujete sa aj reštaurova-
niu historických chladných 
a palných zbraní. Vyskúša-

li ste vyrobiť aj iné pred-
mety okrem nožov?  
-Samozrejme, výroba nožov 
ma láka najviac, ale už som 
vyrobil aj celý príborník, 
rôzne umelecké predme-
ty, umelecké prachovnice 
na čierny prach z parohu ale-
bo mechanické postavičky. 
Za všetky môžem spomenúť 

kord pre monacké knieža Al-
berta II, ktorý som vyrobil 
pri príležitosti jeho návštevy 
Slovenskej republiky v roku 
2002. 

-Jozef Čičmanec, 
foto: archív B. S., T. J. a autor

Z Poluvsia do celého sveta
Nadanie mal od malička. Ľudovú školu umenia začal navštevovať o rok skôr ako iné deti a umenie ho nakoniec 
sprevádza celým životom. Dnes sa venuje hlavne výrobe dekoratívnych nožov a umeleckých predmetov. Jeho diela 
majú v zbierkach významné osobnosti a politici, ako napríklad monacké knieža Albert II alebo prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič. V súčasnosti žije a pracuje v Poluvsí. Majster Boris Schubert má dar, ktorým mení 
beztvaré veci na neopakovateľné umelecké diela.    

Monacké knieža Albert II.(vpravo) pozdravil Borisa Schuberta počas výstavy La Magie Slovaque. Boris Schubert pri tvorivej práci na rukoväti noža.

Majstrovské dielo. Do detailov prepracovaná rukoväť noža 
z jelenieho parohu s ukončením zo slonoviny.

Nôž venovaný prezidentovi 
Ivanovi Gašparovičovi k jeho 70. narodeninám 
od Tomislava Jurika z dielne Borisa Schuberta.
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XVIII. ročník Memoriálu 
Alexandra Schuta

VÝSLEDKY BC PRIEVIDZA 
MLÁDEŽ NA MAJSTROV-
STVÁCH SLOVENSKA STARŠÍCH 

MINIŽIAKOV.

Prievidza – BSC Bratislava 33:22, 
Prievidza – Levice 59:21, Prie-
vidza – Žilina 31:40, Prievidza 
– Spišská Nová Ves 36:30, Prie-
vidza – Poprad 39:11.

ZOSTAVA PRIEVIDZE: 
Jozef Pitelka, František Kolár, 
Marek Mičo, Branislav Hromada, 
Matúš Gašparík, Adam Hronský, 
Oto Petráš, Daniel Hupka, Adam 
Čepko, Michal Kováč, Tomáš 
Kračmer, Jozef Huljak, Kristián 
Lukáč, Matúš Magdolen, Jakub 
Mokráň, Lukáš Janíček, Dominik 
Mikuláš.

Konečné poradie: 
1. Žilina, 2. Prievidza, 3. Spiš. N. 
Ves, 4. Levice, 5. BSC Bratislava, 
6. Poprad. 

Výsledky fi nálového turnaja 
Memoriálu Alexandra Schuta: 
Dart club – Just for Fun 42:24, Po-
uličná katastrofa – Devils 12:32, 
Break – Just for Fun 32:31, Pou-
ličná katastrofa – Dart club 15:28, 
Break – Devils 10:22, Pouličná 
katastrofa – Just for Fun 25:33, 
Dart club – Break 27:17, Devils 
– Just for Fun 32:21, Pouličná 
katastrofa – Break 28:23, Devils 
– Dart club 20:19.

Konečné poradie: 
1. Devils 8 b, 2. Dart club 7 b, 
3. Just for Fun 5 b, 4. Pouličná 
katastrofa 5 b, 5. Break 5 b.

„Pred šampionátom som dúfal, že 
získame cenný kov a potvrdíme, 
že v stredoslovenskom regióne sa 
kvalitne pracuje s basketbalovou 
mládežou. Získaná strieborná me-
daila nás všetkých veľmi potešila. 
Výrazne nám k úspechu pomohlo aj 
vynikajúce povzbudzovanie našich 
fanúšikov,“ povedal po šampionáte 
tréner Prievidze Marek Bulík. Ten 
sa mohol oprieť o výbornú obranu 
svojich zverencov a v útoku hlavne 
o kvalitné individuálne výkony 
dvojice Matúš Gašparík a Domi-
nik Mikuláš. Obaja si od trénerov 
zúčastnených družstiev vyslúžili 

nomináciu do prvého tímu hviezd 
fi nálového turnaja.
Mladí Prievidžania vyhrali v Spiš-
skej Novej Vsi štyri zápasy, prehrali 
len jeden duel, a to s majstrovskou 
Žilinou.
„Žilina bola poraziteľná, žiaľ, ne-
zvládli sme tretiu štvrtinu, ktorú 
sme prehrali 2:13. Ale ako som 
spomínal, aj striebro je pekným 
úspechom pre náš kolektív, klub 
i mesto,“ zakončil tréner Marek 
Bulík, ktorému asistoval jeho brat 
Tomáš. 

-bb, foto: archív klubu

Starší minižiaci Prievidze so striebornými medailami
Mladé nádeje BC Prievidza Mládež majú ďalšiu medailu. Po starších žiakoch, ktorí sa stali majstrami Slovenska, si cenný kov na fi nálovom 
turnaji republikového šampionátu vybojovali aj starší minižiaci prievidzského basketbalového klubu. Zverenci trénera Mareka Bulíka sa 
stali v Spišskej Novej Vsi vicemajstrami Slovenska, keď prehrali v šesťčlennej konkurencii len s majstrovskou Žilinou. 

V prievidzskej športovej hale vy-
vrcholil 18. ročník Memoriálu 
Alexandra Schuta v basketbale 
neregistrovaných hráčov, do ktoré-
ho sa celkovo počas apríla a mája 
zapojilo dvadsaťsedem tímov. „Je 
to o dva viac ako vlani. Teší nás, 
že záujem o tento turnaj je stále 

vysoký a pravidelne máme veľa 
prihlásených družstiev. Boli tu 
tímy nielen z Prievidze, ale aj 
z Handlovej, Kocurian, Nedožier-
-Brezian, Ráztočna či Kanianky. 
Svedčí to o tom, že v Prievidz-
skom okrese je basketbal stále 
veľmi populárny. Aj vďaka tomuto 

turnaju si fanúšikovia basketbalu 
môžu vyskúšať, aké je to zahrať si 
priamo na extraligovej palubovke,“ 
prezradil Jozef Dadík, hlavný or-
ganizátor turnaja.Spomedzi takmer 
tridsiatky kolektívov zaujal najmä 
jeden. „Mali sme aj rýdzo ženské 
družstvo z Handlovej, ktoré bolo 
nielen ozdobou skupiny, ale aj celé-
ho turnaja. Dievčatá síce nevyhrali 
ani jeden zápas, no zahanbiť sa 
nenechali. Výborne pálili najmä 
spoza oblúka, v jednom zápase 
dali súperom až sedem trojok,“ 
uviedol Dadík.

Dráma na záver
Do fi nálovej skupiny Memoriálu 
Alaxandra Schuta sa prebojovalo 
päť víťazov základných skupín: 
Break, Devils, Pouličná katastrofa, 
Dart club a Just for Fun. Tí si to 
potom rozdali systémom každý 
s každým o celkové prvenstvo. 
Napokon ho vybojovali hráči De-
vils, ktorí tak obhájili vlaňajší tri-
umf. Druhé skončilo družstvo Dart 
club a tretí bol celok Just for Fun. 
Víťazný tím hral v zostave: Milan 
Kiripolský, Mário Boor, Dušan 

Doubek, Viliam Rohovský, Ma-
roš Gajdošík, Lukáš Šutka, Peter 
Ondro a Stanislav Tomka. 
„Finálová skupina priniesla 
vynikajúce súboje. Skutočným 
vyvrcholením turnaja bol posledný 
zápas, v ktorom sa rozhodova-
lo o celkovom triumfe. Stretli sa 
v ňom Dart club a Devils. Pol-
čas vyhralo mužstvo Devils 11:1 
a zdalo sa, že je rozhodnuté. Lenže 
hráči Dart clubu sa po prestávke 
vzchopili. Zdramatizovali zápas 
a keby záverečný pokus Polerecké-
ho skončil v koši, mohli sa dokonca 
tešiť z víťazstva,“ opísal záver 
turnaja jeho hlavný organizátor.

Najlepší jednotlivci
Na turnaji ocenili aj najlepších 
jednotlivcov. All stars turnaja tvo-
rili: Peter Ondro (Devils), Matúš 
Mečiar (Break), Anton Pánis (Just 
for Fun), Peter Bárta (Pouličná 
katastrofa) a Milan Polerecký 
(Dart club).

-bb, foto: archív M.K.

Devils obhájili prvenstvo na tradičnom memoriáli
Memoriál Alexandra Schuta v basketbale neregistrovaných hráčov 
vyvrcholil veľkou drámou. V poslednom zápase, ktorý bol priamym 
bojom o prvenstvo, Devils zvíťazili nad Dart clubom o jediný bod.

Starších žiakov BC Prievidza 
Mládež, čerstvých majstrov 
Slovenska, prijali v Mestskom 
dome dve najvyššie predstavi-
teľky mesta Prievidza: primá-
torka Katarína Macháčková 
a viceprimátorka Helena Da-
díková. Primátorka Prievidze 
chýbala na samotnom fi ná-
lovom turnaji majstrovstiev 
Slovenska v prievidzskej City 
aréne pre zahraničnú cestu, no 
výsledky mladíkov BC po-
zorne sledovala. „Komuniko-
vala som s Petrom Hupkom, 
predsedom predstavenstva BC 

Prievidza Mládež, ktorý mi 
posielal prostredníctvom sms 
správ informácie o účinkovaní 
našich chlapcov na šampioná-
te. Bola som nesmierne rada, 
že sa darilo aspoň im, keď už 
nie slovenským hokejistom 
na majstrovstvách sveta. Veľ-
mi ma potešilo, že druhýkrát 
po sebe získali titul majstrov 
Slovenska,“ uviedla primátor-
ka Prievidze, ktorá chlapcom 
i trénerovi Ivanovi Chrenkovi 
udelila ďakovný list. Vicepri-
mátorka Prievidze prežívala 
šampionát ešte intenzívnejšie. 

Osobne chodila povzbudzovať 
prievidzské nádeje. 

-bb

Primátorka prijala majstrov Slovenska
Dve najvyššie predstaviteľky Prievidze pozorne sledovali vystúpenie starších žiakov 
BC Prievidza na fi nálovom turnaji majstrovstiev Slovenska v basketbale.

Starší žiaci BC Prievidza
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.

Mladé nádeje BC Prievidza Mládež.

Víťaz turnaja Devils.

COMpUTER.LANd
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V Rimavskej Sobote sa usku-
točnili majstrovstvá Slovenska 
v džude mladších žiakov a druž-
stvá starších žiakov. Štartovali tu 
aj štyri nádeje z TJ Sokol Prie-
vidza. Timotej Čéry bol medzi 
mladšími žiakmi do 42 kg štvrtý, 
keď nezvládol zápas o bronz. 
V kategórii mladších žiakov 
do 38 kg obsadil Peter Volkov 
siedme miesto. Starší žiaci bojo-
vali o medaily v súťaži družstiev. 
V tíme z mesta Martin hosťovali 
dvaja Prievidžania: Ján Matiaš 
(do 46 kg) a Matej Škultéty 
(do 50 kg), ktorí sa spolu s ďal-
šími mladými nádejami z Turca 
tešili zo zisku majstrovského 
titulu. Postupne sa im podarilo 
poraziť kvalitné družstvá Tr-
navy, Rimavskej Soboty, STU 
Bratislavy a Michaloviec. 

Na nováckom jazere sa konali 
Majstrovstvá Slovenska v rých-
lostnej kanoistike na dlhých tra-
tiach. Štartovalo na nich 170 pre-
tekárov zo 16 oddielov. Kvalitné 
výsledky na domácej vode podali 
novácki kanoisti. Na šampionáte 
sa ich predstavilo síce len deväť, 
no získali spolu sedem titulov 
majstra Slovenka, tri druhé 
miesta a jedno tretie. Dvojná-
sobnými zlatými medailistami 
na 5000 m dlhej trati sa stali: 
Denis Myšák, Nikola Zatlkajová, 
Lenka Oršulová a po jednom titu-
le získali aj Jakub Ďuriš i Patrícia 
Drienovská. Na druhom mies-
te sa z Nováčanov umiestnili: 
Veronika Mokrá, Jakub Ďuriš, 
Michal Ďuriš a tretia skončila 
Natália Tkáčová. KRK Nováky 
obsadil v hodnotení družstiev 
tretie miesto za Šamorínom 
a Komárnom.

V Trnave na piatom kole Sloven-
ského pohára v kickboxe dosiahla 
solídne výsledky trojica borcov 
z ŠK Kickbox Idranyi Prievidza. 
Na hornú Nitru sa vrátili s dvomi 
prvenstvami a jedným tretím 
miestom. 
Prvé miesta získali Silvia Pá-
lešová (kategória lowkick 
do 60 kg) a Martin Pánis (low-
kick do 75 kg), tretí bol Adrian 
Valentín (lowkick do 81 kg).
„Pre Valentína to bola súťažná 
premiéra. Podal kvalitný vý-
kon podložený disciplínou, aký 
som ešte u nováčika nevidel. 
V prvom zápase prehral na body, 
no súboj o tretie miesto s oveľa 
skúsenejším borcom vyhral, keď 
ho knokautoval na konci prvého 
kola. Pálešovej a Pánisovi žiadny 
zo súperov nenastúpil do ringu, 
a tak vyhrali bez boja,“ uviedol 
Vladimír Idranyi, tréner a šéf 
ŠK Kickbox Idranyi Prievidza.

Športový servis

Kickbox

Džudo

Kanoistika

Od ranného detstva mala Norika 
k hudbe a spevu veľmi blízko, hlav-
ne vďaka mamine a starej mame. 
Široký tónový rozsah klavíra, 
vďaka citlivému ovládaniu tempa 
a zvuku ohúril aj malú Čereňanku. 

Rýchle prsty na klávesoch a solíd-
ny hlasový fond predznamenávali 
nádeje, že sa narodila nová virtu-
ózka. To však pre „šidlo vo vreci“ 
bolo málo. Otec, ktorý trénoval, 
a doteraz s chuťou pravidelne cho-
dí hrávať futbal, priviedol dcérku 
na štadión. Mimochodom, jej ma-
mina tiež vynikala v atletike i vo-
lejbale. Lopta pobláznila dievča 
natoľko, že behanie, skákanie a sú-
ťaženie postupne vytlačilo umenie 
až na vzdialenejší okraj jej záujmu.

Atlétka v Trenčíne
Na základnej škole vynikala rých-
losťou, vytrvalosťou i výbušnosťou. 
Vlastnosti, ktoré sa ihneď premietli 
do kvalitných atletických výkonov. 
O kvalitnú prácu najlepších z okres-
ných súťaží sa pravidelne zaujímali 
skauti zo športových gymnázií. 
Tak sa teda stalo, že v hľadáčiku 
trenčianskeho športového „gym-
pla“ sa ocitla aj Eleonóra. Atletická 
trénerka Mešťánková si mädlila 
ruky od radosti, aký talent ulovila 
pod Matúšov hrad. Skromná, o to 
viac však usilovná dievčina sa 
po roku pevne usadila v slovenskej 
reprezentácii. Jej doménou sa stali 
hody diskom, kladivom a vrh guľou.

Ohúrená vôňou železa
Zranenie ramena a následná re-
habilitácia stoja za prestupovou 
„bombou“ mladej športovkyne. 

Vracajúc sa z rehabilitácie nakukla 
do otvorených dverí, kde trénovali 
vzpierači – jej spolužiaci. Koľkokrát 
ju už predtým volali, aby sa prišla 
pozrieť na ich tréning. Teraz stála 
medzi dverami a tréner Kováč kul 

železo za horúca: „Kde máš teplá-
ky?“ Prekvapená Norika odpove-
dala: „Nemôžem trénovať, mám 

zranené rameno“. Tréner kontroval: 
„Ale nohy máš v poriadku, takže 
aspoň drepovať môžeš!“ Na druhý 
deň nová vzpieračská nádej drepla 

bez prípravy na silovom tréningu 
s 80-kilovou činkou! Vypúlené oči 
a nechápavé výrazy prítomných 
len potvrdili výnimočnosť talentu, 
ktorý sa objavil ako blesk z jasného 
neba. 

Prvá súťaž po mesiaci
Už jeden mesiac po usilovnom 
tréningu „Norec“ štartovala 
na ofi ciálnom preteku, a po pol 
roku si zaknihovala prvé sloven-

ské rekordy. V roku 2009 získala 
so svojim družstvom titul majster-
ky Slovenska a o rok neskôr sa už 

zúčastňova-
la súťaží ako 
na bežiacom 
páse. Jej 
doteraz naj-
úspešnejším 
vystúpením 
bola účasť 
na maj-
strovstvách 
E u r ó p y 
juniorov na 
Cypre. Súťa-
žila v kategó-
rii do 75 kg. 
V rozcvičke 
trhala ľa-
hučko a bez 
akýchkoľvek 
problémov 
65 kilovú 
činku. Na 
s ú ťa ž n o m 
pódiu sa však 
prejavila ner-
vozita i tré-
ma súčasne, 
a túto váhu 
dala až na 
tretí pokus. 

Veru, aj si poplakala po zbabranom 
úvode, ale po dohováraní trénera 
hodila všetko za hlavu. Sústredila 
sa na nadhod, ktorý obľubuje oveľa 

viac. Úspešne zdvihnutých 96 kg 
znamenalo, že pre našu krajinu 
získala bronzovú medailu!

Doma žiadne ovácie
Keď doma priznala farbu, že prestú-
pila k vzpieračom, nik z toho nebol 
nadšený. Rodičia si ihneď predsta-
vili nie práve ideálne postavy žien, 
ktorým na vrcholných podujatiach 
stačí prekryť tvár a zrazu je z nich 
chlap. Obavy v tomto prípade nie sú 

však na mieste. Norika je sympatic-
ká, príjemná dievčina, proste žiadna 
mužatka. Na prvý pohľad by hádam 
nik neuveril, že počas tréningu 
nadvíha 12 až 15 ton železa. A to 
trénuje dvakrát za deň. Jej najlepšie 
osobné maximá si zaslúžia obdiv: 
trh 75 kg, nadhod 100 kg a drepne 
so 140 kilogramovou činkou. Dnes 
sú rodičia na svoje najstaršie dieťa 
právom hrdí a podporu z ich strany 
si Norika ohromne váži.

Myslí na zadné dvierka
Veľmi dobre vie, že kariéra špor-
tovca netrvá naveky. Po maturite 
sa dala na štúdium fyzioterapie. Je 
druháčkou na Trenčianskej univer-
zite Alexandra Dubčeka. Fakulta 
zdravotníctva jej sedí ako uliata a 
svoju budúcnosť vidí v pomáhaní 
druhým – jednoduché a vznešené 
zároveň.

Náš dodatok
Dalo by sa povedať, že všetko je 
tak, ako má byť, ale nie je. Kaž-
dému musí byť nad slnko jasné, 
že príprava a štúdium sú náročné. 
Dotácie rodičov i štátu sú limito-
vané istými možnosťami. Možno 
by stačilo pár drobných sponzorov 
či ocenenie obce. Alebo Čereňany 
nevedia, kto šíri ich dobré meno 
nielen po Slovensku?

-ls, foto: autor a archív E. Gogorovej

Od klavíru cez atletiku k činkám
Športové agentúry Slovenska pred časom priniesli správu, že za naj-
lepšiu vzpieračku uplynulého roku bola vyhlásená reprezentantka 
Eleonóra Gogorová. Mladá žena, ktorá síce súťaží vo farbách kraj-
ského mesta Trenčín, ale jej život je spojený predovšetkým s obcou 
Čereňany, odkiaľ pochádza.

Pred každým pokusom sa treba maximálne sústrediť.

Norika s trofejou pre najlepšiu vzpieračku roka.
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Výborne výsledky v Novom 
Jičíne na Medzinárodných maj-
strovstvách Českej republiky 
v plávaní veteránov dosiahli aj 
dve plavkyne MPK Prievidza: 
Mária Hausnerová a Nina Hlatká. 
Na hornú Nitru sa vrátili s desia-
timi medailami. Mária Hausne-
rová si vybojovala v kategórii 
60 až 64-ročných plavkýň päť 
prvenstiev. Vyhrala v disciplí-
nach 50 m motýlik, 50 a 100 m 
znak, 50 a 100 m voľný spôsob. 
Nina Hlatká skončila medzi 40 
až 44-ročnými ženami prvá v ka-
tegórii 200 m polohové preteky, 
a druhá v disciplínach 50 m mo-
týlik, 50 a 100 m znak, 50 a 100 
m voľný spôsob.

Odchovanec prievidzského futba-
lu Martin Škrtel patril v Anglic-
ku k najvyťaženejším hráčom. 
Rodák z Ráztočna absolvoval 
kompletnú minutáž v skončenej 
sezóne najvyššej anglickej súťa-
že. Okrem 26-ročného stopéra FC 
Liverpool spomedzi hráčov v poli 
zaznamenal rovnaký individuál-
ny úspech iba ľavý obranca iného 
liverpoolskeho tímu – Leighton 
Baines z FC Everton. 

V Ostrave na memoriáli Františ-
ka Fojtíka sa predstavili aj borci 
ZK Baník Prievidza. Vo voľnom 
štýle v kategórii žiakov do 40 
kg si prvenstvo vybojoval Jozef 
Pekár. Norbert Ďuriš skončil 
na druhom mieste do 53 kg.

V sérii zápasov o konečné 5. 
miesto v EMM vodnopólovej 
extralige odohrali Nováčania 
ďalšie dva víťazné zápasy. 
KVP NCHZ Nováky – ŠKP Ko-
šice 8:6 (0:1, 3:1, 2:2, 3:2), góly: 
Tkáč a Bielik po 2, Košian, 
Ferjanec, Grman a Ďurík po 1.
KVP NCHZ Nováky – ŠKP 
Košice 9:8 (3:2, 1:2, 2:1,3:3), 
góly: Tkáč a Ďurík po 3, Bielik 
2, Baláž 1. 

Prievidzské ligy v malom futbale 
pokračovali ďalším kolom.
1.liga – 21.kolo
Federál – Tevos drogérie 
7:2, AC Načito – U Tomáša 
0:5 kont., Sekáčovci – Euro 
centrum 4:0, Chelsea Stone 
– Mistrál 13:4, FC Alko – Se-
gafredo 3:7, Klin – V.I.P. 7:2, 
Slovan Brezany – Mado-Jop 
2:5, Tabuľku vedú neohrozene 
Sekáčovci.

Športový servis

Futbal

Malý Futbal

Plávanie

V mestskej športovej hale v Spišskej 
Novej Vsi sa zišlo 570 najlepších 
slovenských karatistov, aby bojo-
vali o tituly majstrov Slovenskej 
republiky. Z Prievidze sa na šam-
pionát prebojovala mladšia doras-
tenka Ema Brázdová, a to v oboch 
disciplínach – v kata i kumite.

V kata prehrala členka ŠŠK Prie-
vidza len jeden súboj s Kuklovou 
z Nitry a vybojovala si spomedzi de-
vätnástich karatistiek tretie miesto.  
V kumite mladších dorasteniek 

do 45 kg sa Brázdova prebojovala 
dvomi výhrami do semifi nále, kde 
podľahla skúsenejšej Kozmovej 
z Farmexu Nitra. V repasáži sa 
u nádejnej Prievidžanky prejavila 
celodenná únava a súboj o tretie 
miesto prehrala s Červenou z Bá-
noviec. Spomedzi 15 pretekárok 
tak bola klasifi kovaná na piatom 
mieste.
„Z dosiahnutých umiestnení som 
veľmi šťastná. Už dostať sa na 
majstrovstvá Slovenska organi-
zované Slovenským zväzom karate 

je veľkým úspechom. Len v mar-
ci som mala dvanásť rokov a už 
od septembra som musela súťažiť 
so staršími pretekárkami, aby som 
sa nominovala na šampionát. O to 
som šťastnejšia, že sa mi z takejto 
dôležitej súťaže podarilo doniesť 
cenný kov,“ prezradila Brázdová.
Spokojnosťou oplývala aj prie-
vidzská trénerka Dušana Čierna. 
„Je to prvý naozaj cenný úspech 
nielen pre Emu Brázdovú, ale aj 
pre ŠŠK Prievidza,“ uviedla zná-
ma prievidzská športovkyňa, ktorá 
v minulosti získala viacero medailí 
na majstrovstvách sveta i Európy. 

-dč, -bb, foto: dč

Brázdová na majstrovstvách Slovenska bronzová
Prievidzskej karatistke Eme Brázdovej len o vlások uniklo na slo-
venskom šampionáíte fi nále v kata aj v kumite. V repasáži kata však 
dokázala zvíťaziť a zo Spiša si odniesla cenný bronz.

Dôležitou súčasťou športu je s úpl-
nou samozrejmosťou olympizmus. 
Nielen prekonávanie času, získa-
vanie bodov či strieľanie gólov je 
pre všetkých najdôležitejšie. Sú aj 
tzv. pasívni športovci, ktorí toho 
síce na ihriskách veľa nedokázali, 
ale vedomosti z tejto oblasti by 
im mohol nejeden z nás závidieť. 
Kľudne by sme ich mohli nazvať 
teoretikmi, či v lepšom prípade 
chodiacimi encyklopédiami.

História olympizmu, presne takto 
sa volala vedomostná súťaž, ktorej 
oblastné kolo organizoval Olympij-
ský klub Prievidza. V troch častiach 
súťažili trojčlenné družstvá, ktoré 
prezentovali svoje teoretické vedo-
mosti v zmysle pokynov Slovenskej 
olympijskej akadémie. Víťazstvo si 
zaslúžene vybojovalo trio z Gymná-
zia Nováky, za nimi sa umiestnila 
ZŠ Partizánske a Gymnázium I. 
Bellu z Handlovej. Najlepší tím, 

pod vedením PaedDr. Mariána Gr-
mana, súťažil v zložení: Frederik 
Obžera, Matúš Hagara a Tomáš 
Rišian. Chlapci následne postúpili 
do celoslovenského fi nále.

Výborné druhé miesto
V Žiline súťažilo 18 družstiev 
z celého Slovenska, čiže zastú-
penie tu mali všetky olympijské 
kluby. Súťažiaci museli správne 
odpovedať na otázky z oblastí ako 

povesti a rozprávky o starovekých 
olympijských hrách, štruktúra SOV 
a MOV, olympijskí medailisti a pod. 
Nás môže tešiť, že Nováčania opäť 
zahviezdili, keď obsadili výborné 
druhé miesto – len o jeden bod za 
tímom z Košíc. Bronzové umiest-
nenie pre seba napokon získali štu-
denti zo Spišskej Novej Vsi.

-ls

Vedomosti pretavené do striebra

(pokračovanie z titulnej strany) 
„Pre nás je dôležité, aby deti využí-
vali svoj voľný čas najmä športom 
a zdravým pohybom namiesto vy-
sedávania na lavičkách či za počí-

tačom. Preto sme chceli vylepšiť 
podmienky pre športujúcu mládež. 
Mesto nemá fi nancie nazvyš, a tak 
sme hľadali cesty, ako to urobiť aj 
s menším fi nančným prispením. 
Pripravili sme projekt revitalizácie 
športových ihrísk s pomocou dob-

rovoľníkov. Mesto na jeho základe 
zabezpečí farby, štetce, rukavice 
a ďalšie pomôcky či potreby, a mla-
dí ľudia, ktorí na ihriskách hrávajú, 
sa postarajú o jeho obnovenie. Cie-

ľom je nielen vylepšenie podmienok 
na športovanie, ale aj to, aby mladí 
ľudia získali k spoločnému majetku 
určitý vzťah, ako aj pocit zodpo-
vednosti,“ uviedol Branislav Bucák.
„Tento projekt má tri fázy, začína 
nízkorozpočtovou revitalizáciou 

vybraných športovísk. Dobrovoľ-
níci vymaľujú čiary na basketba-
lových i futbalových ihriskách 
a dajú sieťky na basketbalové koše. 
V druhej fáze sa počíta už s opti-
malizáciou siete ihrísk presunom 
basketbalových konštrukcií z tých 
ihrísk, ktoré mladí športovci nevy-
užívajú, na tie, ktoré sú oveľa viac 
vyťaženejšie. V tretej fáze, ktorá je 
už náročnejšia na fi nancie sa počíta 
aj s úpravou asfaltového povrchu 
zničených ihrísk,“ dodal B. Bucák.

Basketbalisti dobrovoľníkmi
Počas prvého revitalizačného dňa 
mladí dobrovoľníci, ku ktorým sa 
hlásili aj členovia BC Prievidza 
Mládež, prievidzskí skauti a členo-
via spoločenstva Piar, vynovili päť 
ihrísk: na Lúčnej ulici, na Ul. E. M. 
Šoltésovej, na Ul. Králika, na Ulici 
Dobšinského a ihrisko medzi Ul. J. 
Murgaša a Nábrežím J. Kalinčiaka.
„Do projektu sme sa radi zapo-
jili hlavne preto, že nám záleží 
na rozvoji mládežníckeho bas-

ketbalu. Ak budú 
mať deti vytvorené 
dobré podmienky 
na športovanie 
na uliciach, môže 
to priniesť svoje 
ovocie aj pre klub 
rozšírením jeho 
mládežníckej zá-

kladne. Nehovoriac o tom, že aj 
viacerí súčasní extraligisti začínali 
s basketbalom na ulici. V Spojených 
štátoch amerických je bežné, že 
práve na vonkajších ihriskách vy-
rastajú šikovní basketbalisti, ktorí 
sa dokážu presadiť aj v kvalitných 
súťažiach. Projekt sme v klube vy-
hodnotili ako veľmi úspešný a mie-
nime v ňom pokračovať. Radi by 
sme sa na ňom dokonca podieľali 
vo väčšej miere,“ prezradil Peter 
Hupka, predseda predstavenstva 
BC Prievidza Mládež.

Pomáhal aj vicemajster
Najviac mladíkov z domácich radov 
si prišlo vynoviť ihrisko na Ul. 
E. M. Šoltésovej v Prievidzi. Bol 
medzi nimi aj extraligový basket-
balista Marek Jašš, vicemajster 
Slovenska v drese Nitry. „Uvítal 
som, že sa takýto projekt koná, 
neváhal som pridať pomocnú ruku. 
Veď na tomto ihrisku som špor-
tovo vyrastal, trávil som na ňom 
množstvo voľného času. A to nielen 
ja, hrávali tu viacerí šikovní hráči 
vrátane Viliama Ridzoňa, Marti-
na Biňovského či Romana Vida. 
Verím, že tu ešte vyrastie nejeden 
kvalitný basketbalista,“ uviedol 
dvadsaťjedenročný odchovanec 
prievidzského basketbalu. 

-lb, foto: bb

Prievidžania chcú vylepšiť podmienky pre športujúcu mládež

Zápasenie

Vodné pólo 
EMM extraliga
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Predchádzajme štiepeniu vlasov už pri umývaní! 

Opláchnutie chladnou vodou na záver prekrví pokožku 

a uzamkne štruktúru vlasu. Hrebeň sa tak ľahšie kĺže. Na 

dlhé vlasy však používame len kefy, pretože ostré hre-

bene vlasy obrusujú a tým sú náchylnejšie k lámavosti.

Vítame našich najmenšíchVítame našich najmenších

13. 5. Lenka Klincová,

20. 5. David Belaň, Prievidza

15. 5. Veronika Goruš-
ková, Horné Vestenice

16. 5. Viktória Tóthová, Prievidza

13. 5. Anton Hanus, Čereňany

23. 5. Michal Fischer, 
Nitrianske Rudno

16. 5. Martin Matovič, Sebedražie

24. 5. Patrícia Pračková, Koš

22. 5. Michal Duvač, Prievidza

19. 5. Sebastián Kle-
man, Horné Vestenice

14. 5. Samuel Kopál, Prievidza 

16. 5. Kristián Fodor, 
Lehota pod Vtáčnikom

14. 5. Michaela Madajová, Bojnice

20. 5. Dávid Banovčan, Bojnice

23. 5. Michal Livňanský, Nováky

Fotografi e poskytol fotoateliér Valovič.

Svadobný salón Natália vám chce 
predstaviť svetoznáme značky 
luxusných svadobných a spolo-
čenských šiat. Britské značky 
svadobných šiat od BLUE by 
ENZOANI, BENJAMIN RO-
BERTS, MADELINE GARD-
NER, MORE LEE, RONALD 
YOYCE a luxusnú taliansku 
značku EDDYK 2011. Spomenutá 
talianska kolekcia sa vyznaču-
je svojou eleganciou, vysokou 
kvalitou použitých materiálov, 
ktoré sú vypracované, zdobené 
starorímskymi kryštálikmi, ka-
mienkami, krajkami a čipkami. 
Tie dotvárajú každej neveste 
luxusný dojem a pocit vzneše-
nosti. Okrem svadobných šiat 
salón ponúka spoločenské šaty 
od jednoduchých až po elegantné 
róby, detské šaty, pánske obleky, 
svadobnú obuv a iné svadobné 
doplnky. Na profesionálnej úrov-
ni vás veľmi rady privítajú naše 
asistentky, ktoré vám ochotne 
poradia pri rozhodnutiach pre váš 
významný deň a šaty vám upravia 
presne na mieru. Pre naše nevesty 
ponúkame výhodné zľavy a dar-
čeky. Veľmi radi vás privítame 
v našom svadobnom salóne, ktorý 
nájdete v Prievidzi na Starom 
sídlisku na Ulici M. R. Štefánika 
6, hneď vedľa cukrárne Ameti. 
www.salonnatalia.sk

Varíme deťom 

Americké palacinky 

Potrebujeme: 2 dvojde-
cilitrové šálky hladkej 
múky, 2 balíčky kypriaceho 
prášku do pečiva, 2 vaj-
cia, 4 lyžice kryštálového 
cukru, 2 šálky acidofi lného 
mlieka, 4 lyžice oleja, mas-
lo, javorový sirup, čerstvé 
ovocie.

Postup:
Múku premiešame s kyp-
riacim práškom a cukrom. 
Do zmesi nalejeme acidofi l-
né mlieko, pridáme vajcia a 
olej, vymiešame. Necháme 
postáť 20 minút. Na suchú 
rozohriatu panvicu dáva-
me hrubšiu vrstvu cesta a 
pečieme ako klasické pala-
cinky. Upečené sú pružné 
a mäkké. Na každú pala-
cinku dáme kúsok masla 
a polejeme ich javorovým 
sirupom. Podávame s čer-
stvým ovocím.

www.hipokrates.sk

Banány nedávajte do 
chladničky
Banány neznášajú nízku tep-
lotu, preto ich neukladáme 
do chladničky, ale vešiame 
v komore alebo špajzi špič-
kou dolu.
Chutné banány 
Nakrájané banány nesčer-
nejú a budú chutné, ak ich 
pokvapkáte citrónovou alebo 
ananásovou šťavou.
Dobrá žihľava 
Aby sa mäso počas dňa 
v prírode nepokazilo, zabaľ-
te ho do žihľavy a odložte 
do tieňa.
Použite citrónovú šťavu
Mäso z hydiny bude šťav-
natejšie, ak ho pred peče-
ním pokvapkáte citrónovou 
šťavou.
Mäso krájajte cez vlákna
Skôr než začnete mäso krá-
jať, vždy si všimnite, ako 
smerujú vlákna. Krájajte ich 
naprieč, čím narušíte dlhé 
vlákna a mäso sa bude lep-
šie jesť.

Zvädnutý petržlen
Zvädnutá petržlenová vňať 
bude opäť svieža, ak ju po-
ukladáte na tanier, pokropíte 
studenou vodou a necháte 
prikrytú tanierom niekoľko 
hodín. Narýchlo pomôže, 
ak vňať nasekáte a ponoríte 
do studenej vody.
Skúste fóliu
Ak sa vám nedá cesto dob-
re vyváľať, vložte ho medzi 
dve fólie, rozvaľkajte, fólie 
odstráňte a cesto položte 
na plech. 
Ovocie obaľte
Aby ovocie pri pečení ovoc-
ného koláča nekleslo na spo-
dok cesta, obaľte ho v hladkej 
múke, potom uložte na cesto.
Využite šupku
Banánová šupka sa dáva 
do pekáča, aby zmäklo mäso. 
Uhorky prepichnite 
Ak pri zaváraní prepichnete 
uhorky niekoľkokrát špárad-
lom alebo hrubou ihlou nezo-
stanú vo vnútri duté a dobre 
nasiaknu nálevom. 

Dobré rady do kuchyne
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Arči a Kely

Jedného dňa som stretol krásnu 
fenku. Volala sa Kely a bola krí-
ženec. No aj napriek tomu bola 
veľmi pekná a zaujala ma na 
prvý pohľad. Zdalo sa, že aj ja 
sa jej páčim. Nešla totiž zo mňa 
ňufáčik spustiť. Tak som sa jej 
po chvíli odhodlal prihovoriť: 
„Ahoj! Ja som Arči. Ako sa voláš 
ty?“ začal som veľmi nesmelo. Na 
moju obrovskú radosť odpovedala 
s úsmevom: „Ja som Kely!“ V 
tej chvíli som vedel, že je moja. 
Takmer celú hodinu sme sa hrali, 
šantili a naháňali po lúke a bolo 
nám spolu príjemne. A keď ma 
odmenila jemnučkým božtekom, 
napadlo ma, že som stretol fenku 
svojho života. „Kely, domov!“ 
zaznel naliehavý hlas jej pána. A 
mojej drahej neostalo nič iné, len 
poslúchnuť. Nadišiel čas rozlúčky 
Pohladil som ju svojim ňufáčikom 
a tichučko som sa jej opýtal: „Uvi-
díme sa ešte?“ Pritom som dúfal, 
že odpoveď bude kladná, veď nám 
predsa bolo spolu tak fajn. Kely 
sa na chvíľočku zamyslela a na 
moju obrovskú radosť odvetila: 
„Budem veľmi šťastná. Stretneme 
sa na čete!“ „Kde?“ opýtal som sa 
nechápavo, aj keď sa trošku han-
bím, že som tak nevzdelaný. Ale 
asi si ani Kely nie je celkom istá.
„No to neviem presne, ale stretá-
vajú sa tam všetci,“ odpovedala 
Kely a odišla. Mne však z dnešné-
ho krásneho stretnutia vyplýva 
jeden veľký problém. Musím 
zistiť kde sa ten čet nachádza. 
Matne som si spomenul, že som 
o četovi už niekde počul. Áno, 
rozprávali sa o ňom dvaja chlapci, 
že tam boli včera. Ale kde to môže 
byť? Pravdupovediac, vôbec by 
ma to nezaujímalo, keby ma tam 
nečakala moja Kely. Veľmi som 
si prial znova ju vidieť, ale vôbec 
som netušil, kde a ako som mal 
toho četa hľadať. No o pár dní sa 
na mňa znovu usmialo šťastie a ja 
som zas stretol Kely. Nie však na 
čete, ale na našej lúke. O opäť 
sme sa spolu hrali a prežili krásne 
chvíle. Len ja a moja Kely. Už 
ma nezaujímalo, kde je čet. Bol 
som si totiž istý, že nech je to už 
kdekoľvek, najkrajšie miesto pre 
spoločné chvíle s Kely je práve 
na našej lúčke!

Arčiho svet

Koľko máš rokov? How old are you?

LESSON SEVEN

Milí rodičia, milé deti, dnes Vás spolu s vyučovacím centrom Helen Doron 
Early English pozveme na narodeninovú oslavu. Koľko rokov má dnes Anne 
a koľko rokov má Greg? Odpovede podľa vzoru napíšte v celých vetách.

LABYRINTY

N
PD 0088/11

N
PD 0089/11

e.g. Nicole is two years old.
1. Greg                              
2. Sandra                           
3. Anne                              
4. Tom                               
5. Pam                               
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Sú v živote situácie, kedy je dobrá rada nad zlato. Naši odborníci budú hľadať odpovede na vaše problémy.

Spotrebiteľské okienko

Keramické nože

Vinárstvo sa stalo rodinnou tradíciou

Obraciam sa na Vás s pros-
bou, aby ste mi poradili 
ohľadom odstúpenia zmlu-
vy. Dňa 17. 5. 2011 sme si 
kúpili na prezentácii parnú 
sadu hrncov, ale keďže ne-
máme peniaze v hotovos-
ti, tak sme tovar zobrali 
s manželom na splátky. 

Doma sme si ale uvedomi-
li, že je to hrozne predra-
žené, a tak sme chceli 
od zmluvy odstúpiť. 
Hneď na druhý deň, 18. 
5. 2011, sme e-mailom aj 
doporučeným listom po-
slali odstúpenie od zmlu-
vy. Následne na to sa 
nám ozvala pani z fi rmy, 
od ktorej sme tovar kú-
pili, že vzhľadom na to, 
že máme tovar kúpený 
na splátky, museli by sme 
zaplatiť pokutu až 120,- € 
kvôli nedodržaniu zmlu-
vy o pôžičke, ktorú sme 
uzatvorili zasa s druhou 
fi rmou. Tej sme pri pod-
pise zmluvy zaplatili jed-
nu splátku 58,98 € a sumu 
589 € sme mali zaplatiť 

v ďalších desiatich splát-
kach po 58 €. Výrobok 
sme chceli vrátiť v lehote 
do siedmich dní, ale keď-
že nemáme nazvyš 120 €, 
tak sme boli nútení tovar si 
ponechať. Prosím Vás, kto 
má pravdu – fi rma, čo nám 
výrobok predala, alebo my, 
ako zákazníci? Skutočne sa 
nedá od zmluvy odstúpiť?

Každý nákup tovaru pri akej-
koľvek prezentácii si treba 
veľmi dobre premyslieť a ne-
treba sa nechať uniesť „pek-
nými“ rečami predávajúcich. 
Oni sú dobre školení i platení 
za to, aby predali čo najviac 
a  tomu prispôsobia aj svoju 
taktiku, spôsob predaja i ne-
nútený postupný psychický 

nátlak na spotrebiteľa. Keďže 
predávajúci musí v zmysle 
zákona ponechať spotre-
biteľovi lehotu sedem dní 
na odstúpenie od zmluvy, tak 
on v podstate zákon dodrží, 
ale spotrebiteľa si „poistia“ 
tým (a vy ste to svojim pod-
pisom na zmluve museli 
prijať), že mu iná fi rma po-
skytne na kúpu tovaru pôžič-
ku. Teraz sa musíte pozrieť 
na zmluvu o pôžičke, ktorú 
ste podpísali na odporúčanie 
predávajúceho s danou fi r-
mou, aké sú v nej podmien-
ky na odstúpenie od zmlu-
vy o pôžičke. V tej zmluve 
si pozrite, aké sú sankcie 
za zrušenie zmluvy. A z toho 
musíte vychádzať, aké Vám 
dáva zmluva o pôžičke mož-

nosti. Tento spôsob predaja 
nie je „férový“, a preto Vám 
odporúčam dať na prísluš-
ný inšpektorát Slovenskej 
obchodnej inšpekcie podnet 
na prešetrenie na neka-
lé praktiky pri uzatváraní 
zmlúv a na zavádzanie/kla-
manie spotrebiteľa. Podnet 
sa dáva na príslušný kraj-
ský inšpektorát Slovenskej 
obchodnej inšpekcie podľa 
toho, kde má sídlo predáva-
júci, resp. fi rma. Adresu kraj-
ského inšpektorátu nájdete 
na webovej stránke www.soi.
sk. Od každej spotrebiteľskej 
zmluvy by sa malo dať odstú-
piť, len je dôležité, za akých 
podmienok. Podľa zákona 
o ochrane spotrebiteľa by 
spotrebiteľ nemal „ťahať“ 

za kratší koniec, t. j. nema-
la by byť pre neho zjavne 
nevýhodná. Keď ste svojim 
podpisom zmluvu o pôžič-
ke podpísali, podpísali ste 
aj prípadnú sankciu (čo je 
vo vašom prípade 120,- €), a 
tak ste s týmto postupom sú-
hlasili. V tom prípade môžete 
napadnúť nekalé praktiky 
oboch fi riem. Musíte si však 
zodpovedať na otázku (lebo 
sa Vás na ňu určite opýtajú), 
prečo ste zmluvy s obidvoma 
fi rmami podpísali, keď boli 
pre Vás nevýhodné? Boli 
ste v tiesni, alebo ste si svoj 
nákup dostatočne nezvážili?

Ing. Lýdia Ondrejková
ZSS – SP Prievidza

msu.ondrejkova@prievidza.sk

Inak tomu nebolo ani 
na ochutnávke vo vinoté-
ke Noffry, kde zavítal naj-
povolanejší hosť, držiteľ 
mnohých ocenení z prestíž-
nych vinárskych súťaží, 
Pezinčan Milan Pavelka. 
Využili sme príležitosť 
a trochu ho vyspovedali.

Čím by ste charakterizo-
vali pavelkovské vína?
Veľmi ťažko je hovoriť 
o tom, čím sú charakteris-

tické, pretože každému chutí 
niečo iné. Chceme vyrábať 
vína, ktoré sú terroirové 
– to znamená, že chceme, 
aby malokarpatské vína 
boli vždy známe ako suché 
a na ich konci bolo cítiť ky-
seliny a ovocnosť.

Ako by ste navigovali 
začiatočníkov v umení 
vychutnať si dobré víno? 
Čo by ste odporučili ľu-
ďom, ktorí si chcú nejaké 
vybrať?

Je to stará osvedčená vec, 
že ľudia začínajú s vínom 
najskôr sladším a aromatic-
kým. Postupom času, ak sa 
tomu ďalej venujú, nájdu si 
aj tie ostatné chute. V prvom 
rade ich oslovia aromatic-
ké tramíny, čiže korenis-
té chute, potom muškáty, 
kde je na prvý vnem cítiť 
arómu. Pokiaľ sa tomu ale 
venujú, nájdu si aj tie iné 
krásne ovocné chute, kto-
ré sú oveľa jemnejšie. Po-
stupne sa labužník prepije 

k menej aromatickým vínam 
a už trvale konzumuje suché 
vína ako rizlingy vlašské, 
rýnske alebo rulandské biele 
či veltlín zelený.

Dá sa jednoznačne cha-
rakterizovať dobré víno?
Dobré víno nie, ale naše víno 
musí byť o trochu lepšie ako 
dobré, pretože dobrého vína 
je na trhu veľmi veľa.

Čo pre to váš rod robí?
Robíme pre to všetko. Je 
to náš životný štýl, žijeme 
ním celá rodina. Od rána 
do večera žijeme prácou, 
či ide víkend alebo bežný 
pracovný deň.

Ste v rodine vinárskym 
priekopníkom alebo je to 
už rodinná tradícia?
Som piata generácia, kto-
rá sa v našom rode venuje 
vinohradníctvu. Môj dedo 
a pradedo boli jednými 
z najväčších vinohradníkov 
v Pezinku. K tomu priču-
chol aj otec, a keď som mal 
štrnásť rokov, vzal ma do 
vinohradu a povedal: „Pozri 
sa na toto. Nie je to krása? 
Nechcel by si to robiť?“ Ja 
som si povedal, že asi by to 
tak malo byť a začal som 

študovať na strednej škole 
a neskôr na vysokej škole 
v Brne.

Čo by ste odporučili našim 
vinárskym fajnšmekrom 
v porovnaní našich vín so 
zahraničnými?
Verím, že prežijeme i tieto 
ťažké roky poznačené neú-

rodou a ekonomickým tla-
kom. Som za to, aby ľudia 
ochutnali „celý svet“, ale 
tradícia a história hovorí, 
že máme konzumovať to, 
čo nám prináša naša krajina, 
pretože dokážeme zahranič-
ným fi rmám konkurovať. 

-vrb, foto: autorka

Ochutnávky výborných vín sú pre kvalitných predajcov samozrejmosťou a pre vinárskych labužníkov príjemne prežitými chvíľami. Počas nich sa z tohto umenia všeličomu 
priučia a navyše potešia i svoje zmysly.

O vínach počas ochutnávky rozprával jeden z najpovolanejších – Milan Pavelka.

Nedávno sa na našom trhu 
objavil nový druh nožov, 
keramické nože. Čím sú 
výnimočné? Oplatí sa 
do nich investovať?

Odpoveď je jednoznačne 
kladná. S keramickými no-
žmi sa vyhnete namáhavé-
mu krájaniu, pretože majú 
čepeľ oveľa hladšiu než ko-
vový nôž a preto ľahšie kĺžu 

po povrchu krájaného ma-
teriálu. Môžete si tak byť 
istý presnosťou rezu. Sú ab-
solútne hygienické, pretože 
použitý materiál zabraňuje 
akémukoľvek  rozmnožo-
vaniu baktérií a neskoršej 
korózii. Veľkou výhodou 
keramických nožov je to, 
že ich netreba brúsiť, preto-
že ich čepeľ ostane ostrou 
niekoľko rokov. Nemusíte sa 

už báť, že namiesto krájania 
paradajok ich popučíte, alebo 
že vám bude cibuľa doslova 
utekať spod rúk. Tieto nože 
navyše nezabíjajú vitamíny 
a iné látky ktoré  sú kovový-
mi nožmi znehodnocované. 
Taktiež sa už nemusíte obá-
vať kovovej chuti na ovocí 
alebo zelenine. Vyrobené sú 
z tvrdej keramiky, takže sa 
pri páde nerozbijú, aj keď 

menšia pozornosť nie je ni-
kdy na škodu.

Pre koho sú vhodné
Keramické nože ocenia 
všetci tí, ktorým záleží 
na zdravších alternatívach 
prípravy jedál. Nakoľko 
čepeľ keramického noža 
nezničí dôležité vitamíny a 
enzýmy v potravinách, sú 
tieto nože vhodné napr. do 

každej domácnosti, kde 
sú malé deti, alebo aj 
ako praktický darček. 
Samozrejme, tieto nože  
sú  aj pre všetkých, ktorí 
si potrpia na kvalitu a 
prekáža im nutnosť čas-
tého ostrenia či doku-
povania nových nožov.

-mk, foto: Peter Jakab
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NULOVÁ  NASIAKAVOSŤ
V porovnaní napríklad 
s betónovými strešnými 
krytinami, pri ktorých je 
nasiakavosť až do 60 %, 
je nasiakavosť oceľových 
strešných krytín nulová. Pri 
zmrazovacích cykloch (strie-
danie tepla a mrazu počas 
dňa a noci) nehrozí nasiak-
nutie materiálu vlhkosťou 
a následne jeho prasknutie, 
respektíve odlomenie, ako 
sa často stáva pri niekto-
rých betónových strešných 
krytinách. 

NÍZKA HMOTNOSŤ
To, že hmotnosť oceľových 
strešných krytín je na metre 
štvorcové približne 10-krát 
nižšia ako pri betónových 
krytinách, je všeobecne 
známa. Táto skutočnosť je 
dôležitá nielen pri rekon-
štrukcii starších objektov, 
ale má nemalý význam aj 
pri novostavbách, kde nie je 
potrebné nadimenzovať tak 
silný a masívny krov ako pri 
použití betónových škridiel, 
čo má značný vplyv na úspo-
ru materiálu a, samozrejme, 
aj fi nančných prostriedkov. 

Nehovoriac o tom, že nie-
koľko desiatok ton betónu na 
streche neprospieva ani zák-
ladom a už vôbec nie murivu 
objektu. Kvalitná strecha ne-
musí byť robustná a masívna. 
V škandinávskych krajinách 

a v tamojších drsných pove-
ternostných podmienkach 
dominujú hlavne plechové 
strechy bez obavy z ich naru-
šenia silným vetrom. Pokiaľ 
je montáž strechy prevedená 
v súlade s montážnym návo-
dom výrobcu, odfúknutie 
plechovej strešnej krytiny 
nehrozí, skôr bývame sved-
kami toho, že extrémna sila 
vetra môže odfúknuť stre-
chu kompletne aj s krovom. 
Rovnako sú časté prípady, 
kedy silný vietor dokáže zo 

strechy odfúknuť aj ťažkú 
betónovú krytinu a nezabráni 
mu v tom ani jej váha.

RÝCHLA MONTÁŽ
Oceľové strešné krytiny sa 
vyrábajú na mieru v pásoch, 

ktorých dĺžka môže byť až 
osem metrov, pri niektorých 
typoch dokonca aj viac. 
Medzi laickou verejnosťou 
občas zaznie námietka, že 
prichytávanie oceľových 
strešných krytín pomocou 
skrutiek je z hľadiska vodo-
tesnosti nebezpečné a otvory 
v strešnej krytine, ktoré pri 
kotvení krytiny vznikajú, 
môžu byť zdrojom zatekania. 
Skrutky, ktoré sa používajú 
pri kotvení oceľových streš-
ných krytín, majú špeciálne 

tesnenie z materiálu EPDM, 
ktoré pri dodržaní montážne-
ho návodu výrobcu zabezpe-
čuje 100 % nepriepustnosť, či 
už vody, snehu, alebo iných 
zdrojov vonkajšej vlhkosti.
Správne ukotvená oceľová 
strešná krytina nie je vôbec 
zdrojom vibrovania ani pri 
silnejšom vetre. Oceľové 
strešné krytiny majú boha-
tú škálu všetkých doplnkov 
a príslušenstva, ktoré za-
bezpečuje stopercentnú fun-
kčnosť strechy. Samozrej-
mosťou je odvetranie streš-
ného plášťa po celej dĺžke 
hrebeňa a nároží.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Na oceľovom jadre plechu 
je niekoľko ochranných 
vrstiev. Vrstva zinku, pasi-
vačná vrstva, základný náter 
a ako posledná je lakoplasto-
vá úprava, ktorá môže mať 
rôzne zloženie. Pri naozaj 
kvalitných oceľových kryti-
nách s kvalitnou povrchovou 
úpravou nedochádza k odlu-
povaniu lakoplastovej vrstvy 
ani po desiatkach rokov. Pri 
správnej montáži a pri pou-
žití správneho a vhodného 

montážneho náradia, nemôže 
dôjsť ani pri skracovaní či 
inej úprave profi lov k ich po-
škodeniu, ani k poškodeniu 
ich povrchovej úpravy.
Dnes je však na slovenskom 
trhu niekoľko výrobcov a do-
vozcov až podozrivo lacných 
oceľových strešných kry-
tín, ktorých kvalita je pri-

najmenšom otázna, a preto 
by zákazník nemal pri kúpe 
strešnej krytiny klásť dôraz 
na čo najnižšiu cenu, ale mal 
by sa zamerať aj na kvalitu 
materiálu, a rovnako na silu 
a tradíciu značky. 

Zdroj: Ruukki Slovakia

AKÝ MATERIÁL POUŽIŤ NA STRECHU?
Skutočnosť, že strecha je veľkou a dlhodobou investíciou, a preto je dôležité rozhodnúť sa pri jej kúpe správne, je 
všeobecne známa. Donedávna, len niekoľko rokov dozadu, dominovali na trhu betónové a pálené škridle. V posled-
nom čase sa však čoraz viac do popredia dostávajú plechové strešné krytiny s lakoplastovou povrchovou úpravou. 
Dôvodov, prečo si oceľové strešné krytiny získavajú stále viac zákazníkov, je niekoľko: 

Hmotnosť oceľových strešných krytín je 10-krát nižšia ako pri betónových.

Strešné krytiny je možné montovať za akýchkoľvek poveternostných podmienok. Hlučnosť počas dažďa je niekoľkonásobne nižšia ako pri klasických krytinách.

Keď ide o štýl, nová krytina Ruukki Adamante  
je tým najjednoduchším spôsobom ako zaujať.

RUUKKI ADAMANTE 

Registrujte sa na www.ruukkistrechy.sk a vyhrajte najľahšiu renováciu

strechy na svete! Šťastný výherca pocestuje do Paríža a strávi oddychový 
víkend v hoteli Ritz! 

Zahrajte si zábavnú hru ”Ruukki Skeet”, čím si môžete zvýšiť šancu  
na výhru! Hlavnou cenou je nová strešná krytina s montážou spolu  
s výletom do Paríža pre 2 osoby!
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NOVÝ PROFIL ADAMANTE
Dve nové farby

Viac informácií na  www.ruukkistrechy.sk
e-mail:  ruukki.slovakia@ruukki.com 

A na telefónnom čísle: 0907 970 026
Bezplatné poradenstvo - Roof Doctor:  0800 11 66 55 N

PD 0091/11



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

Riadková / občianska  Spomienky / blahoželania

0,60 €  

1,20 €  

1,80 €  

2,40 €    5,00 €

3,00 €  

3,60 €  

4,20 €    8,00 €
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Spomíname

12. 5. 2011 sme si pripomenuli 
25. výročie úmrtia, kedy nás na-
vždy opustil vo veku nedožitých 
76 rokov náš drahý otec, starký a 
prastarký VALENT ČIČMANEC
z Malej Lehôtky.

S láskou spomínajú dcéry Mária, 
Filoména, syn Jozef a nevesta Da-
rina s rodinami.

„Odišiel si tichúč-
ko, už nie si medzi 

nami, v našich 
mysliach však žiješ 

spomienkami.“

Aj vás vystrašili predpove-
de o konci sveta? Dostali ste 
mailom správu o blížiacej 
sa apokalypse? Zdrvili vás 
správy plné násilia a ne-

zmyselností? Oklamali 
vás? Podviedli? Sklamali? 
Zneužili?
Po takom návale nešťastia 
by bolo zrejme hlúpe hovoriť 
o kráse života. Máte pocit, že 
čas plynie nezmyselne, že pre 
vás nie je riešenie a každé 
slovo útechy znie ako nahra-
té klišé arogantného súcitu 
z povinnosti? Možno si vtedy 
poviete, že svet nemá výz-
nam a žiť takýto marazmus 
je nezmysel. Máte pravdu, 
ale len z tohto uhla pohľadu. 
Existuje totiž ešte iný po-
hľad, pohľad na maličkosti, 
ktoré tvoria celok tak ako 

drobné kamene mozaiku. 
Sú to maličkosti nepatrné, 
mnoho krát nepovšimnuté 
a nedocenené, ale veľmi 
dôležité. Sú to maličkosti, 
ktoré vám vrátia radosť, zmy-
sel žiť i nádej. Keď som to 
skúsil ja, začal som chápať 
sv. Teréziu z Lisieux, ktorá 
robila najpodradnejšie práce 
v kláštore s nepochopiteľne 
hlbokou láskou. Až vtedy 
som pochopil, prečo Charles 
de Foucauld zanechal sľubnú 
kariéru v cudzineckej légii 
a dobrovoľne odišiel slúžiť 
Tuaregom do chudobnej 
púšti. Až potom, ako som 

začal žiť maličkosti. Jeden 
priateľ sa raz pri západe sln-
ka prechádzal po prázdnej 
mexickej pláži a v diaľke 
uvidel muža. Keď bol pri 
ňom trochu bližšie, všimol 
si, že je to miestny obyvateľ. 
Stále sa zohýnal, niečo zbie-
ral a hádzal to do vody. Zno-
va a znova odhadzoval tie 
predmety do mora. Keď náš 
priateľ podišiel ešte bližšie, 
uvidel, že to, čo domorodec 
zbiera, sú morské hviezdice, 
ktoré more vyplavilo na pláž 
a muž ich po jednej hádže 
späť do vody. Náš priateľ bol 
trochu v rozpakoch. Pristúpil 

k mužovi a povedal: „Dobrý 
večer, priateľu. Lámem si 
hlavu nad tým, čo robíte.“
„Hádžem tieto hviezdice 
späť do mora. Vidíte, od-
liv práve vrcholí a more ich 
všetky vyplavilo na breh. 
Ak ich nehodím späť, ne-
budú mať kyslík a zahynú.“ 
„Tomu rozumiem,“ povedal 
náš priateľ, „na pláži sú ur-
čite tisíce hviezdic. Je pred-
sa absolútne nemožné, aby 
ste ich všetky pozbierali. Je 
ich jednoducho príliš veľa. 
A neuvedomujete si, že toto 
isté sa pravdepodobne deje 
na stovkách pláží po celom 

pobreží? Vari nevidíte, že vy 
to nijako nemôžete zmeniť?“
Domorodec sa usmial, zo-
hol sa, aby zdvihol ďalšiu 
hviezdicu a keď ju hodil späť 
do mora, povedal: „Ale táto 
bude žiť!“
Možno teraz nezachránite 
svet, ale nezabudnite, že dnes 
môžete jednou maličkosťou 
niekomu zachrániť úsmev, 
vrátiť nádej, spríjemniť 
život...

Martin Dado, dekan

Ne/zmyselné maličkosti

novinkySPRAVODAJSTVO14 INFO

INZERCIA

Máš vzťah k športu a zaují-

maš sa o zdravý životný štýl? 

Hľadám 5 spolupracovníkov. 

 0911 338 573.
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1. 6. Žaneta 
Veľmi silná osobnosť, ktorá si ne-
nechá hovoriť do života. V mene 
sa skrýva obrovská sila dobra aj 
zla. Meno je vhodné pre všetky 
znamenia.

2. 6. Xénia / Oxana 
Nerada vybočuje z vyšliapaných 
chodníčkov, má rada pokoj a po-
riadok. Meno je vhodné pre zna-
menie Rýb, Vodnára a Váhy.

3. 6. Karolína 
Meno patrí k tým niekoľkým, 
ktoré vytiahnu svoju nositeľku 
zo všetkých problémov a často 
jej pomáha dostať sa zo životných 
kríz. Vrelo sa odporúča pre všetky 
znamenia.

4. 6. Lenka 
Lenky nemajú jednoduchý a šťas-
tný život. Je iba málo výnimiek 
a aj tie musia mať priaznivý dá-
tum narodenia a dobrú vibráciu 
priezviska. Neodporúča sa pre 
žiadne znamenie.

5. 6. Laura 
Nositeľka tohto mena môže do-
siahnuť vysoké ciele. Meno je 
vhodné pre všetky znamenia, ale 
iba v Škorpiónovi býva krásna, 
zmyselná i neverná. 

6. 6. Norbert 
Praktický, duchaprítomný, nerád 
sa dá spútať okovami manželstva 
a je veľmi sebestačný. Najlepší 
je v znamení Kozorožca, Leva, 
Býka a Váh.

7. 6. Róbert 
Róbert sa narodil preto, aby bol 
dobrým životným partnerom. 
V mladosti vie bojovať, prípadne 
dosiahne dobré výsledky v špor-
te. Meno je vhodné pre všetky 
znamenia.

8. 6. Medard 
Pôsobí citlivo, ale skrýva sa v ňom 
vládca. Je inteligentný a dosahuje 
dobré študijné výsledky. Zaují-
majú ho tajomné a nadprirodzené 
vedy. Ako manžel býva stály.

9. 6. Stanislava 
Túži viesť a v rodine vždy určuje, 
ako sa budú využívať peniaze. V 
zamestnaní veľmi schopná. Meno 
je vhodné pre všetky znamenia.

10. 6. Margaréta 
Inteligentná, pohyblivá a nestála. 
V dospelosti vie byť aj obetavá a 
nečaká za to vďaku. Svoju pomoc 
berie ako samozrejmosť.

11. 6. Dobroslava 
Vždy je samostatná, obľúbená a 
nezriedka veľmi úspešná v ume-
ní alebo v podobnom obore. Je 
diskrétna, inteligentná a horšie 
vnútorne prispôsobivá.

12. 6. Zlatko 
Je to silná a vďaka planéte Urán 
premenlivá osobnosť. Nebude mať 
ľahký život sám so sebou, tobôž 
nie s ostatnými.

13. 6. Anton 
Meno je víťazné. Anton býva 
prefíkaný a vždy si vie poradiť. 
Vďaka svojej horšej vnútornej 
prispôsobivosti si prekážky vy-
tvára sám.

14. 6. Vasil 
Učenlivý a inteligentný. V živote 
musí prejsť mnohými zmenami, 
napokon však zvíťazí. Nakoniec 
sa musí vzdať sveta snov a začať 
ich realizovať. 

15. 6. Vít 
Vychutnávač života, učenlivý, 
inteligentný a samostatný s výraz-
nou mierou sebectva a orientáciou 
na svoje.

Stručná charakteristika povahy 
Charakteristickou vlastnosťou Blížencov je prelieta-
vosť. Ľahko sa dokážete nadchnúť pre človeka alebo 
vec, a rovnako ľahko zameriavate svoj záujem iným 
smerom. Preto máločo dokážete doviesť do konca, 
hoci ste zrodení pre úspech. Ľudia narodení v tomto 
znamení patria do jednej z dvoch skupín. Buď sú lás-
kaví a pokorní alebo takmer úplne bezcitní. Zaujíma 
vás všetko tajomné, ste veľmi zvedaví a usilujete sa 
prísť na koreň vecí. Práve pre svoju zvedavosť nie ste 
diskrétni a často nemáte dôveru svojho okolia. Práca 
v kancelárii, a vôbec, akékoľvek sedavé zamestnanie, 
je to najhoršie, čo vás môže postihnúť. 
Na čo musí Blíženec dbať
Rozpoltenosť Blížencovej povahy prináša so sebou 
isté riziká. Zdravie nemáte príliš silné, skôr naopak. 
Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty, vašim najväčším 
nepriateľom je totiž vlhko, chlad a prievan. 
Náchylní ste aj na reumatizmus. 
Životospráva a výživa 
Váš spôsob života je príkladom, aký by 
nemal byť. Zredukujte okruh svojich 
záujmov. Ak už žijete impulzívne, urobte 
si občas prestávku. Nemusíte oddychovať 
aktívne ako iní, pre vás je pasívny oddych 
najlepší balzam. Konzumujte pravidelne južné ovocie. 
Okrem tradičnej zeleniny nevyhýbajte sa ani cibuli, 
cesnaku a chrenu. 
Dobré rady Blížencom
Rozvíjajte citovú stálosť, spoľahlivosť a schopnosť 
sústrediť sa. Vyhýbajte sa povrchnosti, polovičatosti 
a prelietavosti.
Citlivé časti tela
Ramená, ruky a prsty, plecia, hrudník a pľúca, mo-
torické nervy.

Vzťahy Blíženca s inými znameniami
Blíženci – Baran
Intelektuálny a rýchly Blíženec sa rád spája s aktívnym Baranom. 
V tomto vzťahu je potrebné skĺbiť prevládajúce fyzické aktivity 
u Barana s intelektuálnymi potrebami u Blíženca.
Blíženci – Býk
Znamenia idúce po sebe si odovzdávajú štafetu skúseností. 
Býk obdivuje na Blížencovi jeho všestrannosť a vyznanie sa 
v tlačenici. Blíženca s Býkom skôr vidíme ako kolegov v práci 
a nie ako manželov.

Blíženci – Blíženci
Rovnaké znamenia si buď veľmi dobre rozumejú, alebo sa spolu 
nudia. Vzťah dvoch premenlivých Blížencov môže vydržať, ak 
nájdu kompromis a odolajú vážnym zvodom ostatných znamení.
Blíženci – Rak
Blíženec je hravý a často nemyslí niektoré výčitky tak vážne, 
ako to berie jeho partner. Citlivý Rak im neporozumie a urazí 
sa. Blíženec sa potom môže začať nudiť a hľadá zábavku inde.
Blíženci – Lev
Ak si obaja budú vedomí svojich slabostí a zachovajú tolerant-
nosť voči nim, napríklad Blíženec pochváli Leva a Lev ocení 
mnohostrannosť Blíženca, vydržia spolu roky.
Blíženci – Panna
Spoločný vládca, posol bohov Merkúr, často spojí tieto dve 
znamenia do zväzku. Po doznení prvých vášní, Panna kritizuje 
Blíženca v snahe stále vylepšovať ich vzťah. Udržať vzťah 
pomôže spoločná komunikácia.

Blíženci – Váhy
Vzdušné znamenia spája spoločný živel - intelekt. 

Príťažlivosť medzi Blížencom a Váhami je veľká. 
Blíženec nesmie zabúdať na vládkyňu partnerov-
ho znamenia Venušu a vziať ho do spoločnosti 
a na kultúrne podujatia.

Blíženci – Škorpión
Počiatočná príťažlivosť je ohromujúca, ale Blíženec si musí 

byť vedomý, že sa spája so žiarlivým spoločníkom. Pozor, ak 
Blíženec prvý opustí Škorpióna, musí to urobiť šikovne, inak 
získa úhlavného nepriateľa.
Blíženci – Strelec
Opozícia medzi znameniami je dosť poznateľná. Veselý 
a priamy Blíženec začne Strelca kritizovať za jeho prílišné 
fi lozofovanie a Strelca sa to dotkne. Vzťah zhorí vo vášnivom 
ohni protirečení si navzájom.
Blíženci – Kozorožec
Rozdielnosť živlov vzduchu a zeme sa tu prejaví najmarkan-
tnejšie. Prelietavosť Blíženca rozčúli verného a konzervatív-
neho Kozorožca.
Blíženci – Vodnár
Vzťah dvoch vzdušných znamení prebieha ľahko a bez prob-
lémov. Vodnár dáva Blížencovi prekvapujúco akúsi stabilitu. 
Obaja si dávajú určitú voľnosť v partnerstve.
Blíženci – Ryby
Citlivá a empatická Ryba pritiahne zvedavého Blíženca. Ten 
svojou nestálosťou zraňuje Rybu. Tá odpláva do svojich vôd 
a Blíženec letí ako čajka za ďalšou zaujímavou korisťou.

BLÍŽENCI  (21. 5. – 21. 6.)

5 najobľúbenejších dovolenkových destinácií Prievidžanov

1. CHORVÁTSKO – obľúbené najmä od polovice júna do konca augusta, kedy sú tu najlepšie podmienky pre strávenie letnej 
dovolenky. Navštevované je celé chorvátske pobrežie od Istrie až po Južnú Dalmáciu, dostupné aj autobusovou dopravou 
z Prievidze, stačí vám OP (občiansky preukaz).

2. GRÉCKO – veľmi obľúbené destinácie sú Rodos, Kréta, Korfu a Zakynthos, no u nás nájdete aj destinácie dostupné 
autobusovou dopravou z Prievidze, napríklad Chalkidiki a Olympská riviéra. Na cestu vám väčšinou stačí OP. Grécko si 
jednoducho zamilujete.

3. BULHARSKO – v mesiacoch jún až august je možné stráviť príjemnú dovolenku v známych letoviskách ako Slnečné 
pobrežie, Prímorsko, Pomorie a v mnohých ďalších. Nájdete tu krásne piesočnaté pláže, nočný život, ako aj príjemne strávenú 
rodinnú dovolenku. Výhodou je možnosť cestovať na OP aj autobusom z Prievidze.

4. TURECKO – najobľúbenejšie strediská sú Alanya, Side, Belek a Antalya, kde nájdete hotely s kvalitnými službami, množ-
stvo zaujímavých miest, krásne pláže, ale aj zábavu a nočný život. Cestovať môžete iba s cestovným pasom.

5. EGYPT – navštevovaný celý rok vďaka podnebiu a teplému moru. Vyhľadávané sú letoviská Sharm el Sheikh, Hur-
ghada, Makadi Bay, Taba aj Marsa Alam. Bohatá história, azúrové more s bohatým podmorským svetom očarí každého. 
Je potrebný cestovný pas.
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novinky16 RELAX

Lúštite krížovku a vyhrajte!

Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 30. 6. 2011 
na adresu redakcie: 14 press, spol.
s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 

Traja výhercovia získajú tri 5 € poukážky 
na nákup v predajni Váš čas.
Výherkyňou krížovky z č. 8 sa stala Eva 
Pasovská 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.

ku
pó

n



PD 10/2011

N
PD 0097/11

�

�

čínske
príslovie

stolička
s operad-
lom

stred
tajničky

spolok,
zväz

ľadovcový
nános

rímskych
49

obracal
listy
v knihe

Pomôcky:
kanety,
otis, til

slovenský
denník

škvrna na
pokožke

mäkký
ťažký kov

ozdobná
stužka

anglická
číslovka

popravca

bol
smutný

clonili,
tienili

okrial

ženské
meno

skratka
pre

emeritus

značka
céru

fosfid
vanádu
porno-
grafia

pión,
po česky

varením
získaný
výťažok

ruský
tok

neprines

ohúri,
omarí

posadil sa
franc.
člen
búcha

stovka

značka
argónu

previnenia

ohorok
(zried.)

naliepala

biblické
hriešne
mesto

spevavý
vták

koniec
tajničky

lietadlo
(zried.)

trošku,
máličko

metač
snehu
mužské
meno

grécke
písmeno
zn. pre
gauss

staré
peniaze

šedivelo
vyslovilo

dutinky
na

priadzu

spolu

légia,
po česky

poraní

Severan
šľacht.
predikát

únia,
zväz

meno
Melánie
začiatok
tajničky

staro-
rímsky
poozdrav

švihák

drop
(odb.)

patriaci
Ote

častica
nesúhlasu
MPZ
Jemenu

značka
amerícia

civilná
obrana
diplomat.
protest

povieval

vrhá

hranice
nanometer
(zn.)

nemať,
po česky

zmenkový
ručiteľ

bicí
nástroj

drobnosť

skr. súhv.
Pavo
zahrkal

prehĺtaj

popíjali

chyba pri
písaní

chyť

niekam
citosl.
syčania

operná
pieseň

sýtil sa

nervový
otras
klesá

opyt.
zámeno
kujný
nerast

N
PD 0095/11

N
PD 0096/11


