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Ženská noha v lodičkách 

vyzerá príťažlivo, ale viete, 

že by ste v nich mali chodiť 

maximálne hodinu denne?

Športovci Prievidze a Boj-

níc súťažili na Dňoch športu

v talianskom mestečku

Luserna San Giovanni.

Pre deti s ťažkými zdravotnými problémami 

je pes často jediný, s kým dokážu komu-

nikovať. Pes rozumie ich posunkom, má 

prirodzenú schopnosť byť ovládaný a núti 

deti k aktivite. Tým rozvíja ich motoriku a 

zlepšuje ich fyzický, ale aj psychický stav. 

Viac na str. 13

Psy, čo pomáhajú deťom

Foto: Peter Jurik
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Narodil sa v roku 1949 v Koši 
a od roku 1971 býva v Prievidzi.
V roku 1967 ukončil ŽDU – Zvo-
len ako elektromechanik a odišiel 
pracovať do CHZWP Nováky ako 
prevádzkový elektrikár. Po skon-
čení vojenskej služby v roku 1970 
nastúpil pracovať do Bane Cígeľ 
v pozícii riadiaceho elektrikára 

na mechanizovaných poruboch. 
Po absolvovaní SPŠ – baníckej 
v Handlovej v odbore hlbinné do-
bíjanie uhlia v roku 1982 nastú-
pil do funkcie revírnik – štajger. 
Po uplynutí expozičnej doby v pod-
zemí v roku 1991 odišiel pracovať 
do podniku Slovenský plynáren-
ský priemysel, kde zastával post 
vedúceho materiálno-technické-
ho zabezpečenia až do odchodu 
do dôchodku v roku 2004. Zo 
40 ročného manželstva má tri deti, 
no podľa jeho slov sa najviac teší 
zo štyroch vnúčat: Lucky, Lukáša, 
Peťky a Danka. Svoj voľný čas 
najviac trávi na záhrade, chalupe 
a jeho veľkou záľubou je hľadanie 
a spracovanie húb.

Neustále verejne činný
Od príchodu do Prievidze nepretr-
žite pracuje v bytovom družstevníc-
tve pri spravovaní bytového fondu. 
Zastával a zastáva rôzne funkcie: 
predsedu samosprávy, člena pred-
stavenstva, člena krajského výbo-
ru bytového družstevníctva. Táto 
práca je spojená s každodenným 
kontaktom so spoluobčanmi, nároč-

ná na čas i komunikáciu. V rokoch 
2002 – 2008 bol prísediacim sud-
com na Krajskom súde v Trenčíne.
Július Urík si získal dôveru oby-
vateľov Prievidze už v roku 1990, 
odkedy je s malými prestávkami 
poslancom mestského zastupi-
teľstva. V súčasnosti pracuje ako 
predseda VVO č. 1, člen komisie 
regionálneho rozvoja a podni-
kateľských aktivít, člen komisie 
pre uplatňovanie ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verej-
ného záujmu, pri výkone funkcie 
verejných funkcionárov. Za svoju 
prácu s ľuďmi  získal množstvo vy-
znamenaní, no ako hovorí, najviac 
si váži Jánskeho diamantovú pla-
ketu za bezplatné darovanie krvi. 
„V mojich šľapajach idú aj moje 
deti, všetci sú darcovia krvi,“ hovo-
rí a ďalej dodáva: „Prácu poslanca 
chcem vykonávať poctivo, lebo som 
naozaj pod veľkou verejnou kontro-
lou. Verím, že s novým vedením 
mesta a kolegami poslancami sa 
nám to spoločne podarí a Prievidza 
bude krajšia a bohatšia.“

-vrb, foto: archiv J.U.

PredstavujemeMáj - Jún 2011
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24. 5.  Stretnutie so zástupcom Aeroklubu Prievidza 
  Ing. Františkom Zlochom,
 vedenie mestskej rady 
25. 5. Rokovanie s vedúcim právnej kancelárie ohľadne  
  aktuálnych problémov v meste,
 rokovanie s poverenou zastupovaním vedúceho  
  odboru výstavby a životného prostredia ohľadom  
  doriešenia následkov povodní a čiernych stavieb,
 Stretnutie s vedúcim referátu informatiky ohľadne  
  informačného systému, 
 príprava materiálov na MsZ na 31.05. 2011.
26. - 27. 5.
 Čerpanie dovolenky.
30. 5. Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho  
  odboru výstavby a životného prostredia,
 stránkový deň primátorky, vybavených 9 obyvate- 
  ľov mesta,
 stretnutie s poslancom Petrom Petriskom.
31. 5. Vedenie rokovania mestského zastupiteľstva a brí- 
  fi ng s médiami,
 stretnutie so zástupcom Rímskokatolíckej cirkvi,  
 farnosť Prievidza, Mgr. Martinom Dadom, farárom  
  a dekanom a s Kongregáciou Dcér Božskej Lásky  
  zastúpenou Mgr. Ing. Andreou Christianou Števá- 
  rovou, provinciálnou predstavenou, v súvislosti  
  s prenájmom priestorov za účelom zriadenia mest- 
  skej tržnice ovocia a zeleniny,
 stretnutie s čestným občanom mesta Prievidza 
  Heinzom Unlandom z družobného mesta Ibbenbüren.
1. 6.  Odovzdávanie detských ihrísk,
 rokovanie s vedúcim ekonomického odboru ohľa-
  dom ekonomickej situácie v meste,
  rokovanie so zástupkyňou spoločnosti 
  Skanska SK, a.s., v súvislosti s možnou podpo- 
  rou projektov realizovaných mestom Prievidza,
 rokovanie so zástupcom investora výstavby byto- 
  vých domov,
 rokovanie s hlavným architektom mesta Prievidza.
2. 6. Rokovanie s vedúcou odboru výstavby a životného  
  prostredia,
 účasť na rokovaní Rady ZMOS v Nitre,
 prijatie basketbalistov, starších mini žiakov, ktorí  
  skončili v sezóne 2010 – 2011 na druhom mieste  
  v rámci SR,
 účasť na stretnutí so zahraničnými účinkujúcimi  
  na Dňoch mestskej polície.
3. 6. Účasť na Dňoch mestskej polície, záchranných  
  a ozbrojených zložiek na letisku v Prievidzi,
 odchod na pracovnú cestu do Šumperka na Dni  
  mesta Šumperk a podpísanie znovuobnovenia part- 
  nerskej dohody s mestom Šumperk.
6. 6. Stretnutie s poslancom Ing. B. Bucákom v súvislosti  
  s fúziou občianskych združení zastrešujúcich futbal  
  v Handlovej a Prievidzi,
  vedenie porady primátorky
 nakrúcanie diskusnej relácie v RTV Prievidza 
  v súvislosti s fúziou občianskych združení,
 stránkový deň primátorky, vybavených 8 obyvate- 
  ľov mesta.
7. 6.  Stretnutie s riaditeľkou HARMÓNIE, n.o., k otáz- 
  kam ďalšej činnosti neziskovej organizácie,
  rokovanie s Ing. arch. M. Chmúrom vo veci náhrad- 
  ných garáží pri čističke odpadových vôd,
  stretnutie s riaditeľkou Špeciálnej základnej školy  
  internátnej v Prievidzi Mgr. A. Beláčkovou k prob- 
  lematike špeciálneho školstva,
  rokovanie s hlavným architektom mesta a zástup- 
  com investora spoločnosti OC KORZO k otázke  
  dostavby objektu a výsadby zelene pri objekte,
  pracovné stretnutie so zamestnankyňami vykonáva- 
  júcimi verejné obstarávanie k obsahu novej internej  
  smernice upravujúcej spôsob verejného obstarávania  
  v meste,
  rokovanie so záujemkyňou o vybudovanie súkrom- 
  ného zariadenia sociálnych služieb,
  stretnutie so záujemcom o výstavbu v priemyselnom  
  parku.

V Zariadeniach pre seniorov 
v Prievidzi ide konkrétne o bý-
valý penzión pre dôchodcov 
na Ulici Okáľa a detašované stredisko 
na Ulici M. Rázusa sa od 1. júla 
2011 menia ceny. Odsúhlasili to aj 
poslanci mestského zastupiteľstva 
na poslednom rokovaní. Dôvodov 
je viac: zvýšenie ceny za bývanie 
z dôvodu zotrvávajúcej nepriaznivej 
hospodárskej situácie, zvyšovanie 
cien za energie, zvýšená spotreba 
vody, dezinfekčných a hygienic-
kých potrieb, zvýšené náklady 
na vykurovanie z dôvodu veku 
klientov, ich zníženej pohyblivos-
ti a požiadavky na zvýšenie tepla, 
a napokon zvýšenie ceny za stravu 
kvôli zvyšovaniu cien základných 
potravín a energií, pohonných 
hmôt. To všetko má na svedomí, že 
do nového rozpočtu týmto zaria-
deniam, napriek vysokým prí-
spevkom od mesta, chýba 161 584 
eur. Keď skutočnosť prepočítame 
v percentách, zvýšenie pokryje iba 

10,4 percenta z potrebných chýbajú-
cich prostriedkov na dofi nanncova-
nie v tomto roku. Ako informovala 
Vlasta Miklasová, vedúca odboru 
školstva a starostlivosti o občana, 
platba v zariadení sa skladá z troch 
položiek: ubytovanie, stravovanie a 
pomoc pri odkázanosti na sociálnu 
službu.

Čo sa mení a čo zostáva
Platba za pomoc pri odkázanos-
ti zostáva podľa výšky z roku 
2009. Cena ubytovania sa zvyšuje 
za meter štvorcový v stredisku 
na Ulici Okáľa o 15,38 percenta, 
na Ulici Rázusa zostáva pôvodná. 
V tejto súvislosti riaditeľ zariadenia 
pre seniorov Rudolf Kollár zdôraz-
nil, že zvýšenie sa dotkne predo-
všetkým klientov, ktorí užívajú istý 
nadštandard a bývajú samostatne, 
jedna osoba v jednoizbovom byte. 
Všetci klienti však boli dostatoč-
ne v predstihu pred navyšovaním 
platieb informovaní. Niekoľkokrát 

uskutočnili stretnutia, na ktorých 
o situácii diskutovali a stretli sa tiež 
so samosprávnym výborom. Klienti 
uznali nevyhnutnosť zvýšenia plat-
by. Cena za stravu päťkrát denne je 
3,50 eur, v prípade druhej večere 
3,70 eur. Nakoniec Vlasta Miklaso-
vá dodala: „Nikto z obyvateľov ZpS 
sa nemusí obávať, že službu nebude 
mať zabezpečenú, alebo ju nedosta-
ne z dôvodu, že nemá príjem. Podľa 
zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách – po zaplatení úhrady 
za opatrovateľskú a prepravnú 
službu musí prijímateľovi zostať 
mesačne z jeho príjmu najmenej 
1,3 násobok sumy životného 
minima (240,99 €), pri pobyto-
vej službe v zariadení najmenej 
20 % zo sumy ŽM – to znamená 
37 eur. Ak klient nemá zo svojho 
príjmu na zaplatenie celkovej sumy, 
platí iba časť jej úhrady. Úhradu 
alebo jej časť môže platiť iná osoba, 
rodinní príslušníci alebo zostáva 
ako pohľadávka mesta a vymáha 
sa v dedičskom konaní.

-vrb

Seniori zvýšenie platby akceptovali
Na poslednom rokovaní prievidzského mestského zastupiteľstva 
bol jedným z bodov programu diskutovaný návrh VZN č. 118/2011 
mesta o poskytovaní sociálnych služieb, ktorý zahŕňal aj zvýšenie 
poplatkov v zariadeniach pre seniorov.

Festival Na brehu má viacero zmien
Mení sa názov, miesto konania, počet dní i základná koncepcia. Nemení sa však nádielka 
výbornej hudby a interpretov počas konania tohto festivalu.

Festival s novým názvom Breh v Bojniciach sa uskutoční štvrtý júlový piatok a sobotu. 
V súvislosti predovšetkým s neprajúcim počasím počas minulých ročníkov sa jeho hlavné 
štyri koncerty presunú do priestorov Kultúrneho centra v Bojniciach. 

Viete, ktorých interpretov budete môcť počuť a vidieť 
výlučne v kultúrnom centre? 

Ak nám napíšete správnu odpoveď na túto otázku a pridáte ešte 
presný dátum konania festivalu Breh, môžete získať vstupenku 
na jeden z hlavných koncertov. 
Nezabudnite pripojiť uverejnený kupón. PD 11/2011
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Súťaž na zvučku mesta Prievidza
Mesto Prievidza vyhlasuje súťaž pre hudobne nadaných ľudí a dáva im príležitosť vy-
tvoriť ofi ciálnu zvučku mesta Prievidza. Ofi ciálna zvučka sa bude používať v miestnom 
rozhlase, bude súčasťou ofi ciálnych podujatí mesta, ako prijímanie návštev, otváracie 
ceremoniály a iné vážené mestské aktivity. Zvučka by sa mala taktiež používať pri väčšine 
kultúrnych, spoločenských a marketingových podujatiach organizovaných ofi ciálnymi 
orgánmi samosprávy mesta, pri komunikácii mesta so zahraničím, pri budovaní vzťahov 
s partnerskými mestami, ako i pri prezentácii mesta v oblasti cestovného ruchu.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?
Každý obyvateľ mesta Prievidza bez ohľadu na profesijné vzdelanie. Zapojiť sa môžu 
fyzické i právnické osoby s trvalým pobytom na území mesta Prievidza. Účasť v súťaži 
je bezplatná.

Čo musí zvučka spĺňať:
musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho podpísal,
musí byť dynamická, aktuálna, moderná, a zároveň musí rešpektovať historický 
 charakter mesta,
musí byť univerzálne použiteľná pri slávnostných, zábavných, kultúrnych aj prezen 
 tačných okamihoch,
musí mať dĺžku maximálne 30 sekúnd,
musí byť dodaná na CD alebo DVD v CD kvalite.

Podmienky zaradenia do súťaže 
Účastník súťaže doručí zalepenú obálku s názvom „Súťaž – zvučka, neotvárať“ na adresu: 
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, 97101  Prievidza. Obálka musí obsahovať 
zvukový nosič, podpísanú prihlášku a písomné zdôvodnenie, resp. interpretáciu významu 
zvučky vo vzťahu k mestu Prievidza. Posledný termín dodania súťažných podkladov je 
15. júl 2011. Podklady je možné odovzdať aj osobne na podateľni mestského úradu.
Jeden prihlasovateľ môže zaslať do súťaže maximálne dva súťažné návrhy.
Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný.
Kritériá hodnotenia:
a) pôvodnosť, originalita a invencia návrhu,
b) významová zrozumiteľnosť,
c) úroveň hudobného a zvukového spracovania,
d) možnosť širokospektrálneho použitia,
e) zachovanie vysokej rozoznateľnosti a použiteľnosti aj pri skracovaní záznamu,
f) zachovanie vysokej kvality a rozoznateľnosti aj pri rozdielnych formách a formách 
reprodukovania.

Porota
Členov poroty vymenováva mesto Prievidza. Členovia poroty nesmú byť účastníkmi súťaže.
Porota do 15 dní od ukončenia prijímania príspevkov do súťaže vyberie maximálne 
3 najkvalitnejšie návrhy. 
Víťazný návrh bude vybraný z týchto troch návrhov verejným hlasovaním, ktoré sa 
uzavrie 31. augusta 2011.

Súťažné ceny
Víťazný návrh bude ocenený nefi nančným darom v hodnote do 500 eur, pričom na povahe 
daru sa dohodne mesto s výhercom.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty žiadny 
z návrhov ako víťazný.

Zverejnenie výsledkov súťaže
O výsledkoch súťaže bude víťaz  informovaný písomne najneskôr do 15 dní od vy-
hlásenia výsledkov súťaže. Výsledky budú zverejnené prostredníctvom web stránky 
www.prievidza.sk najneskôr 15 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. 

Prihlasovanie do súťaže
Prihlášky do súťaže sú k dispozícii na www.prievidza.sk alebo na mieste prvého kontaktu 
na Mestskom úrade v Prievidzi.
Kontaktná osoba na MsÚ: Mgr. Marek Mittaš, referent marketingovej komu-
nikácie, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, tel.: 046 5179 107, 
e-mail: marek.mittas@prievidza.sk 

Ďalšie podmienky súťaže 
Originály súťažných práv si v prípade potreby poisťuje každý účastník na vlastné nákla-
dy. Víťaz má povinnosť uzavrieť s vyhlasovateľom do 15 dní od vyhlásenia výsledkov 
súťaže licenčnú zmluvu, v ktorej udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného 
návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne v súlade 
so zákonom č. 618/2003  Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. 
Usporiadatelia sa zaväzujú, že v súlade s autorskými právami nezneužijú žiadny zo sú-
ťažných návrhov pre svoje účely. 

Právna ochrana víťaznej zvučky a jej ďalšie používanie pre konkrétne aktivity bude 
predmetom samostatnej zmluvy medzi autorom a mestom Prievidza. 

Podpisom prihlášky účastník potvrdzuje súhlas so spracovaním údajov a s podmienkami 
súťaže.

Čiastočná uzávierka cesty
Mesto Prievidza upozorňuje, že z dôvodu rekonštrukcie pešej zóny na Ul. Andreja Hlinku v Prie-
vidzi bude od 28. 06. 2011 do 15. 04. 2012  čiastočná uzávierka cesty III/050062 v prejazdnom 
úseku mestom Prievidza na Ulici Hviezdoslava približne v dĺžke 600 metrov – etapovite vždy po 25 met-
roch. Doprava bude vedená vo voľnej časti vozovky, v priestoroch ochranných ostrovčekov pre chodcov 
o minimálnej šírke jazdného pruhu 2,75 m. Ďakujeme za pochopenie.

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
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„Vedenie Prievidze sa spolu 
s poslaneckým zborom roz-
hodlo, že k sviatku detí ob-
daruje svojich malých oby-
vateľov odovzdaním štyroch 
detských ihrísk,“ povedala 
Katarína Macháčková 1. júna 
pri slávnostnom strihaní pás-
ky. Nové preliezačky si užijú 
deti na sídlisku Mládeže, na 
Starom sídlisku, Zapotôč-
koch i Kopaniciach. Na kaž-
dom z nich tento dar privítali 
prostredníctvom pestrého 
kultúrneho programu, ktorý 
pripravili so svojimi žiačik-
mi učiteľky materských aj 
základných škôl. Peniaze 
na zakúpenie zariadení po-
skytla spoločnosť Unipa. Jej 
vedenie sa po dohode roz-
hodlo takýmto spôsobom 
investovať fi nancie získané 

z vlastných príjmov z ob-
chodnej činnosti. Ako do-
plnil Miroslav Procháska, 
konateľ Unipy, náklady na 
všetky štyri darované za-
riadenia predstavujú sumu 
15 tisíc eur. Sú certifi ko-
vané pre najvyššiu bez-
pečnosť, vyrobené na 

Slovensku a niektoré ich 
časti sa dokonca zinkovali 
v prievidzskej fi rme.
Záverom primátorka vyslo-
vila presvedčenie, že tieto 
ihriská boli síce prvé štyri, 
no podobným spôsobom chce 
mesto pokračovať aj v bu-
dúcnosti v ďalších častiach 
mesta.

-vrb, foto: autorka

Medzinárodný deň detí bol tým najlepším dôvodom a 
časom, kedy prievidzské deti dostali veľký dar. Primá-
torka Katarína Macháčková v tento deň odovzdala štyri 
detské ihriská.

K sviatku dostali nové ihriská

Oslavu MDD pre deti bez 
rozdielu veku pripravili 
spoločne mesto Prievidza 

i Bojnice v spolupráci s Kul-
túrnym a spoločenským stre-
diskom v Prievidzi a Complet 
party servisom. Deň plný 
zábavy, hier a šantenia otvo-
ril prednosta prievidzského 
mestského úradu Norbert 
Turanovič. Dopoludnie si 
vychutnávali predovšetkým 
kolektívy zo základných a 
materských škôl, popoludní 
sa pridali i rodičia. Ako sa na 
správnu detskú oslavu patrí,  
nechýbali ani rozprávkové 
postavičky, sladké dobroty 
a kultúrny program. Deň 

v znamení radosti a pohody 
spestrili tanečníci z tanečnej 
skupiny Fantastic, mažoret-
ky ako aj aktivity z Centra 
voľného času Spektrum. 
Malí nezbedníci si nenechali 
ujsť jazdu na koníkoch, vy-
stúpenie sokoliarov a mali 
tiež potešenie zo všetkých 
tých, ktorí im prišli k sviat-
ku zablahoželať. Nakoniec 
spoločne vypustili do jazera 
veľkú balónovú príšerku.

-vrb, foto: mm

Na „plážku“ detí ako maku
Prievidzská príšera – narodenie. To je názov akcie, ktorú organizátori venovali Me-
dzinárodnému dňu detí a konala sa na plážovom kúpalisku.

Rozprávkové postavičky majú všetci radi.

Slniečko hrialo, nálada bola 
veselá, prišli deti i rodičia. 
Nič teda neprekážalo cieľu, 
aby si užili dopoludnie hier 
a zábavy spoločne s organi-
zátormi: mestom Prievidza, 
Kultúrnym a spoločenským 

strediskom a prevádzkovate-
ľom Minigolfu. Detské očká 
rozžiarila možnosť hrať sa 
s hrdinami svojich obľúbe-
ných rozprávok, či zaskákať 
si na trampolíne. Skauti oslá-
vencov voviedli do tajov prí-

rody a vysvetlili im správa-
nie sa v nej, naučili ich triky 
uzlenia a iné zaujímavosti. 
Pri tom všetkom nechýbal 
program, v ktorom ukázali, 
čo sa naučili deti z prievidz-
ských materských škôl. Herci 
z Divadla na doske pobavili 
divákov rozprávkou V ko-
more je myš a členovia TS 
Fantastic prítomných roz-
tancovali svojim umením. 
S hudobnou školou Yamaha 
Class si tiež zahrali a náv-
števníci neopomenuli ani 
výstavu fotografi í Fotoklubu 
junior z Centra voľného času 
Spektrum. Všetci spolu teda 
prežili krásny slnečný deň 
radostných úsmevov.

- vrb, foto: autorka

Oslavovalo sa aj na minigolfe
Začiatok júna jednoznačne v Prievidzi patril deťom. 
Prvú júnovú sobotu prišli oslavovať do areálu Minigolfu.

Skauti naučili deti mnoho zaujímavých vecí.

Súťaž organizoval OV – Slo-
venského zväzu záhradkárov 
Prievidza. V tomto roku sme 
si pripomenuli už 25. ročník 
tohto podujatia. Aranžovalo 
sa zo živých kvetov, ale aj 
plodov. Rastlinám a ich čas-
tiam sa ponecháva prirodzená 
krása, línia, tvar a farebnosť. 
Do súťaže bolo zapojených 
celkom 62 žiakov a porota 
vybrala autorov tých najkraj-
ších a najúspešnejších prác. 
Ocenenie dostala aj najmlad-
šia účastníčka Sarah Huová 
zo ZŠ na ul. Energetikov 
v Prievidzi. Aranžovanie 
a viazanie kvetín je krás-
na a zmysluplná práca, pri 
ktorej môže každý uplatniť 
svoju fantáziu, vkus, zmysel 

pre umenie aj šikovnosť. 
Každý jej výsledok by mal 
zodpovedať základným pred-
stavám o kráse – estetike, čo 
sa mladým aranžérom aj po-
darilo. Keďže išlo o súťaž, 
poznáme i víťazov napriek 
tomu, že všetky práce boli 
veľmi pekné a pre porotu 
bolo naozaj ťažké vybrať tie 
naj. V jednotlivcoch za zák-
ladné školy získala 1. miesto 
Lenka Dežerická zo ZŠ 
na Ul. Šafárika v Prievidzi, 
v kategórii špeciálnych škôl 
najviac zabodovala Barbora 
Radičová zo ŠZŠ Handlová 
a zo stredoškoláčok si prven-
stvo vybojovala Mária Tisa-
jová zo SoŠOaS Prievidza. 
V rámci škôl si najlepšie 

počínalo družstvo zo ZŠ 
na Ulici S. Chalupku I. 
z Prievidze v zložení: Gábri-
šová, Čičmancová, Majchero-
vá a Jelačičová. Ceny víťazom 
odovzdali v zastúpení primá-
torky Martin Drozd (predseda 
komisie mládeže a voľnoča-
sových aktivít), Eva Šidová 
(predsedníčka komisie mlá-
deže pri RV – SZZ Bratislava) 
a Róbert Kurthy (predseda 
OV – SZZ Prievidza).

-vrb,foto: autor

Žiaci aranžovali zo živých kvetov
V priestoroch Centra voľného času Spektrum sa 
30. mája stretli organizátori, porotcovia a súťažiaci na 
súťaži Prievidzská kytica o putovnú cenu primátorky 
mesta Prievidza.

Krása detského spontánneho 
prejavu, vydarená kompozí-
cia, zmysluplný obsah tvo-
rený na základe vlastných 
hodnotových postojov, krea-
tivita vychádzajúca z pocitov 
a prežívania témy Mládež 
a dobrovoľníctvo, rôznoro-
dosť techník, ako i multi-
mediálne spracovanie. To 
sú atribúty, na základe kto-
rých sa žiaci ZŠ P. J. Šafárika 
v Prievidzi stali víťazmi 58. 
ročníka celoslovenského 
kola Európy v škole. Cenu 

v kategórii výtvarnej tvorby 
za projekt Od srdca k srdcu 
(autor: kolektív žiakov I. 
stupňa ZŠ) a cenu v kategó-
rii multimediálnej tvorby za 
projekt Myslíme srdcom – ro-
bíme srdcom (autor: kolektív 
4. a 5. ročníka ZŠ) prevzali 
zástupcovia kolektívov na 
slávnostnom stretnutí Dňa 
Európy v škole v Bratislave 
17. mája 2011 za prítomnosti 
ministra školstva SR Eugena 
Jurzycu. Okrem týchto cien 
získali naši žiaci aj čestné 

uznanie v kategórii výtvarnej 
skupinovej tvorby za triptych 
Čo cíti moje srdiečko.
Poďakovanie za úspešnú re-
prezentáciu mesta Prievidza 
patrí nielen našim tvorivým a 
zručným žiakom, ale aj peda-
gógom, ktorí svojou motivá-
ciou a odborným prístupom 
tiež prispeli k tomuto nád-
hernému úspechu.

-Jana Homolová, 
ZŠ P. J. Šafárika Prievidza

Uspeli v medzinárodnom projekte
Európa v škole je medzinárodný projekt, ktorého gestormi sú medzinárodné organi-
zácie: Rada Európy, Európsky parlament a Komisia Európskej únie.

Pri odovzdávaní nechýbal pestrý kultúrny program.

Súťažiace zo špeciálnej školy
so svojimi výtvormi.

Dôvodov spôsobujúcich uve-
dené výsledky môže byť viac. 
Príčinou môže byť skutoč-
nosť objektívneho charakteru, 
ako napríklad, že rok 2010 
bol z hľadiska klimatických 
podmienok nadpriemerne 
chladný, alebo subjektívneho 
charakteru, ako napríklad níz-
ke zálohové platby, nesprávne 
vykonaný odpočet, nesprávne 
rozpočítane náklady na teplo, 
chyby meracieho zariadenia 
a iné. Iná názorová skupina 
sebakritických odberateľov 
nájde problém možno v ne-
hospodárnom správaní sa, 
prípadne nadspotrebe spôso-
benej únikmi tepla do vonkaj-
šieho prostredia (napríklad 
nezateplené, nevyregulované 
bytové domy). Nakoniec je 
skupina odberateľov, ktorá 
hľadá domnelú príčinu výluč-
ne v jednotkovej cene tepla, 
čo ich vedie k úvahám o vy-
budovaní vlastnej domovej 
kotolne. Tento argument a 
neznalosť problematiky te-
pelnej energetiky radi zneuží-
vajú vo svoj prospech fi rmy 
zaoberajúce sa predajom a 
montážou plynových kotolní 
v bytových domoch, kedy sa 
v prípade samotnej realizácie 
často dostaví dlhodobo zlý 
výsledok – individuálne vy-

kurovanie drahšie ako teplo 
z CZT, dlhodobo zadĺžení 
vlastníci bytov, široký rad po-
vinností uložených právnymi 
predpismi, riziká vyplývajúce 
zo stúpajúcej výšky úroko-
vých sadzieb, dynamicky stú-
pajúcej cene zemného plynu, 
ochrany ovzdušia a iné. Z dô-
vodov eliminácie uvedených 
rizík je potrebné poukázať 
na prednosti a výhody za-
bezpečenia dodávok tepla 
z CZT v podmienkach mesta 
Prievidza, čomu nasvedčujú 
viaceré výhody. Teplo dodá-
vané PTH, a.s., je vyrábané 
a dodávané 95% z dodaného 
tepla SE-ENO Zemianske 
Kostoľany a 5% tepla vyro-
beného PTH, a.s., vlastnými 
zdrojmi zo zemného plynu. 
Bezkonkurenčnou výhodou 
domáceho zdroja energie 
(hnedého uhlia) je jeho ce-
nová stabilita a nezávislosť 
od svetového trhu s cenami 
energií. Pre porovnanie je 
potrebné poukázať na vývoj 
cien zemného plynu, ktorý re-
aguje na situáciu na svetovom 
trhu väčšinou rastom. Prvé 
zvýšenie prebehlo už k 1. 1. 
2011 o 5% podľa podaného 
návrhu SPP, a.s., na URSO sa 
očakáva od júla 2011 zvýšenie 
o 7,9% a od septembra 2011 

ďalšie zvýšenie o 20,8%. Pre 
prípad akceptovania podaných 
návrhov by mohlo dôjsť k cel-
kovému nárastu za rok 2011 
o 33,7 %. Nezanedbateľné pre 
mesto Prievidza, ktoré z dôvo-
du vysokého stupňa znečiste-
nia ovzdušia patrí do územia 
s riadenou kvalitou ovzdušia, 
je aj ekologické hľadisko. Za 
súčasných podmienok CZT 
vyprodukuje 95% škodlivých 
emisií vznikajúcich pri výrobe 
tepla mimo mesta Prievidza a 
je minimalizované nepretržite 
monitorovaným vysoko účin-
ným odlučovacím zariadením. 
Nezanedbateľné sú aj ostatné 
požiadavky kladené na CZT, 
ako spoľahlivosť a kvalita 
dodávky tepla, služby s tým 
spojené vrátane požiadaviek 
plynúcich z príslušnej legis-
latívy. V podmienkach hornej 
Nitry má súčasný spôsob do-
dávky tepla z CZT výrazný 
vplyv na podporu zamestna-
nosti regiónu horného Ponit-
ria, a to z dôvodu využívania 
domáceho zdroja energie – 
hnedého uhlia, ktorého ťažbu 
zabezpečujú Hornonitrianske 
uhoľné bane, a.s., a ktoré spolu 
s výrobcom tepla ENO Nová-
ky patria medzi najväčších 
zamestnávateľov v regióne. 
K ďalším aspektom týkajú-
cim sa porovnania CZT a in-
dividuálneho zdroja tepla sa 
vzhľadom na rozsiahlosť tejto 
témy a obmedzený priestor 
pre publikovanie vrátime 
v nasledujúcich číslach tohto 
periodika.

Mesiac máj je každoročne obdobím spojeným s povin-
nosťou vyúčtovania dodávok tepla a služieb za užívanie 
bytu, ktorého výsledkom je preplatok alebo nedoplatok 
k uhradeným zálohovým platbám, s čím sú zároveň spojené 
úvahy o primeranosti či neprimeranosti výšky nákladov 
a o možnostiach ich zníženia.

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., informuje 
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23. 5. 2011
Nepríjemná návšteva
19.10 h. Obyvateľ mesta oznámil, že mal 
konfl ikt so susedom. Preverením bolo 
zistené, že pred byt oznamovateľa prišiel 
Róbert L. (1975), ktorý bol pod vplyvom 
alkoholu, vykrikoval vulgarizmy, kopal 
mu do dverí a znečistil ich pľuvancami. 
Po otvorení dverí došlo medzi mužmi 
k hádke, kedy oznamovateľ v sebaobrane 
pred fyzickým útokom odsotil Róberta 
L. a ten spadol zo schodov až na medzi-
poschodie, pričom si poranil nos. 
Zranenie si vyžiadalo lekárske 
ošetrenie a zranený skončil 
v nemocnici. Okolnosti 
a mieru zavinenia aktérov 
konfl iktu zisťuje ďalej MsP. 

Agresívny pacient
22.10 h. Z RZP požiadali o asis-
tenciu pri prevoze agresívneho pacienta 
na psychiatrické oddelenie nemocnice 
v Bojniciach. Išlo o obyvateľku mesta 
(1965), ktorá sa pokúšala napádať po-
sádku sanitky. V sprievode hliadky MsP 
bola prevezená do NsP v Bojniciach, 
kde bola hospitalizovaná.

26.5. 2011
Mláďa sovy
12.05 h. Obyvateľka mesta našla pred 
domom mláďa sovy. Mestská polícia 
nahlásila vec na Obvodný úrad život

ného prostredia, kde mláďa prevzali 
a zabezpečili jeho umiestnenie v ZOO 
Bojnice. 

28.5. 2011
Za všetkým hľadaj ženu
22.20 hod. Konfl ikt medzi sokmi v láske 
vyriešili až príslušníci MsP. Privolala ich 
obyvateľka mesta, ktorej bývalý priateľ 
vyprovokoval hádku s jej súčasným part-
nerom a neskôr ho aj fyzicky napadol. 
Zranenie poškodeného si nevyžiadalo 

lekárske ošetrenie. Priestupku 
sa dopustil Marián S. (1978), 

ktorému bola na mieste ulo-
žená pokuta v blokovom 
konaní.

1.6. 2011
Nepovolený predaj

14.20 h. Obyvateľ mesta ozná-
mil, že na sídlisku Píly dochádza k pou-
ličnému predaju. Hliadka MsP na mies-
te zistila tri osoby, ktoré sa dopustili 
priestupku na úseku nedovoleného pod-
nikania. Išlo o Angeliku K. (1977) a 
Kristínu K. (1992) z Prievidze a Petra B. 
(1987) z ČR, ktorí bez príslušných opráv-
není ponúkali okoloidúcim rôzny kozme-
tický tovar. Priestupky boli prerokované 
na mieste v blokovom konaní.

-Ľubomír Pomajbo,
náčelník MsP Prievidza
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Pomôžte nájsť čln

Výbornú pohodu súťaže lodných modelov, ktorá sa 
konala v nedeľu 5. júna 2011 na plážovom kúpalisku, 
pokazila krádež záchranného člna. Ak máte akékoľ-
vek informácie o tom, kde sa uvedený čln nachá-
dza, alebo také správy, ktoré k jeho nájdeniu môžu 
pomôcť, ohláste to, prosím, na Mestskú políciu v 
Bojniciach, prípadne Klubu modelárov v Bojniciach. 
Vopred ďakujeme za pomoc!

-Klub modelárov pri ZTŠČ

V Prievidzi sa stalo už ne-
písanou tradíciou, že pri 
príležitosti Medzinárod-
ného dňa detí ožije letis-
ko nezvyčajným ruchom. 
Plocha sa zaplní všakova-
kou bojovou i záchrannou 
technikou ovládanou pro-
fesionálmi. Tento rok došlo 
v názve podujatia k malej, 
no významnej zmene – Deň 
mestskej polície – tá totiž od 
začiatku podujatie zabezpe-
čuje a spolu s mestom a Ae-
roklubom Prievidza patrí 
k hlavným organizátorom. 
Po náročných prípravách 
oproti minulému ročníku 
sa odprezentoval síce nižší 

počet zložiek, divákov ale 
neubudlo. Novinkou tohto 
ročníka bola účasť airsof-
tového klubu JŠU-09 z Prie-
vidze, čo sa stretlo s ohlasom  
predovšetkým u chlapcov, 
u ktorých je tento šport popu-
lárny. Rodičia s deťmi mohli 
vyskúšať nárazový simulátor 
a presvedčiť sa o dôležitosti 
používania bezpečnostných 
pásov vo vozidle. Predstavila 
ho Asociácia slovenských 
odťahových služieb spolu 
s ďalšou zaujímavou techni-
kou. Najviac návštevníkov sa 
pravidelne schádza v priesto-
roch, kde môžu prítomní vi-
dieť v akcii nielen ľudí, ale 

aj zvieracích pomocníkov. 
Výcvik a ukážky služobných 
koní predviedli policajti 
z jazdeckého oddielu PPZ 
SR Bratislava a tento rok aj 
z MP Ostrava, ktorí museli 
vlani zrušiť účasť kvôli niči-
vým povodniam v ČR. Svoje 
umenie predstavil v spoloč-
nej ukážke aj psovod MsP 
Prievidza spolu s kolegami 
z OR PZ SR, kde predviedli 
prednosti spoločného vý-
cviku a odovzdávania skú-
seností z praxe. Nemenšou 
profesionalitou výcviku psov 
zaujali aj záchranári. Rovna-
ko, ako vlani, museli diváci 
oželieť očakávané armádne 
stíhacie lietadlá. Už tradične 
ich mal nahradiť prievidz-
ský modelár Jaroslav Šarina 
s modelom stíhačky GRIPEN 
v mierke 1:7. Porucha na pod-
vozku modelu však zabránila 
jeho vzlietnutiu. 
Ukážka činnosti príslušníkov 
Ústavu výkonu väzby Ilava 
patrila k tomu najlepšiemu, 
čo prítomní mohli vidieť a 
deti na to prišli veľmi rých-
lo. Zdržiavali sa počas celej 
akcie v ich teritóriu v hojnom 
počte. Osvedčilo sa aj daro-
vanie krvi v mobilnom od-
berovom zariadení. Na tomto 
ročníku ho využilo až 76 
darcov, z toho 29 darovalo 
krv prvýkrát. Atmosféru a 
ofi ciálne otvorenie umoc-
nilo koncertovanie Hudby 
Ministerstva vnútra. Mest-
ská polícia Prievidza by Deň 
mestskej polície nemohla or-
ganizovať bez podpory mesta 
Prievidza, Aeroklubu Prie-
vidza a sponzorov, ktorým 
patrí úprimné poďakovanie.

-Vít Zajac, foto: Katarína Vráblová

Letisko zaplavili ozbrojené a záchranné zložky
S medzinárodnou účasťou českých a poľských partnerov 
sa uskutočnil 3. júna na prievidzskom letisku ôsmy ročník 
Dňa mestskej polície, ozbrojených a záchranných zložiek.

Ukážky príslušníkov Ústavu výkonu väzby Ilava patrili medzi najzaujímavejšie.

Vedieť si správne nasadiť masku je v stave ohrozenia dôležité.

V kategóri Mondioring 1 sa 
zúčastnil aj príslušník MsP  
Prievidza Leitman so služob-
nou sukou Gora. Už samotná 
účasť na MS bola úspechom, 
keďže sa doteraz ešte žiadny 
psovod zo Slovenskej repub-
liky tejto kategórie nezúčast-
nil. Celkovo v nej štartovalo 
25 popredných svetových 
súťažiacich a v ich tvrdej 
konkurencii obsadil Roman 
Feješ výborné 17. miesto. 

Mondioring
Mondioring je disciplína, 
ktorá je divácky atraktívna 
a nesmie sa pri nej ublížiť 
psovi. Pes pri nej nastupuje 
bez vôdzky, obojku a aj bez 

náhubku a vykonáva cviky 
poslušnosti, skoky a obranu 
psovoda. Figurant je oble-
čený v ochrannom odeve, 
ktorý ho celého chráni a pes 
oproti tradičnému „hryzeniu 
na rukáv“ môže fi guranta 
hrýzť všade, nielen na ruku. 

Ochrana psa spočíva v tom, 
že fi gurant sa môže brániť 
pohybmi rúk a nôh, nesmie 
však psa ničím udierať. Ro-
man Feješ s Gorou do bu-
dúcna plánujú ďalej tvrdo 
trénovať a na budúci rok 
v talianskom Ríme majú 
ambície stúpať v hodnotení 
čoraz vyššie. 

Ľubomír Pomajbo

Majstrovstvá sveta belgických ovčiakov FMBB
Belgický Nieuwpoorte bol v dňoch 1. 6. – 5. 6. 2011 
hostiteľom majstrovstiev sveta belgických ovčiakov 
(FéderationMondialeduBergerBelge).

Aktivity MsP v oblasti prevencie

Príslušníci MsP vykonali prednášky na ZŠ, MŠ v Prievidzi a aj v škole v prírode v Hlbo-

kom zamerané na dopravnú výchovu, prevenciu kriminality, prevenciu zneužívania 

návykových látok a ukážky služobnej kynológie MsP.

-Ľubomír Pomajbo
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Už počas rakúskej monarchie sa 
začalo uvažovať o stavbe železni-
ce a jedným z návrhov bolo viesť 
železnicu starou obchodnou cestou 
– Pím. Keď rakúska spoločnosť 
StEG získala v roku 1884 povole-
nie na železnice do Veľkých Bie-

lic, očakávalo sa, že by sa mohla 
trať predĺžiť až do Prievidze. Toto 
predĺženie trate do Prievidze však 
zrealizovala neskôr uhorská sta-
vebná spoločnosť Magyar Épitö 
Részvénytársulat a bola otvorená 
18. apríla 1896. Na úseku Veľké 
Bielice – Prievidza sa vybudova-
lo spolu 76 mostov a priepustov. 
Najdlhšími boli oceľové mosty 

cez rieku Nitra s dĺžkou 65 metrov 
a cez rieku Handlovka s dĺžkou 
40 metrov. Výstavba stála 
2 296 000 korún. Následne pokračo-
valo otvorenie trate do Nitrianskeho 
Pravna 31. októbra 1909  dĺžkou 
11,1 kilometra a traťou do Han-

dlovej, otvorenou presne 15. feb-
ruára 1913. V súvislosti s touto 
modernizáciou sa prievidzská sta-
nica zmenila z pôvodne trojľajovej 
na päťkoľajovú. Postavila sa nová 
výhrevňa, vodáreň a rozšírila sa 
staničná budova o krídlo s predaj-
ňou lístkov a čakárňou. Pokračova-
nie trate až do Hornej Štubne bolo 
zahájené v roku 1931.

Unikátna výhrevňa
Vybudovanie trate rapídne zvýšilo 
turistický ruch nielen v meste Prie-
vidza, ale prispelo aj k zvyšovaniu 
záujmu o neďaleké Bojnice. Z tohto 
dôvodu začalo na príkaz grófa Pálf-
fyho od roku 1909 premávať om-

nibusové spojenie v podobe dvoch 
vozov prikrytých plachtou medzi 
železničnou stanicou a Bojnicami. 
Tento systém prepravy pretrval až 
do roku 1925. V roku 1945 bola sta-
nica poškodená požiarom, jednopo-
schodovú budovu a jej pravé krídlo 
sa podarilo zachovať v pôvodnom 
stave, teda z roku 1896. Výhrevňa 
v depe, ktorá bola postavená ešte 

v roku 1913 podľa projektu archi-
tekta Plaffa, je až dodnes unikát-
nou ukážkou architektúry, keďže 
nebola stavebnými zásahmi 
znehodnotená. Prievidzská 
stanica si tak určite zaslúži svoju 
pozornosť a život na nej by nemal 

utíchnuť ani po viac ako sto rokoch 
existencie. 

-Marek Mittaš, 
zdroj: Zlatá prievidzská cesta – turistický 

sprievodca, www.zsr.sk, www.vlaky.net
Foto: Lukáš Greschner, archív mesta

Zlatá prievidzská cesta – Prievidzská železnica
Priestory železničnej stanice v Prievidzi patria k popredným historickým pamiatkam a sú právoplat-
nou súčasťou Zlatej prievidzskej cesty. Hoci v poslednom období hrozí jej okresanie o dôležité vlakové 
spojenia, stále zostane dôležitou historickou dominantou mesta.

Nielen, že tu 4. júla odspieva kon-
cert, ale fanúšikov poteší aj výsta-
vou reprodukcií svojich obrazov. 
Pozrieť si ich môžete od 21. júna 
do 10. júla vo Výstavnej sále Boj-
nického zámku. Megakoncert Karla 
Gotta a skupiny BOOM!BAND 
sa uskutoční v pondelok 4. júla 
v Zimnom štadióne mesta Prie-
vidza. Maestrove pozvanie prijali 
aj špeciálni hostia Jitka Zelenko-
vá a Bára Basiková. Vstupenky 
na koncert sú v predaji v sieti Tic-
ketportal v cene od 15 eur. Vstupen-
ky na výstavu obrazov sú v predaji 
v sieti Ticket art v cene 3 eur.

-vrb, foto: archív

Stáva sa z Prievidze GOTTLAND?

Účinkujú: Barbora Špániková, 
Daniel Výrostek, Richard Sanit-
ra, Dominika Misárová, Vladena 
Škorvagová, Svetlana Sarvašová. 
Vstupné je 8 eur. „Dokonalá svadba 
je zárukou dokonalej komédie, 
pri ktorej môžu diváci smelo po-
pustiť uzdu smiechu a uvoľniť sa!“ 
zaručujú sa tvorcovia.
Dokonalá svadba anglického autora 
Robina Hawdona je vynikajúco 
napísaná situačná komédia plná 
humorných situácií a čarovných 
nedorozumení. Dej sa začína v no-
vomanželskom apartmáne, kde sa 
ženích po búrlivej noci prebudí ved-
ľa spiacej, nahej a veľmi atraktívnej 
mladej ženy – tá však nie je jeho na-
stávajúcou. Skôr, ako sa mu podarí 
dostať ju preč a spomenúť si, čo sa 
stalo, prichádza nevesta. Začína sa 
pravý kolotoč bláznivých situácií, 
v ktorom sa striedajú búrlivé kome-
diálne scénky s dojemnou lovestory. 
Karty poriadne zamieša aj nevesti-
na matka, najlepší ženíchov priateľ 
a všetečná chyžná. Komédia Doko-
nalá svadba (Perfect Wedding) patrí 
k autorovým najúspešnejším hrám. 
Podľa jej námetu bol nakrútený aj 
televízny fi lm. Komédia získala 
viacero prívlastkov: „Komédia plná 
Murphyho zákonov.“ „Najlepšia 
komédia posledného obdobia.“ 
„Komédia o tom, že pravá láska 

vždy nakoniec zvíťazí, len treba 
zistiť, ktorá to je...“. Režijnú taktov-
ku mal na starosti Michal Spišák, 
ktorý má na komédie šťastnú ruku 

– za ich režírovanie už štyrikrát 
získal divácku Cenu motýľ.

-vrb

Dokonalá svadba v Bojniciach
Kultúrne centrum Bojnice (KC) vás pozýva v pondelok  27. júna 2011 o 19.00 do veľkej sály KC 
na situačnú komédiu v podaní hercov Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene pod názvom Dokonalá svadba.



Milí naši čitatelia! 

Chcete získať vstupenky 

na tieto podujatia? 

Vystrihnite kupón, pripíšte 

naň svoje telefónne číslo 

a pošlite do redakcie 

Noviniek. 

Potom už len počkajte, či sa 

šťastie usmeje práve na vás. 

Vypredal miestny amfi teáter, neskôr športovú halu a teraz sa chystá 
na zimný štadión. Do tretice všetko dobré. Česká spevácka megastar 
Karel Gott sa vracia do Prievidze. 

PD 11/2011
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Stabilizovaný klub
BC Prievidza Mládež má 
za sebou úspešnú sezónu. 
Poradilo sa mu v nej naplniť 
ciele, s ktorými do súťaž-
ného ročníka nastupoval. 
„V prvom rade sme chceli 
ekonomicky zastabilizovať 
klub a dokázať, že vieme 
fungovať bez väčších vý-
kyvov. Som rád, že sa nám 
to podarilo vďaka obetavej 
práci ľudí v klube, partnerom 

a, samozrejme, mestu Prie-
vidza. To nám pomohlo bez-
platným užívaním športovej 
haly, preplatením nákladov 
na dopravu a plánuje nám od 
nového roka pomôcť pros-
tredníctvom centra voľného 
času aj s nákladmi na tréne-
rov, čo by bola taktiež veľ-
ká pomoc,“ prezradil Peter 
Hupka, predseda predstaven-
stva občianskeho združenia 
BC Prievidza Mládež.

Zlato i striebro
Mládežnícky basketbalový 
klub z centra hornej Nitry 
sa môže pochváliť aj kvalit-
nými výsledkami dosiahnu-
tými na palubovkách. „Kým 
vlani si vybojoval medailu 
len jeden náš mládežníc-
ky kolektív, tento rok sme 
získali až dva cenné kovy. 
Starší žiaci obhájili v domá-
com prostredí titul majstra 
Slovenska, starší mini žiaci 
zasa získali na fi nálovom 
turnaji republikového šam-
pionátu v Spišskej Novej Vsi 
strieborné medaily. Verím, že 
trend zlepšovania výsledkov 
udržíme aj v nasledujúcich 
rokoch,“ vyslovil želania 
Hupka.

Rast základne
Kvalitná práca s mladými 
basketbalistami v prievidz-
skom klube sa pozitívne 
odráža aj na mládežníckej 

základni, ktorá postupne na-
rastá. „Teší ma, že sa nám 
podarilo otvoriť športovú 
basketbalovú prípravku, kto-
rou v minulej sezóne prešlo 
približne 40 nádejí. Naša 
základňa sa rozšírila aj pre-
bratím dievčat z Palimpexu 
Prievidza, z ktorých sa nám 
podarilo udržať dva kolek-
tívy. Aj dievčenský basketbal 
má v našom meste perspektí-
vu, radi by sme ho opäť viac 
spopularizovali,“ naznačil 
plány šéf prievidzského mlá-
dežníckeho basketbalu.

Úspešné projekty
BC Prievidza Mládež je 
mimoriadne aktívny aj 
mimo paluboviek. Podieľa 
sa na viacerých projektoch, 
ktoré úzko súvisia so špor-
tom. Jedným z projektov je 
tzv. Prievidzská školská 
basketbalová liga. „Je to 
dlhodobá súťaž pre 1. až 4. 
ročníky základných škôl, 
ktorej zápasy sa odohrávajú 
na hlavnej palubovke City 
arény. Zapojili sa do nej všet-

ky prievidzské školy. Už sa 
v nej ukázalo viacero talen-
tov, navyše, liga popularizuje 
basketbal medzi mladými. 
Všetci chceme, aby využívali 
svoj voľný čas športovaním. 
Práve pre tento cieľ sme sa 
rozhodli zapojiť aj do projek-
tu revitalizácie športových 
ihrísk na území Prievidze. 
V spolupráci s Komisiou 
športu pri Mestskom zastu-
piteľstve v Prievidzi a dob-
rovoľníkmi sa nám podarilo 
obnoviť niekoľko vonkajších 
prievidzských ihrísk. Radi 
by sme v projekte aj naďalej 
pokračovali,“ uviedol Peter 
Hupka.

Organizácia turnajov
Prievidzský mládežnícky 
klub dosahuje solídne úspe-
chy aj na organizátorskom 
poli. Svedčia o tom pochval-
né vyjadrenia účastníkov fi -
nálového turnaja majstrov-
stiev Slovenska starších 
žiakov, ktoré sa konali na 
palubovke City arény. Nie je 
to však jediný turnaj, ktorý 

prievidzský klub zorganizo-
val. „Už na začiatku roka sme 
zorganizovali novoročný tur-
naj, z ktorého by sme chceli 
spraviť tradičné podujatie, v 
rámci ktorého budeme kaž-
doročne oceňovať najlepších 
basketbalistov roka v jednot-
livých kategóriách, ako aj 
trénerov. Na sobotu 26. júna 
pripravujeme na parkovisku 
pred Športovou halou v Prie-
vidzi streetbalový turnaj 
s výstižným názvom Neber 
drogy, ber basketbal. Hrať 
sa bude na dvoch ihriskách. 
Verím, že túto myšlienku 
príde podporiť množstvo 
streetbalových a basketbalo-
vých hráčov z nášho regiónu. 
V auguste nás zasa čaká už 
15. ročník basketbalového 
turnaja kadetov Dodo cup, 
ktorý je memoriálom úspeš-
ného prievidzského trénera 
Jozefa Kmeťa,“ dodal pred-
seda predstavenstva BC Prie-
vidza Mládež.

-bb, foto: archív klubu

BC Prievidza Mládež má za sebou úspešnú sezónu
Prievidzskému mládežníckemu basketbalovému klubu sa podarilo po ekonomickej 
stránke zastabilizovať a úspechy zbiera aj na športovom poli. Starší žiaci klubu sa 
stali majstrami Slovenska, starší mini žiaci vicemajstrami republiky.

Po starších žiakoch 
BC Prievidza Mládež, ktorí 
sa stali majstrami Slovenska, 
dosiahli vynikajúci úspech aj 
starší mini žiaci. V Spišskej 
Novej Vsi si vybojovali na 
fi nálovom turnaji republi-
kového šampionátu strie-
borné medaily. Po návrate 
domov úspešný kolektív pri-
jali v mestskom dome dve 
najvyššie predstaviteľky 
Prievidze, primátorka Ka-
tarína Macháčková a vice-

primátorka Helena Dadíková. 
„Som veľmi pyšná na prie-
vidzských mládežníckych 
basketbalistov, robia dobré 
meno nášmu mestu. Vystúpe-
nie starších mini žiakov som 
sledovala na diaľku, počínali 
si vynikajúco. Mali to o to 
ťažšie, že o medaily bojovali 
ďaleko od svojho domova. 
Napriek tomu boli na horúcej 
palubovke Spišskej Novej Vsi 
úspešní a až na tretie miesto 
odsunuli domáci kolektív,“ 

vyzdvihla šikovnosť Prie-
vidžanov ich primátorka. 
Veľa nechýbalo a mladé ná-
deje Prievidze mohli ziskom 
titulu majstrov Slovenska 
napodobniť starších žiakov 
z klubu. Napokon však tesne 
prehrali rozhodujúci súboj 
o zlato so Žilinou.
Na prijatí u primátorky sa 
zúčastnilo 17 mladíkov spo-
ločne s trénerom Marekom 
Bulíkom, asistentom trénera 
Tomášom Bulíkom a koučom 

Júliusom Liebenbergerom, 
ktorý kolektív viedol pred-
tým. Od viceprimátorky 
Prievidze Heleny Dadíkovej 
si Liebenberger prebral Pa-
mätný list mesta Prievidza za 
dlhoročnú športovú výchovu 
mládeže. Skúsený tréner po-
tvrdil nezastupiteľné miesto 
športových aktivít pri výcho-
ve mladých. „Šport im dáva 
motiváciu, sebadisciplínu aj 
realizáciu,“ povedal Lieben-
berger o pozitívnom vplyve 
športu na mladú generáciu. 
Prievidzské nádeje prekva-
pili obe dámy kyticami. 

Kataríne Macháčkovej ve-
novali aj tričko so znakom 
BC Prievidza Mládež, aby 
ich v ňom mohla chodiť po-
vzbudzovať na majstrovské 
zápasy. „Určite sa vynasna-
žím, aby som si v budúcej 
sezóne našla čas aj na ak-
tívne povzbudzovanie na-
šich mladých basketbalistov 
počas ligových zápasov. Ich 
výkony i výsledky ma tešia, 
rada ich uvidím v akcii aj 
naživo,“ prisľúbila chlapcom 
ich primátorka.

-bb, foto: mit

Primátorka sa stretla s vicemajstrami Slovenska
„Som veľmi pyšná na prievidzských mládežníckych basketbalistov, robia dobré meno 
nášmu mestu,“ povedala primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Mladé nádeje BC Prievidza Mládež s extraligistami Prievidze.

Predseda predstavenstva BC Prievdza Mládež Peter Hupka.

Najvyššie predstaviteľky Prievidze 
s mladými basketbalistami.
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V košickom areáli Anička sa 
uskutočnilo 11. a 12. kolo prvej 
ligy v minigolfe. Vo vyrovna-
nej súťaži družstiev si tímové 
víťazstvo v 11. kole zakniho-
valo družstvo GK Bratislava 
pred Adarou Trnava. Na dele-
nom 3. a 4. mieste boli zhodne 
MTGK Brezno a GK Bankov 
Košice. Piaty skončil celok 
1. MTGC Prievidza, šiesty GK 
Trnava. V 12. kole si body za 
prvé miesto pripísala GK Adara 
Trnava pred GK Bratislava. Tre-
tie miesto pripadlo MTGK Brez-
no. 1. MTGC Prievidza obsadil 
po zlepšenom výkone štvr-
tú priečku len o jeden úder za 
Breznom. Piate skončilo domáce 
družstvo GK Bankov Košice. 
Druhý trnavský oddiel GK  bol 
opäť šiesty.
V súťaži jednotlivcov v 11. kole 
v absolútnej kategórii zvíťazil 
Ivan Buš (GK Bratislava). Z prie-
vidzských minigolfi stov skončili 
na stupňoch víťazov tretia Erika 
Oršulová (medzi ženami), druhý 
Radovan Struhár, tretí Marko 
Gróf (obaja medzi juniormi) 
a druhý Tibor Meszáros (medzi 
veteránmi). V 12. kole sa stal 
absolútnym víťazom Radovan 
Struhár (1.MTGC Prievidza). 
Erika Oršulová skončila druhá, 
rovnako strieborný bol aj Tibor 
Meszáros.

Priebežné poradie prvej ligy: 
1. GK Bratislava 70 bodov, 2. GK 
Adara Trnava 67,5 b, 3. MTGK 
Brezno 49 b, 4. 1.MTGC Prie-
vidza  33 b, 5. GK Bankov Košice 
21,5 b, 6. GK Trnava 21 b.

Po druhom kole slovenského po-
hára v zápasení voľným štýlom 
sú na čele priebežného poradia 
borci Vihorlatu Snina. Voľno-
štýliari z východného Sloven-
ska triumfovali v prvom kole 
na žinenkách v Bánovciach nad 
Bebravou. Dominovali aj v do-
mácom prostredí, keď zvíťazili 
v štyroch zo siedmich hmotnost-
ných kategórii. Na druhej priečke 
sú s osembodovým odstupom 
zápasníci ZK 1904 Košice, tretia 
je zatiaľ Dunajplavba Bratislava. 
Prievidzskí zápasníci so ziskom 
12 bodov obsadili v Snine piate 
miesto a na rovnakú priečku sa 
prepadli aj v priebežnom pora-
dí, keď ich predstihla Banská 
Bystrica. Najlepšie individuálne 
výsledky z borcov ZK Baník 
dosiahli Daniel Marko a Miro-
slav Marcinek, ktorí skončili 
na štvrtých miestach.
Výsledky jednotlivcov: do 
55 kg: 1. Arghisti Kostanian (Vi-
horlat Snina), do 60 kg: 1. My-
kola Bolotňuk (Vihorlat Snina), 
4. Daniel Marko, 5. Mário Laco 
(obaja Prievidza), do 66 kg: 
1. Peter Obžera (Dunajplavba 

Športový servis

Minigolf

Zápasenie

Výprava športovcov z Prievidze 
a Bojníc vycestovala do talianske-
ho mestečka Luserna San Giovan-
ni, ktoré je partnerským mestom 
Prievidze. Konal sa tam 30. ročník 
podujatia s názvom Dni športu. 
Prievidzu na týchto tradičných osla-
vách športu reprezentovali mladé 
volejbalistky, gymnastky, gymnas-
ti, volejbaloví veteráni a za Bojnice 
nastúpili ich hádzanárske nádeje.

Milé privítanie
Domáci sa na príchod výpravy 
z hornej Nitry dobre pripravili, 
a to nielen po športovej stránke. 
„Po príchode do Luserny San Gio-
vanni sme boli milo prekvapení. 
V mnohých výkladoch boli plagáty 
s oznamom ,Vitajte priatelia z Prie-
vidze‘ v slovenčine i v taliančine, 
ba nechýbali ani slovenské zásta-
vy. O našom príchode teda muselo 

vedieť celé mestečko,“ prezradila 
viceprimátorka Prievidze Helena 
Dadíková. Prekvapením pre ňu 
bol aj fakt, že Taliani v Luserne 
San Giovanni pomenovali jedno 
zo svojich námestí názvom Prie-
vidza. „Taliani sa na náš príchod 
zodpovedne pripravili. Je to pre nás 
zaväzujúce. Budeme musieť aj my 
vymyslieť pre nich v Prievidzi také 
prekvapenia, aby na cestu ku nám 
ešte dlho spomínali,“ dodala dru-
há najvyššia predstaviteľka centra 
hornej Nitry.

Zaujali gymnastky
Taliani priamo v Luserne San 
Giovanni zorganizovali v rámci 
Dní športu turnaje vo volejbale, 
futbale, minivolejbale, plážovom 
volejbale, džude, a taktiež exhibície 
tanečníkov, cyklistov či gymnastov. 
Prítomní si mohli počas tohto tra-

dičného podujatia zaplávať, vyskú-
šať lukostreľbu a rôzne iné atrakcie. 
Na dievčenskom volejbalovom tur-
naji sa okrem domácich a prievidz-
ských dievčat predstavili aj Zvo-
lenčanky, hráčky talianskeho tímu 
Barge a družstva Nikšić z Čiernej 
Hory. V kvalitnej konkurencii 
tu obsadili prievidzské dievčatá pod 
vedením Richarda Fodora a Patrika 
Šimka tretie miesto.
Prievidzskí volejbaloví veteráni 
v dvoch súbojoch zdolali rovesní-
kov z Luserny San Giovanni. Svoje 
schopnosti potvrdili aj na piesku 
v plážovom volejbale. Veľkou atrak-
ciou pre obyvateľov Luserny San 
Giovanni boli najmä prievidzské 
gymnastky a gymnasti, ktorí pri 
svojich dvoch exhibičných vystú-
peniach v telocvični, ale aj priamo 
na námestí, zožali od domácich 
veľký potlesk.

Prvá prehra po ôsmich rokoch
Mladí bojnickí hádzanári súťažili 
na turnaji v neďalekom Pinerole. 
Hoci skončili v konkurencii troch 
talianskych družstiev druhí, víťaz-
ný pohár putoval s nimi na hornú 
Nitru. „S víťazným celkom z Luser-
ny San Giovanni sme tesne prehrali, 
no talianske družstvo tvorili starší 
a fyzicky vyspelejší hráči. Tréner 
víťazného družstva uznal, že keby 
hrali len s našimi rovesníkmi, ne-
majú proti nám šancu na víťazstvo. 
Aj preto hráči Luserny po vyhlásení 
výsledkov na nás počkali a venovali 
nám víťazný pohár. Najskôr sme 
ho nechceli prijať, no napokon sme 
si ho zobrali. Je to pekná pamiat-
ka na taliansky turnaj,“ vysvetlil 
Martin Kočner, tréner bojnických 
žiakov. Za zmienku stojí fakt, že 
mladí bojnickí hádzanári našli na 

turnaji v Taliansku premožiteľa až 
na ôsmy pokus. Prechádzajúcich 
sedem rokov vyhrali turnaj bez 
straty čo i len bodu.

Naberali inšpiráciu
Dni športu v Luserne San Giovan-
ni sa konali už po 30-krát, z toho 
19-krát s účasťou športovcov 
z Prievidzského okresu. Hoci na 
podujatí neštartovali žiadni pro-
fesionálni borci, Dni športu mali 
kvalitné športové a početné divácke 
zázemie.
„Bolo to veľmi zaujímavé podujatie, 
v ktorom ani tak nešlo o výsledky, 
ale o to, aby mladí športovci nabrali 
nové skúsenosti, mohli sa konfron-
tovať so zahraničím a hlavne, aby 
nadviazali nové priateľstvá. Dni 
športu v Luserne San Giovanni boli 
pre nás inšpiráciou. Podobné podu-
jatie s medzinárodnou účasťou by 
sme mohli urobiť aj u nás,“ uviedol 
Branislav Bucák, predseda Komisie 
športu pri Mestskom zastupiteľstve 
v Prievidzi.

-lb, foto: autor

Hádzanári  nevyhrali, no dostali víťazný pohár
Dni športu v Taliansku

Športovci Prievidze a Bojníc súťažili na Dňoch športu v talianskom 
mestečku Luserna San Giovanni.

Partnerské vzťahy medzi mestami 
Prievidza a Luserna San Giovanni 
vznikli tak, ako to neraz býva – 
úplnou náhodou.
„Eros Gonin z Luserny San Giovan-
ny cestoval v roku 1991 po Euró-
pe a potreboval sa niekde vyspať. 
Zhodou okolnosti zastavil práve 
na parkovisku pri Športovej hale 

v Prievidzi. Ráno, keď vstal, stretol 
sa s vedúcim športovej haly Cyri-
lom Mečiarom. Ten ho vzal ho haly, 
kde sa Talian umyl. Mečiar mu 
potom poukazoval celú športovú 
halu i okolie. Erosovi Goninovi sa 
v Prievidzi páčilo a už nasledujúci 
rok pricestovala na hornú Nitru 
výprava talianskych hádzanárov, 

volejbalistov i gymnastov. V roku 
1993 po prvýkrát išli Prievidžania 
do Talianska, konkrétne juniorky 
a juniori miestneho volejbalového 
klubu,“ prezradil bývalý volej-
balový kouč Richard Fodor. Ten 
bol prvým Prievidžanom, ktorý si 
v Luserne San Giovanni našiel za-
mestnanie. V súťažnom ročníku 

1992/93 trénoval v tomto mestečku 
neďaleko Turína volejbalové druž-
stvo mužov. Aj vďaka Richardovi 
Fodorovi sa partnerské vzťahy 
medzi slovenským a talianskym 
mestom utužili.

-bb

Bojnický klub lodných modelárov 
pri Združení technických a špor-
tových činností (ZTŠČ) patrí me-
dzi najväčšie na Slovensku. Pod 
vedením Štefana Adámika má už 
dlhoročnú tradíciu. Rovnako i ten-
to rok sa na plážovom kúpalisku 
organizovala súťaž lodných mo-
delárov. Napriek premenlivému 
počasiu a nižšej účasti modelá-
rov z iných modelárskych klubov 
mala tohtoročná súťaž svoje čaro. 
Zúčastnilo sa na nej mnoho detí 
z viacerých základných škôl z Prie-
vidze a Bojníc. Súťažilo sa v dvoch 
kategóriách, a to plavba plachetníc 

a jazda motorovými modelmi člnov 
medzi bójkami. V tejto disciplíne 
sa hodnotila presnosť preplávania 
modelu medzi bójkami, dodržanie 
stanovenej trasy a vplávanie do 
doku. Na základe bodového hod-
notenia v jednotlivých kategóri-
ách zvíťazili: Radoslav Púpava, 
Rastislav Púpava, Karol Plecheis 
a Peter Kozák. Ďalšia zaujímavá 
akcia – súťaž modelov historických 
plachetníc sa bude konať 24. – 26. 
júna 2011 na priehrade v Nit. Rudne.

-Gustáv Malát

Začiatok partnerských vzťahov

Lodní modelári súťažili
Už tradične sa začiatkom júna konala na plážovom kúpalisku v 
Bojniciach súťaž lodných modelárov.

V Luserne San Giovanni majú námestie pome-
nované Prievidza.

Vodné pólo
Novácki vodní pólisti za bodového stavu 6:6 neuspeli v domácom 

bazéne v rozhodujúcom zápase extraligovej série o piate miesto 

s tímom ŠKP Košice. Východniari spravili rozhodujúci krok k cennému 

víťazstvu v druhej štvrtine, ktorú vyhrali 5:1 a v polovici duelu už 

viedli 8:3. Mladí chemici v závere síce pridali na obrátkach, no gólové 

manko už nedokázali zlikvidovať. Po prehre 10:13 obsadili v extralige 

konečné šieste miesto.

Výsledok o 5. miesto: KVP NCHZ Nováky – ŠKP Košice 10:13 (2:3, 1:5, 

4:4, 3:1); konečný bodový výsledok série: 6:8.
Góly: T. Bielik 4, S. Baláž 2, Plachý, Košian, Tkáč a Ďurík po 1 – Molnár 

a Košík po 4, T. Eschwig a S. Nagy po 2, Kšiňaň 1.

Konečné poradie extraligy mužov vo vodnom póle: 1. ČH Hornets 

Košice, 2. KPŠ Akademik Košice-Staré mesto, 3. Tozan SC Topoľčany, 

4. Slávia UK Bratislava, 5. ŠKP Košice, 6. KVP NCHZ Nováky, 7. KPŠ 

Nereus Žilina, 8. KVP Komárno.
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(pokračovanie zo str. 8)
Bratislava), 6. Boris Botoš (Prie-
vidza), do 74 kg: 1. Volodymyr 
Perchaľuk (Vihorlat Snina), ...4. 
Miroslav Marcinek (Prievidza), 
do 84 kg: 1. Kachaber Chubežty 
(Dunajplavba Bratislava), 5. Ján 
Púčik (Prievidza), do 96 kg 1. 
Oleg Humeňuk (Vihorlat Snina), 
do 120 kg 1. Soslan Gaglojev 
(Dunajplavba Bratislava), 6. Peter 
Botoš (Prievidza).
Družstvá, 2. kolo: 1. Vihorlat 
Snina 38 b, 2. Dunajplavba Bra-
tislava 38 b, 3. ZK 1904 Košice 
36 b, 4. ŠKP B. Bystrica 17 b, 5. 
Baník Prievidza 12 b, 6. Slávia 
Snina 7 b, 7. MZK Bánovce sa 
nezúčastnil.
Po 2. kole: 1. Vihorlat Snina 76 
bodov, 2. ZK 1904 Košice 68 b, 
3. Dunajplavba Bratislava 66 b, 
4. ŠKP Banská Bystrica 27 b, 5. 
Baník Prievidza 24 b, 6. Slávia 

Snina 12 b, MZK Bánovce nad 
Bebravou 12 b.
Dunajplavba Bratislava zorga-
nizovala tretie kolo žiackej ligy 
v zápasení. Mladí Prievidžania 
na ňom vybojovali desať medai-
lových umiestnení. Z toho dve 
prvé miesta zásluhou mladších 
žiakov Samuela Pastierika a Da-
niela Pastierika. Hornonitrania 
obsadili v tomto kole posledné 
piate miesto a v priebežnom po-
radí žiackej ligy sú štvrtí.

Výsledky prievidžanov: 
prípravka do 52 kg: 2. Martin 
Černý, 3. Mário Kubanyi. Mladší 
žiaci do 35 kg: 3. Samuel Mello,  
do 37 kg: 1. Samuel Pastierik, 
do 44 kg: 1. Daniel Pastierik, do 
57 kg: 2. Samuel Martinec, 
do 73 kg: 3. Nikola Majzlan. 
Starší žiaci do 66 kg: 2. Martin 
Tonhauzer.
Priebežné poradie žiackej ligy: 
1. Trenčín 318 b, 2. Bánovce 262 
b, 3. Nitra 247 b, 4. Prievidza 216 
b, 5. Bratislava 176 b.

Prievidzskí zápasníci štartovali 
aj na 35. ročníku turnaja žia-
kov v zápasení voľným štýlom 
na Memoriáli Františka Vejsa-
dy a Václava Garbaczewského 
v priestoroch TJ Bohemians 
v Prahe. Prievidzský klub 
v osemčlennej konkurencii vy-
hral hodnotenie družstiev, keď až 
päť nádejí ZK Baník zvíťazilo vo 
svojich kategóriách. Prvenstvá 
dosiahli Jozef Pekár (do 38 kg), 
Tomáš Kotian (do 47 kg), Jozef 
Bugoš (do 53 kg), Erik Vincze 
(do 59 kg) a Patrik Pekár 
(do 90 kg).

Športový servis

Zápasenie

Dvaja prievidzskí kickboxeri Vla-
dimír Idranyi a Silvia Pálešová 
sa predstavili na svetovom pohári 
v kickboxe v maďarskom Szegede. 
Na tomto podujatí štartovali borci 
z viac ako 20 štátov, mimoriadne 
kvalitné obsadenia mali najmä kra-
jiny zo strednej a východnej Euró-
py. Vladimír Idranyi si v kategórii 
K1 do 81 kg vybojoval prvenstvo. 
Silvia Pálešová bola medzi ženami 
do 65 kg druhá.

Idranyiho cesta do fi nále
Vladimír Idranyi sa do fi nále dostal 
po dvoch víťazstvách pomerom 
3:0 na body. V prvom kole zdolal 

reprezentanta Maďarska, v dru-
hom Ruska. „Ani s jedným z týchto 
súperov som predtým neboxoval. 
Maďar bol odo mňa o hlavu vyšší, 
no nenechal som sa tým rozptýliť. 
Ťažil som zo svojej rýchlosti, dobrej 
techniky rúk a keď som k tomu 
pridal aj presné kopy, získal som 
v zápase prevahu, ktorá bola jasná 
najmä v treťom kole. Zápas som 
mohol ukončiť aj knockoutom, no 
pri každom mojom väčšom tlaku 
rozhodca súboj prerušoval. Zrejme 
nechcel, aby domáci borec prehral 
pred časovým limitom. Semifi nálo-
vý duel s Rusom bol z iného súdka, 
môj súper sa snažil získať prevahu 

najmä dobrou technikou rúk. Zápas 
som však dobre takticky zvládol, 
svoje kombinácie som zatváral pres-
nými kopmi. Už v druhom kole 
som mal navrch, tretie bolo plne 
v mojej réžii,“ opísal svoju cestu do 
fi nále svetového pohára Vladimír 
Idranyi, aktuálny držiteľ opaskov 
majstra sveta i Európy asociácie 
WKA v lowkicku do 81 kg.

Do fi nále súper nenastúpil
Šéf a zároveň tréner prievidzského 
klubu sa do fi nále svetového pohára 
prebojoval už viackrát, no prven-
stvo mu vždy ušlo. Tentoraz túžil 
konečne vystúpiť na najvyšší stu-
pienok. Idranyi sa na súboj o zlato 
poctivo pripravoval, no napokon 
vyhral bez boja.
„Ešte v deň zápasu som pracoval 
na svojej hmotnosti, pripravoval 
som sa na duel. Pred začiatkom 
zápasu mi oznámili, že môj súper 
z Poľska nenastúpi, pretože si v semi-
fi nálovom zápase zlomil priehlavok 
na nohe. Prvenstvo na svetovom po-
hári ma potešilo, no ešte cennejšie 
by bolo, keby som Poliaka zdolal 
priamo v ringu,“ zakončil Idranyi.

Zaúradovali zákulisné ťahy
Silvia Pálešová mala vo svojej ka-
tegórii len jednu súperku z Bielo-
ruska, a tak ju hneď čakalo fi nále. 
Mladá Tužinčanka prehrala 0:3 na 
body, no za svoj výkon sa nemusela 

hanbiť. Práve naopak, pri väčšej ob-
jektivite rozhodcov mala zvíťaziť.
„Silvia mala smolu, v jej prípade 
zaúradovali zákulisné ťahy. Všet-
ko začalo už pred zápasom, roz-
hodcovi sa nepáčil Silviin chránič 
pŕs, potom zasa rukavice. Zohnali 
sme nové, aby mohla nastúpiť, no 
zákulisná politika pokračovala aj 
v ringu. Silvia určite nabodovala 
viac ako jej súperka, no i tak prehra-
la 0:3. Vždy, keď dostala Bielorusku 
pod tlak, rozhodca zápas prerušil 
pre rôzne napomínania a nedovolil 
tak Pálešovej knockoutovať svoju 
súperku. Silvia potom, vzhľadom 
na situáciu, znervóznela, nevyhla 
sa chybičkám, no i tak mala s pre-
hľadom zvíťaziť. Žiaľ, aj také veci 
sa v bojových športoch stávajú,“ 
uviedol Vladimír Idranyi, ktorý je 
Pálešovej trénerom.

Víťazstvo na galavečeri
Vladimír Idranyi o týždeň neskôr 
nastúpil počas galavečera thajboxu 
v Banskej Bystrici proti 23-roč-
nému Bielorusovi Stanislavovi 
Zaniewskému. Zápas v štýle K1 
do 81 kg sa skončil po troch kolách 
nerozhodne. V štvrtom rozhodujú-
com od začiatku prevzal iniciatívu 
prievidzský borec a zápas doviedol 
do víťazného konca.

-bb, foto: V.I.

Odchovanec prievidzského futbalu 
František Kubík mení pôsobisko. 
Slovenský reprezentant podpísal 
štvorročnú zmluvu s nováčikom 
najvyššej ruskej súťaže FC Kubaň 
Krasnodar. Dvadsaťdvaročný rodák 
z Prievidze má za sebou vydarenú 
sezónu, počas ktorej v holandskom 
tíme ADO Den Haag strelil v 31 sú-
ťažných zápasoch 9 gólov. Už počas 
skončeného súťažného ročníka sa 
o Kubíkove služby zaujímalo viace-
ro klubov z prestížnych európskych 
súťaží, v poslednej dobe najmä 
FC Kubaň Krasnodar. Ten sa na-
pokon dohodol s Kubíkom i s AS 
Trenčín, ktorého je prievidzský 
odchovanec kmeňovým hráčom. 
„O moje služby sa zaujímalo viacero 
klubov, no Rusi prišli s konkrétnou 
ponukou, preto sme sa dohodli,“ 
prezradil Kubík, ktorý už pozor-
ne sleduje výkony svojho nového 
zamestnávateľa. „Ide o nováčika 
ruskej súťaže. Je to ambiciózne 
mužstvo, s viacerými cudzincami 
v kádri a s rumunským trénerom 
Petrescom, ktorý bol výborným 
futbalistom. Je pre mňa dôležité, že 
práve on o mňa prejavil eminentný 
záujem,“ uviedol pre agentúru SITA 
František Kubík. 

Rozbehnutý rýchlik
Ambiciózneho Prievidžana čaká 
28. júna v novom pôsobisku vstupná 
prehliadka a nová zmluva nado-
budne platnosť 1. júla. Kubík bude 
musieť naskočiť do rozbehnutého 

rýchlika. Kým vo väčšine európ-
skych štátov bude vtedy súťažná 
prestávka, v Rusku bude súťažný 
ročník pokračovať v plnom prúde. 
Mladý Prievidžan, ktorý si v skon-
čenej sezóne odkrútil premiéru 
v slovenskom seniorskom repre-
zentačnom tíme verí, že v Rus-
ku nadviaže na úspešný ročník 
v Holandsku. „Mám za sebou prvú 
sezónu v zahraničí, ktorá mi vyšla 
nad očakávania a dúfam, že sa mi 
bude dariť aj v novom tíme. Mys-
lím si, že ruský futbal by mi mal 
sedieť. Môj prvý cieľ je presadiť sa 
do základnej zostavy a pravidelne 
hrávať,“ uzavrel odchovanec prie-
vidzského futbalu.

- bb, foto: archív Fera Kubíka

Vladimír Idranyi víťazom svetového pohára
Profesionálny majster sveta i Európy WKA v lowkicku Vladi-
mír Idranyi sa konečne dočkal aj prvenstva na svetovom pohári 
v kickboxe. Vo fi nále už bol predtým viackrát, no zlato bolo pre 
neho akoby zakliate.

Kubík prestúpil do Krasnodaru
Slovenský futbalový reprezentant sa sťahuje z holandského klubu 
ADO Den Haagu do ruského Krasnodaru.

Päťdesiaty piaty ročník najvýznam-
nejších cyklistických pretekov 
v našej krajine Okolo Slovenska 
odštartoval v Prievidzskom okrese. 
Celkovo mal 8 etáp, počas kto-
rých na jazdcov čakalo 1157,3 km. 
Na úvod absolvoval pelotón 
150,1 km so štartom v Novákoch 
s cieľom v Zemianskych Kostoľa-
noch. V záverečnom špurte hlav-
ného poľa sa presadil 27-ročný 
Argentínčan Maximilian Richeze 
pred Rusom Nikitom Novikovom 
a tretí dorazil do cieľa Srb Gábor 
Kaša. „Som skôr šprintér. Kon-
covku sme si s tímom veľmi dob-
re pripravili. Toto je moje druhé 
tohtoročné víťazstvo. Etapa bola 
náročná,“ povedal v cieli Richeze. 
V druhej etape so štartom i cieľom 
v Handlovej prešli cyklisti celkovo 
180 km. Víťazom sa stal Rus Nikita 
Novikov. Ten sa presadil v súboji 

vedúcej trojčlennej skupiny, ktorá 
sa vytvorila v stúpaní na horskú 
prémiu za Čičmanmi. Na ďalšie 
dve priečky v cieli odsunul dvojicu 
Chorvátov Tomislava Danculoviča 
a Kristjana Durašeka. „Toto je moje 
prvé veľké profesionálne víťazstvo. 
Bola to náročná a veľmi dlhá etapa. 
Keď sa naskytla šanca na úspech, 
chcel som ju využiť. Útok mi vyšiel 
a veľmi sa z toho teším,“ povedal 
v cieli Novikov.

-bb

Preteky Okolo Slovenska
V Prievidzskom okrese uspeli v prvých etapách prestížnych cyklis-
tických pretekov Argentínčan Richese i Rus Novikov.

Prievidzská tenistka Zuzana Zlo-
chová a Rumunka Mihaela Bu-
zarnescová získali titul vo štvorhre 
na turnaji ITF v talianskej Florencii. 
Dvojky miestnej deblovej súťaže 
zvíťazili vo fi nále nad najvyššie 
nasadeným domácim párom Nicole 
Clericová, Valentina Sulpiziová 6:3, 
6:4. „Pred zápasom sme boli trochu 

nervózne, pretože všetky predchá-
dzajúce zápasy nám súperky vzdali 
a v prípade nášho nezdaru vo fi ná-
le by sa nám nezapočítali žiadne 
body,“ uviedla Zuzana Zlochová, 
ktorá predtým v dvojhre skončila 
v štvrťfi nále na rakete Talianky 
Benedetty Davatovej.

-bb

Zlochová s titulom vo štvorhre
Prievidzská tenistka Zuzana Zlochová spolu s Rumunskou Buzarnes-
covou vyhrali turnaj vo Florencii.

POZVÁNKA
Cez víkend 2. a 3. júla sa v areáli 

základnej školy v Nedožeroch-Bre-

zanoch odohrá 20. ročník 24 hodino-

vého nonstop zápasu v basketbale 

medzi družstvami Nedožersko-bre-

zianskych amatérov a  Výberom 

PDbasketu. Začiatok podujatia je 

v sobotu o 12.00 h.

Vladimír Idranyi na najvyššom stupienku.
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DETSKÝ KÚTIK

Šampóny majú predovšetkým čistiaci účinok, ktorý vlasy 

odmastí a zbaví nečistôt.  Samozrejmosťou každého 

umývania by mal byť kondicionér. Nielenže uľahčí ďalšiu 

úpravu vlasov, ale navráti vlasom aj vlhkosť. Pre efektný 

výsledok je potrebné zvoliť vhodný prípravok zo skupiny 

bezoplachových kúr.

VYUŽITE MOŽNOS� OBJEDNA� KYTICU
na 

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

PRIEVIDZA  
t.è.: 0905 298 420

Ulica Hurbana 28-Zapotôèky

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

Vítame našich najmenšíchVítame našich najmenších

4. 6. Sebastian Áč, Nitrianske Pravno

28. 5. 29. Matúš Barborka Bratislava

4. 6. Nela Briatková, Prievidza

8. 6. Dominik Kupka, Prievidza

6. 6. Dávid Mazán, Nováky

7. 6. Simona Žiaková, 
Kamenec pod Vtáčnikom

3. 6. Roman Chuťka, Prievidza

8. 6. Timotej Rendek, Pravenec

5. 6. Oliver Khúla, Nitrianske Pravno

3. 6. Mathias Petráš, Rudnianska Lehota

5. 6. Hanka Dobšovičová, Prievidza

8. 6. Adrián Mihálik, Prievidza

7. 6. Juraj Linhart, Bojnice

6. 6. Matej Mikuš, Cígeľ

4. 6. Mia Šenková, Prievidza

4. 6. Samuel Slošiar, Nedožery – Brezany

Fotografi e poskytol fotoateliér Valovič.
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Kvalitný lúčno-horský med 
od včelára 4€/kg. 0907 
068 437.
Predám el. sporák a Whirl-
pool práčku po GO – lacno. 
046/549 01 59.

Stretnutie Kováčikov-
cov 25. 6. 2011 Trenčín. 
046/549 01 59.

INZERCIA

Predaj
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Arči a láska

„V posledných dňoch nie som 
vo svojej koži. Cítim sa akýsi 
slabý, malátny. Nechutí mi moje 
obľúbené jedlo, loptičky sa tiež 
nedotknem. Asi budem chorý. 
Ale čo to môže byť za choro-
bu?“ Zrazu moje úvahy preruší 
paničkina otázka: „Arči, chceš 
piškótku?“ Za normálnych okol-
ností by som vyskočil a bežal si 
po svoju piškótku ako zmyslov 
zbavený. Ale teraz akosi nemám 
chuť. Zodvihnem hlavu a slušne 
odmietnem: „Ďakujem, neprosím 
si.“ Premýšľam o svojom nechu-
tenstve: „Vážne som to urobil? 
Odignoroval som piškótku? Sám 
tomu neverím. Zrejme to bude 
veľmi krutá choroba.“
Moja panička však tuší, že niečo 
nie je v poriadku. „Poď, ideme 
von!“ hovorí. „Nie, nechce sa 
mi. Nemám síl.“ „Poďme Arči, 
odchádzame!“ vytrvalo nástojí 
moja panička. „No dobre teda, 
keď to musí byť,“ mrzuto vstávam 
zo svojho vyhriateho peleška.  
Ešte len vychádzam z dverí a hneď 
ju zbadám. „Kely! Kely! Kely!“ 
štekám tak silno ako sa len dá, aby 
si ma všimla. Okamžite sa roz-
behnem za ňou. „Kely, som taký 
rád, že ťa vidím!“ naradostený ho-
vorím svojej kamarátke. Šťastím 
bez seba po nej skáčem a nepre-
stávam pritom vrtieť chvostíkom. 
Kely môj záujem opätuje a už sa 
spolu veselo hráme. „Je to úžasný 
pocit! Toľko som sa už dávno 
nenasmial. Som zaručene naj-
šťastnejším psíkom na svete!“
„Tu máš piškótku,“ do hry sa za-
mieša moja panička. „Daj!“ rýchlo 
ju chňapnem, ale odhryznem si 
len polovicu. Druhú polovičku 
piškóty dám mojej Kely. Keď ju 
pozorujem, ako si maškrtí, zrazu 
si uvedomím: „Som vyliečený! 
Už necítim žiadnu slabosť, iba 
radosť z hry. A vrátila sa mi aj 
chuť do jedla. Neviem si to síce 
vysvetliť, ale nezaoberám sa tým 
a naďalej si vychutnávam krásne 
chvíle s mojou Kely.“
Po určitom čase sa napriek môjmu 
nesúhlasu vraciame domov. Ľah-
nem si do svojho peleška a pocítim 
smútok: „Ach, nie! Choroba je 
späť. Nerozumiem tomu. Jediné, 
čo viem, že choroba ustúpi len 
vtedy, keď som s Kely...“

Arčiho svet

Dni v týždni

LESSON EIGHT

Milí rodičia, milé deti, dnes by sme Vás spolu s vyučovacím centrom Helen 
Doron Early English chceli naučiť, ako sa anglicky povedia jednotlivé dni 
v týždni. Najprv sa ich naučte a následne doplňte chýbajúce písmenka do 
jednotlivých vytrhaných listov kalendára.
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BLAHOŽELÁME 
DOMINIKOVI KRPELANOVI 

k 9-tim rokom.

Všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia 

zo srdca prajú rodičia.

„Ľúbime ťa!“

BLAHOŽELÁME 
AĎOVI SZIBILLOVI 

k 23-tim narodeninám.

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a pohody praje 

celá rodina a priatelia.

Monday – pondelok, Tuesday – utorok, Wednesday – streda, Thursday – štvrtok, Friday – piatok, Saturday – sobota, Sunday – nedeľa
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V lodičkách by ste mali chodiť 

maximálne hodinu denne.

novinky12 PORADŇA

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

Spotrebiteľské okienko

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Lodičky mi ničia nohy

Minulý rok sme kúpili krb 
za 600 eur. Montáž krbu 
sme si dali robiť sami mu-
rárovi. Po dvoch mesiacoch 
nám praskla hlavná dos-
ka, na ktorej sa nachádza 
ohnisko. Krb sme rekla-
movali. Predajca uznal 
reklamáciu ako opodstat-
nenú. Konštrukčne bol krb 
postavený správne, doska 
praskla z dôvodu nekva-
litnej výroby. My žiadame 
od predajcu, aby zabezpe-
čil rozobratie a opätovné 

poskladanie krbu. Dosť sa 
však tomu bráni. Máme 
na to právo? Ak by sme si to 
robili sami a pri rozoberaní 
krbu dôjde k poškodeniu 
niektorého z dielov, kto mi 
uzná ďalšiu reklamáciu? 
Som povinná platiť druhý-
krát opäť za montáž krbu?

V každej predajni by mal byť 
zo zákona na dobre viditeľ-
nom mieste reklamačný poria-
dok pre spotrebiteľa. Pozrite 
sa, čo tam predávajúci uvádza 

ako riešenie vašej záručnej 
reklamácie. Podľa zákona č. 
250/2007 Z. z. o ochrane spot-
rebiteľa v platnom znení (uve-
dené v zákone č. 397/2008) 
§ 18 bod (13) – Vybavením 
reklamácie nie je dotknuté 
právo spotrebiteľa na náhra-
du škody podľa osobitného 
predpisu. Tu je odvolávka 
na zákon č. 294/1999  Z. z. 
o zodpovednosti za škodu 
spôsobenú vadným výrobkom 
v znení zákona č. 451/2004 
Z. z. Podľa uvedeného zá-

kona Výrobca zodpovedá 
za škodu spôsobenú vadným 
výrobkom na zdraví alebo 
na živote poškodeného ale-
bo na veci inej, ako je vadný 
výrobok, ak je obvykle urče-
ná na osobné použitie alebo 
na osobnú spotrebu, ktorá po-
škodenému slúžila prevažne 
na tento účel, ak poškodený 
preukáže, že výrobok je vad-
ný, škodu a príčinnú súvislosť 
medzi vadným výrobkom 
a škodou. Výrobca zodpo-
vedá za škodu na veci inej, 

ako je vadný výrobok, podľa 
predchádzajúcej vety, len ak 
je škoda vyššia ako 664 eur. 
Na základe uvedeného 
a na základe reklamačného 
poriadku predávajúceho po-
súďte rozsah a výšku vašej 
škody spôsobenej chybným 
výrobkom a podľa toho po-
stupujte ďalej.

Ing. Lýdia Ondrejková
ZSS – SP Prievidza

msu.ondrejkova@prievidza.sk

Celý život som nemala 
problémy s pitím mlieka 
a mliečnymi výrobkami. 
Minule som však vypila 
pohár mlieka a celý deň 
som mala veľké zažívacie 
problémy. Je možné, že som 
na neho po toľkých rokoch 
dostala alergiu?

S pribúdajúcimi rokmi sa 
pomerne často objavujú 
prípady, kedy ľudia stráca-
jú nielen chuť na mlieko, 
ale aj schopnosť tráviť ho. 
Nedávna anketa ukázala, že 
50 percent laktózovo in-

tolerantných pocítilo prvé 
problémy s mliečnymi 
výrobkami vo veku 20 až 
40 rokov. Mlieko je prvou 
a na začiatku života aj jedi-
nou potravinou, ktorú člo-
vek zvyčajne konzumuje. 
U istého percenta ľudí sa 
však časom stratí schop-
nosť tráviť mliečny cukor, 
čo tejto skupine spôsobuje 
problémy s trávením mlie-
ka a mliečnych výrobkov. 
Najčastejšie sa tieto ťažkosti 
začínajú prejavovať neskôr, 
existujú však aj zriedkavé 
prípady vrodenej intolerancie 

laktózy, kedy je tvorba enzý-
mu laktáza rozkladajúceho 
mliečny cukor nefunkčná, 
a teda enzým je v tele úplne 
neprítomný. Podľa nedávnej 
online ankety, ktorá prebie-
hala na stránke združenia 
Intolerancia laktózy sa s ťaž-
kosťami pri trávení mlieka 
až polovica zo zúčastnených 
stretla vo veku 20 až 40 ro-
kov. „Intolerancia laktózy 
sa podľa názorov v ankete 
väčšinou objavuje v neskor-
šom veku, ak sa teda táto 
téma dnes niekoho netýka, 
v budúcnosti to môže byť 

naopak,“ upozorňuje Ras-
tislav Stolárik zo združenia 
Intolerancia laktózy. Medzi 
10-tym a 20-tym rokom živo-
ta sa vyskytli prvé príznaky 
intolerancie u štvrtiny res-
pondentov, do veku 10 rokov 
zaregistrovalo problémy pri 
trávení mlieka 16% účastní-
kov. Najmenej, a to len 10% 
z takmer 340 respondentov 
zistilo problémy vo veku 
viac ako 40 rokov. „Aj keď 
dôjde k prirodzenému pokle-
su aktivity enzýmu laktáza 
s rastúcim vekom, jedinci 
spravidla dokážu isté množ-

stvo mlieka spracovať. Stačí 
si individuálne odsledovať 
prah tolerancie a snažiť sa 
ho neprekračovať, prípadne 
si môžu laktázu v tele dopl-
niť výživovým doplnkom 
s týmto enzýmom,“ upokoju-
je Stolárik tých, ktorí sa boja, 
že vo vyššom veku si nebudú 
môcť vychutnať mlieko a 
výrobky z neho. Rozdiely 
vo výskyte intolerancie lak-
tózy sú zjavné aj z geografi c-
kého hľadiska. U severských 
národov je množstvo ľudí 
trpiacich intoleranciou lak-
tózy minimálny, u černochov 

je to až 80% obyvateľov, 
na Slovensku trpí týmto 
problémom približne každý 
piaty Slovák. Intolerancia 
laktózy nie je choroba. Ide 
o stav, pri ktorom ľudské telo 
neprodukuje enzým laktáza 
v dostatočnom množstve. 
Telo tak nemôže štiepiť 
láktózu, zložený mliečny 
cukor, ktorý v prípade, že 
sa dostane do hrubého čreva, 
spôsobuje tráviace ťažkosti. 
Miera intolerancie laktózy 
stúpa vekom. 

www.hipokrates.sk

Nastúpila som do zamest-
nania, kde pracujem dlhé 
hodiny pri počítači, ale 
často chodím aj na rokova-
nia s klientmi. Ku kostýmu 
si obúvam lodičky, ktoré 
mi ale ničia nohy, preto-
že sú dni, kedy ich mám 
na nohách po celú pracov-
nú dobu. Mám aj problémy 
s tzv. vbočeným palcom. 
Začala ma aj bolievať 
chrbtica, rehabilitácia je 
ale beh na dlhé trate. Ob-
čas by mi proti bolestiam 
pomohli aj lieky, ktoré by 
ale neboli návykové. Čo by 
ste mi odporúčali?

Ženská noha v lodičkách 
vyzerá ladne a príťažlivo, 
ale zo zdravotného hľadiska 
je  pravidelné nosenie takejto 
obuvi absolútne nevhodné. 
Pri častom chodení v lo-
dičkách vzniká preťaženie 
chodidla. Váha organizmu je 
pri nosení lodičiek presunutá 
na prednú časť nohy, tá sa 
rozširuje a päta sa odľahčuje. 
Klenba klesá a v lodičke je 
stláčaná, rovnako „utláčané“ 
sú prsty. V takejto obuvi by 
ste mali chodiť maximálne 
hodinu denne. V mnohých 
krajinách je celkom bežné, 
že si manažérka ku kostý-
mu pokojne obuje tenisky 
a do elegantných topánok sa 
prezuje len na čas, kedy je 

to nevyhnutné. Po skončení 
obchodného rokovania sa 
prezuje do pohodlnej mäkkej 
obuvi. Problémom a defor-
máciám tiež môžete pred-
chádzať znižovaním výšky 

opätkov, znižovaním váhy 
organizmu a hlavne posil-
ňovaním svalstva chodidla. 
Keď je už chodidlo defor-
mované, jediným riešením 
je operačný zákrok. Ani 
ten však neznamená, že 
môžete opäť veselo chodiť 
v lodičkách! Noha dostane 
operáciou iba druhú šancu 
a treba sa o ňu náležite starať 
a nosiť špeciálne terapeutic-
ké vložky do topánok. Tieto 
liečebné, ortopedické vlož-
ky upravujú plochú nohu. 
Tzv. „zdravú obuv“ – čiže 
takú, ktorá má fyziologicky 
zdravo telu prispôsobenú 
klenbu, by mal nosiť kaž-
dý. Rôzne výčnelky, a iné 
deformity, sú aj bolestivé. 
Pri týchto stavoch je nutné, 
čo najskôr navštíviť ortopé-
da, ktorý určí primeranú lieč-
bu. Na zmiernenie bolesti sa 
užívajú analgetiká, najlepšie 
také, ktoré okrem potlačenia 
bolesti majú aj protizápalový 

účinok, napríklad s účinnou 
látkou lornoxikam. Pri jeho 
dlhodobom používaní ne-
vzniká závislosť a nemá ani 
také nežiaduce účinky, aké 
sú bežné pri iných prepa-

rátoch proti 
bolesti. To 
je podstat-
né najmä 
pre pacien-
tov s chro-

nickými bolesťami. Účinok 
týchto liekov nastupuje 
do 20 minút, sú však viazané 
na lekársky predpis.

www.hipokrates.sk

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
RÝCHLA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 50 000 EUR

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

AJ PRE KLIENTOV QUATRO A TRIANGEL

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

v Handlovej: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stan.), 
tel.: 0917 389 139
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Nebojte sa dovolenky so psom

Psy, čo pomáhajú deťom

N
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Do zahraničia by mali ces-
tovať len zvieratá s dobrým 
zdravotným stavom, preto je 
dôležité pred cestou navštíviť 
veterinárneho lekára a po-

žiadať ho o zdravotné vy-
šetrenie. Okrem potvrdenia 
o zdravotnej spôsobilosti by 
vás mal informovať o aktuál-
nych pravidlách pre cestova-

nie do konkrétnej destinácie. 
Príkladom môže byť výlet 
do krajín, ktoré vyžadujú 
sérologické vyšetrenie či 
vakcináciu proti besnote 

(Veľká Británia, Írsko, Švéd-
sko a Malta). Dlhá cesta bez 
dokladu o vyšetrení môže 
skončiť rýchlym ukončením 
dovolenky pokutou, dokonca 
aj zadržaním zvieraťa v ka-
ranténe. Pri dlhodobejšej 
liečbe zvieraťa vám veterinár 
predpíše dostatočné množ-
stvo liekov, ktoré v prípade 
potreby nemusíte v zahra-
ničí zohnať ľahko. Tak isto 
zvieratko namieste odčerví. 
V prípade, že v zápale príprav 
nestíhate navštíviť zverole-
kára, určite nezabudnite psa
alebo mačku odčerviť.

Ako cestovať so psom
Na cesty so zvieratami by 
sme sa mali vydať za chla-
du ráno, poprípade večer. 
V prípade horúčav je dôle-
žité chladiť chrbát či labky 
zvieraťa mokrou handrou, 
alebo si pred cestou zaob-
starať špeciálne obliečky 
na leto. Vždy je dobré mať 
so sebou obľúbenú psiu hrač-
ku a deku, ale aj krmivo, 
ktoré váš miláčik preferuje. 
Pes by nemal za jazdy poze-
rať von oknom, pretože mu 
okrem iných nebezpečen-
stiev hrozí zápal spojiviek. 
Počas cesty je vhodné robiť 
prestávky a nechať zvieratko 
prebehnúť, napiť sa a vyven-
čiť. Zvieratko nikdy nene-

chávajte v uzatvorenom aute 
počas slnečného dňa. Teplota 
vo vozidle sa dokáže veľmi 
rýchlo vyšplhať na úroveň, 
ktorá spôsobí úpal alebo 
dokonca smrť! Pokiaľ ide 
o komplikáciu chronického 
charakteru, je vhodné kon-
taktovať vášho veterinára, 
pretože len on vie v prípade 
potreby najlepšie poradiť za-
hraničnému kolegovi.

Exotické ochorenia
V niektorých krajinách sa 
vyskytujú u nás neznáme 
ochorenia, ktoré vám v prí-
pade nakazenia dokážu spô-
sobiť vážne nepríjemnosti. 
Veľká časť je prenášaná 
kliešťami alebo komármi, 
ktorým sa v prírode nevy-
hneme. K najrizikovejším 
oblastiam z hľadiska hro-
ziacich ochorení psov a ma-
čiek patria krajiny ležiace 
v okolí Stredozemného mora 
(Chorvátsko, Čierna Hora, 
Taliansko, Grécko, Fran-

cúzsko, Španielsko, Sever-
ná Afrika). Zvieratko sa tu 
môže stať obeťou borelió-
zy, babeziózy, ehrlichiózy 
alebo ricketsiózy. Pri ceste 
do uvedených krajín je preto 
nevyhnutné pravidelné po-
užívanie antiparazitárnych 
prípravkov (repelenty a pod.). 

Prevencia je dôležitá
Po návrate zo zahraničia je 
nevyhnutné psa a mačku od-
červiť. Zvieratá sú v cudzom 
prostredí lákané neznámymi 
vôňami a pri olizovaní, hra-
baní alebo ochutnávaní sa 
môžu dostať ľahko do styku 
s vajíčkami parazitov. O vý-
skyte akéhokoľvek príznaku 
ochorenia, ktoré si všimnete 
po návrate domov, vždy in-
formujte svojho veterinára, 
a to aj v prípade, že sa objaví 
niekoľko týždňov po skon-
čení vašej dovolenky.

Valéria Koszoruová 
www.hypokrates.sk

Leto je obdobím prázdnin a voľných chvíľ, ktoré často trávime spoločne s našimi do-
mácimi miláčikmi. Berieme si ich so sebou na dovolenky po okolí, ale aj do zahraničia. 
Aby sme si výlet naplno užili, musíme dobre pripraviť seba aj štvornohého cestovateľa. 

Ako ste sa dostal k výcviku 
psov?
 - V roku 1986 som si kúpil 
prvých psov od Jana Lacušku 
z Dlžína. Bol nevidiaci a mal 
sučku, ktorá mu pomáhala. 
To ma zaujalo. Na začiatku 
som nemal žiadne vedomosti 
ani skúsenosti. Mal som však 
túžbu, aby som dokázal aj ja 
tak vycvičiť psov, ako mal 
on. Preto som išiel do kyno-
logických klubov na školenia 
a, samozrejme, musel som sa 
veľa učiť. Štúdium v Žiline za 
mestského policajta, kde som 
absolvoval rôzne kynologické 
kurzy, mi tiež veľmi pomohlo 
profesionálne rásť. Na zák-
lade toho som začal cvičiť 
psov pre rôzne spoločnosti, 
pre zahraničie a vycvičil som 
aj psov pre ľudí so zdravot-
nými problémami. 

Kedy odporúčate začať 
s výcvikom psa?
- Príprava šteniatka na vý-
cvik začína od 8. týždňa 
rozvíjaním socializácie. Je 
to z toho dôvodu, aby nemalo 
z ničoho strach a aby bolo 

vyrovnané. Robíme kontakt 
chuťovo-dráždivou metódou. 
Tá je založená na inštinkte a 
prirodzených refl exoch psa. 
Následne používame metódu 
intenzívnu, pri ktorej úkony 
so psíkom opakujeme. Záro-
veň využívame fyzické pôso-
benie na psa pomocou me-
chanickej metódy. Dôležitá 
je však vedomostná príprava 
samotného majiteľa, nakoľko 
pes sa riadi len inštinktom a 
my sa musíme naučiť vytvá-
rať mu podmienené refl exy a 
vedieť kombinovať metódy.

Pred výcvikom psa je dô-
ležitý jeho výber. Ako pri 
ňom postupovať?
- Dosť často sa stáva, že sa 
ľudia rozhodujú len podľa do-
kladov o pôvode psa. A tie im 
nezaručia, že takto vybraný 
pes bude taký, akého práve 
oni potrebujú. Pred samotnou 
kúpou psa je nutné prísť sa 
odborne poradiť. Akého psa 
kúpiť, kde ho kúpiť a ako ho 
vyberať. Dôležité je tiež, pre 
koho a na čo psíka bude jeho 
majiteľ potrebovať.

V obci Seč sa vám poda-
rilo vybudovať výcvikové 
stredisko. Komu je určené? 
Pred šiestimi rokmi mi bolo 

navrhnuté, aby som sa výcvi-
ku psov venoval viac. Žiaľ, 
nemal som na to vytvorené 
podmienky. Ľudia, čo ma 
poznali, pomohli fi nančne, 
vedomostne, materiálne a 
tiež s vybavením sponzorov. 
Od 1. júna tohto roku som 
mohol otvoriť stredisko pre 
výcvik psa a prípravu pso-
voda pre ľudí so zdravotnými 

problémami bez akýchkoľ-
vek poplatkov. Všetko je 
hradené sponzormi. Jedinou 
mojou podmienkou je naštu-
dovanie minimálne jednej 
odbornej literatúry na témy: 
o metódach výcviku psa, 
o príprave šteňaťa na výcvik 
alebo ako ošetrovať psa.

Pripravujete nielen špe-
ciálne vycvičených psov 
pre ochranu, ale aj psov 
určených na kanisterapiu. 
Čo je to?
- Kanisterapia (lat. canis 
= pes; therapy = liečba) je 
alternatívny spôsob lieč-
by ochorení psychického 
alebo fyzického pôvodu 
za pomoci špeciálne vycviče-
ného psa, využívajúc pri tom 
jeho prirodzené vlastnosti. 
Slúži ako podporná
alternat ívna metóda 
pri liečení autizmu, epi-
lepsie, psychologických či 
psychiatrických onemoc-
neniach a pri poruchách 
zmyslového vnímania. 
V týchto prípadoch pes 

plní funkciu dobrého kama-
ráta, zvyšuje pocit bezpečia 
a dodáva majiteľovi istotu.
Mohli by ste uviesť príklad, 
ako kanisterapia funguje?
 - Napríklad deti s Dawno-
vým syndrómom. Ťažko 
rozprávajú, s problémami 
sa hýbu a psík im aj na-
priek tomu rozumie. Často 
len posunkom dieťa nazna-
čí, čo chce. Úlohou psa je, 
aby dostal postihnuté dieťa 
do pohybu, aby bolo nútené 
s ním komunikovať a zaťa-
žovať svoje myslenie. Ak 
má dieťa motiváciu nieko-
ho ovládať, musí používať 
viac ruky a nohy. A práve 
tým pes prirodzene pôsobí na 
motoriku dieťaťa a napomáha 
k zlepšeniu jeho zdravotného 
stavu. 

-Jozef Čičmanec, foto: Peter Jurik

(pokračovanie zo str. 1) Pred dvadsiatimi piatimi rokmi začal s výcvikom psov. Dnes 
patrí medzi najlepších vo svojom odbore. Svedčí o tom fakt, že psy po jeho výcviku 
sú žiadaní nielen doma, ale aj v zahraničí. Dokonca aj americká armáda používa 
psov s jeho špeciálnym výcvikom. Na Deň detí otvoril bezplatné výcvikové stredisko 
pre ľudí so zdravotnými problémami. To, čo mu bolo dané, chce odovzdávať ďalej, 
vraví Jaroslav Hrdý zo Seče.

Ak máte záujem vyu-

žiť bezplatné výcviko-

vé stredisko a poradiť sa 

s Jaroslavom Hrdým, tak ho 

môžete kontaktovať na čísle 

0908 608 463.

Pes určený na ochranu, nemôže ublížiť ani dieťaťu. Musí sa sústrediť na odvrá-
tenie hrozby.



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 €

foto

2. júna 2011 sme sa naposledy roz-
lúčili s našim milovaným man-
želom, ockom, starým ockom, 
bratom, ujom a dobrým priateľom 
Jozefom Ottom z Prievidze.
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, ktorými 
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Manželka Anastázia, dcéra Marta, 
dcéra Jarka s rodinou, syn Jozef 
s rodinou a ostatná smútiaca rodina

„V ten deň do smútku 
bol zahalený tvoj od-
chod nečakaný. Zostalo 
prázdno a ticho, bolesť 
a žiaľ, chýba nám tvoja 
usmiata tvár. Spi slad-
ko, snívaj svoj večný 
sen, zostal si v nás a 
v spomienkach len.“

Spomíname

Chodíte radi na kolotoč? 
Keď som bol malý, aj ja 
som mal rád túto zábavku. 
Dnes sa však dívam s obdi-
vom na tých, ktorí statočne 
znášajú rýchle točenie sa 
bez následkov. Možno mám 
dnes k tomu odpor aj preto, 
že všetko dookola letí ako 
jeden veľký kolotoč – často 

nezmyselný kolotoč. Kla-
diem si otázku, čo spôso-
buje toto zvláštne vírenie 
každodenných udalostí? 
Namiesto odpovede mi pri-
šla na um jedna udalosť, 
ktorá sa prihodila istému 
kardinálovi na návšteve 
domorodého kmeňa kdesi 
v Polynézii.

Kardinálov dar
Tak ako je dobrým zvykom 
priniesť na stretnutie neja-
ký dar, tak aj náš kardinál 
priniesol dar náčelníkovi. 
Myslel si, že je jedinečný 
a pre náčelníka bude uži-
točný. Daroval mu krásne 
zlaté hodinky. Náčelník sa 
zahľadel na dar a povedal: 
„Vy bieli ľudia ste zvláštni. 
Aby ste mali čas, tak ste si 

vymysleli prístroj na jeho 
meranie. A teraz, keď viete 
ten čas merať a deliť, tak ne-
máte na nič čas. My nemáme 
hodiny, ale máme na všetko 
čas.“
„Takúto múdru príučku mi 
ešte nikto nedal,“ usmie-
val sa významný kardinál 
pri spomienke na túto náv-
števu. A skutočne, naháňame 
sa za mnohým, ale ešte viac 
strácame. Sme ulietaní, str-
haní, neurotickí a nahnevaní 
len preto, lebo si myslíme, 
že si tak zabezpečíme čas a 
pokoj. Aká naivná predstava 
a aké smiešne klamstvo.

Rybár a obchodník
V malom prístave v jednej 
zapadnutej dedinke kotvila 
loď s biedne vyzerajúcim 

rybárom. Náhodou prechá-
dzal okolo Američan z bo-
hatej fi rmy a pristavil sa pri 
rybárovi. Všimol si, že má 
na loďke asi štyri pekné 
kúsky tuniaka. Američan 
sa s ním teda pustil do reči. 
„Ako dlho ti trvalo, kým si 
ich ulovil?“ spýtal sa zveda-
vo Američan.
„Iba chvíľku,“ hrdo mu od-
povedal Mexičan.
„Prečo teda nechytáš dlh-
šie, aby si mal viacej rýb?“ 
zvedavo vyzvedá Američan.
„Mám dosť rýb nato, aby som 
pokryl nevyhnutné výdavky 
mojej rodiny,“ odpovedal mu.
„Čo teda robíš so svojím 
voľným časom?“ spýtal sa 
ho ďalej.
A Mexičan mu povedal: 
„Pekne si pospím, chytám 
ryby, hrám sa so svojimi deť-
mi, dám si siestu so svojou 
manželkou Máriou a potom 
si zájdem do dediny, kde si 
vypijem trochu vína a za-

hrám si na gitare so svojimi 
kamarátmi. Žijem šťastne a 
naplno, pane.“
Američan mu povedal: 
„Mám MBA na Harvarde 
a mohol by som ti pomôcť. 
Mal by si tráviť viac času 
chytaním rýb, zvyšok predať 
a za ušetrené peniaze by si si 
kúpil lepšiu loď. Potom by si 
si našetril na ešte väčšiu loď 
a možno by sa ti tak darilo, 
že by si si kúpil celú rybár-
sku fl otilu. Namiesto toho, 
aby si predával svoje ryby 
cez druhú osobu, by si ich 
mohol predávať priamo, aby 
si mal väčší zisk. Mohol by 
si neskôr otvoriť aj vlastnú 
továreň, kde by si ich kon-
zervoval. Mal by si kontrolu 
nad výlovom, spracovaním 
a distribúciou. Musel by si 
však odísť z tejto dedinky 
do väčšieho mesta, z ktorého 
by si riadil svoje impérium.“
Mexičan sa ho spýtal: „Ale 
pane, ako dlho by mi toto 

všetko trvalo?” Na čo mu 
Američan odvetil: „Pätnásť 
– dvadsať rokov.“
„Ale čo potom, pane?“ Ame-
ričan sa zasmial a povedal 
mu: „To je na tom to najlep-
šie. Keď bude správny čas, 
predáš spoločnosť a zarobíš 
ťažké milióny.“
„Milióny pane? Ale čo 
potom?“
Američan mu pomaly od-
povedal: „Potom pôjdeš 
do dôchodku, odídeš do ma-
lej dedinky. Pekne si pospíš, 
budeš loviť ryby a pohráš sa 
so svojim deťmi. Potom si 
dáš siestu a zájdeš do dedi-
ny, kde budeš popíjať víno 
a hrať na gitare so svojimi 
kamarátmi…“

Nenechajte sa nezmyselne 
uponáhľať!

Martin Dado, dekan

Ako na kolotoči

Z mestskej matriky od 1. do 31. mája 2011

František Seči (63)

Alena Babaríková (48)

Branislav Blaho (51)

Ján Galovič (80)

Ján Stupka (71)

Miroslav Hazucha (48)

Jozef Hrdý (70)

Ján Martinák (69)

Ján Horácsek (72)

Margita Poláková (78)

Bohumil Šabík (68)

Marian Habáň (56)

Michal Hulata (83)

Mária Turčanová (79)

Ján Barta (69)

Ľudmila Paulovičová (51)

Eduard Bitto (74)

Oľga Tutková (67)

Alžbeta Ivicová (85)

Ľudovít Nosko (90)

Ján Mikula (61)

Mária Kováčová (76)

Jozef Mihálik (71)

Ružena Donátová (91)

Pavel Janáč (63)

Jozef Otto (72)

Ján Ľupták (72)

Rozália Trnková (89)

Peter Dado a Mariana Blahová

Drahoslav Fabian a Eva Pernišová

Emil Gašpar a Janka Pavlíková

Vladimír Gubien a Monika Maruškinová

Milan Henčel a Oľga Pešková

Martin Chlpek a Miroslava Petejová

Ladislav Ješík a Romana Hanusová

Roman Kadlíček Ľubomíra Ristovská

Juraj Klopan a Bronislava Langerová

Stanislav Kotian a Emília Hriňová

Branislav Laco a Lenka Štorcelová

Jozef Lenhart a Marcela Škrteľová

Ján Ľupták a Magdaléna Mikulášová

Leopold Mauer a Eva Oboňová

Ján Minich a Helena Mečiarová

Tomáš Minich a Katarína Frimmelová

Marek Píš a Daniela Pavláková

Peter Plšek a Andrea Fraňková

Ľubor Uram a Andrea Jurčíková

Milan Valachovič a Martina Homolová

Mário Holík a Ivana Gúcka

Ivan Velikov a Alena Šnircová

Martin Vyoral a Miroslava Jelačičová

Miloš Zábojník a Miriam Hrušková

Vratko Ziaťko a Monika Blahová

1. David Belaň 

2. Michal Duvač

3. Jakub Dúžek

4. Lukáš Fokt

5. Olívia Horváthová

6. Denis Hrončok

7. Nikola Kiššová

8. Lenka Klincová

9. Samuel Klinovský

10. Samuel Kopál

11. Andreas Krajčík

12. Karolína Králiková

13. Marek Kuzma

14. Kristína Marešová

15. Natália Melcerová

16. Tomáš Plachý

17. Martin Riedl

18. Simona Srnová

19. Miriam Szabová

20. Viktória Šovčíková

Manželstvo uzavreli

Narodili sa

Opustili nás
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16. 6. Blanka 
Praktická, väčšinou si poradí aj 
s mužskými domácimi prácami. 
Často dosiahne vedúce funkcie 
alebo sa z nej stane majsterka, 
ktorá sa venuje aj rodine.

16. 6. Bianka 
Tají v sebe citlivosť a ochotu 
pomáhať ľuďom. Bianka nikdy 
nežije sama pre seba, taký život 
by ju nebavil. Je to nesebecké 
a obetavé meno, ktoré je nevhodné 
len pre Škorpiónov a Blížencov.

17. 6. Adolf 
Individualista, ktorý lipne na rodi-
ne a priateľoch. Aby bol úspešný, 
potrebuje iných. Meno sa hodí 
k znameniu Raka a Rýb, nebez-
pečné je vo všetkých „rohatých“ 
znameniach. 

18. 6. Vratislav 
Musí si dávať pozor, keď začne 
myslieť iba na seba a svoj majet-
kový prospech, je zle. Aktivizuje 
sa tým karma a Vratko zrazu strá-
ca všetko, čo nadobudol.

19. 6. Alfréd 
Vedúci typ, nekompromisný, tvrdý 
k sebe aj k ostatným. Je mimoriad-
ne prefíkaný a neústupčivý. Meno 
sa neodporúča dávať Škorpiónovi, 
Kozorožcovi a Vodnárovi.

20. 6. Valéria 
Učenlivá, niekedy škriepivá a ná-
ladová, čo sa prejaví najmä v Škor-
piónovi a Býkovi. Môže zakotviť 
aj v cudzine, ak tam nájde svoje 
šťastie a poslanie. 

21. 6. Alojz
Horšie sa adaptuje v kolektíve. 
Po tridsiatom roku sa uzavrie 
do seba a väčšinou sa z neho stane 
domácky typ, usadí sa.

22. 6. Paulína 
Karmické zaťaženie. Problémy sa 
môžu prejaviť až okolo tridsiatky. 
Ak sa Paulína narodí v mesiaci 
dvadsiateho deviateho, tak jej 
osud je neľahký. Meno sa priveľmi 
neodporúča.

23. 6. Sidónia 
Bystrá a praktická, rodená ob-
chodníčka, sporivá. Má šťastie, 
a ak nie, vie si ho vydobyť, aj 
keby mala ísť na kraj sveta. Meno 
je vhodné pre všetky znamenia.

24. 6. Ján 
Nie veľmi šťastné meno. V Jánovi 
je karmické zaťaženie, ktoré sa 
dedí od nepamäti. Meno nie je 
vhodné pre ohnivé znamenie

25.6. Olívia 
Všestranná, pohyblivá, citlivá 
a romantická. Jednoducho vy-
vážený jin a jang. V živote nemá 
problémy, ak sa jej priezvisko 
nespája s číslom 8 alebo 11 – vtedy 
sa tomuto menu vyhnite.

25. 6. Tadeáš 
Meno s nepokojnou, nesústrede-
nou energiou. Z Tadeáša sa môže 
stať osobnosť, ktorá vynikne 
vo vede alebo v umení. Meno sa 
neodporúča pre znemenie Barana. 

26. 6. Adriana 
Bojovníčka, za ktorou stojí od-
hodlanie popasovať sa so životom. 
Je pre ňu charakteristická túžba 
víťaziť. Meno je vhodné pre všet-
ky znamenia.

27. 6. Ladislav 
Ladislav by nemal prepadnúť ma-
monu, lebo si tým ničí svoj pokoj. 
Logické myslenie ho predurčuje 
na podnikanie alebo na povola-
nie na voľnej nohe. Vhodné je 
pre všetky znamenia okrem Raka 
a Škorpióna.

28. 6. Beáta 
Je to veľmi dobré meno bez kar-
mického zaťaženia. V živote sa 
určite nestratí. Vyrovnáva aj ne-
priaznivý dátum narodenia. Meno 
je vhodné pre všetky znamenia.

29. 6. Peter
Je introvert, opatrný na priate-
ľov. Trochu ho blokuje Pluto, čo 
spôsobuje začiatočnú hanblivosť 
a zdržanlivosť. Meno sa odporúča 
pre všetky znamenia.

29. 6. Petra 
Toto meno chce v živote niečo 
dokázať. Disponuje vrodenou 
inteligenciou. Väčšinou však 
viac dokážu iba „ohnivé“ Z vod-
ných znamení úspešné bývajú aj 
Škorpiónky.

29. 6. Pavol 
Citlivý a úspešný. Veľmi dobrá 
vibrácia pre život. Pavol nikdy 
neubližuje a bojuje iba z pudu 
sebazáchovy. Je to dobré meno 
pre všetky znamenia.

30. 6. Melánia
Generálka. Kto sa jej vzprieči, 
bude mať problémy, najmä ak 
sa narodila v Baranovi, Býkovi, 
Levovi a Škorpiónovi. Narodená 
vo Vodnárovi bude mať podreza-
ný jazyk. Na zmiernenie energe-
tického potenciálu odporúčam 
znamenie Váh, Raka a Blížencov.

21. 5. Pochopenie – Tolerantný, tvorivý, spoločenský a 
ohľaduplný. Dokáže s každým vyjsť. Nikdy sa nesnaží 
o pomstu, radšej hovorí otvorene.
22. 5. Vytrvalosť – Vyrovnaný, praktický, dôkladný. 
Výčitky berie príliš vážne. Má schopnosť riadiť a or-
ganizovať ľudí.
23. 5. Samostatnosť – Človek, ktorý túži po voľnosti, 
ale v skutočnosti potrebuje pochopenie a hýčkanie. 
Máva úspech pri jednaní s ľuďmi. 
24. 5. Prívetivosť – Kamarátsky, starostlivý, ochotný 
s organizačnými schopnosťami a s potrebou harmo-
nického rodinného života. 
25. 5. Nenáročnosť – Tvorivý, zábavný a skromný. 
Dotkne sa ho nešetrnosť druhých. V živote si musí 
všetko vyskúšať sám.
26. 5. Prieraznosť, odhodlanosť – Silný vodcovský a 
organizátorský typ. Je nezávislý, veľkorysý, nesebecký, 
láskavý s veľkou vnútornou silou. Niekedy 
býva aj arogantný.
27.  5. Svedomitosť – Múdry a poctivý, 
vyhľadávajúci pokoj. Prísne trestá sám 
seba. Pozor na sklony k sebazničeniu, dro-
gám, alkoholu a tiež na stresové problémy.
28. 5. Rozpornosť – Mierumilovný, 
citlivý i tvrdohlavý. Jedna jeho časť túži 
po životnom druhovi a druhá po samostatnosti.
29. 5. Neprehľadnosť – Hlboko citlivý, nevyváža-
ný, s talentom vyvolávať nedorozumenia. Svoje city 
uzatvára hlboko v sebe.
30. 5. Ráznosť – Je bystrý, úprimný a mnohostran-
ne nadaný. Pôsobí dojmom vyrovnanej sebaistoty. 
1. 6. Nezávislosť – Je individualista. Má potrebu 
vo všetkom sa rozhodovať sám. Časť života ukrýva 
v tajnosti a nerád sa niekomu zdôveruje. 
2. 6. Družnosť – Je citlivý, intuitívny, lás-
kavý s potrebou spoločnosti druhého. Nech 
robí čokoľvek, nerobí to nikdy len pre seba.
3. 6.  Priateľstvo – Činorodý, nápaditý, otvorený a 
spoločenský. Má rýchle, zábavné a originálne myslenie. 
Niekedy býva príliš kritický a nervózny.
4. 6. Vyrovnanosť – Praktický, rozumný a tolerantný. 
Je skvelý v kritickej situácii. V priateľstve je láskavý, 
štedrý a verný. 
5. 6. Vnímavosť – Otvorený pravde, pokroku, zmene, 
energický a odvážny. Má potrebu prikazovať, neznáša 
obmedzovanie a nemá rád, keď mu niekto hovorí, čo 
má robiť a ako to má robiť.

6. 6. Harmónia – Bez lásky nedokáže žiť. Je láskavý, 
citlivý, úprimný, tvorivý i naivný. Má potrebu naplniť 
domov teplom a láskou.
7. 6. Skúsenosť – Potrebuje si vyskúšať všetko 
na vlastnej koži. Je extrovert, citlivý, pravdovravný a 
priamočiary. Pozor na alkohol, drogy, hazard a intrigy.
8. 6. Rovnováha – Inteligentný, bystrý s logickým 
myslením. Musí sa v priebehu života naučiť udržiavať 
v rovnováhe svoju energiu, silu a city.
9. 6. Uvážlivosť – Tichý, skromný a zakríknu-
tý. Priťahuje hlavne ľudí s citovými problémami. 
10. 6. Sila – Pracovitý, zásadový, emocionálne silný 
a inteligentný. Trpí pocitom izolácie. Pozor na hrdosť, 
alkohol a sedatíva.
11. 6. Citlivosť – Intuitívny, senzitívny, neistý a zra-
niteľný. Miluje pokoj a mier. Bez milujúceho druha je 
stratený. Niekedy býva sarkastický a jedovatý.

12. 6. Všestrannosť – Bystrý, činorodý, profesi-
onálne schopný, zvedavý a impulzívny. Miluje 

cestovanie a nemá rád, keď mu niekto hovorí, 
že niečo nedokáže.
13. 6. Zraniteľnosť – Zodpovedný, otvorený, 
nadaný s organizačnými schopnosťami. Nie-

kedy máva odčerpanú sebaúctu a sebadôveru, 
ktoré mu vyvolávajú fyzické a nervové problémy.

14. 6. Cieľavedomosť – Slobodymilovný a vní-
mavý. Potrebuje si zariadiť život po svojom. 
15. 6. Odvaha – Má rád dobrodružstvo a má potrebu 
pomáhať druhým. Pri strese niekedy stráca reč, cíti 
sa byť neistý a môže trpieť nevoľnosťou.
16. 6. Priamočiarosť – Oplýva duchovnou hĺbkou a 
pevnými názormi. Má zmysel pre všeobecné záujmy 
a má dobré pozorovacie schopnosti.
17. 6. Zdatnosť – Citlivý, bez ľsti, ústupčivý, samo-
statný, výkonný. Má dobré pozorovacie schopnosti 
a potrebuje si vyskúšať v živote všetko sám. 
18. 6. Zodpovednosť – Vyvážený, zdatný, vážny a 
múdry. Je to silná osobnosť s prenikavou inteligenciou. 
Má nepokojnú myseľ s analytickými schopnosťami.
19. 6. Empatívny –.Často trpí pocitom osamotenia 
a izolácie. Ľudia ho často žiadajú o pomoc. Niekedy 
trpí búrlivým hnevom, náladovosťou a panovačnosťou.
20. 6. Intuícia – Má liečivé a intuitívne schopnosti. 
Zle znáša samotu a trpí nedostatkom sebadôvery. 
21. 6. Pochopenie – Tolerantný, tvorivý a spoločenský. 
Potrebuje sa stretávať s ľuďmi a komunikovať s nimi. 
Nikdy sa nesnaží o pomstu, radšej hovorí otvorene.

BLÍŽENCI  (21. 5. – 21. 6.)
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Lúštite krížovku a vyhrajte!

Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 15. 7. 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 Šperk Hviezdo-
slavova 3 (pod Priemstavom), Prievidza.
Výhercom krížovky z č. 9 sa stal Ján Raus 
z Diviackej Novej Vsi.

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.
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