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Pripravili sme pre vás 
prehľadný súhrn 
vyžrebovaní futbalo-
vých zápasov v sezóne 
2011/2012.

Námestie zmenili na umelecký ateliér

Poslednú júlovú sobotu sa prievidzské Námestie slobody stalo kreatívnym 
priestorom plným farieb, dobrej hudby a nálady, a v neposlednom rade 
dejiskom srdečných stretnutí. Chuť prinášať stále niečo nové motivovala 
členov občianskeho združenia Ars Preuge, aby sa prievidzské námestie 
zmenilo na kreatívny priestor, kde ktokoľvek mohol vidieť, zažiť a ak-
tívne sa zapojiť do rôznych umeleckých aktivít. Ich pravidelný Ateliér 
IN Ateliér sa presunul na verejné priestranstvo. Nechýbali počas neho 
ani modelky, stojany, výroba šperkov a papierových ozdôb. Kto chcel, 

naučil sa, ako si servítkovou metódou vyzdobiť obľúbené veci a svoju 
kreativitu využili menší i väčší aj pri výrobe šperku. V rámci letných 
podujatí zo série Leto s kultúrou 2011 na akcii spolupracovalo Kultúrne 
a spoločenské stredisko v Prievidzi. Ars Preuge pôsobí v našom meste 
od roku 2009 a jedným z cieľov  je, okrem iného, vzbudiť záujem oby-
vateľov mesta o umenie. Počas celého popoludnia všetci zúčastnení 
postupne maľovali spoločný veľkoplošný obraz v tvare mandaly. Vzniklo 
tak krásne kolektívne dielo, ktoré zostalo ozdobou námestia.
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poslankyňa volebného obvodu č. 2

Má 32 rokov, je rodená Prievidžan-
ka. Posledných desať rokov žije 
v mestskej časti Píly II (Staré síd-
lisko). I. stupeň vysokoškolského 
vzdelania absolvovala v odbore 
bankový manažment a II. stupeň 
v odbore riadenie ľudských zdrojov 
a personálny manažment. Od roku 
2000 je samostatne zárobkovo čin-
nou osobou v oblasti predaja peká-
renských polotovarov. V súčasnosti 
je zapojená do projektov na podpo-
ru zamestnávania pracovníkov so 
zníženou pracovnou schopnosťou. 
Je členkou mestskej rady, predsed-
níčkou komisie daní, poplatkov, ob-
chodu, služieb a ochrany verejného 
poriadku, členkou fi nančnej a ma-

jetkovej komisie, členkou komisie 
na prehodnocovanie existujúcich 
zmluvných vzťahov mesta, sobáši 
a vykonáva ostatnú občiansku obra-
dovosť. Rada relaxuje športovaním, 
a to najmä behom v prírode. Ob-
ľubuje však i plávanie, kolieskové 
korčule a posilňovňu. V živote sa 
riadi mottom: ,,Snažím sa správať 
k ľuďom tak, ako chcem, aby sa 
oni správali ku mne.“

Priority, vízie
,,Plne podporujem aktívne činnosti 
vedenia mesta, ktoré vedú k pre-
hodnoteniu a možnosti zníženia 
poplatkov za komunálny odpad,“ 
hovorí Petra Kobetičová a pokra-
čuje so zreteľom na rozhodnutia, 
ktoré v poslednom období vyvolali 
všeobecnú diskusiu: „Hoci nie som 
zástancom pohostinských zariadení 
zriadených priamo v bytových do-
moch, ale vzhľadom na to, že takáto 
situácia vznikla už v minulých ro-
koch a v snahe nijak neobmedzovať 
podnikateľa vo svojich aktivitách, 
a zároveň ochrániť obyvateľa pred 
rušením nočného pokoja, podpo-
rujem prijaté kompromisné stano-
visko ako pre obyvateľov, tak i pre 
podnikateľov hlavne obmedzením 
hudobnej produkcie. Podporujem 
domácu produkciu, preto ma teší, že 
sa znova otvorilo trhovisko v centre 
mesta ,s naším‘ ovocím a zeleninou. 
Som za zachovanie majetku mes-

ta, respektíve veľmi dôsledného 
a opodstatneného zváženia jeho od-
predaja. Podporujem taktiež zacho-
vanie a zvýšenie podielu zelených 
plôch, či už na okrasné alebo iné 
účelové využitie. Pri vykonávaní 
občianskej obradovosti si nedovo-
lím nespomenúť, ako ma teší, keď 
môžem uvítať do života každého 
malého obyvateľa a priať si, nech 
sa naše mesto rozrastá, a tak plne 
podporovať stavanie nájomných by-
tov prostredníctvom Štátneho fondu 
rozvoja bývania. Tým umožníme 
našim obyvateľom neodchádzať 
za bývaním do okolitých miest, 
ale vytvoriť im podmienky pre 
svoje rodiny v  Prievidzi. Taktiež 
sa nechcem vyhnúť akýmkoľvek 
aktivitám ohľadom podpory vy-
budovania rýchlostnej cesty R2 
medzi Trenčínom a Prievidzou 
s nádejou, že tieto kroky budú 
viesť k potenciálnym investorom 
a k vytvoreniu nových pracovných 
príležitostí. V neposlednom rade 
by som chcela prispieť k dôstoj-
nému nažívaniu našich starších 
občanov. Svojimi rozhodnutiami 
a konaním vo svojom najlepšom 
vedomí a svedomí chcem prispieť 
k racionálnym rozhodnutiam, či 
už na strane podnikateľa, alebo 
obyvateľa mesta.“

-vrb

Predstavujemejún – júl 2011
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20. 6.  Stretnutie s podnikateľom – žiadateľom o predaj majetku,
  gratulácia jubilantovi z MsP,
 stránkový deň primátorky mesta, počas ktorého prijala  
  primátorka deväť obyvateľov mesta Prievidza,
 stretnutie s Ing. arch. J. Janesom, hlavným architektom  
  mesta, ohľadom aktuálnych problémov.
21. 6. Stretnutie s Pavlom Drozdom – usporiadateľom festi- 
  valu Letná pauza,
 rokovanie s Ing. M. Bielickým, vedúcim ekonomic- 
  kého odboru ohľadom problematiky úverovej zaťaže- 
  nosti mesta,
 vedenie rokovania mestskej rady,
 stretnutie s Petrom Petriskom, poslancom MsZ Prie- 
  vidza ohľadom podnetu na preskúmanie verejného ob- 
  starávania v Zariadení pre seniorov.
22. 6. Pracovná cesta do Bratislavy, rokovanie o možnosti  
  poskytnutia úveru zo ŠFRB.
23. 6. Pracovná cesta, rokovanie s primátorom Nového Mesta  
  nad Váhom,
  stretnutie s Bc. M. Procháskom, konateľom spol. Uni- 
  pa, s. r. o. a Ing. M. Součekom vo veci príprav systému  
  parkovania v meste Prievidza. 
24. 6. Školenie členov Krízového štábu mesta Prievidza,
  stretnutie s podnikateľom so spoločnosti  Certus  
  ohľadom  nákupu kancelárskych potrieb,
  stretnutie s J. Ugróczym vo veci otázok vyplatenia  
  podielov a možnosti ďalšej spolupráce so spoločen- 
  stvom urbárnikov,
  rokovanie s Ing. M. Dankom, riaditeľom  SAD Prie- 
  vidza, a. s., o úprave grafi konu a zníženiu počtu najaz- 
  dených kilometrov v MHD Prievidza,
  uvedenie  knihy Lenky Gaherovej Kým nejde o život,
  otvorenie Hornonitrianskych folklórnych slávnosti  
  na amfi teátri Lesopark.
27. 6. Stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta ohľadne kon- 
  troly v zariadení pre seniorov,
  stretnutie so zamestnankyňou mesta zabezpečujúcou   
  verejné obstarávanie ohľadom prípravy internej smer 
  nice IS č. 63 – postup verejného obstarávania pri zadá- 
  vaní zákazky s nízkou hodnotou,
  stretnutie s pani H. Preinerovou z tanečnej školy  
  Viery Nedeljakovej ohľadom ďalšej spolupráce,
  stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnili  
  traja obyvatelia mesta Prievidza,
  účasť na zasadnutí petičného výboru proti odvolaniu  
  MUDr. Ladislava Gerlicha, MPH,  z postu riaditeľa  
  NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
28. 6. Vedenie zasadnutia, účasť MsZ,
  zasadnutie rady starších, 
 dovybavovanie stránkového dňa primátorky mesta  
  zo dňa 27. 6. 2011, ktorého sa zúčastnilo šesť obyva- 
  teľov mesta Prievidza.
29. 6 – 8. 7.  Dovolenka.
11. 7. Stretnutie s riaditeľkou neziskovej organizácie Nový  
  domov,
  pracovné rokovanie s vedúcim ekonomického odboru  
  o II. úprave rozpočtu mesta,
  vedenie porady primátorky mesta, 
 stránkový deň primátorky mesta, na ktorom sa zúčast- 
  nilo osem obyvateľov mesta Prievidza.
12. 7.   Stretnutie s riaditeľkou Materskej školy na Ulici D.  
  Krmana,
 pracovné stretnutie s gestorom Fondu národného ma- 
  jetku s cieľom zabezpečenia bezodplatného prevodu  
  majetku mesta,
  pracovné stretnutie s konateľmi mestských organizácií  
  a poslancami ohľadom aktuálnych úloh a návrhov ďal- 
  šieho rozvoja mesta Prievidza,
  rokovanie s poslancom MsZ Ing. Martinom Bugárom  
  o problémoch VVO č. III.
13. 7. Stretnutie s členmi Dobrovoľného hasičského zboru  
  Veľká Lehôtka,
  pracovné stretnutie s redaktorkou Noviniek Katarínou  
  Vráblovou,
  pracovné rokovanie s hlavným architektom mesta  
  Prievidza Ing. arch. Jaroslavom Janesom,
  stretnutie s predsedom FK Baník Horná Nitra, s.r.o.,  
  Róbertom Šuníkom o problematike činnosti futbalo- 
  vého klubu,
  prijatie obyvateľov volebného obvodu č. I ohľadom rie- 
  šenia petície za premiestnenie detského ihriska,
 rokovanie ohľadom odpájania od centrálneho zdroja  
  tepla.

Kvetinová výzdoba v meste je 
podľa môjho názoru nielenže 
chaotická, bez architektonic-
kej úpravy, ale aj „otrepaná“. 
Odporúčam zriadiť funkciu zá-
hradného architekta v meste, 
ktorý by riešil nielen kvetinovú 
výzdobu, ale aj výsadbu no-
vých stromov. S tým súvisí i ďalší 
problém, a to neobmedzený 
výrub starších stromov kvôli 
výstavbe drobných stavieb. Ide 
o stromy staršie ako 30 rokov 
a namiesto nich sa vysádzajú 
dvoj- až trojročné výpestky. Vo-
ľakedy sme museli namiesto 
jedného staršieho stromu vy-
sadiť dva dvojmetrové stromy. 
Odbor životného prostredia 
mesta Prievidza je v posudzo-
vaní výrubu benevolentný.

Kvetinovú výzdobu v meste tvoria 
dva letničkové záhony, vysádza 
sa záhon na  Námestí slobody 
a na Námestí J. C. Hronského. Ten-
to počet bol stanovený vzhľadom 
na náročnosť údržby (vysoký po-
čet nutných operácií počas roka: 
príprava, výsadba, odburiňova-
nie, zálievka, hnojenie). Využíva 
sa osvedčené zloženie druhov 
letničiek, ktoré znesú extrémne 
podmienky stanovišťa. Návrh a re-
alizáciu vykonáva správca verejnej 
zelene spoločnosť TEZAS, spol. 
s r.o. Na každú kvetinovú výsadbu 
sa pripravuje návrh. Pri výsad-

bách drevín sa prihliada na nároky 
a rastové schopnosti jednotlivých 
druhov drevín, zohľadňujú sa mož-
nosti stanovišťa, najmä umiest-
nenie podzemných inžinierskych 
sietí a dodržanie ich ochranných 
pásiem. Počet a veľkosť vysádza-
ných drevín sú určené rozhod-
nutím orgánu ochrany prírody 
a krajiny mesta – pri listnatých 
stromoch to býva obvod kmeňa 
od 12 cm a viac, a pri ihličnatých 
minimálna veľkosť dreviny 1,5 m. 
Mesto Prievidza prostredníctvom 
zamestnancov referátu ochrany 
prírody a krajiny takmer denne 
vykonáva kontroly a posudzovania 
drevín a na základe kontrol vydáva 
rozhodnutia, buď na ich údržbu 
a ochranu, alebo v nevyhnutných 
prípadoch na výrub. Rovnako aj 
Slovenská inšpekcia životného 
prostredia Banská Bystrica vyko-
náva kontroly plnenia podmienok 
rozhodnutí mesta na výrub stro-
mov. Kontroly sú zamerané hlavne 
na náhradnú výsadbu. 

Ako problém vidím i čistotu 
mesta, a to hlavne v tom, že 
popri chodníkoch na sídliskách 
je nedostatok odpadkových ko-
šov pre bežný odpad a aj pre 
psie exkrementy. 
Často sa stáva, že chovatelia 
psov ich nemajú kam zahodiť, 
tak ich nechávajú vo vrecúškach 
na trávnikoch. 

Čistotu miestnych komunikácií 
a verejných priestranstiev v meste 
vykonáva pre mesto spoločnosť 
TEZAS, spol. s r.o., na základe komi-
sionárskej zmluvy. Rozmiestnenie 
rekreačných (odpadkových) košov 
je zabezpečené na frekventova-
ných trasách popri chodníkoch 
na všetkých sídliskách, aj na síd-
lisku Zapotôčky, Kopanice a Staré 
mesto, avšak často sú predmetom 
poškodzovania – vandalizmu, čo 
každý rok mimoriadne zaťažuje 
rozpočet mesta. 

Psie exkrementy nie sú v kata-
lógu odpadov zaradené, sú ko-
munálnym odpadom. Zákon 
o odpadoch nevyžaduje špeci-
álne nádoby na psie exkremen-
ty, v Prievidzi sú však vo väčšom 
množstve rozmiestnené tam, kde 
má mesto ofi ciálne určené výbe-
hy pre psov a pozdĺž chodníkov 
v oddychových zónach parkov, 
brehov riek Nitra a Handlovka. 
Takéto nádoby sa nachádzajú aj 
na jednotlivých sídliskách, a tak 
ostáva už len na majiteľoch psov, 
aby zahadzovali psie exkrementy 
tam, kde patria.
Mesto v najbližších mesiacoch 
preverí stav rozmiestnenia re-
kreačných košov a kontajnerov 
a v prípade zistenia nedostatkov 
vykoná opatrenia, aby chovatelia 
psov mali kde likvidovať – zaha-
dzovať psie exkrementy.

Na základe požiadaviek našich čitateľov a ústretovosti Kataríny Macháčkovej 
sme v minulom čísle začali uverejňovať túto pravidelnú rubriku. Prostredníctvom 
nej sa môžete i naďalej pýtať primátorky Prievidze na všetko, čo vás v súvislosti 
s dianím v meste zaujíma. Dnešné otázky položil čitateľ Pavel Mihálik.

Vy sa pýtate, primátorka odpovedá
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Mesto Prievidza požiada-
lo v minulých mesiacoch 
zmluvného dopravcu SAD 
Prievidza, a.s., o zníženie 
kilometrických výkonov 
v MHD Prievidza v roku 
2011 o 264 750 km. Táto 
požiadavka vychádza 
z možností zmluvy, kto-
rú má mesto s dopravcom 
uzatvorenú a predstavuje 
15 % objemu dopravných 
výkonov. Mesto k požiadav-
ke pristúpilo výhradne z fi -
nančných dôvodov, pričom 
ide predovšetkým o zrušenie 
spojov s najnižšou obsadi-
teľnosťou a zokruhovanie 
liniek  č. 6 a č. 8. Na tomto 
základe pripravila SAD Prie-
vidza, a.s., návrh cestovných 
poriadkov, ktoré platia od 
1. augusta 2011. Týmto dňom 
mala byť pôvodne zrušená 
linka č. 18 – RS Púšť, ktorá 
však, na radosť záhradkárov 
zostala zachovaná. Na tejto 
trase bude premávať autobus 
s odchodom o 8.10 hod. a ve-
čer sa môžu vrátiť spojom 
s odchodom z Púšte o 19.00 
hod. Zruší sa služba MHD 

Expres a spoje na linkách 
č. 6 a 8 budú premávať 
pod linkou č. 8, kde do-
chádza ku zokruhovaniu 
troch prímestských častí. 
Na zostávajúcich linkách 
je na zrušenie navrhnutých 
87 spojov, ktorých priemer-
ná ročná obsaditeľnosť je 
od 0 do 16 osôb, pričom ide 
predovšetkým o prvé ranné 
spoje a o spoje po 19.00 hod. 
Treba však tiež podotknúť, 
že najsilnejšie spoje s naj-
dlhšími trasami č. 50 a č. 51 
(vrátane prepojenia na Boj-
nice) sú ponechané v pod-
state bez zmeny. Je jasné, že 
mnoho obyvateľov bude mať 
s úpravou problém, no podľa 
informácií, v tomto prípade 
musí mesto pozerať predo-
všetkým na fi nančný efekt. 
Chodiť do niektorej časti 
mesta a voziť tam dvoch, 
troch či do desiatich zamest-
nancov už nie je z hľadiska 
nákladovosti možné.

-vrb

Zrušili spoje MHD
Od prvého septembra z fi nančných dôvodov došlo k zru-
šeniu niektorých spojov mestskej hromadnej dopravy 
v Prievidzi. Mnohým obyvateľom toto nepopulárne 
opatrenie zrejme spôsobí vrásky na čele, no vedenie 
mesta nenašlo iný spôsob, ako nezvyšovať dlh voči SAD 
Prievidza.

Po sérii neľahkých rokovaní 
a hľadaní najideálnejších rie-
šení sa podaril zámer vrátiť 
tržnicu do centra mesta. Ako 
počas otvorenia povedala 
primátorka, poďakovanie 
za skutočnosť, že sa to po-
darilo, patrí aj poslancom 
Ľubošovi Maxinovi a Roma-
novi Gondovi. Tržnica sa na-
chádza na svojom pôvodnom 
mieste – medzi Námestím 
slobody a Hviezdoslavo-
vou ulicou. Na jej otvorení 
nechýbal ani prievidzský 
dekan Martin Dado, ktorý 
požehnal všetkým, ktorí tu 
budú predávať i nakupovať. 
Vyjadril i nádej, že tržnica 
nebude slúžiť iba ako cen-
trum obchodu, ale že sa tiež 
stane miestom stretávania sa 
a komunikácie ľudí.

-vrb, foto: autorka

Tešte sa na Prievidzský jarmok!
Námestie J. C. Hronského v Prievidzi (pri hoteli Magura) opäť od 9. do 11. septembra 2011 ožije jarmočnou atmosférou. 
Počas troch dní tradičného sviatku si okrem nakupovania užijete aj kultúrny program plný zaujímavých hostí a umelcov. 
Predstavia sa vám kapely: Kreins, Color, Čolobend, Dva kusy, Lavagance, Gilotína, Golem, Rubis, ďalej DJ Caggy, Xoana, TS 
Fantastic Elko, Cimbalovka Bartošovci, FS Bukovec, DH Hornonitranka, Mažoretky TS Trend pri CVČ Spektrum Prievidza 
a iní. Tešíme sa na vás!                                                                                                                                                                                            -vrb

Stará tržnica opäť funguje
Od 22. júla 2011 môžete 
čerstvú zeleninu a ovocie 
nakupovať tak, ako voľa-
kedy. V centre Prievidze 
po ôsmich rokoch znova 
otvorili tržnicu.
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Asi najintenzívnejšie vníma-
me všetci údržbu cestných 
komunikácií, verejnej zelene 
a problematiku komunálne-
ho odpadu. Je to určite aj 
preto, že tieto činnosti majú 
primárny vplyv na výdav-
ky mesta. Zámerom tohto 
a nasledujúcich článkov je 
informovať verejnosť o vy-
braných podmienkach uzav-
retého zmluvného vzťahu 
na služby a pripravovaných 
krokoch mesta Prievidza. 

Z histórie
Výsledkom transformácie 
činností Technických a zá-
hradníckych služieb, resp. ich 
častí s výnimkou prevádzky 
športových zariadení, bolo 
uzavretie Komisionárskej 
zmluvy so spoločnosťou 
TEZAS, s.r.o., 31. decem-
bra 1996. Na základe tejto 
zmluvy zabezpečuje odvtedy 
táto súkromná spoločnosť 
pre naše mesto, už pät-
násty rok, najmä prevádz-
ku a údržbu komunikácií 
na území mesta, cintorín-
ske služby, údržbu a tvorbu 
verejnej zelene, nakladanie 
s komunálnym odpadom 
a podobne. Zmluva bola 
pôvodne uzavretá na dobu 
piatich rokov. Lehota plat-
nosti zmluvy bola dodatkom 
k zmluve z novembra 1998 
predĺžená na dobu 20 rokov 
až do 31. decembra 2016. 
S poukázaním na dohodnutú 

dobu trvania zmluvy je mesto 
zmluvou viazané a ukončiť 
ju môže len dohodou alebo 
z dôvodu podstatného poru-
šenia zmluvy a podmienok 
zo strany TEZAS-u. Ceny 
služieb za výkony sa môžu 
podľa zmluvy každých päť 
rokov upravovať, pričom 
prvá úprava dohodnutej od-
platy, resp. ceny služieb bola 
uskutočnená nováciou zmlu-
vy 2. januára 2002. Ďalšie 
úpravy dohodnutej odplaty 
za výkony boli zrealizované 
21. novembra 2008 dodat-
kom č. 36 a nováciou zmluvy 
1. októbra 2010.

Nedostatky
Nevýhodnou súčasťou 
zmluvy vo vzťahu k cenám 
je záväzok, že odplata sa 
bude každý rok upravovať 
narastajúcim spôsobom 
vždy o hodnotu infl ačného 
koefi cientu až do výšky 12 
percent. Porovnajme si, čo 
urobila infl ácia napríklad 
na jednej zmluvnej položke: 
jednotková cena za výkon 
opravy výtlku suchou obaľo-
vacou zmesou hrúbky 70 mm 
bola v roku 2002 vo výške 
2 265,24 Sk (75,192 eur), 
ale v súčasnosti platná cena 
za tento výkon je už 111,89 
eur (t. j. 3 370,81 Sk). Jasná 
matematika, zvýšenie jed-
notkovej ceny o 48,8 percent 
za obdobie deviatich rokov. 
V nadväznosti na infl ačný 

koefi cient môžeme len kon-
štatovať, že počas platnosti 
zmluvy došlo k zásadnému 
zvýšeniu dohodnutej odpla-
ty za poskytované služby. 
Zmluva má v súčasnosti 44 
dodatkov, čo spôsobuje jej 
neprehľadnosť a kompliko-
vanosť. Odplata za práce sa 
vykonáva na základe schvá-
leného ročného plánu údržby 
a  rozpočtu mesta pre prís-
lušný kalendárny rok.

Realita
Za obdobie od 1. januá-
ra do 20. júna 2010 mesto 
Prievidza zaplatilo TEZAS-
-u za poskytnuté služby 
v zmysle zmluvy 1 milión 
93 tisíc eur. V rovnakom 
období, v roku 2011, bola 
splatná suma za poskytnuté 
služby vo výške 1 milión 89 
tisíc eur. Údaje jasne sved-
čia o tom, že TEZAS pre 
mesto Prievidza zabezpečuje 
aj naďalej služby v zmys-
le komisionárskej služby 
v rovnakom rozsahu ako 
predchádzajúci rok. Preto 
mesto nemôže byť zodpoved-
né, resp. dôvodom toho, aby 
bol TEZAS nútený prepúšťať 
svojich zamestnancov.

-Katarína Macháčková, 
primátorka mesta Prievidza

TEZAS verzus mesto
Obyvatelia mesta zaregistrovali niekoľko článkov v regionálnych periodikách, v kto-
rých spoločnosť TEZAS, s.r.o., prezentuje svoje činnosti vo vzťahu k mestu. Stále viac 
rezonuje medzi ľuďmi hrozba zníženia výkonov, resp. prepúšťanie zamestnancov 
spoločnosti. Plní si teda mesto záväzky, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu 
s touto súkromnou spoločnosťou?

Do odvolania bude distribu-
ovaná potravinová pomoc 
pre núdznych Prievidžanov 
v priestoroch Základnej ško-
ly na Rastislavovej ulici –
vchod z dvora od bývalej 
Sokolovne. Potraviny si mô-
žete vyzdvihnúť od stredy 
do piatku v čase od 8.00 hod. 
do 12.00 hod. V pondelok 
a utorok sa vydávať nebudú. 
Počas prvého týždňa zamest-
nanci sociálneho oddelenia 
mestského úradu vydali spo-
lu 43,2 tony potravín 1 080 
obyvateľom  mesta, 319 po-
berateľom dávok v hmotnej 
núdzi a 761 dôchodcom.
Distribúcia potravinovej 
pomoci je určená v rámci 
Programu dodávok potravín 
SR pre odkázaných obyva-
teľov s trvalým pobytom 
v meste Prievidza. Jej cieľom 
je pomôcť osobám v núdzi 
tým, že bezplatne dostanú 
základné potraviny: pšeničnú 
hladkú múku a bezvaječné 

cestoviny. Potraviny sú dodá-
vané v skupinových obaloch 
s hmotnosťou 10 kg. Každý 
skupinový obal obsahuje 
10 kg pšeničnej hladkej múky 
alebo 10 kg bezvaječných 
cestovín. Obaly sú označené 
textom Pomoc EÚ a vlajkou 
Európskej únie.
Maximálny limit pre jed-
nu osobu je 20 kg pšeničnej 
hladkej múky a 20 kg bezva-
ječných cestovín. Príjemca 
svojím podpisom potvrdí 
prevzatie potravín, a zároveň 
sa zaviaže, že tieto potraviny 
nebude ďalej predávať.
Nárok na túto pomoc majú:
deti v náhradnej rodinnej 
starostlivosti (osoba, ktorá 
má dieťa zverené do osob-
nej starostlivosti predloží 
potvrdenie z Úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny),
fyzické osoby, ktoré sú po-
berateľmi dávky v hmotnej 
núdzi a príspevku k dávke 
(predložia potvrdenie z Úra-

du práce sociálnych vecí 
a rodiny),
osoby na hranici život-
ného minima (rodičia detí, 
ktorých príjem je na hranici 
životného minima, potvrde-
nie z Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny, že deťom sa 
vyplácajú  dotácie),
nepracujúci dôchodco-
via – poberatelia starobného, 
predčasného a invalidného 
dôchodku, ktorých výš-
ka dôchodku nepresahuje 
sumu 305,00 € (predložia 
rozhodnutie Sociálnej pois-
ťovne o priznaní dôchodku 
v roku 2001, alebo rozhod-
nutie o valorizácii dôchod-
ku od 1. januára 2011, alebo 
potvrdenie Sociálnej pois-
ťovne o výške poberaného 
dôchodku).
Každý príjemca potravín sa 
preukáže platným občian-
skym preukazom.

-vrb

Pomáhajú obyvateľom v núdzi
Bezplatným dodaním základných potravín, ako múka a cestoviny, pomáha mesto 
Prievidza od polovice júla svojim obyvateľom v núdzi.

Aj vedenie mesta Prievidza 
sa začalo intenzívne zao-
berať problémom čiernych 
stavieb. Kontrolami oča-
kávame nielen dosiahnutie 
zvýšenej disciplíny, ale aj 
zodpovednosť stavebníkov, 
akceptovanie územného plá-
nu, rešpektovanie záujmov 
dotknutých osôb a v ko-
nečnom dôsledku aj krajší 
vzhľad  mesta. Zamestnanci 
mesta môžu v rámci štátneho 
stavebného dohľadu, resp. 
na základe upozornenia ob-
čanov objaviť čiernu stavbu 
(bez stavebného povolenia 
alebo v rozpore s ním). V ta-
komto prípade stavebníka 
okamžite vyzvú k legalizá-
cii stavby a k zosúladeniu 
so zákonom. Ak štátny sta-
vebný dohľad zistí nelegál-
ne konanie, mesto to môže 
riešiť dvojakým spôsobom: 
možnosťou dodatočného po-
volenia, ak stavba nebude 
v rozpore s územným plánom 
mesta a verejnými záujmami, 
resp. nariadením o odstráne-
ní stavby.

Už zistili i porušovateľov
V týchto dňoch sa začal vy-
konávať štátny stavebný do-

hľad v jednotlivých častiach 
mesta (postupne v lokalitách 
Sever, Zapotôčky a v centrál-
nej mestskej zóne). Iniciatíva 
sa mestu vypláca, pretože 
sa zistili porušovatelia sta-
vebného zákona a týmto sta-
vebníkom boli už uložené 
pokuty vo výške 35 tisíc eur. 
Pri ďalších čiernych stavbách 
sa rieši priestupkové konanie. 
V poslednom období sme za-
znamenali aj zvýšený počet 
podnetov obyvateľov z loka-
lity IBV Kopanice na svoj-
voľné užívanie prechodných 
chodníkov medzi jednotli-
vými rodinnými domami. 
To je pre mesto podnet, aby 
začalo postupne skúmať aj 
zmluvy o dočasnom uží-
vaní pozemkov priľahlých 
vlastníkov domov a stavieb 
na nich realizovaných.

Prevencia
Na margo pripravovanej 
novely stavebného záko-
na je treba ešte podotknúť, 
že ak sa stavba zrealizuje 
bez stavebného povolenia 
alebo v rozpore s ním, zod-
povednosť ponesie nielen 
majiteľ, ale aj stavebná spo-
ločnosť a stavebný dozor. 

Prevenciu proti porušova-
teľom stavebného zákona 
by mala napríklad zvýšiť 
aj možnosť prerušenia do-
dávok energií. V súvislos-
ti s predloženou novelou 
Trestného zákona sa pri 
nepovolených stavbách za-
vádza súčinnosť stavebného 
úradu s orgánmi činnými 
v trestnom konaní z dôvodu 
lepšej akcieschopnosti voči 
porušovateľom zákona. Štát, 
ale aj  obce a mestá dlho tole-
rovali čierne alebo nelegálne 
stavby na Slovensku. Málo sa 
stavali na stranu poctivých 
ľudí a umožňovali priestor 
pre špekulácie. Aby sme boj 
proti nepovoleným stavbám 
zefektívnili, vyzývam aj 
Prievidžanov, aby v tomto 
úsilí mestu pomohli. Budeme 
povďační za každé zistenie 
a nahlásenie porušenia sta-
vebného zákona. Veď aj Prie-
vidza si zaslúži byť krajšia 
a bez čiernych stavieb. Som 
presvedčená, že to spoloč-
nými silami s obyvateľmi 
mesta dosiahneme.

-Katarína Macháčková, 
primátorka mesta

Stop čiernym stavbám
Platný stavebný zákon z roku 1976 je nedisciplinovanými stavebníkmi často obchá-
dzaný aj v Prievidzi. Jeho pripravovaná novela by mala byť k takýmto porušovate-
ľom prísnejšia, nekompromisnejšia: v prípade nedodržania zákona sa očakávajú aj 
vyššie postihy. V súčasnosti je možné uložiť pokutu za porušenie stavebného zákona 
do výšky takmer 166 tisíc eur.

Touto možnosťou je inštalá-
cia kompaktnej odovzdávacej 
stanice tepla (KOST) priamo 
v objekte odberu odberateľa. 
PTH, a.s., pristupuje v rámci 
racionalizačných opatrení ve-
dúcich najmä k zefektívneniu 
dodávok tepla, k rekonštruk-
ciám vonkajších tepelných 
okruhov a k inštaláciám KOST 
v miestach odberu, formou 
vlastných investícií etapovite 
po jednotlivých tepelných 
okruhoch v závislosti od veku, 
technického stavu technolo-
gického zariadenia a možnos-
ti jeho ďalšieho efektívneho 
prevádzkovania. Tento spô-
sob dodávky tepla je určitou 
alternatívou osamostatnenia 
objektu odberu od ostatných 
odberných miest a zohľadňuje 
zámer PTH, a.s., priblížiť zdroj 
a meranie tepla čo najbližšie 
k odberateľovi. Uvedená zmena 
spôsobu dodávky zohľadňuje 
najmodernejšie trendy v oblasti 
tepelnej energetiky a prináša 
nasledovné výhody: 
- zníženie tepelných strát 
výmenou súčasných starých 
a  v  niektorých prípadoch 
už skorodovaných rozvo-
dov tepla za nové rozvody 
z predizolovaného potrubia, 
- umiestnenie KOST v priesto-

roch objektu odberu (naj-
častejšie v bytovom dome) 
umožňuje samostatné meranie 
spotreby tepla na vykurovanie 
(ÚK) a prípravu teplej úžitkovej 
vody (TÚV), čo zároveň umož-
ňuje fakturáciu podľa takto 
nameraných hodnôt,
- automatická regulácia tep-
loty teplonosného média ÚK 
na základe vonkajšej teploty 
v mieste odberu (ekvitermická 
regulácia),
- automatická regulácia dodáv-
ky tepla ÚK a príprava TÚV re-
gulačným systémom umožňuje 
časové nastavenie viacerých 
režimov dodávky, individuálne 
nastavenie ekvitermickej regu-
lácie, nastavenie rôznych útlmo-
vých programov na dodávku 
ÚK a TÚV, čím je vytvorená 
možnosť odberateľov efektív-
ne ovplyvňovať výšku nákladov 
svojho odberného miesta podľa 
vlastného rozhodnutia,
- inštalácia KOST vyžaduje malé 
priestorové nároky, ktoré je 
možné splniť v takmer každom 
odbernom mieste,
- inštalácia KOST rozširuje mož-
nosti odberného miesta pri vy-
užívaní obnoviteľných zdrojov 
energie, napr. solárneho ohrevu 
TÚV popri dodávke tepla z CZT, 
tým že umožňuje pripojenie 

zariadenia na solárny ohrev TÚV 
nainštalovaného na objekte 
odberu do nainštalovanej KOST, 
- súčasťou inštalácie KOST je 
aj jej napojenie na diaľkový 
centrálny dispečing, ktorým 
je zabezpečené nepretržité 24 
hodinové sledovanie a vyhod-
nocovanie všetkých prevádz-
kových parametrov, meraných 
hodnôt  a v prípade vzniku 
poruchy jej okamžité zistenie 
a následné odstránenie.
Doteraz nainštalované KOST a 
skúsenosti s ich prevádzkou po-
tvrdzujú správnosť a výhodnosť 
tohto riešenia. Spokojnosť od-
berateľov odoberajúcich teplo 
z KOST sa prejavuje najmä v 
nižších nákladoch na dodávku 
tepla ÚK a TÚV, pričom tieto 
referencie podnecujú záujem 
o inštaláciu KOST aj u ďalších 
odberateľov odoberajúcich 
teplo z centrálnych výmenní-
kových staníc.
PTH, a.s., zohľadňuje pri prijíma-
ní rozhodnutia o výbere ďalších 
tepelných okruhov, ktoré budú 
rekonštruované, aj záujem od-
berateľov a ich ochotu splniť 
zmluvné podmienky a priesto-
rové nároky na inštaláciu KOST. 
O akékoľvek informácie súvi-
siace s možnosťami inštalácie 
KOST v objektoch odberu môžu 
odberatelia v prípade záujmu 
požiadať v sídle spoločnosti 
PTH, a.s. 
Všetky uverejnené príspevky 
v rubrike Prievidzské tepel-
né hospodárstvo informuje-
sú uverejnené aj na adrese 
www.pthas.sk.

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (PTH) informuje
V predchádzajúcich príspevkoch sme uvádzali výhody, resp. 
nevýhody zrealizovania vlastnej domovej kotolne v porovnaní 
s dodávkou tepla z centrálneho zdroja tepla (CZT). Okrem 
doteraz uvedeného je v týchto súvislostiach potrebné uviesť 
aj ďalšiu možnosť zefektívnenia dodávky tepla z CZT, pros-
tredníctvom ktorej je možné dosiahnuť zníženie nákladov 
na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. 



MsP Prievidza opäť ponúka ochranu objektov
Od 1. júna 2011 MsP Prievidza prevádzkuje pult centrálnej ochrany objektov  (PCO), 
v rámci ktorého ponúka ochranu objektov fyzickým aj právnickým osobám. Ochrana 
majetku mesta aj jeho obyvateľov je jednou zo základných úloh mestskej polície 
v zmysle zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Z. z. a uvedenou službou nadväzuje 
na predchádzajúce pozitívne skúsenosti pri prevádzkovaní PCO. V rámci toho MsP 
zabezpečuje ochranu všetkých objektov mesta Prievidza a za výhodných podmienok 
ponúka pripojenie na PCO nielen pre podnikateľské prevádzky a fi rmy, ale napríklad aj 
obyvateľom mesta pri ochrane bytových jednotiek a iných priestorov. 
V prípade záujmu sa bližšie informácie o podmienkach pripojenia môžete dozvedieť 
na telefónnych číslach: 0908 620 551 (p. Volek), 0905 645 536 (p. Krajči).

-Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza

Zelená tržnici aj bytom v Prievidzi
V piatok 8. júla 2011 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prie-
vidzi, na ktorom poslanci ofi ciálne schválili obnovenie tržnice na Námestí slo-
body, výstavbu bytov v lokalite Prievidza Necpaly a vyhoveli petícii obyvateľov 
na Jesenského ulici.
Siedme zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo v obradnej sieni mestského 
domu. V zastúpení primátorky mesta, ktorá bola v tom čase na dovolenke, ho viedla 
viceprimátorka Helena Dadíková. Aktutálna situácia si vyžiadala schvaľovanie dopln-
ku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových 
poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 
mesta Prievidza. Nariadením poslanci schválili vznik nového trhoviska, na ktoré bolo 
mesto zvyknuté už v minulosti. Nachádza sa medzi Hviezdoslavovou ulicou a Námes-
tím slobody, vedľa rehoľných sestričiek Kongregácie Dcér Božskej Lásky. Trhovisko 
bude v správe spoločnosti Správa majetku mesta, s.r.o., a doplnkom č. 5 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza schválili poslanci 
poriadok trhoviska. V ďalšom bode poslanci rozhodli o súhlase s výstavbou troch byto-
vých domov na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici, ktorú bude realizovať spoločnosť 
LICITOR development, s.r.o. Vyrastie 30 nových bytov s parkovacím miestom a ich cena 
sa bude pohybovať okolo 900 eur za meter štvorcový s DPH. V bode rôzne poslanci 
vyhoveli petícii obyvateľov na Jesenského ulici, a s prihliadnutím na stanovisko výboru 
volebného obvodu č. 4 a dopravnej komisie, odmietli zriadenie vecného bremena 
požadovaného Edmundom Majdanom. 

-vrb
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24. 6. 2011
„Akčná“ výtržníčka
00.35 hod. Obyvateľ mesta oznámil, že 
pred vchodom do bývalej polikliniky sa 
nachádzajú štyri osoby, ktoré sa hlučne 
správajú, a jedno prítomné dievča malo 
prevrátiť kontajner na komunálny odpad. 
Hliadka MsP na mieste napomenula 
zistené osoby za hlučné správanie, pri-
čom podozrivá zo znečistenia verejného 
priestranstva odmietla preukázať svoju 
totožnosť. Počas predvádzania na MsP 
kládla aktívny odpor, preto museli byť 
použité donucovacie prostriedky. Išlo 
o Dominiku V. (1992) z Prievidze, ktorej 
bola uložená bloková pokuta.

28. 6. 2011
Zvedavosť môže byť nebezpečná
16.35 hod. Bolo preverené oznámenie, 
podľa ktorého mali maloleté osoby popí-
jať alkohol. Príslušníci MsP na detskom 
ihrisku zistili maloletého M. K. (1998), 
ktorý mal v ruke pivo radler s citrónovou 
príchuťou. Chlapec uviedol, že nedo-
pitú plechovku nechali na ihrisku 
dospelé osoby a on chcel len 
vyskúšať, ako citrónové pivo 
chutí. Orientačná dychová 
skúška u maloletého bola 
negatívna. Aj napriek tomu 
hliadka MsP poučila malole-
tého v prítomnosti jeho matky, 
aby v budúcnosti nič podobné 
neopakoval a konzumácia nezná-
mych potravín môže spôsobiť vážne 
zdravotné problémy.

30. 6. 2011
Feťáci mali svoj deň?
17.10 hod. Hliadka zistila na Včelárskej 
ulici osobu ležiacu na kraji cesty. Dô-

vodom bola predchádzajúca inhalácia 
toluénu, ktorého fľašu bezprístrešný 
Jozef G. (1968) pevne zvieral v ruke. 
Verejného pohoršenia sa dopustil aj 
Marek G. (1991), ktorý z rovnakého 
dôvodu ležal v tráve pred vchodom 
do bytového domu na sídlisku Píly. 
Priestupky sú v riešení MsP.

8. 7. 2011
11.01 hod. Obyvateľ mesta oznámil, 
že vo dvore na Ulici Falešníka bol fy-
zicky napadnutý susedom, ktorý mu 
mal spôsobiť zranenie. Hliadka MsP 
sa po príchode na miesto skontaktovala 
s pánom Jozefom I. (1974) z Prievidze, 
ktorý uviedol, že ho na ulici pred by-
tovkou fyzicky napadol sused, s kto-
rým má už dlhodobé spory. Samotnému 
fyzickému útoku malo predchádzať 
aj verbálne napádanie. Menovaný bol 
pod vplyvom alkoholu, čo sám pri-
znal, a mal na tvári viditeľné zranenie, 
ktorého ošetrenie odmietol. Hliadka 
sa následne skontaktovala so susedom 

Mariánom M. (1942) z Prievidze, 
ktorý uviedol, že on mal byť 

ten, ktorého Jozef I. najskôr 
verbálne napadol a násled-
ne ho chytil za oblečenie. 
V dôsledku tohto konania 
sa mal Marián M. brániť, 

pričom Jozefa I. mal podkop-
núť a udrieť do tváre. Marián 

M. ďalej uviedol, že rodina Jozefa 
I. je dlhodobo problémová, za čo už do-
stala aj upozornenie od mesta Prievidza. 
Vec zostáva v riešení spracovateľského 
oddelenia MsP Prievidza.

-Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza
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OBEDOVÉ MENU od

PIZZA –

PIZZA – 

PIZZA – 

2,80
GIGA 6,80
MAXI 4,20
KLASIK 2,90

€

priemer 50 cm

priemer 40 cm

priemer 28 cm

minútkové jedlá - výber z 10 hlavných jedál od 11.00 - 15.00

Objednávky a rozvoz 
0944 184 978 

Suleková 12, 
971 01 Prievidza

KONTAKT€

€

€

www.tonydrink.sk

cena bez DPH 

Komôrkové dosky | 8 mm – biela

Akcia
leto vo farbe
Ponúkame Vám bronzové a biele 

polykarbonátové dosky za horúce letné ceny!

Tel.: 046 / 5430 771
Mobil: 0905 638 664

Mail: polykarbonat@zenitsk.sk
Nová 831/78, Koš (Prievidza)

www.polykarbonat.sk
Akcia platí od 11.8. 2011 do vypredania zásob.

DPDPH 
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cena bez DPH 

Komôrkové dosky | 10 mm – biela / bronz
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Z mestskej matriky od 1. do 30. júna 2011

Antónia Stanková, 83
Mária Škrtelová, 84
Štefan Kováč,65
Emília Valachová, 63
Ľudovít Gaman, 52
Renáta Mokrá, 43
Pavel Nedas, 71
Július Šemrinec, 64
Ladislav Bátora, 83
Margita Boorová, 79
Helena Kecskesová, 85

Ondrej Repiščák, 90
Peter Alchus, 57
Bruno Sklenka, 59
Jaroslav Šimo, 62
Mikuláš Takáč, RNDr., 89
Ernestína Miletičová, 81
Marta Oršulová, 76
Miroslav Tomčík, Ing., 66
Justína Laginová, 90
Milan Mečiar, 43
Štefan Mikuláš, 80

Zuzana Vlčíková, 37
Anna Jakubíková, 87
Mária Cibuľková, 95
Amália Prokešová, 86
Alžbeta Sýkorová, 61
Jozef Uherek, 79
Vladimír Ergang, 81
Vladimír Čertík, 69
Eduard Haumer, 87
Peter Škandík, 65
Štefánia Šlenkerová, 66

Jana Javorská a  Anton Čičmanec
Jana Daníčeková a Igor Gallo
Božena Francová a Eugen Grom
Monika Švecová a Martin Gross
Jana Briatková a Vladimír Hlinka
Ivana Púčiková a Andrej Hrabovský
Alena Kalníková a Ladislav Chobot
Valéria Pelúchová a Stanislav Jankech
Michaela Fabianová a Martin Labanc
Lenka Zemánková a Ján Mališka
Iveta Cmarková a Branislav Mišeje
Zuzana Pršová a Vladimír Novák

Zuzana Chrenková a Miroslav Orechovský
Adriana Zeleňáková a Roman Plaštiak
Emília Peniašková a Vojtech Popellár
Klaudia Šperkerová a Martin Stískala
Andrea Hojcsková a Matej Surovček
Katarína Bošková a Jozef Szajka
Džesika Staňová a Martin Šimko
Martina Šoltésová a Radoslav Škríp
Eva Liptáková a Ľuboslav Šlosár
Martina Krnáčová a Pavol Šmelko
Mária Lizoňová a Richard Vago
Zdenka Stojková a Gerhard Peter Wellmann

Lea Baki
Nela Briatková
Karolína Cigáňová
Michal Čičmanec
Hana Dobšovičová
Matej Drozd
Vanesa Ďurigová
Adam Fedor
Tereza Gebrlínová

Milan Hromada
Roman Chuťka
Viktor Jedinák
Nella Karvayová
Sophie Susanne 
Komžíková
Ladislav Kuman
Dominik Kupka
Peter Ludrovský

Maxim Matiašovič
Tomáš Mendel
Adrián Mihálik
Tatiana Mocková
Valentína Pánisová
Viktória Piknová
Ľubica Radičová
Ema Ranušová
Tomáš Riziky

Michal Sloboda
Lenka Sovová
Mia Šenková
Maximilián Špánik
Samuel Tóth
Tomáš Truchlík

Manželstvo uzavreli

Narodili sa

Opustili nás

novinkySPRAVODAJSTVO6 KULTÚRA

Vychutnať si tu môžete čaro 
krásneho relaxačného areálu, 
umelecké diela, posedenie 
pri megalitickom ohnisku, 
lov rýb (pstruhy, kapry), 
čarovnú noc v típí, minia-
turgolf, pečené pstruhy, chov 
raka riečneho v jedinej račej 
farme, bufet v pirátskej lodi, 
schody do neba, morské dno 
a mnoho ďalších atrakcií pod 
holým nebom. V rámci areálu 
si prídu na svoje aj športuch-

tiví, pretože sa tu nachádza 
prvé golfové ihrisko škót-
skeho typu na Slovensku: 
tréningové centrum Golf 
Clubu Scotland – Driving 
Range so 16 odpaliskami 
+ chipping a putting zóna. 
Puttig High Tatra Academy 
je zaujímavo modelovaný 
veľký 18 jamkový patovací 
green s rozlohou 1400 m

2
 

jediný svojho druhu na Slo-
vensku a 6 jamková aka-

démia. Golf Club Scotland 
krátko po otvorení svojho 
areálu v Sebedraží, 1. mája 
2011, začal napĺňať jedno zo 
svojich poslaní – golf dostup-
ný všetkým. Po vyhlásení 
akcie „hľadáme talenty“ 
sa do detského golfového 
krúžku prihlásilo niekoľko 
desiatok detí z Prievidze, 
Cigľa a Sebedražia, ktorým 
sa na náklady GC Scotland 
venuje kazdý pondelok 

a utorok PRO tréner Aleš 
Svěntek. Navštíviť môžete 
aj Galériu golf pod holým 
nebom. Až do 31. októbra si 
pozriete výstavu jedenástich 
bronzových sôch známeho 
slovenského sochára Ota 

Bachoríka, ktorá jedinečne 
dotvára scenériu zeleného 
raja. 
Čitatelia, pozor!
Chcete získať darčekovú 
poukážku v hodnote 84 
eur na aktivity vo Vodnom 

svete či na jedinečnom gol-
fe? Napíšte do 20. augusta 
2011 na adresu redakcie, 
v ktorej obci sa tieto are-
ály nachádzajú. Pre rých-
ly kontakt uveďte aj svoje 
telefónne číslo.

Kam ešte ísť vo voľných chvíľach
Nielen počas voľných prázdninových dní môžete načerpať novú energiu a spojiť relax 
s prírodou a športom aj vo Vodnom svete v Sebedraží. Objavíte čistú energiu prírody 
ukrytú vo vode, kameni a dreve.

„Keď som získal licenciu Directre-
al a začal podnikať v realitách, 
najväčším prekvapením pre mňa 
bolo, že vlastníci nehnuteľností 
nechcú s realitnou kanceláriou 
podpisovať Zmluvy o sprostredko-
vaní,“ hovorí Pavol Kakaš, majiteľ 
Directreal KP v Prievidzi a pokra-
čuje: „Pritom Zmluva o sprostred-
kovaní zaručuje vlastníkovi 
nehnuteľnosti, že služby, ktoré 
mu kancelária sľúbila, aj naozaj 
poskytne! Je to v podstate záručný 
list! Ak si človek kúpi topánky, sta-
rostlivo si schová účtenku, veď čo 
ak sa mu rozpadnú, aby ich mohol 
reklamovať! Ale keď ide predávať 
nehnuteľnosť, častokrát najdrah-
šiu vec, čo vlastní, strechu nad 
hlavou, tak záručný list odmieta! 
Nie je to divné?“

Predaj nehnuteľnosti je v živote 
človeka významná udalosť, ktorá 
je  väčšinou spojená so zásadnými 

životnými míľnikmi. Veď nehnuteľ-
nosť predávame alebo kupujeme 
priemerne dvakrát za život. Často-
krát je to kvôli založeniu rodiny 
a potrebe väčšieho bytu či domu, 
alebo naopak, deti nám vyrástli, 
chcú sa osamostatniť a rodičia sa 
im snažia pomôcť! Nepodceňujte 
tento závažný krok a zverte pre-
daj svojej nehnuteľnosti realitnej 
kancelárii, ktorá vie presne, čo 
potrebujete. Zaujímajú nás vaše 
potreby, a ku každej transakcii 
preto pristupujeme zodpovedne, 
profesionálne a hlavne ľudsky! 
Zmluva o sprostredkovaní je zák-
ladný dokument, v ktorej sú vyme-
dzené všetky práva a povinnosti 
zmluvných strán, teda aj práva 
vaše, predávajúceho klienta.

Slovo právnika
Zmluvu o sprostredkovaní ako 
záujemca uzatvára zväčša ten, 
kto má záujem niečo predať. Vý-

nimočne sa vyskytne prípad, že 
aj ten, čo má záujem niečo kúpiť. 
V oboch prípadoch je dôvodom 
takéhoto kroku to, že záujemca má 
záujem využiť služby sprostredko-
vateľa (v našom prípade realitnej 
kancelárie) ako profesionála, ktorý 
v danej oblasti pôsobí, má skú-
senosti a vie záujemcu (klienta) 
podržať a usmerniť. 

Neexistuje však jednotný názor 
o tom, čo by malo byť obsahom 
takéhoto „ústneho“ záväzkovo-
-právneho vzťahu, aké (doda-
točné) služby sú zahrnuté medzi 
činnosti, ktoré má sprostredkova-
teľ pre dosiahnutie účelu Zmlu-
vy o sprostredkovaní uskutočniť. 
Taktiež nie každý záujemca má 
záujem o rovnaký rozsah služieb. 
O neexistencii obsahu dohody sa 
začne nahlas hovoriť najmä vtedy, 
keď vznikne spor. Z dôvodu práv-
nej istoty, ako i z chronickej pra-

xe sa preto jednoznačne ukazuje 
ako nevyhnutnosť mať uzavretú 
písomnú Zmluvu o sprostredko-
vaní, kde sú jasne stanovené práva 
a povinnosti sprostredkovateľa 
voči záujemcovi (a, samozrejme,
aj naopak). Písomná zmluva je 
zároveň dôkazný prostriedok, 
ktorý je v prípade súdneho ko-
nania spôsobilý „usvedčiť“ toho, 
čo nemá pravdu, resp. toho, kto 
poruší svoje povinnosti na úkor 
toho druhého. 

Pred prevzatím právneho zastu-
povania klienta v takomto spore 
mu vyhodnocujeme jeho pozíciu 
a potenciál úspechu (či už zastupu-
jeme záujemcu alebo sprostred-
kovateľa). Pokiaľ bola uzavretá pí-
somná zmluva o sprostredkovaní, 
je hneď na začiatku možné na 90 
percent predpokladať výsledok 
súdneho konania.

Mgr. Ján Kutan, 
právne oddelenie Directreal Slovensko

Directreal Hypotéka
DirectHypo je jedinečný produkt 
na slovenskom trhu s hypotékami. 
„Veľakrát k nám prídu klienti, ktorí 
chcú fi nancovať kúpu nehnuteľ-
nosti prostredníctvom úveru,“ 
pokračuje Pavol Kakaš, „tvrdia 
nám, že majú ,predvybavenú‘ hy-
potéku v niektorej z bánk, pričom 
si neuvedomujú, že podmienky 
na poskytnutie úveru sa menia 
každý mesiac a šanca, že získajú 
najvýhodnejší úver, je v podsta-

te už minulosťou. DirectHypo
je unikátny produkt spoločnosti 
Directreal Slovensko, ktorá ako 
jediná na Slovensku dokáže po-
skytnúť klientom ten najvýhod-
nejší úver. Okrem spolupráce 
so všetkými bankami, spolupracu-
jeme aj so spoločnosťou AEGON, 
poskytovateľom poisťovacích 
služieb. V prípade, ak použijete 
pri fi nancovaní DirectHypo, získa-
vate okrem najlepších podmienok 
úveru, poistenie úveru na rok za-
darmo a poistenie nehnuteľnosti 
s 50 % zľavou. Do 48 hodín od vy-
plnenia žiadosti o úver máte v ru-
kách dokument, ktorý potvrdzuje, 
v akej výške a za akých podmienok 
vám ho banka poskytne. Potom 
si už len môžete vyberať z našej 
širokej ponuky nehnuteľností.  Zdá 
sa vám to neuveriteľné? 

Vitajte v Directreal. My vieme, kde 
je realita...

Prečo by som mal zavolať do Directreal Slovensko?

0800  001 070
1. Direct Real je najväčšia slovenská realitná sieť – zaslúžite si plný servis v spoločnosti, ktorá má významné 
postavenie na trhu s nehnuteľnosťami!
2. Za štyri roky viac ako 1 700 zrealizovaných obchodných prípadov – je rozdiel predávať a predať. 
My vieme predať!
3. Sme odborníci – osobný maklér, ktorý sa postará o váš obchodný prípad, je špecialista na vašu lokalitu, 
profesionál vo svojom odbore, a hlavne chápe Vaše potreby!
4. Pôdorysy – všetky ponuky bytov a domov majú pôdorysy!
5. Virtuálne prehliadky – v súčasnosti najlepší spôsob prezentácie vašej nehnuteľnosti na internete!
6. Predávame len to, čo sme videli – každú nehnuteľnosť v našej ponuke sme videli na osobnej obhliadke!
7. Vieme, čo predávame – všetky nehnuteľnosti preverujeme pre vašu bezpečnosť!
8. Informujeme – reporty klientom o stave predaja či kúpe nehnuteľnosti sú u nás samozrejmosťou!
9. Zmluvy – na všetky nehnuteľnosti, ktoré ponúkame, máme s majiteľmi podpísané zmluvy o sprostredkovaní!
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7SPRAVODAJSTVO

Lenka Gahérová pracuje 
na Mestskej polícii v Prie-
vidzi a žije obyčajným ľud-
ským životom, ako väčšina 
z nás. Hovorí sa, že čo ťa ne-
zabije, to ťa posilní. V Len-
kinom prípade sa to dá abso-
lútne potvrdiť. S nepriazňou 
osudu sa rozhodla zatočiť 
po svojom. Píše knihy a darí 
sa jej. Cestu k čitateľom si 
našla príbehmi, ktoré nabá-
dajú naučiť sa život prijímať 
a vychutnávať si ho so všet-
kým, čo prináša. Najnovší 
román, predovšetkým pre 
ženy, sa volá Kým nejde o ži-
vot... a vykresľuje vnútorný 
svet ženy postihnutej ťažkou 
chorobou. Okrem toho, ako 
sa hlavná hrdinka prebojová-
va cez rôzne prekážky, vedie 

svoje skryté i otvorené boje, 
nájdeme tu aj tému „čierneho 
citového upíra v pracovnom 
kolektíve“. Krstnou mamou 
knižky sa stala primátorka 
Prievidze, ktorá vyslovila 
autorke úprimný a veľký ob-
div. „Keď som uvidela názov 
diela, uvedomila som si, že 
sa to týka aj mňa,“ povedala 
Katarína Macháčková a do-
dala: „Človek by naozaj mal 
v živote rozlišovať priority 
a skutočné hodnoty. Mno-
hokrát si robíme starosti 
z maličkostí a to pravé nám 
uniká.“ Krstilo sa červeným 
vínom a nechýbala ani tor-
ta, ktorá bola knihe navlas 
podobná.

-vrb, foto: autorka

Kým nejde o život...

Svoju novú knižku s týmto názvom pokrstila v priesto-
roch mestskej knižnice prievidzská autorka Lenka Ga-
hérová. Je to ďalší kus do zbierky obľúbených románov 
pre ženy. Krstnou mamou sa stala primátorka Katarína 
Macháčková.

„Žiť v meste Prievidza pri-
náša svoje plusy a mínusy. 
Otázka je, ako sa k nim 
obyvatelia postavia – veď 
predsa atmosféru tohto mes-
ta si tvoria sami,“ s týmto 
krédom otvorili prievidzskí 
dobrovoľníci týždeň akti-
vít, počas ktorého urobili 
bezodplatne veľa užitočnej 
práce a zapojili množstvo 
nadšencov. V priebehu týž-
dňa čistili verejné priestran-
stvá od odpadu, upratovali 
školské areály, opravovali 
športoviská, rekultivovali 
starý evanjelický cintorín, 
organizovali kultúrne pod-
ujatia, navštívili dom dô-
chodcov, zbierali športové 
náčinie pre sociálne slabé 
rodiny, robili fi nančnú zbier-
ku na prácu s deťmi v det-
ských domovoch, zbierali 
podpisy pod petíciu za oslo-
bodenie čínskeho disidenta 
a robili fotodokumentáciu 
kultúrnych pamiatok mesta 
a samotných dobrovoľníc-
kych aktivít. Do činnosti sa 
zapojilo 570 ľudí (drvivá väč-
šina z toho boli mládežníci) 
z jedenástich organizácii, 
troch základných škôl, šty-
roch stredných škôl a štyroch 

neformálnych skupín. Spolu 
odpracovali 2 053 hodín po-
čas 25 aktivít. Akcia Mladí 
pre Prievidzu bola udalosť 
s najväčším množstvom za-
pojených skupín mladých 
ľudí. Okrem iných prven-
stiev je to prvá celomestská 
dobrovoľnícka aktivita, ktorá 
sa konala pod patronátom 
mesta Prievidza. Zoznam za-
pojených subjektov začínajú 
základné školy: III. Základná 
škola S. Chalupku 14, ZŠ 
na Ulici P. J. Šafárika a ZŠ 

na Ulici P. Dobšinského. Zo 
stredných škôl sa zapojili: 
Piaristická spojená škola 
Františka Hanáka, Gymná-
zium V. B. Nedožerského, 
Súkromná stredná odborná 
škola CA&TS a Stredná od-
borná škola na Vinohradníc-
kej ulici. Zoznam uzatvárajú 
organizácie a neformálne 
skupiny: Fórum detí a mlá-
deže mesta Prievidza, Gre-
enpeace, Slovenský skauting 
– 14. zbor Prievidza, Am-
nesty International, Úsmev 

ako Dar Prievidza, Fotoklub 
Junior, Slovenský Červený 
kríž Prievidza, Klub bojové-
ho umenia Wonhwado, Ars 
Preuge, CVČ Spektrum, Lak-
ros klub Hammers a Klub 
Odboru mladých matičiarov.
Výsledky Týždňa dobrovoľ-
níctva jednoznačne hovoria, 
že mladí Prievidžania sa 
chcú zapájať do spoluvy-
tvárania atmosféry v meste 
svojou kreativitou a dob-
rovoľníckymi aktivitami. 
Všetkým tak dokázali, že 
chcú žiť v lepšej Prievidzi 
a vedia ako na to. 

-Andrej Gilan, vrb, foto: kc

Mladí dobrovoľníci pracovali pre Prievidzu
Tento rok je vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva 2011. V rámci Týždňa dobro-
voľníctva sa do aktivít zapojilo v Prievidzi 570 ľudí, čím akciu môžeme charakterizovať 
ako najväčšiu dobrovoľnícku aktivitu mesta za posledné roky.

Na fotografi i je zachytená len malá časť dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili Týždňa dobrovoľníctva.

Pán Cehelský, mohli by 
ste v stručnosti priblížiť, 
ako prebieha profesionál-
na renovácia originálnej 
kazety?
- Pri samotnom procese reno-
vácie je tonerová kazeta ro-
zobratá, vyčistená a následne 
po jej kontrole a dôkladnom 
posúdení sú jednotlivé kom-
ponenty nahradené novými. 
Potom je kazeta naplnená 
kvalitným a otestovaným 
tonerovým prachom vý-
ťažnosťou zodpovedajúcim 
originálu, následne je za-
plombovaná (opatrená pre-

pravnou plombou). Všetky 
takto zrenovované kazety sú 
otestované na originálnych 
tlačiarňach, každá z kaziet 
musí spĺňať požiadavky 
vopred nastavenej kvality 
požadovaného výstupu. Len 
skúsený renovátor vie, ktorá 
súčasť kazety musí byť vy-
menená, aby celok fungoval 
bezchybne. Tieto znalosti, 
vedomosti a zručnosti sú 
získavané výlučne praxou. 
Dosť často sa stáva, že „vý-
robcovia“ len vymenia to-
nerový prach. Môžeme to 
považovať za renováciu?

- To v žiadnom prípade. Takí-
to „tiežrenovátori“, ktorí len 
plnia (dosypávajú tonerový 
prach) kazety, alebo nahrá-
dzajú chybné komponenty 
nekvalitnými komponentmi 
bez predošlej dôkladnej ana-
lýzy stavu kazety, vystavujú 
svojich zákazníkov riziku 
poškodenia ich tlačiarne, 
ktoré sa môže prejaviť až 
po určitom čase. Preto je dô-
ležité zákazníkov upozorňo-
vať, že lacnejšie neznamená 
rovnako kvalitné. Samotná 
renovácia kaziet je zložitý 
proces, ktorý si vyžaduje do-

držiavanie postupov, výber 
a testovanie vhodných kom-
ponentov, ktoré sú predpo-
kladom zabezpečenia kvality 
približujúcej sa originálnej 
kazete.
V čom je podstata profesi-
onálnej renovácie originál-
nych kaziet? 
- Už v minulosti sa fi rmy 
zaoberajúce renováciou za-
meriavali hlavne na výber ta-
kých komponentov, ktoré by 
spĺňali parametre a úroveň 
kvality originálnych kom-
ponentov. V súčasnosti sú 
na trhu dostupné komponenty 
v rôznej kvalite, čo je jeden 
z dôvodov, prečo je obrovský 
rozdiel v prevedených reno-
váciách, v kvalite výrobkov 
a cenách produktov. My sa 
držíme stále osvedčených 
postupov, ktoré garantujú zá-
kazníkom najvyššiu kvalitu 
porovnateľnú s originálom.
Kon k rét ne akých 
postupov? 
- Okrem už spomenutého vý-
beru vhodných komponentov 
od vhodných dodávateľov, 
skúmania ich úrovne kvality, 
je to výmena komponentov, 
testovanie všetkých vyrobe-
ných kaziet a následná kon-
trola reklamovaných kaziet. 
Veľkú pozornosť venujeme 
zisťovaniu príčin reklamá-
cie za účelom znižovania 
ich počtu. Zdôrazňujem, že 

každú kazetu pred odovzda-
ním zákazníkovi otestujeme. 
Na tento účel máme k dis-
pozícii 130 rôznych typov 
tlačiarní, aby sme skutočne 
mohli otestovať každú kaze-
tu, ktorá od nás odchádza. To 
veľa renovátorov nerobí, ke-
ďže je to nákladná operácia.
V čom je MIP, s.r.o. iná?
- Zaoberáme sa klasickou 
profesionálnou renováciou, 
tzn. renováciou originálnych 
kaziet do laserových a atra-
mentových tlačiarní nasta-
venou na najvyššiu možnú 
kvalitu porovnateľnú s kvali-
tou originálu. Potvrdilo sa, že 
tonerové alebo atramentové 
kazety spracované takýmto 
spôsobom majú opodstat-
nené miesto na trhu a môžu 
plne nahradiť originálny 
spotrebný materiál. Malý 
príklad, zákazník okomen-
toval naše kazety slovami, 
že „máte dobré kazety, ale sú 

drahé“, ja sa pýtam „drahé“ 
v porovnaní s čím, s nekva-
litnými čínskymi a plnený-
mi kazetami? Používaním 
našich kaziet môžete ušetriť 
až do 50 % nákladov na tlač 
v porovnaní s originálnymi 
pri zachovaní kvality výstu-
pu. Reklamovateľnosť našich 
kaziet sa pohybuje v rozme-
dzí od 1,51 do 1,94 %!
Takže?

MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza 

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 7.30 – 16.00 

Tel.: 046 / 51 98 311, 333 
Mobil: 0907 769 763, 

0918 625 150 
E-mail: obchod@mip.sk 

-Jozef Čičmanec, foto: autor

Vyrábame jedinú kvalitu – najvyššiu
Spoločnosť MIP, s.r.o. vznikla v máji v roku 1995. Postupne sa začala úzko špeciali-
zovať na renováciu spotrebného materiálu do laserových a atramentových tlačiarní, 
ktorá sa stala jej hlavnou činnosťou. V roku 2003 získala certifi kát systému riadenia 
kvality ISO 9001 a tiež aj štatút chránenej dielne. O dva roky neskôr získala certifi kát 
environmentálneho manažérskeho systému ISO 14001. Od 8. decembra roku 2006 
fi rma sídli v nových priestoroch v Prievidzi. V súčasnosti vyrába renovované výrobky 
pod vlastnou značkou HATONA, ktoré vyváža do zahraničia a distribuuje pomocou 
sietí partnerských fi riem na slovenskom trhu. Zamestnáva 33 pracovníkov z regiónu 
hornej Nitry. Už viac ako sedem rokov je jej výkonným riaditeľom Valerij Cehelský.

Budova spoločnosti v Prievidzi na Lúčnej ulici.

Renovácia originálnych kaziet vo výrobnej časti spoločnosti. 
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Zatancujme si
Tanečný klub DOVETAN vznikol v roku 2002 v Dolných Vesteniciach. V roku 2004 
bol TK DOVETAN prijatý do Slovenského zväzu tanečného športu (SZTŠ). 

TK DOVETAN pracuje pod trénerským vedením manželov Paškovcov, Evky a Dušana 
z TK Dukla Trenčín, ktorí sú zároveň trénermi jedného z najstarších a najaktívnejších 
klubov športového tanca na Slovensku. Do TK prichádzajú "tancuchtivé" deti zo široké-
ho okolia. Trénujú v utorok a piatok v telocvični pri ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou. 
S tancom začínajú už deti mladšieho veku. Tí tvoria jadro a základňu, z ktorej vyrastá 
budúca generácia tanečníkov. TK má však začlenené aj dospelé a seniorské páry. Pre tých, 
ktorí nemajú záujem o špičkové športové výkony, ale chcú sa tancom jednoducho zabávať 
a zmysluplne vyplniť čas, je tu Hobby kategória, v ktorej tréneri radi privítajú všetky páry. 

-J. Hagarová a R. Šrámková

novinkyKULTÚRA

Veľká časť občanov Veľkej 
a Malej Lehoty po výzve slo-
bodného vysielača neváhala 
a aktívne sa zapojila do pro-
tifašistického odboja. V par-
tizánskych oddieloch Major 
a Vtáčnik, ktoré operovali 
nad Cígľom, Sebedražím, 
Podhradím, Veľkou a Malou 
Lehotou bolo takmer 200 bo-
jovníkov. Veľa sa ich dostalo 
do zajatia a mnohí obetovali 
život v oslobodzovacom boji. 
Práve na ich pamiatku sa ko-
najú oslavy, ktoré majú byť 
aj mementom pre súčasníkov.

Pestrý program
Pre účastníkov osláv bol 
pripravený aj kultúrno-spo-
ločenský program, ktorý 
odštartoval ľudový súbor 
Sebedražanka. K pamätní-
ku obetí II. svetovej vojny 
boli položené vence a kyti-
ce kvetov. Slávnostný punc 
pri spomienke na historické 

udalosti nášho národa dali 
aj významné osobnosti v de-
legácii, na ktorej čele bol 
podpredseda národnej rady 
Róbert Fico. Ten sa prihovo-
ril zaplnenému amfi teátru. 
Poďakoval za každoročné 

pozvanie na toto podujatie 
a pripomenul, aké dôležité 
je, aby sa nezabudlo na his-
torické udalosti slovenského 
národa. Spomenul zaujímavé 
fragmenty zo života hudob-
ného skladateľa Jána Cik-
kera a režiséra Juraja Sar-
vaša práve z obdobia SNP. 
„Je veľa ľudí na Slovensku, 
ktorí nerozumejú, čo vlastne 
Povstanie v našich dejinách 
znamená. Sú zlomyseľní vy-
kladači dejín, ktorí znevažujú 
historické fakty a dôkazy. Ži-
jeme v dobe, kedy sa všetko 
národné, žiaľ, spochybňuje. 
Spochybňujú sa dejiny i jed-

notlivé osobnosti. Aj po 67 
rokoch má Povstanie pre nás 

dostatok náboja spoločenské-
ho, duchovného, no najmä 
mravného,“ povedal Róbert 
Fico. Oslavy po zdraviciach 
pokračovali vypustením ba-
lónového posolstva mieru 
národom sveta. O dobrú 
zábavu sa potom postarala 
známa východniarska sku-
pina Drišľak. Svojou hudob-
nou produkciou a humorným 
slovom nedali žiadnu šancu 
ani drobným dažďovým 
kvapkám, ktoré sa snažili 
narušiť príjemnú atmosféru 
a pohodu.

-ls, foto: autor

Oslavy SNP v Lehote pod Vtáčnikom
Prírodný amfi teáter na Sekaninách bol miestom, kde si obyvatelia Lehoty pod Vtáčnikom 
a ďalších priľahlých obcí pripomenuli 67. výročie Slovenského národného povstania.

O dobrú náladu sa postarala známa formácia Drišľak.

Účastníci osláv SNP zhliadli pestrý program.

Pamiatku obetí si uctila aj delegácia poslancov národnej rady. 
Zľava: Jaroslav Baška, Vladimír Jánoš, Róbert Fico a Anna Vitteková.
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9FUTBAL

Vo futbalovej prílohe nájdete viaceré 
jesenné žreby mužských a doraste-
neckých futbalových súťaží, v ktorých 
pôsobia celky z Prievidzského okresu. 
Okrem toho sa dozviete zaujímavé 
novinky z tábora FC Baník Horná Nitra 
či TJ Partizán Cigeľ.
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V novovytvorenom klube 
FC Baník Horná Nitra, ktorý 
vznikol fúziou prievidzského 
a handlovského futbalového 
klubu, je viacero zaujíma-
vých tvári. Jednou z nich je 
aj 35-ročný záložník Peter 
Černák. Odchovanec han-
dlovského futbalu naposledy 
pôsobil v Českých Budějovi-
ciach, predtým obliekal dres 
Slovana Bratislava, Spartaka 
Trnava, Zlatých Moraviec, 
ale aj Prievidze, Novák či 
Topoľčian. V klube FC Baník 
Horná Nitra bude nielen hrá-
vať futbal, ale aj vykonávať 

funkciu športového riaditeľa. 
Petrovi Černákovi sme polo-
žili niekoľko otázok.
Peter, naposledy ste pôso-
bili v najvyššej českej sú-
ťaži Výkonnostne iste máte 
na to, aby ste si ešte zahrali 
v lepšej súťaži ako v piatej 
lige. Prečo ste sa rozhodli 
práve pre FC Baník Horná 
Nitra?
- Bol som dlhšie v kontakte 
s Robertom Šuníkom, ktorý 
bol ešte donedávna predse-
dom handlovského klubu. Už 
dávnejšie som mu prisľúbil, 
že mu prídem pomôcť pri 
jeho cieľoch pozdvihnúť se-
niorský i mládežnícky futbal. 
Skončila mi zmluva s Český-
mi Budejovicami, a tak som 
sa rozhodol splniť svoj sľub.
Aká bola vaša prvotná re-
akcia na jeho plány spojiť 
prievidzský a handlovský 
futbal? Boli ste od začiat-
ku aj vy naklonený tejto 
myšlienke?

- Od začiatku mi bolo jasné, 
že táto fúzia bude mať mnoho 
fanúšikov, ale aj odporcov, 
a jej realizácia nebude nič 
jednoduché. No ako poznám 
Roberta Šuníka, vedel som, 
že sa do toho pustí na sto 
percent a výsledky jeho úsi-
lia sa isto dostavia. Verím, 
že spojenie prievidzského 
a handlovského klubu pri-
nesie do regiónu futbalový 
progres.
Zvažovali ste aj iné po-
nuky? Ste skúsený kvalitný 
hráč, iste mali o vaše služby 
záujem aj iné kluby.
- K predĺženiu zmluvy s Čes-
kými Budejovicami nedoš-
lo, nejaké ponuky síce boli 
z iných slovenských klubov, 
no ako som spomínal, in-
tenzívne som komunikoval 
so šéfom novovytvoreného 
klubu na hornej Nitre, ktoré-
mu som prisľúbil pomoc. Teší 
ma, že som sa mohol vrátiť 
domov a pridať ruku k dielu 
v tomto zaujímavom projekte.
Neodhovárali vás kamará-
ti, futbalisti, aby ste zostali 
radšej v niektorom klube 
vo vyššej súťaži?
- Ale áno, keď som pove-
dal ľuďom, ktorí nepoznajú 

Roba Šuníka, že idem do FC 
Baník Horná Nitra, tak ma 
od toho odhovárali. Chceli, 
aby som ešte hral na vyššej 
úrovni. No vysvetlil som im 
svoje dôvody i ciele klubu. 
Verím, že som urobil dobre 
a že svoju voľbu nebudem 
ľutovať.
V FC Baník Horná Nit-
ra ste nielen hráčom, ale 
aj športovým riaditeľom. 
Stíhate zatiaľ plniť všetky 
vaše úlohy?
- Zatiaľ áno a verím, že to tak 
pôjde aj ďalej. Začiatky boli 
ťažšie, ohľadom fúzie bolo 
veľa roboty a vybavovania, 
taktiež sa vyskytlo niekoľko 
problémikov, ktoré sme sa 
snažili operatívne odstrániť. 
Keď však naskočíme do za-
behaných futbalových koľají, 
bude to isto jednoduchšie. 
Ako si zvykáte na fakt, že 
okrem povinnosti futba-
listu máte zrazu v klube 
aj manažérsku prácu?
- Je to nové, nezvyčajné, ná-
ročné. Kým som len hrával, 
odtrénoval som si a mal som 
pokoj. Teraz hlavne v doo-
bedňajších hodinách vybavu-
jem rôzne záležitosti. Avšak 
stále je to o futbale, klube, 

takže ma to baví, nemám 
s tým žiadne problémy.
Čo je vašou hlavnou úlo-
hou vo funkcii športového 
riaditeľa?
- Po poradách s vedením 
klubu a jeho prezidentom 
zaistiť celkový chod klubu 
od najmenších prípravkárov 
až po seniorov. Podstatné je, 
aby všetko fungovalo tak, 
ako má, a kvalitatívne sa 
stále posúvalo vyššie.
Hlavná hracia plocha 
prievidzského futbalové-
ho štadióna prešla určitou 
úpravou. Čo sa v rámci nej 
vykonalo?
- Na prievidzskom i handlov-
skom štadióne sa vybudovalo 
automatické zavlažovanie 
trávnikov. V Prievidzi sa 
navyše vyrovnávala hlavná 
hracia plocha, ktorá sa nano-
vo podsiala. Práve pre tieto 
úpravy hrajú úvodné domáce 
zápasy muži i dorastenci FC 
Baník Horná Nitra na ihrisku 
v Handlovej.
Kedy sa A-mužstvo hor-
nonitriaskeho klubu pre-
sťahuje na súťažné zápasy 
na prievidzský štadión?
- Zatiaľ to vyzerá tak, že 
od začiatku septembra by 

sa už mohlo hrávať na prie-
vidzskom štadióne. Snáď ne-
nastanú žiadne komplikácie.
Mnoho ľudí novému klu-
bu na hornej Nitre praje 
úspech a športový progres. 
No FC Baník Horná Nitra 
má v Handlovej a v Prie-
vidzi aj veľa neprajníkov, 
ktorí neveria, že prinesie 
svoje ovocie. Budete sa ich 
snažiť presvedčiť o opaku?
- My sa budeme snažiť v pr-
vom rade vykonať čo najlep-
šie svoju prácu a odviesť ma-
ximálne výkony po všetkých 
stránkach. Ak sa to podarí, 
výsledky sa iste dostavia. 

-Branislav Bucák, foto: ls

Černák hráčom i športovým riaditeľom FC Baník Horná Nitra

FC Baník Horná Nitra vstúpil 
do novej sezóny pod taktov-
kou trénera Dušana Uškoviča 
st. Tento 52-ročný Prievidžan 
sa trénovaniu venuje takmer 
dve desiatky rokov a viedol už 
viacero celkov z nášho okre-
su. V minulosti bol trénerom 
Prievidze, Handlovej, Dol-
ných Vesteníc, Nitrianskeho 

Rudna, Nitrianskeho Pravna 
a ďalších tímov. Dušanovi 
Uškovičovi sme položili nie-
koľko otázok.
V minulosti ste viedli Prie-
vidzu i Handlovú, ktoré te-
raz vytvorili jeden klub. 
Zohral tento fakt úlohu 
pri výbere trénera?
- Určite áno. A nemyslím tým 
len to, že poznám prostre-
die oboch klubov. Keď som 
trénoval Handlovú, Robert 
Šuník bol prezidentom klubu. 
S mojou prácou bol zrejme 
spokojný, a preto som dostal 
ponuku viesť v pozícii trénera 
novovzniknutý klub.
FC Baník Horná Nitra má 
vysoké ciele, prezident klu-
bu, ale aj fanúšikovia by ho 

v budúcej sezóne radi vide-
li v štvrtej lige. Je postup 
družstva reálnym cieľom?
- Piatu ligu poznám z môjho 
pôsobenia v Handlovej. Ká-
der, ktorý mám momentálne 
k dispozícii, určité má na to, 
aby bojoval o postup do vyš-
šej súťaže. Je to naším cieľom, 
no splniť ho určite nebude 
jednoduché. Na pozore sa 
musíme mať aj pred nová-
čikmi súťaže Ilavou a Tren-
čianskymi Teplicami, ktorí 
by mali rovnako mútiť vodu 
na čelných pozíciách tabuľky.
Kto by mal byť najvážnej-
ším súperom Hornej Nitry 
v boji o postup?
- Možno práve spomínaní 
nováčikovia. Podľa mojich 
informácii by mali dispono-
vať kvalitnými kádrami. Viac 
však ukážu úvodné kolá súťa-
že. Z ďalších celkov by som 
spomenul Malú Čausu, ktorá 

má kvalitné družstvo. Určite 
jedno z najlepších v okrese, 
pôsobí v ňom viacero odcho-
vancov Prievidze.
O výkony ktorých futba-
listov sa budete opierať 
v majstrovských zápasoch?
- Samozrejme o hráčov, ktorí 
majú ligové skúsenosti, a to: 
Petra Černáka, Petra Bugára, 
Juraja Pekára a Ivana Belá-
ka. Dúfam, že prenesú moje 
myšlienky do hry a svojimi 
výkonmi nabudia partiu per-
spektívnych mladých hráčov, 
ktorá sa okolo nich vytvorila.
V príprave mužstva sa ob-
javil aj Milan Pastva, na-
posledy hrajúci za Honvéd 
Budapešť, ktorého sľub-
nú kariéru v roku 2009 
zastavila autonehoda. 
Bude aj on obliekať dres 
FC Baník Horná Nitra?
- Dať v príprave šancu aj 
Pastvovi bola moja myš-

lienka. Pre najbližšie zápasy 
s ním nepočítam. Ešte určitý 
čas potrvá, kým sa do toho 
po zranení opäť dostane. Mo-
mentálne bude mať indivi-
duálny tréningový program. 
Keď bude na sebe tvrdo 
pracovať, verím, že môže 
byť svojimi skúsenosťami 
a kvalitami platným hráčom 
mužstva.
FC Baník Horná Nitra je 
bezpochyby jedno z najkva-
litnejších mužstiev piatej 
ligy. Na kolektív budú 
od vedenia, ale aj fanúšikov 
vytvárané veľké tlaky sú-
visiace s dobrými výkonmi 
i výsledkami. Sú na to hráči 
pripravení?
- Od prvej sekundy, ako chlap-
ci naskočili do letnej prípravy, 
sme ich na ten fakt upozor-
ňovali. Je jasné, že v súťaži 
nedostaneme nič zadarmo, 
každý sa bude chcieť na nás 

vytiahnuť. Navyše budeme 
pod drobnohľadom športovej 
verejnosti najmä zo strany 
prievidzských fanúšikov, kto-
rí sú po absencii seniorského 
družstva hladní po futbale. 
Ako prebiehala letná prí-
prava? Uskutočnila sa len 
v domácich podmienkach?
- Máme za sebou päťtýždňovú 
prípravu, na novú sezónu sme 
sa pripravovali v domácich 
podmienkach. Trochu sme 
mali problémy s ihriskami 
pre inštaláciu zavlažovacieho 
systému v Prievidzi i v Han-
dlovej, ako aj pre podsiatie 
nového trávnika v Prievidzi, 
no výrazne nám to program 
nenarušilo. Chlapci zobrali 
prípravu zodpovedne a verím, 
že sa to odrazí aj v majstrov-
ských zápasoch. 

-Branislav Bucák, foto: ls

FC Baník Horná Nitra s postupovými ambíciami

„Už dávnejšie som Robertovi Šuníkovi prisľúbil, že mu 
prídem pomôcť pri jeho cieľoch pozdvihnúť seniorský 
i mládežnícky futbal v jeho klube. Skončila mi zmluva 
s Českými Budějovicami, a tak som sa rozhodol splniť 
svoj sľub,“ hovorí Peter Černák, bývalý hráč Slova-
na Bratislava či Spartaka Trnava, o svojom návrate 
na hornú Nitru.

www.fcbanikhn.skwww fcbanikhn sk

„Opierať sa budem najmä o hráčov s ligovými skúsenos-
ťami. Dúfam, že prenesú moje myšlienky do hry a svojimi 
výkonmi nabudia partiu perspektívnych mladých hrá-
čov,“ hovorí Dušan Uškovič, tréner Futbalového klubu 
Baník Horná Nitra.
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Cigeľskí futbalisti boli 
v uplynulej sezóne maj-
strovstiev oblasti mužov 
na nezastavenie. Z 28 zápa-
sov odchádzali z trávnika 
ako porazení len štyrikrát 
a s prehľadom si vybojovali 
účasť v piatej lige. „Nebolo 
ľahké postúpiť z tak kvalit-
nej súťaže, ako sú momen-

tálne majstrovstvá oblasti. 
Väčšinu sezóny sme boli 
na prvej priečke, a tak sa 
každý súper chcel v zápase 
s nami vytiahnuť a získať 
náš skalp. O to viac si náš 
postup vážim, je to historický 
úspech cigeľského futbalu. 
Veľmi nám svojou podpo-
rou pomohli naši priaznivci, 

ktorí nás chodili podporovať 
aj na ihriská súperov, kde 
neraz prekričali domácich 
fanúšikov,“ prezradil Štefan 
Mjartan, starosta Cigľa.

Recept na úspech
V Cigli sa hrá už dlhodo-
bejšie kvalitný futbal, dva-
krát Cigeľčanom ušla účasť 

vo vyššej súťaži o vlások, 
keď skončili hneď za postu-
pujúcimi tímami. V sezóne 
2010/11 to konečne vyšlo 
a hráči sa tak mohli tešiť 
z postupu do piatej ligy.
„Chcem sa poďakovať hrá-
čom, trénerom, funkcioná-
rom, sponzorom, fanúšikom 
a všetkým ďalším, ktorí nám 
držali palce, pretože každý 
svojím spôsobom prispel 
k nášmu úspechu. Zvlášť sa 
chcem poďakovať fi rme Pe-
pemont, ktorá zabezpečovala 
chod futbalu po materiál-
nej stránke,“ uviedol Štefan 
Mjartan a následne prezradil 
recept na futbalový úspech: 
„V Cigli sa hrá preto kvalitný 
futbal, lebo sa nám poda-
rilo vytvoriť veľmi dobrú 
kamarátsku partiu. Máme 
zodpovedného ambiciózneho 
trénera, ktorý nerád prehrá-
va. Ale to isté platí o hrá-
čoch, pretože máme dobrý 
káder šikovných futbalistov. 
Sila mužstva je v kolektíve, 

jednotlivé posty sú obsade-
né vhodnými typmi hráčov, 
čo je aj trénerova zásluha. 
Ale nie proti každému muž-
stvu platí to isté, preto bola 
potrebná variabilita, a bolo 
dobré, že väčšina našich fut-
balistov vie hrať aj na inom 
poste.“

Najlepší kanonier
V kádri Cigľa v uplynulej 
sezóne predsa len vyčnieval 
jeden hráč, a to najmä svojou 
streleckou potenciou. 
Vladimír Lučan, ktorý v mi-
nulosti hrával za Prievidzu, 
sa blysol obdivuhodným 
výkonom – s 30 gólmi sa 
stal najlepším kanonierom 
súťaže. 
„Vlado si už po druhýkrát 
v rade vystrieľal korunu 
strelcov v majstrovstvách 
oblasti. Potvrdil tak, že hoci 
pôsobí nenápadne, má dobrý 
čuch na strieľanie gólov,“ 
prezradil na cigeľského za-
končovateľa Štefan Mjartan.

Do stredu tabuľky
Cigeľ hral posledné roky 
vždy o čelo tabuľky. V piatej 
lige to však bude mať ná-
ročnejšie, čo si uvedomujú 
aj čelní predstavitelia klu-
bu. „Piata liga je nesporne 
kvalitnejšia súťaž ako tá, 
ktorú sme hrali. Všeobec-
ne platí, že mužstvo, ktoré 
postúpi do vyššej súťaže, 
sa v nej chce v prvom rade 
udržať. Podľa môjho názoru 
však cigeľský tím má na to, 
aby hral v strede tabuľky 
a vyhol sa priamym bojom 
o záchranu. Pevne verím, že 
príchodom nových kvalit-
ných hráčov, ale aj prezidenta 
Tibora Bačana, ktorý futbalu 
rozumie a má ho rád, bude 
futbalové mužstvo Partizán 
Cigeľ hrať dobrý futbal aj 
vo vyššej súťaži,“ zakončil 
starosta Cigľa.

-Branislav Bucák, archív TJ

Základ úspechu je v kamarátskej partii

Cigeľ vstúpil do sezóny s novým prezidentom Tiborom Babčanom

„Väčšinu sezóny sme boli na prvej priečke tabuľky, a tak sa každý súper chcel v zápase 
s nami vytiahnuť a získať náš skalp. O to viac si náš postup vážim, je to historický úspech 
cigeľského futbalu,“ hovorí o postupe do piatej ligy Štefan Mjartan, starosta Cigľa.

K jedným z najúspešnejších 
tímom vlaňajšej futbalovej 
sezóny v prievidzskom 
okrese patrilo bezpochyby 
mužstvo TJ Partizán Cigeľ. 
V majstrovstvách oblas-
ti ambiciózni Cigeľčania 
s prehľadom triumfovali 
a vybojovali si tak účasť 
v piatej lige. Do nej už vstú-
pili s novým prezidentom, 
ktorým sa stal podnikateľ 
a futbalový nadšenec Tibor 
Babčan. Novému šéfovi ci-
geľského futbalu sme položili 
niekoľko otázok.
Stali ste sa nedávno novým 
prezidentom TJ Partizán 
Cigeľ. Predstavte sa trochu 
našim čitateľom.
- Som 44-ročný podnikateľ, 
pre ktorého je futbal srdco-
vou záležitosťou. Napĺňa ma, 
znamená pre mňa príjemný 
relax popri náročnej práci. 
Vždy som sa preň pokúšal 
urobiť čo najviac. V tímoch, 
ktoré som podporoval, som 
sa snažil, aby futbal napre-
doval, či už kvalitatívne, 
materiálno-technickým za-
bezpečením, alebo mojimi 

skúsenosťami, ktoré som zís-
kal dlhoročným pôsobením 
pri futbale ako hráč, spon-
zor alebo funkcionár. Mojou 
snahou je zaviesť do futbalu 
aj transparentnosť, čestnosť 
a eliminovať bočné javy, kto-
ré dehonestujú tento šport. 
Kto sa pohybuje vo futbale, 
vie, o čom hovorím.
Pozitívny vzťah k futbalu 
ste získali už v mladosti, 
kedy ste boli aktívnym 
futbalistom. Kde všade 
ste hrávali?
- Začínal som ako žiak 
v Kľačne. Odtiaľ som prestú-
pil do Nitrianskeho Pravna, 
kde som nastupoval za dorast 
i seniorské áčko. Počas zák-
ladnej vojenskej služby som 
hrával tretiu najvyššiu sú-
ťaž v Československu za RH 
Frýdek-Mýstek. Následne 
som bol aj na skusoch v Ba-
níku Ostrava a nechýbalo 
veľa, aby som prešiel sitom 
množstva kvalitných hráčov. 
A po krátkej anabáze v prie-
vidzskom ligovom doraste 
som sa vrátil do Nitrianskeho 
Pravna, kde som aktívne hrá-

val do 23 rokov. Po založení 
rodiny a podnikateľských ak-
tivít išiel futbal na vedľajšiu 
koľaj. Napokon som sa ešte 
vrátil do Kľačna, kde som 
následne defi nitívne zavesil 
kopačky na klinec. Na futbal 
som však nezanevrel, stále 
si ho rád rekreačne zahrám 
s priateľmi.
To, že futbal je vašou 
srdcovou záležitosťou 
dokazuje aj fakt, že ste 
ako funkcionár pôsobili 
vo viacerých kluboch nášho 
regiónu. Ďalšie ste fi nančne 
či materiálne podporovali.
- Áno, je to tak. Ako som už 
spomenul, snažím sa futbalu 
v regióne v rámci možností 
pomáhať. Svojimi skúsenos-
ťami som ako funkcionár, 
respektíve fi nančnou či ma-
teriálnou podporou pomohol 
Kľačnu, Nitrianskemu Prav-
nu, Bojniciam, Sebedražiu 
či Cigľu. Angažoval som sa 
aj v malom futbale v Prie-
vidzi, v ktorom som pôso-
bil 11 rokov a bol aj šéfom 
tímu FC Kovostpol. Pokiaľ 
to bolo v mojich možnos-

tiach, vždy som rád podal 
pomocnú ruku.
Najnovšie ste sa rozhodli 
vstúpiť do cigeľského fut-
balu ako jeho prezident. Čo 
vás k tomu viedlo?
- Mal som viaceré ponuky 
od klubov z hornej Nitry, kto-
ré mali záujem o moju pomoc 
a skúsenosti. Nakoniec som 
sa rozhodol pre Cigeľ, kto-
rého starosta ma už dlhšiu 
dobu prehováral. Mám v tejto 
obci veľa priateľov, čo tiež 

zohralo svoju úlohu. Cigeľ 
je dynamicky sa rozvíjajúca 
obec, ktorá priťahuje nových, 
hlavne mladých ľudí. Má na-
vyše perspektívny futbalový 
tím, vytvorené primerané 
podmienky zo strany obce, 
a tak verím, že aj s mojou po-
mocou bude klub naďalej na-
predovať. Teším sa na novú 
prácu, je to pre mňa výzva.
Dovolia vám pracovné 
povinnosti pravidelne 
chodiť na zápasy ci-

geľského piatoligového 
mužstva doma či vonku?
- Zrejme nebudem môcť 
chodiť na všetky zápasy, no 
minimálne na domácich by 
som nechcel chýbať. Ak mi 
to čas dovolí, rád vycestu-
jem s mužstvom aj na súboje 
na trávniky súperov. Za mo-
jich aktívnych čias sme boli 
vždy radi, keď na tribúne 
sedeli čelní predstavitelia 
klubu, ktorí sa nás snažili 
v šatni či cestou na zápas 
správne nabudiť, motivovať, 
nabiť bojovným duchom.
Určite ste si stanovili cieľ, 
ktorý chcete v Cigli napl-
niť. Aká je vaša predstava?
- Mojou ambíciou je, aby sa 
ľudia okolo klubu zomkli 
a aby sme všetci spoločne 
vytvorili hráčom podmienky, 
v ktorých sa čo najrýchlejšie 
môžu etablovať v  piatej lige 
a tak ďalej kvalitatívne na-
predovať. Som však realista, 
nechcem v prvej sezóne ho-
voriť o príliš vysokých cie-
ľoch. Treba sa v prvom rade 
udomácniť v súťaži, ktorá 
prevyšuje svojou kvalitou 
majstrovstvá oblasti.

-Branislav Bucák, foto: jč

„Mal som viaceré ponuky od klubov z hornej Nitry, ktoré mali záujem o moju pomoc 
a skúsenosti. Nakoniec som sa rozhodol pre Cigeľ, ktorého starosta ma už dlhšiu 
dobu prehováral,“ povedal o svojom príchode do Cigľa Tibor Babčan, nový prezident 
miestnej telovýchovnej jednoty.

Futbalisti TJ Partizán Cigeľ, víťazi MO ObIFZ Prievidza, stojaci zľava: M. Oršula, B. Jurenka – masér, M. Černák – asistent 
trénera, D. Gašparovič – tréner, E. Svitok, V. Lučan, J. Halaška, P. Mjartan, J. Boor, J. Čertík, M. Madaras, P. Kelemen, I. 
Svítok – ved. mužstva, E. Krausko – predseda TJ, kľačiaci: D. Čertík, M. Kováč, Š. Zaťko, Š. Mjartan, J. Ďurina – kapitán, 
V. Ďuriš, T. Zaťko.

Starosta Cigľa Štefan Mjartan (vľavo) a Tibor Babčan, nový prezident TJ.
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Jesenné vyžrebovania futbalových súťaží
v sezóne 2011/2012

IV. liga mužov
1. kolo - 7. 8. o 17.00 h: 
Lehota p/Vt. – D. Vestenice
N. Dubnica - Častkovce
Holíč – Kanianka
Beluša - Partizánske
Tr.Stankovce - Bošany
Gbely - H. Obdokovce
Led. Rovne - Prečín
Nováky - Nitr. Pravno

2. kolo - 14. 8. o 17.00 h: 
Lehota p/Vt. - Nováky
Nitr. Pravno - Led. Rovne
Prečín - Gbely
H. Obdokovce - Tr.Stankovce
Bošany - Beluša
Partizánske - Holíč
Kanianka - N. Dubnica
D. Vestenice - Častkovce

3. kolo - 21. 8. o 17. 00 h: 
Častkovce - Kanianka
N. Dubnica – Partizánske
Holíč - Bošany
Beluša - H. Obdokovce
Tr.Stankovce - Prečín
Gbely - Nitr. Pravno
Led. Rovne - Lehota p/Vt.
Nováky - D. Vestenice

4. kolo - 28. 8. o 17. 00 h: 
Nováky - Led. Rovne
Lehota p/Vt. - Gbely
Nitr. Pravno - Tr. Stankovce
Prečín - Beluša
H. Obdokovce - Holíč
Bošany - N. Dubnica
Partizánske - Častkovce
D. Vestenice - Kanianka

5. kolo - 4. 9. o 16. 00 h:  
Kanianka - Partizánske
Častkovce - Bošany
N. Dubnica - H. Obdokovce

Holíč - Prečín
Beluša - Nitr. Pravno
Tr.Stankovce - Lehota p/Vt.
Gbely - Nováky
Led. Rovne - D. Vestenice

6. kolo - 11. 9. o 16. 00 h: 
Led. Rovne - Gbely
Nováky - Tr. Stankovce
Lehota p/Vt. - Beluša
Nitr. Pravno - Holíč
Prečín - N. Dubnica
H. Obdokovce - Častkovce
Bošany - Kanianka
D. Vestenice - Partizánske

7. kolo - 18. 9. o 15.30 h:
Partizánske - Bošany
Kanianka - H. Obdokovce
Častkovce - Prečín
N. Dubnica - Nitr. Pravno
Holíč - Lehota p/Vt.
Beluša – Nováky
Tr.Stankovce - Led. Rovne
Gbely - D. Vestenice

8. kolo - 25. 9. o 15.30 h: 
Gbely - Tr. Stankovce
Led. Rovne – Beluša
Nováky - Holíč
Lehota p/Vt. - N. Dubnica
Nitr. Pravno – Častkovce
Prečín - Kanianka
H. Obdokovce - Partizánske
D. Vestenice - Bošany

9. kolo - 2. 10. o 14.30 h: 
Bošany - H. Obdokovce
Partizánske - Prečín
Kanianka - Nitr. Pravno
Častkovce - Lehota p/Vt.
N. Dubnica - Nováky
Holíč - Led. Rovne
Beluša - Gbely
Tr.Stankovce - D. Vestenice

10. kolo - 9. 10. o 14.30 h: 
Tr.Stankovce - Beluša
Gbely – Holíč
Led. Rovne - N. Dubnica
Nováky - Častkovce
Lehota p/Vt. - Kanianka
Nitr. Pravno - Partizánske
Prečín - Bošany
D. Vestenice - H. Obdokovce

11. kolo - 16. 10. o 14. 00 h: 
H. Obdokovce - Prečín
Bošany - Nitr. Pravno 
Partizánske - Lehota p/Vt.
Kanianka - Nováky
Častkovce - Led. Rovne
N. Dubnica - Gbely
Holíč - Tr.Stankovce
Beluša - D. Vestenice

12. kolo - 23. 10. o 14. 00 h: 
Beluša - Holíč
Tr.Stankovce - N. Dubnica
Gbely - Častkovce
Led. Rovne - Kanianka
Nováky - Partizánske
Lehota p/Vt. - Bošany
Nitr. Pravno - H. Obdokovce
D. Vestenice - Prečín

13. kolo - 30. 10. o 14. 00 h: 
Prečín - Nitr. Pravno
H. Obdokovce - Lehota p/Vt.
Bošany - Nováky
Partizánske - Led. Rovne
Kanianka - Gbely
Častkovce - Tr.Stankovce
N. Dubnica - Beluša
Holíč - D. Vestenice

14. kolo - 6. 11. o 13.30 h: 
Holíč - N. Dubnica
Beluša - Častkovce
Tr.Stankovce - Kanianka
Gbely - Partizánske

Led. Rovne - Bošany
Nováky - H. Obdokovce
Lehota p/Vt. - Prečín
D. Vestenice - Nitr. Pravno

15. kolo - 13. 11. o 13.30 h: 
Nitr. Pravno - Lehota p/Vt.
Prečín – Nováky
H. Obdokovce - Led. Rovne
Bošany - Gbely
Partizánske - Tr.Stankovce
Kanianka - Beluša
Častkovce - Holíč
N. Dubnica - D. Vestenice

V. liga mužov
1. kolo - 7. 8. o 17. 00 h: 
Tr. Teplice - Ľuborča
Ilava - Čachtice
Tuchyňa - Veľké Uherce
Ladce - Zem. Kostoľany
H. Poruba – Podolie
Cigeľ - Horná Nitra
Šimonovany -  Kamenec
Stará Turá - M. Čausa

2. kolo - 14. 8. o 17. 00 h: 
Tr. Teplice - Stará Turá
M. Čausa - Šimonovany
 Kamenec - Cigeľ
Horná Nitra - H. Poruba
Podolie - Ladce
Zem. Kostoľany - Tuchyňa
Veľké Uherce - Ilava
Ľuborča - Čachtice

3. kolo - 21. 8. o 17. 00 h:
Čachtice - Veľké Uherce
Ilava - Zem. Kostoľany
Tuchyňa - Podolie
Ladce - Horná Nitra
H. Poruba -  Kamenec
Cigeľ - M. Čausa
Šimonovany - Tr. Teplice
Stará Turá - Ľuborča

4. kolo - 28. 8. o 17. 00 h: 
Stará Turá - Šimonovany
Tr. Teplice - Cigeľ
M. Čausa - H. Poruba
Kamenec - Ladce
Horná Nitra - Tuchyňa
Podolie - Ilava
Zem. Kostoľany - Čachtice
Ľuborča - Veľké Uherce

5. kolo - 4. 9. o 16.00 h: 
V. Uherce - Zem. Kostoľany
Čachtice - Podolie
Ilava - Horná Nitra
Tuchyňa -  Kamenec
Ladce - M. Čausa
H. Poruba - Tr. Teplice
Cigeľ - Stará Turá
Šimonovany - Ľuborča

6. kolo - 11. 9. o 16.00 h: 
Šimonovany - Cigeľ
Stará Turá - H. Poruba
Tr. Teplice - Ladce
M. Čausa - Tuchyňa
Kamenec - Ilava
Horná Nitra - Čachtice
Podolie - Veľké Uherce
Ľuborča - Zem. Kostoľany

7. kolo - 18. 9. o 15.30 h: 
Zem. Kostoľany - Podolie
Veľké Uherce - Horná Nitra
Čachtice -  Kamenec
Ilava - M. Čausa
Tuchyňa - Tr. Teplice
Ladce - Stará Turá
H. Poruba - Šimonovany
Cigeľ - Ľuborča

8. kolo - 25. 9. o 15.30 h: 
Cigeľ - H. Poruba
Šimonovany - Ladce
Stará Turá - Tuchyňa
Tr. Teplice - Ilava

M. Čausa - Čachtice
Kamenec - Veľké Uherce
Horná Nitra - Zem. Kostoľany
Ľuborča - Podolie

9. kolo - 2. 10. o 14.30 h: 
Podolie - Horná Nitra
Zem. Kostoľany -  Kamenec
Veľké Uherce - M. Čausa
Čachtice - Tr. Teplice 
Ilava - Stará Turá
Tuchyňa - Šimonovany
Ladce - Cigeľ
H. Poruba - Ľuborča

10. kolo - 9. 10. o 14.30 h: 
H. Poruba - Ladce
Cigeľ - Tuchyňa
Šimonovany - Ilava
Stará Turá - Čachtice
Tr. Teplice - Veľké Uherce
M. Čausa - Zem. Kostoľany
Kamenec - Podolie
Ľuborča - Horná Nitra

11. kolo - 16. 10. o 14.00 h:
Horná Nitra -  Kamenec
Podolie - M. Čausa1
Zem. Kostoľany - Tr. Teplice
Veľké Uherce - Stará Turá
Čachtice - Šimonovany
Ilava - Cigeľ
Tuchyňa - H. Poruba
Ladce - Ľuborča

12. kolo - 23. 10. o 14.00 h: 
Ladce - Tuchyňa
H. Poruba - Ilava
Cigeľ - Čachtice
Šimonovany - Veľké Uherce
Stará Turá - Zem. Kostoľany
Tr. Teplice - Podolie
M. Čausa - Horná Nitra
Ľuborča -  Kamenec
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13. kolo - 30. 10. o 14.00 h: 
 Kamenec - M. Čausa
Horná Nitra - Tr. Teplice
Podolie - Stará Turá
Zem. Kostoľany - Šimonovany
Veľké Uherce - Cigeľ 
Čachtice - H. Poruba 
Ilava - Ladce
Tuchyňa - Ľuborča

14. kolo - 6. 11. o 13.30 h: 
Tuchyňa - Ilava
Ladce - Čachtice
H. Poruba - Veľké Uherce
Cigeľ - Zem. Kostoľany
Šimonovany - Podolie
Stará Turá - Horná Nitra
Tr. Teplice -  Kamenec
Ľuborča - M. Čausa

15. kolo - 13. 11. o 13.30 h: 
M. Čausa - Tr. Teplice
 Kamenec - Stará Turá
Horná Nitra - Šimonovany
Podolie - Cigeľ
Zem. Kostoľany - H. Poruba
Veľké Uherce - Ladce
Čachtice - Tuchyňa
Ilava - Ľuborča

Majstrovstvá oblasti mužov
1. kolo - 7. 8. o 17.00 h: 
N. Rudno - Lazany
Uhrovec - M. Hradná
Sebedražie - Nedanovce
V. Bielice - Div. N. Ves
Skačany - V. Klíž
Chynorany - Pravenec
Opatovce nad N. - Ráztočno
Bystričany - Oslany

2. kolo - 14. 8. o 17.00 h: 
Lazany - Oslany
Ráztočno - Bystričany
Pravenec - Opatovce nad N.

V. Klíž - Chynorany
Div. N. Ves - Skačany
Nedanovce - V. Bielice
M. Hradná - Sebedražie
N. Rudno - Uhrovec

3. kolo - 21. 8. o 17.00 h: 
Uhrovec - Lazany
Sebedražie - N. Rudno
V. Bielice - M. Hradná
Skačany - Nedanovce 
Chynorany - Div. N. Ves
Opatovce nad N. - V. Klíž
Bystričany - Pravenec 
Oslany - Ráztočno

4. kolo - 28. 8. o 17.00 h: 
Lazany - Ráztočno
Pravenec - Oslany
V. Klíž - Bystričany
Div. N. Ves - Opatovce n. N.
Nedanovce - Chynorany
M. Hradná - Skačany
N. Rudno - V. Bielice
Uhrovec - Sebedražie

5. kolo - 4. 9. o 16.00 h: 
Sebedražie - Lazany
V. Bielice - Uhrovec
Skačany - N. Rudno
Chynorany - M. Hradná
Opatovce nad N. - Nedanovce
Bystričany - Div. N. Ves
Oslany - V. Klíž
Ráztočno - Pravenec

6. kolo - 11. 9. o 16.00 h: 
Lazany - Pravenec
V. Klíž - Ráztočno
Div. N. Ves - Oslany
Nedanovce - Bystričany
M. Hradná - Opatovce nad N.
N. Rudno - Chynorany
Uhrovec - Skačany
Sebedražie - V. Bielice

7. kolo - 18. 9. o 15.30 h: 
V. Bielice - Lazany
Skačany - Sebedražie
Chynorany - Uhrovec
Opatovce nad N. - N. Rudno
Bystričany - M. Hradná
Oslany - Nedanovce
Ráztočno - Div. N. Ves
Pravenec - V. Klíž

8. kolo - 25. 9. o 15.30 h: 
Lazany - V. Klíž
Div. N. Ves - Pravenec
Nedanovce - Ráztočno
M. Hradná - Oslany
N. Rudno - Bystričany
Uhrovec - Opatovce nad N.
Sebedražie - Chynorany
V. Bielice - Skačany

9. kolo - 2. 10. o 14.30 h: 
Skačany - Lazany
Chynorany - V. Bielice
Opatovce nad N. - Sebedražie
Bystričany - Uhrovec
Oslany - N. Rudno
Ráztočno - M. Hradná
Pravenec - Nedanovce
V. Klíž - Div. N. Ves

10. kolo - 9. 10. o 14.30 h: 
Lazany - Div. N. Ves
Nedanovce - V. Klíž
M. Hradná - Pravenec 
N. Rudno - Ráztočno
Uhrovec - Oslany
Sebedražie - Bystričany
V. Bielice - Opatovce nad N. 
Skačany - Chynorany 

11. kolo, 16. 10. o 14.00 h: 
Chynorany - Lazany
Opatovce nad N. - Skačany
Bystričany - V. Bielice
Oslany - Sebedražie

Ráztočno - Uhrovec
Pravenec - N. Rudno
V. Klíž - M. Hradná
Div. N. Ves - Nedanovce

12. kolo - 23. 10. o 14.00 h: 
Lazany - Nedanovce
M. Hradná - Div. N. Ves
N. Rudno - V. Klíž
Uhrovec - Pravenec
Sebedražie - Ráztočno
V. Bielice - Oslany
Skačany - Bystričany
Chynorany - Opatovce nad N.

13. kolo - 30. 10. o 14.00 h: 
Opatovce nad N. - Lazany
Bystričany - Chynorany
Oslany - Skačany
Ráztočno - V. Bielice 
Pravenec - Sebedražie
V. Klíž - Uhrovec
Div. N. Ves - N. Rudno
Nedanovce - M. Hradná

14. kolo - 6. 11. o 13.30 h: 
Lazany - M. Hradná
N. Rudno - Nedanovce
Uhrovec - Div. N. Ves
Sebedražie - V. Klíž
V. Bielice - Pravenec
Skačany - Ráztočno
Chynorany - Oslany
Opatovce nad N. - Bystričany

15. kolo - 13. 11. o 13.30 h: 
Bystričany - Lazany
Oslany - Opatovce nad N.
Ráztočno - Chynorany
Pravenec - Skačany
V. Klíž - V. Bielice
Div. N. Ves - Sebedražie
Nedanovce - Uhrovec 
M. Hradná - N. Rudno

I. trieda mužov
1. kolo - 7. 8. o 17.00 h: 
Liešťany - Čavoj
Tužina -  Chren.-Brusno
Ned.-Brezany - Hradec
Mačov - Poruba
Bojnice - Nováky B
N. Sučany - Malinová
Rud. Lehota - Kľačno

2. kolo - 14. 8. o 17.00 h 
Čavoj - Kľačno
Malinová - Rud. Lehota
Nováky B - N. Sučany
Poruba - Bojnice
Hradec - Mačov
Chren. Brusno - Ned. Brezany
Liešťany - Tužina

3. kolo - 21. 8. o 17.00 h: 
Tužina - Čavoj
Ned.-Brezany - Liešťany
Mačov -  Chren.-Brusno
Bojnice - Hradec
N. Sučany - Poruba
Rud. Lehota - Nováky B
Kľačno - Malinová

4. kolo - 28. 8. o 17.00 h: 
Čavoj - Malinová
Nováky B - Kľačno
Poruba - Rud. Lehota 
Hradec - N. Sučany
 Chren.-Brusno - Bojnice
Liešťany - Mačov
Tužina - Ned.-Brezany

5. kolo - 4. 9. o 16.00 h: 
Ned.-Brezany - Čavoj 
Mačov - Tužina
Bojnice - Liešťany
N. Sučany -  Chren.-Brusno
Rud. Lehota - Hradec 
Kľačno - Poruba
Malinová - Nováky B 

6. kolo - 11. 9. o 16.00 h: 
Čavoj - Nováky B
Poruba - Malinová
Hradec - Kľačno
 Chren.-Brusno - Rud. Lehota
Liešťany - N. Sučany
Tužina - Bojnice
Ned.-Brezany - Mačov

7. kolo - 18. 9. o 15.30 h: 
Mačov - Čavoj
Bojnice - Ned.-Brezany
N. Sučany - Tužina
Rud. Lehota - Liešťany
Kľačno -  Chren.-Brusno
Malinová – Hradec
Nováky B - Poruba

8. kolo - 25. 9. o 15.30 h: 
Čavoj - Poruba
Hradec - Nováky B
Chren.-Brusno - Malinová
Liešťany - Kľačno
Tužina - Rud. Lehota
Ned.-Brezany - N. Sučany
Mačov - Bojnice

9. kolo - 2. 10. o 14.30 h: 
Bojnice - Čavoj
N. Sučany - Mačov
Rud. Lehota - Ned.-Brezany
Kľačno - Tužina
Malinová - Liešťany
Nováky B -  Chren.-Brusno
Poruba – Hradec

10. kolo - 9. 10. o 14.30 h: 
Čavoj - Hradec
 Chren.-Brusno - Poruba
Liešťany - Nováky B
Tužina - Malinová
Ned.-Brezany - Kľačno
Mačov - Rud. Lehota
Bojnice - N. Sučany
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11. kolo - 16. 10. o 14.00 h: 
N. Sučany - Čavoj
Rud. Lehota - Bojnice
Kľačno - Mačov
Malinová - Ned.-Brezany
Nováky B - Tužina
Poruba - Liešťany
Hradec -  Chren.-Brusno

12. kolo - 23. 10. o 14.00 h: 
Čavoj -  Chren.-Brusno
Liešťany - Hradec
Tužina - Poruba
Ned.-Brezany - Nováky B
Mačov - Malinová
Bojnice - Kľačno
N. Sučany - Rud. Lehota

13. kolo - 30. 10. o 14.00 h: 
Rud. Lehota - Čavoj
Kľačno - N. Sučany
Malinová - Bojnice
Nováky B - Mačov
Poruba - Ned.-Brezany
Hradec - Tužina
Chren.-Brusno - Liešťany

II. trieda mužov
1. kolo - 7. 8. o 17.00 h: 
N. Rudno B - FKM Prievidza
Nitrica - Kost. Ves
Radobica - Diviaky n/N.
Horná Nitra B - Koš
Val. Belá - V. Čausa
Podhradie - Čereňany

2. kolo - 14. 8. o 17.00 h: 
FKM Prievidza - Čereňany
V. Čausa - Podhradie
Koš - Val. Belá
Diviaky n/N. - Horná Nitra B 
Kost. Ves - V. Lehôtka
N. Rudno B - Nitrica

3. kolo - 21. 8. o 17.00 h 
Nitrica - FKM Prievidza
V. Lehôtka - N. Rudno B
Radobica - Kost. Ves
Val. Belá - Diviaky n/N.
Podhradie - Koš
Čereňany - V. Čausa

4. kolo - 28. 8. o 17.00 h 
FKM Prievidza - V. Čausa
Koš - Čereňany
Diviaky n/N. - Podhradie
Kost. Ves - Horná Nitra B
N. Rudno B - Radobica
Nitrica - V. Lehôtka

5. kolo - 4. 9. o 16.00 h: 
V. Lehôtka - FKM Prievidza
Radobica - Nitrica
Horná Nitra B - N. Rudno B
Val. Belá - Kost. Ves
Čereňany - Diviaky n/N.
V. Čausa - Koš

6. kolo - 11. 9. o 16.00 h: 
FKM Prievidza - Koš
Diviaky n/N. - V. Čausa
Voľno - Čereňany
Kost. Ves - Podhradie 
N. Rudno B - Val. Belá
Nitrica - Horná Nitra B
V. Lehôtka - Radobica

7. kolo - 18. 9. o 15.30 h: 
Radobica - FKM Prievidza
Horná Nitra B - V. Lehôtka
Val. Belá - Nitrica
Podhradie - N. Rudno B
Čereňany - Kost. Ves
Koš - Diviaky n/N.

8. kolo - 25. 9. o 15.30 h: 
FKM Prievidza - Diviaky n/N.
Kost. Ves - V. Čausa

N. Rudno B - Čereňany
Nitrica - Podhradie
V. Lehôtka - Val. Belá
Radobica - Horná Nitra B

9. kolo - 2. 10. o 14.30 h: 
Horná Nitra B - FKM Prievidza
Val. Belá - Radobica
Podhradie - V. Lehôtka
Čereňany - Nitrica
V. Čausa - N. Rudno B
Koš - Kost. Ves

10. kolo - 9. 10. o 14.30 h: 
Kost. Ves - Diviaky n/N.
N. Rudno B - Koš
Nitrica - V. Čausa
V. Lehôtka - Čereňany
Radobica - Podhradie
Horná Nitra B - Val. Belá

11. kolo - 16. 10. o 14.00 h: 
Val. Belá - FKM Prievidza
Podhradie - Horná Nitra B
Čereňany - Radobica
V. Čausa - V. Lehôtka
Koš - Nitrica
Diviaky n/N. - N. Rudno B

12. kolo - 23. 10. o 14.00 h: 
FKM Prievidza - Kost. Ves
Nitrica - Diviaky n/N. 
V. Lehôtka - Koš
Radobica - V. Čausa
Horná Nitra B - Čereňany
Val. Belá - Podhradie

13. kolo - 30. 10. o 14.00 h: 
Podhradie - FKM Prievidza
Čereňany - Val. Belá
V. Čausa - Horná Nitra B
Koš - Radobica
Diviaky n/N. - V. Lehôtka
Kost. Ves - N. Rudno B

II. liga st. a ml. dorastu
1. kolo - 7. 8.:
Dun. Streda – Levice
Myjava – Lok. Trnava
Senec - Senica B
Inter - Slovan B
Horná Nitra - ŠKP Dúbravka
Trenčín B - Trnava B
Nitra B - Zlaté Moravce
Púchov - Dubnica B

2. kolo - 14. 8.: 
Levice - Dubnica B
Zlaté Moravce - Púchov
Trnava B - Nitra B
ŠKP Dúbravka - Trenčín B
Slovan B - Horná Nitra
Senica B – Inter
Lok. Trnava – Senec
Dun. Streda - Myjava

3. kolo - 17. 8.: 
Myjava - Levice
Senec - Dun. Streda
Inter - Lok. Trnava
Horná Nitra - Senica B
Trenčín B - Slovan B
Nitra B - ŠKP Dúbravka
Púchov - Trnava B
Dubnica B - Zlaté Moravce

4. kolo - 21. 8.:
Levice - Zlaté Moravce
Trnava B - Dubnica B
ŠKP Dúbravka - Púchov
Slovan B - Nitra B
Senica B - Trenčín B
Lok. Trnava - Horná Nitra
Dun. Streda – Inter
Myjava - Senec

5. kolo -  28. 8.:
Senec - Levice
Inter – Myjava

Horná Nitra - Dun. Streda
Trenčín B - Lok. Trnava
Nitra B - Senica B
Púchov - Slovan B
Dubnica B - ŠKP Dúbravka
Zlaté Moravce - Trnava B

6. kolo -  4. 9.:
Levice - Trnava B
ŠKP Dúbravka - Zlaté Moravce
Slovan B - Dubnica B
Senica B - Púchov
Lok. Trnava - Nitra B
Dun. Streda - Trenčín B
Myjava - Horná Nitra
Senec - Inter

7. kolo - 11. 9.: 
Inter - Levice
Horná Nitra - Senec
Trenčín B - Myjava
Nitra B - Dun. Streda
Púchov - Lok. Trnava
Dubnica B - Senica B
Zlaté Moravce - Slovan B
Trnava - ŠKP Dúbravka

8. kolo - 18. 9.: 
Levice - ŠKP Dúbravka
Slovan B - Trnava B
Senica B - Zlaté Moravce
Lok. Trnava - Dubnica B
Dun. Streda - Púchov
Myjava - Nitra B
Senec - Trenčín B
Inter - Horná Nitra

9. kolo - 25. 9.:
Horná Nitra - Levice
Trenčín B - Inter
Nitra B - Senec
Púchov - Myjava
Dubnica B - Dun. Streda
Zlaté Moravce - Lok. Trnava

Trnava B - Senica B
ŠKP Dúbravka - Slovan B

10. kolo - 2. 10.:
Levice - Slovan B
Senica B - ŠKP Dúbravka
Lok. Trnava - Trnava B
Dun. Streda - Zlaté Moravce
Myjava - Dubnica B
Senec - Púchov
Inter - Nitra B
Horná Nitra - Trenčín B

11. kolo -  9. 10.:
Trenčín B - Levice
Nitra B - Horná Nitra
Púchov - Inter
Dubnica B - Senec
Zlaté Moravce - Myjava
Trnava B - Dun. Streda
ŠKP Dúbravka - Lok. Trnava
Slovan B - Senica B

12. kolo - 16. 10:
Levice - Senica B
Lok. Trnava - Slovan B
Dun. Streda - ŠKP Dúbravka
Myjava - Trnava B
Senec - Zlaté Moravce
Inter - Dubnica B
Horná Nitra - Púchov
Trenčín B - Nitra B

13. kolo - 23.10.: 
Nitra B - Levice
Púchov - Trenčín B
Dubnica B - Horná Nitra
Zlaté Moravce - Inter
Trnava B - Senec
ŠKP Dúbravka - Myjava
Slovan B - Dun. Streda
Senica B - Lok. Trnava
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14. kolo - 28. 10.:
Levice - Lok. Trnava
Dun. Streda - Senica B
Myjava - Slovan B
Senec - ŠKP Dúbravka
Inter - Trnava B
Horná Nitra – Zl. Moravce
Trenčín B - Dubnica B
Nitra B – Púchov.

15. kolo - 6. 11.:
Púchov - Levice
Dubnica B - Nitra B
Zlaté Moravce - Trenčín B
Trnava B - Horná Nitra
ŠKP Dúbravka - Inter
Slovan B - Senec
Senica B - Myjava
Lok. Trnava - Dun. Streda

Majstrovstvá oblasti 
dorastu
1. kolo - 7. 8. o 14.30 h: 
Lehota p/Vt. - Lazany 
Bánovce B - N. Pravno
Sebedražie - Kamenec
V. Bielice - Hradec
Skačany - V. Klíž
Val. Belá - Pravenec
Opatovce - V. Uherce 
Bystričany - Čereňany

2. kolo - 14. 8. o 14.30 h: 
Lazany - Čereňany
V. Uherce - Bystričany
Pravenec - Opatovce
V. Klíž - Val. Belá
Hradec - Skačany
Kamenec - V. Bielice
N. Pravno - Sebedražie
Lehota p/Vt. - Bánovce B

3. kolo - 21. 8. o 14.30 h: 
Bánovce B - Lazany

Sebedražie - Lehota p/Vt.
V. Bielice - N. Pravno
Skačany - Kamenec
Val. Belá - Hradec
Opatovce - V. Klíž
Bystričany - Pravenec 
Čereňany - V. Uherce 

4. kolo - 28. 8. o 14.30 h: 
Lazany - V. Uherce
Pravenec - Čereňany
V. Klíž - Bystričany
Hradec - Opatovce
Kamenec - Val. Belá
N. Pravno - Skačany
Lehota p/Vt. - V. Bielice
Bánovce B - Sebedražie

5. kolo - 4. 9. o 13.30 h: 
Sebedražie - Lazany
V. Bielice - Bánovce B
Skačany - Lehota p/Vt.
Val. Belá - N. Pravno
Opatovce - Kamenec
Bystričany - Hradec
Čereňany - V. Klíž
V. Uherce - Pravenec

6. kolo - 11. 9. o 13.30 h: 
Lazany - Pravenec
V. Klíž - V. Uherce
Hradec - Čereňany
Kamenec - Bystričany
N. Pravno - Opatovce 
Lehota p/Vt. - Val. Belá
Bánovce B - Skačany 
Sebedražie - V. Bielice

7. kolo - 18. 9. o 13.00 h: 
V. Bielice - Lazany
Skačany - Sebedražie
Val. Belá - Bánovce B
Opatovce - Lehota p/Vt.
Bystričany - N. Pravno

Čereňany - Kamenec
V. Uherce - Hradec
Pravenec - V. Klíž

8. kolo 25. 9. o 13.00 h: 
Lazany - V. Klíž
Hradec - Pravenec
Kamenec - V. Uherce 
N. Pravno - Čereňany
Lehota p/Vt. - Bystričany
Bánovce B - Opatovce
Sebedražie - Val. Belá
V. Bielice - Skačany

9. kolo - 2. 10. o 12.00 h: 
Skačany - Lazany
Val. Belá - V. Bielice
Opatovce - Sebedražie
Bystričany - Bánovce B
Čereňany - Lehota p/Vt.
V. Uherce - N. Pravno
Pravenec - Kamenec
V. Klíž - Hradec

10. kolo - 9. 10. o 12.00 h: 
Lazany - Hradec
Kamenec - V. Klíž
N. Pravno - Pravenec 
Lehota p/Vt. - V. Uherce
Bánovce B - Čereňany
Sebedražie - Bystričany
V. Bielice - Opatovce
Skačany - Val. Belá

11. kolo - 16. 10. o 11.30 h: 
Val. Belá - Lazany
Opatovce - Skačany
Bystričany - V. Bielice
Čereňany - Sebedražie
V. Uherce - Bánovce B
Pravenec - Lehota p/Vt.
V. Klíž - N. Pravno
Hradec - Kamenec

12. kolo - 23. 10. o 11.30 h: 
Lazany - Kamenec
N. Pravno - Hradec
Lehota p/Vt. - V. Klíž 
Bánovce B - Pravenec
Sebedražie - V. Uherce
V. Bielice - Čereňany 
Skačany - Bystričany
Val. Belá - Opatovce

13. kolo - 30. 10. o 11.30 h: 
Opatovce - Lazany
Bystričany - Val. Belá
Čereňany - Skačany
V. Uherce - V. Bielice
Pravenec - Sebedražie
V. Klíž - Bánovce B
Hradec - Lehota p/Vt.
Kamenec - N. Pravno

14. kolo - 6. 11. o 11.00 h: 
Lazany - N. Pravno
Lehota p/Vt. - Kamenec
Bánovce B - Hradec
Sebedražie - V. Klíž
V. Bielice - Pravenec
Skačany - V. Uherce
Val. Belá - Čereňany
Opatovce - Bystričany

15. kolo - 13. 11. o 11.00 h: 
Bystričany - Lazany
Čereňany - Opatovce
V. Uherce - Val. Belá
Pravenec - Skačany
V. Klíž - V. Bielice
Hradec - Sebedražie
Kamenec - Bánovce B
N. Pravno - Lehota p/Vt.

I. trieda dorastu
1. kolo - 7. 8. o 14.30 h: 
Liešťany - Chren.-Brusno
Tužina - Horná Nitra C

Ned.-Brezany - Diviaky n/N. 
Cigeľ - Koš
Div. N. Ves - Ráztočno
Malá Čausa - Oslany

2. kolo - 14. 8. o 14.30 h: 
Chren.-Brusno - Oslany
Ráztočno - Malá Čausa
Div. N. Ves - Koš
Diviaky n/N. - Cigeľ
Horná Nitra C - Ned.-Brezany
Liešťany - Tužina

3. kolo - 21. 8. o 14.30 h: 
Tužina - Chren.-Brusno
Ned.-Brezany - Liešťany
Cigeľ - Horná Nitra C 
Div. N. Ves - Diviaky n/N.
Malá Čausa - Koš
Oslany - Ráztočno

4. kolo - 28. 8. o 14.30 h: 
Chren.-Brusno - Ráztočno
Koš - Oslany
Diviaky n/N. - Malá Čausa
Horná Nitra C - Div. N. Ves
Liešťany - Cigeľ
Tužina - Ned.-Brezany

5. kolo - 4. 9. o 13.30 h: 
Ned.-Brezany - Chren.Brusno
Cigeľ - Tužina
Div. N. Ves - Liešťany
Malá Čausa - Horná Nitra C
Oslany - Diviaky n/N.
Ráztočno - Koš

6. kolo - 11. 9. o 13.30 h: 
Chren.-Brusno - Koš
Diviaky n/N. - Ráztočno
Horná Nitra C - Oslany
Liešťany - Malá Čausa
Tužina - Div. N. Ves
Ned.-Brezany - Cigeľ 

7. kolo - 18. 9. o 13.00 h: 
Cigeľ - Chren.-Brusno
Div. N. Ves - Ned.-Brezany
Malá Čausa - Tužina
Oslany - Liešťany
Ráztočno - Horná Nitra C
Koš - Diviaky n/N.

8. kolo - 25. 9. o 13.00 h: 
Chren.-Brusno - Diviaky n/N.
Horná Nitra C - Koš
Liešťany - Ráztočno
Tužina - Oslany
Ned.-Brezany - Malá Čausa
Cigeľ - Div. N. Ves

9. kolo - 2. 10. o 12.00 h: 
Div. N. Ves - Chren.-Brusno
Malá Čausa - Cigeľ
Oslany - Ned.-Brezany
Ráztočno - Tužina
Koš - Liešťany
Diviaky n/N. - Horná Nitra C 

10. kolo - 9. 10. o 12.00 h: 
Chren.-Brusno - Horná Nitra C
Liešťany - Diviaky n/N.
Tužina - Koš
Ned.-Brezany - Ráztočno
Cigeľ - Oslany
Div. N. Ves - Malá Čausa

11. kolo - 16. 10. o 11.30 h: 
Malá Čausa - Chren.-Brusno
Oslany - Div. N. Ves
Ráztočno - Cigeľ
Koš - Ned.-Brezany
Diviaky n/N. - Tužina 
Horná Nitra C - Liešťany
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Zostavila: Renáta Olešňanová

1. 8. Božidara 
Citlivá žena zmien so slabším 
zdravím a inteligenciou. 

2. 8. Gustáv 
Nositeľ tohto mena býva ľahko 
manipulovateľný rojko. 

3. 8. Jerguš 
Je to niekedy až bezohľadná osob-
nosť, najmä ak ide o jeho kariéru.

4. 8. Dominik 
Bojovník s vnútornou silou, nie-
kedy bojujúci sám so sebou. 

4. 8. Dominika
Nositeľka tohto mena sa necíti 
šťastná a ani nevie prečo. 

5. 8. Hortenzia 
Toto meno je takmer výlučne 
cestovateľské. Túži po zmenách. 

6. 8. Jozefína 
Rodená matka, dobrá priateľka, 
cestovateľka z profesie. 

7. 8. Štefánia 
Niekedy je bojovná a precitlivená, 
pesimistická a depresívna. 

8. 8. Oskar 
Vyznáva posvätnosť rodiny, ale 
je búrlivák a veľký vychutnávač.

9. 8. Ľubomíra 
Má veľký vzťah k umeniu a má 
talent. Je introvertka. 

10. 8. Vavrinec 
Intelektuálny a samotársky frfl oš 
so slabším zdravím.

11. 8. Zuzana 
Nestála, materialistická, občas 
aj materská. 

12. 8. Darina 
Karmicky zaťažené meno. Ak ste 
ho už dieťaťu dali, používajte jeho 
zdrobneniny alebo skrátené tvary.

13. 8. Ľubomír 
Meno, ktoré je stále, bojovné 
a plné citov. Ľubomír takmer nik-
dy nie je radovým pracovníkom.

14. 8. Mojmír 
Domáci typ, žení sa skoro a rodine 
obetuje všetko. 

15. 8. Marcela 
V Levovi stála a materialistická, 
so zmyslom pre rodinu. 

16. 8. Leonard 
Leonardovo celoročné snaženie je 
vzorná rodina. Starostlivo dohlia-
da na harmóniu svojho hniezda.

17. 8. Milica 
Citlivá aj nadaná, ale celý život 
musí veľmi bojovať o šťastie.

18. 8. Elena 
V živote máva veľké sny, ktoré sa 
väčšinou zmenia na skutočnosť. 

18. 8. Helena 
Cieľavedomá, sledujúca svoje 
osobné záujmy. 

19. 8. Lýdia 
Je zmyselná a milujúca. Jej srdce 
túži po manželovi a deťoch. 

20. 8. Anabela 
Rodená sudkyňa, zástankyňa 
spravodlivosti a pravdy. 

21. 8. Jana 
Jany sú väčšinou dobré dievčatá, 
dobré matky. Jana je dobré meno.

22. 8. Tichomír 
Z Tichomíra sa stane buď otec 
mnohých detí, alebo vynálezca.

23. 8. Filip 
Učenlivý a bystrý. Z každej si-
tuácie  dokáže pre seba vyťažiť 
maximum. 

24. 8. Bartolomej 
Komunikatívne meno, dôverčivé 
k priateľom a obetavé.

25. 8. Ľudovít 
Ľudia s veľkolepými myšlienkami 
a pozoruhodnou predstavivosťou.

26. 8. Samuel
Osobnosť, ktorá nemá ľahký štart 
do života. 

27. 8. Silvia 
Silvia dostala do vienka inteli-
genciu aj citlivosť. 
 
28. 8. Augustín 
Toto meno skrýva živočíšnosť 
a šikovnosť vo všetkých smeroch. 

29. 8. Nikola 
Či je nositeľom tohto mena dievča, 
alebo chlapec v živote sa nestratí. 

29. 8. Nikolaj
Ľahko sa učí a je citlivý. Je možné, 
že v budúcnosti bude maťliečiteľ-
ské schopnosti.

30. 8. Ružena 
Stála, bojovná a učenlivá. 
 
31. 8. Nora 
Nory sú dobré priateľky, väčšinou 
majú umelecký talent. 

Stručná charakteristika povahy
Hovorí sa, že šťastný je človek, ktorý sa narodil 
v znamení Leva – a je to pravda v prípade, že sa 
naučí ovládať. 
Ste vždy dynamický a pripravený konať, v každej 
situácii nachádzate riešenie. Ste stvorený na vedenie, 
nestrpíte odpor, ste násilný a odvážny. V niečom vždy 
vynikáte spomedzi svojich druhov. Vo vašej osobnosti 
je magnetická sila, ktorou ovládate a okúzľujete okolie. 
V láske ste vášnivý, ale nestrácate hlavu. Láska je 
pre vás až po verejnom živote a priateľstve, ale voči 
svojej láske ste veľkorysý, štedrý a milý. 

Na čo musíte dbať
Výbušná je nielen vaša povaha, ale aj organizmus. 
Môžu sa u vás vyskytnúť náhle a nepochopiteľné ho-
rúčky, prechladnutia a iné krátke ochorenia. Rýchlo 
prichádzajú, rýchlo sa aj končia. Ak lekár ne-
chápe príčinu, je ňou vaša výbušná povaha. 
Vaša chrbtica je náchylná na vápenatenie, 
poruchy platničiek a môžete mať aj úsad, 
čiže lumbago. Človeku narodenému v zna-
mení Leva spravidla nehrozia chronické 
choroby. Ťažkosti prichádzajú náhle.

Životospráva a výživa
Tak ako ľudia narodení v znamení Blížencov z únavy, 
tak i vy sa dostanete najlepšie z choroby, keď veľa 
spíte. A máte k tomu aj sklony. Okrem chudého mäsa, 
hydiny a ovocia jedzte vajcia, syry, jogurty a výrobky 
zo sóje, veľa hlávkového šalátu, citrónov, jabĺk a ore-
chov. Fosfáty a horčík, ktoré tieto pochutiny obsahujú, 
potrebujú vaše kosti, svaly i srdce.

Ako si rozumie Lev s  inými znameniami 
zverokruhu
Lev – Baran: 
Rovnakí, a predsa iní. Oheň sa stretol s ohňom. Na-
vzájom sa dopĺňajú, väčšinou bez komplikácii. Obidve 
znamenia majú občas egoistické maniere. Dokážu si 
ich medzi sebou ohnivo, ale s láskou vysvetliť a po-
chopiť sa tak navzájom.
Lev – Býk: 
Najsilnejšie znamenie v horoskope Lev a dominant-
nosti chtivý Býk bojujú o moc. Vo vzťahu má vládnuť 
predovšetkým spoločná láska. Lev je ohnivý – aktívny, 
Býk zemitý – pomalší, ale tvrdohlavý a neústupčivý. 

Lev – Blíženci: 
Lev je rád obdivovaný, ale je veľkorysý a tvorivý. 
Blíženec má tiež veľa nápadov, ako sa vo vzťahu 
nenudiť. Lev si má dávať pozor, aby Blíženca veľmi 
nevychovával. 
Lev – Rak: 
Lev dáva istotu Rakovi. Račie nálady berie ako drama-
tický prejav a nerobí z toho vedu. Zvykne byť zhoda 
medzi dvoma tak rozdielnymi znameniami. 
Lev – Lev: 
Dramatickosť a pýcha dvoch Levov je často priori-
tou, ktorá súťaží s ušľachtilým citom. Ak sa spoja 
dve úprimné levie srdcia, dokážu urobiť veľa nielen 
pre svoj vzťah a svoj domov, ale i pre celé ľudstvo! 
Lev – Panna: 
Levovi nevadí kritika Panny, lebo je rád, keď je najlepší. 
Lepšie je, ak mu to povie partner v súkromí. Lev môže 

zapáliť svojím ohňom Panninu živočíšnu vášeň. 
Lev – Váhy: 

Jedinou chybičkou tohto spojenia môže byť 
veľká vášeň Leva, ktorú musia Váhy brzdiť. 
Postupne dôjde k súladu. 
Lev – Škorpión: 

Stretnutie dvoch najsilnejších znamení v našom 
slnečnom zverokruhu. Obidve znamenia sa musia 

rešpektovať a dávať si navzájom úctu. 
Lev – Strelec: 
Dve znamenia, ktoré sú plné sily a ohňa. Môže byť 
medzi nimi veľké porozumenie. Strelec má svoje 
ideály a túžbu po dobrodružstvách. V tých ho Lev rád 
podporí. Poskytujú si navzájom veľa lásky.
Lev – Kozorožec: 
Optimizmus a srdečnosť Leva roztopí konzervatívneho 
Kozorožca, ktorý vie cúvnuť do pozadia, aby umožnil 
Levovi zažiariť v jeho celej kráse. Srdečný a vášňou 
horiaci Lev často zhasína pri chlade Kozorožca a od-
chádza zo vzťahu. 
Lev – Vodnár: 
Dve silné, pozitívne naladené osobnosti prežívajú 
zo začiatku pekné dobrodružstvo. Lev dodržuje tra-
dície a Vodnár je novátor a revolucionár. Vzniká stret 
záujmov. 
Lev – Ryby: 
Ak chcú obe znamenia ostať spolu, je dobré vložiť 
fantáziu Ryby a tvorivosť Leva do zmysluplnej čin-
nosti. Lev vynikne a Ryba nájde citové uspokojenie. 
Môže ňou byť aj charitatívna činnosť.

LEV  (23. 7. – 22. 8.)
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Trendy, tipy a triky pre kúpeľňu

Bývalý hotel Hviezda, 2 poschodie è. dverí 206.

V oblasti plánovania, rea-
lizácie a užívania dnešných 
kúpeľní sa oproti tým sta-
rým veľa zmenilo. Pora-
díme vám, na čo myslieť 
pri návrhu vašej novej 
kúpeľne.
Pred realizáciou novej alebo 
rekonštrukciou starej kúpeľ-
ne by ste si mali všetko dô-
kladne premyslieť. Kúpeľňa 
sa stáva súčasťou obytného 
priestoru a v prvom rade je 
dobré sa zamyslieť, ako ju 
budete využívať a ako sa 
v nej chcete cítiť. Pri reali-
zácii novej kúpeľne môžete 
veľa vecí ovplyvniť a vy-
myslieť si riešenie presne 
podľa vašich predstáv. V prí-
pade rekonštrukcie musíte 
počítať s obmedzeniami typu 
priestor, stavebné otvory či 
rozvody. Dôležité je uvedo-
miť si, čo všetko v kúpeľni 
chcete mať (sanitárne zaria-
denia, práčka, sprcha, vaňa 
a pod.). Skúste si zodpo-
vedať na otázky, či chcete 
vaňu, alebo sprchový kút 
(prípadne oboje), či toaletu 
v kúpeľni, alebo samostatne, 

či umývadlo jedno, jedno 
veľké – dvojumývadlo, alebo 
dve menšie. Chcete bidet, 
či pisoár, a okrem kúpeľňo-
vého nábytku ďalší úložný 
priestor, prípadne práčku? Ak 
ste si vybrali všetky zaria-
ďovacie predmety, pokúste 
sa ich formou jednoduché-
ho náčrtu v pôdoryse, ide-
álne s pomocou odborníka,  
umiestniť do vášho priestoru. 
Tak zistíte, čo vám priestor 
dovolí. Prídete na to, akú 
veľkosť môžu mať zaria-
ďovacie predmety, kde by 
mali byť umiestnené a ako 
celý priestor zvoliť čo najú-
čelovejšie a najpraktickejšie.
Ak nemáte v riešení vašej 
kúpeľne jasno, prípadne sa 
neviete zorientovať na trhu, 

sme tu na to, aby sme vám po-
mohli. V našom kúpeľňovom 
štúdiu LECON v Prievidzi 
máte možnosť na 800 m

2
 zís-

kať inšpiráciu, profesionálny 
prístup a riešenia pri realizá-
cii svojej kúpeľne. Radi vám 
poradíme, urobíme 3D vizu-
álizáciu plánovanej kúpeľne 
a pomôžeme s realizáciou. 
Kontaktujte nás na lecon@
lecon.sk alebo priamo na tel. 
č. 0904 134869 – p. Judycká 
alebo 0903 733 961 – p. Kla-
sová. V budúcom čísle No-
viniek ponúkneme niekoľko 
zaujímavých tipov, ktoré 
vám pomôžu pri rozhodovaní 
o vzhľade vašej kúpeľne.

-Ivana Judycká, dizajnérka 
kúpeľňové štúdio LECON

Melónová show
Hoci ho nazývame ovocím pre jeho lahodnú sladkú chuť, 
je to vlastne zelenina z čeľade tekvicovitých.

Melón prečisťuje krv, 
harmonizuje krvný tlak, 
má protizápalové účinky 
a prečisťuje obličky. Lát-
ky, ktoré melón obsahuje, 
chránia naše telo pred rako-
vinou a inými civilizačný-
mi chorobami. Jadierka zas 
preliečia priedušky a horné 
dýchacie cesty. Obsahuje 
tiež lykopén, podobne ako 
paradajky, preto je vyni-
kajúcou prevenciou proti 
rakovine, predovšetkým 
karcinómu prostaty. 

Melónová diéta
Významnú úlohu hrá v imu-
nite človeka a len veľmi 
zriedka spôsobuje alergie. 
Patrí medzi alkalizujúce 
potraviny a obsahuje až 
90 percent vody. Každým 
melónovým sústom však 
prijímate veľké množstvo 
vitamínov. Obsahuje zinok, 
železo, draslík, fosfor, mag-
nézium, vápnik, jód, vitamí-
ny C, A a skupinu vitamínov 
B. A aby mala diéta viditeľ-
ný účinok, naplánujte si dva 
melónové dni po sebe.

Namiesto viagry
Texaskí vedci tvrdia, že 
páni, ktorí majú problémy 
s erekciou, už nebudú mu-
sieť vyhadzovať peniaze 

za viagru. Odporúčajú im 
výdatne sa najesť melónu. 
Obsahuje vraj zložky, ktoré 
pôsobia na ľudský organiz-
mus ako známa modrá pi-
lulka, ktorá zväčšuje libido. 

Čo s ním v kuchyni
Má široké využitie. Môže-
te z neho pripraviť ovocné 
i zeleninové šaláty, alebo ho 
podávať ako prílohu k mäsu. 
Chutný je aj ako súčasť 
miešaných alko- či nealko-
holických nápojov. Melón 
musíte pripraviť tesne pred 
podávaním, pretože rýchlo 
stráca farbu, šťavu i chuť. 
Môžete ho konzumovať ako 
predjedlo, samostatne, ale 
vynikajúci je aj ako dezert.

Melónoví rekordéri
Verili by ste, že niektorí ľu-
dia sú za melón ochotní dať 
nekresťanské peniaze? Naj-
drahší melón sa pred časom 
predával za neuveriteľných 

4 000 eur! Volal sa Dansu-
ke a vážil takmer 8 kilo-
gramov. Vzácny je najmä 
preto, lebo ho vypestovali 
na japonskom ostrove Hok-
kaido, kde ročne vyrastie 
len pár melónov. Ich ceny sa 
na tomto ostrove pohybujú 
v prepočte od 30 do 60 eur 
za kus.

Praktické rady
Červený melón pred krája-
ním neskladujte v chladnič-
ke. Odborníci odporúčajú, 
aby melón pred konzumá-
ciou postál niekoľko dní 
v domácnosti pri izbovej 
teplote. Zvyšuje sa tak kon-
centrácia lykopénu a betaka-
roténu. Melón môžete zjesť 
takmer celý. Ak si urobíte 
šťavu v odšťavovači, nebojte 
sa použiť aj kôru. Odstráňte 
z nej iba najvrchnejšiu ze-
lenú kožu.

www.hipokrates.sk

Náš tip

Melónové
osvieženie

Potrebujeme: 
½ l šťavy z melóna,
¼ l 100% ananásového 
džúsu,
½ citróna,
1 limetku,
6 lístkov čerstvej mäty,
trstinový cukor, ľad.

Postup:
Šťavu z melóna, ananásu 
a citróna zmiešame s nakrá-
janou limetkou a  lístkami 
čerstvej mäty. Podľa potre-
by prisladíme trstinovým 
cukrom. Pred podávaním 
necháme aspoň hodinu 
v chladničke, alebo podá-
vame s ľadom.

Severná ulica 2423
Prievidza 
971 01
046/ 5424811
www.lecon.sk
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Vítame našich najmenšíchVítame našich najmenších

Dominik Bédi
23. 6., Handlová

Barbora Pastieriková
30. 6., Lehota pod Vtáčnikom

Adam Gregor
5. 7., Handlová

Alžbeta Bátorová
12. 7., Prievidza

Vanessa Belaňová
25. 6, Lehota pod Vtáčnikom

Timea Biňovská
4. 7., Zemianske Kostoľany

Lucia Cifríková
5. 7., Čereňany

Sofi a Cagáňová
16. 7., Nitrica

Peter Kiss
25. 6., Bojnice

Jakub Lacko
5. 7., Handlová

Mário Flimel
8. 7., Koš

Simeon Mláka
16. 7., Bojnice

Valentína Pánisová
24. 6., Prievidza 

Zara Hubová
6. 7., Solka

Dominika Rakytková
9. 7., Lehota pod Vtáčnikom

Michal Beniska
18. 7., Prievidza

Karin Pročková
29. 6., Koš

Marek Duda
4. 7., Bystričany

Viktor Krčík
11. 7., Prievidza

Lukáško Majdlen
15. 7., Handlová

Marek Pospiš
27. 6., Nováky

Matej Batuna
5. 7., Prievidza

Miroslav Čerňava
12. 7., Handlová

Lucia Petrášová
16. 7., Prievidza

Jakub Cebák
2. 7., Prievidza

Dárius Scheibstein 
3. 7., Prievidza

Martin Marko
11. 7., Prievidza

Bianka Húsková
11. 7., Prievidza

Fotografi e poskytol fotoateliér Valovič.
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19DETSKÝ KÚTIK

„Nastupovať!“ zahlásila panička. 
Už nejaký čas som sledoval, ako 
u nás doma všetci behajú a balia. 
Zdá sa, že opäť niekam cestuje-
me. Zo zamyslenia ma vytrhne 
paničkin hlas: „No poďme, Arči. 
Naskoč!“ „Len nech to netrvá 
dlho!“ zašomrem pri nastupovaní. 
Zdá sa mi, že cestujeme už celú 
večnosť. „Hurá, hurá!“ kričím 
od radosti, keď konečne zastaví-
me a ja vyskakujem z auta. Ale 
tu to akosi nepoznám. Tu som 
ešte nikdy nebol. Panička vchá-
dza do domu, pred ktorým sme 
zaparkovali. Ja ju rýchlo nasle-
dujem, aby som sa tu, nedajbože, 
nestratil. Víta ma malá, ale zato 
veľmi útulná izbietka. Ešte len 
chvíľočku oddychujeme, keď pa-
nička zavelí: „No poďme, ideme 
sa prejsť.“ „Hm, s tým súhlasím. 
Hlavne, ak ideme pešo,“ prehlá-
sil som. Potrebujem sa už trošku 
vybehať, a aj by som rád zistil, 
kde vlastne sme. Vybehneme von 
a som konečne vo svojom živle. 
Môžem lietať sem a tam, a k tomu 
mi na cestu svieti slniečko. „Ale 
čo je...?“ prekvapene šteknem, 
zatají sa mi dych, keď zbadám 
najväčšiu vaňu na svete plnú vody. 
Aj keď vodu teda nemám veľ-
mi rád, tento pohľad za to stojí. 
Možno by som mohol vyskúšať, 
či je taká istá ako v našej vani, 
rozhodnem sa a už bežím smerom 
k nej. Keď pribehnem celkom 
na kraj, ešte sa zarazím. Ale no 
tak, buď odvážny, povzbudzujem 
sám seba. A tak smelo vkročím 
do vody. Vuááá, je studená. Ale 
príjemne osviežujúca. Ochutnám 
ju, či chutí tak isto ako tá v mojej 
miske. „Áááá! Fuj, fuj, fuj!“ kri-
čím a prskám vodu všade okolo. 
A čo to nevidím! To sa mi snáď 
zdá! Panička sa na mne smeje. 
No výborne! „Arčinko, more je 
slané, to sa nepije,“ poučuje ma. 
„Už som si všimol,“ zašomrem 
si. Toto bola moja prvá skúsenosť 
s morom na mojej prvej dovolenke. 
Neskôr som už zistil, že do tej 
veľkej vane, do mora, sa chodí 
len plávať. Ja ale neplávam a tak 
som si slniečko užíval na mojej 
mäkučkej deke. No proste úžasný 
oddych. Krásna dovolenka. Ale 
aj keď sa mi na dovolenke veľmi 
páčilo, nevedel som sa už dočkať 
kedy pôjdeme domov. Presne, ako 
sa hovorí – všade dobre, no doma 
najlepšie!

Arčiho svet

LESSON TEN

Vlasy pod lupou
Počas pobytu na slnku sa vlasy vysúšajú a slaná voda účinok 
znásobuje. Rýchlejšie blednú farbené vlasy, keďže umelé 
pigmenty nie sú stabilné. To ale neznamená, že prirodzené 
vlasy nevysychajú. Už pred prvým slnkom vlasy chránime 
kozmetikou s UV fi ltrom, čo im zabezpečí lesk a vlhkosť.

Počítanie ÚLOHA
Milí rodičia, milé deti, dnes vás vyskúšame zo znalosti čísloviek väčších ako 100. K písanému číslu doplňte číslicu do kruhu. 

e. g. one hundred and nineteen

one hundred twenty-two

one hundred and thirty

one hundred and fi fty-fi ve

two hundred and fi ve

three hundred

two hundred eighty

two hundred thirty

one hundred and ten
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Keď som prvýkrát čítal 
v Biblii: „Ak nebudete ako 
deti, nevojdete do božieho 
kráľovstva,“ tak som tomu 
celkom nerozumel, aj keď 

sa mi to páčilo, lebo som 
bol dieťa. Až časom som 
zistil, že sa mi vekom kazí 
zrak, myslím tak duchovne. 
Deti pozerajú na svet inak 

a ich svet je asi najbohatší 
a najspokojnejší. Žiaľ, my, 
dospeláci, ho vieme poriad-
ne vykradnúť.

Otec a syn
Otec jednej veľmi bohatej 
rodiny zobral raz svojho 
syna na vidiek s úmyslom 
ukázať mu, že v akej bie-
de niektorí ľudia žijú. Pár 
dní a nocí strávili na istom 
malom hospodárstve, ktoré 
vlastnila pomerne chudob-
ná rodina. Keď sa vracali 
domov, otec sa syna pýta, 
ako sa mu výlet páčil: „To 
bolo úžasné, ocko!“
„Videl si, v akej biede tí 
ľudia žijú?“ hovorí otec 
v nádeji, že pochopí, aké 
výhody má bohatstvo, ktoré 
ich doma obklopuje.

„Videl.“
„Tak mi povedz, čomu si 
sa na tomto výlete naučil?“
A syn mu nato odvetil: „Vi-
del som, že my máme jed-
ného psa a oni štyroch. My 
máme bazén do polovice zá-
hrady a oni potok, čo nikde 
nekončí. My sme si kúpili 
do záhrady lampáše a im 
v noci svietia hviezdy. Naša 
veranda siaha až po prednú 
záhradku a im patrí celý 
horizont. My žijeme na ma-
lom pozemku a oni majú 
polia, ktorým nedovidíš 
konca. My máme sluhov, 
čo nás obsluhujú, ale oni 
slúžia druhým. My si svoje 
potraviny kupujeme, kým 
oni si pestujú svoje vlastné. 
Náš pozemok je obohna-

ný ochranným múrom, ich 
chránia priatelia.“
Otca to načisto umlčalo.
A potom syn dodal: „Ocko, 
ďakujem ti, že si mi ukázal, 
akí sme biedni.“
Zdá sa mi, že skutočne bo-
hatý je ten, kto si nemusí 
stavať umelý svet za dra-
hé peniaze, ale vie sa tešiť 
z bohatstva, ktoré ho obklo-
puje. Možno aj to je dôvod, 
prečo pribúda bohatých, ale 
smutných a nepokojných 
ľudí.
Prajem vám bohatého a dosť 
detského ducha na to, aby 
ste objavili bohatstvo v tom, 
čo je vo vás a okolo vás.

-Martin Dado, dekan, foto: archív

INFO

Predám pozemok v Hra-
dišti pri Partizánskom, 
2300 m2 / 10 € za m2.  
0911 405 485
Predám väčší tehlový RD 
v Hradci v výhľadom na PD 
a Bojnice. Cena dohodou.  
0902465975
Predám 3 + 1 byt v PD, 
v OV, pôvodný stav, zatep-
lený činžiak. Cena dohodou. 
0949 44 78 49
Predám 3.ročný liatino-
vý kotol ATTCU 20 Kw, 
580 € a menej + darček. 
0910 673 562, 046/5493 327

Stretnutie s jasnovidkou 
Alexandrou 17. augusta.  
0918 097 441
Vymením 3-izbový byt 
za 2-izbový s doplatkom, 
okrem sídliska Necpaly.  
0908 714 564
Výhodne a seriózne zabez-
pečím ubytovanie v Chorvát-
sku – ostrov Lošinj.  viska@
azet.sk, 00385955500760
Vymením 3 + 1 byt v PD, 
v OV, Zapotôčky za 2-izbo-
vý byt alebo 1-izbový byt 
v Prievidzi. 0949447849
Ponúkam zamestnanie 
na dohodu. Do predajne 
metrového textilu v PD. Len 
so znalosťou v odbore.  
0918 416 659

Bohatí chudobní a chudobní bohatí

Predaj

Rôzne

INZERCIA

Priezvisko:
Meno:

Mesto:
Ulica:

Telefón:
 (vyplňte paličkovým písmom)

Každému okienku zodpovedá jedno písmeno, interpunkčné znamienko alebo medzera. Riadkový inzerát 
môžete podať priamo v redakcii Noviniek alebo poslať poštou spolu s vyplneným kupónom na našu adresu:
Novinky, G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. Nezabudnite vyplniť meno, priezvisko a svoj telefonický kontakt. 


VYUŽITE JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ RIADKOVEJ INZERCIE

Spomíname

Dňa 15. 8. 2011 
si pripomíname 1. výročie tragickej smrti Františka Lukáčiho, 

ktorý nás opustil vo veku 42 rokov. 

S láskou spomínajú rodičia a dcéry. 

V roku 1946, po skončení 
2. svetovej vojny, sa rozho-
dol zostať v Prievidzi, aby 
si mohol vziať za  manželku 
švárnu Prievidžanku pani 
Annu, rod. Uhliarikovú, 
s ktorou žil v šťastí a láske 
až do 29. júna 2011. V tento 
deň, v dôsledku ťažkých 
zranení z 2. svetovej voj-
ny,  sa skončila jeho životná 

púť. A tak musel opustiť 
svoju milovanú dcéru Eri-
ku, syna Klausa, vnúčatá 
Silviu, Martinka a Klausa, 
pravnúčatá Luciu, Terezku, 
Róberta a Samka. Eduard 
a Anna Haumerovci vycho-
vali svojich potomkov tak, 
aby mohli byť na ich cho-
vanie a konanie vždy hrdí.
Eduard Haumer venoval 
celý život svojmu čalúnnic-
kému remeslu. Ako zdatný 
muzikant hral na takmer 
všetky hudobné nástroje 
v hasičskej a železničiarskej 
hudbe v Prievidzi, a pôsobil 
aj ako ich kapelník. Okrem 
toho od roku 1946 hrával 
v prievidzskej rytmickej 
skupine pod názvom Bô-
bari, v ktorej bol aj vedúcim. 
Hudobnú skupinu tvorili 
Prievidžania: bratia Nová-
kovci, Ertlovci a Gusto Mi-

narovič. Ako dirigent i hráč 
venoval svojej Prievidzi, 
hornej Nitre, všetok svoj 
voľný čas. Ako muzikanta 
ho však poznali aj v mno-
hých mestách a obciach 
Slovenska.
A preto drahý náš Eduard,
ďakujeme Ti za všetko dob-
ré a krásne, čo si pre nás 
a svojich potomkov vykonal 
a čo si im daroval. Posiela-
me Ti do Nebeských výšin 
veľa lásky a vďaky.
Tvoj dlhoročný kamarát 
Bartolomej Ertl, zaslúžilý 
pracovník kultúry.

Redakčná poznámka: 
K tým, ktorí kondolujú ro-
dine k strate milovaného 
človeka, sa pripája aj ve-
denie mesta Prievidza s po-
ďakovaním za dlhoročné 
pôsobenie na úseku kultúry.

Smútime za Eduardom Haumerom

Istého času som dostal otázku, že čo je lepšie: Byť člove-
kom bohatým alebo chudobným? Neviem ani v tejto chvíli 
presne odpovedať, ale z toho, čo vnímam v okolí, mám 
pocit, že pojem „byť bohatý“ a „byť chudobný“ je dosť 
nejasný a relatívny. Mohli by sme vytvoriť prieskum, kto 
sa ako cíti. Možno by to niečo poodhalilo. Môj priateľ sa 
pri tejto téme pousmial a dodal, že to záleží od toho, kto 
má dosť, kto sa cíti naplnený. Prikývol som a súhlasne 
priznal, že mať veľké milióny, ešte neznamená mať 
dosť, a na druhej strane žiť v usporiadanej rodine, hoci 
z mesiaca na mesiac, neznamená zákonite chudobu. Celé 
to je kdesi inde. Tí, čo si mysleli, že k pokoju potrebujú 
veľa peňazí, kvôli nim pokoj stratili, a tí, čo majú pokoj, 
zistili, že na to až tak veľa nepotrebujú. Zvláštny zákon 
ľudského ducha.
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21BASKETBAL

Basketbalový klub Prievidza Mlá-
dež získava na prestíži nielen ne-
ustále narastajúcou mládežníckou 
základňou, ale aj posilami na funk-
cionárskych a trénerských postoch. 
Vedenie klubu najnovšie získalo 
do svojich radov 24-ročného bas-
ketbalistu Martina Blaha, ktorý 
ešte vlani nastupoval za extrali-
govú Prievidzu. Bývalý slovenský 
reprezentant do 16 a 20 rokov bude 
v BC Prievidza Mládež vykonávať 
funkciu šéftrénera. Martinovi Bla-
hovi sme položili niekoľko otázok. 
Nedávno ste sa stali šéftréne-
rom BC Prievidza Mládež. Ako 
k tomu došlo?
- Začiatkom leta ma oslovili čelní 
predstavitelia klubu s tým, či by 
som nechcel byť hlavným trénerom 
BC Prievidza Mládež. Zvážil som 
si všetky pre a proti, a po krátkej 
úvahe som sa rozhodol prijať ich 
ponuku. V trénovaní vidím pre 
seba väčšiu perspektívu do budúc-
na. Už v minulosti som pracoval 
vo svojom voľnom čase s mládežou. 
Bavilo ma to, rád by som sa tomu 
teraz venoval naplno.
Neprekvapilo vás, že vedenie 
klubu oslovilo práve vás a nie 
nejakého skúsenejšieho trénera?
- Áno, prekvapilo. Som však rád, 
že ľudí v BC Prievidza Mládež 
zaujali moje schopnosti natoľko, 
že mi ponúkli túto prácu. Vážim si 
to a budem sa im to snažiť oplatiť 
kvalitnou robotou.

Prvú „ostrú“ trénerskú prax 
ste absolvovali v minuloročnom 
play-off basketbalovej extraligy 
mužov, keď ste ako kapitán BC 
Prievidza koučovali tri zápasy 
po odvolaní da Cruza. Ako spo-
mínate na toto obdobie a čo vám 
to po trénerskej stránke dalo?
- Pri spomienke na záver minulej 
sezóny ma stále škrie fakt, že sa 
nám nepodarilo sériu so Spišiak-
mi dotiahnuť do víťazného konca. 
Pre mňa to však v každom prípade 
boli cenné skúsenosti, veľa mi to 
dalo.
Je trénerstvo práca, v ktorej vidí-
te svoju budúcnosť? Je reálne, že 
vás o niekoľko rokov uvidíme ako 
extraligového trénera dospelých?
- Trénerstvo ma baví a napĺňa. 
Je rozdiel trénovať dospelých 
a mládež. U dospelých je to viac 
o mentálnej práci a príprave hráčov, 
najmä čo sa týka motivácie, ako aj 
o nacvičovaní množstva systémov, 
a sledovaní a vyhodnocovania hry 
iných tímov. U mládeže je to skôr 
o tom, ako mladých hráčov čo naj-
lepšie technicky pripraviť po každej 
stránke. Čo bude o niekoľko ro-
kov zatiaľ neriešim, momentálne 
som dostal šancu ukázať sa pri 
prievidzskej mládeži a budem sa 
snažiť precízne pracovať s našimi 
nádejami.
Uvidia vás priaznivci basketbalu 
v budúcej sezóne aj ako extraligo-
vého hráča BC Prievidza?

- Nie, kapitola hráča je pre mňa 
momentálne uzavretá. Dohodol 
som sa s vedením BC Prievidza 
Mládež, že sa budem naplno ve-
novať funkcii šéftrénera. Trénovať 
s mužmi a hrávať zápasy by som 
popritom nestíhal.
Dosiaľ ste sa živili len ako pro-
fesionálny hráč. Už ste sa vnú-
torne vyrovnali s tým, že váš 
pracovný život sa bude uberať 
iným smerom?
- Áno, veľmi som sa však s tým 
v mojej mysli nezaoberal, asi to 
tak malo byť. Som rád, že zostá-
vam pri basketbale, ktorý ma veľmi 
baví. Som presvedčený, že práca 
trénera ma bude napĺňať, takže sa 
mi do nového zamestnania neod-
chádzalo ťažko.
Akú máte momentálne trénerskú 
licenciu?
- Zatiaľ ešte žiadnu. Počas mojej 
hráčskej kariéry som nemal čas 
na štúdium trénerstva. Na získaní 
licencie začnem pracovať hneď, 
ako to bude možné. Mám prísľub, 
že klub mi vytvorí podmienky, aby 
som mohol systematicky študovať 
a napredovať v oblasti trénerstva.
Ako hráč ste „zaberali“ pod tak-
tovkou viacerých trénerov. Ktorý 
z nich vás svojimi trénerskými 
metódami a zmýšľaním najviac 
oslovil?
- Nerád by som menoval jedného 
trénera, každý mi dal niečo, čo 
mi pomohlo v rozvoji. Najdlhšie 

má trénovali: Rudolf Slíž, Peter 
Sestrienka, Peter Bálint, Miroslav 
Marko a Ivan Rudež.
Vráťme sa k vašej novej pozícii. 
S akými ambíciami vstupujete 
na post šéftrénera BC Prievidza 
Mládež?
- Nechcem zbytočne lietať v obla-
koch, ale poctivou prácou neustále 
napredovať. Verím, že moja robota, 
ale aj spolupráca s ďalšími trénermi 
prinesie svoje ovocie a BC bude 
naďalej jednou z bášt mládežníc-

keho basketbalu na Slovensku.
Aké podmienky ste našli 
v prievidzskom mládežníc-
kom basketbalovom klube?
- Veľmi dobré. Podstatné je, že ľu-
dom vo vedení klubu na basketbale 
záleží a snažia sa vytvoriť čo naj-
lepšie podmienky pre prievidzské 
nádeje. Majú záujem posúvať klub 
stále na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

-Branislav Bucák, foto: Ivan Valko

Blaho novým šéftrénerom prievidzskej basketbalovej mládeže
„Som však rád, že ľudí v BC Prievidza Mládež zaujali moje schopnosti natoľko, že mi ponúkli túto 
prácu. Vážim si to a budem sa im to snažiť oplatiť kvalitnou robotou,“ hovorí Martin Blaho, nový 
šéftréner BC Prievidza Mládež. 

„Bolo to podujatie pre deti a mládež 
do 17 rokov. V porovnaní s prvým 
ročníkom sme mali menej konštruk-
cií košov, boli sme limitovaní najmä 
zmenšenou plochou parkoviska 
pred City arénou. Hlavným cieľom 
akcie bolo spropagovanie basket-
balu, nášho mládežníckeho klubu, 
ako aj ukázať mladým ľuďom, že 
čas sa dá tráviť inak, ako vyse-
dávaním po lavičkách,“ prezradil 
Ľuboš Jelačič, generálny manažér 
BC Prievidza Mládež.
Na turnaji sa predstavilo približne 
50 detí a mládežníkov, v troch veko-
vých kategóriách celkovo bojovalo 
12 tímov. V najstaršej, ktorá zahŕ-
ňala juniorov a kadetov, vyhral tím 
Brodzily, za ktorý nastúpili mladí 
prievidzskí basketbalisti Šturcel, 
Brodziansky a Švarc.
„Sme radi, že basketbal je u mla-
dých ľudí v Prievidzi stále populár-
ny. Naša rozrastajúca sa prípravka 
či doplnenie starších vekových ka-
tegórií je odrazom systematickej 
práce v klube,“ dodal Ľuboš Jelačič. 
V rámci podujatia bola vyhodnote-

ná aj prievidzská školská miniliga, 
dlhodobá súťaž pre žiakov 1. – 4. 
ročníka prievidzských základných 
škôl, ktorej súboje sa odohrávali 
v City aréne. Z celkového prvenstva 

sa tešili žiaci Piaristickej základnej 
školy F. Hanáka v Prievidzi.

-bb, foto: archív klubu

V Prievidzi bol basketbalový turnaj
Koncom júna BC Prievidza Mládež zorganizoval na parkovisku pred športovou halou druhý ročník 
basketbalového turnaja pod názvom Neber drogy, ber basketbal.

Najperspektívnejším hráčom Daniel Hupka

Na medzinárodnom basketbalovom turnaji skončili prievidzské 
nádeje na štvrtom mieste. Do all stars turnaja bol vybraný aj 
Prievidžan Daniel Hupka.

Na žilinskom basketbalovom turnaji Badem 2011 sa predstavili aj 
mladší minižiaci Prievidze. V desaťčlennej konkurencii sa prebojovali 
do semifi nále, kde najskôr nestačili na maďarský tím Teleps Tigrisek 
a neskôr tesne prehrali aj zápas o tretie miesto s Považskou Bystricou. 
Hornonitrania tak skončili na štvrtom mieste. Do all stars výberu 
turnaja bol z Prievidžanov vybraný Daniel Hupka, ktorý bol ocenený 
aj ako najperspektívnejší hráč podujatia.

VÝSLEDKY BC V ZÁKLADNEJ SKUPINE: 
MBK Victoria Žilina A – BC Prievidza Mládež 41 : 22, BC Prievidza 
Mládež – MBK Victoria Žilina B 30 : 0, BC Prievidza Mládež – BK Opava 
47 : 33. Semifi nále: BC Prievidza Mládež – Telepes Tigrisek 26 : 35. O 3. 
miesto: BK IMC P. Bystrica – BC Prievidza Mládež 31 : 29.

KONEČNÉ PORADIE: 
1. MBK Victoria Žilina A, 2. Telepes Tigrisek, 3. BK IMC P.  Bystrica, 4.
BC Prievidza Mládež, 5. BK Opava, 6. ŠKP B. Bystrica, 7. BK MŠK Žiar 
n/H., 8. Gabbo Senec, 9. BK MŠK Kežmarok, 10. MBK Victoria Žilina B.

ALL STARS TURNAJA: 
Milán Barczi (Telepes), Daniel Hupka (Prievidza), Richard Nemček
(B. Bystrica), Dávid Zachar (P. Bystrica), Timotej Šváby (Žilina A).

NAJPERSPEKTÍVNEJŠÍ HRÁČ: Daniel Hupka (Prievidza).

-bb

Martin Blaho.

Na turnaji si zahralo 50 detí a mládežníkov.
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Žreb rozhodol, že veľké basket-
balové derby Handlovej s Prie-
vidzou sa odohrá už v prvom 
kole novej sezóny basketbalovej 
extraligy.
V bratislavskom Dome športu sa 
uskutočnil žreb súťaží Združenia 
mužských a ženských basket-
balových klubov. Do mužskej 
extraligy sa prihlásilo deväť 
tímov, chýbať bude Inter Brati-
slava, ktorý bude hrať len českú 
najvyššiu súťaž. Do extraligy 
sa neprihlásili ani Košice, ví-
ťaz prvej ligy. Štart najvyššej 
mužskej basketbalovej súťaže je 
naplánovaný na 1. októbra. Hneď 
úvodné kolo prinesie atraktívny 
šláger, keď proti sebe nastúpia 
okresní rivali z Handlovej a Prie-
vidze. Z extraligy mužov, ktorá 
sa bude hrať v štyroch kolách, 
nevypadne žiadny tím, nebude 
sa hrať ani baráž.
Vyžrebovanie prvého kola 
basketbalovej extraligy mužov
1. október: MBK Handlová – 
HBK Prievidza, BK SPU Bemaco 
Nitra – BK Váhostav-SK Žilina, 
Onyx Levice – BK Iskra Svit, 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
– ŠKP Banská Bystrica, voľno 
bude mať MBK Rieker Komárno.

Džudisti TJ Sokol Prievidza sa 
predstavili na medzinárodnom 
turnaji Kup Jadrana. V chorvát-
skom Splite, v konkurencii borcov 
z Českej republiky, Maďarska, 
Bosny a Hercegoviny, Macedón-
ska, Čiernej Hory, Rumunska, 
Bulharska, Ukrajiny, Sloven-
ska a domáceho Chorvátska si 
vybojovali osem medailových 
umiestnení.
VÝSLEDKY Prievidžanov: 
kategória mini žiakov: 1. De-
nis Škultéty (do 30 kg), 5. Alex 
Guláš  (do 30 kg).  Starší žiaci: 
2. Ján Matiaš (do 46 kg), 4. Matej 
Škultéty (do 50 kg), 5. Marek 
Tubl (do 50 kg). Dorastenci: 
1. Ján Matiaš (do 46 kg), 1. Šte-
fan Matiaš (do 60 kg), 2. Matej 
Škultéty (do 50 kg). Juniori: 
3. Štefan Matiaš (do 60 kg). 
Muži: 2. Štefan Matiaš (do 60 kg), 
3. Juraj Svoboda (do 90 kg).

Jeden z najlepších vodných pó-
listov Slovenska v posledných 
rokoch, Peter Nižný, sa vracia 
na hornú Nitru. 

Odchovanec nováckeho vodného 
póla, a najlepší slovenský vodný 
pólista za roky 2005 a 2009, pô-
sobil v ostatných štyroch sezó-
nach v tíme ČH Hornets Košice, 
predtým viac rokov potvrdzoval 
svoje kvality v zahraničí.
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Športový servis

Basketbal

Džudo

Vodné pólo 

Z Prievidzského okresu pochádzajú 
viacerí kvalitní vzpierači, dvaja 
z nich sú aj aktuálnymi sloven-
skými reprezentantmi. Jednou je 
Čereňanka Eleonóra Gogorová, 
druhým Prievidžan Michal Beláň. 
Ten sa k vzpieraniu dostal viac-
-menej náhodou, nikdy nesníval 
o vzpieračskej kariére.
„Pozvali ma z Trenčína na prijí-
macie skúšky na strednú športovú 
školu, zrejme na základe mojich 
výsledkov v silových testoch. Vždy 
ma bavilo posilňovanie, no dovtedy 
som sa venoval hlavne futbalu, kto-
rý som aj súťažne hrával za Cigeľ. 
Vzpieranie, ktoré mi v Trenčíne 
predstavili, ma však zaujalo, zrejme 
mi bolo súdené. I keď si vyžaduje 
veľa driny, nikdy som túto voľbu 
neoľutoval,“ prezradil 25-ročný 
Michal Beláň, ktorý pôsobí v Dukle 
Banská Bystrica. Svoj dosiaľ najlep-
ší medzinárodný výsledok dosiahol 
v roku 2008, kedy bol v Taliansku 
na majstrovstvách Európy desiaty.

Opäť majstrom Slovenska
Nedávno si rodák z Cigľa pripí-
sal na konto ďalší seniorský titul 
majstra Slovenska vo vzpieraní. 

V Košiciach v kategórii do 62 kg 
v dvojboji zvládol 225 kilogramov: 
100 v trhu a 125 kg v nadhode. Tieto 
výkony mu stačili na suverénne 
víťazstvo. „Ziskom zlatej medaily 
som dosiahol svoj cieľ, no výkon 
nebol optimálny. Po súťažnej pre-
stávke som trénoval len tri týždne, 
a tak mám čo dobiehať. Verím, že 
sa budem postupne zlepšovať a for-
mu vygradujem najmä na svetový 
šampionát, ktorý sa bude konať 
v novembri v Paríži. Tam sa 
bude bojovať o miestenky 
na olympiádu do Londýna,“ 
prezradil Michal Beláň a následne 
priblížil svoje ambície na šampi-
onáte. „Čo sa týka umiestnenia, 
ťažko odhadovať, aká početná 
a kvalitná konkurencia sa v mo-
jej kategórii zíde. Za 25. miesto 
je jeden získaný bod, každá vyš-
šia priečka znamená viac bodov. 
Rád by som ich, samozrejme, 
vybojoval čo najviac a podal výkon 
na hranici svojich možností. Ideálne 
by bolo, keby som prekonal svoje 
osobné rekordy. Spokojný by som 
bol snáď s výkonmi v trhu 120 kg 
a v nadhode 150 kg,“ uviedol vzpie-
rač z Prievidze, ktorého aktuálnym 

maximom je 112 kg v trhu a 139 
v nadhode.

Beláňov sen
Snom Michala Beláňa je účasť 
na olympiáde v Londýne. Práve 
k splneniu tejto ambície smeruje 
jeho posledné niekoľkoročné úsilie. 
No sám si uvedomuje, že dostať sa 
na toto vrcholné športové podujatie 
nebude jednoduché. „Veľa bude 
záležať od nášho slovenského tímu 
a potom aj od samotného reprezen-
tačného trénera. U vzpieračov je 
taký systém, že od výsledkov celého 
reprezentačného tímu na kvalifi -
kačných pretekoch, ktorými sú maj-
strovstvá sveta a Európy, sa odvíja 

počet miesteniek na olympiádu. Ak 
by sa nám podarilo vybojovať štyri 
postupové miesta, bol by to veľký 
úspech. O tom, kto by sa následne 
predstavil za Slovensko na olympij-
ských hrách, by rozhodoval tréner. 
Preto je pre mňa podstatné svojimi 
výkonmi presvedčiť trénera, že 
mám na to, aby som v Londýne po-
dal plnohodnotný výkon a dosiahol 
solídny výsledok,“ dodal Michal 
Beláň, ktorého pred majstrovstvami 
sveta čaká ešte niekoľko sústredení 
a pretekov.

-Branislav Bucák, foto: archív MB

Beláň má ďalší majstrovský titul, teraz sníva o olympiáde
Vzpierač Michal Beláň by sa rád predstavil na olympiáde v Londýne. 
Ambiciózny Prievidžan sa pripravuje na majstrovstvá sveta v Paríži, 
ktoré sú kvalifi káciou na olympijské hry.

Michal Beláň sa dostal k vzpieraniu viac-menej náhodou. 

Už 39. ročník tradičného podujatia 
v rýchlostnej kanoistike zorganizo-
vali vodácki nadšenci z KRK No-
váky na stojatej vode miestneho 
jazera. O tom, že ich kvalitná práca 
v príprave i v samotnom preteku je 
hodnotená veľmi vysoko, netreba 
ani na chvíľu pochybovať. Táto 
skutočnosť o to viac teší, keďže 
všetci dobre vieme, aká ťažká je 
situácia v slovenskom športe. Pri 
spätnom pohľade do výsledkových 
listín bijú do očí také mená ako Peter 
Páleš, Slavomír Kňazovický, Juraj 
Filip, Radoslav Rus, Róbert Erban, 
Ivana Kmeťová, Martina Kohlová 
a mnoho ďalších, ktorí preslávili 
slovenskú kanoistiku na najvyšších 
svetových fórach. Každý z nich má 
naisto v pamäti uložené chvíle, keď 
na nováckej vode museli pre úspech 
skĺbiť silu, dokonalú techniku a pre-
cítenie jednotlivých záberov.

Preteky, ktoré majú cveng
Stačí sa pozrieť na štartovné listiny 
jednotlivých kategórií: 309 súťažia-

cich z 19 oddielov z celej republi-
ky! V poslednom desaťročí ťažko 
skúšané mestečko privilo na svoju 
hruď s typickou srdečnosťou všet-
kých – od vodáckeho „poteru“ až 
po „staršinov“ tohto náročného špor-
tového odvetvia. O tituly sloven-
ských šampiónov bojovali 11 – 12 
roční žiaci i veteráni na rovnakých 
tratiach: 2 000 a 500 metrov. Preteky 
však mali aj kvalifi kačnú príchuť 
v ženských kategóriách K1 a K2,  
na 200 a 500 metrov. Tu sa pádlovalo 
o miestenky na augustový svetový 
šampionát v maďarskom Szegede. 
No ani v ostatných kategóriách sa 
nejazdilo len tak o fazuľky. Prestíž je 
koľkokrát viac ako medaila. O tom 
by mohli hovoriť zase takí pretekári 
ako Peter Gelle, Gábor Jakubík, 
Marián Ostrčil či Ľubomír Hagara. 
Na ich skalpy doslova poľujú súperi 
v každej jednej jazde.

Úspešní domáci
Z výsledkov pretekárov KRK No-
váky vyberáme tie najzaujímavej-

šie. Na trati dlhej 2 000 metrov sa 
v K1 11-ročných dievčat na 2. mieste 
umiestnila Mariana Plevková a tretia 

skončila Petra Mišáková. V rovnakej 
disciplíne 9-ročných dievčat bron-
zové umiestnenie patrilo aj Romane 
Jakubisovej. Piate miesto si vypád-
lovala Lucia Oršulová v kategórii 
12-ročných. Medzi 11-ročnýmí 
chlapcami suverénnym spôsobom 
štart-cieľ zvíťazil Matúš Jedinák. 
V K2 medailové umiestnenia len 
„o chlp“ ušli dvojiciam: Lucia Oršu-
lová – Gabriela Uhlárová a Matúš Je-
dinák – Martin Zgančík. Na kratšej 
500-metrovej trati bolo na stupňoch 
víťazov ešte veselšie. Z prvého mies-
ta sa radovali v K1: Denis Mišák, 
Jakub Ďuriš a Lenka Oršulová. Zo 
striebra sa radovala Nikola Zatĺka-
jová a z bronzu Patrícia Drienovská, 
táto dvojica v K2 dokonca zvíťazila, 
a napokon štvrté skončili: Alexandra 
Lamošová – Veronika Mokrá. Ka-
jak na  dvestovke dopravil do cieľa 
na treťom mieste Miroslav Zaťko. 
V kategórii veteránov C1 na 500 
metrov sa nedal zahanbiť ani Milan 
Šišmiš, ktorý so svojím kanoe preťal 
cieľovú fotobunku taktiež ako tretí. 

U žien sa v špičke natrvalo etab-
lovala 19-ročná Lucia Mištinová, 
ktorá v sólových disciplínach na 200 
i 500 metrov skončila dvakrát štvrtá, 
na päť kilometrov dokonca druhá, 
a v K2 spolu so Simonou Šamkovou 
(Piešťany) boli dva razy dekorované 
striebornými medailami.

Hviezdami Kmeťová a Gelle
Absolutórium za svoje predvedené 
výkony si zaslúži medzi ženami 
26-ročná rodáčka z Bojníc, odcho-
vankyňa nováckej kanoistiky, Ivana 
Kmeťová. Svoje súperky v každej 
jazde vystavuje do role štatistiek, 
a tie sa jej dívajú akurát tak na chr-
bát. Päť zlatých (3-krát v K1, a 2-krát 
v K2) hovorí jasnou rečou. Medzi 
mužmi si obdobne počína Peter Gel-
le z Dukly Trenčín. Ten sa môže 
pochváliť štyrmi zlatými a jednou 
striebornou medailou. Nováckym 
trénerom, a isto aj ostatným fanú-
šikom, pomastili bruchá svojimi 
výkonmi aj odchovanci Ľubomír 
Hagara a Ľubomír Beňo. 

-ls, foto: autor

Paráda na Nováckej päťstovke
Plný areál vodákov, trénerov, divákov – kajaky, kanoe, pestrofarebné 
stany a medzitým príjemne elektrizujúca atmosféra z očakávaných 
súbojov – život v okolí lodenice pulzoval nadoraz.

Ivana Kmeťová č. 76, odchovankyňa KRK Nováky, suverénne kraľuje ženskej kanoistike.
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Odchovanec prievidzského ho-
keja Andrej Sekera predĺžil 
s Buffalom zmluvu o 4 roky, 
počas ktorých zinkasuje jede-
násť miliónov dolárov.

Slovenský hokejový reprezentant 
Andrej Sekera sa napokon do-
hodol na novej zmluve s tímom 
kanadsko-americkej NHL Buf-
falom Sabres ešte pred termínom 
arbitráže. Prievidzský rodák po-
čas prvého roka kontraktu zarobí 
4,25 milióna amerických dolárov 
(USD), v druhom zinkasuje 3,25 
milióna USD, posledné dva roky 
zmluvy to bude po 1,75 milióna 
USD. Sabres sú zatiaľ jedinou 
Sekerovou zastávkou v NHL, 
za tento klub od roku 2006 odo-
hral v základnej časti 233 du-
elov s bilanciou 12 gólov a 55 
asistencií.

-bb

Vynikajúci výsledok vybojoval 
na Masarykovom okruhu v Brne 
v pretekoch seriálu FIM Cup Su-
perstock 1 000 motocyklový pre-
tekár Tomáš Svitok. Mladý Se-
bedražan skončil na jedenástom 
mieste a pripísal si tak päť bodov 
do priebežného hodnotenia. 

- kar

K tradičným turistickým podu-
jatiam, ktoré sa konajú v na-
šom okrese, patrí aj Stretnutie 
pri prameni rieky Nitry, ktoré 
organizuje Klub slovenských 
turistov Horná Nitra, Regio-
nálna rada KST a MO Matice 
slovenskej Prievidza.

„Tento rok sa konal už 13. roč-
ník podujatia. Každoročne naň 
chodí viac ako stovka turistov, 
no tentoraz ich bola len polovi-
ca. Zrejme viacerých odradilo 
nie príliš ideálne počasie,“ pre-
zradil podpredseda Regionálnej 
rady Klubu slovenských turis-
tov Milan Lomnický, ktorého 
potešilo, že medzi turistami 
nechýbali ani mladí ľudia. Pre 
účastníkov boli pripravené dve 
trasy: jedna s dĺžkou 11,5 km 
a druhá s dĺžkou 9,8 km. Dlhšia 
začínala v Rajeckej lesnej, druhá 
vo Fačkovskom sedle. Turisti 
sa následne spojili na vrchole 
Kľaku a spolu zišli k prameňu 
rieky Nitry. „Pri prameni rieky 
Nitra, ako aj na začiatku poduja-
tia, sme si pripomenuli príchod 
vierozvestcov Cyrila a Metoda 
na Slovensko, ako aj dôležitosť 
ich práce a poslania. Takisto sme 
si nezabudli zdôrazniť fakt, že 
rieka Nitra je národnou riekou,“ 
zakončil Milan Lomnický.
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Športový servis

Hokej 

Motošport

Turistika

V Nedožeroch-Brezanoch sa konal 
už 20. ročník podujatia zapísaného 
v Knihe slovenských rekordov: 
24-hodinového nonstop basketba-
lu medzi nedožersko-breziansky-
mi amatérmi (NBA) a výberom 
Pdbasketu. Zápas sa začal prvý 
júlový víkend v sobotu presne 
o 12.00 hod. a končil v nedeľu na-
poludnie. Priebežný stav súboja 
bol dlho vyrovnaný, no po polnoci 
naklonili Prievidžania misky váh 
výrazne na svoju stranu. O pia-
tej ráno už viedli 1 704 : 1 339 
a o víťazovi stretnutia bolo viac-
-menej rozhodnuté. Výber Pdbas-
ketu napokon triumfoval pomerom 
2 549 : 2 072 a vyrovnal priebežný 
stav série na 9 : 9 (prvé dva ročníky 
odohrali nedožersko-brezianski 
amatéri medzi sebou, pozn. redak-
cie). „Tento raz sme náš vzájomný 
zápas vyhrali vyšším rozdielom. 
Bolo to spôsobené tým, že sme mali 
vyšší počet hráčov, a rozložili sme 
si tak lepšie sily na nočné hodiny. 
Kým v minulosti bol veľký záujem 
hrať najmä za tím nedožersko-bre-
zianskych amatérov, tento raz sa 
to otočilo. Mali sme viac ako 50 
hráčov, niektorých záujemcov sme 
museli dokonca ,prehodiť‘ do do-
máceho tímu,“ prezradil Milan Ki-
ripolský, dlhoročný kapitán Výberu 
Pdbasketu. 

Organizátori po skončení súboja 
vyhlásili najužitočnejších hráčov 
oboch tímov. Toto individuálne 
ocenenie si prevzali Filip Majerčák 
(NBA) a Dušan Doubek (výber 
Pdbasketu).

Nastúpili aj extraligisti
Dvadsaťštyrihodinový nonstop 
basketbal má veľkú obľubu aj 
u extraligových hráčov. Za tím 
NBA tento rok nastúpili: Martin 
Bílik, Martin Biňovský, Vladimír 
Paraík, Viliam Ridzoň, Daniel 
Boor, za výber Pdbasketu: Ondrej 
Haviar a Roman Vido. Prievidz-
ský basketbalista Viliam Ridzoň 
si z konečnej prehry veľkú hlavu 

nerobil, výsledok nebol pre neho 
najpodstatnejší. „Prehra ma vôbec 
nemrzí, skôr to, že podujatie stráca 
svoju úroveň a prestíž. Bývala to 
športová udalosť nášho regiónu, 
na ktorej sa zišli všetci, ktorí mali 
niečo spoločné s basketbalom. 
Už to tak nie je, no aj tak sa do Ne-
dožier-Brezian vždy rád vraciam. 
Môžem tu stretnúť bývalých spo-
luhráčov a kamarátov, ktorých 
celý rok nevidím,“ prezradil skúse-
ný extraligový hráč, ktorý na 24-ho-
dinový nonstop zápas chodí od roku 
1995. Odvtedy vynechal len jediný 
ročník, a to pre svadobnú cestu.

Počasie im neprialo
Divácky atraktívne podujatie mier-
ne skomplikovalo počasie. Viac 
ako deväť hodín sa pre dážď mu-
selo odohrať v miestnej telocvični 

základnej školy. „Tento rok bolo 
snáď najhoršie počasie v histórii 
tohto tradičného podujatia. Nepa-
mätám si, že by sme niekedy museli 
až toľko hodín hrať v telocvični, 
v ktorej sa konal aj záverečný ce-
remoniál. Vonku je to predsa len 
atraktívnejšie nielen pre samotných 
hráčov, ale aj divákov,“ povedal 
Milan Kiripolský.

Chystajú zmeny
Nedožersko-brezianske podujatie 
má za sebou jubilejný 20. ročník. 
Ďalší už bude zrejme čiastočne 
zmenený, organizátori zvažujú pre 
jeho zatraktívnenie určité úpravy 
v programe. „Máme za sebou 20 
krásnych ročníkov, no cítime, že si 
toto podujatie vyžaduje nejaké zme-
ny. Už teraz hrali dve hodiny žiaci 
z miestnej základnej školy proti 
mladíkom z BC Prievidza Mládež. 
Radi by sme dali mládeži z nášho 
regiónu aj viac priestoru. Nemusela 
by to byť jediná zmena, nechajte sa 
prekvapiť,“ zakončil Martin Mokrý, 
starosta Nedožier-Brezian.

-Branislav Bucák, foto: bb

24-hodinový nonstop zastihlo najhoršie počasie v histórii

Hráči výberu Pdbasketu vyhrali po 24 hodinách nad nedožersko-
-brezianskymi amatérmi 2 549 : 2 072 a vyrovnali tak celkové skóre 
basketbalových duelov na 9 : 9.

Účastníci jubilejného 20. ročníka 24-hodinového nonstop basketbalu.

VÝSLEDOK:
NBA – výber Pdbasketu 2 072 
: 2 549
Stav po jednotlivých hodinách: 
12. h – začiatok, 13. h – 119 : 99, 
14. h – 223 : 200, 15. h – 328 : 320, 
16. h – 402 : 411, 17. h – slávnost-
né otvorenie, 18. h – 468 : 494, 
19. h – 514 : 561, 20. h – 623 : 645, 
21. h – 715 : 747, 22. h – 811 : 851, 
23. h – 902 : 977, 24. h – 978 : 
1 047, 1. h – 1 038 : 1 105, 2. h – 
1 065 : 1 256, 3. h – 1 129 : 1 401, 
4. h – 1 233 : 1 521, 5. h – 1 339 
: 1 704, 6. h – 1 456 : 1 852, 7. 
h – 1 557 : 1 953, 8. h – 1 674 : 2 
104, 9. h – 1 757 : 2 235, 10. h – 1 
881 : 2 315, 11. h – 1 956 : 2 406, 
12. – 2 072 : 2 549.
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novinky24 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 30. 7. 2011 
na adresu redakcie: 14 press, spol.
s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 
Traja výhercovia získajú tri  5 eurové 
poukážky na nákup v predajni  Váš 
šperk Hviezdoslavova 3 (pod budovou 
Priemstavu).Výhercovia krížovky z č. 
11 z Noviniek z okresu Prievidza sa sta-
li: Anna Vojčíková , Renáta Kulichová  
a Viktor Vavruška. Gratulujeme, ceny 
si môžu prevziať v redakcii na ul. G. 
Švéniho 8 v Prievidzi, oproti Okresnému 
súdu v budove bývalej vojenskej správy 
na 1. poschodí.
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PD 12/2011Lúštite krížovku a vyhrajte!
výrok
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prvok
chôdze
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(nem.skr.)

týkajúca
sa sovy predložka koniec

tajničky rozrývať

�

�

poľské
mesto

famílie

týkajúca
sa osy

ruská
rieka
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mužské
meno

skratka
staršieho

severský
paroháč

turecké
mužské
meno
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oči
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zväzok
slamy

rozmanitá

veľké,
nie malé

polo-
drahokam

časť
úst

menšia
herecká
úloha

odla-
movať

poslaná,
zaslaná

jedna
z

planétok
trochu
zaťať

súzvuky
tónov
slina
(zdrob.)

správa,
chýr

určite

kráčajú

osobné
zámeno

Horská
služba
vlastnilo

pletie

skratka
na
recepte

odborník
na Arábiu
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tajničky

našetri

sadenice
(nár.)

vysádzali

malé oje

polia

statampér
(zn.)
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1000 kg

rímskych
549

nemecká
rieka
poistka,
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citosl.
výsmechu
patriaci
Alekovi

značka
lyží

súkam
nite

podliak
(v češ.)
meno
Olympie

poobzerať

značka
hliníka

solmiz.
slabika
mužské
meno

modifiká-
cia
stavba
nad
riekou

príjemne

popíjaj

experi-
ment
zlietnu

spoznal

puká

MPZ
Poľska
2. časť
tajničky

bolestivá
zdurenina
saním
odobral

oblečú,
zaodejú

poorala

vydesil sa

bodavý
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český
herec
pulzuje
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