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Roman Hlaváč
poslanec volebného obvodu č. 2

Jeho život je úzko spojený s mestom 
Prievidza a sídliskom Píly II, kde 
býva. Po vyštudovaní Strednej prie-
myselnej školy strojníckej v Marti-
ne začal pracovať v podniku HBP,
a. s., BME, o. z., kde prešiel rôz-
nymi vedúcimi a riadiacimi funk-
ciami. Kvalifi káciu si zvyšoval 
na Obchodnej fakulte ekonomickej 
univerzity v špecializácii Obchod 
a marketing. V súčasnosti pokračuje 
v štúdiu na Technickej  univerzite 

v Košiciach na Fakulte BERG. Vo 
svojom voľnom čase, ktorého je, ako 
vraví, čoraz menej, sa aktívne venuje 
športu, hráva amatérsku tenisovú 
ligu, relaxuje pri futbale, nohejba-
le a bicyklovaní. Pri športe si tak 
dobíja potrebnú energiu. Je členom 
mestskej rady, predsedom komisie 
dopravy, výstavby, územného plá-
nu a životného prostredia, členom 
Komisie daní, poplatkov, obchodu, 
služieb a ochrany verejného poriad-
ku, členom Komisie na prešetrenie 
sťažností proti činnosti poslanca, 
primátora a hlavného kontrolóra 
mesta. „Verejnú činnosť chápem 
ako službu obyvateľom, nakoniec, 
prácu každého poslanca najlepšie 
zhodnotia jeho voliči. Želám si, aby 
každý obyvateľ pocítil, že je potrebný 
a jeho názor je dôležitý,“ charakteri-
zoval Roman Hlaváč.

Vízie do budúcnosti
Cítim sa v Prievidzi doma a chcem 
tu za sebou zanechať niečo z toho, 
čo som sa naučil. Svojou poslanec-
kou činnosťou mám v pláne pomôcť 
nasmerovať aktivity mesta tak, aby 
sa nám tu žilo príjemne s dôrazom 
na kvalitu života pre seniorov, ale aj 
pre rodiny s deťmi. Ako predseda 
jednej z najnáročnejších komisií som 

si vedomý toho, kde sú najväčšie 
problémy mesta. Sú to chýbajúce 
fi nancie, nedostatočná infraštruktúra, 
nenapojenie ciest na hlavné dopravné 
ťahy a s tým nezáujem investorov 
o danú lokalitu. Spolu s vedením 
mesta vyvíjame obrovské úsilie 
na vybudovanie obchvatu mesta, 
rýchlostnej cesty R2 a pritiahnutie 
potenciálnych investorov. Taktiež 
nesmieme zabúdať na nelichotivý 
stav našich chodníkov a ciest, kto-
rých oprava a údržba bola v minulom 
období žalostná. Postupne v rámci 
zvýšenia bezpečnosti osvetľujeme 
priechody pre chodcov. Pracujeme 
na novom systéme parkovania v cen-
tre mesta, hľadáme možnosti budova-
nia parkovacích miest na sídliskách. 
Plne podporujem aktivity mesta pri 
vyhľadávaní nových investorov, bu-
dovanie nájomných bytov zo štátneho 
fondu rozvoja bývania pre mladé 
rodiny, čím by sme zastavili odchod 
obyvateľov z mesta. Túto prácu be-
riem ako poslanie a som otvorený ná-
padom a postrehom od všetkých ľudí. 
Pevne verím, že spoločnými silami 
sa nám podarí dosiahnuť spoločný 
cieľ, aby naše mesto napredovalo 
a žili v ňom spokojní obyvatelia.

-vrb
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14. 7.
 Služobná cesta do partnerského mesta Jastrzebie - Zdrój 
v Poľsku, výmena skúseností v oblasti správy a prevádzky 
športovísk, kultúrnych zariadení a činnosti exekutívy.
15. 7.
 Pracovné rokovanie s vedúcim právnej kancelárie zamerané 
na aktuálne právne problémy mesta,
 pracovný obed s primátormi mesta Martin a Banská Bystrica, 
výmena skúseností z činnosti a fi nancovania samospráv.
18. 7.
 Pracovné rokovanie s riaditeľkou KaSS s dôrazom na plán 
kultúrnych akcií,
 stretnutie s vedúcim právnej kancelárie mesta vo veci práv-
nych vzťahov spoločnosti TEZAS, s. r. o.,
 stretnutie s jubilujúcim zamestnancom mestského úradu,
 stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo sedem 
obyvateľov mesta Prievidza.
19. 7.
 Pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta o ukončení 
kontroly v SAD Prievidza, a. s., vo vzťahu k MHD,
 informatívne pracovné stretnutie s Ing. Miroslavom Kňaž-
kom zo spoločnosti Moody ś Praha týkajúce sa hodnotenia 
ratingu mesta,
 návšteva redakcie Pardonu v Topoľčanoch, konzultácie ohľa-
dom uverejňovania informácií o meste v reklamnom periodiku,
 stretnutie s poslancom MsZ Ing. Martinom Bugárom vo veci 
problémov VVO č. 3.
20. 7.
 Stretnutie s Mariánom Daubnerom, poradcom pre drogové 
a iné závislosti, o možnosti nájmu priestorov na činnosť,
 pracovné rokovanie so zamestnancami referátu stavebného 
poriadku na MsÚ o aktuálnych problémoch výstavby,
stretnutie s pánom Kriškom, predsedom spoločenstva vlast-
níkov bytov, ohľadom riešenia problémov vlastníkov bytov,
 prijatie zástupcov basketbalového klubu, ktorí informovali 
o problematike fi nancovania 1. ligovej sezóny 2011/2012,
 stretnutie so zástupcami SOŠ polytechnická v súvislosti 
s vyradením zo siete škôl,
 rokovanie so zástupkyňou Materského centra Slniečko 
ohľadom nájmu v mestských priestoroch.
21. 7.
 Stretnutie s vedúcou odboru školstva a starostlivosti o občana 
ohľadom aktuálnych problémov v oblasti školstva a sociálnej 
sféry v meste,
 stretnutie s investorom v súvislosti s výstavbou nájomných 
bytov na sídlisku Necpaly,
 pracovná cesta na Krajský stavebný úrad do Trenčína.
22. 7.
 Informatívne rokovanie s Ing. M. Součkom, členom komisie 
MsZ, o aktuálnych problémoch dopravy v Prievidzi,
 otvorenie mestského trhoviska na Hviezdoslavovej ulici,
 rokovanie s konateľom spoločnosti UNIPA, s. r. o., v súvislosti 
s problémami pri rekonštrukcii Zimného štadióna v Prievidzi.
25. 7.
 Stretnutie s vedúcou organizačného a personálneho oddele-
nia MsÚ ohľadom organizačných zmien na mestskom úrade,
 stretnutie s vedúcou oddelenia výstavby a verejných prác 
MsÚ o aktuálnych problémoch oddelenia a na úseku staveb-
ného poriadku v meste,
 stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo sedem 
obyvateľov mesta Prievidza,
 informatívne stretnutie s veľvyslancom SR v Kuvajte.
26. 7.
 Účasť na rokovaní Rady ZMOS v Bratislave.
27. 7.
 Riešenie aktuálnych problémov v miestnej časti Malá Lehôtka 
za účasti poslanca J. Ohradzanského,
 stretnutie so zástupcom rádu piaristov o problémoch súvisia-
cich s rekonštrukciou pešej zóny na Ulici A. Hlinku, 
 stretnutie s vedúcim ekonomického odboru MsÚ o príprave 
druhej úpravy rozpočtu mesta v roku 2011,
 pracovné stretnutie s poslancami prímestských častí Ing. M. 
Drozdom, J. Ohradzanským a K. Čičmancovou o úprave gra-
fi konu MHD od 1. 9. 2011.
28. 7.
 Stretnutie so zamestnankyňou na úseku verejného obstará-
vania o prvej uskutočnenej verejnej aukcii,
 pracovné rokovanie so zástupcom riaditeľa zariadenia
pre seniorov ohľadom aktuálnych problémov v zariadení,
 stretnutie so záujemcom o kúpu pozemkov v priemyselnom 
parku,
 pracovné stretnutie s vedúcou odboru výstavby a regionál-
neho rozvoja MsÚ o otázke zmluvných vzťahov a výkonov
pre mesto Prievidza z TEZAS-u, s. r. o.

Z otázok nielen našich čita-
teľov, ale tiež zo stránkové-
ho dňa primátorky vyplynula 
nasledujúca otázka: za akých 
podmienok sa môžu chovať psy 
v bytovom dome, resp. v byte?

Všetci obyvatelia mesta Prie-

vidza sa pri chove psov riadia 

VZN č. 66/2002 o držaní psov 

na území mesta Prievidza, ktoré 

vychádza zo Zákona č. 208/2002 

Z. z. a ktorým sa upravujú nie-

ktoré podmienky držania psov. 

Zákon č. 39/2007 o veterinárnej 

starostlivosti, tretia časť, §17, 

ods. 5: vlastník alebo držiteľ 

zvieraťa je povinný na vlastné 

náklady pri vnímavých mäso-

žravých zvieratách starších ako 

tri mesiace zabezpečiť vakciná-

ciu a každoročnú revakcináciu 

proti besnote, a zabezpečiť bez 

meškania veterinárne vyšetrenie 

zvieraťa, ktoré poranilo človeka, 

ako aj zabezpečiť vyšetrovanie 

a vakcináciu zvieraťa podľa jeho 

fyziologických a biologických po-

trieb. Ak mali obyvatelia na mysli 

podmienky pred chovom psa, 

ako napr. maximálny počet psov 

v  byte alebo bytovom dome, 

veľkosť a počet psov na metráž 

bytu, súhlas susedov s chovom 

psa a podobne, takéto podmien-

ky neupravuje žiadny zákon ani 

nariadenie. Obyvatelia si môžu 

stanoviť vlastné pravidlá v domo-

vom poriadku, ale v prípade, že 

dôjde k porušeniu, je toto právo 

nevymožiteľné. Ďalšou kapito-

lou je, či na základe podmienok, 

v ktorých zviera žije, nie je týrané. 

V drvivej väčšine prípadov sú až 

nadštandardné, lebo sú to milá-

čikovia rodín, no môžu sa nájsť aj 

prípady, kde psy trpia, a to hlav-

ne vtedy, keď nie sú pravidelne 

venčené, v bytoch sa chovajú iné 

ako bytové plemená psov (po-

ľovné, športové, strážne, bojové 

a pod.). Tieto majú veľký tem-

perament a byt nie je vhodným 

chovným priestorom. Takéto psy 

jednoznačne potrebujú výbeh, 

čo im ani ten najlepší chovateľ 

v byte nemôže zabezpečiť.

Na základe požiadaviek našich čitateľov a ústretovosti Kataríny Macháčkovej sme 
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. 
Odpoveď na dnešnú otázku zaujíma viacerých čitateľov a týka sa chovu psov.

Vy sa pýtate, primátorka odpovedá

Ešte na konci júla prijala 
prievidzská primátorka de-
legáciu z partnerského mesta 
Jastrzębie-Zdrój.

Do Prievidze zavítali v strede 
letných prázdnin poľskí partneri 
v zložení: prezident mesta Marian 
Janecki, riaditeľ kultúrneho stre-
diska Janusz Jurczak, riaditeľka 
športových a rekreačných zaria-
dení Žofi a Florek s asistentom, 
vedúci oddelenia hospodárskej 
stratégie mesta Michal Doma-
gala a ďalší zamestnanci mesta. 
Na pôde mestského domu návštevu 
prijala primátorka Katarína Ma-
cháčková spolu s ďalšími členmi 

vedenia a zamestnancami. Počas 
pracovných rozhovorov sa prítomní 
zamerali predovšetkým na mož-
nosti projektovej spolupráce a vy-
tvorenie tímov na riešenie okruhov 
spoločných záujmov. Prievidžania 
hosťom odprezentovali športoviská 
a kultúrne zariadenie. Stretli sa 
aj zástupcovia športových klubov 
a spoločne dohodli účasť našich 
športovcov na niektorých podu-
jatiach v partnerskom meste ešte 
v tomto roku. Reč bola aj o mož-
nosti prezentácie kultúry a umenia 
tohto poľského mesta v Prievidzi 
počas budúcoročných mestských 
dní a tiež recipročnej účasti ume-
leckej obce z Prievidze v Poľsku. 

Primátorka mesta Prievidza a pre-
zident mesta Jastrzębie-Zdrój veno-
vali svoje diskusie predovšetkým 
téme možnosti získania fi nancií 
z eurofondov a možnosti zapojenia 
sa do spoločných nadnárodných 
projektov.
Keďže Prievidza má eminentný 
záujem o kontakty s podnikateľský-
mi subjektmi, ktoré by mohli prísť 
do priemyselného parku realizovať 
svoje zámery, táto téma bude pred-
metom ďalších spoločných stretnutí 
na pôde oboch partnerských miest 
aj v najbližšom období.

-vrb

Navštívili nás partneri z Poľska
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Jednou z tém tlačovky zvo-
lanej primátorkou Prievidze 
na 17. augusta 2011 bola 
ekonomická situácia mesta. 
Ako uviedla, je to zásadná 
skutočnosť, o ktorej majú 
byť obyvatelia informovaní. 
Od začiatku volebného ob-
dobia sa síce podarilo znížiť 
dlh mesta o viac ako 700 tisíc 
eur, no toto pri dlhu, ktorý 
bol v závere minulého roka 

vyčíslený na 15,466 milióna 
eur, nestačí. Pre porovnanie: 
v roku 2002 úverové zaťa-
ženie mesta a mestských 
organizácií predstavova-
lo čiastku 1 102 768 eur. 
Od 31. 12. 2002 bývalé 
vedenie mesta zrealizovalo 
investičné projekty (napr. 
odkúpenie objektu OSP I. 
a OSP II., plaváreň, priemy-
selný park, bytové jednotky 

na Ciglianskej ceste atď.), 
ktoré sa fi nancovali prevažne 
z úverov. Situáciu zhoršila aj 
skutočnosť, že so zreteľom 
na neporušenie zákona o roz-
počtových pravidlách (úve-
ry nesmú presahovať 60 % 
skutočných bežných príjmov 
z predchádzajúceho roku), si 
mesto požičiavalo i na mest-
ské spoločnosti. Aj týmito 
rozhodnutiami vznikla ne-

priaznivá fi nančná situácia, 
ktorú ešte zhoršuje zvyšujúca 
sa úroková miera Euribor pri 
týchto úveroch v porovna-
ní s rokom 2010. K polroku 
2011 úroveň zadlženosti 
v súčte za mesto a mestské 
organizácie dosiahla výšku 
14 748 240 euro. Za obdo-
bie rokov 2003 – 2010 mesto 
odpredalo majetok v sume 
10 207 785 euro. Súčasne 
za uvedené obdobie boli mi-
nuté prostriedky z peňažných 
fondov cca 2 miliónov eur.
Vedenie mesta hľadá ne-

ustále možnosti, ako ušet-
riť. Prehodnocuje postupne 
zmluvné vzťahy, zvažuje, aké 
z dohodnutých služieb by si 
mesto mohlo robiť cez svoje 
spoločnosti. Aktívne vyhľa-
dáva a rokuje so záujemcami 
o pozemky v priemyselnom 
parku a tiež zvažuje odpredaj 
nehnuteľností, ktoré nie sú 
efektívne. V mnohom však 
brzdia skutočnosti že naprí-
klad, chata Mraznica nie je 
zapísaná na liste vlastníctva, 
neexistuje katalóg majetku, 
nevymáhali sa daňové nedo-

platky, neviedla sa evidencia 
daňových dlžníkov. Na tej 
už kompetentní pracujú 
a do februára 2012 dosta-
nú dotknutí vyrozumenia. 
Obraz o vývine ekonomiky 
mesta je možné urobiť si aj 
z jednoduchého príkladu. 
Kým pred ôsmimi rokmi 
malo mesto dlh jeden milión 
eur a príjmy päť miliónov, 
dnes sa tieto dve sumy vy-
rovnali a situácia i pre budúci 
rok nevyzerá lepšie.

-vrb

Úverová zaťaženosť mesta je alarmujúca
Primátorka Katarína Macháčková informovala na tlačovej besede o veľmi zlej fi -
nančnej situácii. Jedným z dôvodov je vysoká úverová zaťaženosť. Zlepšenie stavu 
nepredpokladá ani v budúcom roku.
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 Dúbravská 1, Prievidza – Necpaly
 G. Koš ala 160/11, Nováky
 538 Valaská Belá
 Hlavná 570, Nitrianske Rudno

 Moyzesova 1/2, Bojnice-Dubnica
 Tržnica Magura, Prievidza – staré sídlisko
 ¼. Ondrejova 38, Prievidza – Zapotôèky
 I. Krasku 2, Prievidza – Zapotôèky
 Matice slovenskej 12, Prievidza – Rozvoj
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 Mierové námestie 1 – 21, Handlová
 Morovnianska cesta 1, Handlová
 Vl. Clementisa 104/2, Prievidza-Sever
 Námestie SNP, Nitrianske Pravno
 Bojnická cesta 59, Kanianka
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Počas minulých mesiacov sa 
uskutočnila hĺbková kontro-
la mesta v spoločnosti SAD 
Prievidza, a. s., zameraná 
na správnosť vyúčtovania 
výšky ekonomicky opráv-
nených nákladov za rok 2010 
podľa Zmluvy o výkone vo 
verejnom záujme vo vnútro-
štátnej pravidelnej autobu-
sovej doprave (MHD). "Pri 
našej kontrole sme zistili, že 
do ekonomicky oprávnených 
nákladov boli zahrnuté nie-
ktoré náklady neoprávnene. 
Konkrétne to boli náklady 
zahraničnej pracovnej cesty, 
odmeny členov predstaven-
stva a dozornej rady a odvody, 

účtovanie pokút, odpísaných 
pohľadávok, úrokov z omeš-
kania a členských príspev-
kov," povedala Katarína 
Macháčková. Výška neopráv-
nených nákladov predstavuje 
sumu 6 703,18 €, ktorú ne-
bude musieť mesto zaplatiť 
a teda ju ušetrí. Spoločnosť 
nebude tiež v rokoch 2011 – 
2017 účtovať do ekonomicky 
oprávnených nákladov sumu 
59 973,00 €, čo predstavuje 
neuznanú výšku vyplatenej 
realizačnej odmeny súvisiacej 
so zakúpením nových auto-
busov. "Na tieto autobusy 
spoločnosť získala dotáciu, 
ale v zmluve sa zaviazala 

zaplatiť províziu a mesto sa 
na tejto provízii podieľalo," 
vysvetlila primátorka. Ústre-
tovým krokom spoločnosti 
smerujúcim k zníženiu eko-
nomicky oprávnených nákla-
dov od roku 2012 vo výške 
26 000 € je zmena v spôsobe 
uhrádzania cestovných ná-
hrad vodičom MHD v Prie-
vidzi tak, že budú dostávať 
stravné lístky. 
Ďalej sa spoločnosť SAD 
Prievidza, a.s. zaviazala, 
že zmení vnútropodnikové 
rozúčtovanie réžie tak, že po-
merná časť výnosov za pre-
nájom reklamných plôch 
autobusov bude nahradená 

vnútropodnikovým účtova-
ním výnosov za prenájom 
na stredisko 231 – MHD 
Prievidza vo výške 697,00 
€ ročne za každý používaný 

autobus, čím by sa mal zvýšiť 
výnos v sume cca o 17,5 tisíc 
€ v prospech mesta Prievidza. 
Na základe týchto skutoč-
ností sa obe zmluvné stra-

ny dohodli, že v budúcnosti 
budú podobné kontroly robiť 
priebežne počas celého roka.

-vrb, foto: autorka

Kontrola v SAD priniesla výsledky
Na základe fi nančnej kontroly, ktorá bola vykonaná u zmluvného dopravcu spoloč-
nosti SAD Prievidza, a. s., mesto ušetrí. V budúcnosti bude autodopravcu kontrolovať 
pravidelne počas celého roka.

Vlastníci bytov majú právo 
uplatňovať podnety, reklamácie 
a sťažnosti na dodávku tepla ÚK 
a TÚV a jej vyúčtovania u svojho 
správcu bytového domu. Často sa 
s týmito požiadavkami obracajú 
aj priamo na  PTH, a. s., ako do-
dávateľa tepla. Zásadou pri uplat-
ňovaní reklamácie je skutočnosť, 
že tá sa uplatňuje vždy u svojho 
priameho zmluvného partnera. 
Z uvedeného je zrejmé, že PTH,
a. s., môže vybavovať len rekla-
máciu odberateľa, ktorý je jej 
priamym zmluvným partnerom. 
Pokiaľ teda ide o vlastníkov bytov, 
tí uplatňujú reklamáciu vyúčtova-
nia dodávky tepla bytu u svojho 
správcu bytového domu (nie pria-
mo na PTH, a. s.) a v prípade, ak 
ide o reklamáciu vyúčtovania do-
dávky tepla do bytového domu, tú 
uplatňuje správca bytového domu, 
prípadne SVB. Z dôvodu obme-
dzeného priestoru tohto článku 
budeme ďalšie informácie uvádzať 
len v súvislosti s nákladmi objektu.
Náklady objektu za dodané tep-
lo pozostávajú z dvoch zložiek: 
z variabilných nákladov a fi xných 
nákladov. Výška variabilných 
nákladov je výsledkom súčinu 
nameranej (skutočnej) spotreby 
tepla na UK a TÚV na určených 
meradlách tepla na päte objektu 
odberateľa a variabilnej zložky 
jednotkovej ceny tepla. Výška 

variabilnej zložky jednotkovej 
ceny zohľadňuje výlučne priame 
náklady dodávateľa tepla spojené 
s výrobou alebo dodávkou tepla 
(najmä obstaranie energií - teplo, 
plyn, elektrina, voda a pod.). Výš-
ka fi xných nákladov (ročných) je 
výsledkom súčinu stanoveného 
regulačného príkonu odberného 
miesta odberateľa (postup výpoč-
tu regulačného príkonu upravuje 
výnos URSO) a fi xnej zložky jed-
notkovej ceny tepla. Fixné náklady 
sú fakturované mesačne v 1/12-ine 
ročného objemu fi xných nákladov. 
Po ukončení regulačného obdobia 
sa objem skutočných fi xných ná-
kladov prerozdelí pomerne podľa 
skutočne dodaného množstva tepla 
medzi jednotlivých odberateľov. 
Výška fi xnej zložky jednotkovej 
ceny zohľadňuje náklady súvisia-
ce s materiálnym, personálnym, 
fi nančným a iným režijným za-
bezpečením výroby a dodávky 
tepla, ako napr. mzdové nákla-
dy, opravy, údržba, vykonávanie 
odborných prehliadok, poplatky 
za znečistenie ovzdušia, odpisy 
zrealizovaných investícií, dane 
z nehnuteľností a pod. Niektorým 
odberateľom, ktorí okrem tepla 
na vykurovanie a tepla na ohrev 
TÚV odoberajú v rámci dodávky 
TÚV aj vodu, je fakturované aj 
vodné a stočné podľa odobratého 
množstva v jednotkovej cene sta-

novenej prevádzkovateľom verej-
ných vodovodov. PTH, a. s., ako 
každý dodávateľ tepla, je opráv-
nený fakturovať dodávku tepla 
len s použitím maximálnej výšky 
jednotkovej ceny tepla schválenej 
Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví SR (URSO). Náklady 
zohľadnené v jednotkovej cene tep-
la môžu byť uplatnené len v  štruk-
túre a výške presne vymedzenej 
výnosom URSO, a len na základe 
účtovných a daňových dokladov. 
V zmysle výnosu URSO, ktorý 
stanovuje, že dĺžka regulačného 
obdobia sa vzťahuje na obdobie 
troch rokov (2009 – 2011), PTH, 
a. s., je povinné vykonať vyúčto-
vanie nákladov za toto obdobie 
odberateľom po ukončení roka 
2011. V tejto súvislosti je dôležité 
poukázať na to, že doteraz vyko-
návaná fakturácia bola vykonáva-
ná v priebehu rokov 2009 – 2011
vo výške URSO-om schválených 
maximálnych jednotkových ce-
nách, ktoré zohľadňovali pláno-
vané (predpokladané) náklady. 
Nakoľko za obdobie rokov 2009 
a 2010 neboli skutočné fi xné nákla-
dy naplnené v plánovanom objeme, 
PTH, a. s., vykoná v rámci vyúč-
tovania za celé trojročné obdobie 
voči odberateľom vyúčtovanie 
týchto nenaplnených nákladov. 
Zjednodušene povedané – bude 
vyplácať preplatky, samozrejme, 
v pomere podľa skutočne odobra-
tého množstva tepla jednotlivými 
odberateľmi a vo výške, ktorú bude 
možné presne vyčísliť až po ukon-
čení roka 2011.

Vzhľadom na skutočnosť, že mnoho konečných spotrebiteľov, najmä 
vlastníkov bytov, má nejasnosti v oblasti vyúčtovania nákladov 
bytového domu, sa pokúsime v krátkosti poskytnúť potrebné in-
formácie, ktoré im pomôžu vytvoriť prehľad.

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., informuje:

Soboty na úrade bez efektu
Mestská rada sa dňa 9. augusta 2011 zaoberala okrem iného aj využitím služby, 
ktorú mesto poskytovalo obyvateľom počas dní pracovného voľna. Obyvatelia 
mali možnosť vybaviť si každú sobotu v Klientskom centre overenie písomností, 
zaplatiť miestne dane a poplatky. 
Pretože túto službu mimo obdobia platenia miestnych daní a poplatkov (máj – jún) 
využívalo stále menej obyvateľov, stala sa neefektívnou a fi nančne nákladnou 
pre mesto. Preto vedenie mesta z racionalizačných dôvodov rozhodlo o dočas-
nom  ukončení tejto služby. Oznamujeme preto obyvateľom, že od 15. augusta 
2011 nemá Mestský úrad v Prievidzi otvorené Klientske centrum počas sobôt.
Opätovné otvorenie Klientskeho centra počas obdobia platenia miestnych 
daní a poplatkov (máj – jún 2012) bude s dostatočným časovým predstihom 
oznámené na internetovej stránke mesta a v dostupných médiách.

Vážená redakcia,
vo vašom periodiku bol 
dňa 13. 7. 2011 uverejnený 
článok pod názvom TE-
ZAS verzus mesto. Dovoľte 
nám, konateľom spoločnosti, 
zaujať k tomuto článku sta-
novisko. V prvom rade bolo
pre nás nezrozumiteľné sa-
motné označenie nášho ob-
chodného vzťahu v polohe 
„verzus“, pričom si nie sme 
vedomí, žeby sme s mestom 
viedli naše obchodné roko-
vania v konfrontačnom du-
chu. Toto označenie možno 
chápať i tak, že vystihuje 
postavenie dvoch obchod-
ných partnerov, keď na jednej 
strane mesto ako objednáva-
teľ verejných prác a služieb 
chce pre svojich občanov čo 
najviac kvalitných služieb 
za najlepšiu cenu, na druhej 
strane dodávateľ TEZAS, 
spol. s r. o., musí ponúknuť 
výhodnú cenu, úmernú mož-
nostiam pri dodržaní poža-
dovanej kvality prác. Pre 
menej znalých tohto vzťahu 
len dovetok, že TEZAS, spol.
s r. o., je súkromná spoloč-
nosť vykonávajúca práce 
a služby len podľa dohodnu-
tého plánu jednotlivých čin-
ností, ktoré schvaľuje mesto, 
a tieto vykonáva na vlastné 
náklady. Až po odovzdaní 
objednávateľovi si vyúčtuje 
za objednanú prácu fi nančnú 
úhradu. Tak to fungovalo 15 
rokov a môžeme povedať, že 
bez vážnych problémov, čo 
nás presviedča o obojstran-
nej výhodnosti vzájomnej 
spolupráce.
V článku sa poukazuje na ne-
výhodnú súčasť zmluvy
vo vzťahu k cenám, kde 

odplata podľa dojednaných 
podmienok sa upravuje každý 
rok narastajúcim spôsobom 
vždy o hodnotu infl ačného 
koefi cientu za príslušný rok, 
ohraničeného maximálnou 
výškou 12 %. Väčšina ob-
chodných zmlúv presahujú-
cich obdobie jedného roka má 
v dojednaných podmienkach 
tento spôsob, ktorý je len 
vyjadrením časového zne-
hodnocovania meny, a teda 
neprináša žiadnej zmluvnej 
strane neprimerané výhody, 
respektíve nevýhody. Veď 
i mnohé pracovno-právne 
vzťahy medzi zamestnan-
cami a zamestnávateľmi 
v otázkach odmeňovania 
pracovníkov sa riadia takým-
to dojednaním, je to spôsob 
bežný a obvyklý.
K príkladu nárastu ceny 
o 48,8 % z titulu uplatne-
nia infl ačného koefi cientu 
za obdobie 9 rokov uvedieme 
iný príklad: od roku 2002 
do roku 2006 stúpla cena naf-
ty z 21,77 Sk/l na 32,80 Sk/l, 
čo je nárast o 50,66 %, pričom 
za rovnaké obdobie bol sú-
čet infl ačných koefi cientov 
26,5 %! Náklady na cestnú 
daň sme mali v roku 2002 
vo výške 284 000 Sk a v roku 
2007 za rovnaký počet vo-
zidiel už 560 000 Sk, čo je 
nárast o 97 %! Minimálna 
mzda (premieta sa do nákla-
dov spoločnosti) v roku 2002 
bola 4 920 Sk, kým v roku 
2007 už 8 100 Sk, čo je nárast 
o 64,6 %.
Týmto sme chceli len do-
kumentovať, že v mnohých 
prípadoch infl ačný koefi cient 
nepokrýva ani nárast nákla-
dov na prevádzku spoločnosti 

a cenotvorbu jednotlivých 
služieb.
Otázka počtu prijatých do-
datkov k základnej zmluve 
nesmerovala k zvýšeniu jed-
notkových cien, v každom 
prípade išlo len o rozšírenie 
objemu dohodnutých prác, 
ktoré vychádzali z potrieb 
mesta a jeho občanov.
Nikdy sme v uverejnených 
článkoch neuvádzali hroz-
bu prepúšťania našich za-
mestnancov, takže nevieme 
z akých zdrojov pochádza 
táto informácia, i keď musí-
me pripustiť, že pri celkovom 
znižovaní objemov našich 
prác môže dôjsť k redukcii 
pracovných miest, ale len 
na dotknutých prevádzkach 
a ich pracoviskách.
Podsúva sa nám zodpoved-
nosť za výšku stanoveného 
poplatku občanom za odpady. 
Nemôžeme s takýmto ná-
zorom súhlasiť, pretože po-
platok určuje mesto a mesto 
samo rozhoduje o tom, čo 
do poplatku zahrnie a čo sa 
prenesie na ťarchu občanov. 
Keďže máme záujem hľadať 
spoločné riešenia aj s obyva-
teľmi nášho mesta, k tejto 
téme sa v budúcnosti pod-
robnejšie vyjadríme.
Toto vyjadrenie nemá za úlo-
hu hľadať, čo nás rozdeľuje, 
ale má byť ponukou k se-
rióznemu dialógu dvoch 
zmluvných partnerov v tak 
významnej oblasti, ako sú 
služby občanom, k čomu po-
núkame našu pripravenosť.

-Ladislav Chrenko,
konateľ spoločnosti, 

Ing. Juraj Romančák,
konateľ  spoločnosti

Otvorený list spoločnosti TEZAS

Vážení obyvatelia Prievidze,

v minulom čísle periodika Novinky sme uverejnili článok, v ktorom sme vysvetlili niektoré vzťahy 

a postoje mesta voči spoločnosti TEZAS, s. r. o. V ďalších vydaniach chceme priniesť viac informácií 

týkajúcich sa tohto zmluvného vzťahu. Zároveň by sme uvítali od vás, obyvateľov a čitateľov, 

aby ste prostredníctvom e-mailu: info@prievidza.sk, vyjadrili svoje názory a otázky týkajúce 

sa zmieneného vzťahu i oboch subjektov.         Ďakujeme za spoluprácu, Katarína Macháčková.
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24. 7. 2011
Alkohol a lieky
03.35 hod. Obyvateľ mesta na tiesňovú 
linku MsP oznámil, že na Trhovej ulici 
leží na zemi opitá žena. Hliadka MsP tu 
našla ležať na zemi ženu, bosú a oblečenú 
len v spodnej bielizni. Išlo o R. F. (1978) 
zo Žiliny, ktorá bola zjavne pod vplyvom 
návykovej látky, dezorientovaná a ne-
schopná chôdze. Nevedela uviesť, ako 
sa na uvedené miesto dostala. Priznala, 
že je drogovo závislá a užila tabletky 
v kombinácii s alkoholom. Privolaná 
lekárska služba prvej pomoci ju previezla 
na ošetrenie.

27. 7. 2011
Nočné dobrodružstvo
22.45 hod. Napriek nočným hodinám si 
niekoľko skejtbordistov zvolilo nákladnú 
rampu podnikateľskej prevádzky ako 
improvizované ihrisko, spôsobený hluk 
však rušil obyvateľov mesta. Hliadka 
MsP vysvetlila trom prítomným chlap-
com ustanovenia zákona o nočnom po-
koji a za priestupok na úseku verejného 
poriadku ich napomenula.

30. 7. 2011
Zorro pomstiteľ?
00.25 hod. Obyvateľka mes-
ta oznámila, že jej manžela 
pred jedným zo zábavných 
podnikov údajne fyzicky napá-
dajú. Poškodený (1969) uviedol, 
že počas zábavy na diskotéke sa dostal 
do konfl iktu s neznámym mužom, ktorý 
ho napadol. Poškodený v prítomnosti 
manželky a dcéry odmietol k veci podať 
vysvetlenie s odôvodnením, že „si to 
vybaví po svojom“. Napriek drobnému 
poraneniu ruky odmietol lekárske ošet-

renie a z miesta odišiel. Neskôr jeho 
manželka na MsP oznámila, že manžel 
si z domu vzal dva kuchynské nože, 
s ktorými sa chcel pomstiť osobe, ktorá 
ho mala napadnúť. Príslušníci MsP za-
registrovali poškodeného, ktorý kráčal 
smerom k diskotéke. Pred hliadkou si 
sadol na lavičku a tvrdil, že žiadne nože 
pri sebe nemá – tieto však boli nájdené 
neďaleko, pohodené v tráve a neskôr 
odovzdané jeho manželke. Hliadka muža 
predviedla na MsP za účelom podania 
vysvetlenia. Nakoľko bolo orientačnou 
dychovou skúškou potvrdené, že je znač-
ne pod vplyvom alkoholu, nebolo možné 
ho k veci vypočuť.

2. 8. 2011
Nikomu nechýba?
18.15 hod. Obyvateľka mesta oznámila, 
že na sídlisku Píly sa od predchádzajú-
ceho dňa pred vchodom do domu na-
chádza zánovný bicykel, ku ktorému sa 
nikto nehlási. Hliadka MsP zistila, že ide 
o pánsky bicykel a bol prevezený na MsP.

4. 8. 2011
Maloleté toho nakradli dosť

08.25 hod. V predajni drogé-
rie v centre mesta došlo ku 
krádeži tovaru. Hliadka MsP 
na mieste zistila, že krádeže 
tovaru v hodnote 81,70 eur sa 

dopustili maloleté V. B. (1997)
a K. B. (1998). Odcudzené veci 

dobrovoľne vydali. S poukazom na vek 
páchateliek nebolo možné priestupok 
prerokovať, ich konanie však bolo ozná-
mené rodičom.

-Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza
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Nový Hyundai i40

Cena už od 21 990 €
MOTOR HOUSE, s.r.o., Opatovská cesta 3, 972 01 BOJNICE
servis 046 548 33 56, 0911 646 918, 
predaj vozidiel 046 548 33 55, 0911 646 919
www.motorhouse.sk

2,80
6,80
4,20

2,90

Na počesť padlým v Sloven-
skom národnom povstaní 
v roku 1944 je venovaná 
každoročne koncom augus-
ta pietna spomienka spojená 
s kladením vencov k pamät-
níku na Námestí slobody 
v Prievidzi. I tento rok im 
vzdali poctu na čele s ve-
dením mesta a poslancom 

Národnej rady Slovenskej 
republiky Pavlom Hladkým 
zástupcovia kultúrnych 
a spoločenských organizá-
cií. Svojou prítomnosťou 
prejavili úctu členovia Ob-
lastného výboru Slovenské-
ho zväzu protifašistických 
bojovníkov spolu s člen-
mi základnej organizácie 

v Prievidzi, zástupcovia 
ozbrojených zložiek a, sa-
mozrejme, obyvatelia.
Pomník padlým v SNP 
na Námestí slobody v Prie-
vidzi, od autorov archi-
tekta Štefana Lukačoviča 
a akademického sochára 
Rudolfa Pribiša, je monu-
mentálnou národnou kul-
túrnou pamiatkou, ktorá 
bola vybudovaná v rokoch 
1946 – 1951.

-vrb, foto: md

Položili vence k pamätníku SNP

Krátko popoludní 26. augusta sa prievidzské Námestie 
slobody stalo podľa tradície miestom pietneho aktu 
kladenia vencov pri príležitosti výročia Slovenského 
národného povstania.

 Zástupcovia mesta vzdali hold padlým v SNP pietnou spomienkou.

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.
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Komôrkové dosky | 10 mm – biela / bronz
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Riaditeľka KaSS bola 
mestom požiadaná, aby 
pripravila organizačnú 
zmenu, ktorou sa pobočky 
na Ulici J. Kráľa, A. Mišú-
ta a K. Novackého presťa-
hujú na jeseň do materskej 
budovy zriaďovateľa, t. j. 
Domu kultúry. Dôvod je 
veľmi prozaický. KaSS vy-
kazuje v posledných dvoch 
rokoch stratu, ktorá dosiahla
k 30. júnu 2011 úroveň viac 
ako 36 tisíc eur a v jej roz-
počte chýba ďalších mini-
málne 20 tisíc eur.
Vzhľadom na stav v mest-
skom rozpočte, v ktorom je 
vyčíslené, že bude chýbať
na  dofi nancovanie po-
trieb mesta k 31. 12. 2011 
minimálne 7 617 316 eur
(pre ilustráciu je to viac ako 
229 miliónov slovenských 
korún), nie je iné riešenie. 
Obyvatelia poukazujú na zlý 
stav ciest, chodníkov, nedo-

statočné kosenie, chronic-
ký nedostatok parkovacích 
miest. Chýba nám tento 
rok podľa správcov jednot-
livých kapitol 3,6 milióna 
eur na opravu miestnych 
komunikácií, 936 tisíc eur 
na opravu chodníkov, 170 
tisíc eur na vybudovanie 
300 nových parkovacích 
miest a 210 tisíc eur na ko-
senie a zeleň a výpočet by 
mohol pokračovať. Preto 
sa hľadajú rezervy všade!
A, žiaľ, postihne to aj kultú-
ru. Rovnako sa mesto muselo 
zachovať aj k športovcom 
a k ďalším nadstavbovým 
aktivitám tretieho sektora či 
rôznych občianskych zdru-
žení a spolkov.

Komu vziať
A čo nás trápi najviac, ne-
máme na rozvojové progra-
my, ani na ďalšie lavičky, 
smetné koše, okrasnú ze-

leň, kvalitnejšie osvetlenie, 
opravy na športoviskách 
a rekonštrukciu mestského 
rozhlasu. Pokiaľ by mesto, 
resp. KaSS chcelo pobočky 
knižnice zachrániť, komu 
má v rozpočte ubrať (ško-
lám?, materských školám?, 
seniorom?), aby mohol po-
skytnúť KaSS, čo mu chýba. 
Existujúce tri pobočky nám 
vytvárajú stratu 20 tisíc eur 
ročne (600 tisíc korún). Žiaľ, 
naše kultúrne zariadenie vy-
kazuje  v hospodárení také 
fi nančné straty, ktoré mesto 
nedokáže vykryť (k 30. júnu 
2011 viac ako 36 tisíc eur, čo 
predstavuje 1 milión 84 tisíc 
korún!). Jedinou možnosťou 
na jeho záchranu sú  raciona-
lizačné opatrenia. A určite to 
nie je z dôvodu neschopnosti 
či neodbornosti zamestnan-
cov, resp. riaditeľky. Pokiaľ 
sa neurobia drastické opatre-
nia, naše kultúrne zariade-

nie vykazujúce v hospodá-
rení stratu niekoľko rokov 
po sebe zo zákona zanikne. 
Preto sa natíska otázka: bude 
pre obyvateľov lepšie, keď 
mesto nebude mať svoje 
kultúrne zariadenie a bude 
nútené prenajať Dom kul-
túry nejakej agentúre  či 
inému záujemcovi? Alebo 
je výhodnejšie mať kultúrne 
zariadenie aspoň s jednou 
knižnicou?

Mesto knižnicu má
V meste našťastie existuje 
veľká, profesionálne vyba-
vená knižnica v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti TSK, ktorá 
čiastočne supluje a dopĺňa 
ponuku knižnično-infor-
mačných a výpožičných  
služieb. Názor, že knižnica 
je prirodzene zariadením, 
ktoré na svoje potreby neza-
robí, je síce pravdivý, ale to, 
že ide o neziskovú organi-
záciu, ako poniektorí tvrdia, 
je mylné. Knižnica v Prie-
vidzi vrátane jej pobočiek, 
a nielen v Prievidzi, ale aj 

v stovkách iných samospráv 
nebola a nie je nezisková 
organizácia. Knižnice sú 
spravidla zriadené zo zákona 
ako príspevkové organizácie 
podľa osobitných zákonov, 
ktoré dostávajú na svoju 
činnosť príspevok. Ten je 
závislý od rozpočtu zriaďo-
vateľa! Na dostatočný, resp. 
potrebný príspevok pre KaSS 
na jeho základné potreby 
vrátane troch existujúcich 
pobočiek knižníc (mini-
málne 330 tisíc eur ročne) 
mesto nemá a nebude mať 
minimálne najbližších päť 
rokov! KaSS aj s knižnicou 
bude existovať v skromnej-
šom režime. To je realita, 
ktorá je výsledkom „bačo-
vania“ našich predchodcov, 
ktorí mesto zaťažili úvermi 
predstavujúcimi k 30. júnu 
tohto roku objem 7 855 889 
eur (približne 236 miliónov 
korún), ktoré treba splácať! 
O to, aký osud stihne kni-
hy z pobočiek, nech nemajú 
obyvatelia obavy. S knihami 
sa bude nakladať tak, ako si 

zaslúžia, ako sa patrí s kni-
hami nakladať a ako ukladá 
zákon.

Mesto bude informovať
Postup riešenia, vrátane vy-
tvorenia minimálne troch 
výpožičných miest v mes-
te okrem budovy KaSS, 
sa pripravuje. O tom, ako 
sa bude riešiť dostupnosť 
čitateľa knižnice ku kni-
he vrátane školákov bude 
KaSS a mesto obyvateľov 
informovať prostredníctvom 
Noviniek, web stránok mesta 
a KaSS. A zrejme toto opat-
renie nebude jediné, preto-
že aj kino Baník (rovnako 
v činnosti stratové) stratí 
svoje opodstatnenie, keď OC 
Korzo dobuduje multikino. 
A aj v tomto prípade hľadá 
mesto riešenie, aby budova 
zostala na multifunkčné vy-
užitie pre kultúrne potreby 
a pritom nezaťažovala roz-
počet mesta.

-Helena Dadíková, zástupkyňa 
primátorky mesta Prievidza

Na tému rušenia knižníc v Prievidzi
Niektoré informácie sa vďaka svojmu obsahu šíria rýchlejšie ako blesk. Rovnako sa 
rozšírila aj informácia o zámere KaSS Prievidza zrušiť tri pobočky Mestskej knižnice 
Mikuláša Mišíka.

Stále sa ozývajú hlasy, že je 
ich málo. „Aj v tomto prí-
pade musíme konštatovať 
nedostatok peňazí,“ potvr-
dila zástupkyňa primátor-
ky. Správu a údržbu väčšiny 
z nich zabezpečuje pre mesto 
TEZAS, s. r. o., v rámci komi-
sionárskej zmluvy. Starajú sa 
o ich technický stav a údržbu 
podľa toho, koľko im na túto 
činnosť mesto uvoľní fi nan-
cií. V tohtoročnom rozpoč-
te je plánovaných päťtisíc 
eur. Štyri najnovšie ihriská 
má v správe UNIPA, s. r. o., 
dcérska spoločnosť mesta. 
Zakúpené boli od sloven-
ského výrobcu vyrábajúce-
ho takéto zariadenia dvad-
sať rokov. Jeho výrobky sú 
certifi kované renomovanou 
skúšobňou TÜV a spĺňajú 
Európske normy EN 1176 
a EN 1177. Samozrejmosťou 
teda je, že tieto normy stano-
vujú bezpečnostné požiadav-
ky na hracie zariadenia, ich 
skúšanie, údržbu a montáž. 
Inštalácia zariadení na síd-
lisku Mládeže vo dvore ulíc
M. Mišíka a Šumperskej, 
na sídlisku Píly vo dvore 
ulíc A. Rudnaya a Priamej, 
v lokalite sídliska Zapotôč-
ky vo dvore ulíc J. Bendíka, 
I. Krasku a P. Dobšinského, 
a napokon aj na sídlisku Sever 
vo dvore ulíc V. Clementisa 
a M. Gorkého bola vykona-
ná pod odborným dohľadom 
dodávateľa. Ten má určené 
pracovné postupy pri inšta-
lácii osobitnými výkopový-

mi a inštalačnými plánmi. 
Objavili sa však informácie 
spochybňujúce bezpečnosť 
nových detských zariadení.

Preliezačky sú bezpečné
Vedenie mesta uisťuje rodi-
čov i ostatnú verejnosť, že 
deťom na nových ihriskách 
spravovaných spoločnosťou 
UNIPA nehrozí žiadne ri-
ziko. Samozrejme, že je ich 

bezproblémové užívanie 
podmienené prevádzkovým 
poriadkom. Ten stanovu-
je podmienky bezpečnej 
prevádzky. Pokiaľ niekto 
nerešpektuje prevádzkový 
poriadok, robí tak na svoje 
vlastné riziko. Ale z hľadiska 
konštrukčného a prevádzko-
vého tu riziko nie je. Preto nie 
je dôvod na ich výmenu, to-
bôž likvidáciu, lebo aj takéto 
návrhy zazneli. Otázkou je, 
kto mal dôvod šíriť neovere-
né informácie? Pamätáme si 
na nedávne obdobie, kedy sa 

celoplošne likvidovali po síd-
liskách viaceré ihriská. Malo 
to veľmi nepriaznivú odo-
zvu. Ale išlo len o tie, ktoré 
nespĺňali požiadavky nielen 
slovenských technických no-
riem, ale ani novej európskej 
legislatívy. V súčasnej dobe 
takýto osud hrozí ešte jedné-
mu detskému ihrisku na Ulici 
M. Rázusa. To bude ale úplne 
zlikvidované až vtedy, keď sa 

nájdu zdroje na vybudovanie 
nového. „Leto ešte nedospelo 
ku koncu, a preto veríme, že 
prievidzské deti aj na tých 
nemnohých ihriskách strá-
via príjemný oddych spojený
so zábavou. Je však naším 
zbožným želaním, aby si det-
ské ihriská nemýlili obyva-
telia mesta s hygienickými 
zariadeniami pre svojich 
štvornohých miláčikov,“ 
dodala viceprimátorka.

-vrb, foto: autorka

Nové ihriská spĺňajú všetky normy
K sviatku detí odovzdala primátorka Prievidze do užívania štyri nové detské ihris-
ká. V tomto čase ich má teda mesto spolu dvadsaťsedem. Je to málo či dosť? Navyše 
podaktorí spochybňujú ich bezpečnosť.

Kto vyhral darčekový poukaz?
V minulom čísle Noviniek okresu Prievidza sme vám predstavili areál Vod-
ného sveta a prvého golfového ihriska škótskeho typu. Mali ste nám napí-
sať, v ktorej obci pri Prievidzi sa tieto areály nachádzajú. Správna odpoveď 
je Sebedražie. Vyžrebovanou víťazkou, ktorá dostane darčekový poukaz 
na aktivity vo Vodnom svete a na škótskom golfe v hodnote 84 eur, je Marta
Zubáková z Prievidze. Blahoželáme!

S takou koncepciou a pred-
stavou prišiel do Prievidze 
Ladislav Centár, aby strechu 
netradičným spôsobom do-
slova priblížil pre všetkých. 
Ešte predtým však v meste 
s baníckou tradíciou pôsobil 
v prenajatých priestoroch. 
Naposledy oproti športovej 
hale, pri čerpacej stanici 
Shell. Po šiestich rokoch 
sa rozhodol otvoriť si vlast-
né priestory. A tak na ulici 
Za depom smerom na síd-
lisko Zapotôčky vyrástla 
architektonicky zaujímavá 
budova. Vzbudzuje dojem, 
akoby jej strecha rástla zo 
zeme. Za krátky čas ju už 
stihlo oceniť množstvo 
Prievidžanov. „V auguste 
sme otvorili novú predaj-
ňu strešného centra v Prie-
vidzi, ktorá je aj najväčším 
okenným centrom na Slo-
vensku so zabudovanými 21 
strešnými oknami. Chceli 
sme tým docieliť, aby každý 
na vlastné oči videl a mo-
hol si vyskúšať napríklad 

funkčnosť strešného okna 
priamo na streche alebo 
posúdiť jeho koncepčné 
riešenie. Jednoducho po-
vedané, aby sa každý mo-
hol priamo dotknúť strechy 
a hodnoverne ju posúdiť so 
všetkým, čo k nej patrí.“ 
Filozofi ou fi rmy Centár stre-
chy - stavebniny je byť iní 
ako bežné stavebniny. Iní 
v prístupe a službách. ,,Naj-
prv sa snažíme zákazníka 
pozorne počúvať, aké má 
potreby, predstavy a čo oča-
káva od novej strechy. Radi 
každému venujeme náš čas 
a spoločne nájdeme odpove-
de na všetky otázky. Pocho-
pením očakávaní zákazníka 
a jeho predstáv dokážeme 
spoločne nájsť riešenia, kto-
ré naplnia jeho sny.“ dodáva 
Ladislav Centár.
V okresoch Partizánske 
a Prievidza, kde fi rma pria-
mo roky pôsobí, ju dobre 
pozná laická aj odborná 
verejnosť, ako najväčšiu 
a prvú špecializovanú fi r-

mu na strechy. Množstvo 
vydarených referencií re-
prezentuje dlhoročnú prá-
cu v oblasti striech. Firma 
Centár strechy - stavebniny 
vznikla v roku 1997. Cen-
trálny sklad a centrála fi rmy 
je v Partizánskom, kde sa 
na ploche 1,5 hektára nachá-
dza najširšia ponuka krytín 
v regióne. Je zakladajúcou 
fi rmou sveta striech a patrí 
do elitného klubu špeciali-
zovaných fi riem s vysokým 
štandardom služieb a zá-
roveň s najširším a najex-
kluzívnejším sortimentom. 
Strešné centrum
Prievidza: ul. Za depom, 
(tel.: 046/ 543 1111 ), prie-
vidza@centar.sk, www.
centar.sk
Partizánske: Nitrianska 
1140, tel./fax: 038/749 
7277, 0908 880 300, par-
tizanske@centar.sk

-jč, foto: Archív L. Centár

Strecha na dosah ruky

 Strešné centrum v Prievidzi Centrálny sklad a centrála v Partizánskom

N
PD

 0
24

7/
11



7SITYKON

Podujatia

11. 9. 2011 o 15.00 h v Lehote pod Vtáčnikom 

Počuli sme vrúcny hlas

Festival mariánskych pútnických piesní.

19. 9. 2011 pondelok o 16.00 – 18.00 h v sále RKC 

Prievidza
Čírenie spomienok

Osvetová kampaň venovaná alzheimerovej chorobe. Tré-

ningy pamäti. Vstup voľný.

20. 9. 2011 utorok o 16.00 – 18.00 h v sále RKC Prievidza

Čírenie spomienok

Osvetová kampaň venovaná alzheimerovej chorobe. Tré-

ningy pamäti. Vstup voľný.

21. 9. 2011 streda o 16.00 – 18.00 h v sále RKC Prievidza

Čírenie spomienok

Osvetová kampaň venovaná alzheimerovej chorobe. Tré-

ningy pamäti. Prednáška MUDr. Andreja Mihála, primára 

Neurologického oddelenia NsP Bojnice. Vstup voľný.

23. 9. – 24. 9. 2011 v RKC Prievidza a KC Bojnice

Fúzie
Festival nielen o džeze.

28. 9. 2011 na Námestí slobody v Prievidzi

Ešte dúšok leta

Kultúrno-prezentačné podujatie venované Svetovému dňu 

cestovného ruchu.

28. 9. 2011 streda 10.00 – 13.00 h na Námestí slobody 

v Prievidzi a v prípade zlého počasia v sále RKC Prievidza 

Destinácia svet

Osvetová kampaň venovaná zdravému životnému štýlu 

bez fajčenia, alkoholu a iných drog za účasti Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi, Mestskej polície 

v Prievidzi, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchran-

ného zboru Prievidza, Regionálneho úradu verejného zdra-

votníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Slovenského 

červeného kríža územný spolok Prievidza. Možnosť vyskú-

šať si promileokuliare, zmerať si CO v pľúcach pomocou 

smokerlyzera a súťaže pre deti.

30. 9. 2011 o 15.00 h v RKC Prievidza 

Mladé talenty

Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže.
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piatok 23., 
sobota 24., nedeľa 25., pon-
delok 26. septembra o 18.30 h
Dámska jazda
Rozlúčka so slobodou sa môže pekne zvrhnúť. Neplatí to len 
pre pánov, ako nás o tom presvedčila komédia Hangover (Vo 
štvorici po opici). Podobným predsvadobným martýriom 
môžu prejsť aj ženy. Nevestina kamarátka je magnetom na 
katastrofy. Dokáže aj takú jednoduchú vec, ako je výber 
svadobných šiat, premeniť na horor. (USA, premiéra, 125 
min, nevhodné do 12 rokov, uvádza Tatrafi lm)
vstupné: 2,50 €

štvrtok 29., piatok 30. septembra a sobota 1., nedeľa 
2., pondelok 3. októbra o 18.30 h Skyline
Sú bližšie ako si myslíš, nepozeraj sa hore! Los Angeles sa 
prebúdza do nového dňa. Svitanie však prichádza o dve 
hodiny skôr. Nepochádza zo slnka, ale zo zvláštnych 
strojov vznášajúcich sa nad mestom. Ľudská populácia 
je vysávaná z povrchu zeme. Život, ako ho poznáme, 
nenávratne končí .Apokaliptický sci-fi  thriller disponuje 
veľkolepými vizuálnymi efektmi. Ich autormi sú bratia 
Colin a Greg Strausovi. Pracovali aj na vizuálnych 
efektoch vo fi lmoch Avatar, Ironman, Titanic. (USA, 
premiéra, 94 min, nevhodné do 12 rokov, české titulky, 

uvádza Intersonic Film). vstupné: 2,50 €

štvrtok 1., piatok 2., sobota 3., nedeľa 4., 
pondelok 5. septembra o 18.30 hPán Popper a jeho tučniaciJim Carrey sa vo fi lme Pán Popper a jeho tučniaci vracia 

k žánru rodinnej komédie. V réžii Marka Watersa sa pred-
staví ako hlavná postava fi lmu, ktorý vznikol na motívy 
klasickej detskej knihy z roku 1938 Mr Popprers Penguins 
od Richarda a Florence Atwaterových. (USA, premiéra, 100 
min, nevhodné do 12 rokov, uvádza Tatrafi lm)
vstupné: 2,50 €

utorok 6. septembra o 18.30 hBunny a býk
Ťažko sa dá putovať, ak niekto trpí agorafóbiou. Netradičný, 
originálny a hlavne smutno-veselý roadmovie o fi ktívnom 
putovaní z Poľska do Španielska v ústrety osudovému 
býkovi.
(VB, 102 min, uvádza FK ´93 Prievidza)vstupné: 3,00 €, 2,00 €, 1,00 €

štvrtok 8., piatok 9., sobota 10., nedeľa 11., pondelok 
12. septembra o 18.30 h LidicePríbeh Lidíc je príbehom obyčajných ľudí, ktorí sa ab-

surdnou náhodou priplietli do cesty dejín. Film približuje 
osudy obyvateľov Lidíc cez medziľudské vzťahy a hlavne 
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lásku, ktorá stojí na začiatku celého príbehu. Hrajú: Karel 

Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Milan Kňažko, Jan 

Budař a ďalší. (ČR a SK, premiéra, 126 min, nevhodné do 

12 rokov, uvádza Magic Box Slovakia)

vstupné: 2,30 €
štvrtok 15., piatok 16., sobota 17., nedeľa 18., pondelok 

19. septembra o 18.30 h
Saxána a lexikon kouzel

Keď tajomná sila lexikón prebudí – svet kúziel a svet ľudí sa 

prepojí. Kráľ českých rozprávok Václav Vorlíček prichádza 

s voľným pokračovaním kultového fi lmu pre celú rodinu 

– Dívka na koštěti. Hrajú: Petra Černocká, Jan Hrušinský, 

Helena Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Josef 

Somr, Jiří Lábus, Ota Jirák, Markéta Hrubešová. (ČR, ce-

loslovenská premiéra, 90 min, nevhodné do 12 rokov, 

uvádza Film Europe)vstupné: 2,50 €

utorok 20. septembra o 18.30 h Vytie

Skvelá interpretácia nesmrteľnej básne a myšlienok 

novej beatnickej generácie je zároveň brilantným 

spracovaním búrlivého života básnickej legendy Allena 

Ginsberga a jeho súputníkov. (USA, 90 min, uvádza 

FK ´93 Prievidza)vstupné: 3,00 €, 2,00 €, 1,00 €
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Výstavy

24. 8. – 28. 9. 2011 v Galérii Regionart pri RKC Prievidza

Rudolf Cigánik: Prierez maliarskej a grafi ckej tvorby

Výber z tvorby umelca a autora najkrajších poštových 

známok pri príležitosti jeho životného jubilea.

Výstava je otvorená pondelok – piatok 9.00 – 17.00 h

Vstupné: dospelí: 0,50 €, deti a seniori: 0,33 €

19. 9. – 27. 9. 2011 o 9.00 – 17.00 h v sále RKC Prievidza

Čírenie spomienok 

Výstava foto grafi í a kufríkov pamäti z tréningov pamäti 

seniorov v rámci projektu Čírenie spomienok. Vstup voľný

31. 8. – 16. 9. 2011 v Dome kultúry Kanianka 

Úvahy v zrkadle času

Autorská výstava fotografi í Ondreja Miháľa. Krása 

fotografi í pramení z pálčivých pohľadov, veľkých rúk 

a upracovaných tiel starších dolnozemských Slovákov.

20. 9. – 30. 9. 2011 v Dome kultúry Kanianka

Moja Kanada

Výstava fotografi í dolnozemského Slováka Ondreja 

Miháľa, žijúceho v Kanade.
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sobota 17. septembra o 18.30 hTvoj snúbenec, môj milenec (komédia)
(USA, farebný, české titulky, 110 min., MP – 12)
vstupné: 2,30 €

štvrtok 22. septembra o 18.30 hPrinc a Pruďas (fantazijná komédia)(USA, farebný, slovenské titulky, 102 min., MP – 15)
vstupné: 2,20 €

nedeľa 25. septembra o 16.00 hPán Popper a jeho tučniaci (komédia)(USA, farebný, slovenský dabing, 100 min., MP – 12)
vstupné: 2,20 €

nedeľa 25. septembra o 18.30 h    Mrcha učiteľka (thriller)(USA, farebný, slovenské titulky, 92 min., MP – 15)
vstupné : 2,20 €

štvrtok 29. septembra o 18.30 hDámska jazda (komédia)(VB, farebný, slovenské titulky, 125 min., MP – 15)
vstupné: 2,20 €
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Kino Tatra Bojnice

september 2011

nedeľa 4. septembra o 16.00 h

Rango (animovaná komédia)

(USA, farebný, slovenský dabing, 107 min., MP)

vstupné: 2,00 €

nedeľa 4. septembra o 18.30 h

Vreskot 4 (horor)

(USA, farebný, české titulky, 111 min., MP – 15)

vstupné: 2,30 €

  
sobota 10. septembra 18.30 h

Týždeň bez záväzkov (komédia)

(USA, farebný, slovenské titulky, 105 min., MP – 15)

vstupné: 2,00 €

nedeľa 11. septembra o 16.00 h

Čertová nevesta (ČR, farebný, česká verzia, 101 min., MP)

vstupné: 2,20 €

nedeľa 11. septembra o 18.30 h

Odcházení (komédia)

(ČR, farebný, česká verzia, 93 min., MP – 12)

vstupné: 2,20 €

Karel

Kino Baník  
september 2011



Z mestskej matriky

od 1. do 31. júla 2011

Emil Stražovan  60
Marián Brída  75
Jozef Frnka 60
Ing. Miroslav Štorcel, 55
Jozef Grešner 54
Viera Joselová 61
Štefan Chovan 81
Augustína Richterová 90
Walter Zimmermann 72
Ing. Viktor Madaj   59
Pavel Steinhübl 79
Mária Zelenická 70
Estera Kováčová 77
Erik Chovan 35

Anna Bohušová 69
Oldrich Zajáček 76
Ján Kľunda 63
Alžbeta Daubnerová 96
Ing. Klement Mihálik  53
Margita Števicová 80
Alžbeta Šalyová 83
Michal Sloboda 0
Mária Róžová 61
Jozef Bolek 90
Vladimír Gemza 54
Oldrich Kotouč 86
Mária Malá 89

Marek Bartík a Jana  Mlyneková 

Marián Brestovanský a Alexandra Uherová 

Tibor Cagáň a Petra Malinovská 

Pavel Ferenčik a Andrea Staňová 

Andrej Fiľo a Alexandra Pavláková 

Ondrej Fronc a Katarína Janíková 

Róbert Jančovič a Renata Tesařova 

Jozef Kohút a Lenka Jenčová 

Milan Krajčovič a Janka Beláková 

Tomáš Lacko a Ivana Môciková 

Pavol Ledecký a Marcela Zábojníková 

Peter Lisý a Helena Mikušová 

Vladimír Martinec a Lucia Váradyová 

František Merva a Alžbeta Csicsová 

Ján Nagy a Júlia Zajacová 

Jozef Ondrejička a Jana Slabejová 

 Radoslav Paprčiak a Daniela Gibasová 

Filip Pavlenda a Alexandra Ábelová 

Miron Petras a Dominika Pellerová 

Hubert Polčík a Andrea Gombarčeková 

Juraj Priehoda a Veronika Glesková 

Radoslav Richter a Martina Karásková

Branislav Slávka a Eva Szalaiová 

Michal Struhár a Katarína Gromová 

Vladimír Štefanec a Jana Matušková 

Dušan Trgiňa a Michaela Mokrá 

Jozef Weiss a Nina Bahnová 

Natália Baloghová 
Viktória Baloghová 
Alžbeta Bátorová 
Mate j Batuna  
Michal Beniska 
Simona Bérešová 
Dávid Cagáň  
Jakub Cebák 
Lucas Drugda 
Nicolas Ryan Faccin    
Ján Gašpar 
Lina Gašparovičová 

Alex Gatial 
Simon Glonek 
Nikol Hauríková 
Bianka Húsková 
Leon Idranyi 
Dárius Kňažický 
Viktor Krčík 
Yasmin Kurinová 
Lea Ledecká  
Ema Machatová 
Emma Majdanová 
Martin Marko 

Samuel Matúš 
Adam Mendel 
Sofi a Nedeliaková
Alex Paušura 
Lucia Petrášová 
Dominik Polerecký 
Juliana Pračková 
Robert Ripka 
Darius Scheibstein 
Alex Szakács 
Samuel Šimon 

Manželstvo uzavreli

Narodili sa

Opustili nás

V sobotu 13. augusta 2011 
krátko popoludní prijala pri-
mátorka Katarína Macháčko-
vá v obradnej sieni Mestské-
ho domu v Prievidzi členov 
Klubu rodákov hornej Nitry.
Prišli na čele so svojím rich-
tárom Jánom Poliakom, aby 
sa už osemnásty raz, tentokrát 
pri príležitosti 225. výročia 
narodenia kňaza a lekára Fra-
ňa Madvu, stretli a zaspo-
mínali. „Nič už nezmeníme 
na tom, že do väčšiny z nás 
sa najsilnejšie vryli zážitky 
z detstva či z mladosti, a záro-
veň sú to zážitky najčastejšie 
viazané na našu rodnú obec, 
mesto. Spomienky na toto 
obdobie a miesta, kde sme 
ich prežívali, majú osobitnú 
príchuť a čaro,“ prihovorila 
sa im primátorka. Richtár sa 
jej poďakoval kyticou kvetov 
a členovia klubu pokračovali 
v programe návštevou bydlis-

ka a posledného odpočinku F. 
Madvu – Nitrianskych Su-
čian. Ďalej ich cesta viedla 
do Nitrianskeho Rudna, jeho 
pôsobiska, kde po prehliadke 
a koncerte navštívili studnič-
ku a lúky, na ktorých lekár 
zbieral liečivé bylinky. Ve-
čer sa stretli v prievidzskom 
Dome kultúry, kde okrem ve-
čere bol program venovaný 
diskusii nad kronikou klubu, 
blahoželaniam a priateľské-
mu posedeniu do neskorých 
nočných hodín za účasti zá-
stupkyne primátorky. V ho-
dový víkend prišli pútnici tiež 
na Mariánsky vŕšok. Tu sa 
tradične uskutočnili púťové 
podujatia a v nedeľu aj sláv-
nostná svätá omša k sviatku 
Nanebovzatia Panny Márie. 
Na úvod pozdravil všetkých 
účastníkov vrátane delegá-
cie mesta prievidzský dekan 
Martin Dado. Slávnostnú 

svätú omšu za mimoriadnej 
účasti Prievidžanov i obyva-
teľov okolitých miest a obcí 
celebroval ThLic. Ján Vigľaš, 
rektor kňazského seminára 
v Badíne.

Hody pri dychovke
Posledných dvadsať rokov 
sa spájajú Prievidzské hody 
s kultúrnym podujatím Hody 
pri dychovke, ktoré sa usku-
točnilo v nedeľu 14. augusta 
2011 popoludní na Námestí 
slobody. Pod režijnou taktov-
kou Kultúrneho a spoločen-
ského strediska v Prievidzi sa 
v rámci programu predstavili 
mažoretky TS Trend pri CVČ 
Spektrum a, samozrejme, rôz-
ne dychové orchestre a hudby 
z nášho regiónu. Svoje ume-
nie predviedla Maguranka 
a Maguranka Junior, Horno-
nitranka a Spojený dychový 
orchester, ale i hosť podujatia 

Drietomanka z obce Drieto-
ma. Vďaka nádhernému po-
časiu sa na námestí zišlo viac 
ako päťsto ľudí, čo prispelo 
k vytvoreniu veselej a poho-
dovej hodovej nálady.

-vrb, foto: autorka

Hodovalo sa aj v prítomnosti rodákov
Tak, ako i v predchádzajúcich rokoch, boli prievidzské hody príležitosťou pre stretnutie 
rodákov hornej Nitry. Súčasťou ich víkendového programu bolo prijatie v obradnej 
sieni, návšteva rodiska Fraňa Madvu, slávnostná svätá omša aj zábava s dychovkou.

Vzhľadom na dôležitosť zachovávať a udržiavať ľudské 
vzťahy s podtónom svojej domoviny, si KRHN dovoľuje 
osloviť všetkých tých, ktorí poznajú svojich priateľov 
a blízkych žijúcich mimo kraja, aby im odporučili náš 
klub a prihlásili sa. Možno práve takto sa budete môcť 
po rokoch opäť stretnúť doma, na hornej Nitre.
Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 
0042146 / 541 46 71

Do prievidzskej obradnej siene priviedol rodákov ich richtár Ján Poliak.

Výlet na slimačiu a ustrico-
vú farmu či Paríž z vtáčej 
perspektívy Eiffelovej veže, 
a ešte omnoho viac zažíva-
jú už po dva roky školáci 
z Prievidze vďaka programu 
Comenius. V rámci projektu 
Uplatnenie sa mladých ľudí 
na trhu práce sa realizuje škol-
ské partnerstvo medzi I. ZŠ 
Sama Chalupku v Prievidzi 
a francúzskou školou v Saint 
Fulgent v oblasti Vendée. Obe 
školy sa do projektu zapojili 
v roku 2009. Slovenské jazýč-
ky sa veru mali čo obracať 
a nielen pri ohýbaní francúz-
skych slovíčok, ale napríklad 
aj pri ochutnávke na slimačej 
a ustricovej farme. Tie fran-
cúzske sa zas nemohli nabažiť 
makových koláčov či slížov, 
pretože v krajine galského 
kohúta sa toto „narkotikum“ 
pestovať nesmie.

Trasa Prievidza – Vendée
V čase od septembra 2009 
do júna 2011 boli francúz-

ski študenti dvakrát hosťa-
mi v slovenských rodinách 
a dvakrát naši žiaci spozná-
vali život rodín vo Vendée. 
Počas pobytu u nás sa Francú-
zi, okrem iného, oboznámili
so sociálnym systémom, 
starostlivosťou o malé deti, 
seniorov a hendikepovaných 
ľudí v našom okrese. Samo-
zrejme, banícky región ne-
mohol opomenúť túto ťažkú 
prácu, do tajov ktorej takis-
to nazreli. V rámci pestrého 
programu pochodili Bratisla-
vu, Banskú Štiavnicu, jasky-
ňu Driny či skanzen v Mar-
tine. Nechýbalo splavovanie 
Váhu na pltiach a, pravdaže, 
domáce perly – kúpele a zá-
mok v Bojniciach. Udivovala 
ich naša skladba jedla i čas, 
kedy jeme, ale trebárs aj také 
maličkosti ako vyzúvanie sa 
v domácnostiach. Veľkého 
uznania a ocenenia sa dočka-
la pohostinnosť a srdečnosť 
slovenských rodín. Naši žiaci 
zas spoznali očarujúci Paríž, 

rímskymi pamiatkami dýcha-
júce Nîmes, históriou oprade-
né Nantes, nezabudnuteľný 
park Puy du Fou, ale aj malý, 
no úchvatný štátik Monako. 
Zoznamovali sa so životom 
a prácou ľudí vo Vendée sú-
visiacou najmä s poľnohospo-
dárstvom a strojárstvom. Boli 
pri mletí múky na fungujú-
com veternom mlyne v Mont 
des Alouettes a obdivovali 
prácu mladých konštruktérov, 
ktorí v bývalých lodeniciach 
vyrábajú pohyblivé stroje fan-
tastických tvarov. Ale naj-
mä spoznávali francúzskych 
ľudí, ich obyčaje, spôsob ži-
vota a hlavne komunikovali. 
Keď nestačili francúzske ani 
anglické slovíčka, pomohli 
slovníky, gestá, úsmev a sna-
ha dorozumieť sa.

Spolupráca pokračuje
Svoje poznatky z návštev 
prezentovali účastníci na vý-
stavných paneloch, webovej 
stránke školy, v školskom 

časopise Chalupkáčik i for-
mou prezentácií – Deň Fran-
cúzska pre žiakov II. stupňa 
v roku 2009 a Rendez-vous 
pre rodičov vlani v decem-
bri spojené i s francúzskym 
kultúrnym programom. Cie-
le projektu sa napĺňali aj
vo vyučovacom čase. Žia-
ci tvorili projektové úlohy 
a prezentácie o Európe, 
politickom systéme európ-
skych krajín, významných 
osobnostiach slovenského 
a francúzskeho národa, fran-
cúzskej hudbe, o postavení 
slovenských a francúzskych 
žien a mnohých ďalších. Po-
zitívny vplyv projektu je 
zreteľný. Nielen v zlepšení 
jazykových schopností a no-
vých vedomostí o partner-
skej krajine, ale aj zlepšenie 
sociálnych a IKT zručností. 
Je motiváciou pre ďalšie po-
kračovanie štúdia cudzích 
jazykov. A čo je podstatné? 
Spolupráca so školou v Saint 
Fulgent pokračuje aj naďalej.
Ă bientôt, priatelia!

-Alžbeta Pňačeková, foto: autorka

Vive l´amitié alebo ako chutí spolupráca

Hlavným cieľom spolupráce prievidzských a francúzskych školákov prostredníctvom 
programu Comenius je zdokonalenie sa žiakov a učiteľov v komunikácii v cudzom 
jazyku a pochopenie hodnoty jeho ovládania ako jedinečného nástroja na výmenu ná-
zorov a hodnôt, a rovnako i bonusu pri neskoršom štúdiu či uplatnení sa na trhu práce.
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Prezraďte našim čitate-
ľom, kde a na akej súťaži 
ste štartovali?
- Zúčastnila som sa na ame-
rickom kontinente v Kali-
fornii Miss Universe Fitness 
USA. Súťaž bola priamo v lo-
sangelesskom Long Beach 
vo veľmi peknom prostredí 
so všetkou pompéznosťou, 
na ktorú si Američania veľ-
mi potrpia. Zápolenia počas 
troch dní sa konali v obrov-
skom hotelovom komplexe, 
ktorý bol doslova natrieskaný 
do posledného miestočka.
Poodhaľte niečo zo zákuli-
sia tohto podujatia.
- Táto súťaž sa konala len 
pre samotné USA, a preto si 
nesmierne vážim, že ma sem 
pozvali. Pozvánka na meno, 
a pre jedinú Európanku... Je 
to úžasný pocit, že aj ďaleko 
za oceánom o nás niekto vie, 
rešpektuje naše kvality. Zá-
roveň to však zaväzuje k per-
fektnej príprave, aby som pri-
šla v top forme a nesklamala 
organizátorov. Počas troch 
dní sa Long Beach zmenilo 
na hlavné mesto sveta fi tnesu 
a modelingu. Výborná orga-

nizácia počnúc ubytovaním 
a končiac záverečnou párty 
v Hollywoode.
Vy ste to teraz extrémne 
skrátili. Skúste to rozmeniť 
na drobné.
- V L. A. som strávila 
dva týždne. Na prípravu
pred súťažou sme mali štyri 
dni. Perfektné podmienky 
na tréning boli samozrej-
mosťou. Strava prispôsobená 
podľa individuálnych požia-
daviek nebola žiadnym prob-
lémom. V mojej kategórii nás 
štartovalo tridsaťpäť! Po se-
mifi nále pustili rozhodcovia 
ďalej len pätnásť najlepších. 
Samotná súťaž pozostá-
vala z hodnotenia postavy 
v predpísaných štvrť obratoch 
a voľnej zostavy, ktorá trvala 
maximálne jeden a pol minú-
ty. Perličkou pre mňa bolo, 
že promenádu som musela 
absolvovať v šatách, ktoré 
mi pridelili usporiadatelia. 
Moje čierne, ktoré mi ideál-
ne sadnú, sa im nepozdávali. 
V ich ružovom modeli som sa 
cítila ako v tehotenskom oble-
čení. Pred samotnou súťažou 
bola fajn atmosféra, avšak 

nastúpením na pódium išlo 
kamarátstvo bokom. Úsmevy 
na konkurentky zmiznú sťaby 
šibnutím zázračného prútika. 
Prestíž je tu príliš silný feno-
mén. Po vyhlásení výsledkov 
bolo znovu všetko uvoľnené 
a v pohode. Usporiadatelia 
nechali na pódium vystúpiť aj 
dievčatá, ktoré nijako zvlášť 
ničím neohurovali. Až neskôr 
vysvitlo, že prešli ťažkými 
zdravotnými traumami. Aj 
takýmto spôsobom dokážu 
Američania pozitívne pôsobiť 
na verejnosť. Ihneď po súťaži 
čakali nablýskané limuzíny, 
ktoré nás odviezli na párty 
do Hollywoodu. Tak to bol 
pre mňa tiež jeden z tých 
silnejších zážitkov. No tým 
najsilnejším bol predsa len 
neopísateľný pocit, keď moje 
meno zaznelo na vyhlásení 
víťazky súťaže.
V Amerike ste nebo-
li po prvýkrát. Čo vám
pri spätnom pohľade naj-
viac zarezonovalo počas 
tých dvoch týždňov od-
hliadnuc od súťaže?
- Bola som milo prekvapená 
bezprostrednosťou a poko-

jom, ktorý tu vládol na rozdiel 
od ruchu a chaosu veľkých 
miest. S úsmevom je hneď 
všetko krajšie a ľahšie – to nie 
je fráza, tak to proste je, tak 
mi to vyhovuje. Zamračené 
a otrávené tváre vo mne vyvo-
lávajú smútok a pesimizmus.
Aké súťaže na vás čakajú 
v najbližšom období?
- V októbri by som mala štar-
tovať na súťaži v Nemecku 
a dostala som opäť pozvánku 

na november do USA. Moja 
účasť však bude záležať od fi -
nančných možností.

My budeme sympatickej 
športovkyni držať palce, 
aby naďalej šírila dobré meno 
našej krajiny. V mene Evy 
Matouškovej vyslovujeme 
poďakovanie ľuďom, ktorí 
majú najväčšiu zásluhu na jej 
úspechoch. V prvom rade je 
to tréner Andrej Homola,

pod ktorého vedením sa 
pripravuje už osem rokov, 
on vypracováva tréningové 
i stravovacie plány. Za svoje 
účinkovanie na americkom 
kontinente vďačí aj primáto-
rovi Novák Dušanovi Šimko-
vi, ktorý podal pomocnú ruku 
pri fi nancovaní tejto náročnej 
akcie. Veríme, že sa pridajú 
aj ďalší!

- ls, foto: archív E. M.

Eva Matoušková Miss Universe Fitness USA
V spojení mena Eva Matoušková a fi tnes je priam záruka prvenstva. Ona sama to 
z prirodzenej skromnosti popiera, ale výsledky jednoducho nepustia. Tridsaťosem-
ročná Nováčanka sa len prednedávnom vrátila spoza Veľkej mláky, a keďže „žurna-
listická veľmoc“ nepozná hranice drzosti, ihneď po jej príchode do Prievidze sme jej 
pogratulovali k prvenstvu, a skôr ako sa stihla aklimatizovať, požiadali ju o rozhovor.
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Aký bol hlavný motív 
založenia Asociácie ma-
lých nezávislých pivovarov 
Slovenska?
-Dôvodom založenia Aso-
ciácie malých nezávis-
lých pivovarov bola po-
treba združiť malých a 
minipivovarníkov. Lepšie 
tak budeme môcť presa-
dzovať naše spoločné 
záujmy, ktoré nie vždy 
musia byť prioritou pre veľ-
kých hráčov na trhu. Naším 
cieľom je chrániť a zviditeľ-
niť malé pivovary, ktorých 
je na Slovensku, bohužiaľ, 
už len veľmi málo. Nie 
však kvôli sebe, ale kvôli 
spotrebiteľom. Veď mno-
hí ľudia na Slovensku 
ani nevedia, že ešte existuje 
zopár malých a nezávislých 
pivovarov a že existujú aj 
iné značky piva ako tie,
ktoré sa dajú kúpiť v kaž-
dom obchode alebo ktoré 
čapujú v každej krčme. 
Budeme sa tešiť, ak sa spo-
trebitelia stotožnia s myš-
lienkou, že je dôležité, 
aby tu popri nadnárod-
ných koncernoch exis-
toval aj segment malých 
a minipivovarov.

Do akej miery súvisí tento 
počin s aktuálnou situá-
ciou na trhu?
-Realita je dnes taká, že viac 
ako 90 percent slovenského 
trhu s pivom ovládajú dva 
veľké nadnárodné pivné 
giganty, doménou ktorých 
je tzv. europivo. Pre spo-
trebiteľov na Slovensku to 
znamená, že si síce od týchto 
koncernov v obchode môžu 
kúpiť pivá rôznych značiek, 
ich chuť je však veľmi po-
dobná. Nedávno sa zatvorila 
ďalšia z bášt slovenského 
pivovarníctva, pivovar v To-
poľčanoch. Ak to takto pôjde 
ďalej, na Slovensku ostanú 
len dva pivovary a jedna 
chuť piva. Myslím, že slo-
venskí spotrebitelia si takúto 
budúcnosť nezaslúžia. Preto 
sme sa my, malí pivovarníci, 
spojili a rozhodli sa v rámci 
našich možností niečo s tým 
urobiť. 
Ktoré pivovary sú členmi 
Asociácie?
-Zakladajúcimi členmi sú 
Banskobystrický pivovar, 
a. s., výrobca piva Urpiner, 
minipivovary Kaltenecker 
z Rožňavy, Golem z Ko-
šíc a členmi minipivovar 

Richtár Jakub Bratislava, 
Sandorf Prievaly a v blízkej 
budúcnosti pribudnú Victo-
ria Martin a Sessler Trnava. 
Asociácia je otvorená všet-
kým malým, reštauračným 
a hostinským pivovarom, 
ktoré majú chuť spoločne 
hájiť naše záujmy. Veríme, 
že vďaka našej asociácii sa 
zo slovenského trhu piva cel-
kom nestratí klasická horká 
chuť a rozmanitosť.
Môžete nám priblížiť si-
tuáciu v susednej Českej 
republike?
-V susednom Česku je si-
tuácia úplne iná. Je tam 
viac ako 80 minipivovarov 
a každý rok pribúdajú nové. 
Lenže české zákony rozvo-
ju segmentu prajú – sadzby 
spotrebnej dane sú podstatne 
nižšie a navyše sú katego-
rizované na 5 skupín podľa 
ročného objemu vyprodu-
kovaného piva. Vďaka tomu 
dokážu malé pivovary úspeš-
ne prežívať aj v konkurencii 
veľkých silných koncernov 
s miliónovými rozpočtami 
na marketing. Iná je situá-
cia aj v správaní krčmárov. 
V Českej republike hostinskí 
doslova vyhľadávajú pivá 

z malých pivovarov, pre-
tože sú iné ako europivá. 
Bohužiaľ, u nás zatiaľ stále 
prihliadajú hlavne na to, čo 
od pivovaru dostanú, a pivo 
je až na druhej koľaji, čo nie 
je fér hlavne voči spotrebite-
ľom. Ale my pevne veríme, 
že aj u nás sa to v blízkej 
budúcnosti zmení.
Aké sú ciele a poslania 
Asociácie?
-Hlavnou fi lozofi ou Aso-
ciácie malých nezávislých 
pivovarov Slovenska je chrá-
niť a propagovať tradičnú 
chuť, rozmanitosť a lokál-
nosť. Dnes v našej asociácii 
tradičnú chuť reprezentuje 
Banskobystrický pivovar 
so svojím pivom Urpiner. Je 
to pivo vyrábané tradičnou 
technológiou bez urýchľo-
vania, ktorá mu zabezpečuje 
horkú chuť a hustú penu. 
Rozmanitosť dnes v asociá-
cii reprezentuje pivovar Kal-
tenecker v Rimavskej Sobo-
te, ktorého pivné špeciality, 
ako pšeničné, višňové alebo 
chili pivo v takej širokej 
škále nikde na Slovensku 
nenájdete. Reštauračné pivo-
vary Golem, Richtár Jakub, 
Sandorf, Sessler a Victoria 
zase dnes na Slovensku 
patria k tým, ktorí ukazujú 
ostatným, že nielen každý 
región či mesto, ale aj každá 

reštaurácia sa 
môže odlíšiť 
od inej aj tým, 
že si bude variť 
svoje vlastné pivo 
pre svojich zákazníkov. Mať 
iné pivo ako ostatní bude 
pre obchodníkov čoraz vý-
znamnejšou konkurenčnou 
výhodou. 
Majú malé a minipivovary 
potenciál udržať sa a byť 
úspešní na slovenskom 
trhu?
-Malé pivovary a minipi-
vovary sú v každej krajine 
korením pivného trhu. Pri-
nášajú spotrebiteľom piva 
širokú škálu chutí a zabez-
pečujú veľmi dôležitú tzv. 
lokálnosť, pretože pivo je 
odjakživa úzko späté s re-
giónom. Dalo by sa povedať, 
že v každom pive je ukrytá 
špecifi cká chuť a vôňa mesta 
či oblasti, kde sa varí. Veď 
varečné právo udeľovali mes-
tám králi a obyvatelia týchto 
miest boli preto na pivo, kto-
ré sa u nich varilo, patrične 
hrdí. Dnes vo vyspelom svete 
vidíme návrat spotrebiteľov 
k takémuto zdravému lokál-
patriotizmu. Ľudia čoraz viac 
preferujú výrobky, ktoré sú 
vyrábané v ich meste z lo-
kálnych surovín, lokálnymi 
ľuďmi. Tento trend začína 
nastupovať už aj u nás. 

Zúčastňujú sa malé pivo-
vary aj na degustačných 
súťažiach?
-Samozrejme, áno. A na tých-
to súťažiach sa na popred-
ných miestach umiestňujú 
práve pivá z malých pivo-
varov. Veď pivo Urpiner je 
niekoľkonásobným víťazom 
slovenskej Zlatej pivnej ko-
runky a tento rok získalo aj 
prestížne 2. miesto na súťaži 
v českom Tábore, kde jeho 
16-ka bola strieborná spome-
dzi všetkých viac ako 400 
vzoriek piva. Uspieť na ta-
kejto súťaži a ešte k tomu 
v Českej republike, to si 
naozaj veľmi ceníme.
 Aké máte plány do bu-
dúcnosti?
-Smerom k spotrebiteľom by 
sme radi pripravili turistic-
ky atraktívnu pivnú cestu 
po Slovensku – mapu malých 
a reštauračných pivovarov, 
či organizovali pivné fes-
tivaly malých pivovarov, 
ktoré by mali byť spojené 
aj s dobrým jedlom.

-red

O fungovaní, význame a činnosti Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska 
sme sa porozprávali s jej predsedom Ing. Ľubomírom Vančom, ktorý je zároveň 
aj podpredsedom predstavenstva Banskobystrického pivovaru, a. s.

Tradičná chuť, rozmanitosť a lokálnosť
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Kedy naposledy ste sa viezli 
motorovým vláčikom? Po-
malá jazda a jedinečná at-
mosféra, keď sedíte s ostat-
nými cestujúcimi v jednom 
veľkom oddelení, vás vráti 
v čase späť o celé desaťro-
čia. Stačí si zakúpiť lístok 
na Rematu. Jazda z Prievidze 
tam trvá necelú hodinku. 
Po vystúpení na zastávke, 
ktorá je priamo nad známym 
rekreačným strediskom, sa 
niekoľkými krátkymi ser-
pentínami dostanete na starú 
asfaltovú cestu.

Po žltej značke
Vydáme sa doprava žltou tu-
ristickou značkou, ktorá nás 
zhruba po desiatich minútach 
privedie k ubytovaciemu 
stredisku. Zľava obídeme 
hotelovú časť a po schodoch 
v teréne pomedzi chatový tá-
bor vojdeme do zmiešaného 
lesa, kde dominujú zväčša 
smreky a buky. Príjemný 
lesný chodník sa začína po-
zvoľna dvíhať a sem-tam 

preskočíme či podlezieme 
spadnutý strom. Rýchlo na-
beráme výšku a v prípade, 
že pľúca nestíhajú, vôbec 
nie je hanbou zastaviť sa 
a chvíľu si oddýchnuť. Aj 
tým najpomalším tempom 
sa celkom v pohode dosta-
neme na hrebeňový chod-
ník, ktorý križuje červená 
značka a spolu s našou žltou 
sa za krátky okamih dosta-
neme až pod konštrukciu 
vysielača. Pod ním je tu-
ristický informačný hríbik 
a od neho, sťaby kameňom 
dohodil, je vyhliadková te-
rasa Bralovej skaly. Cesta 
sem aj s prekonaním vyše 
400-metrového prevýšenia 
nám trvala ani nie trištvrte 
hodinu.

Nádherná vyhliadka
Z Bralovej skaly (nadmor-
ská výška 826 m) sa nám 
naskytne nádherný výhľad 
na široké okolie. Zľava vi-
díme Veľkú Fatru a k nej 
pripájajúce sa Kremnické 

vrchy s dominantnou Skal-
kou. Ako na dlani máme Ku-
nešovskú hornatinu a priamo 
pred sebou učupenú Handlo-
vú. Za ňou sa hrdo vypína 
Vtáčnik, a vpravo od neho 
rozoznávame typickú hra-
nu Rokoša v Strážovských 
vrchoch. Severozápadným 
smerom sa pripája masív 
Magury. Na tomto vyhliad-
kovom bode je dosť miesta aj 
pre väčšiu spoločnosť, navy-
še poskytuje ideálne miesto 

na to, aby sme z batohu vy-
tiahli nejaké dobroty. 

Ďalšie trasy
Je len na nás, aké pokračova-
nie zvolíme. Prvá možnosť je 
návrat na Rematu tou istou 
cestou, ako sme sa dostali 
hore. Ďalšou možnosťou je 
pokračovať červenou znač-
kou na Sklenianske lúky, 
čo trvá slabú polhodinku. 
Počas takmer stáleho kle-
sania si treba dávať pozor 

na občasné pošmyknutie. 
Od Sklenianskych lúk máme 
dve možnosti pokračovania 
modrou značkou. Buď dopra-
va na Sklené, čo nám zaberie 
zhruba 45 minút, alebo do-
ľava cez Hájsku skalu (opäť 
pekný výhľad) do Ráztoč-
na. Táto možnosť je časovo 
dlhšia (zhruba jeden a pol 
hodiny). Pri oboch varian-
toch kráčame príjemnými 
širokými lúkami a občas-
ným lesným chodníčkom. 

Pre návrat z oboch miest 
odporúčame opäť vlakové 
spojenie. 

Rada na záver
Nezabudnite, že v teplom po-
časí si treba vziať so sebou 
viac tekutín. Pred prípad-
nou zmenou počasia sa zíde 
pláštenka, no a pre spomien-
ky, nech sa vám neťaží priba-
liť fotoaparát. Horám zdar!

-ls, foto: autor

Na Bralovu skalu
V prípade, že už máte prázdninového vylihovania na slnku 
plné zuby a kúpanie tiež nie je tým najväčším lákadlom, 
neváhajte a inšpirujte sa nasledujúcou vychádzkou. 
Určite neoľutujete!

Pohľad na časť okolitých vrchov z Bralovej skaly.

Všetci vieme, že v dnešnej 
dobe nás zaplavujú obcho-
dy množstvom nekvalitných 
a priemyselne vyrábaných 
výrobkov. To je aj prípad 
veľkovýroby čokolády. Má 
síce dlhú trvanlivosť, ale to 
podmieňuje aj jej nie najlep-
šie zloženie. Tento fakt nás 
podnietil k tomu, že sme 
na Slovensko priviezli čoko-
ládu z Belgicka, ktorá je mo-
mentálne najlepšou na sve-
te! V Emili sme tak začali 
poctivú ručnú výrobu, lebo 
sme sa snažili priniesť na náš 

trh niečo nové, originálne, 
chutné, čo naozaj nenájde-
te na každom rohu. Keďže 
vyrábame ručne a v malých 
množstvách, naše výrobky 
sú vždy čerstvé, a to je zá-
kladom ich vysokej kvality, 
ktorá závisí predovšetkým 
od použitia najlepších čerst-
vých surovín. Netreba nijaké 
konzervačné látky, bonbó-
ny sú máčané v pravej čo-
koláde a nie v poleve, aby 
čo najdlhšie vydržali. Práca 
na príprave týchto drobných 
lahôdok môže prinášať do-

konca kreatívne uspokojenie, 
keď výsledkom je umelecké 
dielo, ktoré nielen dobré vy-
zerá, ale aj chutí. Pralinky, 
čokoládové dózy a fi gúrky, 
spolu s množstvom krabičiek, 
ktoré máme v ponuke – to je 
pestrá paleta výrobkov, ktoré 
vám umožnia vybrať ideál-
ny a jedinečný darček. Tieto 
luxusné čerstvé delikatesy 
z našej Čokoládovne Emili sú 
garanciou kvality, ktorá je tou 
najlepšou reklamou pre nás.

-Ľuboš Rybár

Smotanu spolu s vanilkou pomaly zohrieva-
me, až kým zmes nezačne vrieť. Vzniknutý 
krém precedíme, aby sme sa zbavili vanil-
ky. Do vzniknutého krému pridáme maslo 
a čokoládu, a za stáleho miešania vytvoríme 
kompaktnú hmotu, ktorú dáme stuhnúť 
do chladničky. V dlaniach vytvarujeme guľky, 
ktoré obaľujeme v kakau a uskladňujeme 
v pergamenových košíčkoch.

Náš tip: Nešetrite na kvalite surovín, v ústach 
sa to potom pozná.

Čokoládové zážitky s Emili
Čokoládové cukrovinky – to nie je len tabuľka čokolády, to je najmä široká paleta 
bonbónov, praliniek, fi gúrok a všakovakých čokoládových špecialít podľa prianí 
zákazníka, ktoré nájdete v čokoládovni Emili.

Čokoládové truffl  e recept

Na 30 kusov 11 gramových truffl  í potrebujeme:
150 g kvalitnej tmavej čokolády,
150 ml smotany na šľahanie,
30 g masla,
struk vanilky,
kakao na obaľovanie.
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Ak ste si vybrali všetky 
zariaďovacie predmety, 
pokúste sa ich formou jed-
noduchého náčrtu v pôdo-
ryse umiestniť do priestoru. 
Zistíte tak, čo vám priestor 
„dovolí“, akú veľkosť môžu 
mať zariaďovacie predme-
ty, kde by mali byť umiest-
nené a ako celý priestor 
zariadiť čo najúčelovejšie 
a najpraktickejšie.

Niekoľko tipov:
Ak ste sa rozhodli pre vaňu 
a radi v nej relaxujete, zvážte 
možnosť hydromasáže. Vaňa 
môže byť zabudovaná alebo 
môžete použiť originálny 
panel. Sprchový kút už ne-
musí mať 90 x 90 cm. Môže 
to byť čistý, otvorený priestor 
s čiastočnou fi xnou sklenou 
zástenou (žiadajte úpravu skla 
proti vodnému kameňu). 
Odtok vody v sprche môžete 
riešiť formou vaničky alebo 
podlahového žľabu. Podlaho-
vý žľab je praktické dizajnové, 
ale i bezbariérové riešenie. 
Vanička je stále uprednost-
ňovaná ako riešenie hygie-
nickejšie, ale aj ako jediná 

možnosť v prípade, že nie je 
možné zabudovaťžľab. 
Pri voľbe sanitárnej keramiky 
sa rozhodnite, či vám bude 
vyhovovať WC závesné ale-
bo kombi s nádržkou. Odpo-
rúčam toaletu so sedátkom 
s pomalým sklápaním. Určite 
stojí za to zvážiť možnosť bi-
detového sedátka či bidetovej 
spršky. Možno nevidíte veľ-
ký význam bidetu v kúpeľni. 
Za zmienku však stojí to, že 
okrem svojho účelu môže po-
slúžiť aj na opláchnutie nôh či 
ako rýchla toaleta pre domáce 
zvieratko. Pisoár v domácom 
použití je veľmi praktický! Ak 
je možnosť a priestor, zvážte 
aj takúto možnosť. Dnes sú 
na trhu praktické dizajnové 
pisoáre pre privátne kúpeľ-
ne s elegantným poklopom. 
Umývadlá sú na trhu od vý-
myslu sveta. Vyberajte si pod-
ľa účelu a použitia. Mnohé 
premyslené tvary majú ako 
súčasť odkladaciu plochu či 
integrovanú mydelničku. 
Nábytok do kúpeľne hľadajte 
vyrobený z kvalitných mate-
riálov vhodných do vlhkého 
prostredia. Medzi batériami 
dnes vedú podomietkové 
systémy, ktoré okrem toho, 
že vyzerajú skvele, sú veľmi 
praktické, a navyše častokrát  
i lacnejšie ako kombinované 
nadomietkové. Ak ste sa roz-
hodli pre kúpeľňový radiátor, 

dajte pozor na typ vykurova-
nia, samostatné podlahové 
vykurovanie na radiátor nie 
je postačujúce. A tiež na po-
vrchovú úpravu. Nie je každá 
ideálna. Ak nemáte v riešení 
vašej kúpeľne jasno, prípadne 
sa neviete zorientovať na trhu, 
sme tu na to, aby sme vám 
pomohli. V našom kúpeľňo-
vom štúdiu LECON v Prie-
vidzi máte možnosť na 800 
m² získať inšpiráciu, profe-
sionálny prístup a riešenia 
pri realizácii svojej kúpeľne. 
Radi vám poradíme, urobíme 
3D vizuálizáciu plánovanej 
kúpeľne a pomôžeme s rea-
lizáciou. Kontaktujte nás na
lecon@lecon.sk, alebo pria-
mo na tel. č. 0904 134 869 
– p. Judycká, alebo 
0903 733 961 – p. Klasová.

-Ivana Judycká, dizajnérka 
kúpeľňové štúdio LECON

Severná ulica 2423, Prievidza 

971 01, 046/ 5424811

www.lecon.sk

Trendy, tipy a triky pre kúpeľňu

Spotrebiteľské okienko

V predajni nábytku som 
si objednala dve pohovky 
v dohodnutej cene 247 eur 
za jednu. Táto cena bola uve-
dená vo fi remnom ponuko-
vom letáku. Predávajúci mi 
potvrdil objednávku s touto 
cenou. V dohodnutom čase 
mi dodali len jednu pohovku 
s odôvodnením, že výrobca 
ich vyrába postupne s použi-
tím rôznych poťahových lá-
tok. Do týždňa mi mala byť 
dodaná aj druhá pohovka, 
no nestalo sa tak. Keď som sa 
u predávajúceho informova-
la, čo je s tou druhou, pove-
dal mi, že mi ju nedodá a že 
odstupuje od zmluvy, lebo 
cena je pre neho nevýhodná 
a v letáku nebola uvedená 
správne. On nie je ochotný 
mi ju dodať a ja zasa nie som 
ochotná odstúpiť od zmluvy. 
Navyše, predajca odo mňa 
prevzal zálohu 50 eur. Mám 
právo trvať na uzavretej ob-
jednávke? Čo môžem v tejto 
veci podniknúť?

Vo vašom prípade došlo
ku klamlivému konaniu zo 
strany predávajúceho. Pod-
ľa § 8 zákona č. 250/2007 
Z. z. o ochrane spotrebiteľa 
v platnom znení sa obchodná 
praktika považuje za klamli-
vú, ak zapríčiňuje, alebo môže 
zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí 
rozhodnutie o obchodnej tran-
sakcii, ktoré by inak neurobil, 
pretože obsahuje nesprávne in-
formácie, a je preto nepravdivá, 
alebo akýmkoľvek spôsobom 
uvádza do omylu, alebo môže 
uviesť do omylu priemerného 
spotrebiteľa, a to aj vtedy, ak je 
táto informácia vecne správna 
vo vzťahu k existencii výrobku 
alebo k povahe výrobku, hlav-
ným znakom výrobku (dostup-
nosť, výhody, riziká, vyhoto-
venie, zloženie, príslušenstvo, 
servis zákazníkovi po predaji 
výrobku a vybavovanie rekla-
mácie, výrobný postup a dá-
tum výroby alebo dodávky, 
spôsob dodania, účel použitia, 
možnosti využitia, množstvo, 
špecifi kácia, jeho zemepisný 
alebo obchodný pôvod, alebo 
očakávané výsledky použitia, 
alebo výsledky a podstatné 
ukazovatele skúšok, alebo kon-
trol vykonaných na výrobku). 
Obchodná praktika sa taktiež 
považuje za klamlivú, ak zaprí-
čiňuje, alebo môže zapríčiniť, 
že priemerný spotrebiteľ urobí 
rozhodnutie o obchodnej tran-

sakcii, ktoré by inak neurobil, 
a okrem iného zahŕňa aj nepl-
nenie záväzkov obsiahnutých 
v kódexe správania, k dodržia-
vaniu ktorých sa predávajúci 
zaviazal. Pri výzve na kúpu sa 
za podstatné informácie pova-
žujú informácie o hlavných 
vlastnostiach výrobku v roz-
sahu primeranom komunikač-
nému prostriedku a výrobku, 
údajoch o predávajúcom, cene 
vrátane dane, ako aj o ďalších 
nákladoch na dopravu, doda-
nie alebo poštovné, dohode 
o spôsobe platby, podmienkach 
dodania, vyhotovenia a vyba-
vovania reklamácie, ak sa od-
lišujú od požiadaviek odbornej 
starostlivosti, existencii práva 
na odstúpenie od zmluvy alebo 
vypovedanie zmluvy. Odporú-
čame vám ísť za predávajúcim 
a upozorniť ho na uvedené 
porušenie zákona o ochrane 
spotrebiteľa. Požiadajte ho 
o splnenie objednávky. Že 
bola v letáku uvedená pre neho 
nevýhodná cena, je problém 
predávajúceho. Údaje na letáku 
si mal prekontrolovať. Ak tak 
urobil, nech si škodu uplatňuje 
u autora letáku. V žiadnom prí-
pade nemôže následky za túto 
chybu znášať spotrebiteľ.

-Ing. Lýdia Ondrejková,
ZSS - SP Prievidza,

msu.ondrejkova@prievidza.sk

V septembri otvárame prvé 9 jamkové ihrisko
nielen na hornej Nitre ale v celom Trenèianskom kraji.

OTVORENÝ DEÒ v Golfovom areáli  AGAMA v Koši

nede¾a 18.9. 2011 od 10.00 do 15.00
Príïte si vyskúša� golf BEZPLATNE so špièkovým PRO trénerom Jánom Štepanovským.
Príïte sa povozi� na golfovom autíèku a spozna� krásu golfu zblízka !
Palice a loptièky Vám v rámci akcie zapožièiame , staèí len prís� v športovej obuvi.
Poèas otvoreného dòa bude prebieha� aj nábor juniorov do golfového krúžku

Či už predávate alebo kupu-
jete nehnuteľnosť, bežne vás 
čaká množstvo hodín stráve-
ných na obhliadkach. Možno 
ste to už i absolvovali a vravíte 
si, aké by to bolo výborné, 
keby prišli za vami.

Realita však už je takmer presne 
taká. Realitná kancelária - 3D 
Realitná, s.r.o. - predaj, kúpa, 
prenájom nehnuteľností pracuje 
pri predaji vašej nehnuteľnos-
ti prostredníctvomnajnovších 
a najmodernejších technológií 
a 3D prezentácie nehnuteľnosti 
sú pre túto realitku úplnou sa-
mozrejmosťou. Zaujíma vás, 
o čo konkrétne ide? 3D prezen-
tácia je trojrozmerné zobrazenie 
priestoru (miestností, interiéru, 
exteriéru) na počítači. Máte po-
cit, akoby ste tam reálne boli. 
Obraz sa môže otáčať presne 
podľa toho, čo chcete vidieť 
v danom okamihu. V prehliad-
ke je niekoľko miest, ktoré sú 
navzájom prepojené, čo dáva 
v konečnom dôsledku obraz 
celej nehnuteľnosti. Prehliadku 
si prostredníctvom internetu 
môže pozrieť oveľa viac poten-
cionálnych záujemcov 24 hodín 
denne, ktorýkoľvek deň v roku, 
cez deň alebo v noci.
Pre predávajúceho aj kupujú-
ceho jednoznačne platí: efek-
tivita, úspora času a energie 
a najmä atraktívne prevedenie. 
To sú hodnoty, ktoré očakávajú 

dnešní zákazníci bez rozdielu. 
Iste uznáte, že ste práve našli 
správnu cestu a pravé riešenie 
pri predaji realít. Všetci zainte-
resovaní budú prekvapení jed-
noduchosťou, prístupnosťou, 
získaným časom. Proste nastal 
čas na nový prístup pri predaji 
realít.  
Využitím 3D prezentácie 
získate:
* atraktívne 3D odprezentova-
nie celej nehnuteľnosti, ktorá 
pritiahne množstvo kupujúcich
* počet obhliadok kupujúcimi 
sa zníži iba na vážnych záu-
jemcov o vašu nehnuteľnosť
* počet kupujúcich, ktorí navští-

via vašu nehnuteľnosť virtuálne 
na internete, sa zvýši
* dostupnosť "virtuálnej ob-
hliadky" na internete je 24 ho-
din denne 365 dní v roku

Sme tu na to, aby sme sa  o pre-
daj vaších nehnuteľností posta-
rali od A po Z. Vy budete mať 
o starosť menej a množstvo času 
naviac.

kontaktujte nás:
3D Realitná s.r.o., Kláštorná 4 
(budova OTP Banky za Prio-
rom) na prvom poschodí,
mobil:
0949 452 306, 0905 797 765

3D je pomocníkom aj v realitách

kúpa, predaj, prenájom nehnuteľnosti

Príďte a
neoľutujete

tel: 0949 452 306
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Čo si máme predstaviťpod 
pojmom inteligentný dom?
-Môžem povedať, že inteli-
gentné domy myslia za svo-
jich majiteľov, vykonávajú 
za nich určité práce, a tým im 
uľahčujú a spríjemňujú život, 
nakoľko z každého miesta 
domu je možné ovládať 
všetko. Je plne kompatibilný 
s iPhonmi a iPadmi. Všetko 
je možné ovládať len jedným 
dotykovým centrálnym pa-
nelom. A čo je dôležité, šetria 
tak elektrickú energiu.
Aké sú hlavné prvky také-
ho domu?
-Ich najdôležitejšou súčasťou 
sú koncové prvky spínacie, 
stmievacie, riadiace žalúzie 
a kúrenárske obvody ovlá-
dané RF signálom pripoje-

ným na štandardné elektrické 
rozvody.
Pred pár rokmi boli inteli-
gentné domy raritou. Prečo 
je o ne zvýšený záujem?
-V posledných rokoch sa čo-
raz častejšie stávajú súčasťou 
bežného života. Zmenila sa 
fi nančná dostupnosť techno-
lógii a vyvinuli sa podobné 
s rovnakou funkčnosťou 
a kvalitou.
Ktoré máte konkrétne 
na mysli?
-Je ich viac, ale inteligentný 
systém od fi rmy Eaton má 
svoje výhody. Pomocou neho 
sa dokáže spojiť ovládanie 
celého domu, a to od osvet-
lenia, žalúzií, markíz, zavla-
žovania, fi ltrácii v bazénoch. 
To všetko je možné cez ten-
to systém naprogramovať 
a skombinovať. Napríklad 
pri príchode domov dokáže 
snímač sám spustiť širokú 
škálu určitých procesov, kto-
ré majú logickú súslednosť 
úkonov. Môžu byť naprogra-
mované poloautomaticky 
alebo samotným pohybom.

Kedy by sa mal majiteľ 
domu rozhodnúť o zavede-
ní inteligentného systému?
-V priebehu projektovania 
a výstavby sa majiteľ vô-
bec nemusí trápiť nad tým, 
čo bude ktorým vypínačom 
riadiť. Rozhodne sa až po na-
sťahovaní tak, aby ovládanie 
čo najlepšie vyhovovalo prá-
ve jemu.
Je inštalácia takého sys-
tému fi nančne náročná?
-Vždy je to o predstave, koľ-
ko je budúci majiteľ domu 
ochotný z celkového rozpoč-
tu pri stavbe domu inves-
tovať do elektroinštalácie. 
Uvediem príklad: kúpeľňu 
je možné postaviť za desať 
tisíc eur alebo aj za tisíc 
päťsto. Obidve budú nové, 
ale rozdiel bude v kvalite 
použitého materiálu a množ-
stve prvkov. V kúpeľni nie 
je možné urobiť len jednu 
časť a druhú nie. Je nutné 
urobiť ju ako celok. V elek-
troinštalácii inteligentného 
domu cez systém Eaton to 
však možné je.

Čo konkrétne je možné?
-Týmto systémom môže 
majiteľ obstarať napríklad 
vonkajšiu záhradu, terasu, 
jedálenský kút alebo obý-
vaciu miestnosť po častiach 
tak, ako má voľné fi nančné 
zdroje.
Je možnosť nadstavby, 
ak by majiteľ mal záu-
jem o rozšírenie systému 
neskôr?
-Po čase sa môže rozhodnúť 
k už existujúcemu systému 
pripojiť ďalšie prvky. Je to 
nadstavbová záležitosť, a to 
je jeho veľkou výhodou.
Môžeme zmeniť aj starší 
dom na inteligentný?
-Samozrejme, dokonca veľ-
mi ľahko. Všetko je možné 
zabezpečiť aj pri rekonštruk-
cii domu, ale aj keď rekon-
štrukciu nezvažujeme, teda 
do existujúceho stavu.
Je nutné vysekávať nanovo 
elektrické rozvody?
-Nie, to nie je potrebné. Sys-
tém Eaton umožňuje nastaviť 
všetko cez rádiový spínač, 
ktorý sa prichytí na stenu bez 
akéhokoľvek poškodenia. 
Funguje to potom cez exis-
tujúce elektrické rozvody.
Dá sa týmto systémom 
ušetriť?
-Áno, a dokonca veľmi pod-
statne, hlavne na káblových 

rozvodoch. Keď sa robí elek-
troinštalácia na inteligentný 
dom, všetko sa ťahá pomocou 
káblových rozvodov od cen-
trály – rozvádzača až k po-
sledným prvkom. Keď bude 
mať napríklad majiteľ domu 
v detskej izbe jedno svetlo 
a to bude hoci na opačnej 
strane domu, nejde kabe-
láž z toho vypínača, ale až 
z centrály. Na takýto dom 
sa pohybuje dĺžka káblov 
od 10 do 30 kilometrov. Pri 
inštalácii cez systém Eaton 
ostávame pri tých istých 
mierkach kabeláže, ako sú 
pri štandardných prevede-
niach v domoch.
Čo systém ešte umožňuje?
-Môže napríklad komuni-
kovať aj so zabezpečovacím 
zariadením v dome. Pri ná-
silnom vniknutí do domu 
systém rozpozná zmenu, 
stiahne žalúzie, rozbliká 
osvetlenie vo vnútri alebo 
aj vonku, čo v konečnom dô-
sledku zapôsobí na psychiku 

každého, kto bude v dome 
neoprávnene.
Pomôže ochrániť dom aj 
počas dovolenky?
-Všetko je to otázkou na-
stavenia systému a v jeho 
automatickom vykonávaní 
určitých úkonov. Pred do-
volenkou stačí predvoliť 
nejakú scénu, ktorá zabez-
pečí, že sa bude osvetlenie 
v periodických intervaloch 
zapínať a vypínať. Dom bude 
vykazovať znaky prítomnos-
ti majiteľov. Majiteľ domu 
pomocou iPadu alebo iPhonu 
pripojených cez internet do-
káže tento systém ovládať.
Kde sa môžu čitatelia v prí-
pade záujmu informovať?
-Veľmi radi poskytneme in-
formácie ohľadom inteligent-
ných domov, ich prípravy 
a samotnej realizácie. Môžu 
nás kontaktovať na telefón-
nom čísle: 046 / 542 76 30-1, 
0911 986 600, 0911 986 609, 
0911 986 610 – technická 
podpora, alebo priamo vo 
fi rme Humont v areáli býva-
lého prievidzského družstva, 
Severná ulica I. 2424/33.

-Jozef Čičmanec, foto: 
archív Humont

Inteligencia pre každého priamo v dome
Ovládať a riadiť čokoľvek v dome je dnes už veľmi jednoduché – osvetlenie, žalúzie, 
kamerové a zabezpečovacie systémy, spotrebiče, zavlažovanie, technológie kúrenia, 
klimatizácie a vzduchotechniky. Ich vzájomné prepojenie umožňuje jednoduché 
a praktické ovládanie. Ešte zaujímavejšie je to, že všetko spolu, ale aj zvlášť šetrí 
energiu. Viac nám prezradil Miloš Huba, ktorý sa v našom okrese venuje tvorbe 
inteligentného systému v dome.

Podobne to funguje aj 
na realitnom trhu. Žiadna 
realitná kancelária (RK) 
sa plnohodnotne nevenuje 
zákazke, nad ktorou nemá 
kontrolu. Prejavuje sa to, sa-
mozrejme, v maximálnom 
znížení nákladov na daný 
obchodný prípad. Veľakrát 
sa maklér z RK ani neobťa-
žuje na nehnuteľnosť prísť 
pozrieť. Napadá mi otázka: 
ako môže niekto predávať 
nehnuteľnosť, o ktorej nič 
nevie? Odpoveď je jasná: 
predaj na náhodu. Na ne-
konečné obhliadky chodia 

záujemcovia, ktorí hľadajú 
niečo iné, a váš čas je v ru-
kách maklérov a realitných 
kancelárií, o ktorých existen-
cii a vierohodnosti nemáte 
ani tušenia. Vaša nehnuteľ-
nosť sa objavuje v rovnakej 
inzercii s úplne odlišnými 
a často nesprávnymi údajmi, 
a navyše s inou cenou, čo 
u kupujúceho vyvoláva silné 
podozrenie. Nehnuteľnosti sú 
zväčša inzerované na inter-
nete alebo v médiách, ktoré 
sú zadarmo, nakoľko žiadna 
RK nemá garanciu, že ak 
investuje do drahšej prezen-

tácie, nehnuteľnosť nepredá 
niekto iný a RK zostane len 
fi nančná strata.

Dôkladný výber
RK a sledovanie trhu 
s nehnuteľnosťami. Skôr, než 
svoju nehnuteľnosť do niek-
torej z RK umiestnite, obte-
lefonujte alebo ju navštív-
te, a spýtajte sa: „Koľko si 
účtujete?“ a „Čo za to pre 
mňa urobíte?“ Žiadajte fakty. 
Buďte zvedaví. Pýtajte sa 
na veci, ktorým nerozumiete. 
Čo všetko bude od vás RK 
potrebovať, keď im zveríte 

predaj či prenájom nehnu-
teľnosti? Javia nezáujem? 
Nebrať! Nezistili si od vás 
všetky podrobnosti? Nepre-
brali s vami otázku daní pri 
predaji? Neprídu sa pozrieť? 
Nepodpísali s vami zmluvu? 
Nebudú vašu nehnuteľnosť 
inzerovať? Nezaistili vy-
pracovanie kúpnej zmluvy? 
Maklér sa javí  ako nepro-
fesionál? Nebrať!!! Musíte 
mať presnú predstavu, čo 
očakávate od RK. Nakoniec 
budete sami vedieť, komu 
svoju nehnuteľnosť zveríte.

Čo ponúka Direct Real?
Naša exkluzivita znamená 
prehliadky v preverených 
a zmluvne dostatočne via-
zaných nehnuteľnostiach. 

S nami nie ste pod nátlakom 
a nie ste donútení k unáhle-
ným rozhodnutiam, ako vy-
hovieť viacerým RK naraz.
Nikdy neznehodnotíme vašu 
investíciu, neexistujú kroky, 
ktorými by sme poškodili 
predaj nehnuteľnosti. Exklu-
zivitu vieme navrhnúť podľa 
vašich potrieb, predovšet-
kým dĺžku jej trvania bez 
obáv a straty času. Dôkladne 
zvažujeme všetky faktory 
s našimi odborníkmi, aby 
sme vám navrhli stopercent-
nú zmluvu. Pracujeme viac 

ako exkluzívne. Pri práci 
kladieme dôraz na profesio-
nalitu, precíznosť, dôveru 
a spoľahlivosť. Bez týchto 
charakteristík je práca re-
alitnej kancelárie vopred 
stratená. Neskrývame sa 
za súkromnú inzerciu, naša 
pobočka je kontaktné miesto, 
kde sa vám budú venovať 
tí najlepší odborníci. Pres-
ne špecifi kujeme obchodné 
podmienky, no najmä – vzá-
jomná dôvera je základom 
pre dobrý obchod.

Nehnuteľnosť zverte len profesionálom
Začnem trochu netradične. Tí z vás, ktorí máte deti, určite poznáte situáciu: „Deti, 
vyneste smeti!“ poviete, keď odchádzate ráno do práce. S najväčšou pravdepodobnos-
ťou, keď sa vrátite domov, smeti ostali nevysypané. Dôvod je jasný, úlohu ste nikomu 
exkluzívne nepridelili, a tak ju nikto neurobil. 
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Výherca medzinárodnej súťaže s Ruukki je zo SLOVENSKA! 
Spoločnosť Ruukki pripravila toto leto pre zákazníkov v 16 európskych krajinách súťaž o kompletnú rekonštrukciu s 

montážou. Do súťaže sa od apríla do konca júna prihlásilo 16 645 súťažiacich zo 16tich európskych krajín. Spomedzi 

týchto súťažiacich vyhral jeden zo 762 slovenských účastníkov. Aby bola výhra pre súťažiaceho čo najjednoduchšia, 

Ruukki sa taktiež postará o odbornú montáž, zatiaľ, čo si výherca spolu s ďalšou osobou oddýchne v Paríži. V Paríži 

strávi víkendový pobyt v celkovej hodnote do 3.500  €.

Neuveriteľné šťastie sa usmialo na jednu rodinku z dediny Ostrovany pri Prešove, ktorí pocestujú od  

23.-25.9.2011 do Paríža a v týchto dňoch sa spoločnosť Ruukki postará o najjednoduchšiu rekonštrukciu 

na svete. Spolu s maloformátovou krytinou Ruukki Finnera. 

Sledujte našu webovú stránku a zistite ako by mohla dopadnúť aj Vaša najjednoduchšia rekonštrukcia  

s krytinami Ruukki.
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Zamatovo
baklažánová

Vínovo
červená 

NOVÝ PROFIL ADAMANTE
Dve nové farby

Viac informácií na
 www.ruukkistrechy.sk

e-mail:
 ruukki.slovakia@ruukki.com

A na telefónnych číslach 
Západ SR: 0905 286 791  
Stred SR: 0907 970 026

 Východ SR: 0907 922 527
Bezplatné poradenstvo - Roof Doctor: 

 0800 11 66 55

Teraz môžete mať Ruukki Decorrey už od 4,99 € bez DPH/m2 celkovej šírky krytiny, 
5,99€ s DPH/m2 s DPH celkovej širky krytiny. 
Táto akciová cena sa rovná sume 5,22€ bez DPH/m2 krycej šírky krytiny, 6,26€ s DPH/m2 
krycej šírky krytiny. 

Nové dizajnové krytiny Ruukki 

Strechy od spoločnosti Ru-
ukki zodpovedajú fínskej 
kvalite. Bez ohľadu na to, 
či sa rozhodnete postaviť 
nový dom alebo renovovať 
starý, široká ponuka striech 
zaistí, že si vždy vyberiete 
tú správnu strechu k Vášmu 
domu. A ak k svojej ob-
jednávke pridáte ešte od-
kvapový systém a strešné 
bezpečnostné prvky, získate 

balíček, ktorý bude funkč-
ný a štýlový do posledné-
ho detailu. Preto je strešná 
krytina Ruukki najjedno-
duchšiou a bezproblémovou 
voľbou každého staviteľa. 
Portfólio výrobkov Ru-
ukki sa navyše rozšírilo 
o nové dizajnové modely 
Ruukki Adamante a Ruuk-
ki Finnera, ktoré Vám dnes 
predstavíme. 

Ruukki Adamante 
Patrí medzi nové pôsobivé 
strešné profi ly pre nároč-
nejších majiteľov domu, 
ktorí preferujú odlišný štýl 
a výnimočný dizajn. Dve 
nové farby v sortimente 
farieb - vínovo červená 
a zamatovo baklažánová 
podčiarknu výrazný di-
zajnový tvar krytiny. Keď 
uvažujete o originálnom 

a nápaditom dome, dovoľte 
Ruukki Adamante ukázať 
sa v plnej kráse. Rovnako 
ako všetky ľahké oceľové 
strešné krytiny aj Ruukki 
Adamante je navrhnutá tak, 
aby majiteľom domu zjedno-
dušila a spríjemnila život. 
Tento model je vyrábaný 
s povrchovou úpravou Pural 
Matt a so zárukou 50 rokov. 

Ruukki Finnera
Ďalším modelom, ktorý 
nemá na slovenskom trhu 

z hľadiska dizajnu konku-
rencii, je výrobok nesúci 
meno Ruukki Finnera. 
Ten pridá Vašej oceľové 
streche nielen na krá-
se, ale tiež na odolnosti 
a praktickosti. Revolučný 
ohyb prednej hrany ma-
ximalizuje odolnosť voči 
poveternostným vplyvom 
a vytvára úžasne celistvý 
povrch strechy, aj keď sa 
jedná o modulárny streš-
ný systém, tzn. že strecha 
je zložená z maloformáto-

vých šablón. Získate vyso-
kú kvalitu v kompletnom, 
štandardizovanom balení 
pripravenom na sklade, 
ktoré maximálne uľah-
čí celý proces pokládky 
strechy. Dosiahnete rých-
le výsledky s menšími 
starosťami. A tak by to malo 
byť. Tento model vyrábame 
v povrchovej úprave Purex 
a so zárukou 40 rokov. 

Viac informácií na www.
ruukkistrechy.sk 

Váš dom je klenotom, a preto je veľmi dôležité, aby mal strechu, ktorá mu poskyt-
ne rovnakú hodnotu. Oceľové strechy od spoločnosti Ruukki ochránia Váš domov 
za všetkých okolností. Nielenže sú atraktívne hneď na pohľad, ale taktiež nadčasovo 
štýlové. Čo je však dôležitejšie, strechy Ruukki hodnotu Vášho domu ešte viac zvyšujú. 

Ruukki Finnera

Ruukki Adamante
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V takýchto prípadoch stále 
častejšie siahame po fak-
toch z histórie a vraciame 
sa k prírode. Semienka chia 
boli už v civilizáciách Az-
tékov a Mayov označované 
ako superpotravina. Dokážu 
zabezpečiť stálu energiu po-
čas celého dňa, zvýšenú psy-
chickú koncentráciu, chud-
nutie bez pocitu hladu. Majú 
najvyšší obsah omega 3 a 6 
mastných kyselín, veľký po-
diel vlákniny, vysoký obsah 
vitamínov skupiny B a päť-
krát viac vápnika ako mlieko. 
Okrem toho sú chia semien-
ka známe ako vysokoúčinný 
antioxidant a používajú sa 
aj na podporu detoxikácie 
organizmu. Môžete si ich 
pridávať do jogurtu, vypiť 

vmiešané do pohára vody, 
džúsu, ale tiež používať pri 
príprave rôznych pečených 
jedál, miešaných nápojov. 
Spôsobov je neúrekom, stačí 
len zapojiť fantáziu. Sú vý-
borným doplnkom stravy pre 
celiatikov. Pozor si však tre-
ba dať pri dodržaní množstva 
požitých semienok za jeden 
deň, pretože i dobré, keď sa 
preženie, neprináša úžitok. 
Rovnako si dajte pozor, ak 
máte nízky tlak alebo prob-
lémy so srdcom. Odborníci 
dokázali, že s týmto malým 
zázrakom si môžete zásadne 
zlepšiť svoje zdravie. No i tu 
platí – všetko s mierou. Tak 
dobrú chuť.

-vrb, foto: archív

Sila semienok chia
Znovunadobudnúť stratenú energiu, zhodiť nadbytočné 
kilogramy alebo jednoducho dobre sa cítiť a byť zdravý, 
to by asi chcel každý z nás.

Ako je možné, že niekto 
môže jesť čokoľvek a nepri-
berá a niekomu stačí aj voda 
a má opäť o pár kíl navyše? 
Môže za to náš metaboliz-
mus. To, čo zjeme, sa v tele 
premení na energiu, staveb-
né látky alebo odpad, preto 
metabolizmus nazývame aj 
látková premena.

Čo ho ovplyvňuje
Pohlavie,
vek,
každodenná miera stresu,
frekvencia a intenzita te-
lesnej záťaže,
stravovacie návyky, a to 
hlavne skladba stravy a frek-
vencia prísunu potravy,
BMI - obézni ľudia majú 
vo všeobecnosti pomalší    
metabolizmus,
pitný režim, 
dedičné predpoklady,
zdravotný stav.

Tempo, akým metabolizmus 
premieňa stravu na využi-
teľnú energiu, sa označuje 
ako rýchlosť metabolizmu. 
Rýchlosť nášho metabo-
lizmu je dôležitým prvkom 
v systéme priberania a chud-

nutia. Mnohé štíhle ženy 
majú veľmi dobrý a rýchly 
metabolizmus, a práve pre-
to si svoju postavu vedia 
udržať, aj keď sa nijako 
neobmedzujú. Najmenšie 
množstvo energie, ktoré telu 
stačí na prežitie, nazývame 
bazálna rýchlosť metabo-
lizmu. Sem patria kalórie 
potrebné na dýchanie, krvný 
obeh, trávenie, termoregulá-
ciu a ďalšie telesné funkcie.

Dá sa zrýchliť?
Ak si niekto naordinuje 
nezmyselnú redukčnú dié-
tu, dostáva sa do bludné-
ho kruhu. Mnoho žien sa 
dodnes snaží schudnúť tým 
spôsobom, že obmedzia svoj 
príjem energie na minimum. 
Zjedia len toľko jedla, aby 
neomdleli pri práci. Toto 
je jedna z hlavných príčin, 
prečo permanentne „dietujú-
ce“ ženy nechudnú. Telo sa
pod vplyvom diéty a obme-
dzenia dostáva pod veľký 
tlak a je natoľko vystreso-
vané, že akúkoľvek energiu 
prijatú vo forme potravy 
okamžite ukladá na horšie 
časy. Ak by sme žili v lese, 

pomalý metabolizmus by 
bol výhodou, no v prípade, 
že máme pravidelný prísun 
potravy, spôsobuje obezitu.
Otázkou je, ako môžeme vy-
skočiť z kolotoča neustálych 
diét a priberania? Mnoho 
obéznych ľudí sa bojí jesť 
viac a pravidelne, pretože aj 
malé množstvo potravy im 
spôsobuje kilá navyše. Ako-
koľvek paradoxne to môže 
znieť, práve pravidelné jede-
nie je tým pravým riešením.
Aby ste svoje telo nedostali 
do stresu z nedostatku živín, 
odporúča sa jesť každé tri 
hodiny. Zo začiatku môže 
tento časový interval zna-
menať problém, pretože člo-
vek nepociťuje taký hlad, 
aby ho to donútilo spomenúť 
si, že má niečo zjesť. Ak 
sa však rozhodnete skúsiť 
naštartovať svoj metaboliz-
mus, nebojte sa nastaviť si 
budík a uvidíte, že onedlho 
bude zvoniť vaše telo samé. 
Na malý snack je čas vždy. 
Dajte svojmu telu čas a ne-
zľaknite sa, ak v prvých týž-
dňoch trochu stúpne ručička 
na váhe. Váš organizmus 
bude pravdepodobne testo-

vať, či to s pravidelnosťou 
myslíte vážne a potom pôjdu 
kilá už iba smerom k vašej 
ideálnej váhe.

Neprejedajte sa
Netreba si však pravidelný 
príjem zamieňať s prejeda-
ním sa. Jedlo treba prijímať 
v malých dávkach a nesna-
žiť sa dohnať zameškané 
jedlo. Jedzte vždy len toľko, 
koľko skutočne potrebujete. 
Nie vždy to musí byť všetko, 
čo si naložíte na tanier. Ne-
bojte sa nedojesť! Aj v jedle 
treba vedieť povedať nie.
Okrem pravidelnej stravy 
pomáha zrýchliť metabo-
lizmus aj pohyb. Niekedy 
stačí k jeho naštartovaniu 
naozaj málo, napríklad si 
každý deň v parku zabehať, 
alebo si dopriať dlhšiu pre-
chádzku. Optimálne ale je, 
ak sa nejakej športovej čin-
nosti venujete bez prestávky 
45 – 60 minút trikrát týžden-
ne. O pomalý metabolizmus 
sa môže postarať aj nedosta-
tok niektorých vitamínov. 
Dôležité sú najmä vitamíny 
skupiny B, ktoré môžete telu 
dodať aj v podobe pivovar-
ských kvasníc.

-Martina Kanisová

Schudnite pravidelným jedením
Čoraz väčšie množstvo ľudí sa dostáva do konfl iktu s tradičnou predstavou zdravého 
stravovania. Pokyny odborníkov na výživu verzus neustupujúce kilá. To je častým 
javom u chudnúceho človeka.
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VÝHODNÉ PÔŽIČKY
RÝCHLA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 50 000 EUR

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

AJ PRE KLIENTOV QUATRO A TRIANGEL

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

v Handlovej: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stan.), 
tel.: 0917 389 139
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V sanskrte, staroindickom 
jazyku, znamená ayus život 
(dlhovekosť) a veda vede-
nie. Dalo by sa teda pove-
dať, že ajurvéda je vedou 
o dlhovekosti. Ide o jeden 
z najstarších dochovaných 
systémov liečby, v ktorom 
majú svoje miesto aroma-
terapia, liečenie bylinka-
mi, relaxácia, meditácia, 
terapia zvukom a farbami. 
Neexistuje však univerzálny 
návod na to, ako byť zdra-
vý a šťastný, ktorý by bol 
aplikovateľný pre každé-
ho. Podľa konštitúcie, rasy 
a podnebia ajurvéda odporú-
ča individuálne odlišnú stra-
vu a návyky. Žiadne jedlo 
nie je dobré či zlé. Každé 
však vyhovuje inému typu 
človeka a malo by sa kon-
zumovať inú dobu.

Človek v Ajurvéde
Ajurvéda klasifikuje
potraviny do skupín podľa 
chuti a iných základných 
kvalít. Pri vypracovaní 
stravovacích odporúčaní 
a diéty sa vždy vychádza 
z vlastností konkrétneho 
človeka a jeho konštitučného 
typu. Západnej medicíne je 
koncept konštitučných ty-
pov človeka pomerne cu-
dzí a chápaný povrchne, 
no v ajurvéde sa úspešne 
používa už tisícročia. Aj-
urvéda sa zaoberá celým 
človekom, nie iba jeho cho-
robou alebo jedným z prí-
znakov choroby. Dôležitý 
je konkrétny človek, jeho 
individualita a konštitúcia, 
ktorú má každý jedinečnú. 
Zdravie je podmienené rov-
nováhou troch regulátorov, 
životných energií tzv. dóši, 
rovnováhou tela a duše. Táto 
harmónia je dosahovaná 
pomocou presne vypraco-
vaných techník meditácie, 
stravovania, očistných kúr 
a návykov. Očistné terapie 
známe ako panchakarma 
zahŕňajú masáže a ďalšie 
fyzikálne terapie, ktoré 
odstraňujú nečistoty z via-
cerých telesných tkanív 
a energetických centier. 
Podľa ajurvédskej liečebnej 

teórie, jedným z prvých štá-
dií choroby je nahromadenie 
toxínov v rôznych častiach 
tela. Tieto terapie uvoľňujú 
a eliminujú usadené toxíny 
a pomáhajú vytvárať čisté 
vnútorné prostredie človeka.

Váta, pitta, kapha
Podľa starého indického lie-
čebného systému sa životná 
energia prejavuje v troch 
rôznych podobách: váta, pit-
ta, a kapha. Váta je princíp 
pohybu a označuje sa tiež 
ako vietor. Pitta je princí-
pom energie a zodpovedá jej 
pomenovanie žlč, a kapha je 
sliz a je princípom štruktúry. 
Tak, ako všetko okolo nás, aj 
my ľudia sme kombináciami 
týchto troch prvkov. S ich 
jedinečnou kombináciou 
sa rodíme a podľa ajurvédy 
táto kombinácia ovplyvňuje 
našu povahu, náchylnosť 
k určitému typu chorôb, trá-
viacu schopnosť či vytrva-
losť. V prípade, že sa jedna 
z dóší vychýli zo svojej pri-
rodzenej hodnoty, zasiahne 
to celý organizmus. Táto 
nerovnováha môže vzniknúť 
nesprávnym stravovaním 
alebo životosprávou.

Nerovnováha
Ak je v nerovnováhe ener-
gia váta, najviac náchylné 
na vznik ochorenia sú ner-
vový systém, hrubé črevo, 
imunitný systém a kĺby.
Ak je z normálu vychýlená 
pitta, problémy sa preja-
via v tenkom čreve, krvi, 
očiach, slezine, pokož-
ke, štítnej žľaze a pečeni.
Nadmerné množstvo kaphy 
vedie k ochoreniam žalúd-
ka a pľúc a nadmernému 
priberaniu.
Pomery jednotlivých živlov 
v človeku sa zisťujú pomo-
cou pulzovej diagnostiky, 
ktorú vykonáva ajurvédsky 
doktor. Pre väčšinu ľudí je 
charakteristické, že v nich 
prevláda jeden alebo dva ži-
vly a tie sú pre nich určujúce. 
(Pokračovanie v budúcom 
čísle...)

-Martina Kanisová

Zdravie očami Indov – ajurvéda

Staroindické lekárske umenie ajurvéda, ktoré je stále 
populárnejšie aj u nás, je od roku 1982 celosvetovo 
uznávaný medicínsky systém. Je to spojenie fi lozofi e, 
vedy, životného štýlu a umenia medicíny. Kým niektoré ani nevedia, že 

menštruujú, asi 30 až 50 per-
cent žien sa počas menštruácie 
nevie z postele ani pohnúť. 
Príčinou menštruačných bo-
lesti je podľa gynekológov 
porucha rovnováhy hormónov 
prostaglandínov. Maternica sa 
stiahne, dostane kŕč, časť krvi 
tak ide do dutiny brušnej, kde 
spôsobuje podráždenia pod-
brušnice a vyvoláva bolesť.

Kedy ísť k lekárovi
Ak sú menštruačné bolesti 
také silné, že výrazne zasahu-

jú do kvality života, situácia si 
vyžaduje podrobnejšie vyšet-
renie a špecifi ckejšiu liečbu, 
pretože bolestivá menštruá-
cia môže byť aj príznakom 
vážnejších ochorení: myóm 
na maternici, endometrioza, 
cysta, zrasty v malej panve. 
Okrem toho by každá žena 
mala raz do roka absolvo-
vať preventívnu prehliadku 
u gynekológa, aj keď ju nič 
nebolí. Mnoho žien sa snaží 
návšteve gynekológa vyhnúť. 
Práve prevencia je však cestou 
k trvalému zdraviu.

Silné kŕče v podbrušku, nevoľnosť, hučanie v hlave. Bo-
lestivá menštruácia dokáže mnohé ženy vyradiť z bežného 
života. Čo nám môže pomôcť?

Ako si pomôcť 

 Antikoncepciou
Menštruačné bolesti odstraňuje užívanie hormonálnej 

antikoncepcie. Tá bráni ovulácii, takže sa nevytvoria pros-

taglandíny, a v dôsledku toho počas menštruácie nie sú 

kŕče svalových vlákien maternice.
 Liekmi proti bolesti 
Na tlmenie menštruačných bolestí sa používajú analgetiká, 

ktoré odstraňujú bolesť, spazmolytiká, tie zas uvoľňujú 

kŕče, a ich kombinácie. Ženy často siahajú po tabletkách 

proti bolesti.
 Pohybom a cvičením
Ženy, ktoré pravidelne športujú, znižujú riziko men-

štruačných ťažkostí. Aeróbnymi cvičeniami, pri ktorých 

sa vám zvýši frekvencia tepu, sa prekrvuje aj panva, 

a to pomáha predchádzať kŕčom. Pozitívne účinky majú aj 

relaxačné cvičenia na báze jogy, prípadne iných príbuzných 

techník.

 Vitamínmi a minerálmi
Zvýšený príjem vápnika, horčíka a železa poskytuje úľavu 

od bolestí a kŕčov. Vápnik navyše pomáha pri odstránení 

ďalších príznakov spojených s menštruáciou: zmeny ná-

lady, nepokoj, nervozita. Horčík udržiava normálny tonus 

hladkých svalov.
 Teplými obkladmi
Prevažnej väčšine ubolených žien robí dobre každá forma 

tepla. Na uvoľnenie sťahov maternice pomáha teplý kúpeľ 

alebo termofor na bruchu. Okrem teplých obkladov si 

doprajte horúci bylinkový čaj.
 Refl exnou terapiou
Na chodidlách sú akupresúrne body, ktoré sú vnútornými 

dráhami spojené s orgánmi v panvovej oblasti. Body v priehl-

binách na oboch stranách chodidla jemne stlačte palcom 

a končekmi ostatných prstov. Opakujte to niekoľko minút.

www.hipokrates.sk, foto: archív

Bolestivá menštruácia
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Vítame našich najmenšíchVítame našich najmenších

Alex Bobok
14. 7., Malinová

Emka Slobodová 
20. 7., Tužina

Emka Bavková
22. 7., Diviaky nad Nitricou

Laura Marková
25. 7., Bystričany

Julianka Pračková
15. 7., Prievidza

Lea Kaňová
21. 7., Diviaky nad Nitricou

Emka Kopanická
21. 7., Diviaky nad Nitricou

Viktória Bukovanová
25. 7., Koš

Robert Ripka
18. 7., Prievidza

Dominik Polerecký
24. 7., Prievidza

Lilianka Jaríková
23. 7., Opatovce nad Nitrou

Dávid Baniar
25. 7., Poruba

Sofi nka Nedeliaková
19. 7., Prievidza 

Dávidko Vojtech
22. 7., Kamenec pod Vtáčnikom

Alex Gatial
23. 7., Prievidza

Leon Idranyi
25. 7., Prievidza

Hugo Števík
19. 7., Lehota pod Vtáčnikom

Juraj Fábry
23. 7., Diviacka Nová Ves

Yasmin Hachajdíková
27. 7., Prievidza

Nikolas Ryan Faccin
22. 7., Prievidza

Natália Baloghová
18. 7., Prievidza

Ninka Furková
22. 7., Valaská Belá

Ela Karina Kováčová
26. 7., Nováky

Marcus Mačák
31. 7., Handlová

Emka Machatová
16. 7., Prievidza

Davidko Cagáň
22. 7., Prievidza

Jakubko Zachar
26. 7., Prievidza

Alex Paušura
29.7., Prievidza

Viktória Baloghová
18. 7., Prievidza

Nela Kostrová
1. 8., Prievidza

Darius Štefan
29. 7., Prievidza

Laura Šandorová
28. 7., Prievidza

Fotografi e poskytol fotoateliér Valovič.
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Nakupovanie

Prežívam jeden z najnudnejších 
dní, aké som doposiaľ zažil. Keď 
sme išli von, veril som, že ideme 
na prechádzku. Ale, žiaľ, dnešná 
prechádzka je iná. Keď vojdeme 
do nákupného centra, som si už 
takmer istý. „Poď už,“ prosím pa-
ničku, aby sme sa už konečne pohli 
z miesta. Radšej by som behal. 
O tom sú predsa prechádzky. Ako 
som ale už čoskoro pochopil, naku-
povanie nie je žiadna prechádzka 
rozkvitnutou lúkou. O chvíľu sa už 
pohýname. „No hurá!“ poteším sa. 
Moja radosť ale netrvá dlho. Mám 
pocit, že sme neprešli ešte ani 10 
metrov a opäť stojíme. Keď sa toto 
opakuje už niekoľkokrát, snažím 
sa paničke dohovoriť: „No tak, 
veď už poďme von. Ja chcem be-
hať.“ „Arči, čakaj,“ odvetí panička. 
Ďalej sa motá po obchode a ja aj 
s pánkom ju znudene sledujeme. 
„Prosím, prosím,“ nedám sa len tak 
odbiť a trvám na svojom. „Arči, 
nekňuč!“ zahriakne ma. Keďže 
to pekne nejde, skúsim pritvrdiť: 
„Poď už konečne!“ skríknem 
na paničku, no to som asi nemal 
robiť.  „To čo má znamenať?! To 
sa ako správaš?! Čo tu na mňa 
vykrikuješ?! To sa patrí?!“ spustí 
na mňa spŕšku výčitiek. Zahan-
bene stiahnem chvost, ustúpim 
dozadu a schovám sa za pánka 
veriac, že uniknem paničkinmu 
hnevu. Od tejto chvíle radšej ne-
chám paničku v pokoji nakupovať 
a ani neceknem. Ideme z jedného 
obchodu do druhého. Na moju 
obrovskú radosť, asi po piatich 
hodinách panička zahlási: „Ide-
me domov?“ „Áno, áno, prosím,“ 
kňučím, hoci viem, že otázka asi 
nepatrila mne, ale ja už tak chcem 
ísť! Konečne prichádzame domov. 
Som unavený viac, ako keď celý 
deň behám na chate po záhrade. 
„Arči, pozri čo som ti kúpila,“ 
prihovorí sa mi panička. Prekva-
pene vystrčím hlávku zo svojej 
búdky a zamýšľam sa, či sa mi to 
z tej únavy len nezdá. „Hm, to je 
ale dobrota!“ zalizujem sa, keď 
dopapám keksík. „A to ešte nie je 
všetko,“ oznamuje mi. „Ešte nie-
čo dostanem! Jupí!“ vyskakujem 
akoby som ani nemal v labkách 
5-hodinový nákup. „Tá je krásna,“ 
rozplývam sa nad svojou peknou 
novou hračkou.  A ak vždy dosta-
nem takúto odmenu, som schopný 
absolvovať to aj každý týždeň.

Arčiho svet

www.helendoron.com

Angličtina s Helen Doron

www.helendoron.sk

Vlasy pod lupou
Väčšiu pozornosť venujeme prípravkom na vlasy, ktoré sa 

oplachujú (kúry, balzamy,... ). Nedostatočné vyplachovanie 

týchto prípravkov pri umývaní vlasov často spôsobuje 

mastenie, nepoddajnosť a splyhlosť vlasov.  Kúry a balzamy 

ktoré sa oplachujú sú vhodné hlavne pre vlasy ktoré sú 

pevné, hrubé a ťažko česateľné.
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Pred pár dňami som stretol 
jedného študenta. Nebolo 
by na našom stretnutí nič 
zvláštne, keby som nemusel 
počúvať jeho snívanie. Najprv 
som si povedal, že je dobré, 
ak sníva. Hej, ale je rozdiel 
snívať a snívať. Sníval o veľ-
kých úspechoch v podnikaní, 
o úspechu v spoločnosti, poli-
tike... Začal by som mu veriť, 
keby nesníval celé prázdniny 
s mojitom v ruke. Nenápad-
ne mi vliezali do mysle spo-
mienky o rozprávaní cesty 
k úspechu slávneho Tomáša 
Baťu, ktorý začínal na ulici 
čistením topánok a poctivým 
využívaním každej minúty. 
Tak od tohto to máš chlapče 
ešte ďaleko, pomyslel som 
si. Čím to je, že je veľa tých, 
ktorí len snívajú, ale nič
pre to nerobia? Lenivosť? Po-
hodlnosť? Neveria si? Zdá 
sa mi, že dnes je svet plný 
falošných ideálov vyproduko-
vaných drahou reklamou. Na-
príklad, mnohé ženy sa chcú 
vyrovnať modelkám na pla-
gátoch a v reklamách, ale 
keď príde na lámanie chleba, 
ukáže sa, že ich krása je skôr 
šikovnou prácou plastických 
chirurgov a nenápadných gra-
fi kov, ako výsledok namáha-

vej driny. Úspech politikov? 
Po čase sa  tak či tak, vynoria 
zákulisné okolnosti v ktorých 
sa ukáže, že úspech daného 
človeka je len hrou nejakej 
mocnej skupiny. Zdá sa mi, že 
sme svedkami nového spolo-
čenského fenoménu. Nazvime 
ho strach z veľkých ideálov, 
strach zo sklamania, že nebu-
dú naplnené. Tento strach má 
dve riešenia. Prvé je zdanlivo 
odvážne, lebo ide za svojím 
cieľom bezohľadne a za akú-
koľvek cenu. Druhé je ľahké 
a príjemné carpe diem–užívaj 
deň, lepšie už nebude a snažiť 
sa o čosi viac dnes, nemá zmy-
sel. V zákulisí nášho rozho-
voru som si kládol otázku, či 
vôbec veriť veľkým ideálom? 
Myslím, že áno, ale dôležité je 
skúmať, ktoré to vlastne sú tie 
veľké ideály. Nevedie k nim 
cesta cez malé drobné veci? 
Nespočívajú v jednoduchých 
stretnutiach s jednoduchými 
ľuďmi? Nie sú veľké práve 
preto, že ich veľa ľudí nevi-
dí? Nie sú to tie, ktoré robia 
veľkým náš charakter?

Jedného dňa šiel Mark do-
mov zo školy. Zrazu uvidel 
pred sebou chlapca, ktorý 
sa potkol a vysypal všetko 
čo niesol: knihy, dva svetre, 
baseballovú pálku, rukavicu 
a malý magnetofón. Poznal ho 
zo školy. Len prednedávnom 
sa prisťahovali a bolo známe, 
že nezapadol do triedneho 
kolektívu najlepšie. Mark si 
kľakol a pomohol chlapcovi 
pozbierať porozhadzované 
veci. Keďže mali spoločnú 
cestu, pomohol mu odniesť 
časť jeho nákladu. Cestou sa 
Mark dozvedel, že chlapec 

sa volá Bill, má rád videohry, 
baseball a dejepis, že s iný-
mi predmetmi má problémy 
a že doma to má ťažké, lebo 
rodičia sa práve rozchádzajú. 
Keď prišli k Billovmu domu, 
chlapec pozval Marka na kolu 
a chvíľu spolu pozerali televí-
ziu. Popoludnie strávili veľmi 
príjemne a potom sa Mark po-
bral domov. Naďalej sa vída-
vali v škole, raz alebo dvakrát 
spolu dokonca obedovali. Aj 
na strednej škole sa stretá-
vali, ale ich kontakty za celé 
tie roky boli dosť zriedkavé. 
Konečne prišiel očakávaný 
posledný ročník. Tri týždne 
pred maturitou požiadal Bill 
Marka o rozhovor.
Pripomenul mu ten deň pred 
mnohými rokmi, keď sa stre-
tli po prvýkrát. „Rozmýšľal 
si niekedy nad tým, prečo 
som vtedy niesol domov 
toľko veľa vecí?“ spýtal sa 
Bill. „Vieš, vyprázdnil som 
si svoju skrinku v škole, 
pretože som nechcel nechať 
neporiadok pre toho, kto si 
ju vezme po mne. Schoval 
som si niekoľko matkiných 
tabletiek na spanie a práve 
som sa chystal doma spáchať 
samovraždu. Ale potom, keď 
som strávil s tebou také pekné 
popoludnie, som si uvedomil, 
že keby som si vzal život, pri-
šiel by som nielen o to popo-
ludnie, ale o všetko, čo mám 
ešte pred sebou. Tak vidíš, 
Mark, keď si vtedy pozbieral 
moje knihy, urobil si pre mňa 
vlastne oveľa viac. Zachránil 
si mi život.“

-Martin Dado, dekan

Jednoduché gesto

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

Predám rodinný dom v Handlovej, 
2 kuchyne, 5 izieb, garáž, hospo-
dárska budova. RK nevolať. tel.: 
0908 513 163
Výhodne predám poukaz na pobyt 
pri mori podľa vlastného výberu cez 
cestovnú kanceláriu Satur v hodnote 
829 €. Poukaz je možné kombinovať 
s hotovosťou a je platný do 30.9.2011. 
tel.: 0907 798 626

Hľadáme veľmi ambicióznych 
ľudí, ktorých zaujíma práca vo fi -
nančníctve. Požadujeme vysoké pra-
covné nasadenie. Informácie na čísle 
tel.+421907858443 mail:kogallsro@
capitalfp.sk
Prenajmem 2-izbový byt v centre 
Prievidze. Byt je zariadený, čiastočne 
prerobený. Nájom 300 € / mesačne. 
Dlhodobo. tel.: 0904 134 164

Hornonitrianska knižnica v PD 
prijme od 5.9.2011 zamestnanca 
na pozíciu informatik, správca 
počítačovej siete. Skrátený prac.
úväzok / 6 hod.. Požadujeme prax 
v odbore min. 1 rok. Môže byť 
aj občan so ZP. Info v pracov-
ných dňoch do 15 hod. na tel.: 
046/542 72 96

INZERCIA

Smútočné poďakovanie
18. 8. 2011 nás opustila vo veku 73 rokov

Elenka Gondová.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-

mym za prejav sústrasti a kvetinové dary.

Manžel Martin, synovia Libor, Roman a Dušan s rodinami. 

Spomíname

Päť rokov uplynie 14. septembra, čo nás navždy opustila
vo veku 89 rokov naša mama, starká, prababička, sestra, švagriná

Júlia Čičmancová
z Malej Lehôtky. Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu-

nezabudli a s láskou spomínajú spolu s nami.

Syn Jozef, dcéry Mária a Filoména, nevesta Darina
s rodinami. 
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Zostavila: Renáta Olešňanová

1. 9. Drahoslava 
Dobré meno, ktorého nositeľka 
dosiahne vzdelanie. Duševne 
aj duchovne je silná, srdce má 
na pravom mieste. Je to bojovníč-
ka za práva všetkých utláčaných 
ľudí aj zvierat. Pravdepodobne sa 
nevyhne práci v sociálnej oblasti. 

2. 9. Linda 
Krásna, cieľavedomá s obrovskou 
vnútornou energiou. Niekedy sa 
bude zdať necitlivá, ale často je 
to iba obranná maska. 

3. 9. Belo
Meno s karmickým zaťažením. 
Jeho nositeľovi hrozia úrazy. Všet-
ko môže ísť dobre, ale zrazu sa 
život zvrtne a Belo musí ťažko 
začínať odznova. 

4. 9. Rozália
Vie bojovať s ťažkosťami. Pre ľudí 
je oporou a dobrou priateľkou. Je 
aj dobrá životná partnerka. Bude 
inklinovať k medicíne a iným 
humanitným odborom. Vždy je 
zodpovedná. Meno sa odporúča 
pre všetky znamenia.

5. 9. Regína 
Kráľovské meno s víťaznou vib-
ráciou, stálosťou a životným pre-
hľadom. Väčšinou má aj vznešenú, 
kráľovskú chôdzu. Je obdarená 
poznatkami z minulých životov 
a podvedome z nich čerpá. Regína 
pomáha. Meno sa odporúča pre 
všetky znamenia okrem Škorpió-
na. V tomto znamení je senzitívna 
a rozvíja sa v nej nezdravé ego.

6. 9. Alica
Pravá žena. Odmlada talentovaná 
a cieľavedomá. Bude mať ľahší 
život a viac šťastia ako problé-
mov. V živote prekoná rad zmien 
vo svojom vývoji, možno sa aj 
viackrát vydá. Je inteligentná 
a má zmysel pre humor. Meno 
je vhodné pre všetky znamenia.

7. 9. Marianna 
Materiálne založená a praktická. 
Svoje miesto na slnku si vie vybo-
jovať sama. V živote má šťastie, 
väčšinou sa aj dobre vydá. Vie 
si dobre zrátať, aký je ženíchov 
majetok, lebo je veľmi prefíkaná. 
V živote ju čaká pomerne veľa 
zmien. Meno je vhodné pre všetky 
znamenia.

8. 9. Miriama 
Obľúbené, priateľské a umelecky 
motivované meno. Ľudia Miriamu 
zvyčajne chápu, lebo má zmysel 
pre humor a aj kritiku prijíma 
s úsmevom, hoci v podstate je 
introvertka. Nikoho nezarmúti 

a vždy je pripravená poskytnúť 
pomoc. Je učenlivá a bystrá. Meno 
je vhodné pre všetky znamenia. 

9. 9. Martina 
Väčšinou pekná tvár, obľúbená 
kamarátka, ktorá sa môže do-
pracovať k titulu. Je praktická, 
sleduje svoje záujmy a ciele. 
Študijný typ. Menej sa jej bude 
chcieť do stavu manželského. Ak 
je narodená v Rybách a Baranovi, 
má umelecké sklony. Iba v Býkovi 
a Rakovi je materská a obetavá. 

10. 9. Oleg 
Komunikatívne a ambiciózne 
meno. Jeho nositeľovi sa podarí 
všetko, čo si zaumieni, a svojou 
zdravou, nie však bezohľadnou 
dravosťou si získa obdivovateľov. 
Veľmi si váži rodinný kozub. Je 
obľúbený až populárny, inteli-
gentný aj citlivý. 

11. 9. Bystrík 
Citlivý so zmyslom pre umenie. 
Je zvedavý aj bojovný, najmä keď 
ide o jeho budúcnosť. Väčšinou má 
v živote šťastie. Celkom iste rád 
cestuje a poznáva iné krajiny aj 
ľudí. Meno je vhodné pre všetky 
znamenia.

12. 9. Mária
Inteligentná a citovo založená. 
Pracuje pre druhých. Je nese-
becká a schopná veľkej lásky. 
Toto nádherné meno symbolizuje 
pravú ženu a matku. Je vhodné
pre všetky znamenia.

13. 9. Ctibor 
Živočíšny a úspešný. Ctibor kladie 
na prvé miesto rodinu. Ak má 
dobrú konšteláciu dátumu narode-
nia, môže sa stať trénerom alebo 
vedúcim prevádzky. Odporúča sa 
pre narodených v znamení Panny, 
Býka a Škorpióna.

14. 9. Ľudomil 
Toto meno bude svojho nositeľa 
priťahovať buď k zamestnaniu 
v uniforme, alebo bude z neho 
športovec milujúci pohyb, a bude 
plný chuti bojovať. Bude ho lákať 
nezvyčajné. Ľudmila nenúťte, aby 
sa venoval práci, pri ktorej by 
musel stáť alebo sedieť. 

15. 9. Jolana 
Veľmi záleží na tom, kde sa nosi-
teľka tohto mena narodí. Od toho 
sa odvíja jej život, vo všeobecnosti 
rodinný. Ak má priaznivé priez-
visko a dátum narodenia, možno 
hovoriť, že toto meno je šťastné 
a je vhodné pre všetky znamenia 
zverokruhu.

Stručná charakteristika povahy
Ste veľmi náročný človek, ktorý usiluje o dokonalosť. 
Rýchlo chápete, ste plný záujmov a vo všetkom sa 
usilujete vyhovieť očakávaniam. Chcete vedieť všetko 
o každej chorobe a objavujete u seba všetky možné 
choroby. V manželstve a láske hľadáte predovšetkým 
duševného partnera. Môže byť z vás verný, čestný, ale 
až priveľmi všedný manžel/ka. 

Na čo musíte dbať
Nevžívajte sa do rozličných chorôb. Nájdite si le-
kára, ktorému dôverujete a ktorý o vás vie, že ste 
hypochonder. Premôžte svoj strach, nezaoberajte sa 
ustavične sebou. Ste náchylný na žalúdočne vredy, 
infekcie žalúdka, zápal slepého čreva, podráždenie 
pobrušnice a žalúdočný katar. Ste náchylný na prietrž 
a pretrhnutie svalu.

Životospráva a výživa
Ste často napätý a nervózny, ale nehovoríte 
o tom. Aj keď sa trochu uvoľníte, môžete 
sa spoľahnúť, že vaša práca a spôsob ži-
vota budú dokonalejšie, ako je dlhoročný 
priemer iných ľudí. Nevynechávajte jedlá, 
jedzte menej, ale pravidelne. Váš organizmus 
mimoriadne potrebuje draslík. Jedzte každý deň 
jogurty, dobre pôsobia na črevnú fl óru.

Panna a ostatné znamenia zverokruhu
Panna – Baran: 
Barana irituje zdržanlivosť Panny, ale ako každé 
ohnivé znamenie nebojí sa zdolávať ťažké pre-
kážky. Tá, ak nájde v sebe odvahu prekonať svo-
ju hanblivosť, ukáže Baranovi iné dimenzie lásky.
Panna – Býk: 
Možná ostýchavosť Panny niekedy Býka odrádza. 
Zhodnosť živlov tieto znamenia predsa len nakoniec 
privedie k súladu. Ak Panna nechá svoje zábrany 
trpezlivým Býkom roztopiť, vznikne dlhodobý vzťah 
založený na dôvere a pokojnej láske.
Panna – Blíženci: 
Spoločný vládca, posol bohov Merkúr, často spojí tieto 
dve znamenia do zväzku. Po doznení prvých vášní 
Panna kritizuje Blíženca v snahe stále vylepšovať 
vzťah. Blíženec to berie ako obmedzovanie a vyletúva 
zo vzťahu. 

Panna – Rak: 
Voda sa tu pekne snúbi so zemou. Prítulný 
Rak nenalieha na Pannu, aby rýchlo vstupo-
vala do blízkeho vzťahu a ona to veľmi oceňuje. 
Panna – Lev: 
Lev si potrpí na sebavedomie a je rád stredobodom 
pozornosti. Panna je pracovitá a nevadí jej podriade-
ná úloha krku, ktorý niekedy celkom šikovne krúti 
Levou hrivou. 
Panna – Panna: 
V tomto vzťahu sa môžeme riadiť pravidlom, že podob-
né sa priťahuje podobným, rovnaké rovnakým. Vzťah 
buď funguje perfektne, alebo sa dve Panny nudia. 
Panna – Váhy: 
Panna rada žije podľa systému a poriadku. Váhy vná-
šajú do jej života čerstvý vietor. Panna ho musí vedieť 
prijať a nekritizovať Váhy za občasnú záhaľčivosť 

a míňanie peňazí na parádu. Obe znamenia majú 
rady jemnosť a pohodovosť.

Panna – Škorpión: 
Panna dovolí Škorpiónovi dominantnosť. Ten 
to ocení, len žiada niekedy od Panny priveľa 
v sexuálnej oblasti. Panna ho za to kritizuje. 

Ak ale pristupuje k Panne pomaly a systema-
ticky, postupne dosiahne svoje.

Panna – Strelec: 
Každé znamenie je z iného cesta. Panna má rada systém 
a poriadok vo veciach i živote. Strelec je dobrodružný 
typ, ktorý nerád plánuje na roky dopredu ako Panna. 
V neskoršom veku by sa tieto dve znamenia mohli 
dať dokopy. 
Panna – Kozorožec: 
Kozorožec je znamenie, ktorému vládne pán času – 
prísny Saturn. Panna má rada presnosť a detaily, preto 
mu vyhovuje. Spája ich praktickosť, šetrnosť a rovnaké 
záľuby. Majú sa vždy o čom rozprávať.
Panna – Vodnár: 
Obe znamenia sú technicky orientované. Panna ovláda 
klasické odvetvia a Vodnár novosti. Panna ho za to 
obdivuje. Vodnár si váži zas u Panny systémovosť, ktorá 
mu chýba. Preto tieto znamenia často spolupracujú.
Panna – Ryby: 
Opozícia znamení v zverokruhu nemusí vždy znamenať 
nesúhru. Tieto dve znamenia sa nepriťahujú na prvý 
pohľad. Keď sa spoznajú, pochopia, že sa majú jeden 
od druhého možnosť veľa naučiť. 

PANNA  (23. 8. – 22. 9.)
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novinky20 FUTBAL

Štyri zápasy – štyri výhry a impo-
zantné skóre 18 : 1, to je bilancia 
FC Baník Horná Nitra v úvode 
sezóny piatej futbalovej ligy mu-
žov. O skvelom vstupe Hornonit-
ranov do súťažného ročníka, ako aj 
výborných výkonoch mužstva 
sme sa porozprávali s prezidentom 
FC Baník Horná Nitra Robertom 
Šuníkom.
Očakávali ste taký parádny a jed-
noznačný vstup vášho mužstva 
do sezóny? Veď prvých štyroch 
súperov ste porazili minimálne 
trojgólovým rozdielom.
- Ak mám pravdu povedať, tak áno. 
Nechcem, aby to vyznelo ako sa-
mochvála, no do tímu prišla výrazná 
kvalita v skúsených hráčoch, tím bol 
navyše vhodne doplnený mladými 
ambicióznymi futbalistami. To sa 
muselo prejaviť vo výsledkoch a sa-
motnej hre mužstva.
Čo je základom úspechu vášho 
kolektívu?
- Zdravá konkurencia v tíme. V muž-
stve trénuje 22 hráčov, čo je ob-
vyklé skôr v ligových celkoch. Hráči 
sú dobre kondične pripravení, opory 
mužstva vniesli do hry kvalitu, vedia 
sa presadiť strelecky.
Vaše mužstvo sa zatiaľ prezentu-
je kvalitnou obranou, v štyroch 
zápasoch inkasovalo len jeden 
gól. V útoku to Hornonitranom 
zasa „sype“, o čom svedčí aj prie-

mer – viac ako štyri strelené góly 
na zápas.
- Naši hráči vedia dostať súperov pod 
tlak, a tí, s ktorými sme hrali, zatiaľ 
našu defenzívu veľmi nepreverili. 
Naši protihráči v úvodných kolách sa 
zväčša zamerali na bránenie a sme-
rom dopredu toho veľa neukázali. 
Verím však, že prídu aj súperi, ktorí 
nás v tomto smere o dosť viac po-
trápia. Strelecká potencia našich 
hráčov ma teší. Mal som predstavu, 
že by sme potrebovali ešte aspoň 
jedného kvalitného hrotového hráča, 
no zatiaľ ho kvalitne zastupuje naša 
záloha. Peter Černák dal v štyroch 
súbojoch šesť gólov, Ivan Belák tri.
Prekvapil vás niekto z hráčov 
v pozitívnom zmysle, že ste ne-
čakali, že bude podávať až také 
dobré výkony?
- Som prekvapený z celého mužstva. 
Nielen skúsení hráči, ale aj mladí, 
ktorí prišli z dorastu, dávajú do hry 
kvalitu. Nechcem tak vyzdvihovať 
jednotlivcov, celkovo som s muž-
stvom spokojný, od prístupu futba-
listov až po výsledky tímu.
Čo vás zrejme neteší, je slabší 
divácky záujem o vaše mužstvo. 
Na domáce zápasy prišlo v Han-
dlovej len 150 až 200 divákov.
- Je to tak. Aj keď som vnímal ne-
gatívne reakcie niektorých Han-
dlovčanov z fúzie s prievidzským 
klubom, predsa len som čakal, že 

budú Handlovčania viac zvedaví 
na náš tím. Keď sa už neprídu po-
zrieť na odchovancov handlovské-
ho klubu, ako je Peter Černák, či 
dvojnásobný majster Slovenska Ivan 
Belák, tak už neviem, koho by už 
chceli na trávniku vidieť.
Zmeniť by sa to mohlo po „presťa-
hovaní“ mužstva do Prievidze, kde 
je predsa len vyšší fanúšikovský 
potenciál.
- Robíme všetko preto, aby sme už 
10. septembra mohli hrať na vy-
novenom prievidzskom trávniku. 
Hráči sa už na to tešia, veria, že 
fanúšikovia v Prievidzi si mužstvo 
osvoja a prídu ho v čo najväčšom 
počte podporiť. Radi by sme divákov 
dotiahli na tribúny najmä kvalitnými 
výkonmi na trávniku.
Už ste spoznali kvalitu súperov 
v piatej lige. Koho po prvých šty-
roch odohraných kolách považu-
jete za najväčšieho konkurenta 
FC Baník v boji o postup?
- Z tých mužstiev, s ktorými sme 
hrali, by ani jedno na základe pred-
vedeného herného prejavu nemalo 
prehovoriť do bojov o postup. Na-
opak, dobré chýry idú o Trenčian-
skych Tepliciach. Osobne si myslím, 
že aj Malá Čausa bude mútiť vodu 
na popredných priečkach tabuľky.

-Branislav Bucák, foto: JČ

V Prievidzi očakávajú vyšší divácky záujem
„Som príjemne prekvapený z celého mužstva. Nielen skúsení hráči, ale aj mladí, ktorí prišli z dorastu, 
dávajú do hry kvalitu,“ hovorí Robert Šuník, prezident FC Baník Horná Nitra o úvode sezóny.

Parádny vstup do sezóny

1. Horná Nitra        4 4 0 0 18 : 1 12 (+6)
2. NŽ Veľké Uherce 4 3 1 0 8 : 3 10 (+7)
3. Podolie              4 3 1 0 7 : 4 10 (+4)
4. Kamenec p/Vt.   4 3 0 1 7 : 2 9 (+3)
5. Malá Čausa       4 3 0 1 7 : 4 9 (+3)
6. Trenč. Teplice   4 3 0 1 8 : 7 9 (0)
7. Zem. Kostoľany 4 2 1 1 7 : 1 7 (+1)
8. Slovan Šimonovany 4 2 1 1 8 : 4 7 (+1)
9. Stará Turá         4 1 1 2 2 : 4 4 (-5)

10. Ľuborča           4 1 0 3 4 : 8 3 (-3)
11. Cígeľ               4 1 0 3 3 : 7 3 (-3)
12. Ladce               4 1 0 3 3 : 9 3 (-3)
13. Ilava                4 0 2 2 3 : 5 2 (-4)
14. Čachtice          4 0 1 3 2 : 8 1 (-2)
15. Horná Poruba 4 0 1 3 3 : 13 1 (-5)
16. Tuchyňa 4 0 1 3 2 : 12 1 (-5)

Hráči FC Baník Horná Nitra vyhrali v Cigli 4 : 0.

Muži – V. liga
Cigeľ – Horná Nitra 0 : 4 (0 : 2)
Pred takmer tisíckou divákov FC Baník dosiahol po kvalitnom výkone 
jednoznačné víťazstvo. Skóre zápasu otvoril P. Černák strelou spoza 
šestnástky, na 0 : 2 upravil presnou hlavičkou Pekár po štandardnej 
situácii. Tretí gól hostí pridal Hanus po spolupráci s Gromom a skóre 
na 0 : 4 uzavrel Baláž, keď potrestal chybu domáceho stopéra.
Góly: P. Černák, Pekár, Hanus, Baláž.
Horná Nitra: Geráth – Ďureje, Kaniansky, Pekár, Sluka, Hanus, Lacko, 
P. Černák, Belák, Frimmel, Baláž, str: Bača, Važan, Grom.

Horná Nitra – H. Poruba 5 : 0 (4 : 0)
Hornonitrania prakticky už v úvodnej štvrťhodine rozhodli o osude 
stretnutia, keď po 15 minútach hry svietilo na tabuli skóre 3 : 0. Ako 
prvý sa už v 2. min presadil Lacko po centri z ľavej strany, potom sa 
dvakrát presným zakončením blysol Belák. V 38. min po faule na neho 
Černák upravil na 4 : 0. Tento skúsený záložník v druhom polčase 
zvýšil na 5 : 0, keď po rohovom kope prekonal hosťujúceho brankára. 
Domáci mali aj ďalšie šance, no skóre sa už nezmenilo.
Góly: Belák 2, P. Černák 2, Lacko.
Horná Nitra: Geráth – Ďureje, Kaniansky, Pekár, Sluka, Hanus, Lacko, 
P. Černák, Belák, Frimmel, Baláž, str: Bača, I. Černák, Rendek.

Ladce – Horná Nitra 1 : 4 (1 : 2)
Hornonitrania mali opäť výborný začiatok a už v 23. min viedli 2 : 0. 
Skóre otvoril Baláž po centri z ľavej strany, druhý presný zásah pridal 
P. Černák strelou spoza šestnástky. Domáci síce potom po chybe 
obrany znížili, no hostia im už viac nedovolili. Víťazstvo v druhom 
polčase poistili Belák po peknej individuálnej akcii a P. Černák hlavou 
po centri z ľavej strany.
Góly: P. Černák 2, Baláž, Belák.
Horná Nitra: Geráth – Ďureje, Kaniansky, Pekár, Sluka, Hanus, Lacko, 
Černák, Belák, Frimmel, Baláž, str: D. Bublák, Bača, Bača, Bugár.

Horná Nitra – Tuchyňa 5 : 0 (1 : 0)
Opäť sa hralo viac-menej na jednu bránu, réžiu zápasu mali Hor-
nonitrania pevne v rukách. V prvom polčase sa im strelecky až tak 
nedarilo, jediný gól vsietil Bugár. Po prestávke ten istý hráč pridal 
druhý priamo z rohového kopu. Od tohto momentu sa roztrhlo vrece 
s gólmi, ďalšie presné zásahy do brány Tuchyne pridali zblízka Baláž, 
po rýchlom protiútoku Peter Černák a po centri z pravej strany Sluka.
Góly: Bugár 2, Baláž, P. Černák, Sluka.
Horná Nitra: Geráth – Ďureje, Kaniansky, Pekár, Sluka, Bugár, D. Bublák, 
P. Černák, Belák, Frimmel, Baláž, str: Bača, Važan, Grom.

-bb
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V auguste prežíval prie-
vidzský mužský basketba-
lový klub hektické chvíle, 
dlho nebolo jasné, či vôbec 
nastúpi do extraligovej sú-
ťaže.  Mnohí možný pád 
seniorského koletívu spá-
jali aj s mládežou, no mlá-
dežnícky klub stojí pevne 
na svojich nohách. „Mladí 

prievidzskí basketbalisti sú 
združení v BC Prievidza 
Mládež, ktorý je samostatne 
ekonomicky a organizač-
ne fungujúcim subjektom. 
Problémy seniorského klubu 
sa nás nijako nedotýkali, 
naďalej fungujeme a ideme 
podľa svojich plánov a cie-
ľov,“ vysvetlil Ľuboš Jela-

čič, generálny manažér BC 
Prievidza Mládež.

Prví trénovali juniori
Prievidzské nádeje odštarto-
vali prípravu na novú sezónu 
postupne. Najskôr na palu-
bovku City areny naskočili 
juniori, po nich postupne 
aj ďalšie celky. „Ako prví 

začali s prípravou naši naj-
starší hráči – juniori, ktorí 
trénujú od prvého augusta. 
Ako poslední sa zapojili 
do prípravy naši prípravkári. 
Tí začali s tréningami v sep-
tembri. Celkovo v našom 
klube trénuje deväť druž-
stiev, sedem chlapčenských 
a dve dievčenské. Neustále 
naberáme aj nových členov, 
a to nielen prípravkárov, ale 
i starších hráčov, ktorí sa 
môžu pripojiť k príslušnej 

vekovej kategórii. Viac 
informácii prípadným zá-
ujemcom či ich rodičom 
môže dať šéftréner klubu 
Martin Blaho na telefónnom 
čísle 0907056507 alebo aj 
ja na čísle 0905249902,“ 
uviedol Ľuboš Jelačič.

Chuť mu nechýba 
V BC Prievidza Mládež 
sa postupne rozrastá aj 
trénerský aparát, na ktorý 
od začiatku augusta dohlia-

da šéftréner Martin Blaho. 
„Martin si postupne zvyká 
na funkciu profesionálneho 
trénera. Podľa všetkého sa 
rýchlo adaptuje. Čo je naj-
dôležitejšie, chuť pracovať 
mu nechýba. Niekedy sa zdá, 
že v hale aj spáva,“ dodal 
s úsmevom generálny ma-
nažér BC Prievidza Mládež.

-Branislav Bucák

BC Prievidza Mládež v plnej príprave na novú sezónu
Mladí prievidzskí basketbalisti odštartovali prípravu na novú sezónu. Najskôr na pa-
lubovku City areny naskočili začiatkom augusta juniori, po nich postupne začali 
trénovať aj ďalšie celky.

V letnom období sa traja 
hráči BC Prievidza Mlá-
dež: Branislav Hromada, 
Matúš Gašparík a Adam 
Toráč zúčastnili na medzi-
národnom basketbalovom 
kempe v Zlíne, ktorý bol za-
meraný na zdokonaľovanie 
herných činností jednotlivca 
s dôrazom na ich zvládnutie 
v situácii 1 : 1 a na tréning 
streľby a doskakovania.

Toráč hviezdou kempu
Mladí Prievidžania od za-
čiatku dokazovali vysokú 
kvalitu a pripravenosť. 
Svedčí o tom aj fakt, že 
po úvodnom zatriedení 
účastníkov do stanovených 
vekových kategórií boli naši 
zástupcovia po krátkom čase 
preradení do vyššej vekovej 
kategórie, ktorá podľa tréne-
rov kempu viac zodpoveda-
la ich výkonnosti. Najviac 
odborníkov zaujal Adam 
Toráč, ktorý bol dokonca  
vyhodnotený ako absolútne 
najužitočnejší hráč kempu 
(MVP), teda bez rozdielu 
vekovej kategórie. Stal sa 
aj celkovým víťazom súťaže 
v hre 1 : 1. 

Šírili dobré meno klubu
Zástupcovia prievidzského 
basketbalu zanechali v za-

hraničí veľmi dobrý dojem. 
Kvalita ich hry bola ocenená 
nielen hlavným trénerom 
kempu Dr. Gustavom Ar-
gajom, PhD, členom Katedry 
hier Fakulty telesnej výcho-
vy a športu UK Bratislava, 
ale aj Petrom Czudekom 
– osemnásobným víťazom 
najvyššej českej basketba-
lovej ligy, Jurajom Gavlá-
kom – bývalým slovenským 
reprezentanom,  Jiřím Zíde-
kom st. – najlepším českým 
basketbalistom 20. storočia, 
trénerkou Ivetou Bielikovou 
– účastníčkou letnej olym-
piády v Barcelone 1992, 
trénerom Petrom Orgle-
rom – mnohonásobným 
reprezentantom Českoslo-
venska a Slovenska, jedným 
z najlepších mládežníckych 
trénerov na Slovensku, ale 
aj legendou pezinského 
basketbalu Vladimírom 
Kuznecovom.

Spokojnosť vedenia
S účinkovaním prievidz-
ských hráčov v Zlíne boli 
spokojní aj predstavitelia 
vedenia prievidzského mlá-
dežníckeho klubu. „Verím, 
že účasť kompletného tímu 
prievidzských mládežníc-
kych basketbalistov na za-
hraničnom kempe v Zlíne, 

ale i v ktoromkoľvek inom 
kempe, by ukázala kvalitu 
prievidzského mládežníc-
keho basketbalu v plnej sile 
a kráse, a ocenení, ktoré by 
putovali do Prievidze, by 
bolo oveľa viac,“ povedal 
po návrate trojice prievidz-
ských hráčov zo Zlína Ľuboš 
Jelačič, generálny manažér 
BC Prievidza Mládež.

Rozbiehajú spoluprácu
Účasť v spomínanom kempe 
je len začiatkom medziná-
rodnej spolupráce, ktorú BC 
Prievidza Mládež v súčas-
nosti rozbieha. Viac prezra-
dil Ľuboš Jelačič: „Predlo-
žili sme niekoľko projektov 
na nadviazanie spolupráce 
s európskymi klubmi z Dán-
ska, Švajčiarska, Česka 
a Talianska, s ktorými plá-
nujeme recipročné výmeny, 
využijúc pritom benefi ty 
mládežníckych programov 
Európskej únie.“
Ak sa podarí niektorý z nich 
zrealizovať, mladí Prievi-
džania môžu získať cenné 
skúsenosti z konfrontácie 
s kvalitnými zahraničnými 
súpermi.

-Branislav Bucák, foto: archív

Toráč najužitočnejším hráčom
Prievidzské nádeje zaujali odborníkov na basketbalovom kempe v Zlíne. Na základe 
výkonnosti boli preradení do vyššej vekovej kategórie. Adam Toráč dokonca získal 
titul najužitočnejšieho hráča kempu. 

Dvadsiate stretnutie
V roku 1990 sa zrodila myš-
lienka priateľských stretnutí 
basketbalových veteránov 
z Prievidze a Bernu v jednej 
bernskej reštaurácii. Myš-
lienka sa stala skutočnos-
ťou o dva roky neskôr, kedy 
prvýkrát navštívili basket-
baloví vyslúžilci z Prievidze 
svojich rovesníkov v Berne. 
Od roku 1992 sa priateľské 
stretnutia medzi oboma tá-
bormi uskutočňujú každý 
rok – striedavo vo Švajčiar-
sku a na Slovensku. Prievi-
džania vycestovali do Bernu 
desaťkrát a na revanš senio-
ri z Bernu odohrali desať 
vzájomných duelov na pa-
lubovke prievidzskej haly. 
Celkovo sa už teda odohralo 
20 stretnutí.

Hrali aj legendy
Na hornú Nitru nechodia zo 
Švajčiarska žiadni rekreační 
hráči. Stačí spomenúť dvoch 
takmer stonásobných švaj-
čiarskych reprezentantov 
v basketbale: Petra Kienera 
a Ericha Kunda. Aj na strane 
Prievidžanov sú basketbalis-
ti, ktorí boli známi v celom 
bývalom Československu, 
ale aj za jeho hranicami. 
Nejedenkrát nastúpili vo 
vzájomných súbojoch na-
príklad Martin Nuchalík či 

Ivan Chrenka, ktorý je s viac 
ako desaťtisíc strelenými 
bodmi najlepším strelcom 
prievidzského klubu v jeho 
celej histórii. „Mne už teraz 
zdravotné problémy nedovo-
lia hrávať, no so Švajčiar-
mi sa vždy rád stretnem. 
Nejde ani tak o výsledok 
vzájomných stretnutí, ale 
o budovanie a utuženie pria-
teľských vzťahov. Tento rok 
sme odohrali nielen vzájom-
ný súboj, ale vytvorili sme 
aj spoločné družstvo, ktoré 
nastúpilo proti rovesníkom 
z Martina,“ prezradil Ivan 
Chrenka, tréner kadetov 
v BC Prievidza Mládež.

Chcú zapojiť aj mládež
Tento rok sa uskutočnili 
aj rokovania, aby družob-
né stretnutia nezostali len 

v rovine veteránov, ale aby 
sa konali aj medzi mládež-
níckymi družstvami, čo by 
ešte viac prehĺbilo už aj tak 
veľmi srdečné stretnutia 
hráčov oboch basketbalo-
vých miest. „Snažíme sa 
vybudovať medzinárodnú 
spoluprácu, ktorá by mala 
prospieť najmä našim mlá-
dežníkom. Medzinárod-
né zápasy, ale aj výmena 
poznatkov a skúseností 
s trénermi či funkcionármi 
švajčiarskeho klubu by ur-
čite pomohli našim nádejam 
k ich ďalšiemu výkonnostné-
mu rastu,“ vysvetlil Ľuboš 
Jelačič, generálny manažér 
BC Prievidza Mládež.

-bb, re, foto: archív klubu

Súboje Prievidžanov a hráčov Bernu
Nedávno bolo možné na prievidzských športoviskách, ale aj v uliciach mesta stretnúť 
skupinku Švajčiarov. Títo nadšenci basketbalu z Bernu chodia pravidelne športovať 
na hornú Nitru. Tentoraz tu boli už po desiatykrát, celkovo odohrali s rovesníkmi 
z Prievidze dvadsať stretnutí.

Prievidzské i bernské družstvo s rozhodcami a dievčatami BC Prievidza Mládež.

Účastníci basketbalového kempu v Zlíne.

V prievidzskej City aréne sa 
uskutočnil 15. ročník medzi-
národného turnaja kadetov – 
Dodo cup, ktorý sa organizuje 
na počesť bývalého úspešného 
prievidzského trénera mlá-
deže Jozefa Kmeťa. Okrem 
šiestich slovenských celkov 

sa na ňom zúčastnil aj český 
tím TJ Šumperk a srbský celok 
KK Metalac Valjevo. Práve 
Srbi sa ukázali vo vynikajú-
com svetle a stali sa víťazom 
turnaja pred prievidzským 
béčkom a Kežmarkom. Štvr-
tá skončila Handlová, piaty 

Šumperk, šiesta Žilina, sied-
my bol Prešov. Ôsmym cel-
kom bola Prievidza A, ktorá 
hrala mimo súťaž. Do All 
stars turnaja boli zvolení dvaja 
Prievidžania: Mäsiar, Pipíška, 
dvaja Srbi: Vujič, Jankovič 
a Handlovčan Mátych. Viac 
nabudúce. 

-bb

V City aréne triumfovali mladí Srbi
Víťazom tradičného kadetského turnaja Dodo cup sa 
stalo družstvo KK Metalac Valjevo.
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Prievidzský basketbal bojoval o svoju existenciu

Kmeťová pôjde do LondýnaViliam Ridzoň v Handlovej

Uplynulý mesiac priniesol 
v prievidzských basketba-
lových kruhoch nevídaný 
ruch. Postaral sa oň BC Prie-
vidza, ktorý doslova bojo-
val o svoju holú existenciu. 
Začiatkom augusta vydal 
klub vyhlásenie, v ktorom 
sa okrem iného nachádzalo: 
„Po viacmesačných inten-
zívnych rokovaniach ohľa-
dom fi nančného zabezpeče-
nia chodu basketbalového 
klubu musíme konštatovať, 
že situácia je veľmi vážna 
a dnes stojíme na okraji prie-
pasti. Sme nútení oznámiť 
širokej verejnosti, že ak sa 
v najbližších troch dňoch 
nestane zázrak a nepomôže 
nám veľký partner, najbas-
ketbalovejší klub na Sloven-
sku zanikne. Je smutné, že 
bane, mesto a ostatné veľké 
fi rmy nie sú schopné dať do-
kopy sumu približne 100 000 
eur na sezónu ako podporu 
klubu, ktorý reálne zabáva 
obyvateľov mesta a regiónu.“

Nenašli prostriedky
Ako sa vo vyhlásení uvá-
dza, najvyšší predstavitelia 
klubu sa spoliehali najmä 
na pomoc mesta a býva-
lého generálneho sponzo-
ra – Hornonitrianskych baní 
Prievidza. Vedenie mesta 
Prievidza hľadalo mož-
nosti, ako podporiť klub, 
no napokon sa ukázalo, 
že nie je z čoho. „Možnou 
pomocou basketbalu sme 

sa zaoberali, no momentálne 
zlá fi nančná situácia mesta 
nám nedovoľuje podporiť 
klub. Mrzí ma, že klub viní 
za problémy, v ktorých sa 
ocitol, mesto. Jeho funkci-
onárom sme nesľubovali 
žiadne peniaze. Naopak, 
spoločnosť, ktorú zakladal 
aj klub, a ktorá spravuje 
City arénu, sľubovala, že 
zo ziskov bude dotovať se-
niorský basketbal,“ vyhlá-
sila primátorka Prievidze 
Katarína Macháčková a do-
dala: „Mnohí nám vyčítajú, 
že nepodporujeme šport, no 
nie je to pravda. Len na pre-
vádzku športovísk ide ten-
to rok viac ako milión eur. 
Okrem toho mesto fi nančne 
podporuje aj mládežnícky 
šport.“

Bane majú iné priority
Pomocnú ruku nepodali 
basketbalovému klubu ani 
Hornonitrianske bane Prie-
vidza. „Už dávnejšie sme 
sa rozhodli prehodnotiť 
naše sponzorské aktivity. 
Nevidíme dôvod na ďalšie 
rokovania, keďže sme bas-
ketbalistom jasne napísali, 
aké sú naše priority. Za viac 
ako 45 rokov sponzorskej 
spolupráce by sme očaká-
vali od basketbalového klu-
bu skôr poďakovanie a nie 
verejné pranierovanie,“ vy-
hlásila hovorkyňa Horno-
nitrianskych baní Prievidza 
Adriana Siváková.

Pochod fanúšikov
Osud prievidzského basket-
balu nebol ľahostajní ani 
prievidzským fanúšikom. 
Na Facebooku avizovali po-
chod na záchranu basketba-
lu. Na internete potvrdilo 
svoju účasť cez 400 priaz-
nivcov basketbalu, no realita 
bola iná. V daždivom počasí 
absolvovalo pochod od špor-
tovej haly na prievidzské ná-
mestie len niekoľko desiatok 
mladých fanúšikov. Niekoľ-
kých prijala aj primátorka 
Prievidze a oznámila im, 
že sa našiel podnikateľ, 
ktorý je ochotný za urči-
tých podmienok pomôcť 
prievidzskému basketbalu. 
„Jednou z jeho podmienok, 
aby podporil prievidzský 
basketbal, je odstúpenie 
ľudí, ktorí sú momentálne 
vo vedení klubu,“ prezradila 
Macháčková.

Zmobilizovali sily
Predstavitelia prievidzského 
klubu napokon zmobilizova-
li sily a podarilo sa im získať 
od partnerov potrebnú čiast-
ku, aby vstúpili do novej 
sezóny aj bez spomínaného 
nového investora. V strede 
augusta potvrdili, že extra-
ligu budú hrať. Na tlačovej 
konferencii oznámili aj 
meno nového trénera. Stal 
sa ním 31-ročný Holanďan 
Johan Roijakkers, ktorý 
vlani doviedol holandských 
juniorov na majstrovstvách 

Európy U18 k šiestej priečke.
Tri roky pôsobil ako asistent 
trénera v známom belgickom 
klube Dexia Mons-Hainaut. 
V uplynulej sezóne pomáhal 
Chrisovi Finchovi na lavičke 
družstva Rio Grande Valley 
Vipers (farmársky tím Ho-
uston Rockets) v zámorskej 
D-League. „Adeptov sme 
mali viac. Z Balkánu, Slo-
venska i Českej republiky. 
Rozhodli sme sa pre Roi-
jakkersa, ktorý preferuje 
rýchly basketbal s agresív-
nou obranou,“ dodal Maroš 
Pavlenda, šéf prievidzského 
basketbalového klubu. Ešte 
dodajme, že klub vstúpi 
do novej sezóny pod názvom 
Basketball Club Prievidza. 

Noví hráči
Klub okamžite začal aj 
s budovaním nového extra-
ligového kádra. Ku krídel-
níkovi Petrovi Pipíškovi sa 
ako prví zazmluvnení hráči 
pridali 20-ročný Matúš Po-
točár a 25-ročný americký 
krídelník David Godbold. 
Potom sa kluboví funkcio-
nári BC Prievidza do-
hodli aj s 18-ročným ho-
landským rozohrávačom 
Kasperok Averinkom, 
s 24-ročným americkým 
podkošovým basketbalis-
tom Bobby Davisom, 24-roč-
ným britským krídelní-
kom Paulom Guedem 
a 20-ročným českým pivo-
tom Tomášom Vošlajerom. 

Ďalšie mená do uzávierky 
vydania neboli známe.

Prípravné zápasy
Prvý prípravný zápas BC 
odohrá 9. septembra 2011 
doma s Opavou, potom sa 
priaznivci prievidzské-
ho basketbalu môžu tešiť 
na medzinárodný turnaj. Ten 
sa uskutoční v City aréne
15. až 18. septembra 2011. 
Súperom Prievidze bude 
nováčik českej Mattoni 
NBL BK Levharti Chomu-
tov, rakúsky bundesligista 
Xion Dukes Klosterneuburg 
a účastník nemeckej ProA 
Science City Jena.

-Branislav Bucák, foto: Ivan Valko

Na majstrovstvách sveta 
v rýchlostnej kanoistike 
v Szegede bojovali aj viacerí 
odchovanci nováckeho klu-
bu. Najväčšie nádeje na me-
dailový výsledok sa vkladali 
do Ivany Kmeťovej, ktorá 
bojovala v K2 žien na 500 m 
s Bratislavčankou Martinou 
Kohlovou. Na olympijskej 
trati viacnásobné medai-
listky z majstrovstiev sveta 
a Európy napokon zostali 
bez cenného kovu. Sloven-
ské reprezentantky obsadi-
li ôsme miesto a spočiatku 
prežívali veľké sklamanie. 
„Túžili sme byť v prvej šest-
ke, čo by nám zabezpečilo 
účasť v Londýne. Takto je to 
fi nále pre nás smutné,“ po-
vedala po dojazde do cieľa 
sklamaná Ivana Kmeťová. 
To ešte netušila, že onedlho 
sa zmení jej nálada o 180 
stupňov a bude prežívať 

obrovskú radosť. Keďže 
pred Slovenkami skončili 
na druhom mieste Nemky 
a na siedmom Rusky, ktoré si 
už miestenky na olympiádu 
vyjazdili skôr v „káštvor-
ke“, na postupovú pozíciu 
do Londýna sa posunuli aj 
Kmeťová s Kohlovou. 

Ďalšie umiestnenia
Ďalší dvaja Nováčania zo-
stali bez miestenky na olym-
piádu. Ľubomír Hagara obsa-
dil v C1 na 200 m v B-fi nále 
druhé miesto a celkovo bol 
v hodnotení disciplíny jede-
násty. Ľubomír Beňo skon-

čil v K2 mužov na 200 m 
s Tomášom Martinekom už 
v rozjazdách. O najhodnot-
nejší výsledok slovenskej 
výpravy sa postarala dvojica 
Peter Gelle a Erik Vlček, 
ktorí sa stali v disciplíne K2 
na 1000 m majstrami sveta. 
Účasť v Londýne si štvr-
tým miestom v disciplíne 
K4 na 1000 m zabezpečila 
aj slovenská „káštvorka“ 
v zložení: Richard Riszdor-
fer, Michal Riszdorfer, Erik 
Vlček, Juraj Tarr.

-bb

Prievidzský basketbalový klub ohlásil v auguste veľké problémy, hrozil mu dokon-
ca zánik. Kluboví funkcionári napokon zabrali a s pomocou partnerov zachránili
pre Prievidzu extraligovú súťaž mužov.

Nováčanka Ivana Kmeťová si vybojovala na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kano-
istike miestenku na olympijské hry. Hagara a Beňo si v Szegede účasť na olympiáde 
nezabezpečili.

Tridsaťšesťročný odchovanec prievidzského basketbalu menil dres. Stal sa hráčom 
najväčšieho rivala Prievidze v extralige – MBK Handlová.

Viliam Ridzoň už nie je 
hráčom Prievidze. Bývalý 
slovenský basketbalový 
reprezentant podpísal jed-
noročnú zmluvu s hlavným 
rivalom Prievidze v naj-
vyššej basketbalovej súťaži
mužov – s MBK Handlová. 

Prekvapivý odchod
Odchod Ridzoňa z BC mno-
hých prekvapil, keďže skú-
sený krídelník už viackrát 
avizoval, že by rád ukončil 
kariéru vo svojom mater-
skom klube. „Je to tak, chcel 
som skončiť ako hráč Prie-
vidze, teda v klube, v ktorom 
som vyrastal. Avizovaná ne-
istota okolo existencie klu-
bu mi to, žiaľ, neumožnila. 
Navyše ma z prievidzského 
klubu ani nik nekontaktoval. 
Každý rozumný človek po-
chopí, že nemôžem ohrozo-
vať vlastnú rodinu,“ povedal 
ešte v prvej polovici augusta 

po podpise kontraktu s Han-
dlovou Viliam Ridzoň. Ako 
sa zrodila jeho spolupráca 
s Handlovčanmi? „Pred 
začiatkom prípravného ob-
dobia ma oslovil marketin-
gový manažér Handlovej 
Ivan Kartáč, a popri našej 
kamarátskej a nezáväznej 
debate o basketbale padla reč 
aj na moje ďalšie pôsobenie. 
Keďže situácia okolo prie-
vidzského basketbalu bola 
dlho kritická, nabrala naša 
komunikácia reálne kontú-
ry,“ odpovedal bývalý prie-
vidzský kapitán.

V Handlovej študoval
Ridzoň neprichádza do ne-
známeho prostredia, v Han-
dlovej študoval na strednej 
škole, ktorú aj neraz repre-
zentoval. Niektorí fanúši-
kovia prievidzského bas-
ketbalu si na jeho prestup 
do Handlovej budú ťažko 

zvykať, čo si uvedomuje aj 
samotný krídelník. „Ani ja 
som si nikdy ani len nepo-
myslel, že budem niekedy 
obliekať dres hlavného ri-
vala Prievidze, ale okolnosti 
sa vyvinuli tak, že som teraz 
hráčom MBK. Chcel som 
odohrať ešte aspoň jednu 
sezónu a Handlovčania mi 
to v danom čase umožnili. 
Verím, že budem pre ich tím 
prínosom. Pôsobenie v MBK 
je pre mňa novou výzvou,“ 
zakončil Viliam Ridzoň. 

Parádna premiéra
Bývalého hráča Prievidze, 
Spišskej Novej Vsi, Nitry 
i Pezinku čaká v novom 
klube súťažná premiéra ako 
hrom. Hneď v prvom kole 
extraligy začiatkom októbra 
nastúpi v drese Handlovej 
proti hosťom z Prievidze.

-bb

Prievidza sa napriek fi nančným problémom napokon predstaví v extralige.
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Gogorová na svetovej univerziáde deviata

Hráči Z. Kostolian so zlatom

Juniori z Prievidze na šampionáte

V čínskom Šen-čene na 26. 
svetovej letnej univerziáde 
súťažilo takmer osemtisíc 
športovcov zo 152 krajín. 
Slovensko ich malo v Číne 

62. Jednou z nich bola aj 
21-ročná Eleonóra Gogoro-
vá, vzpieračka z Čerenian. 
Tá sa v najľudnatejšej krajine 
sveta predstavila v kategó-

rii žien do 75 kilogramov.
Nad hlavu dostala v nadho-
de 100 kilogramov, v trhu 
78, čo ju celkovo vynieslo 
v dvojboji na deviate miesto.

„So svojím výkonom som 
celkom spokojná, v nadhode 
som vyrovnala svoje súťaž-
né maximum, v trhu som si 
ho vylepšila o dva kilogra-
my. Trochu ma však mrzí, 
že sa mi nepodarilo v nad-
hode zdvihnúť aj 105 kg. 
Túto hmotnosť som síce 
premiestnila, no padlo mi 
to vo výraze. Ak by som to 
zvládla, mohla som v ko-
nečnom hodnotení byť ešte 
o trochu vyššie,“ prezradila 
mladá Čerenianka. 

Pekné zážitky
Eleonóra Gogorová si z Číny 
odniesla veľmi pekné zážit-
ky. „Atmosféra podujatia 
bola skvelá, dedina veľká 
a pekná, rovnako tak otvá-
rací ceremoniál. Stihla som 
aj nejaké výlety za pamiat-
kami či k moru, takže mám 
na čo spomínať. Akurát som 
nebola na výlete v centre 
mesta Šen-čen, keďže som 
nenašla odvážlivca, čo by 
tam išiel so mnou čínskym 

metrom,“ hovorí s úsmevom 
na tvári Eleonóra Gogorová. 
Nie všetko jej však v Číne 
sedelo: „Akosi som si ne-
vedela zvyknúť na tamojšiu 
stravu. Bolo jej síce veľa, 
no bola korenistá, pikantná. 
Proste nič pre mňa.“ 

Na najlepšie nemala
Na medailu v Číne Gogorová 
nemala, na bronz jej chýbalo 
v dvojboji až 48 kilogramov. 
Vyhrala Thajčanka Petanan-
gová (dvojbojovým výko-
nom 236 kg) pred Čínankou 
Li (234 kg) a Kórejčankou 
Ra Lee (226 kg) „Dalo sa 
to očakávať, veľké oči som 
pred  svetovou univerziá-
dou ani nemala. Vedela som, 
že tam budú skvelé naj-
mä pretekárky z ázijských 
krajín, čo sa napokon po-
tvrdilo. Navyše ja som bola 
vo svojej kategórii najľahšia 
a patrila som k najmladším. 
Hlavne som nechcela skla-
mať a mať platné pokusy 
na úrovni svojich rekordov. 

To som splnila,“ dodala 
Gogorová.

Ďalší vrchol sezóny
Slovenská reprezentantka
vo vzpieraní si dopriala 
po vystúpení v Číne len 
štyri dni oddychu a opäť 
naskočila na Slovensku 
do tréningového kolotoča. 
Veď v polovici septembra 
ju čaká ďalší vrchol sezó-
ny – majstrovstvá Európy 
juniorov. Vlani si na šam-
pionáte starého kontinentu 
vybojovala bronz v kategórii 
do 20 rokov, teraz prestúpila 
do vyššej vekovej kategó-
rie – do 23 rokov. „Aj vzhľa-
dom na to, že budem patriť 
k najmladším v kategórii, 
nepôjdem na šampionát ako 
jedna z favoritiek. Avšak rada 
by som skončila do šiesteho 
miesta. Všetko sa bude odví-
jať nielen od môjho výkonu, 
ale aj od súperiek,“ zakončila 
Gogorová. 

-Branislav Bucák, foto: archív E. G.

Slovenská asociácia plážové-
ho futbalu usporiadala piaty 
ročník majstrovstiev Slo-
venska. Podujatie sa kona-
lo v športovom areáli Orlík 
Zvolen a po druhýkrát bolo aj 
s účasťou Futbalového klubu 
Slovan Zemianske Kostoľa-
ny. Jedenásť zúčastnených 
mužstiev bolo rozdelených 
do troch skupín. Zemiansko-
kostoľancom žreb naklonený 
nebol a ocitli sme sa v troj-
člennej skupine s favoritmi 
celého podujatia BSC Artful 
Bratislava a Lipino Žilina. 
Do vyraďovacej fázy sa 
mohli dostať prvé dve muž-
stvá. V úvodnom zápase sa 
Hornonitranom nedarilo, 
bratislavský BSC zložený 
z reprezentantov Slovenska 
zvíťazil vysoko 6 : 2. V dru-
hom súboji však zabojovali 
a žilinské Lipino porazili 
tesne 2 : 1. Pre mnohých to 
bolo najväčšie prekvapenie 

turnaja, no Zemianskokosto-
ľanci šokovali svojou hrou 
a najmä výsledkami aj v ďal-
šom priebehu šampionátu.
Vo štvrťfi nále zdolali muž-
stvo Vredzi Kúty, ktoré bolo 
aktuálnym vicemajstrom 
Slovenska. Po vydarenom 
úvode súpera dokonale 
zaskočili a príkladnou bo-
jovnosťou dokázali poraziť 
favorita opäť výsledkom
2 : 1. Aj semifi nále s úradu-
júcim majstrom VIP Zvolen 
bolo pre hráčov FK Slovan 
nesmierne náročné. Kvalitný 
súper, ktorý vzbudzoval reš-
pekt, však nakoniec nedoká-
zal prekonať brankára Zvala 
a Hornonitrania s výsledkom 
2 : 0 postúpili do fi nále. Boj 
o zlato medzi Zemianskymi 
Kostoľanmi a mužstvom Sto-
kat Zvolen, ktoré bolo maj-
strom z roku 2009, prinieslo 
veľkú drámu až do posled-
nej sekundy. Po vyrovná-

vajúcom góle Zvolenčanov
na 3 : 3  v poslednej minú-
te riadneho hracieho času 
nasledovali penalty. V nich 
sa hráči Slovana nemýlili 
a mohli si vychutnať zisk 
majstrovského pohára.
„S naším účinkovaním 
na majstrovstvách Slovenska  
musím vysloviť maximálnu 
spokojnosť. Náš výkon stúpal 
od zápasu k zápasu a doká-
zali sme poraziť kompletnú 
slovenskú špičku. Keď sme 
postúpili do fi nále a vedeli 
sme, že chýba iba posledný 
krok, boli sme odhodlaní 
urobiť všetko pre zisk titulu, 
o ktorom sme ani nesnívali. 
Zlaté medaily sú  prekvapu-
júco, ale zaslúžene v našich 
rukách,“ povedal po šampi-
onáte tréner plážových fut-
balistov zo Zemianskych 
Kostolian Marián Rybár.

-mr, bb, foto: archív mr

V talianskom meste Naturns 
sa konali majstrovstvá Eu-
rópy juniorov v minigolfe. 
V slovenskom tíme sa ob-
javili až traja odchovanci 
prievidzského minigolfu. 
Dvaja hráči 1. MTGC Prievi-
dza – Radovan Struhár, Mar-
ko Gróf a Miroslav Čibik, 
ktorý momentálne súťaží 
za Adaru Trnava. Slovenský 
juniorský celok ďalej tvori-
li: Oliver Kažimír, Daniel 
Kraviansky, Lukáš Bary-
lík (GK Bankov Košice). 
Naši reprezentanti v súťaži 
družstiev obsadili ôsmu 
priečku. Majstrami Európy 
sa stali Nemci, striebro zís-
kali švédski juniori a bronz 
mladí Rakúšania. V hodno-
tení jednotlivcov sa najviac
zo slovenskej výpravy da-
rilo Miroslavovi Čibikovi, 
ktorý s výkonom 199 úde-
rov obsadil 26. priečku, 
Radovan Struhár bol 43. 
a Marko Gróf 60. Čibik ako 
jediný zo Slovákov postúpil 
do 32 členného KO systému 
šampionátu jednotlivcov. 

Vypadol v ňom v prvom 
kole a obsadil konečné
19. miesto. Pre dvoch najlep-
ších juniorov zo slovenskej 
výpravy – Miroslava Čibika 
(GK Adara Trnava) a Rado-
vana Struhára boli majstrov-
stvá Európy veľmi dobrou 
prípravou na majstrovstvá 
sveta mužov a žien, ktoré sa 

uskutočnili v závere augus-
ta. Vo švédskom Štockholme 
štartovala aj ďalšia prievidz-
ská hráčka Erika Oršulo-
vá-Chikanová, majsterka 
Slovenska medzi ženami. 
Viac o svetovom šampionáte 
prinesieme v ďalšom čísle. 

-bb

Vzpieračka z Čerenian Eleonóra Gogorová obsadila na svetovej univerziáde v Číne 
deviatu priečku. Teraz sa už pripravuje na ďalší vrchol sezóny – majstrovstvá Európy 
vzpieračov do 23 rokov.

Hráči FK Slovan Zemianske Kostoľany prekvapujúco vyhrali majstrovstvá Sloven-
ska v plážovom futbale. Zlepšovali sa od zápasu k zápasu a zdolali viacero favoritov.

Na majstrovstvách Európy juniorov v minigolfe štartovali až traja odchovanci prie-
vidzského klubu. Svojimi výkonmi prispeli k ôsmemu miestu slovenského tímu.

Výsledky: 
Skupina: BSC Artful Bratislava – FK Slovan Zemianske Kostoľany 6 : 2, Vyškrabka, Pavkeje. 

Lipino Žilina – Zemianske Kostoľany 1 : 2, Pavkeje 2. Štvrťfi nále: Zemianske Kostoľany – 

Vredzi Kúty  2 : 1, Pavkeje, V. Mokoš. Semifi nále: VIP Zvolen – Zemianske Kostoľany 0 : 2, 

T. Mokoš, Pavkeje. Finále: Stokat Zvolen – Zemianske Kostoľany  3 : 3 - 2 : 4  na penalty, 

Pavkeje 2, Šurina. Premenené penalty: Pavkeje, Liptaj, T. Mokoš, V. Mokoš.

Zostava FK Slovan Z. Kostoľany:
Marek Zvalo, Michal Zvalo, Matúš Šurina, Marek Liptaj, Peter Vyškrabka, Tomáš Mokoš, 
Vladimír Mokoš, Radovan Zvalo, Miroslav Pavkeje. Tréner: Marián Rybár.

-mr, bb

Eleonóra Gogorová na súťaži v Číne.

Majstri Slovenska zo Zemianskych Kostolian. N
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novinky24 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 30. 9. 2011 
na adresu redakcie: 14 press, spol.
s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 
Traja výhercovia získajú ceny od spoloč-
nosti QVD, s. r. o.  – predajne hračiek 
MALÝ PRINC.

Výhercovia krížovky z č. 12–13 Noviniek 
z okresu Prievidza sú:
M. Sabolová,
Ľudmila Halanová,
Milan Zajac.

Gratulujeme, ceny si môžu pre-
vziať v redakcii na Ul. G. Švéniho 8 
v Prievidzi oproti Okresnému súdu 
v budove bývalej vojenskej správy
na 1. poschodí. 
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Lúštite krížovku a vyhrajte!
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