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FILMOVÉ TIPY Z FESTIVALU JEDEN SVET 
 
Tesne pred začiatkom festivalu Jeden Svet Prievdidza, ktorý sa v Prievidzi koná od 16. do 21. 
marca 2015 sme sa obrátili na dramaturga podujatia Mateja Sýkoru, aké sú jeho filmové tipy pre 
divákov festivalu. „Vybrať z celkovej ponuky 32 filmov niektoré konkrétne je trochu nevďačná 
úloha,“ hovorí. Napokon z ponuky predsa zvýraznil niektoré tituly. 
 
Nadviažem na môj rozhovor s Erikom Balážom a začnem jeho oceňovaným dokumentom Strážca divo-
činy, ktorý prináša neopakovateľný pohľad na život medveďov v ich prirodzenom prostredí, v Tichej do-
line, jednom z posledných kúskov nespútanej prírody v Európe. Filmovanie medveďov autori z BBC či 
ORF po pár dňoch zrušili ako príliš náročné, našťastie náš dokumentarista vydržal a stojí to za to! 
 
V úvodný deň festivalu sa teším na prvotinu Zuzany Piussi Výmet, na pohľad v tom čase poslucháčky 
VŠMU na členov jednotky rýchleho nasadenia slovenskej polície. Podotýkam, že celý pondelok bude 
autorským dňom našej významnej slovenskej režisérky, takže si môžete vybrať z jej ďalších štyroch fil-
mov. 
 
Podozrivá čokoláda je názov dokumentu, ktorý nadväzuje na titul Odvrátená strana čokolády, v ktorom 
dánsky režisér Miki Mistrati odhalil šokujúce pracovné praktiky na kakaových plantážach, pri ktorých boli 
na otrockú prácu zneužívané deti. Film vzbudil búrlivé reakcie. Veľkovýrobcovia čokolády pod tlakom 
konzumentov prisľúbili nápravu. Ktoré z mediálne prezentovaných projektov, kladúcich si za cieľ zlepše-



 

 

nie situácie miestnych komunít, boli naozaj prospešné a ktoré boli len klamstvá a prázdne sľuby? 
 
Ukrajina sa v korupčnom indexe Transparency International umiestnila v roku 2013 ako jeden z najhor-
šie hodnotených štátov na svete vedľa takých krajín ako Stredoafrická republika a Papua-Nová Guinea. 
"Korupcia na Ukrajine je systematický fenomén. Ruinuje štát, ponižuje a zahanbuje každého obyvateľa a 
ohrozuje slobodu a ústavné práva," vyhlásil dokonca v roku 2011 prezident Viktor Janukovyč. Od toho 
istého roku tu platí zákon o prístupe k verejným informáciám. Päť ľudí z rôznych častí krajiny sa snažia 
tohto zákona dovolať u skorumpovaných úradov. Päť príbehov, päť režisérov, jedna téma, to je doku-
ment Otvorený prístup. 
 
V záverečný deň festivalu v sobotu nás čaká ťažká téma: Zápisky z temnoty, ktoré prinášajú autentické 
svedectvo z Aleppa. Najväčšie sýrske mesto denne sužujú boje medzi režimom Bašára Asada a opozič-
nými skupinami. Jedným z hlavných cieľov pravidelných bombových útokov sa stali civilisti. Protagonisti 
filmu, ktorí sa pred tromi rokmi zúčastnili nenásilných demonštrácií proti režimu, si pod ťarchou každo-
denného utrpenia vybrali rôzne role. Film bývalého pracovníka humanitárnej organizácie, ktorý sa do 
Sýrie vracia ako dokumentarista, ukazuje v tej najsurovejšej podobe opozičných bojovníkov, členov is-
lamistických hnutí, detských vojakov, lekárov i humanitárnych pracovníkov. 
 
„Samozrejme program je oveľa širší a pestrejší, výber je vecou záujmu a vkusu. Preto vás pozývam na 
celý festival, ktorý začína už tento pondelok 16. marca o 16:00 a pokračuje až do soboty. Všetci ste víta-
ní“, dodáva s úsmevom jeden z organizátorov festivalu. 
Program festivalu a viac informácií nájdete na www.jedensvet.prievidza.net ako aj na stránke  
www.prievidza.sk 
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HLASUJTE ZA PROJEKT KTORÝ ZLEPŠÍ MESTO 
 
Občianske združenie Raiffeisen banka pripravilo projekt "Prie-
vidžania, zlepšite s nami svoje mesto". Organizácie v ňom moh-
li požiadať o malý grant 1000 eur na realizáciu projektu, ktorý 
prispeje k starostlivosti o životné prostredie, prípadne zachová 
alebo zlepší jeho kvalitu. Verejnosť môže hlasovať aj za projekt 
podaný mestom Prievidza. 
 
O tom, ktorý projekt bude podporený rozhodnú občania, ktorí sa 
zúčastnia verejného hlasovania. Hlasovať je možné na pobočke Ra-
iffeisen banky v Prievidzi v budove OD Prior. Hlasovanie sa koná od 
16. do  31. marca 2015. Svoj projekt podalo aj mesto Prievidza. Cie-
ľom projektu "Námestie slobody" je revitalizovať toto verejné prie-
stranstvo. 
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HOSTIA ZO SIEDMICH KRAJÍN BUDÚ DISKUTOVAŤ O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI 
 
V rámci schémy Európa pre obyvateľov v spolupráci s partnerským mestom Jastrzębie-Zdrój z  
Poľska organizuje mesto Prievidza medzinárodný projekt Sieť industriálnych komujnít: Občian-
ska spoločnosť pre reindustrializáciu Európy. Je do neho zapojených 11 miest z Poľska, Českej 
republiky, Nemecka, Slovinska, Srbska, Francúzska a Slovenskej republiky.  
 
V rámci projektu sa v koná v piatok 20. marca 2015 v Dome kultúry v Prievidzi medzinárodná konferen-
cia na tému Trvalo udržateľný rozvoj miest. Budú na nej predstavené pozitívne príklady zo Slovenska pri 
získavaní investorov, reindustrializácii miest a tiež pri realizácii opatrení na podporu hospodárskeho roz-
voja v industriálnych mestách a regiónoch.  
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PRIEVIDZA VÍŤAZOM SÚŤAŽE "MESTO PRE RODINU A BIZNIS" 
 
Utorok 10. marca 2015 v Bratislave Platforma žien Slovenska udelila 1. miesto v súťaži "Mesto 
pre rodinu a biznis" mestu Prievidza. Platforma žien Slovenska sa rozhodla realizovať prieskum z 
dôvodu nedostatočných štatistík na regionálnej úrovni z pohľadu podpory podnikania žien a zo-
súladenia rodinného a pracovného života. 
 
Mesto pre rodinu a biznis 
Z prieskumu, ktorý Platforma žien Slovenska reali-
zovala počas svojej ročnej práce v regiónoch, ako 
aj medzi svojimi členmi a sympatizantmi, vyplýva, 
že 40 percent respondentov nie je spokojných s 
ponukou zariadení pre deti na území svojho mes-
ta. Ďalším dôležitým záverom je, že mestá podpo-
rujú podnikanie žien len minimálne a tie, ktoré tak 
robia, patria medzi svetlé výnimky, keďže len 6 % 
opýtaných odpovedalo pozitívne na túto otázku. 
Rovnako nedostatočnú podporu svojho podnikania 
vidia ženy zo strany štátu. Tento prieskum realizo-
vala Platforma žien Slovenska ako súčasť ročného 
projektu Mesto pre rodinu a biznis vo všetkých 
regiónoch Slovenska. 
 
Existuje reálna podpora pre podnikanie žien? 
Platforma žien Slovenska pravidelne organizuje 
konferenciu, ktorej cieľom je diskusia o aktuálnych 
témach, ktoré sú nevyhnutné pre ženy či už z po-
hľadu rodiny, podnikania, alebo pracovného života. 
Tretí ročník konferencie s názvom Rodina, uplat-
nenie, kariéra - musíme si vyberať? sa niesol v 
znamení dvoch kľúčových tém: Podpora podnika-
nia žien a Rodina vs. kariéra. Novinkou v tomto 
ročníku bolo, že Platforma žien Slovenska zároveň 
vyhlásila aj Najlepšie mesto pre rodinu a biznis na 
Slovensku za rok 2014.  
 
Platforma žien Slovenska 
Platforma žien Slovenska je nezávislá a apolitická organizácia so spoločnými hodnotami a cieľmi pre 
všetky ženy Slovenska. Je priamou podporou pre sebarealizáciu žien z ekonomického, osobnostného a 
sociálneho hľadiska za účelom zlepšenia ich postavenia na Slovensku, trhu zamestnanosti a uplatnenia 
v praxi. Má ambíciu byť rovnocenným partnerom slovenskej vlády a parlamentu pri presadzovaní potrieb 
žien, zvyšovaní ich účasti na trhu práce, rozhodovaní, zabezpečovaní rovného postavenia žien v spo-
ločnosti a prispievaní k zmene ich vnímania zo strany spoločnosti.  
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MISS UNIVERSE SR 2015 JE Z PRIEVIDZE 
 
Srdečne blahoželáme Denise Vyšňovskej ku víťaz-
stvu v 17. ročníku súťaže krásy Miss Universe SR!  
 
Denisa Vyšňovská z Prievidze študuje hospodársku in-
formatiku v I.P triede na Obchodnej akadémii v Prievidzi. 
Výsledky boli vyhlásené počas finálového slávnostného 
večera v piatok 6. marca 2015. Denisa získala aj ďalšie 
ceny - Miss Emma, Miss Face, Miss Tip a nakoniec z rúk 
predsedníčky poroty Silvie Chovancovej Lakatošovej.  



 

 

MESTO SA ZAPÁJA DO BUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI INTEGRAČNEJ POLITIKY 
 
Mesto Prievidza bolo zaradené do pilotnej schémy na realizáciu projektu Budovanie kapacít na 
úrovni miestnej územnej samosprávy, ktorý realizuje Združenie miest a obcí Slovenska. Porjekt 
je zameraný na budovanie kapacít v oblasti integračnej politiky a financuje ho EÚ z Európskeho 
fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. 
 
Do realizácie projektu zavádzania politík integrácie a tvorby 
lokálnych stratégií integrácie štátnych príslušníkov tretích 
krajín boli okrem mesta Prievidza pozvané mestá Snina, 
Svidník, Michalovce, Senec, Banská Bystrica a Dolný Ku-
bín. Účasťou na vzdelávacom projekte získajú zamestnanci 
mesta špecifické odborné znalosti. Benefitom pre mesto je 
tiež získanie analýzy sociálnej a kultúrnej integrácie cu-
dzincov z tretích krajín na lokálnej úrovni a pomoc pri 
uplatňovaní konkrétnych opatrení do praxe prievidzskej 
samosprávy.  
 
Prievidza má historicky multikultúrnu skúsenosť – je baníc-
kym mestom, do ktorého prichádzali  v minulosti ľudia za 
prácou nielen z územia Európy, ale aj z iných krajín. Migranti sú momentálne viditeľní najmä cez svoju 
podnikateľskú činnosť, kde sa prejavujú vyššou samostatnosťou a nezávislosťou. Stretávame ich pre-
važne v  čínskych reštauráciách, predajniach kebabov, čínskych a vietnamských obchodoch s textilom a 
zmiešaným tovarom. Taktiež sú migranti zamestnaní ako lekári, inžinieri alebo baníci.  
 
V súčasnosti  je mapovaná situácia v rámci mesta Prievidza a realizuje sa zber dát o populácií cudzin-
cov. Projekt sa snaží podporiť bezkonfliktné spolužitie všetkých obyvateľov a o začlenenie migrantov do 
života na miestnej úrovni. Keďže ovládanie slovenského jazyka dôležitou podmienkou zapojenia na trh 
práce, samospráva bude hľadať rôzne možnosti ako naučiť migrantov slovenský jazyk, cieľovou skupi-
nou budú hlavne deti navštevujúce MŠ a ZŠ v meste Prievidza. 
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VÝMENA OKIEN NA KULTÚRNOM DOME V MALEJ LEHÔTKE 
 
Ďalšie opravy na Kultúrnom dome v Malej Lehôtke sa pripravujú na realizáciu už v najbližších 
dňoch. Mesto na tento účel vyčlenilo sumu 11 392,52 eur. 
Pôvodné drevené výplne otvorov na objekte kultúrneho domu budú vymenené za nové plastové, resp. 
hliníkové výplne otvorov. Celkovo bude vymenených 29 okien, jedna zasklená stena a dvoje vchodové 
dvere. Práce majú byť ukončené najneskôr do 15.05.2015. Do Kultúrneho domu v Malej Lehôtke mesto 
investovalo značné finančné prostriedky už v minulom období. V roku 2014 bola vybudovaná plynová 
prípojka z kotolne do kuchyne, vymenili tiež bojler a sporáky. 

-md- 
 
MESTSKÝ ROZHLAS V HRADCI ROZŠÍRIA 
 
Počas leta 2014 prebrala mestská spoločnosť Technické služby mesta 
Prievidza okrem iných činností aj správu a údržbu mestského rozhlasu v 
Prievidzi. V posledných dňoch sa zamestnanci TSMPD venovali dlhodo-
bým požiadavkám na rozšírenie mestského rozhlasu.  
Najnovšie zmeny a údržba mestského rozhlasu sa dotkli mestskej časti Hra-
dec. Mestský rozhlas bol rozšírený na Pavlovskej ulici a Ulici Pod Hájik v sme-
re až po Družstevnú ulicu. Požiadavky týkajúce sa zrealizovania rozšírenia 
mestského rozhlasu boli ešte z rokov 2013 až 2014. Obyvatelia sa s nimi obrá-
tili na výbor volebného obvodu. Za účelom rozšírenia mestského rozhlasu v tejto lokalite bolo potrebné 
osadiť tri kusy tlakových reproduktorov, sedem konzol a 200 metrov káblového vedenia.   
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VYKONÁ SA DIAGNOSTIKA MOSTA NA KOŠOVSKEJ CESTE 
 
Mesto pripravuje vykonanie diagnostiky mosta na Košovskej ceste. Ten bol v roku 2010 zasiah-
nutý povodňami.  
Diagnostika mosta na Košovskej ceste pri spoločnosti Nestlé má preveriť diagnostiku porúch s podrob-
ným popisom, ako aj zistenie kvality betónu, stupňa degradácie, krytie výstuže, popis stavu konštrukcie 
mosta a priniesť závery a odporúčania. Cieľom diagnostiky je určenie či bude potrebné most sanovať 
alebo je nevyhnutné uvažovať o jeho nahradení, prípadne nahradení jeho častí. Na základe výsledkov 
diagnostiky mostného objektu bude zvolený ďalší postup a prijaté potrebné opatrenia. V roku 2013 boli 
na moste vykonávané režijné opravy ako spevnenie brehov, odstraňovanie naplavenín, či náletovej ze-
lene. 
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GYMNÁZIUM OCENILI ZA PODPORU NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA 
 
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi v rámci školského vzdelávacieho pro-
gramu Moja škola ponúka žiakom všetkých typov tried povinný vyučovací predmet Tvorba a pre-
zentácia projektov. Minulý školský rok sme obohatili tento predmet o neformálne vzdelávanie v 
rámci národného projektu Komprax, ktorý zastrešuje Slovenský inštitút mládeže Iuventa. 
 
Prostredníctvom neformálneho vzdelávania 
umožňuje projekt Komprax mladým aktívnym 
ľuďom nadobudnúť kompetencie dôležité pre ich 
budúceho zamestnávateľa, ako aj pre ich život v 
spoločnosti. Umožňuje im prevziať zodpovednosť 
za prostredie, v ktorom žijú, reagovať na potreby 
vo vlastnom okolí, zorganizovať malý projekt a 
vďaka tomu si overiť svoje kompetencie aj v pra-
xi. Pozitívna skúsenosť ich motivuje ďalej na se-
be pracovať, rozvíjať si sociálno-osobnostné 
zručnosti kľúčové pre úspešné napredovanie v 
živote. 
 
Naši žiaci absolvovali tri školenia a nadobudli 
znalosti a zručnosti pre tvorbu malého projektu. 
Spolu ich bolo 160. Vďaka nim spríjemnili pro-
stredie v triedach, v okolí školy alebo vo svojej obci, zorganizovali športové podujatia, koncerty, deň 
zdravej výživy a mnoho ďalších aktív pre deti z domovov či jednoducho pre svojich kamarátov. Za svoju 
prácu získali certifikát, ktorý už teraz môžu pripojiť k vlastnému životopisu.  
 
Po ukončení jednotlivých malých projektov sa uskutočnil dotazníkový prieskum. Jeho cieľom bolo oceniť 
tie stredné školy, čo umožňujú svojim žiakom neformálne vzdelávanie, napríklad, ich aktívnou podporou 
pre ďalší život či pracovný trh, ale aj ponukou programov ďalšieho vzdelávania či podporou zamestnan-
cov v ich ďalšom vzdelávaní. Po jeho vyhodnotení získali tie najúspešnejšie z nich významné ocenenia – 
Cenu vyššieho územného celku a Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania, ale aj 
Cenu ministra. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského ziskom 1. miesta bodovalo nielen v rámci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj na celoslovenskej úrovni. 
 
Spoločnosť vďaka národnému projektu Komprax získava mladých a sebavedomých ľudí s rozvinutými 
kľúčovými kompetenciami, aktívnych občanov a zamestnancov, možno i budúcich zamestnávateľov. 
Uznávanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou navyše prispieva k jeho začleneniu 
medzi štandardné spôsoby vzdelávania a ku komplexnému rozvoju mladých ľudí s ohľadom na ich prí-
pravu do života. 

Mgr. Jana Mečiarová a PaedDr. Oľga Kurbelová 
školské koordinátorky národného projektu Komprax



 

 

 



 

 

 


