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„Štúdia je dôležitým podkladom na to, 
aby štát mohol výstavbu cesty R2 finan-
covať z eurofondov. Takýto podklad 
vyžaduje Európska komisia. Som pre-
svedčená o tom, že petícia, ktorú sme 
rozbehli a zapojili sa do nej obyvatelia 
hornej Nitry, ale i okolia Bánoviec nad 
Bebravou a Partizánskeho, mala veľký 
význam. Aj jej vďačíme za to, že sa 
práve R2 v Trenčianskom kraji dostala 
medzi šesť ťahov, pre ktoré NDS obsta-
ráva takúto štúdiu,“ hovorí Katarína 
Macháčková, primátorka mesta Prievi-
dza. 
 
Štúdia realizovateľnosti je technická 
dokumentácia, ktorá z rôznych hľadísk 
posudzuje pripravovanú stavbu. Jej 
cieľom je vyhľadať a posúdiť technické, 
dopravné, ekonomicky a environmen-
tálne najvhodnejšie riešenie v požado-
vaných parametroch, informuje NDS na 
svojej webovej stránke. 
 

„Čoskoro sa bude rozhodovať o využití 
eurofondov na ďalšie programovacie 
obdobie, takže oznámenie obstarávania 
štúdie realizovateľnosti je veľmi dobrým 
signálom. V úsilí však nepoľavujeme, 
pretože je dôležité, aby bolo budovanie 
R2  zaradené do plánu budovania cest-
nej siete na najbližšie roky. Určite bude-
me kompetentným naďalej zdôrazňo-
vať, aké potrebné je vybudovať takúto 
cestu pre celý náš región,“ dodala Ma-
cháčková. 

Vo vestníku verejného obstarávania 
bolo 24. júna oznámené vyhlásenie 
verejného obstarávania na vypracova-
nie štúdie realizovateľnosti stavby 
Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 - 
Nováky. Štúdia teda pokrýva posúdenie 
všetkých piatich plánovaných úsekov 
medzi diaľnicou D1 a mestom Nováky. 
 
Petíciu za bezodkladné zaradenie bu-
dovania cesty R2 v Trenčianskom kraji 
medzi najvyššie priority vlády SR už 
podporilo takmer 15 tisíc obyvateľov. I 
keď petičný výbor pôvodne plánoval 
ukončiť zber podpisov už v júni, v pod-
pisovej akcii sa pokračuje aj naďalej. 
„Minulý týždeň nám napríklad odovzdali 
viac ako 500 podpisov od obyvateľov 
Bánoviec nad Bebravou. Preto plánuje-
me počas leta podpisy stále zbierať, 
napríklad na čerpacích staniciach,“ vy-
svetlil Michal Ďureje, hovorca mesta 
Prievidza. 

-av- 

PETÍCIA POMÁHA, K STAVBE R2 OBSTARÁVAJÚ DÔLEŢITÚ ŠTÚDIU 

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaţe na dodanie štúdií realizovateľnosti šiestich nových ťahov diaľnic 
a rýchlostných ciest. Jedným z týchto ťahov je aj cesta R2 v Trenčianskom kraji, ktorá má zabezpečiť napojenie 
hornej Nitry na diaľnicu D1. 

VIAC KVETOV V PRIEVIDZI 
Výsadba kvetov v meste Prievidza pokračuje ďalšou fázou. Po vysadení 
kvetinových záhonov, mobiliárov a kvetinových pyramíd, umiestnila 
mestská spoločnosť mobilné kvetinové lavičky na verejné priestranstvá. 
 
Nástupom letnej sezóny sa mestská 
spoločnosť UNIPA spol. s r.o. naďalej 
intenzívne venuje výsadbe zelene na 
území mesta. V týchto dňoch pracov-
níci firmy UNIPA umiestnili dve lavičky 
určené na výsadbu v centre Prievidze. 
V lavičkách sú vysadené trvalky, ako 
napríklad levanduľa, klinček 
a krušpán. Lavičky vyrobené z tvrde-
ného plastu boli umiestnené na Ná-
mestí slobody, pred mestským úradom 
a pred obchodným domom Vtáčnik.    
 
Vysadené lavičky budú celoročne spríjemňovať atmosféru na Námestí slobody 
a vďaka svojej reprezentačnej funkcii a dizajnu môžu oživiť verejný priestor  
Námestia slobody. 

-md-, foto: Unipa, S. Bakytová 

ODSTÁVKA VODY 

Spoločnosť PTH oznamuje, ţe 
v dňoch od 22. aţ 25. júla 2013, bu-
de prerušená dodávka tepla pre 
odberateľov odoberajúcich  teplo 
z primárneho horúcovodu tepla 
odoberajúceho teplo zo Sloven-
ských elektrární, a.s., závod elek-
tráreň Nováky. Dôvodom je vyko-
návanie opráv, údrţby a revízií na 
tomto tepelnom zariadení.  
 
Bez teplej vody budú tieto sídliskové 
útvary: Kopanice (Sever), Necpaly, 
Nové mesto, Zapotôčky, Píly, Predná-
dražie, Sídlisko mládeže, Stred, Staré 
mesto, Dlhá ulica. Dodávka tepla pre 
ostatných odberateľov odoberajúcich 
teplo z blokových plynových kotolní 
bude zabezpečená počas tohto obdo-
bia bez obmedzenia.  
 

-pth- 



Na brigáde sa okrem členov Mestskej 
organizácie Slovenského rybárskeho 
zväzu a dobrovoľníkov zúčastnili aj 
zamestnanci mestskej spoločnosti 
UNIPA a  zamestnanci Mestského 
úradu v Prievidzi. Mesto Prievidza do-
stalo grant z nadácie EKOPOLIS a 
Nestlé pre vodu v krajine v hodnote 
1 200 € na podaný projekt s názvom 
Revitalizácia Mestského parku v Prie-
vidzi.   

Mesto postupne plánuje vyčistenie 
brehov rieky Nitry a jazierka v parku, 
odstránenie odpadkov, čistenie chod-

níkov od nánosov bahna, osadenie 
lavičiek z prírodného materiálu, vybu-
dovanie ohnísk,  osadenie smetných 
košov a vytvorenie piknikovej zóny, 
ktorá značným spôsobom zatraktívni 
prostredie parku a výrazne zlepší 
možnosti aktívneho trávenia voľného 
času pre všetky skupiny obyvateľov 
mesta. Do aktivít projektu budú po-
stupne zapojení členovia a sympati-
zanti viacerých občianskych združení, 
neformálnych skupín a obyvatelia 
mesta formou dobrovoľníctva. 
 
Park je situovaný v okrajovej časti 
mesta Prievidza. Preteká ním rieka 
Nitra, ktorá tvorí prirodzenú hranicu 
medzi Prievidzou a Bojnicami. Pozdĺž 
nábrežia rieky a priľahlého umelého 
jazierka sú vybudované chodníky, kto-
ré park spájajú s ďalšími mestskými 
časťami a aj so samotným mestom 
Bojnice. Takéto plochy dokážu účinne 
meliorovať klímu vo svojom okolí a sú 
pre kvalitu životného prostredia v ur-
banizovanom okolí veľmi dôležité. 

Obyvatelia Prievidze a Bojníc využíva-
jú celoročne park na relaxačné aktivi-
ty: prechádzky, beh, kúpanie, cyklisti-
ka, stretávanie sa seniorov, mimoškol-
ské aktivity žiakov materských a zá-
kladných škôl. Brehy rieky Nitry a ja-
zierka postupne zarastajú burinami, 
inváznymi bylinami a náletovými drevi-
nami, okolie je znečistené odpadkami, 
ktoré sem prináša rieka alebo samotní 
návštevníci parku. Mesto Prievidza, 
ktoré je vlastníkom pozemkov, zabez-
pečuje základnú údržbu a kosenie 
trávnatých plôch v parku. 

.-md- 

BRIGÁDNICI REVITALIZUJÚ JAZIERKO V MESTSKOM PARKU 

V pilotnom ročníku programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý je zameraný na zvýšenie záujmu ľudí o vodu ako 
zdroja ţivota a zlepšenie ţivotného prostredia ochranou vody, bolo podporených päť projektov celkovou sumou 
8 500 eur. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko. Jedným z projektov bola revi-
talizácia Mestského parku v meste Prievidza, v rámci ktorého sa 3. júla 2013 uskutočnilo čistenie plochy pôvod-
ného jazierka. 

Svoje poďakovanie za vykonanú prá-
cu pre rozvoj mesta mu prišla osobne 
vysloviť aj primátorka mesta Prievidza 
Katarína Macháčková. „V mene všet-
kých obyvateľov mesta, veriacich aj 
neveriacich, vám úprimne ďakujem za 

všetko, čo ste pre Prievidzu počas 
svojho krátkeho pôsobenia urobili,“ 
povedala vo svojom krátkom príhovo-
re primátorka. Okrem iného vyzdvihla 
spoluprácu odchádzajúceho dekana 
pri rozvoji služieb pre ľudí bez domova 
prostredníctvom organizácie Charita - 
dom sv. Vincenta, aktívne pastoračné 
úsilie pri práci s mládežou aj všetkými 
ostatnými farníkmi, a tiež príkladné 
spravovanie zvereného cirkevného 
majetku. 
 
Po odchode dekana Martina Dada 
prišiel do farnosti Prievidza–mesto od 
1. júla 2013 jej nový správca ThLic. 

Vladimír Slovák, ktorý ostatných 10 
rokov pôsobil v Stožku neďaleko Det-
vy. Do pastoračnej služby v Prievidzi 
takisto nastúpil novokňaz Mgr. Dušan 
Rončák, ktorého si Prievidžania pamä-
tajú napríklad z vlaňajšej diakonskej 
s lužby vo farnost i  Pr iev idza-
Zapotôčky. Novú posilu vo svojich ra-
doch privítala od júla aj rehoľa piaris-
tov. V Prievidzi bude pôsobiť novo-
kňaz  Mgr. Marek Kotras, SchP. Po-
dobne ako ostatní piaristi, bude aj pá-
ter Marek najmä vyučovať v piaristic-
kej škole a venovať sa práci s deťmi a 
mládežou. 

-av-, foto - mm- 

ĎAKOVALI ODCHÁDZAJÚCEMU DEKANOVI MARTINOVI DADOVI 

Prievidzský dekan a farár rímskokatolíckej farnosti Prievidza-mesto Mgr. Martin Dado bol od 1. júla 2013 menova-
ný za riaditeľa Biskupského úradu v Banskej Bystrici. Prievidţania sa s ním rozlúčili na svätej omši v nedeľu 30. 
júna o 9:00.  



REPREZENTÁCIA U18 NA SÚSTREDENÍ V PRIEVIDZI 

Prievidzská športová hala v týchto dňoch hostí významné športové podujatie. Slovenská basketbalová reprezen-
tácia U 18 je od 9. do 12. júla na sústredení v športovej hale v Prievidzi. Slovenskí reprezentanti do 18 rokov sa v 

Prievidzi pripravujú na európsky šampionát B-divízie v Macedósku. 

Mesto Prievidza po dohode s generálnym 
sekretárom Slovenskej basketbalovej aso-
ciácie SBA Ľubomírom Ryšavým pripravilo 
podmienky pre realizáciu reprezentačného 
sústredenia a prípravy na dôležité maj-
strovstvá sveta B kategórie.  
 
„Reprezentácii  sme sa snažili vytvoriť čo 
najvhodnejšie podmienky pre úspešné 
vystúpenie na blížiacich sa majstrovstvách 
Európy B – divízie. Už nám ostáva len dú-
fať v čo najlepší výsledok našich chalanov. 
Reprezentačné sústredenie v Prievidzi 
taktiež považujeme za výborný krok aj v 
rámci prievidzského basketbalu,“ uviedol 
predseda basketbalového klubu BC Prievi-
dza mládež Peter Hupka. 
 

Reprezentačný tréner Ľuboš Jelačič pred 
tréningom neskrýval svoje nadšenie. 
„Veríme, že v prebiehajúcej príprave na 
medzinárodný turnaj dokážu naši repre-
zentanti získať potrebné sebavedomie, 
ktoré pretavia do úspechu v medzinárod-
nej konkurencii,“ povedal. V reprezentácii 
sú dvaja hráči z Prievidzského basketbalo-
vého klubu BC Prievidza mládež - Samuel 
Hupka a Marek Mäsiar. Hlavným trénerom 
reprezentácie je Prievidžan Ľuboš Jelačič. 
 
Okrem uvedenej kategórie má prievidzský 
mládežnícky basketbal svoje zastúpenie aj 
v kategórii U 16. Za reprezentáciu v tejto 
kategórii hrá Jakub Pasovský a asistentom 
hlavného trénera je Marek Bulík. 

-md-, foto www.bcpdmladez.com 

V čase, keď väčšina slovenských 
miest len začína s druhou kosbou, 
prievidzská mestská spoločnosť 
UNIPA v týchto dňoch rozbehla prá-
ce na tretej kosbe. 
 
Napriek výdatným zrážkam v mesiaci 
máj, ktoré boli najvyššie za posledné 
tri roky, sa kosba v meste vykonáva 
podľa stanoveného harmonogramu. 
Dôsledkom klimatických podmienok 
bolo značné spomalenie kosenia, pre-
tože vďaka zrážkam bol aj rast trávy 
enormne rýchly.  
 
Zrážky v mesiaci máj v tomto roku 
dosiahli podľa údajov Slovenského 
hydrometeorologického ústavu na 
území Prievidze v priemere hodnotu 
až 120 mm, čo predstavuje 82% nad 
dlhodobým priemerom. Uvedené uka-
zovatele sú porovnateľné s mesiacom 
máj v roku 2010, ktorý sa tiež vyzna-
čoval vytrvalými dažďami. V tom čase 
a za takýchto podmienok sa len prvá 
kosba ukončila až koncom júna.  
 
Pre porovnanie sa hodnota zrážok v 
máji 2012 pohybovala okolo 29 mm. 

To znamená, že nárast úhrnu zrážok 
bol oproti minulému roku štvornásob-
ný. Fakt, že máj 2013 bol na zrážky 
mimoriadne bohatý, potvrdzuje aj 
správa o agrometeorologických a fe-
nologických informáciách za máj 
2013, ktorú vypracoval Slovenský hyd-
rometeorologický ústav. V predmetnej 
správe sa hovorí, že: „máj 2013 bol na 
väčšine územia západného Slovenska 
zrážkovo nadnormálny.“ 
 
Kosenie bolo tento rok pod drobnohľa-
dom vo viacerých slovenských mes-

tách, keďže poveternostné podmienky 
vo veľkej miere skomplikovali situáciu 
všetkým spoločnostiam venujúcim sa 
tejto činnosti. Prievidzská mestská 
spoločnosť flexibilne zareagovala na 
danú situáciu, vďaka čomu sa jej po-
darilo dodržať stanovený plán kose-
nia. 
 
V súčasnosti UNIPA spustila práce na 
tretej kosbe všetkých mestských po-
zemkov, ktoré predstavujú rozlohu 
vyše 180 ha. Oproti porovnateľným 
slovenským mestám má Prievidza na 
kosenie podstatne nižšie finančné pro-
striedky. Napriek tomu sa pokosí celé 
mesto 5-6 krát a reprezentačná zeleň 
dokonca 10-krát za sezónu. V tomto 
prípade ide o viac ako dvojnásobné 
zvýšenie počtu kosení oproti situácii 
pred rokom 2012. UNIPA si plánuje 
trend v kosení udržať aj do budúcnosti 
a prioritou zostáva hlavne maximálna 
efektivita nákladov, ktorú sa jej podari-
lo dosiahnuť. 

 
Unipa 

UNIPA ZAČÍNA TRETIU KOSBU 

V predvečer štátneho sviatku sa 
konala slávnostná spomienka na 
príchod vierozvestcov na Sloven-
sko. 
 
Pri príležitosti 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda si miestny odbor 
Matice slovenskej spoločne so zástup-

cami mesta Prievidza pripomenuli túto 
významnú udalosť slovenských dejín. 
 
Súčasťou programu bol aj prednes 
časti najznámejšieho diela - Proglasu, 
ktorý všetkým pripomenul význam sa-
mostatného jazyka a slova pre národ.  
 

Po slávnostnom akte spomienky pred 
súsoším svätcov program pokračoval 
vo farskom kostole sv. Bartolomeja, 
kde členovia ZUŠ L. Stančeka odohra-
li koncert venovaný výročiu príchodu 
sv. Cyrila a sv. Metoda. 

-dd- 

PRIEVIDŢANIA SI PRIPOMENULI PRÍCHOD SV. CYRILA A METODA 




