
Dvadsať nízkopodlažných autobusov na plynový pohon dostala
do vienka cestujúca verejnosť v Prievidzi a Bojniciach, čím sa
prievidzská spoločnosť SAD v rámci Slovenska dostala na prvé

miesto v obnove vozidlového parku. Viac ako dvadsaťročné Karosy,
ktoré už pokojne môžu byť považované za morálne a technicky

zastarané, vystriedali nové Irisbusy, vybavené pohonom na stlačený
zemný plyn, elektronickým odbavovacím a informačným systémom
a navyše prispôsobené na prepravu imobilných cestujúcich či mamičiek
s detskými kočíkmi. 

(pokračovanie na str. 2)
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z prievidze

MHD je nielen vynovená,
ale aj ekologická 
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A
ko na slávnostnom odovzdaní
autobusov skonštatoval
generálny riaditeľ SAD

Prievidza Michal Danko, investícia do
kúpy autobusov, predstavujúca 5 mil.
850 tis. eur, pochádzala z fondov
Európskej únie, ministerstva životného
prostredia, ale taktiež z vlastných
zdrojov. Je príspevkom pre obyvateľov
mesta Prievidza ku skvalitneniu výrazne
zaťaženého životného prostredia. 

Komfort a bezpeãnosÈ

Modernizáciu mestskej hromadnej
dopravy vysoko vyzdvihol primátor
mesta Ján Bodnár, keď vo svojom
príhovore povedal: „Spoločnosť 
sa svojím prístupom k skvalitneniu
mestskej hromadnej dopravy a takisto
aj životného prostredia v našom
meste správa veľmi korektne. Už
v minulosti sa podieľala na
finančnom zabezpečení informačnej
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■ SAD Prievidza, a.s. vykonáva
v Mestskej hromadnej doprave
1 852 tis. km ročne

■ Počet prepravených osôb v roku
2009 bol 4 mil. 656 tis., z toho
- 19 % ZŤP a nad 70 rokov
- 36 % cestujúcich so zľavneným

cestovným (žiaci, študenti, 
dôchodcovia)

- 45 % plne platiacich cestujúcich 

PARAMETRE NOV¯CH
AUTOBUSOV MHD

■ 16 nízkopodlažných autobusov
IRISBUS CITELIS 10,6M 
- plynový pohon
- automatická prevodovka
- 23 miest na sedenie
- 58 miest na státie
■ 4 nízkopodlažné autobusy 
IRISBUS CITELIS 12M
- plynový pohon
- automatická prevodovka
- 33 miest na sedenie
- 68 miest na státie 

Autobusy na Námestí slobody
Prievidzská Mestská hromadná doprava je v súãasnosti vybavená 

32 autobusmi, ktoré zabezpeãuje 68 vodiãov. ·tyri z dvadsiatich nov˘ch

autobusov symbolicky odovzdali 15. januára 2010 zástupcovia spoloãnosti SAD

Prievidza prostredníctvom primátora Prievidze Jána Bodnára obyvateºom

mesta a to na mieste pre autobusovú dopravu nezvyãajnom – na Námestí

slobody. Tu si ich mohli okoloidúci poprezeraÈ nielen zvonku, ale aj v interiéri. 

Prijímanie detí
do matersk˘ch ‰kôl pre ‰kolsk˘ rok 2010/2011 

v zriaìovateºskej pôsobnosti mesta Prievidza
O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy 

podľa § 5 ods.14 písm. a/ a písm. b/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. 
o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z. podľa § 3.

Miesto a čas podávania žiadosti pre školský rok 2010/2011 zverejní riaditeľka na budove materskej školy a inom dostupnom mieste.
Zápis v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa uskutoční od l5. februára do 15. marca 2010.

Riaditeľka materskej školy spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili
piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka konkrétnej materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.
Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v materskej škole 

a predloží riaditeľke najneskôr do 15. marca 2010 spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa 

aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rajonizácia pri materských školách neplatí.  
Dieťa nemusí chodiť do materskej školy v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať do materskej školy, ktorú si vyberie. 

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy, zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt 
dieťaťa v materskej škole k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. apríla 2010.  

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke do 15. apríla 2010. 

O Z N A M O Z N A M

tabule, osadenej na priečelí budovy
mestského úradu, kde sa občania
dozvedia podrobné informácie
o zaťaženosti ovzdušia v našom
meste a ďalšie potrebné informácie.
Korektnosť spoločnosti SAD a jej
predstaviteľov si vážime o to viac, 
že mesto Prievidza dotuje mestskú
hromadnú dopravu ročným
príspevkom takmer jeden milión eur,
a tieto finančné príspevky
spoločnosť následne investuje do
modernizácie autobusov s cieľom
zvýšiť komfort a bezpečnosť
cestujúcej verejnosti“. Súčasne
s autobusmi odovzdali do užívania aj
plniacu stanicu plynu na tankovanie
autobusov, ktorá sa nachádza ako
jediná v rámci Trenčianskeho kraja
v areáli SAD Prievidza. 

Text a foto: Ivona Vojtášová 
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Komunálny odpad
Prvé tohtoročné rokovanie poslancov
mestského zastupiteľstva, ktoré sa
konalo v utorok 26. januára 2010,
sa začalo schválením návrhu doplnku
č. 5 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Prievidza č. 86/2005
o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Jeho schválením poslanci predĺžili
a zároveň zjednotili lehotu na
zaplatenie poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady pre
poplatníkov platiacich naraz
i v splátkach, a to do 31. mája
príslušného kalendárneho roka.
Doposiaľ mohli poplatníci, ktorí sa
rozhodli zaplatiť poplatok za
komunálny odpad vo výške 17 € naraz,
zrealizovať jeho úhradu do 30. apríla. 

Mestsk˘ stánok
Poslanci schválili aj opätovnú žiadosť
pána Miloša Ertla o prenájom
mestského stánku na Námestí slobody
na sezónu od 1. februára do 
31. decembra 2010, v ktorom
verejnosti ponúka na predaj tradičné
medovníky a výrobky z medu,
originálne balené cukrovinky, 
oblátky a podobný sortiment. 

Mestská polícia
K návrhu dodatku č. 2 k Internej
smernici upravujúcej Organizačný
a prevádzkový poriadok Mestskej
polície (MsP) v Prievidzi náčelník
mestskej polície Marián Mikula
uviedol: „Mesto Prievidza prijalo
v decembri 2009 protest prokurátora
proti uzneseniu mestského
zastupiteľstva z roku 2006, ktorým bol
schválený Organizačný a prevádzkový
poriadok mestskej polície. Prijatím
tohto uznesenia mal byť podľa
protestu prokurátora porušený zákon,
alebo iný všeobecne záväzný právny
predpis. Podľa tohto uznesenia stálu
operatívnu hliadku tvoria príslušníci
mestskej polície, ktorí hliadkovú
činnosť vykonávajú spravidla
v civilnom (občianskom) odeve. 
V § 16 Zmennosť, ods. 5 predmetného
Organizačného a prevádzkového

poriadku MsP sa uvádza, že operatívna
skupina bola vytvorená ako nová forma
odhaľovania a dokumentovania
priestupkov a ich páchateľov, ktorí sa
spáchanie priestupku v prítomnosti
hliadky mestskej polície v uniforme
snažia zatajiť, alebo v prípade, keď je
odhalenie priestupku nerealizovateľné,
pretože páchateľ pred príchodom
hliadky z miesta spáchania priestupku
odíde, schová sa alebo ujde. Na
základe zistených skutočností sa
preukázalo, že znenie textu
v uvedenom paragrafe Organizačného
a prevádzkového poriadku MsP vedie
k mylnému výkladu, že príslušníci MsP
vykonávajú svoje úlohy stále v civilnom
odeve a len výnimočne v rovnošate.
Preto bolo potrebné opraviť znenie
uvedeného paragrafu tak, aby sa
jednoznačne formulovalo, že
príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú
činnosť v rovnošate a iba vo
výnimočných prípadoch v civilnom
odeve podľa pokynov nadriadených.“
Poslanci po tomto odôvodnení návrh
doplnku schválili.

V˘sledky NKÚ
Hlavná kontrolórka mesta Prievidza
Jana Michaličková predložila
poslancom informáciu o výsledkoch
kontroly Najvyššieho kontrolného
úradu SR, ktorá bola v meste 
Prievidza vykonaná v období 
od 2. septembra do 12. novembra
2009. NKÚ vykonal kontrolu
hospodárenia s majetkom,
majetkovými právami, finančnými
prostriedkami, záväzkami,
pohľadávkami za kalendárny rok 2008
a kontrolu plnenia opatrení
z predchádzajúcej kontroly v meste.
Ako sa uvádza v protokole o výsledku
kontroly z 18. novembra 2009,
kontrolou boli zistené viaceré
porušenia všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných
predpisov mesta a nesúlad VZN mesta
so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktoré vyplynuli z ich
nesprávneho a nedôsledného
aplikovania v praxi. Boli zistené
nedostatky v jednej zakladacej listine

neziskovej organizácie, nedostatky
v záverečnom účte mesta, účtovnej
závierke mesta, ale aj nesprávne
uplatnenie rozpočtovej klasifikácie
a triedenie v rámci kapitálových
a bežných výdavkov mesta. Kontrola
preukázala aj porušenie internej
smernice mesta a zákona o verejnom
obstarávaní pri zákazkách s nízkou
hodnotou v postupoch obstarávania.
NKÚ vykonal aj kontrolu majetku,
hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta, kde boli preukázané
nedostatky, ktoré neboli v súlade so
zákonom o účtovníctve, zákonom
o majetku obcí a dve zmluvy
o hmotnej zodpovednosti
neobsahovali náležitosti v súlade so
zákonníkom práce. Kontrola tiež
preukázala nedodržanie zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku pri čerpaní prostriedkov EÚ
a chýbajúce náležitosti (neuvádzaný
dátum vykonania) pri vykonávaní
predbežnej finančnej kontroly, čo
nebolo v súlade so zákonom
o finančnej kontrole. Jana
Michaličková, hlavná kontrolórka
mesta: „Mesto ako kontrolovaný
subjekt na základe zápisnice
o prerokovaní  protokolu o výsledkoch
kontroly NKÚ prijalo šesť opatrení.
Jedným z nich je, že do konca januára
2010 vydá príkazný list primátora
mesta na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov vo všetkých
bodoch uvedených v protokole
z kontroly. Ďalším opatrením je, že
zosúladí podmienky poskytovania
finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta s jednotlivými ustanoveniami
a paragrafmi zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a prijme nové všeobecne záväzné
nariadenie o poskytovaní dotácií
právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom. Niektoré
z opatrení už boli splnené, na
januárovom mestskom zastupiteľstve
poslanci schválili opravu zakladacej
listiny neziskovej organizácie
HARMÓNIA ako aj zosúladenie
internej smernice pre postup pri
verejnom obstarávaní pri zadávaní

zákaziek s nízkymi hodnotami.
Zaviazali sme sa prijaté opatrenia a ich 
plnenie prerokovať na príslušných
odborných útvaroch mestského úradu
za prítomnosti jeho prednostu
a priebežné plnenie opatrení
vyhodnocovať mesačne na porade
prednostu mestského úradu“, 
dodala J. Michaličková. 

Priemyselná zóna
Po náročnej diskusii poslanci schválili
zmluvu o spätnom odkúpení časti
pozemkov v Priemyselnej zóne
Prievidza od spoločnosti Archer
Invest, s.r.o. Bratislava o celkovej
výmere 306 293 m2 za cenu 
11,087 €/m2. Spoločnosť Archer
Invest, s.r.o. Bratislava kúpnou
zmluvou z decembra 2005 odkúpila
od mesta Prievidza pozemky
v priemyselnej zóne o celkovej výmere
359 928 m2 za cenu 334,- Sk/m2.
V kúpnej zmluve bolo v prospech
kupujúceho zriadené právo spätného
predaja celého predmetu kúpy alebo
jeho časti za rovnakú cenu, za akú od
mesta pozemky odkúpil. Spoločnosť
Archer Invest, s.r.o, vzhľadom na to,
že sa jej v dôsledku hospodárskej krízy
nepodarilo pozemky odpredať
záujemcom o výstavbu priemyselných
podnikov, od svojho investičného
zámeru upustila, pričom uplatnila
svoje právo a vyzvala mesto Prievidza
na spätné odkúpenie časti pozemkov
v Priemyselnej zóne Prievidza vo
vyššie uvedenej výmere a cene. 

Iné
Poslanci schválili tri žiadosti
o majetkovoprávne vyporiadanie
nehnuteľností, žiadosť o zriadenie
vecného bremena neschválili, 
schválili niekoľko žiadostí o kúpu
nehnuteľností a projekt
spolufinancovania výstavby dvoch
nových kotolní v objektoch na 
Ul. Falešníka, ktorý spravuje Správa
majetku mesta Prievidza. Výška
príspevku mesta na tento účel bude
predstavovať 13 936 €.

Pripravila: Ivona Vojtášová

Spravodajstvo z rokovania
mestského zastupiteºstva
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Naprojekte sa v rámci
regionálnych
partnerstiev podieľali

okrem mesta Prievidza, ktoré projekt
predložilo spoločne s českým
partnerským mestom Šumperk, aj
ďalší partneri: Materská škola na Ul.
Clementisa v Prievidzi, Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Prievidzi,
zástupcovia materskej školy Veselá
školka zo Šumperka a zástupcovia
Pedagogicko-psychologickej poradne
Olomouckého kraja. Seminár
prebiehal formou odborných
prednášok o nadaní a vývine
nadaného dieťaťa, ale aj o vzdelávaní
nadaných detí v Európe, či
legislatívnych možnostiach Slovenska
a prístupoch vo výchove a vzdelávaní
nadaných detí. V druhej časti
seminára pracovali učiteľky
materských škôl v dvoch sekciách
vedených odbornými garantmi na
tému Identifikácia nadaných detí
a práca s nimi. 

Viac vzelávania
Ako v úvodnom slove uviedol vedúci
odboru školstva Mestského úradu
v Prievidzi Milan Rybanský, cieľom

projektu je obohatenie ponuky
vzdelávacích príležitostí a posilnenie
spolupráce medzi školami ako
inštitúciami zodpovednými za školské
vzdelávanie v rôznych regiónoch
Európy, ako aj získanie profesijných
skúseností v odbornej pedagogickej
praxi pri výchove a vzdelávaní
mimoriadne nadaných detí. „Mesto
Prievidza ako zriaďovateľ je
spoluzodpovedné za predprimárne
vzdelávanie a zároveň vytvorenie čo
najoptimálnejších podmienok preň.
V rámci tohto projektu bude spoločne

s partnerským mestom Šumperk našou
snahou umožniť pedagógom
a odborným zamestnancom
v edukačnom procese zameranom na
prácu s mimoriadne nadanými deťmi,
absolvovať odbornú prípravu v podobe
odborných seminárov, interaktívnych
dielní či účasťou na medzinárodnej
konferencii k uvedenej problematike,
ktorá bude vyvrcholením projektu.
Konkrétnym výstupom projektu
v horizonte dvoch rokov bude po
splnení podmienok otvorenie triedy
pre mimoriadne nadané deti
v Materskej škole na Ul. Clementisa
v Prievidzi, ktorá je partnerom
projektu“, dodal M. Rybanský. 

Cestiãka k úspechu
Aj Viera Hajdúková, zastupujúca
Oddelenie materských škôl
a predškolských zariadení na
Ministerstve školstva SR, podporila
myšlienku zaoberať sa systematicky
na odbornej úrovni nadanými deťmi
a to nielen v období školskej
dochádzky na základnej či na strednej
škole, ale omnoho skôr, už v období
predškolského vzdelávania.
K identifikácii a podpore nadaných
detí má napomôcť aj samotný projekt

Cestička k úspechu, ktorý je v rámci
Slovenska prvou lastovičkou,
uviedla Hajdúková. 

Identifikácia nadania
Podľa jedného z odborných garantov
projektu, Vladimíra Dočkala,
zastupujúceho Výskumný ústav
detskej psychológie
a patopsychológie, základom úspešnej
práce s nadanými deťmi je včasné
objavenie, či identifikácia nadania
u dieťaťa. V zmysle jednej
z odborných teórií môžu na
mimoriadne nadanie u predškoláka
poukazovať niektoré prejavy,
napríklad neobvyklá čulosť v ranom
detstve, dlhé obdobie koncentrácie,
vysoká miera aktivity dieťaťa,
neobyčajná pamäť, radosť z učenia
a rýchlosť učenia, fascinácia knihami,
zvedavosť, excelentný zmysel pre
humor a ďalšie. „Pokiaľ dieťa
vykazuje väčšinu z týchto
charakteristík, rodičia by s ním mali
navštíviť psychológa, teda osobu
oprávnenú diagnostikovať a zistiť,
či ide o prejavy mimoriadneho
nadania,“ povedal Vladimír Dočkal. 

Text a foto: Ivona Vojtášová

Odborný seminár otvoril primátor mesta Ján Bodnár. Adresátmi seminára boli učiteľky materských škôl a predškolských zariadení.

Projekt
práce s nadan˘mi deÈmi

Prv˘ odborn˘ seminár na území mesta Prievidza na tému Identifikácia nadan˘ch detí 

v pred‰kolskom veku a práca s nimi sa v rámci projektu Cestiãka k úspechu, podporovaného 

z fondov Európskej únie, uskutoãnil 20. januára 2010. 

Detí diagnostikovaných ako
nadaných sú 2 – 3 % z celej
populácie. Odborníci, ktorí sa
zaoberajú dlhodobým výskumom
nadania dospeli k záveru, že keby
mali všetky deti šancu na úplný
rozvoj  svojich schopností,
dokázalo by viac než 20 % z nich
vyniknúť v niektorej oblasti ľudskej
činnosti. Nadané deti by mali
dostať priestor, aby rozvíjali svoje
schopnosti takým tempom a na
takej úrovni, ktorá zodpovedá ich
aktuálnemu potenciálu a nie ich
veku či školskému ročníku.
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Systém výmeny informácií medzi členskými
štátmi na základe doteraz platného spôsobu
podávania súhrnných výkazov sa ukázal ako

nepostačujúci, a preto bolo potrebné dosiahnuť,
aby daňová správa členského štátu, v ktorom je daň
z pridanej hodnoty splatná, mala k dispozícii
informácie o dodaniach v rámci Spoločenstva čo
možno najskôr a mohla ich využiť na účinný boj
proti daňovým podvodom. Z uvedeného dôvodu
dochádza od 1. 1. 2010 k zmene lehoty na
podávanie súhrnného výkazu 
ako aj spôsobu jeho podania. Zmeny súvisiace
s podávaním súhrnných výkazov boli premietnuté
do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o DPH).

KTO JE POVINN¯ PODAË SÚHRNN¯
V¯KAZ K DPH A V AKEJ LEHOTE?
• Platiteº DPH ak: 

- dodal alebo premiestnil tovar oslobodený od DPH
z tuzemska do iného členského štátu; 
- zúčastnil sa na trojstrannom obchodne ako prvý
odberateľ;
- dodal službu s miestom dodania v inom členskom
štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, 
ktorá je povinná platiť DPH. 
Lehota:

Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz za kalendárny
mesiac alebo kalendárny štvrťrok v závislosti od
podmienok stanovených v § 80 odst.1
a 2novelizovaného zákona o DPH, pričom lehota je 
od 1.1.2010 stanovená do 20 dní po skončení obdobia,
za ktoré táto povinnosť vzniká.

•Zdaniteºná osoba, ktorá je registrovaná

pre DPH podºa § 7 alebo §7a) ak: 

•dodala službu s miestom dodania v inom
členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH
osobe, ktorá je povinná platiť DPH. 
Lehota:

Takáto zdaniteľná osoba podáva súhrnný výkaz len 
za kalendárny štvrťrok, pričom prvý krát tak urobí
v termíne do 20. 4. 2010

AKO PODAË SÚHRNN¯ V¯KAZ K DPH?
Súhrnný výkaz sa po 1.1.2010 podáva len

elektronickými prostriedkami, to znamená, že bude
realizované prostredníctvom Portálu daňovej správy
SR www.drsr.sk v časti, ktorá sa nazýva eTAX ,
pričom platiteľ dane sa musí stať autorizovaným
používateľom elektronických služieb. V praxi to
vyžaduje realizáciu nasledovných krokov:

Registrácia na Portáli daÀovej správy:
V prvom kroku je potrebné si zo svojej

počítačovej stanice vyplniť formulár pre registráciu
používateľa pre autorizované služby, ktorý spolu
s vygenerovaným ID je treba vytlačiť a priniesť na
miestne príslušný daňový úrad za účelom
autorizácie používateľa. Pred tým, ako platiteľ
navštívi DÚ sa musí rozhodnúť pre formu podpisu
elektronicky doručovaných dokumentov teda
súhrnného výkazu. Zo zákona o DPH vyplýva, 
že súhrnný výkaz musí byť podpísaný zaručeným
elektronickým podpisom (ZEP) alebo pokiaľ osoba,
ktorá podáva súhrnný výkaz má uzavretú písomnú
dohodu s daňovým úradom, ktorá obsahuje najmä
náležitosti elektronického doručovania, s použitím
tzv. elektronickej značky (EZ) použije EZ.
Upozorňujeme však, že pri použití EZ má 
osoba povinnosť do 5 pracovných dní odo dňa
elektronického podania súhrnného výkazu doručiť
správcovi dane v písomnej forme jeho prvú stranu

a vyhlásenie o podaní písomnosti 
elektronickou formou.  

Autorizácia pouÏívateºa na miestne

príslu‰nom daÀovom úrade (DÚ):

Je nevyhnutnou podmienkou na získanie 
prístupu k autorizovaným elektronickým službám
konkrétneho daňového subjektu. V procese
autorizácie sú registrovanému používateľovi
pridelené prístupové práva k dátam daňového
subjektu, ktoré sú evidované v daňovom
informačnom systéme.

Podrobný postup registrácie a autorizácie je
zverejnený na Portáli daňovej správy SR 
v časti Aktuality a Elektronická komunikácia, 
kde je k dispozícii aj Používateľská príručka pre
autorizované elektronické služby a podrobné
Podmienky využívania Autorizovaných
elektronických služieb vrátane nutných 
technických predpokladov na strane používateľa.

Podanie Súhrnného v˘kazu

elektronick˘mi prostriedkami:

Po úspešnej registrácii a autorizácii má používateľ
autorizovaných elektronických služieb možnosť
podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami
podpísaný buď ZEP alebo elektronickou značkou.
Upozorňujeme, že je potrebné dodržať lehotu na
podanie súhrnného výkazu, ktorá je s účinnosťou od
1.1.2010 najneskôr do 20 dní po skončení obdobia,
za ktoré je povinnosť podať súhrnný výkaz. 

Bližšie informácie k povinnosti podávaniu
súhrnného výkazu elektronickou formou získate na
web stránke www.drsr.sk v časti aktuality.  

Vypracoval: Odbor služieb pre verejnosť
DRSR Banská Bystrica

Úsporné opatrenia na

zmiernenie dopadov

hospodárskej krízy, 

ktoré koncom minulého

kalendárneho roka schválili

poslanci Mestského

zastupiteºstva v Prievidzi, sa

nevyhli ani oblasti kultúry. 

Kým v roku 2009 predstavoval
príspevok mesta na činnosť
Kultúrneho a spoločenského

strediska, ktorého hlavným
predmetom činnosti je organizovanie
kultúrnych a spoločenských podujatí
371 tisíc €, pre rok 2010 je to už len
196 099 €, čo je krátenie o 48 %.
Kríza priniesla aj obmedzenie činnosti
kultúrnych zariadení, nachádzajúcich
sa v mestských častiach Malá
Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec.

Doãasné obmedzenie

„Aj keď sa bránime obmedzovaniu
činnosti vo všetkých kultúrnych
zariadeniach vrátane Mestskej knižnice
Mikuláša Mišíka, ktorá tiež patrí do
nášho portfólia, súčasná situácia nám
nedáva veľa možností na optimizmus.
Vzhľadom na skutočnosť, že
v kultúrnych domoch v mestských
častiach sú obrovské náklady na ich
prevádzku, ktoré predstavujú ročne až
26 tis. €, pričom príjem z kultúrnej
činnosti v týchto zariadeniach
predstavuje cca 3 tis.€, boli sme nútení
dočasne obmedziť ich prevádzku do
konca vykurovacej sezóny resp.
približne do polovice marca tohto
roka,“ uviedol na margo témy
úsporných opatrení v kultúre riaditeľ
Kultúrneho a spoločenského strediska
(KaSS) v Prievidzi Peter Paulík. 

Naplánované sa uskutoãní

A práve s týmto prejavili v rámci
diskusie pre obyvateľov počas
januárového rokovania mestského
zastupiteľstva nesúhlas vedúce klubov
dôchodcov, ktorých členovia sa
stretávajú v kultúrnych domoch
v mestských častiach Malá Lehôtka
a Veľká Lehôtka Marianna Šovčíková
a Marta Mellová. Svoje vystúpenie
odôvodnili tým, že v mestských
častiach už majú dlhodobo
naplánované podujatia, ktorými chcú
spríjemniť život svojim obyvateľom.
„Ide predovšetkým o podujatia pre
vekovú kategóriu mládeže a takisto pre
seniorov, teda tie skupiny obyvateľov,
ktoré nemajú v našich mestských
častiach príliš veľa možností na
zmysluplné trávenie voľného času.
Máme pripravený detský maškarný

ples, ktorý organizujeme každoročne
vo fašiangovom období, na ktorý sa
mnoho detí z našej dediny už veľmi
teší, ale napríklad aj farský ples,
z ktorého je každoročne pekný
príjem,“ uviedla Marianna Šovčíková
a Marta Mellová ju doplnila: „U nás 
sa teší veľkej obľube detská spevácka
súťaž Hrdlička, takisto členovia
miestneho klubu dôchodcov či
turistického spolku sú na svoje
výročné členské schôdze v kultúrnom
dome každoročne pripravení. Neviem
si predstaviť, že by sa v tomto roku
tieto podujatia neuskutočnili.“ Po
predložení týchto argumentov riaditeľ
KaSS prisľúbil, že dlhodobo
naplánované podujatia v mestských
častiach Malá a Veľká Lehôtka sa aj
napriek nepriaznivej finančnej situácii
predsa len uskutočnia. 

Pripravila: I.V.

Podávanie SÚHRNN¯CH V¯KAZOV k DPH po 1. 1. 2010

Kríza zasiahla aj do kultúry
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Rok M. R. ·tefánika

Veľtržný stánok TSK, ktorého
ústrednou myšlienkou bolo 7 Divov
Trenčianskeho samosprávneho kraja,
otvorili 21. januára 2010 slávnostným
prestrihnutím pásky predseda TSK
Pavol Sedláček a slávny rodák nášho
kraja - Milan Rastislav Štefánik
(v podaní predsedu Klubu vojenskej
histórie Tatranci - Miroslava Bilského).
Trenčiansky župan pripomenul vo
svojom príhovore, že rok 2010 je na
Slovensku Rokom M. R. Štefánika,
pretože si pripomíname 130. výročie
narodenia tohto významného rodáka
z Košarísk. Popri svojej bohatej histórii
kraj nezabúda ani na budovanie

modernej infraštruktúry pre turistický
priemysel a na zvýraznenie krás
a hodnôt nášho kraja. 

Ocenení

Súčasťou slávnostného otvorenia
stánku bolo aj odovzdávanie ocenení
osobnostiam, kolektívom a súborom,
ktoré sa pričinili o rozvoj regionálneho
cestovného ruchu, ako aj o príkladnú
reprezentáciu kraja. V tomto roku
získali ocenenie: Folklórna skupina
Hájiček z Chrenovca - Brusna a jej
vedúci Emil Trgiňa za udržiavanie
folklórnych tradícií, Jaroslav Matejka,
vedúci Združenia Bludní rytieri
z Beckova za realizáciu atraktívnych

ukážok dobového života
v jednotlivých historických obdobiach
na Považí a Július Bruna, tvorca
invenčných propagačných materiálov,
zanietený propagátor diela Vojtecha
Zamarovského a múzea antiky
v Trenčíne. 

Vzácne náv‰tevy

Počas otváracieho dňa veľtrhu
navštívili expozíciu stánku TSK 
viacerí významní hostia, z ktorých
najvzácnejšou návštevou bol prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Podľa jeho názoru patrí Trenčiansky
samosprávny kraj k najkrajším na
Slovensku a tým, že hraničí s Českou
republikou vytvára predpoklady na
dobré vzťahy našich národov. A práve
z Česka prišiel do stánku aj iný vzácny
hosť - minister vlády
Českej republiky pre
miestny rozvoj Rostislav
Vondruška. Trenčiansky
župan ho informoval
o intenzívnej spolupráci
a viacerých spoločných
projektoch najmä
s partnerským Zlínskym
krajom. K pravidelným
návštevníkom našej
expozície patria
predsedovia iných

samosprávnych krajov Milan Belica,
Juraj Blanár, ku ktorým sa pridal aj
nový bratislavský župan Pavol Frešo. 

Pestrá ponuka

Pre návštevníkov, zástupcov médií,
majiteľov cestovných kancelárií
a všetkých ľudí, ktorí hľadajú
nádherné prírodné scenérie, históriu,
kultúru, oddych a zážitky, boli
v našom stánku pripravené informácie
o turistických atraktivitách mesta,
okresu i kraja, o produktoch
a zariadeniach CR i významných
podujatiach, ktoré sa uskutočnia
v tomto roku. Ponuku stánku
spestrovali ľudoví remeselníci,
sokoliari, ochutnávka vín i činnosť
kúpeľného maséra a lekára. 

Lýdia Ondrejková, foto: archív TSK

Ocenený FS Hájiček z Chrenovca-Brusna a generál M. R. Štefánik.

Stánok navštívil aj prezident SR Ivan Gašparovič.

Îilinská univerzita,
Fakulta riadenia a informatiky, 

Deta‰ované pracovisko Prievidza

Otvára v ‰k. roku 2010/2011 trojroãné bakalárske ‰túdium v akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch programoch:
• INFORMATIKA
• MANAÎMENT

Univerzita ‰tudentom ponúka:
• ‰túdium na fakulte, ktorej absolventi patria k najÏiadanej‰ím na trhu práce,
• modern˘ spôsob v˘uãby (e-learningovú podporu vzdelávania),
• kvalitne vybavené poãítaãové laboratóriá,
• prístup na internet vo vyuãovacom procese aj mimo neho,
• zabezpeãenie ubytovania a stravovania,
• moÏnosÈ pokraãovaÈ v inÏinierskom, resp. v doktorandskom ‰túdiu na Fakulte riadenia 

a informatiky v Îiline.
Kontakt: Ul. Bakalárska 2, 971 01 Prievidza, tel.: 046/542 30 56, studium@utcpd.sk, www.utcpd.sk alebo www.fri.uniza.sk

O Z N A M O Z N A M

Zaujali sme na ITF Slovakiatour
Mesto Prievidza sa ako súãasÈ Regionálneho zdruÏenia cestovného ruchu horná Nitra predstavilo v dÀoch

21. – 24. januára 2010 na 16. medzinárodnom veºtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v samostatnej

expozícii Trenãianskeho samosprávneho kraja. Na ploche 120 m2 sa okrem nás v stánku TSK 

predstavili ZdruÏenie CR Trenãianske Teplice, mesto Trenãín a Matú‰ovo kráºovstvo. 
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Ukázali, Ïe vedia

Najskôr úvodné hovorené slovo
o plánoch do budúcnosti a potom už
priama konfrontácia zúčastnených
na palubovke. Rodičia spoločne
s činovníkmi klubu dokázali, že
z basketbalu ešte stále veľa ovládajú
– len tá kondícia akoby sa niekam
stratila. Najmladší adepti mini žiaci,
kadeti a napokon aj juniori priam
sršali nadšením a nedočkavosťou
predviesť všetko to, čo sa z basketu
už naučili. Mali sme možnosť
zhliadnuť zaujímavé stretnutia, kde

sa okrem basketbalového umenia
občas zamiešali aj prvky exhibície,
čoho výsledkom bola zaujímavá šou. 

VíÈazi

Celkovým víťazom sa v hlavnej
kategórii stalo družstvo juniorov.
V mladšej kategórii si pohár za
prvenstvo prebrali žiaci B-družstva.
Súťaž v premieňaní trestných hodov
vyhral R. Šturcel a v súťaži zručnosti
dominoval B. Pipíška. Príjemným
spestrením bola návšteva
extraligového družstva mužov,
zakončená spoločným
fotografovaním a autogramiádou.

V záverečnom hodnotení boli
ocenení najlepší hráči klubu: 
R. Šturcel, P. Holička, Toráč, 
D. Tóth, M. Mäsiar, J. Pasovský, 
B. Pipíška, V. Brodziansky, J. Treml
a M. Bielopotocký. Samozrejme, 
že ocenení boli aj všetci tréneri: 
M. Bulík, I. Chrenka,  
J. Liebenberger, J. Pasovský 
a P. Sestrienka. Veríme, že 
táto vydarená akcia je len 
novým začiatkom s úspešným
napredovaním mládežníckeho
basketbalu v Prievidzi. 
Veľa šťastia, basketbaloví fanatici!

Ls, foto: autor

Stretnutie
generácií
pod ko‰mi
Najvy‰‰ie persóny mládeÏníckeho basketbalu

v Prievidzi Toráã, Hupka a Bulík sú podpísané pod

Trojkráºov˘m stretnutím basketbalov˘ch generácií.

V City aréne si dali zraz funkcionári klubu, 

hráãi, ich rodiãia a priatelia basketbalu. 

Ani rodičia sa nedali zahanbiť.

Raz z nich budú nové hviezdy.

Aktéri generačného stretnutia.
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Miroslav Kriško sa narodil
v roku 1957 v Handlovej,
ale jedným dychom

dodáva, že je „Bôbarom“. Celý život
prežil v Prievidzi a naše mesto sa ním
môže oprávnene popýšiť. Jeho
športové výkony sú, skromne
povedané, naozaj obdivuhodné. Však
posúďte sami. Úspešne zvládol 337

maratónskych behov (čo ho radí na
3. miesto v dlhodobých tabuľkách
slovenských zberačov maratónov).
Je majstrom Slovenska v olympijskom
triatlone (1,5 km plávanie, 40 km
jazda na bicykli a 10 km beh)
a z tohto istého odvetvia vlastní aj
striebornú medailu. Na
majstrovstvách Československa v roku

1987 v Zlíči obsadil 4. miesto
v náročnejšej forme „železného
muža“, kde súťažiaci musia zvládnuť
plávanie na 3,8 km, 180 km na bicykli
a odbehnúť maratónsku trať v dĺžke
42 195 metrov.

Od plávania k behu

Ako chlapec sa až po štúdium na

BASKETBAL 
MUÎI

VOLEJBAL MUÎI

Drogou mu je
vytrvalostn˘ behMaratónec Miroslav Kriško

V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme ná‰ho spoluobãana, ktorého aj vy

moÏno denno-denne stretávate. Jeho Ïivotnou vá‰Àou je beh, ale nie hocijak˘.

Venuje sa v˘hradne najÈaÏ‰ej atletickej disciplíne – maratónskemu behu. 

V televíznom stretnutí boli 
domáci hráči od začiatku v „laufe“,
a s prehľadom dirigovali vývoj hry.
Úradujúceho majstra z Nitry poslali
domov s 20-bodovou nádielkou.
Najviac bodov: Fears 29, Bosák 17,
Szalay 15.

Prievidza

Nitra 88:66

Pod Tatrami sa hral vzácne
vyrovnaný basketbal. Počas stretnutia
sa hornonitranom viackrát podarilo
bodovo odskočiť, avšak záver bol 
ako na hojdačke. Tajničku zápasu
napokon vyriešil v prospech
Prievidze záverečnými bodmi Fears.
Najviac bodov: Fears 24, Boor
a Pavlenda 13, Jašš 9.

Svit

Prievidza 72:75

Vynikajúca atmosféra, výborný
basketbal – aj tak by sa v stručnosti
dal zhodnotiť tento duel. Pezinok,
momentálny líder tabuľky, zvíťazil
zaslúžene, domáci mu však
húževnato vzdorovali. Pri troške
streleckého šťastia mohla pokojne
zvíťaziť Prievidza. Najviac bodov:
Fears 29, Szalay 14, Boor 10.

Prievidza

Pezinok 73:78

V „baníckom derby“ sa obom
družstvám darilo viac v útoku ako
obrane. Tri štvrtiny zápasu boli lepší
hostia, hektický záver však zvládli
lepšie Handlovčania. Kto prišiel na
zápas určite neoľutoval. Najviac
bodov: Fears 29, Bosák 17, Mužík 16.

Handlová

Prievidza 98:97

V novom roku si prvé dve víťazstvá
zaknihovali naši volejbalisti 
u posledného družstva súťaže 

viac-menej očakávane.

Komjatice

Prievidza 1:3, 0:3

Myjavčania, líder súťaže, boli nad sily
domáceho Stavbára. Naši borci však
svoju „kožu nepredali zadarmo.“

Prievidza

Myjava 0:3, 1:3

Prievidžania hrali v oklieštenej zos-
tave bez Hromeka, Hraňa, Halašku
i Štefka a súperovi nestačili.

Remidon BA

Prievidza 0:3, 0:3
Tabuºka 

1. VOLEJBALOVEJ LIGY

O tom, že Bystrica to na 
Prievidzu vie, sa potvrdilo aj v tomto
stretnutí. Zatiaľ čo domáci sa
v úvode na palubovke hľadali, hostia
išli do vedenia. Situácia sa obrátila
v polovici druhej štvrtiny, kedy
Prievidžania zobrali opraty zápasu
do svojich rúk a zlepšenou obranou
vybojovali cenné víťazstvo. Najviac
bodov: Fears 21, Szalay 20, Bosák

Prievidza

Banská Bystrica 78:73

Posledné dva zápasy odohrali 
prievidzskí volejbalisti na palubovke
ŠVK Bilíkova Dúbravka. Prehry 0:3
a 1:3 samozrejme nepotešili, objektív-
ne však treba priznať, že súper bol
lepší. Naši chlapci síce statočne 
bojovali, no v nekompletnej zostave 
to na lepší výsledok nevydalo...

1   Myjava      26    25     1     51 
2   Remidon   26    18      8   44
3   Žilina        26    18      8   44
4   Malacky    26    15     11     41
5   Komárno 26    10     16     36
6   Prievidza   26     8     18     34
7   Bilíkova     24     8     16     32 
8   Komjatice 24     0    24     24

Najbližšie zápasy odohrajú volejbalisti 
v telocvični ZŠ Šafárika v nedeľu 14.2.2010
o 11:00 hod. so Spartakom Komárno.
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gymnáziu venoval predovšetkým
plávaniu. Tréningy mali plavci v tom
čase v Bojniciach. Peniaze, ktoré
mama dávala synovi na autobus, si
Miroslav odkladal a cestu na tréning
i späť absolvoval behom. S úsmevom
tvrdí, že on bol už vtedy vlastne
„profesionálom“, pretože behal za
peniaze. Veľký vplyv na jeho bežecké

napredovanie mal František Falat,
ktorý vedel zasvätene a nadšene
rozprávať o takých podujatiach ako
Biela stopa SNP, či o slávnom
košickom maratóne. Miroslav Kriško
spomína ako pri týchto debatách
priam hltal každé jedno slovo a veľmi
túžil po tom, aby sa aj on raz mohol
postaviť na štart takýchto pretekov.
Poctivo začína trénovať, stále viac
a viac. Vrcholom v dorasteneckom
veku bola pre neho účasť na Malom
maratóne mládeže, ktorý sa behával
z Prievidze do Cígľa, ako aj Večerný
beh Prievidzou – ten sa bežal na

jednosmerkách pred hotelom
Magura. Také boli bežecké začiatky
tohto výnimočného športovca.

Splnen˘ maratónsky cieº

V roku 1980 sa postavil po prvý raz
na štart maratónskej trate, a to hneď
na vychýrenom a vo svete uznávanom
Medzinárodnom maratóne mieru

v Košiciach. Jeho
úspešné zvládnutie
ho ešte viac
povzbudilo do
ďalších bežeckých
tréningov. Na Košice
Miroslav Kriško
nedá dopustiť. Podľa
neho ide o najlepšie
organizované
maratónske
podujatie v našej
republike. Najlepší
výkon tu dosiahol
v roku 1990, kedy
časom 2 hodiny, 29
minút a 47 sekúnd
obsadil výborné 
10. miesto. Tento
„husársky kúsok“
považuje za najlepší
výkon vo svojej
kariére, napriek
tomu, že osobný
rekord má zo
Zvolena 2:27:59 hod.

Ku Košiciam sa viaže i jeho ďalší
rekord, keď na tomto podujatí
absolvoval 30 ročníkov v jednom
rade, s priemerom odbehnutých
časov pod 3 hodiny! Najviac
maratónov v jednom roku 
odbehol 57!!!

Namiesto galuskového

bicykla drevorezbárske dielo

S úsmevom rozpráva príhodu, ktorá
sa viaže k Rajeckému maratónu. Po
zorganizovaní prvého ročníka mu
priateľ Jozef Ištok povedal, že víťaz
Rajeckého maratónu dostal galuskový

bicykel . V tom čase bol „galuskáč“
naozaj veľkou vzácnosťou. Miro sa
s vervou pustil do tréningovej driny
s tým, že budúci ročník v Rajci nielen
absolvuje, ale i vyhrá. Dnes priznáva,
že to bolo jediný raz, kedy bežal
vyslovene pre cenu. A čuduj sa svete,
druhý ročník Rajeckého maratónu
naozaj vyhral Miroslav Kriško
z Prievidze. Ten galuskový bicykel
mal stále pred očami. Jeho obrovskú
radosť z víťazstva vystriedalo na
stupni víťazov trpké sklamanie,
pretože organizátori tento rok
víťazovi venovali namiesto
vysnívaného „galuskáča“ akési
umelecké drevorezbárske dielo... 

Pred sebou má veºk˘ sen

Ako v každej inej činnosti aj
v maratónskom behu je základom
zdravie a kvalitný tréningový proces,
doplnený regeneráciou. V čase, kedy
dosahoval špičkové výkony, mal
mesačne nabehaných aj 800
kilometrov. Na druhej strane treba
priznať, že na svojom konte má aj pár
maratónov nedokončených – vždy to
bolo však z dôvodu zranenia - nie pre
zlú prípravu. Absolvent pedagogickej
fakulty, ktorého rukami prešli stovky
detí z celého okresu v rámci
praktického zvládnutia základného
plaveckého kurzu, je momentálne
nezamestnaný. Navyše ho trápi
zranená noha. A tak najviac času
trávi pri počítači. Je totiž
„nástenkárom“ Klubu slovenských
zberačov maratónov. Jeho veľkým
snom je odbehnúť ešte štrnásty
Košický maratón – to budú
v metropole východu oslavovať
storočnicu tohto gigantického
podujatia. Medzitým chce absolvovať
rôzne iné „maratóniky“. Ako priznal,
najlepšie sa cíti na tých menších,
ktoré si organizujú samotní „zberači“. 
Nuž držíme palce, PÁN BEŽEC!

ls
Foto: archív M. Kriška

BASKETBAL 
JUNIORI

HOKEJ MUÎI

Tabuºka 
EXTRALIGA MUÎI

Klub Z V P B
1. Pezinok 29 26 3 55
2. Nitra 29 21 8 50
3. Handlová 29 17 12 46
4. B.Bystrica 30 13 17 43
5. Prievidza 28 15 13 43
6. Spiš.N.Ves 27 15 12 42
7. Inter 29 13 16 42
8. Komárno 29 11 18 40
9. Žilina 29 10 19 39

10. Svit 29 9 20 38
11. Levice 28 8 20 36

Tabuºka 
SLOVENSKO -1. LIGA 

Klub            Z   V   Vp   Pp   P B
1. Piešťany   38  28    2   3     5   150:78 88
2. Bardejov  38  18   5    2 13  156:115 64
3. Prešov    37 19   3    4  11 121:104 63
4. Trnava    38 17     5   5   11  133:107 61
5. Topoľčany38 17     4   3   14  120:123  59
6. Trebišov  38 18    2    2    16  126:136 58
7. Brezno     38  16   3    1   18  125:132  54
8. P. Bystrica 38  17    1    4   16  127:127  53
9. Kežmarok 37 16   2   2  17  119:102 52
10.Michalovce 38 14   4    4  16 118:123 50
11. Dol. Kubín 38 14   3    1    20 109:140  48
12. Detva     38  12    2    4    20 101:127   40
13. Senica     38  10    2    2    24   99:134  34
14. Prievidza  38   8    3    4    23 100:156 30

Najviac bodov: 
Treml 26, Šturcel 12.

Najviac bodov:
Treml 22, M. Perniš 20.

Najviac bodov:
Treml 19, Šturcel 18.

Najviac bodov: Jurík a Treml po 17.

Prievidza

Spi‰ská Nová Ves 64:61

Prievidza

Svit 87:67

Handlová

Prievidza 71:84

Ïiar nad Hronom

Prievidza 81:67

BASKETBAL 
KADETI

Najviac bodov:
Švarc 15, Brodziansky 10.

Najviac bodov: 
Brodziansky 28, Matiašovský 17.

Najviac bodov: Kňaz 18, Pružinec 11.

Najviac bodov: Brodziansky 21, 
Švarc 11.

Prievidza

Prievidza

Sereì 89:83

Pie‰Èany

Prievidza 2:1

Trebi‰ov

Prievidza 2:7

Karlovka BA

Prievidza 92:54

Inter BA

Prievidza 53:56

Bánovce n. Bebravou 42:68

Najbližšie zápasy, ktoré sa budú hrať
v City aréne vždy o 18:00:
17. 2. 2010  Prievidza – Levice
20. 2. 2010  Prievidza –  Žilina
6. 3. 2010  Prievidza – Svit

Gól: Lelkeš

Góly: Lelkeš 2, Hartmann, Paulík,
Balga, Hanák a Žila.

Brezno

Prievidza 7:2
Góly: Žila a Hartmann

Prievidza

Senica 4:3
Góly: Beňadik, Lelkeš, Žila a Bartík

Bardejov

Prievidza 6:0
Jednoznačné víťazstvo Bardejova.

Pre‰ov

Prievidza   4:3
Góly: Samoylenko, Lelkeš, Bartík.

KeÏmarok

Prievidza   6:0
Jednoznačné víťazstvo Kežmarku.

po predæÏení

Oravský maratón 1. miesto
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Pred niekoľkými dňami som stál pred
dverami obchodu jedného mobilného
operátora. Potreboval som bežnú

informáciu a preto som sa zaplietol do malej
skupinky čakateľov. Každý podvedome sledoval
hodiny a život za sklenými dverami predajne.
„Už je deväť“, ktosi pripomenul ... „Aj ja mám“,
pridal som sa – zabudol som, že mám nastavený
čas o minútu skôr. „A nejdú“, opakoval ten istý
hlas. „Podľa mojich majú ešte minútu čas“
zaplietla sa do rozhovoru ďalšia pani. Čas, aký
relatívny a neuchopiteľný. Milo sme sa nad tým
všetkým usmiali a vstupovali do predajne, lebo
medzi tým už pracovník otváral. 

Toto je pôst, relativita ľudského času. Nechcem
podceniť dôležitosť askézy v pôste, ale klamal by
som, keby som z telesného odriekania urobil cieľ
pôstu. Práve to, čo mnohí pokladajú za dôležitú

súčasť pôstu je len prostriedok k cieľu.
Pôstom si pripomíname relativitu
vlastného času, času žiť, plakať, smiať
sa, bojovať i odpúšťať, ale najmä
získať cieľ – nebo. Je to čas, v ktorom
odkladáme všetko, čo by nám bránilo
počúvať hlas, ktorý nám pripomína,
že sú aj dôležitejšie veci ako tie, za
ktorými sa zbesilo naháňame.

„Jeden indický mudrc mal
dobrého priateľa, ktorý býval v Miláne. Spoznali
sa v Indii, kam Talian prišiel s rodinou ako
turista. Mudrc im robil sprievodcu a povodil ich
po najcharakteristickejších kútoch svojej vlasti.
Vďačný milánsky priateľ ho potom pozval na
návštevu. Chcel sa mu odvďačiť a ukázať svoje
mesto. Ind sa spočiatku zdráhal, ale na naliehanie
talianskeho priateľa ustúpil a jedného krásneho
dňa vystúpil z lietadla na letisku Malpensa.

Na druhý deň navštívili centrum mesta.
Ind svojou čokoládovou tvárou, čiernou bradou
a žltým turbanom priťahoval pozornosť chodcov
a Milánčan si hrdo vykračoval, že má takého
exotického priateľa. Na Námestí San Babila sa
zrazu mudrc zastavil a povedal: „Aj ty počuješ,
čo počujem ja?“ Trochu prekvapený Milánčan
natiahol uši viac ako mohol, ale pripustil,

že počuje iba mestský ruch. „Tu niekde blízko
spieva svrček,“ presvedčivo pokračoval Ind.
„Mýliš sa,“ odpovedal Milánčan. „Ja počujem len
mestský hrmot. A potom, kde by sa tu v meste
nabrali svrčky?“ „Nemýlim sa. Počujem tu
svrčka,“  trval mudrc na svojom a odhodlane
začal hľadať v lístí neduživých kríčkov. Po chvíli
ukázal skeptickému priateľovi nádherného
svrčka-speváka, ktorý sa skrýval a mumral,
že ho vyrušujú v jeho koncertovaní.

„Videl si, že to bol svrček?“ pýtal sa Ind. „Máš
pravdu,“ pripustil Milánčan. „Vy Indovia máte
lepší sluch ako my, bieli.“ „Teraz sa mýliš ty,“
usmial sa mudrc. „Dávaj pozor…“ Vytiahol
z vrecka drobnú mincu a akoby nič, pustil ju na
chodník. Na ten cveng  sa hneď obrátilo päť-šesť
ľudí. „Všimol si si?“ podotkol Ind. Táto drobná
minca zazvonila slabšie ako trilkovanie svrčka.
A vidíš, koľko bielych to predsa počulo.“

Áno, asi takto by sa dal vysvetliť význam pôstu.
Celá askéza je len akýmsi ladením vnútorného
sluchu, aby sme dokázali v kolobehu života
vnímať tichý, ale o to dôležitejší hlas Boha. 

Milí čitatelia, prajem vám, aby ste aj
v tohtoročnom pôste dobre naladili sluch
vlastnej duše. 

Martin Dado, dekan

Martin Dado, dekan

Z mestskej matriky Od 7. januára do 1. februára 2010

ManÏelstvo
uzavreli 
snúbenci:
Michal Staňo a Silvia
Hoferková
Peter Štefanec
a Zuzana Barborková
Dušan Klein a Jana
Piešová
Štefan Ševčík a Lucia
Peressényiová
Pavol Mjartan a Iveta
Mihaliková
Ľubomír Petráš
a Katarína Grolmusová 

Narodili sa:
Adriana Bakytová
Lucia Dianová
Damian Gaman
Anna Hanková
Radovan Marian
Henčel
Matúš Húska
Michal Kákoš
Lukáš Milec
Simona Pálešová
Kristína Sebestyénová
Dalibor Turcer
Dominika Vrábelová
Seline Vrecková

Opustili nás:
Otto Pekár (36 r.)
Anton Janček (87 r.)
Margita Bizoňová 
(88 r.)
Helena Laluhová (77 r.)
Mária Procházková 
(90 r.)
Marián Šolomek (50 r.)
Anna Zsirosová (66 r.)
Ján Dzúrik (73 r.)
Ján Hronský (83 r.)
Helena Reisová (82 r.)
Mária Tokárová (77 r.)
Dušan Kollár (52 r.)

Ján Dúbrava (69 r.)
Marie Gatialová (77 r.)
Karol Revický (84 r.)
Anna Masárová 
(77 r.)
Roman Chmela (36 r.)
Emília Ďurinová (76 r.)
Oľga Martinková 
(71 r.)
Jozef Miklošovič (74 r.)
Otília Piffková (76 r.)
Drahomíra
Uhrovčíková (59 r.)

Ak vám vianoãn˘ kapor pláva e‰te v Ïalúdku 

a kapustnica visí po rebrách, tak slová o pôste 

nezazvuãia dobre. Nevadí. Hneì v úvode musím upozorniÈ, 

Ïe vás nebudem trápiÈ hladom, smädom, pálením ani

biãovaním. Sºubujem, Ïe po skonãení nevyhlásim ramadan 

a jediné ão by vás mohlo postihnúÈ je smiech, 

prípadne vás dohryzie nejaká provokaãná my‰lienka.

Zºahka o pôste

0003/10/NPD003
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Prosba o podporu
Nezisková organizácia HARMÓNIA pôsobiaca na území mesta Prievidza v oblasti poskytovania 

sociálnych sluÏieb sa obracia na v‰etk˘ch, ktorí sa aj v tomto roku rozhodli poukázaÈ 
2 % zo svojej dane na verejnoprospe‰n˘ úãel, s prosbou o podporu.
Ak vám nie je ºahostajn˘ osud ºudí bez vlastného domova, prosíme, podporte nás! 

Aj vìaka va‰ej finanãnej pomoci budeme môcÈ zlep‰iÈ Ïivotné podmienky matiek a ich detí doãasne 
ubytovan˘ch v zariadení núdzového b˘vania v Prievidzi.

Na‰e identifikaãné údaje:
Názov: HARMÓNIA, n. o.
Sídlo: Námestie slobody  14, 971 01 Prievidza
IâO: 36 11 96 79
â. úãtu: 9015963003/5600

O Z N A M O Z N A M

ë a k u j e m e ! 
Oºga ëurãenková
riaditeºka HARMÓNIA, n. o.

Príspevok z najstar‰ieho zachovaného záznamu, ktor˘ sa datuje 

do roku 1933. Ide o texty z prv˘ch strán kroniky. Citujeme ich v pôvodnej

podobe a jazykov˘ch tvaroch, ktoré sa v tom ãase pouÏívali.

Osoba kronikára

„Zastupiteľstvo veľkej obce
Prievidza zvolilo mňa, Jána
Mjartana, jednomyseľne za
obecného kronikára v zmysle
vládneho nariadenia zo dňa 
17. novembra 1932. Stalo sa tak na
zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 11. septembra 1933 a obecná
rada oznámila mi toto zvolenie
úradným listom č. 2449 zo dňa 
16. septembra 1933.

Narodil som sa v Sebedraží dňa 
5. mája 1902. Prvý raz prišiel som
do Prievidze začiatkom školského
roku 1910/11 jako žiak II. triedy
ľudovej školy. Po skončení III. triedy
ľudovej školy prijatý som bol pri
prijímacej skúške do I. triedy
piaristického gymnázia v Prievidzi.
Po maturite úradoval som za čas na
Zemskom úrade pre pečlivosť
o válečných poškodencov
v Bratislave jako smluvný úradník,
keď v zimnom semestri školského
roku zapísal som sa za riadneho
poslucháča právnickej fakulty
Univerzity Komenského. V letnom
semestri prestúpil som na fakultu
filozofickú a tu absolvoval som 
7 semestrov zaoberajúc sa menovite

štúdiom dejepisu a zemepisu,
a hlavne ethnológie súčasne
zamestnaný funkciou vedeckej
výpomocnej sily ako knihovník
seminára geografického
a ethnologického. Po dosiahnutí
absolutória vrátil som sa 1. septembra
1925 na vlastnú žiadosť do Prievidze
jako suplujúci profesor jej reálneho
gymnázia pre odbor dejepis
a zemepis. Nadobudnuvší
profesorského diplomu stal som sa
dočasným a potom definitívnym
profesorom. V júni 1934 dosiahol
som Doktorátu filozofie na
Univerzite Komenského v Bratislave
na základe predloženej dizertácie
„Zvykoslovie Hornej Nitry“
a úspešne vykonaného rigoróza
z ethnológie a archeológie ako tiež 
aj z filozofie. Kroniku končím 
31. augusta 1934, kedy odchádzam
na vlastnú žiadosť na štátne reálne
gymnázium do Trenčína.“

ëalej sa v kronike pí‰e:

„O vzniku Prievidze zachovalo sa
nám aj niekoľko povestí. Zaujímavé
je, že všetky tieto povesti vysvetľujú
vznik Prievidze tiež v súvislosti
s názvom mesta. Tak napr. jedna
povesť udáva: na mieste, kde dnes
leží Prievidza, bol hustý les. Potom

vzniklo tu niekoľko domčekov, lebo
tadeto viedla hlavná cesta od
Topoľčian do Turca. V okolitých
horách bývali zbojníci, v Bojniciach,
kde mali hlavné sídlo, ich bolo 48.
Keď touto cestou prechádzali kupci
na vozoch s tovarom od Topoľčian do
Turca alebo nazad, bývali často
napadnutí zbojníkmi, ktorí ich
o všetko orabovali, ba často aj zajali.
Zajatí museli pomáhať pri stavaní
bojnických múrov. Keď sa tieto
prípady množili a obchod bol
ohrozovaný, krajina vyslala vojakov

do Topoľčian a toto tvorilo ochranný
sprievod kupcom. Z tohto, 
že vojsko cez tento kraj prevádzalo,
dostalo tu vzniknuvšie mesto názov
„Prievadza“, t. j. dnešná Prievidza.
Druhá povesť je podobná. Hovorí
tiež, že táto oblasť bola husto
zalesnená. Poneváč sa tu nik dobre
nevyznal a bolo velké nebezpečie
zablúdenia, býval tu v osamelom
domku jeden muž, ktorý okolie dobre
znal a pocestných odprevádzal. 

Text: O. Ď, foto: I.V.

Kroniky sa kedysi písali ručne špeciálnym atramentom, dnes sa texty píšu na stroji. 

Úryvky z kroniky
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Lyžiarske stredisko sa nachádza
v severozápadnej časti Hornonitrianskej kotliny
v obci Kľačno. Odbočka na parkovisko je
v strede obce, 300 m pred križovatkou Žilina -
Martin. Po asi 400 metroch od cesty 
1. triedy sú vleky, čo radí stredisko
k najdostupnejším v regióne.
• V lyžiarskom stredisku sú dva lyžiarske vleky

EPV 300 dlhé 500 a 300 m, k nim sú 
priradené 3 zjazdovky 500 m – červená pre 
stredne náročných lyžiarov, 600 
a 300 m – modrá pre slabších lyžiarov.

• Všetky zjazdovky sú pravidelne upravované 
snežným pásovým strojom Kässbohrer.

• Lyžuje sa na prírodnom snehu.
• V stredisku je škola lyžovania 

pre začiatočníkov a pokročilých.
• K dispozícii je bufet s občersvením.
• V lyžiarskom stredisku je lyžiarska

záchranná služba. 

Prevádzkové hodiny: 
piatok - od 16.00. do 19.00 hod. 
sobota - od 9.00 do 19.00 hod.  
nedeľa - od 9.00 do 16.00 hod.
300 m zjazdovka je umelo osvetlená, 
slúži pre večerné lyžovanie v piatok a sobotu 
od 16.00 do 19.00 hod. 
Cez týždeň premávame len v prípade, ak máme
lyžiarsky kurz a to od 9.00 do 16.00 hod.

Ubytovanie s kapacitou 100 postelí je možné
zabezpečiť v Škole v prírode asi 200 m od svahu.

O prevádzke informuje aj informačná tabuľa pri
hlavnej ceste. V päťhviezdičkovej kategorizácii
lyžiarskych stredísk Ski centrum Kľačno získalo
dve hviezdičky. Pre bežkárov: 1500 m okruh 
na lúkach v hornej časti lyžiarsky vlekov.
Info: www.skiklacno.sk,  www.holidayinfo.sk,
mobil: 0903 561 258. 

Na rozhraní pohoria 
Vtáčnik a Kremnických

vrchov, v srdci sviežej prírody, 
medzi Handlovou

a Prievidzou sa nachádza
rekreačné stredisko Remata.

4 lyžiarske vleky sú
v prevádzke 

od 20. 12. do apríla, 
otvorené 

od 9.00 do 16.00 hod. 
7 dní v týždni je v prevádzke

aj večerné lyžovanie 
od 18.00 do 21.00 hod. 

Priamo v areáli sa môžete
občerstviť v dvoch bufetoch. 

Keď navštívite našu
renovovanú chatu Mladosť

s reštauráciou 
a ubytujete sa v našom
novom penzióne TMG,

poskytneme Vám zľavu na
lyžiarskych vlekoch 

od 10. 1. každú sezónu. 

PRIPRAVILI SME 
PRE VÁS: 

• Novú lyžiarsku školu 
a škôlku. 

• Ski servis - Požičovňu
lyžiarskeho výstroja. 

• Predajňu s lyžiarskymi
doplnkami.

• Zrenovovanú chatu Mladosť
s reštauráciou. 

• Nový penzión TMG.
• Nový tenisový kurt 

s umelou trávou. 
• Nové ihrisko na plážový

volejbal. 
• Nový bufet priamo 

pri vlekoch. 
• Nové sociálne zariadenie. 

Ski servis – opravu.
a nastavenie viazania,
nabrúsenie hrán a pod. 

• Parkoviská na Remate
ZDARMA. 

Prevádzkové hodiny: 
pondelok - nedeľa od 9.00 do 16.00 hod.
Večerné lyžovanie: utorok + piatok 
od 17.00 do 20,00 hod.
Počet vlekov: 4
Dĺžka upravovaných tratí: 2,5 km
Technické zasnežovanie: 2,5 km
Ďalšie: Freeride zóna Obráčka 1,2 km, Skiroute
Horná Nitra 1,5 km, ubytovanie, reštaurácia,
bufet, klzisko, parkovanie zdarma
Nové v sezóne 2009/2010: technické
zasnežovanie zjazdovky – 1 350 m červenej
trate pri „Veľkom“ vleku (1000 m), športová
predajňa, požičovňa lyžiarskeho výstroja,
lyžiarska škola, ski servis
Info: www.klakpd.sk, 
www.skiarena-fackovskesedlo.sk

Otváracie hodiny:
pondelok až štvrtok - od 17.00 do 20.30 hod.

piatok, sobota, nedeľa - od 09.00 do 20.30 hod.
Zasnežovanie umelým snehom.

K dispozícii 1 vlek POMA, lyžiarska dráha 
dlhá 800 m, prevýšenie 180 m. 

Počas otváracích hodín k dispozícii bufet
s občerstvením.

Ski centrum Kºaãno

LyÏiarske
stredisko

Cigeº

LyÏiarske
stredisko Skiarena
Faãkovské sedlo
(LyÏiarske stredisko Faãkovské sedlo - Kºak) 

Ski 
TMG

Remata
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Baran
Využite každú možnosť

pomáhať iným, či vám poďakujú,
alebo nie. Pre vás bude dôležitý
pocit spolupatričnosti. Takto
investovaná energia sa vám vráti
v podobe úspechu v obchode.

B˘k
Tento mesiac bude pre vás

plný zmien. Možno budete musieť
urobiť krok späť, ale neobávajte sa
toho. V konečnom dôsledku zistíte,
že to bol signál a je práve vhodný
čas uviesť nápady do praxe.

BlíÏenci
Budete sa cítiť osamotený.

Neriešte to. Započúvajte sa do
svojho vnútra a zistíte, že sa
potrebujete iba na chvíťu zastaviť.
Potom už budete veľmi presne
vedieť, ktorým smerom sa vybrať. 

Rak 
Tento mesiac sa budete

musieť naučiť ovládať. Keďže ste
majstrom v riešení nepríjemných
situácií, podarí sa vám bez problé-
mov zostať v pohode a dokázať
okoliu výšku svojej inteligencie. 

Lev 
Čakajú vás samé

príjemené zážitky. Budete
prekvapení ako ľahko sa vám 
budú plniť tajné želania. Bohatstvo
sa zdá byť veľmi blízko, tak 
si to poriadne užite!

Panna
Môžete sa cítiť

osamotene. Je to iba krátka fáza,
kedy máte pocit, že sa nedokážete
s nikým stotožniť. Nenechajte sa
však odradiť od svojjich plánov.

Váhy 
Vaše veselé a priateľské

správanie bude priťahovať ľudí.
Vytvárate okolo seba atmosféru
radosti, a tak nečudo, že tento mesiac
bude nabitý samými príjemnými
spoločenskými aktivitami.

·korpión
Niečo, čo vás trápi, vám

prinesie v konečnom dôsledku zisk
a potešenie. Priaznivé okolnosti sú
na ceste k vám. Neočakávajte však
okamžité výsledky, oveľa lepšie 
časy vás ešte iba čakajú.

Strelec
Buďte opatrní, hrozí vám

prečerpanie výdavkov alebo strata
majetku. Pred každým rozhodnutím
sa radšej poriadne vyspite, aby ste
s chladnou hlavou dokázali nájsť
správne riešenie.

KozoroÏec
Zažijete neobvyklú radosť.

Február je pre vás šťastným
mesiacom. Nechváľte sa tým,
sústreďte sa len na pozitívne
emócie a potichúčky ďakujte
vesmíru za všetko, čo vás postretlo.

Vodnár
Nové kontakty naplno

uspokoja vaše ambície.  Dokonca 
sa ukáže, ako veľmi sú pre vás
prospešné v dlhodobom horizonte,
najmä ak sa už teraz cítite skvele
a pozitívne.

Ryby
Šťastie je tento mesiac 

na vašej strane. Podeľte sa oň
s ostatnými, odvďačia sa vám
pozitívnou energiou. Znásobíte tak
okolo seba vplyv tejto konštelácie.

Horoskop

V okolí Prievidze je veľa vhodných
terénov na bežkovanie, tu je 
niekoľko tipov:
● V okolí sídliska Zapotôčky popri
rieke Nitre do Kútov vedie niekoľko
stôp k priehrade v Kanianke.
● V lesoparku od krátkych úsekov
po lesných chodníčkoch až po
náročnejší úsek po ceste k priehrade
v Brezanoch a späť popod horu do
Prievidze – Kopanice (10 km).
● Nepreberné množstvo trás vedie
aj po predhorí Magury nad
Bojnicami. Hlavná trasa je po
červenej značke od autokempingu
Bojnice – Vendelín – Šútovské sedlo
– potom pomerne náročným
terénom po žltej a modrej do
Kanianky (9 km). Tam je viac
možností zo Šútovského sedla:

● späť na autokemping 
po tej istej trase, 
● k chate Bohátka a odtiaľ
k futbalovému štadiónu v Dubnici
(žltá značka), po spevnenej ceste
do Kanianky. 
● Pre dobrých bežkárov 
je krásna trasa po hrebeni pohoria
Žiar, zo štartom na Remate, kam sa
dostanete vlakom. Trasa začína pred
viaduktom po ceste do Skleného na
hrebeni doľava po červenej značke –
cesta hrdinov SNP a podľa chuti
a kondície na Štyri chotáre dole po
zelenej značke do Brezian (cca 20
km), po hrebeni možno pokračovať
ďalej – odporúčame trasu plánovať
podľa mapy alebo so sprievodcom,
ktorý pozná terén.

peney, foto: Jano Švec

Kam na v˘let?
Zanedlho (od 22. 2.) budú jarné prázdniny.

Napadlo veºa snehu a podmienky na lyÏovaãku

v blízkych strediskách sú dobré. âo poviete,

keby ste jeden deÀ venovali v˘letu na beÏkách?
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DaÀ za psa
Mesto oznamuje občanom, ktorí sú vlastníkmi alebo chovateľmi psa, 

že lehota na zaplatenie dane za psa, resp. I. splátky dane bola do 1. 2. 2010.
Občania, ktorí pozabudli na splnenie tejto povinnosti, 

môžu daň zaplatiť buď priamo v pokladni MsÚ alebo poštovou poukážkou,
resp. prevodom na účet mesta. Pri platbe dane je dôležité uviesť 

pridelený variabilný symbol pre identifikáciu platby.
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Lú‰tite kríÏovku a vyhrajte osvieÏovaã vzduchu!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 28. 2. 2010 na adresu redakcie Media services Slovakia s.r.o., Novozámocká 104, 949 05 NITRA

Troch správnych lúštiteľov odmeníme osviežovačom vzduchu do auta AmbiPur + náplňou!
Výherca krížovky z čísla 01/2010 je Vladimír Smolenický. Blahoželáme!

NAJLEP·Í TOVAR ZA NAJLEP·IE CENY
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BOMBASTIC - rozliãn˘ tovar 
A.Hlinku 31, 971 01 Prievidza

Novootvorená predajÀa so zaujímav˘m
tovarom pre Vás v‰etk˘ch.


