
Mesiac február bol v Prievidzi a Bojniciach bohatý na udalosti,
súvisiace so slávnostným oceňovaním najúspešnejších
športovcov, trénerov i funkcionárov ako aj najúspešnejších

šíriteľov kultúrnych tradícií regiónu v roku 2009. Z obidvoch podujatí

vám prinášame prehľad ocenených, ktorí svojím pôsobením robili
a robia dobré meno svojmu klubu či inštitúcii nielen v meste Prievidza,
regióne hornej Nitry, ale aj za hranicami Slovenska. 

(pokračovanie na str. 2)

NOVINKYROČNÍK II.                                                                                                                                ČÍSLO 3/2010

z prievidze

·port a kultúra na hornej Nitre
pozná svojich najväã‰ích ‰íriteºov

úspechu v roku 2009

Fo
to

: 
I.

V.
 

Ukážka z inscenácie Svätá Barbora, 
ktorú na motívy hry Štefana Králika naštudovali
členovia divadelného súboru z Handlovej.
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Kategória – jednotlivci (dospelí)

Ivana Kmeťová - KRK Nováky
• 2. miesto na ME v K - 2 na 500 m
• 3. miesto na ME v K - 2 na 200 m
• najúspešnejšia kanoistka v kategórii žien

Slovenska

Kategória – jednotlivci (mládeÏ)

Juraj Oršula – KRK Nováky
• 6. miesto na ME juniorov v C - 1 na 500 m
• 9. miesto na ME juniorov v C - 1 na 1000 m
• majster SR v C - 1 na 500 m, 1000 m, 5000 m
• najlepší juniorský reprezentant SR

Kategória – kolektív (dospelí)

HBK Prievidza 
-  bronzový medailista v basketbalovej extralige

mužov

Kategória – kolektív (mládeÏ)

NCHZ Nováky
-  majster SR kadetov v národnej lige a zimných

majstrovstvách

Kategória – tréner (dospelí)

Vladimír Idranyi – ŠK Kickbox Idranyi
-  tréner Michala Hromeka

Kategória – tréner (mládeÏ)

Ľubomír Hagara – KRK Nováky
• tréner reprezentantov SR (Oršula, Ziaťko,

Goga, Mištinová). Jeho zverenci získali 
216 titulov na MS SR.

Kategória – zvlá‰tne ocenenie

Mária Hausnerová – MPK Prievidza
-  niekoľkonásobná majsterka SR, ČR, Rakúska

v plávaní, účastníčka ME, MS 

Kategória – talent roka

Lucia Hromadová – Karate klub Prievidza
-  5- násobná majsterka sveta (v roku 2009 – 

16 zlatých, 8 strieborných a 1 bronzová medaila) 

Kategória – funkcionár

Ondrej Benke – Strelecký klub Handlová
(50 rokov aktívnej činnosti v športovej streľbe  
– vzduchové a guľové zbrane)

Jozef Páleš – KRK Nováky
(aktívny funkcionár rýchlostnej kanoistiky 
so zásluhami na vybudovaní súčasného areálu)

Ján Stejskal – CK Stejskal Prievidza (majster ČSSR,
SR do 38 rokov aktívny cyklistický pretekár,
vlastník klubu Stejskal Team Prievidza, organi-  
zátor Majstrovstiev SR a Slovenského pohára)

Ján Gros – HBK Prievidza
(dlhoročný aktívny basketbalový funkcionár) 

Emil Pastierik – Oblastný futbalový zväz
(rozhodca, funkcionár OFZ)

Kategória – Cena fair-play

Vladimír Mečiar – ŠH Prievidza

Jednotlivec: Michal Hromek – ŠK Kickbox
Idranyi

Kolektív: HBK Prievidza
Tréner: Ivan Rudež – HBK Prievidza

Ocenenia za osobitn˘ prínos k rozvoju

kultúry hornej Nitry 

• Divadelný súbor Košovan z Kanianky  
– 90. výročie vzniku

• Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
– 50. výročie vzniku

• Folklórny súbor Vtáčnik z Prievidze 
– 40. výročie vzniku

• Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca-Brusna –
30. výročie vzniku

• Bartolomej Ertl Bojnice – kultúrno-osvetový
pracovník a ľudový umelec – 80 rokov

• Pavol Remiaš z Prievidze – fotograf, publicista 
– 60 rokov

• Ján Glos z Prievidze – vedúci a dirigent SZ
Rozkvet – 60 rokov

• Miroslav Uhrín z Prievidze – hudobník 
a organizátor hudobných aktivít – 60 rokov

• ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi
– 70. výročie vzniku

• Kultúrne centrum mesta Nováky
– 50. výročie vzniku

Ocenenia riaditeºky Regionálneho

kultúrneho centra za tvoriv˘ ãin roka

• Dom kultúry v Handlovej za inscenáciu na
motívy hry Štefana Králika Svätá Barbora

• Peter Krško z Prievidze – hudobník 
– za koncepciu a dramaturgiu nového typu
festivalu Aprílové fúzie

Ocenenia riaditeºky Hornonitrianskeho

múzea za tvoriv˘ ãin roka

• Ján Procner z Handlovej – za vytvorenie
múzejnej expozície Tvrdý je chlieb banícky 

·port a kultúra na hornej Nitre
pozná svojich najväã‰ích ‰íriteºov

úspechu v roku 2009

Ocenený FS Hájiček z Chrenovca-Brusna.

VYHLÁSENIE NAJÚSPE·NEJ·ÍCH

·PORTOVCOV OKRESU A MESTA

PRIEVIDZA ZA ROK 2009

NAJÚSPE·NEJ·Í ·PORTOVCI MESTA

PRIEVIDZA ZA ROK 2009

VYHLÁSENIE NAJÚSPE·NEJ·ÍCH

IN·TITÚCIÍ, KOLEKTÍVOV

A JEDNOTLIVCOV V OBLASTI KULTÚRY

ZA ROK 2009
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pri   príležitosti 100. výročia začatia
priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej

• Obec Nedožery-Brezany – za zriadenie
obecného múzea Zastavenia v čase 

• Obec Kamenec pod Vtáčnikom – za zriadenie
Handrárskej izby

Ocenenia riaditeºky Hornonitrianskej

kniÏnice za tvoriv˘ ãin roka

•  Autorský kolektív publikácie Nebudú 
zabudnutí III. o osobnostiach ochotníckeho
divadla 20. storočia na hornej Nitre

•  Ondrej Čiliak z Prievidze - za vydanie básnickej 
zbierky Hudba zo stromov

Ocenenia Okresnej rady Matice

slovenskej za uchovávanie a rozvoj

kultúrneho dediãstva národa 

•  Lýdia Ondrejková z Prievidze – za realizáciu 
cyklu podujatí Stretnutia s históriou
zameraných na sprístupňovanie kultúrneho
dedičstva formou príťažlivých vzdelávacích
aktivít

• Ján Gajdošík z Prievidze – za mimoriadny 
podiel na mapovaní histórie a kultúrneho 
dedičstva obcí Koš a Kanianka pri príležitosti 
ich významných historických jubileí

Ocenenia za dlhoroãnú 

kultúrno-osvetovú ãinnosÈ

•  Dychová hudba Chynorianka
– 150. výročie vzniku

•  Dychová hudba Uherčanka
– 130. výročie vzniku

•  Detský spevácky zbor Prieboj
– 35. výročie vzniku

•  Detská dychová hudba Hradišťanka
– 25. výročie vzniku

•  Hudobná skupina Louiziana
– 25. výročie vzniku

•  Folklórna skupina Lubená Poluvsie
– 25. výročie vzniku

•  Detský divadelý súbor pri CVČ Junior Bojnice 
– 10. výročie vzniku

• Spevácka skupina
Dúbravanka Lehota 
pod Vtáčnikom 
– 10. výročie vzniku

• Žofia Sáričková
– kultúrno-osvetová 
pracovníčka, Lehota
pod Vtáčnikom 
– 70 rokov

• Elena Cakociová
– dlhoročná vedúca
FS Veľká Čausa 
– 70 rokov

• Viera Marsinová
– divadelníčka 
– 65 rokov

• Mária Schutová
– dlhoročná 
kultúrno-osvetová
pracovníčka 
– 60 rokov

• Eva Henčelová – dlhoročná kultúrno-osvetová 
pracovníčka – 60 rokov

• Gabriela Klátiková – kultúrno-osvetová 
pracovníčka – 60 rokov

• Mária Znášiková – kronikárka mesta 
Partizánske – 60 rokov

• Ľudovít Vojtko – folklorista z Lipníka – 60 rokov
• Marta Dudžíková – lektorka v oblasti 

prosociálnej výchovy – 55 rokov
• Helena Kurnasová – dobrovoľná 

kultúrno-osvetová pracovníčka – 55 rokov
• Beata Heldiová – kultúrno-osvetová pracovníčka

Nitrianske Pravno – 50 rokov

Ocenenie riaditeºky Hornonitrianskeho

múzea za dlhoroãnú múzejnú ãinnosÈ

• Anna Čechová – odborná pracovníčka
HNM na úseku numizmatiky a kronikárstva 
– 50 rokov

Ocenenie riaditeºky Hornonitrianskej

kniÏnice za dlhoroãnú 

kniÏniãno-informaãnú ãinnosÈ

• Rozália Dragulová
– dobrovoľná 
knihovníčka obce 
Brodzany – 70 rokov

Ocenenie ZMO HN

za úspe‰nú

reprezentáciu

regiónu hornej

Nitry v r. 2009

• Jana Krištofová
– speváčka populárnej
piesne – za 1. miesto 
v speváckej súťaži 
POP BB 2009 a 2.
miesto na festivale
populárnej piesne
Krištáľová váza

• Divadlo „A“ a Divadlo 
Shanti Prievidza
– za účasť na 

14. Svetovom festivale amatérskeho divadla 
v Monaku s inscenáciou B. Brechta 
Malomeštiakova svadba

• Detský divadelný súbor Pimpinela pri ZUŠ 
L. Stančeka Prievidza – za úspešnú 
reprezentáciu na celoštátnej prehliadke 
v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe 
detských recitačných kolektívov a divadelnej 
poézie na 55. Hviezdoslavovom Kubíne

• Oddeleniu pre deti a mládež HNK Prievidza – za
účasť na celoštátnych knižničných projektoch

Ocenenie RZMO stredné Ponitrie za

úspe‰nú reprezentáciu stredného

Ponitria v r. 2009

• Divadlo mladých 6pé pri DZ Partizánske - za
úspešnú reprezentáciu na 87. ročníku súťaží
slovenských divadelných súborov 
Scénická žatva 2009

Ocenenie zdruÏenia K-2000 za

realizáciu netradiãn˘ch kultúrnych

projektov

• Genovéva Šimková – kultúrno-osvetová 
pracovníčka – za realizáciu
projektu Rodáci sa predstavujú v Lehote 
pod Vtáčnikom

Ocenenie Regionálneho zdruÏenia

cestovného ruchu horná Nitra za

osobitn˘ prínos k rozvoju cestovného

ruchu na hornej Nitre

• Michal Lekýr – za zvýšenie kvality ponuky
cestovného ruchu a špecifické kultúrno-spolo-
čenské aktivity v Bojnickom vínnom dome

• Vladimír Považan – za originálne a zmysluplné 
využitie priestorov bane pre potreby cestovného
ruchu a sprístupňovanie jej novodobého
kultúrneho a historického dedičstva 

•  Michal Dobiaš – za tvorivý prístup 
k zachovávaniu a propagácii kultúrneho de- 

dičstva mesta Prievidza a regiónu hornej Nitry
•  Hipocentrum Máčov – za prezentáciu 

tradičného kultúrneho dedičstva obce 
v rámci cestovného ruchu

Pripravili: OK Prievidza, I.Vojtášová a B. Bucák

Najúspešnejší športovci mesta Prievidza za rok 2009 zľava:  
za HBK  Prievidza I. Rudež a M. Pavlenda a za jednotlivcov M. Hromek.

Oceneným zablahoželal aj primátor mesta Prievidza Ján Bodnár.
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Mesto Prievidza sa pri
nakladaní s komunálnym
odpadom riadi platnou

legislatívou v oblasti odpadového
hospodárstva a to zákonom NRSR
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon
o odpadoch) a s ním súvisiacich
predpisov a Všeobecne záväzným
nariadením mesta č.105/2009
o nakladaní s komunálnym
odpadom na území mesta Prievidza
(ďalej všeobecne záväzné
nariadenie mesta). 

Zákon o odpadoch
Odpady môžeme rozdeliť na odpady
komunálne (ktoré vznikajú
v domácnosti pri činnosti fyzických
osôb ako aj odpady podobných
vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je právnická osoba 
alebo fyzická podnikajúca osoba)
a na odpady vznikajúce pri
bezprostrednom výkone činnosti
tvoriacej predmet podnikania. 
Za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sú fyzické osoby,
fyzické podnikajúce osoby
a právnické osoby povinné platiť
miestny poplatok. Odpady,
vznikajúce pri bezprostrednom

výkone, tvoriace predmet podnikania
(vrátane separovateľných zložiek –
napr. obalové materiály a pod.) 
sú právnické osoby a fyzické
podnikajúce osoby povinné
likvidovať na vlastné náklady na
základe zmluvného vzťahu
s oprávnenou organizáciou na
nakladanie s odpadmi. V zmysle
platnej legislatívy a všeobecne
záväzného nariadenia mesta smie
byť odpad ukladaný len do nádob 
na to určených, pričom porušenie
daného ustanovenia je
sankcionované mestskou políciou.
Od 1. 1.2010 nadobudol účinnosť 
§ 39 ods.14 zákona o odpadoch,
v zmysle ktorého sú obce povinné
zaviesť separovaný zber
komunálnych odpadov. Táto
povinnosť bola ustanovená aj
v uvedenom všeobecne záväznom
nariadení mesta.

Separovan˘ zber
Celé územie mesta bolo rozdelené
do spádových oblastí, pre každú
spádovú oblasť bola vybudovaná
spevnená plocha na nádoby na
komunálny odpad vrátane nádob na
všetky separovateľné zložky
z komunálneho odpadu t.j. papier,
plasty, sklo, kovové obaly

a viacvrstvové kombinované
materiály (tetrapakové obaly). Počet
pridelených nádob na zmesový
komunálny odpad (odpad ukladaný
na skládku KO) bol prepočítavaný
podľa trvalo prihlásených osôb
v spádovej oblasti, pričom kapacita
nádob na separovaný zber nebola
do produkcie odpadu z územia
mesta započítaná (teda kapacita
nádob je vyššia ako je produkcia
komunálnych odpadov v meste).
Preplnenosť niektorých nádob na
zmesový komunálny odpad je
spôsobená nedodržiavaním
separácie alebo v nedostatočnej
separácii komunálnych odpadov.
S cieľom bližšie oboznámiť
obyvateľov mesta Prievidza nielen
o povinnosti separácie komunálnych
odpadov, ale aj o legálnych
možnostiach likvidácie odpadov, 
bol do každej domácnosti
distribuovaný stolový kalendár pre
rok 2010 o nakladaní s komunálnym
odpadom na území mesta. 
So zavedením separácie na území
mesta boli spojené nemalé náklady,
ktoré boli financované z rôznych
podporných zdrojov (Recyklačný
fond – dotácia, obligatórny
príspevok, ENVI-PAK, a.s., 
zdroje mesta). Zdroj: MsÚ Prievidza 

Daňovník – fyzická osoba alebo
právnická osoba sú oprávnené uviesť
v daňovom priznaní alebo

v osobitnom vyhlásení, že podiel zaplatenej
dane do výšky   2 % sa má poukázať nimi
určenej právnickej osobe (ďalej len
„prijímateľ“). Podiel zaplatenej dane nie je
možné poskytnúť fyzickej osobe. Zoznam
prijímateľov 2 % zaplatenej dane na osobitné
účely na rok 2010 zverejnila Notárska komora
SR a je uvedený na internetovej stránke
www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť
poukázaný 2 % podiel zaplatenej dane, musí
byť prijímateľ uvedený v tomto zozname. 

Fyzická osoba alebo právnická osoba nemôže
mať do lehoty na podanie daňového priznania
resp. do lehoty na podanie vyhlásenia
nedoplatok na dani, ani povolený odklad
platenia dane a ani povolenie platenia dane
v splátkach.

F y z i c k á o s o b a
• ktorá podáva daňové priznanie k dani
z príjmov fyzickej osoby za rok 2009, 

je oprávnená uviesť vo vyhlásení, ktoré je
súčasťou daňového priznania (typ A VIII.
Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania),

v lehote na podanie daňového priznania, že
podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má
poukázať ňou určenému prijímateľovi. 

• zamestnanec, ktorému zamestnávateľ, ktorý
je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie
preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
zo závislej činnosti za rok 2009, 

je oprávnený predložiť daňovému úradu
vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky
2 % sa má poukázať ním určenému
prijímateľovi. Vyhlásenie je osobitným tlačivom,
ktorého vzor ako odporúčané tlačivo je

Komunálny odpad
Na tomto mieste budeme uverejÀovaÈ informácie o tom, ako nakladaÈ s komunálnym odpadom na

území ná‰ho mesta. Veríme, Ïe sa nám t˘mto seriálom ãlánkov podarí zv˘‰iÈ záujem o túto váÏnu tému

a prispieÈ k zlep‰eniu Ïivotného prostredia v na‰om meste.

Investície mesta
v r. 2008 a 2009: 

● 76 370 € - nákup nádob 
na separovaný zber 
komunálnych odpadov

● 445 714 € - nákup vysokozdviž- 
ného vozíka, nákup mostovej 
váhy, opláštenie triediacej linky, 
nákup pásového dopravníka, 
vybudovanie odstavných plôch 
pod kontajnery, nákup 
plastových vriec do častí s IBV

● 12 323 € - informačno-osvetová
činnosť separovaného zberu
komunálnych odpadov

PREHªAD INVESTOVAN¯CH
FINANâN¯CH

PROSTRIEDKOV:

Dotácia Recyklaãného
fondu v r. 2007- 2008: 

8,6 mil. Sk – nákup triediacej
linky, zberného vozidla na
separovaný zber komodít

oddelených od komunálnych
odpadov, nákup nádob na

separovaný zber.

2 % zaplatenej dane 
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Súdny spor
Desať rokov trvajúci súdny spor
mesta Prievidza o vyplatenie
investície vo výške cca 152 mil. Sk,
ktoré od mesta žiadala spoločnosť
THM Inkasná, s.r.o. Banská
Bystrica, poslanci ukončili
schválením uznesenia
o mimosúdnom vyrovnaní.  
V roku 2009 žalujúca strana ponúkla
mestu urovnanie sporu s vyplatením
2,5 mil. eur a trovy súdneho
konania. Mesto následne predložilo
požiadavku na zníženie požadovanej
sumy na maximálne 2,1 mil. eur
a zaplatenie tejto sumy v troch
splátkach do konca roku 2010.
Žalobca túto sumu akceptoval
s požiadavkou na uhradenie trov
právneho zastúpenia zo strany mesta
vo výške 200 tis. eur. Poslanci
mestského zastupiteľstva po
odporúčaní právneho zástupcu
mesta túto sumu schválili
uznesením, podľa ktorého je mesto
Prievidza povinné zaplatiť
spoločnosti THM Inkasná, s.r.o.
Banská Bystrica 2 100 000 eur

v troch splátkach po 700 tis. eur
(prvá splátka do 31. 5. 2010, druhá
splátka do 31. 8. 2010 a tretia splátka
do 30. 11. 2010). Mesto Prievidza je
v zmysle schváleného uznesenia
povinné nahradiť spoločnosti THM
Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica trovy
súdneho zastúpenia vo výške
200 000 eur a to v lehote do
jedného mesiaca po schválení
súdneho zmieru. MsZ schválilo, že
spoločnosť THM Inkasná, s.r.o.
Banská Bystrica a mesto Prievidza
zhodne podajú návrh na ukončenie
súdnych konaní a na schválenie
súdneho zmieru s tým, že každá
strana zaplatí súdu 50% trov
konania vynaložených súdom
(znalečné, svedočné a pod.).
Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní
bola medzi obomi stranami
podpísaná 19. februára 2010,
pričom jej právna účinnosť je
podmienená schválením Mestským
zastupiteľstvom v Prievidzi
a Dozornou radou THM Inkasná,
s.r.o. Banská Bystrica. 

Zmena úãelu vyuÏitia
V ďalšom bode rokovania poslanci
schválili návrh na zmenu účelu
využitia lokality pred City arenou
(športovou halou) v Prievidzi, kde
mali byť pôvodne v zmysle
informačného memoranda
vybudované byty prostredníctvom
súkromného investora. Ten však
vzhľadom na súčasnú krízu
neuvažuje s výstavbou bytového
objektu a preto postúpil svoje práva
a záväzky v plnom rozsahu na
spoločnosť Nábytok Idea – Dubnica
nad Váhom, s.r.o. Bratislava. Táto
spoločnosť mieni v predmetnej
lokalite vybudovať ešte v tomto
kalendárnom roku reštauráciu Mc
Donald’s s prislúchajúcimi
objektami. Zástupca spoločnosti
predstavil poslancom MsZ
vizualizáciu nových objektov (viac
informácií prinesieme
v nasledujúcom vydaní Noviniek
z Prievidze). Poslanci schválili
zmenu účelu využitia lokality,
investora teraz čaká realizácia
ďalších legislatívnych krokov

potrebných k výstavbe, ktoré budú
predmetom ďalších rokovaní
mestského zastupiteľstva. 

Iné
V druhej časti rokovania poslanci
schválili správu o činnosti Mestskej
polície v Prievidzi za rok 2009,
návrh VZN mesta o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Prievidza,
návrh dodatku k VZN mesta,
ktorým sa upravujú podmienky
poskytovania sociálnych služieb
v meste, prehľad o pridelených
bytoch za obdobie druhého polroka
2009 a žiadosti o odpredaj nehnu-
teľností. Viac informácií je aj
k týmto témam v materiáloch MsZ
uverejnených na stránke mesta
www.prievidza.sk. V bode rôzne
poslanci schválili dve žiadosti
o zvýšenie dotácie resp. finančný
príspevok a schválili aj niekoľko
zmien dotýkajúcich sa komisií
mestského zastupiteľstva. Ďalšie
riadne rokovanie mestského zastupi-
teľstva sa uskutoční 30. marca 2010. 

Ivona Vojtášová 

Spravodajstvo z rokovania
mestského zastupiteºstva

zverejnené aj na internetovej stránke v ponuke
Daňové tlačivá. Zamestnanec môže použiť aj
iné tlačivo, ktoré však musí obsahovať všetky
náležitosti vyhlásenia uvedené 
v § 50 ods. 3 zákona o dani z príjmov. 
Ak vyhlásenie podáva zamestnanec, ktorý si
uplatňuje nárok na daňový bonus, za zaplatenú
daň sa považuje zaplatená daň znížená
o daňový bonus. 

Vyhlásenie zamestnanec predkladá do 30.
apríla 2010 miestne príslušnému daňovému
úradu podľa jeho trvalého pobytu. Prílohou
vyhlásenia je potvrdenie od zamestnávateľa.

Podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi
môže byť u fyzickej osoby najmenej 3,32 eura.
Fyzická osoba môže určiť len jedného
prijímateľa s uvedením príslušnej sumy.

P r á v n i c k á o s o b a
• ktorá podáva daňové priznanie k dani
z príjmov právnickej osoby za rok 2009, 

je oprávnená uviesť vo vyhlásení, ktoré je
súčasťou daňového priznania (IV. časť
priznania), v lehote na podanie daňového
priznania, že podiel zaplatenej dane 

do výšky 2 % sa má poukázať ňou určenému
prijímateľovi, alebo viacerým prijímateľom.
Podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi
môže byť u právnickej osoby najmenej 8,30
eura pre jedného prijímateľa. Právnická osoba
môže určiť jedného alebo viacerých prijímateľov
s uvedením príslušných súm. 

V prípade, ak sa daňovník nerozhodne
venovať 2 % dane, je potrebné v príslušnom
tlačive daňového priznania ( typ A, typ B ,
tlačivo pre právnické osoby) označiť krížikom
kolónku: X - neuplatňujem postup podľa 
§ 50 zákona o dani z príjmov.

Po úvodn˘ch obligatórnych úkonoch sa februárové rokovanie mestského zastupiteºstva (MsZ), ktoré sa

uskutoãnilo v utorok 23. februára, venovalo ìal‰ím bodom rokovania. Boli medzi nimi vyhodnotenie uznesení

mestského zastupiteºstva, správa o pouÏití finanãn˘ch prostriedkov mesta v MHD Prievidza za rok 2009, správa

o v˘sledkoch kontrolnej ãinnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2009 a správa

o vybavovaní sÈaÏností, petícií, Ïiadostí o ochranu pokojného stavu a in˘ch podnetov za rok 2009. Viac informácií

k t˘mto témam nájdete v materiáloch z MsZ uverejnen˘ch na stránke mesta www.prievidza.sk.

na osobitné úãely v roku 2010
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Nízkopodlažné autobusy,
jazdiace na stlačený zemný
plyn, sú nápadnej sýtožltej

farby. Niektoré z nich sú dokonca aj
ozdobené a to plagátmi výtvarných
prác detí, ktoré pri príležitosti 60.
výročia založenia spoločnosti SAD
Prievidza reagovali na výtvarnú
súťaž na tému Autobus očami detí.
„Do súťaže sa zapojilo 52 detí,

žiakov výtvarného odboru našej
školy, sitom školského kola ich
prešla viac ako polovica. Deti kreslili
svoje pocity z cestovania autobusmi
mestskej hromadnej dopravy ale
znázornili aj to, ako by autobusy
v ich ponímaní možno mali vyzerať.
V každom prípade sú mnohé práce
našich malých umelcov inšpiratívne
nielen pre nás, laikov, ale aj pre

odborníkov v doprave,“
skonštatovala riaditeľka Základnej
umeleckej školy Ladislava Stančeka
v Prievidzi Gabriela Tunáčková.
Z prác detí vyberali tie najkrajšie
členovia laickej poroty –
zamestnanci SAD Prievidza, ktorí
rozhodli, že 5 mladých autorov –
Adam Macko, Šimon Štrba,
Stella Šimurková, Františka

Mečiarová a Lucie Štrajtová získa
za svoje diela aj pekné a hlavne
užitočné ocenenie. Generálny
riaditeľ SAD Prievidza M. Danko
odovzdal autorom víťazných
výtvarných prác čipové karty na
jazdy autobusmi mestskej hromadnej
dopravy v hodnote 16,60 eur.

Text: I.V. 

Foto: SAD Prievidza 

UÏ niekoºko t˘ÏdÀov brázdi ulice metropoly hornej Nitry dvadsaÈ nov˘ch autobusov mestskej

hromadnej dopravy, ktoré symbolicky odovzdal do uÏívania verejnosti prostredníctvom

primátora mesta Jána Bodnára generálny riaditeº spoloãnosti SAD Prievidza Michal Danko. 

Deti kreslili vzhľad autobusov MHD... ...ale aj to, akou rýchlosťou by sa mali pohybovať. V tomto prípade rýchlosťou vetra.

Autobus oãami detí
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Viac ako sto všakovakých
masiek od princezien cez
šašov až po čerta sa zišlo

v polovici februára na zimnom
štadióne v Prievidzi na druhom
ročníku Karnevalu na ľade, ktorý
pre zdravé, ale i hendikepované deti
spoločne pripravili zástupcovia
neziskovej organizácie Spokojnosť
a občianskeho združenia Maruška. 

„S účasťou sme mimoriadne
spokojní, veď sem prišlo takmer 
350 ľudí, z ktorých sme
zaregistrovali sto krásnych masiek.
Oceňujeme hlavne tie, ktoré 

vyrobili rodičia s deťmi“, povedala
zástupkyňa jedného z organizátorov
Monika Dessuet. 

Porota, pozostávajúca z účastníkov
karnevalu ocenila najkrajšie masky
– malú gejšu Lei Hatványiovej,
čertíka v podaní Damiána Bystráka
a šaškov v podaní Simonky
Matyovej a Dajanky Želiezkovej.
O kultúrny program na karnevale sa
postarali mladé spevácke talenty
Zuzka Selecká, Evka Cipovová
a Laura Belicová. 

Text a foto: Spokojnosť, n.o.

Po tom, ako spoloãnosÈ HANT

BA z PovaÏského Podhradia

odstúpila od zámeru vybu-

dovaÈ z vlastn˘ch zdrojov

nové bytovky v lokalite ãasti

mesta Necpaly, rozhodlo

mestské zastupiteºstvo

o v˘stavbe bytov˘ch domov

i o podmienkach

financovania tejto investície. 

„Zároveň schválilo aj odkúpenie
projektovej dokumentácie od pôvod-
ného investora na výstavbu bytových
domov s podmienkou, že bude
upravená tak, aby spĺňala podmienky
pre podanie žiadosti o poskytnutie
dotácie  z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR a Štátneho
fondu rozvoja bývania“, povedal
predkladateľ zámeru Vladimír Falat,
vedúci odboru výstavby a regionál-
neho rozvoja Mestského úradu
v Prievidzi. Podľa jeho informácií je
medzi žiadateľmi v meste Prievidza
záujem o nájomné byty, určené hlavne
mladým rodinám. „Práve takéto byty
by mali vyrásť v bytových domoch na
Gazdovskej ulici v Necpaloch, teda
v lokalite, ktorá bola prostredníctvom
informačného memoranda ponúknutá
na takýto účel. V štyroch bytovkách by
tu malo byť zrealizovaných 88 dvoj
a trojizbových bytov štandardného
typu s výmerou podlahovej plochy cca

5 300 m2. Rozpočtový náklad na
výstavbu štyroch bytových domov
predstavuje 4 mil. 428 tis. € za
podmienky získania dotácie vo výške
25 % a podpory prostredníctvom
úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania vo výške 75 %
s jednopercentným úročením.
Súčasťou výstavby bude v zmysle
výnosu ministerstva výstavby aj
realizácia technickej vybavenosti
s rozpočtovým nákladom 523 tis. €,
ktorá zahŕňa miestnu komunikáciu
s verejným osvetlením, vodovod
a kanalizáciu. Výška dotácie na
obstaranie technickej vybavenosti
predstavuje 40,42 % a vlastné zdroje
mesta predstavujú zvyšnú časť 
59,58 %“, vysvetlil V. Falat. 
Nuž a kedy by sa s výstavbou nových
bytoviek v Necpaloch malo začať?
„Hneď po schválení podmienok
financovania mestským zastupiteľstvom
a prispôsobení projektovej
dokumentácie mesto podalo žiadosť
o poskytnutie dotácie na obstaranie
nájomných bytov na Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR
a Štátny fond rozvoja bývania. Po
schválení žiadosti sa môžeme
prostredníctvom zhotoviteľa, ktorý
vzíde z verejného obstarania, pustiť do
výstavby. Nie je vylúčené, že začneme
už v lete tohto roka“, uviedol V. Falat. 

Ivona Vojtášová

ªadová plocha zaÏila
defilé karnevalov˘ch masiek

Z policajn˘ch 
zdrojov§

Mladí a akohol

5. 2. 2010 o 23:00 hod.
hliadku MsP zaujalo správanie
niekoľkých osôb, ktoré pobehovali 
po strede cesty na sídlisku Píly. 
Išlo o mladistvé osoby Alexandru S.
(1993), Ondreja J. (1994) 
a Martina M. (1992) 
značne pod vplyvom alkoholu. 

Rozbíjal si hlavu

6. 2. 2010 o 05:25 hod. z dispečingu 
IZS - (112) - oznámili, že obyvateľ
Prievidze žiadal vyslanie sanitky po
údajnom fyzickom napadnutí
v pohostinstve. Muž tvrdil, že ho
niekto napadol. Šokujúce je, že muž si
spôsobil poranenia sám udieraním
hlavy o roh stola! Personál RZP
„poškodeného“ spoznal – išlo
o obyvateľa mesta (1977) s tendenciou
sebapoškodzovania.

Maskovan˘ stra‰il deti

13. 2. 2010 o 15:05 hod. obyvateľka
zo sídliska Kopanice oznámila, 
že jej synov vonku naháňa maskovaný
muž v čiernom odeve. Išlo o Petra
S.(1993) z Prievidze. Jeho konanie
bolo kvalifikované ako priestupok
a prejednané blokovou pokutou.

Opitá dcéra

15. 2. 2010 o 12:30 hod. R.K.(1990)
oznámil, že jeho matka napáda členov
rodiny. V byte bola aj jeho sestra
(1992) a stará mama (1932). Ich
matka, Mária K. (1968), prišla domov
značne pod vplyvom alkoholu. Začala
matke oplzlo nadávať, vyhadzovať ju
z bytu a vyhrážať sa jej zabitím.
Chlapec potvrdil, že matka je
alkoholička a už sa liečila na psychiatrii.
OO PZ Prievidza vzniesla podozrenie
z trestného činu týrania blízkej osoby.

UPOZORNENIE
V súvislosti s častým porušovaním predpisov Mestská polícia Prievidza
upozorňuje vodičov motorových vozidiel, že v úseku vyznačenom žltou

súvislou čiarou je zakázané zastavenie aj státie! Na vozidlá, odparkované
v úseku uvedeného dopravného značenia je možné v prípade

neprítomnosti vodiča založiť technický prostriedok proti odjazdu vozidla
a za dopravný priestupok uložiť na mieste blokovú pokutu až do výšky 
60 EUR. Priestupkom je aj parkovanie na miestach, vyhradených pre

nádoby na komunálny odpad, pričom niektorí vodiči nádoby svojvoľne
premiestnia, aby si vytvorili parkovacie miesto. Svojím konaním riskujú

pokutu do výšky 33 EUR a navyše znemožňujú odvoz odpadu. 

V˘stavba bytov
sa nezastavila
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BASKETBAL MUÎI

V odloženom stretnutí (pre
choroby hostí) napokon nastúpilo  len
„sedem statočných“ Prievidžanov, a tí si
za predvedený výkon zaslúžia veľkú
pochvalu. Vzhľadom na vyrovnanú hru
je 11- bodová prehra krutá. Najviac
bodov: Rerko 23, Szalay 16, Štorcel 15.

Spi‰ská N. Ves

Prievidza
91:80

Slabému výkonu hosťujúceho 
družstva sa prispôsobili aj domáci
hráči. Skóre 3. štvrtiny 5: 8 je negatív-
nym rekordom extraligy! Vďaka bojov-
nosti v dramatickom závere sa Prievidzi
napokon podarilo strhnúť víťazstvo na
svoju stranu. Najviac bodov: Szalay 26,
Mužík 12, Rerko 9.

Prievidza

Levice
63:59

Stretnutie dvoch vyrovnaných 
družstiev. Skóre sa menilo ako na hoj-
dačke. K zaslúženému víťazstvu domá-
cich prispeli spackaným záverom hos-
tia zo Žiliny. V konfrontácii dvoch chor-
vátskych kormidelníkov bol úspešnejší
„Prievidžan“ Ivan Rudež“. Najviac
bodov: Szalay 19, Thomas 18, Mužík

Prievidza

Îilina
69:60

Výborné basketbalové stretnutie 
v podaní obidvoch družstiev videli divá-
ci v Komárne. Za Prievidzu po zranení
opäť nastúpil Fears. Ani 12 úspešných
„trojek“ našich chlapcov nestačilo na
víťazstvo. Najviac bodov: Fears 32,
Thomas 15, Štorcel 14.

Komárno

Prievidza
113:96

Tabuºka EXTRALIGA MUÎI

Klub Z V P B
1. Pezinok 34 29 5 63
2. Nitra 34 25 9 59
3. Handlová 33 19 14 52
4. Spiš. N. Ves 33 19 14 52
5. Prievidza 33 18 15 51
6. Komárno 34 15 19 49
7. B. Bystrica 33 14 19 47
8. Inter 33 14 19 47
9. Žilina 33 11 23 45

10. Svit 34 11 23 45
11. Levice 33 9 24 42

Prievidzskí hokejisti a ich

fanú‰ikovia nebudú na

uplynulú sezónu spomínaÈ

v dobrom. Dôvodom je posled-

né miesto v súÈaÏi 1. slovenskej

hokejovej ligy seniorov, a podºa

platn˘ch poriadkov zostup 

do druhej ligy. 

Z 38 odohratých zápasov naši
chlapci vyhrali v riadnom hracom
čase 8. Ďalej sa im podarilo zvíťaziť
ešte 3 krát v predĺženiach. Z 27
prehier bolo 23 v riadnom hracom
čase a 4 v nadstavenom čase.

Súperom dokázali vsietiť presne 100
gólov, naši gólmani ich však
inkasovali až 156. Družstvo MšHK
Prievidza získalo 30 bodov –
paradoxne v posledných ročníkoch
stačilo na záchranu 16 až 24 bodov.
Pri vedení tímu sa vystriedali dvaja
tréneri. Prvých 14 kôl bol pri
kormidle Slavomír Mjartan a potom
ho vystriedal Juraj Pažický.
Z celkovej reči čísel možno vyčítať,
že najúspešnejší bol prvý útok
v zložení: Lelkeš, Bartík a Pavlík.
Ostatné formácie výrazne zaostávali.
Pozitívne boli hodnotené výkony

obrancov Bátoru a Takácsa, ktorí
prišli do A-družstva z juniorky.

Z brankárov mal najvyššiu
percentuálnu úspešnosť Hiadlovský
– 90,1 %. Na jednej strane smútok
z vypadnutia, no jedným dychom
treba konštatovať aj to, že vzhľadom
na finančnú situáciu naši hokejisti
začínali prípravu na sezónu veľmi
neskoro. Jeden odohratý prípravný
zápas je priam raritou. V podstate
musíme priznať, že tím sa počas
celej sezóny trápil v amatérskych
podmienkach. Veríme, že sa z tohto
„zlého sna“ čo najskôr prebudíme.  ls

SLOVENSK¯ POHÁR

Popri extraligovom kolotoči
zasiahli naši basketbalisti aj do Sloven-
ského pohára, ktorý sa počas troch dní
odohral v Pezinku. Prievidžania nepre-
šli hneď prvým kolom. Vyrovnané
a dramatické stretnutie so šťastným
koncom pre Spišiakov. Najviac bodov:
Rerko 22, Štorcel 16, Mužík 9.

Spi‰ská N. Ves

Prievidza
75:72

Nevydarená sezóna hokejistov

Mládežnícky basketbal v našom meste dostáva
obrazne povedané „novú krv“. Po dlhšom
prípravnom období uzrel svetlo sveta nový

športový subjekt - občianske združenie BC PRIEVIDZA
MLÁDEŽ. V novom klube, ktorý preberá mládežnícku
zložku HBK Prievidza je evidovaných už takmer 100
basketbalových nádejí, ktoré budú basketbalovú abecedu
učiť bývalí známi basketbaloví hráči a dnes už aj skúsení
tréneri. O rozhovor pri tejto príležitosti sme požiadali 
Ing. Petra Hupku člena vedenia tohto klubu.

●● Prečo vznikol nový klub?
- Prichádzame s novými predsavzatiami - vrátiť
basketbalovú mládež na pozície, ktoré jej patrili pred
niekoľkými rokmi. Prievidza patrila vždy medzi
basketbalové „bašty“. Dozrel čas, aby slová „všetko pre
mládež“ skutočne platili. Začíname s čistým stolom,
transparentne, s priestorom pre nových sponzorov.
Prvoradým cieľom je osloviť deti 1. až 4. ročníka
základných škôl, vytvoriť im aj v tejto neľahkej finančnej
situácii dôstojné podmienky pre záujmovú činnosť
s profesionálnym prístupom všetkých zainteresovaných
v našej organizačnej štruktúre. Prioritným cieľom je
výchova hráčov pre seniorské družstvo. Chceme, aby
naši mladí hráči ostávali v Prievidzi, hájili farby mesta,
v ktorom vyrástli, kde ich ľudia poznajú a budú im fandiť.
Niet krajšieho pohľadu, ako keď na palubovke vidíte
vlastných odchovancov.

● Financie sú momentálne „alfou a omegou“ vo všetkých
oblastiach. Ako sa váš klub vyrovnáva s touto situáciou?
- Naše veľké poďakovanie patrí mestu Prievidza za
odsúhlasenú finančnú podporu mládežníckemu
basketbalu. Okrem toho už máme aj prvého „silnejšieho“
sponzora, a, samozrejme, ďalším sa nebránime. Radi by
sme podľa možností znížili výdavky rodičom detí, ktoré
sa basketu venujú, na minimum.

● Čo ponúkate záujemcom, ktorí sa chcú venovať hre 
pod večne deravými košmi?
- Je to priestor na realizáciu v mimoškolskom čase 
pod odborným dohľadom, možnosť konfrontácií
v majstrovských oblastných a celoslovenských súťažiach
a kvalitne obsadených turnajoch. Solídna materiálna
podpora ako dresy, teplákové súpravy a veci súvisiace
s reprezentáciou klubu. Rozbiehame projekt
medziškolskej basketbalovej ligy, v ktorej je zapojených
sedem základných škôl z nášho mesta. Dôležitá pre nás
je však aj výchova mládeže ako taká. Chlapcom
a dievčatám dáme základy nielen z basketbalu. Chceme
z nich vytvoriť skutočné partie, kde sa budú cítiť dobre,
kde si budú vážiť jeden druhého. Slušné správanie
a dobré študijné výsledky by mali byť samozrejmosťou aj
vďaka užšej spolupráci s rodičmi a učiteľmi.

● Predpokladám, že tak ako prílevu nových sponzorov 
sa nebránite ani deťom, ktoré doteraz basketbal nehrali...
- Samozrejme, radi medzi sebou privítame všetkých, ktorí
o basket prejavia záujem. Najrýchlejšia cesta ako sa
dostať medzi nás vedie cez vrátnicu City Arény, kde sa
dozvedia všetky potrebné informácie. Dvere ku nám sú
stále otvorené.                                                           ls

OÏivenie
v mládeÏníckom
basketbale 

Ing. Peter Hupka



Ondrej Hanzlík (50) je nielen

aktívnym atlétom, ale i ‰éfom

atletického klubu AK Baník

Prievidza. On je aj „otcom“

my‰lienky zorganizovaÈ

v studenom februári maratón.

V na‰ich klimatick˘ch

podmienkach je to v tomto

ãase priam nemysliteºné, 

a tak pán Hanzlík vymyslel

netradiãnú trasu - priamo

v chodbách ‰koly. 

A prečo práve tam? Nuž preto,
lebo pracuje ako školník na Základnej
škole P. Dobšinského v Prievidzi. 
Od myšlienky k realizácii bolo treba
zariadiť „tisíc drobností“.
Najdôležitejšie bolo premerať
a nechať oficiálne schváliť bežecký

okruh (ten má obdĺžnikový tvar,
ktorý je dlhý 135,7 metra). Meranie
optikou i kovovým pásmom je
potvrdené na certifikáte rozhodcom
I. triedy Slovenského atletického
zväzu pánom Kalabusom, hlavným
rozhodcom všetkých doterajších
ročníkov. Od roku 2006, kedy sa
bežalo prvý raz, má toto podujatie
stabilný termín vo februári. Akcia 
má vďaka netradičnému miestu
špecifické podmienky. Cieľová méta
42,195 km je dosiahnuteľná po
odbehnutí 312 kôl! Prevýšenie 
0 metrov, bezvetrie, teplota 17 - 20
stupňov, suchý vzduch a šírka dráhy 
3 metre. Práve ten posledný rozmer
limituje počet štartujúcich. Ich počet
bol najvyšší v roku 2009 – pätnásť.
Linoleový podklad a pravouhlé

zákruty kladú na pretekárov
mimoriadne nároky. Napriek tomu, že
počet pretekárov nemôže byť veľký,
záujem je každoročne obrovský.
Pravidelne sa tu stretáva pestrá
medzinárodná ekipa atlétov. Okrem
Slovenska tu má tradične zastúpenie
i Česko, Maďarsko a Poľsko.
V uplynulom mesiaci sa konal 
5. ročník chodbového maratónu,
ktorého víťazom sa stal práve 
O. Hanzlík časom 3 hodiny 
4 minúty a 48 sekúnd. Rekord
podujatia časom 2:41:59 hod. drží
český atlét Daniel Orálek z roku
2009. Organizátorom a pretekárom
tohto netradičného maratónu prajeme
do ďalších ročníkov veľa úspechov,
zdravia a hlavne rýchle nohy!

ls, foto z archívu O. Hanzlíka
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Por. Družstvo Z V Vp Pp P Skóre B

1. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 38 28 2 3 5 150 :  78 88
2. HC 46 Bardejov 38 18 5 2 13 159 : 115    64
3. HC Prešov 07 s.r.o. 38 19 3 5 11 125 : 112 63
4. HK Trnava 38 17 5 5 11 133 : 107 61
5. HC Topoľčany 38 17 4 3 14 120 : 123 59
6. HK Trebišov 38 18 2 2 16 126 : 136 58
7. HK Brezno 38 16 3 1 18 125 : 132 54
8. SKI PARK MHK Kežmarok 38 16 3 2 17 124 : 106 54
9. HK 95 Pov. Bystrica 38 17 1 4 16 127 : 127 53

10. HK Dukla Michalovce 38 14 4 4 16 118 : 123 50
11. MHK Dolný Kubín 38 14 3 1 20 109 : 140 48
12. HC 07 Detva 38 12 2 4 20 101 : 127 40
13. HC Dukla Senica 38 10 2 2 24 99 : 134 34
14. MšHK Prievidza 38 8 3 4 23 100 : 156 30

Tabuºka 1. HOKEJOVEJ LIGY PO ODOHRATÍ ZÁKLADNEJ âASTI

Domáca príprava
Kondíciu naberali v domácich podmienkach,

s čím problémy neboli. Starosti však trénerovi
Ilkovi robili zasnežené tréningové plochy. Pri
práci s loptami a nacvičovaní herných situácií
boli nútení využívať ihrisko s umelou trávou
v Novákoch. Počet tréningových jednotiek
nebol však aj tam vďaka finančnej situácii
v požadovanom množstve. Všetci vo
futbalovom klube sú si vedomí neľahkej
situácie, ale zbrane vopred neskladajú. Po
jesennej časti figuruje náš tím v tabuľke na 
9. mieste s 18 bodmi. Cieľom v náročnej jarnej
časti bude predovšetkým záchrana 1. ligy pre
naše mesto. Na túto neľahkú úlohu má tréner
Viliam Ilko k dispozícii nasledujúcich hráčov:
brankári -  J. Furka a I. Šemrinec, obrancovia –
V. Šlosár, M. Palovkin, J. Pekár, Miroslav
Oršula a R. Slaný, záložníci – M. Šnirc, 
L. Krško, V. Helbich, Martin Oršula, P. Gajdoš,
A. Pipíška, J. Vurčík, a R. Balaška, útočníci 
D. Oravec, S. Humaj a M. Sobota. Výsledky
z prípravných zápasov síce neboli oslňujúce, 
ale to nech už teraz nikoho netrápi. Dôležité
budú body z „majstrákov“. 

Posunut˘ ‰tart
Únia ligových klubov odložila prvé jarné

kolo, ktoré sa malo hrať 27. februára z dôvodu
nespôsobilých terénov. Našich futbalistov by
sme teda mali vidieť po prvý raz v novom roku
naostro 6. marca, kedy privítajú na svojom
štadióne družstvo Rimavskej Soboty. Poprajme
im všetci veľa získaných bodov a svojou hrou
nech zabávajú nielen seba, ale predovšetkým
svojich fanúšikov. PRIEVIDZA DO TOHO!

Text a foto: ls

Zasnežený štadión je už minulosťou. Už o pár dní sa na zelenej tráve 
bude hrať futbal.

Ondrej Hanzlík v plnom nasadení.

Futbalistov ãaká nároãná jar

Prievidzská chodba

Zimná prestávka pre futbalistov

je uÏ minulosÈou. Hráãi

a funkcionári FK Mesto Prievidza

sa podobne ako ostatní

‰portovci v na‰om regióne

musia vyrovnávaÈ s ÈaÏkou

finanãnou situáciou.

U futbalistov hrajú v prípravnom

období dôleÏitú úlohu aj nie

práve ideálne klimatické

podmienky. Je jasné, Ïe

o sústredení na kvalitn˘ch

terénoch niekde v zahraniãí

s ideálnou stravou a servisom,

sa na‰im chlapcom môÏe 

tak nanajv˘‰ snívaÈ.
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● Akú agendu v oblasti sociálnych
služieb vykonáva odbor starostlivosti
o občana? 
- Mesto Prievidza svojim obyvateľom
zabezpečuje poskytovanie sociálnej
služby v Zariadení pre seniorov na 
Ul. J. Okáľa a M. Rázusa, kde je
kapacita 240 miest. V tomto zariadení
sa poskytujú služby obyvateľom, ktorí
dovŕšili dôchodkový vek a sú na túto
službu z dôvodu nepriaznivého
zdravotného stavu odkázaní. Taktiež
prostredníctvom Harmónie n.o.
Prievidza, ktorú založilo mesto,
zabezpečuje sociálne služby v Zariadení
núdzového bývania pre osamelých
rodičov s nezaopatrenými deťmi
z dôvodu straty bývania a starostlivosť
bezprístrešným obyvateľom v Útulku na
Košovskej ceste 15. Odbor starostlivosti
o občana prostredníctvom sociálneho
oddelenia poskytuje priamo svojim
obyvateľom sociálne služby ako je
opatrovateľská služba, prepravná služba,
odľahčovacia služba a pomoc pri
osobnej starostlivosti o dieťa.

● Akú úlohu v spektre sociálnych
služieb zohrávajú jednotlivé druhy
sociálnych služieb poskytované mestom?
- Opatrovateľská služba (OS) sa využíva
na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu a dovŕšenia dôchodkového veku
občana. Poskytuje sa fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť
a základných sociálnych aktivitách. OS
poskytujeme fyzickej osobe s trvalým
pobytom na území mesta Prievidza,
ktorá o túto službu požiada formou
písomnej žiadosti. Službu vykonávajú
opatrovatelia, ktorí sú zamestnancami
mesta a to priamo v domácnosti
prijímateľa v pracovných dňoch 
od 7. do 15. hodiny a pokiaľ je žiadateľ
osamelý a nemá žiadnych príbuzných,
poskytuje sa mu opatrovateľská služba
aj po 15. hodine a v sobotu, nedeľu a vo
sviatok v čase od 15. do 21. hodiny.
V súčasnosti je administratívne
náročnejší proces spracovania agendy
k tomu, aby služba obyvateľovi bola

poskytnutá v súvislosti s platnou
legislatívou. Mesto zamestnáva 81
opatrovateľov - terénnych pracovníkov
a v minulom roku poskytlo túto službu
230 - tim obyvateľom. Náklady mesta
na jednu hodinu OS predstavujú
čiastku 4,30 €, pričom poberateľ za
jednu hodinu tejto služby platí na
základe zmluvy jedno euro. To
znamená, že mesto každému
obyvateľovi, poberateľovi tejto služby
prispieva sumou 3,30 € na hodinu
tejto služby. Ročné náklady mesta 
v roku 2009 predstavovali čiastku 
423 tisíc €. Novým druhom služby 
je tzv. odľahčovacia služba, ktorú
poskytujeme obyvateľovi, ktorý opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím a poberá peňažný
príspevok za opatrovanie počas
obdobia, kedy nemôže opatrovanie
vykonávať. Poskytuje sa v pracovných
dňoch najmenej 12 hodín denne
formou opatrovateľskej služby v jej
domácnosti alebo v rozsahu viac ako 
12 hodín denne v týždennom stacionári
v Zariadení pre seniorov v Prievidzi.
Táto služba sa poskytuje na celé dni,
najviac však 30 dní v kalendárnom roku
osobe, ktorá je opatrovaná. 
Veľmi využívanou službou s kladnými
odozvami je prepravná služba, ktorú
mesto poskytuje prostredníctvom dvoch
sociálnych taxíkov. Výška úhrady za
prepravnú službu je určená sumou 
0,27 €/km prepravnej vzdialenosti.
Poskytuje sa fyzickej osobe, odkázanej
na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom, ktorá má
nepriaznivý zdravotný stav
s obmedzenou schopnosťou pohybu 
po rovine alebo po schodoch
a s obmedzenou schopnosťou
orientácie. Prepravnú službu
poskytujeme na základe písomnej
žiadosti fyzickej osoby na území miest
Prievidza a Bojnice v pracovných
dňoch od 7. do 15. hodiny. Objednávku
na prepravu prijímateľ nahlasuje
osobne alebo telefonicky najmenej 24
hodín vopred dispečerovi sociálneho
taxíka. Občania túto službu môžu
využívať na cestu do zdravotníckeho
zariadenia, slúži však aj na integráciu
zdravotne postihnutých osôb do

spoločnosti, napríklad na návštevu
kultúrneho podujatia, na nákup, ku
kaderníčke či na návštevu príbuzných
a známych. Mesto v roku 2009
vykonalo 2 207 jázd a celkovo sa môže
prepravovať 230 obyvateľov, ktorí sú na
túto službu odkázaní. V roku 2009
prepravnú službu sponzoroval primátor
mesta Ján Bodnár, žiadatelia teda
neplatili žiadnu úhradu. Niektorí z nich
však tento systém zneužívali
a objednávali si taxík na celý mesiac
dopredu, preto nemohli byť uspokojení
všetci žiadatelia. V tomto roku primátor
mesta opäť sponzoruje z osobných
zdrojov každému obyvateľovi, ktorému
bolo vydané rozhodnutie na prepravnú
službu sociálnym taxíkom, 
jednu jazdu v mesiaci.

● Ako sa stará mesto o svojich občanov,
ktorí sa ocitli v nepriaznivej finančnej
situácii ?
- V zmysle platnej legislatívy môže
mesto obyvateľom s trvalým pobytom
na území mesta v rámci svojich
finančných možností poskytnúť
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
a to na základe písomnej žiadosti. Táto
dávka nie je obligatórna, môže byť
priznaná najviac dvakrát po sebe
v období posledných troch rokov.
Neplatí to však v prípade, ak sa občan
resp. rodina ocitne v závažných
životných situáciách. Jednorazová
dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje
občanovi alebo fyzickým osobám, ktorí
sú evidovaní na ÚPSVaR ako žiadatelia
o zamestnanie a zúčastňujú sa na
verejno-prospešných prácach, takisto
občanovi v hmotnej núdzi alebo
fyzickým osobám, ktorých príjem
presahuje životné minimum maximálne
o 33 €. V uplynulom roku sme
zaznamenali z dôvodu straty
zamestnania a zaradenia sa do sociálnej
siete nárast žiadateľov o túto formu
sociálnej pomoci. Pri posudzovaní
žiadosti o poskytnutie dávky sa
zohľadňuje, či občan nie je dlžníkom
mesta. V roku 2009 mesto vynaložilo
na túto formu pomoci 56 tis. €.

● Poskytuje mesto sociálnu výpomoc 
aj iným skupinám obyvateľov?

Pomáhame
na‰im obyvateºom
V Ïivote ãloveka sa striedajú rôzne obdobia, kaÏd˘ z nás 

a môÏe ocitnúÈ v situácii, kedy bude potrebovaÈ vyuÏiÈ 

pre seba alebo pre svojich blízkych niektorú zo sociálnych

sluÏieb. Samospráva je zo zákona povinná poskytovaÈ

urãité druhy sociálnych sluÏieb. Hovoríme o nich s vedúcou

odboru starostlivosti o obãana Mestského úradu 

v Prievidzi Mgr. Vlastou Miklasovou. 

Vlasta Miklasová, vedúca odboru 
starostlivosti o občana.

- Významnou skupinou sú dôchod-
covia, ktorým okrem už spomínaných
služieb poskytujeme opakovaný
finančný príspevok na stravovanie.
Tento príspevok sa poskytuje vo výške
1,16 € žiadateľovi s príjmom
maximálne do 1,3 násobku životného
minima a vo výške 0,83 € žiadateľovi
s príjmom maximálne do 1,5 násobku
životného minima. Túto formu
sociálnej pomoci realizujeme pre 
55 žiadateľov prostredníctvom výdaja
stravy do obedára v školských
jedálňach pri základných školách na
území mesta počas ich prevádzky
v pracovných dňoch s výnimkou
školských prázdnin. Taktiež v Zaria-
dení pre seniorov na Ul. J. Okáľa
formou priameho stravovania alebo
výdaja stravy do obedára prostred-
níctvom opatrovateľskej služby, t.j. do-
vozu obeda do domácnosti žiadateľa,
kde je možné odoberať stravu aj počas
školských prázdnin a voľných dní.
Náklady v minulom roku predstavovali
sumu 11 300 €. Mesto finančne
podporuje činnosť 6 denných centier –
bývalé kluby dôchodcov, kde členskej
základni s počtom 790 členov prispie-
va na činnosť a prevádzku sumou
31 600 €. Nezabúdame ani na mladé
rodiny, v minulom roku sme vyplatili
nad rámec zákona príspevok novonaro-
deným deťom v sume 25 230 € pre
380 detí. Tento príspevok poskytujeme
i v tomto roku. Tak, ako v predchádza-
júcich rokoch, i tento rok sme vyčlenili
v rozpočte finančnú čiastku pre
Charitu sv. Vincenta n.o. Prievidza,
ktorá zabezpečuje stravovanie pre
bezprístrešných a sociálne slabých
obyvateľov mesta. Od minulého roku
na území mesta začalo rozvíjať svoju
činnosť nízkoprahové denné centrum
pre deti a mládež na Ciglianskej ceste,
ktorého činnosť zastrešuje n.o. Spokoj-
nosť. Vytvárame podmienky a uhrádza-
me náklady na prevádzku zdravotne
postihnutým obyvateľom, ktorí sú
združení v základných organizáciách,
nadáciách a občianskych združeniach,
ktoré sídlia v Sociálno-integračnom
centre na Svätoplukovej ul. č. 14.

● Kde môžu obyvatelia získať
informácie o sociálnych službách?
- Telefonicky alebo osobne u zames-
tnancov sociálneho oddelenia na MsÚ
v Prievidzi, na internetovej stránke
mesta a v sociálnom sprievodcovi
zverejnenom  na internete. 

● A ďalšie plány do budúcnosti...
- Máme záujem o budovanie ďalšej
komplexnej siete sociálnych služieb
a jej udržateľnosti, na dobrej
spolupráci s inými subjektami
pôsobiacimi v sociálnych službách na
území mesta, na skvalitňovaní práce
sociálnych pracovníkov a ich ocenenia.
Chceme, aby obyvatelia, poberatelia
týchto služieb boli spokojní a našli
v meste služby, ktoré potrebujú.

Text a foto: I.V.
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Vďalších dvadsiatich štyroch rodinách
sa odohrala viac-menej podobná scénka.
Bolo to v rodinách žiakov druhej B triedy

strednej školy Karola Alberta Savojského. V ten
deň sa dohodli na niečom dôležitom. V druhej
B však bolo dvadsaťpäť žiakov. A naozaj, len
v dvadsiatej piatej rodine sa vyvíjali veci trochu
inak. Betka sa zmenila na uzlík nervov a jej mama
a ocko sa snažili povzbudiť ju. Dievčinka utekala
už po pätnásty raz poobzerať sa do zrkadla. 
„Budú sa mi smiať, viem to. Maja ma neznáša
a Paľo mi hovorí ,špáradlo‘… Už sa nevedia
dočkať.“ Po líčkach sa jej začali kotúľať veľké slzy.
Pokúšala sa nasadiť si na hlávku šiltovku,
ktorá jej bola trochu veľká.

Ocko sa na ňu zahľadel s pokojným výrazom:
„Netráp sa, Betka. Čoskoro ti dorastú. Tvoja liečba
prebieha veľmi dobre a o pár mesiacov budeš

v poriadku.“ „Ja viem, ale pozri!“
Betka nešťastne ukázala na svoju lesklú
a ružovú hlavu v zrkadle. Pri liečbe
leukémie, ktorá ju postihla pred dvomi
mesiacmi, jej vypadali všetky vlasy.
Mama ju objala: „Vydrž, Betka.

Uvidíš, že ich to rýchlo prejde…“
Betka smrkla, nasadila si šiltovku, vzala ruksačik

a pobrala sa do školy.
Pred dverami druhej B sa jej srdiečko silno

rozbúchalo. Zavrela oči a vstúpila dnu.
Keď ich znovu otvorila a chcela ísť k svojej lavici,
naskytol sa jej čudný pohľad. Všetci, ale naozaj
všetci jej spolužiaci mali na hlave čiapky! Obrátili
tváre k nej, s úsmevom si čiapky zložili a zvolali:
„Vitaj znovu medzi nami, Betka!“
Všetci boli ostrihaní dohola, aj Maja, ktorá bola
taká pyšná na svoje kučery, aj Paľo, aj Elena
a Janko a Petra… Všetci. Vstali a ponáhľali sa
objať Betku, ktorá nevedela, či má plakať, alebo
sa smiať, a iba zašepkala: „Ďakujem…“
Spoza katedry sa usmieval aj profesor Donati,
ktorý si vlasy nedal ostrihať, lebo mal plešinu
a jeho hlava vyzerala ako biliardová guľa.

V tomto príbehu je to podobne ako medzi
človekom - teda ľuďmi a Bohom, len v opačnom
garde. Podobáme sa dievčatku z príbehu aj keď
naša leukémia je iného charakteru, ale
s podobným účinkom. Každá leukémia nesie so
sebou pachuť smrti. Rozdiel je len v tom, že
telesná zabíja človeka, duchovná nádej na večný
Domov. Nášho Lekára stála naša liečba veľa,
veľmi veľa. 

Je ťažké prísť v takomto stave k Bohu, ktorý
je krásny a dokonalý... a moja uzdravenie tak
náročné. Hmm... zdá sa mi, že radšej hľadáme
dôvod ako ujsť, ako ho nestretnúť. 

Doba pôstu je v skutočnosti zápas človeka so
sebou: „pôjdem? ...nepôjdem?“, „príjme?...
neprijme?“. 

Kto sa rozhodne ísť a otvorí, ostane prekvapený:
„Boh sa nechal ostrihať“ na našu podobu
a víťazne volá vitaj DOMA.

Všetkým Vám v tomto požehnanom čase pôstu
prajem odvahu otvoriť dvere vlastnej duše.

Martin Dado, dekan

Martin Dado, dekan

Z mestskej matriky Od 2. februára do 28. februára 2010

ManÏelstvo
uzavreli 
snúbenci:
Miloš Balko a Silvia
Juríková
Branislav Blaho 
a Ľubica Mišovicová
Martin Hasák a Lucia
Čierna
Anton Homola a Andrea
Krakoviková
Ján Jakub a Daniela
Nižnanská
Dušan Konečný a Mária
Kasalová
Branislav Lukáň a Oľga
Zelmanová

Stanislav Šimko a Ivana
Pokošová
Richard Špringo
a Michaela Bohumelová 

Narodili sa:
Michal Bartolen
Elli Borková
Radovan Čavojčin
Marko Čornej
Victória Gőnczi
Bianka Hatalová
Róbet Hianik
Skarlet Januščáková
Viktória Jurčíková
Nina Kohajdová
Michaela Kováčová

Ondrej Krakovik
Šimon Krakovik
Laura Kulichová
Jakub Lavuš
Adriana Liptáková
Tobias Líška
Jozef Macák
Vladimír Malček
Natália Malíčková
Andrej Ozimý
Adrián Ruckschloss
Michal Siman
Dominika Straková
Samuel Turčan
Sabina Uríková
Mishel Chiara Vidová
Juraj Žiak

Opustili nás:
Ľudmila Králiková (89 r.)
Jozef Pokorný (54 r.)
Anton Ďurinský (96 r.)
Alžbeta Grančičová (62 r.)
Miroslav Perniš (57 r.)
Valéria Ďatková (82 r.)
Oliva Mišovicová (66 r.)
Mária Obešvová (56 r.)
Ján Súkeník (81 r.)
Daniel Králka (60 r.)
Anna Moravčíková (82 r.)
Ivan Papák (67 r.)
Ondrej Makai (67 r.)
Ján Hegedūs (67 r.)
Ladislav Ruttkay (88 r.)

Ak mi to nedovolí‰, nebudem môcÈ ísÈ do ‰koly! 

Bola by to hanba… Je to veºmi dôleÏité, mama!“ 

Elena sa pustila do plaãu. To bola jej najúãinnej‰ia zbraÀ.

„No tak dobre, urob ako chce‰…“ 

zamrmlala matka a hodila lyÏiãku do drezu. 

„Bude‰ vyzeraÈ ako stra‰idlo. Tvoja vec.“

Pôst je aj 
ako rozhodnutie 
jednej triedy 
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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.

Z kroniky 
mesta Prievidza...

1. Občania Prievidze vyňatí sú zo súdnej
právomoci palatína, sudcu, hlavných županov
a bojnických kastelánov. Majú právo voliť si
richtára, ktorý má právo aj súdiť. V sporných
prípadoch treba sa im obrátiť do Krupiny.

2. Prievidza platí odteraz ročne 400 zlatých daní
kráľovi namiesto doterajších 200. 
Kráľovná daruje mestu tri dedinky. 
Prvá z nich je dnes neznáma, mohla byť dáka
samota alebo majer niekde v okolí dnešnej
Moštenice /mienka dr. J. Žirku/, Mihalenhuta
a Reterfalva sú dnešné obce Velká a Malá
Lihotka. V tomto bode sa tiež  povoľuje, aby
mesto malo garbiarov, súkenníkov, pekárov,
mäsiarov, obuvníkov, kováčov, krajčírov a iných
remeselníkov v ľubovoľnom počte. 

3. Prievidžanom sa dáva právo slobodného
užívania obrobených i neobrobených polí a lúk
v chotári vlastnom a dvoch spomenutých obcí. 

4. bod určuje výšku mýta menovite od piatich
druhov súkna, ktoré Prievidžania vyrábali.

5. Mesto dostáva právo míľové. Toto privilégium
Žigmund roku 1429 zrušil. 

6. bod nariaďuje, aby v obvode 1 míle odbavovali
jarmoky len v Prievidzi.

7. Kráľovná berie mesto pod svoju ochranu.

8. bod zabezpečuje mestu slobodnú voľbu du-
chovného, ktorú potvrdzuje ostrihomský arcibiskup.

9. bod určuje platenie regálií na deň sv. Juraja.

10. Mesto sa má riadiť tými istými výsadami,
slobodami a zákonmi, ktoré má mesto Budín.

Ďalej kronikár pokračuje: „Nástupca Márie
Žigmund udelil Prievidzi r. 1415 listinou vydanou
v Kostnici jarmočné privilégium, podľa ktorého 
mohli mešťania vydržovať  jarmok na sviatok
Nalezenia Kríža /3. mája/. Žigmundom udelený 
1 výročitý trh nemohol stačiť rozvíjajúcemu 
sa obchodu a priemyslu mesta, preto mešťania
pozdejšie právo jarmočné podľa potreby svojvoľne
rozširovali, takže r. 1651 Ferdinand III. potvrdzuje
mestu právo troch nových jarmokov a to:
Pavlovský,  Lavrinský a na Povýšenie Kríža. 

Text: O. Ď.
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PRIEVIDZA INVEST s.r.o.
V˘hodné miesto na umiestnenie Va‰ej investície

Celková plocha                52 ha

Voºné pozemky                32 ha

10 bodov privilegiálnej listiny kráºovnej Márie 
tak, ako ich v roku 1933 opisuje  vtedaj‰í kronikár:

Zriaìovateº: mesto Prievidza, 

Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 

Správca: Prievidza Invest, s.r.o. Západná ulica 7, 

971 01 Prievidza 

Konateº: Ing. arch. Milan Chmura 

0421/46/5458590, 5458592

E mail: pdinvest.office@prievidza.sk,

web: www.pdinvest.sk

Priemyselná zóna 
Prievidza - Západ l

Priemyselná zóna 
Prievidza - Západ l
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Baran
Na podporu okolia

nebudete musieť dlho čakať.
V žiadnom prípade však nestojte na
mieste a nevyčkávajte. Mimoriadne
sa Baranom bude dariť v športe.
Láske praje koniec mesiaca.

B˘k
Nezameriavajte sa len na

svoje osobné problémy, citové
vzťahy vás môžu odviesť od reality.
Upriamte vašu pozornosť na
vonkajšie okolnosti a spoľahnite sa
na podporu najbližšej rodiny.

BlíÏenci
Dariť sa bude vo všetkých

sférach týkajúcich sa finančných
operácií a podnikania. Upred-
nostnite krátkodobé aktivity pred
dlhodobými, cielene sa vyhýbajte
stresom a nezabúdajte ani na lásku.

Rak 
Ak sa zameriate na

domácnosť a svojej  rodine, nájdete
nielen vonkajšie uznanie, ale
i vnútorný pokoj. Nebojte sa
prejaviť svoje city. Nepreháňajte to
so športom, hrozí vám zranenie.

Lev 
Kúpte si niečo pekné 

na seba, alebo do bytu, urobte
radosť sami sebe, zaslúžite si to.
A nezabúdajte ani na svoj výzor.
Nie je vylúčená ani malá výhra
v lotérii, týka sa to aj lásky.

Panna
Čaká Vás doslova

pracovný mesiac, nielen v profesii,
ale aj v domácnosti. Žiadne obavy,
vynaložená energia sa vám však
vráti v podobe príjemnej dovolenky,
ktorú si tiež stihnete naplánovať.

Váhy 
Zvýšte opatrnosť na

cestách, vyhýbajte sa podráždenosti,
Naplno využívajte svoj vrodený takt
a hlavne sa nedajte vyprovokovať
neprajníkom, radšej zvoľte 
príjemný relax v prírode.

·korpión
Svet lásky je veľmi silný,

o žiarlivostné scény nebudete mať
núdzu. Ak sa chcete osamostatniť
či už v osobnom alebo profesijnom
živote, máte na to práve teraz
skvelú príležitosť.

Strelec
Vaše plány naberajú 

pevné kontúry, treba ísť cestou,
ktorú ste si zvolili. Aj láska a vzťahy
budú prebiehať harmonicky, ba až
idylicky. Udalosti okolo sa menia 
vo váš prospech.

KozoroÏec
Počítajte so závisťou

okolia. Podarí sa Vám schudnúť,
zlepšíte si konto v banke, ponuky
na prácu sa vám budú hrnúť.
Nebudte však egoistický, podeľte 
sa o radosť so svojím okolím.

Vodnár
V marci si budete

pripadať, akoby ste sa narodili
s mobilom na uchu. Venujte sa
radšej riešeniu momentálnych
situácií, hlavne vo vzťahoch nechajte
riešenia na menej hektické obdobie.

Ryby
Ak sa zamilujete, 

počítajte so všetkými príjemnými
následkami. Svojou citlivosťou si
získate viacerých priaznivcov.
Vyhýbajte sa márnivosti a míňaniu
peňazí na nepotrebné veci.

Horoskop

Samostatný zážitok pre mnohých
môže byť už samotná cesta vlakom.
Úsek  Prievidza – Turčianske Teplice,
je zaujímavý - vedie cez železničné
mosty a tunely (Novinky 1/2010).
Tento úsek je však len prípravou na
rozprávkovú trať Turčianske Teplice –
Dolná Štubňa – Banská  Bystrica.

Trať vybudovali v ťažkých
geologických podmienkach v rokoch
1936-40, pracovalo na nej až 12 000
robotníkov. Dlhá 40 km, je na nej 
22 tunelov s celkovou dĺžkou 12 km,
najdlhší má 4,3 km. Je tam vyše
stovky mostov, mostíkov a prepustí,

trať prekonáva výškový rozdiel až 
350 m. Krásna je po celý rok –
najkrajšia v zime a na jar.
Dobré spojenie je z Prievidze 
o 10.45 hod., prestup v Turčianskych
Tepliciach a príchod do Banskej
Bystrice o 12.51 hod.

Návrat späť autobusom, posledný
ide do Prievidze 22,40 hod. 
Možností kultúrnych podujatí,
divadelných predstavení, koncerty,
výstavy, je veľa a záleží na vašom
vkuse. Jedným zo zdrojov, 
kde si môžete vybrať je:
www.banskabystrica.virtualne.sk

Hlavné mesto Slovenska poskytuje
množstvo zaujímavých aktivít, 
pre tých čo neboli v Bratislave alebo 
boli a nemali čas „pochodiť“ mesto,
môže byť zaujímavé len sa prejsť
peši po nábreží a pozrieť mosty.
Tipy na prechádzky:
Staré mesto – námestie SNP,
Michalská veža, korzo.
Cesta električkou do niektorého
z nákupných centier.
Hradný vrch, hrad, parlament

s krásnym výhľadom na mesto. 
Možnosti kultúrneho vyžitia sú

nespočetné, treba si však včas
naplánovať a zabezpečiť lístky,
pretože mnohé predstavenia a akcie
sú vypredané: info na
www.kalendarakcii.bratislava.sk

Odchod rýchlika z Prievize 
5.46 hod., príchod do Bratislavy 
8.28 hod. Z Bratislavy 16.38 hod.,
doma ste o 19.40 hod.

Text a foto: peney

Kam na v˘let?
Teraz, keì poãasie ukazuje svoje extrémy 

a mrazy ãi teplo sú rovnako pravdepodobné, 

je vhodné naplánovaÈ si prechádzky v meste 

a vyuÏiÈ ponuky kultúrnych podujatí. 

Chcem Vám nasadiÈ chrobáka do hlavy, 

ão tak vybraÈ sa vlakom do Banskej Bystrice 

a komu nestaãí, tak do Bratislavy?

Novinky z Prievidze vydáva Media services Slovakia s.r.o.
•Adresa vydavateľstva: Novozámocká 104, 949 05 NITRA, Slovenská republika, 
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e-mail: inzercia.novinkyzprievidze@gmail.com • Registračné číslo MK SR: EV 3725/09 

• Tlač: VERSUS a.s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava 
• NEPREDAJNÉ, distribuované do všetkých domácnosti na území mesta Prievidza 

spoločnosťou KOLOS s.r.o., Ľ. Fullu 9 A, 841 05 Bratislava 
Copyright: Media services Slovakia s.r.o.. Všetky práva vrátane autorských vyhradené a vykonáva ich
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zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadné spôsobené škody.

Banská Bystrica

Bratislava
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Lú‰tite kríÏovku a vyhrajte osvieÏovaã vzduchu!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 28. 3. 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!
Výhercovia krížovky z čísla 02/2010 sú Dagmar KŘEMENOVÁ z Prievidze, Katarína FANDELOVÁ z Prievidze a Pavel ŠIDO z Nitry. Blahoželáme!

NAJLEP·Í TOVAR ZA NAJLEP·IE CENY
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BOMBASTIC - rozliãn˘ tovar,
v b˘val˘ch priestoroch predajne K CERO,

A.Hlinku 31, 971 01 Prievidza

Novootvorená predajÀa so zaujímav˘m

tovarom pre Vás v‰etk˘ch.


