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Venture meeting 2010

po prv˘ raz na Slovensku

Zrozumiteľnejšie pre našinca

je Medzinárodný zraz motorkárov 2010, 

ktorý sa konal na Slovensku po prvý raz. 

Pestrá spoločnosť, ktorá zjednocuje ľudí bez 

rozdielu veku, pohlavia, či postavenia. Spája ich láska

k silným motorom, k tomu sa pridružuje „trošku tvrdšia

muzika“, a čo najväčšia snaha o vychutnávanie si 

pocitu slobody a voľnosti.     Pokračovanie na str. 9
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Stretnutie s obãanmi za úãasti primátora mesta, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ

VVoolleebbnn˘̆  oo..  ãã..        ââaassÈÈ  vvoolleebbnnééhhoo  oobbvvoodduu MMiieessttoo  ssttrreettnnuuttiiaa DDááttuumm  ssttrreettnnuuttiiaa HHooddiinnaa  ssttrreettnnuuttiiaa

1 Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky       Z· Rastislavova ulica 06.09.2010 pondelok 17.00 hod.

1 Sídlisko Îabník, Necpaly Kopaniãky KD Necpaly 13.09.2010 pondelok 17.00 hod.

2 Sídlisko Píly, Staré Mesto Hotel Magura 20.09.2010 pondelok 17.00 hod.

3 Sídlisko Nové Mesto Základná ‰kola ·afárika 04.10.2010 pondelok 17.00 hod.

3 Sídlisko Zapotôcky Základná ‰kola Dob‰inského 11.10.2010 pondelok       17.00 hod.

4 Sídlisko âierne mesto Základná ‰kola Mariánska ul. 18.10.2010 pondelok       17.00 hod.

4 Sídlisko Sever - Kopanice Základná ‰kola Energetikov    08.11.2010 pondelok      17.00 hod.

5 Prímestská ãasÈ Veºká Lehôtka       Kultúrny dom Veºká Lehôtka  15.11.2010 pondelok 17.00 hod.

6 Prímestská ãasÈ Malá Lehôtka        Kultúrny dom Malá Lehôtka    22.11.2010 pondelok       17.00 hod.

7 Prímestská ãasÈ Hradec Kultúrny dom Hradec 06.12.2010 pondelok       17.00 hod.

Struãne z radnice
● v dÀoch 10. – 12. septembra 2010

organizuje mesto Prievidza príležitostný
trh PRIEVIDZSK¯ JARMOK, ktorý sa
bude konať na Ul. M. R. Štefánika
a Námestí     J. C. Hronského. Atrakcie –
technická zábavná činnosť budú
umiestnené v priestoroch pred Zimným
štadiónom   a na pozemku spoločnosti
EWD Prievidza,   spol. s.r.o.

● dÀa 12. júla 2010 mesto Prievidza
odovzdalo stavenisko na vykonanie
stavebných prác avizovanej sanácie
kotvenia bazénovej haly krytej plavárne
na Ul. S. Chalupku v Prievidzi.
Objekt bol odovzdaný zhotoviteľovi stavby
BENY-STAV Prievidza, s.r.o., ktorý
v dohodnutom termíne, najneskôr
do 30. septembra 2010 vykoná práce podľa
projektovej dokumentácie a stavebného
povolenia – dodatočné ukotvenie haly po
jej celej dĺžke z navrhovaného nerezového
plechu s ukotvením do betónu
– v hodnote 99 366,67 eur. 

● do 27. augusta 2010 potrvajú na
Zimnom štadióne rekonštrukčné práce
v strojovni chladenia, ktoré sú realizované
na základe spracovaného Projektu
rekonštrukcie strojovne chladenia zimného
štadióna v Prievidzi. Podstatou
rekonštrukcie v zmysle projektu je
radikálne zníženie množstva chladiaceho
média – čpavku – v chladiacom systéme
z cca 6 000 kg na cca 900 kg, čo má
priamy vplyv na bezpečnosť prevádzky
a elimináciu potenciálneho nebezpečenstva
úniku čpavku. Hokejová sezóna 2010-2011
odštartuje v septembri.  

Príkladom úspešne zrealizovaných
požiadaviek od občanov mesta je
osadenie nových dopravných značiek

Pozor deti na sídlisku Sever – Kopanice, teda vo
štvrtom volebnom obvode mesta. Hovorí Michal
Dobiaš, predseda výboru volebného obvodu
č. IV.: „Na základe podnetu od občanov našej
mestskej časti som hľadal riešenie na osadenie
dopravných značiek, ktoré prispejú k vyššej
bezpečnosti detí pri ich ceste do materskej
a základnej školy. Po spoločných opakovaných

rokovaniach s kompetentnými sa podarilo
zabezpečiť osadenie značiek na uliciach
Energetikov a Gorkého. Na obidvoch týchto
uliciach je z každej strany osadená viditeľná
dopravná značka s označením Pozor deti.
Náklady na toto dopravné značenie predstavovali
takmer 1 600 eur a v plnej miere boli hradené
zo strany dvoch sponzorov,     mesto na ich
realizáciu zo svojho rozpočtu nevynaložilo
ani cent.“ 

I.V., foto:

Pre bezpeãnosÈ detí 
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Pridelené byty
Po schválení programu rokovania
júlového mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo v utorok 27. júla 2010,
poslanci zobrali na vedomie správu
o pridelených bytoch, ktorú
predložila vedúca odboru
starostlivosti o občana Vlasta
Miklasová. Za obdobie od januára do
konca júna 2010 bolo z mestského
bytového fondu žiadateľom
pridelených 23 bytov. 

·kolské multifunkãné 
centrum vzdelávania
O pripravovaných projektoch
poslancov informoval Ivan Benca
z odboru strategického rozvoja mesta.
Vzhľadom na podobnosť dvoch
predkladaných projektov, výšku ich
kofinancovania zo strany mesta
a identické miesto ich realizácie
(Základná škola Rastislavova)
poslanci po odporúčaní mestskej rady
schválili len jeden z nich – Projekt
Školské multifunkčné centrum
vzdelávania, ktorého cieľom je
vytvoriť v škole priaznivú klímu,
zvýšiť úroveň ponuky mimoškolských
aktivít, zvýšiť úroveň participácie
rodičov na rozvoji kvality školy
a v konečnom dôsledku zvýšiť počet
záujemcov o služby školy. 

Primátor 
na pln˘ úväzok
V zmysle novely zákona 
č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení
poslanci schválili predložený návrh na
určenie rozsahu výkonu funkcie
primátora mesta na volebné obdobie
2010 – 2014. Podľa schváleného
návrhu bude primátor mesta aj
v budúcom volebnom období
vykonávať svoju funkciu na plný

pracovný úväzok, t.j. na 100 %.
Vedúca právneho oddelenia MsÚ
Dagmar Jenisová predložila na
rokovanie zásady na vybavovanie
sťažností v podmienkach samosprávy
mesta Prievidza, ktoré poslanci bez
pripomienok schválili. 

Zhodnotenie 
nebytov˘ch priestorov
Na žiadosť o náhradu za zhodnotenie
nebytových priestorov v objekte
mestského futbalového štadióna
poslanci zareagovali schválením
uznesenia, na základe ktorého zobrali
návrh na vedomie a odporučili
primátorovi mesta vyhovieť žiadosti
živnostníka Ivana Biňovského na
vyplatenie zhodnotenia nebytových
priestorov futbalového štadióna –
bufetu pod hlavnou tribúnou
s príslušenstvom (kuchynka, sklad
a reštaurácia) o celkovej výmere 
49,6 m2 (nájomca v období 
od 1. 10. 2006 do 18. 6. 2007 do
týchto priestorov vložil podľa
znaleckého posudku investície vo
výške 28 378,97 eur) 
vo výške 16 595 eur. 
Tieto finančné prostriedky sa
žiadateľovi vyplatia z rozpočtu mesta
po realizácii rozpočtového presunu.  

McDonald’s
Poslanci sa v rámci ďalšieho
programu rokovania venovali žiadosti
spoločnosti CF INVEST, s.r.o.
Bratislava, ktorá požiadala
o odkúpenie pozemku v mene
spoločnosti McDonald’s Slovakia
spol. s r.o. Bratislava za účelom
výstavby objektu reštaurácie
McDonald’s. V súčasnosti má
predmetný pozemok v blízkosti
Zimného štadióna v Prievidzi na

základe nájomnej zmluvy v nájme
spoločnosť CF INVEST, s.r.o.
Bratislava, avšak nakoľko spoločnosť
McDonald’s podmieňuje začatie
výstavby vlastníctvom pozemkov pod
stavbou, požiadala spoločnosť CF
INVEST o prerokovanie žiadosti
o odkúpenie pozemku tak, aby mohol
byť dodržaný termín ukončenia
stavby. Mestské zastupiteľstvo
v Prievidzi už pri zmene účelu
využitia predmetného pozemku
(ktorá bola predmetom rokovania
MsZ vo februári t.r.) vychádzalo
z potrieb mesta zabezpečiť v danej
lokalite, kde sú sústredené jednak
športové zariadenia – zimný štadión
a športová hala – ako aj veľké
obchodné domy a dochádza v nej
k veľkej nárazovej koncentrácii
obyvateľstva, rýchle občerstvenie ako
doplnkovú funkciu k týmto
zariadeniam, pretože takéto služby
jestvujúce športové zariadenia
neposkytujú, resp. poskytujú len
obmedzene. Navyše, prevádzka tohto
typu umožní zamestnať až 60
zamestnancov bez nároku na
dosiahnuté vzdelanie a prax v odbore.
Aj s ohľadom na uvedené argumenty
sa podľa mestského zastupiteľstva
v zmysle príslušných ustanovení
zákona o majetku obcí jedná o prípad
hodný osobitného zreteľa, preto
poslanci žiadosť spoločnosti CF
INVEST, s.r.o. Bratislava o odkúpenie
pozemku za účelom výstavby
reštaurácie McDonald’s za cenu
podľa znaleckého posudku schválili.
V rámci rozpravy k tomuto bodu
rokovania na otázky poslancov
odpovedal zástupca spoločnosti 
CF INVEST, s.r.o. Bratislava 
Ladislav Novák. 

Diskusia
V ďalších bodoch rokovania poslanci
schválili štyri z piatich žiadostí
o odkúpenie majetku, jednu žiadosť –
o odkúpenie resp. odpredaj tenisovej
haly a tenisových kurtov
s pozemkami na sídlisku Necpaly –
stiahli z rokovania, táto žiadosť bude
predmetom nasledujúceho rokovania
mestského zastupiteľstva. V diskusii
pre občanov sa pani Zuzana
Schűhtanzcová zaujímala o aktuálne
dianie v meste – zaujímala sa
o dôvody a aktuálny stav rekonštruk-
cie krytej plavárne na Ul. Sama
Chalupku, o kontrolu financovania
futbalového klubu mesta 
a o projekt Transparentné mesto. 

Rôzne
V tomto bode rokovania poslanci
schválili žiadosť spoločnosti
RADEMAR – Jaroslav Hanzel
o prenájom nebytových priestorov
v areáli Základnej školy na
Rastislavovej ulici, taktiež schválili
žiadosť spoločnosti STRAVOVŇA –
Milan Svitok o prenájom nebytových
priestorov v objekte Centra voľného
času Spektrum na Novackého ulici
v Prievidzi. Napokon schválili aj
žiadosť novozaloženého občianskeho
združenia Futbalový klub Prievidza
2010 o poskytnutie ďalšej tranže
schválených finančných prostriedkov 
vo výške 12 tis. eur na zabezpečenie
výdavkov súvisiacich s činnosťou
občianskeho združenia. 
Po interpeláciách poslancov 
primátor mesta Ján Bodnár júlové
rokovanie mestského zastupiteľstva
ukončil. Najbližšie sa poslanci zídu 
na svojom rokovaní v posledný
augustový deň 2010. 

Ivona Vojtášová

SPRAVODAJSTVO Z ROKOVANIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

23.VII. 2010 sa na ÚPSVaR v Prievidzi
konalo pracovné rokovanie za úãasti
riaditeºa ÚPSVaR v Prievidzi Ing.JUDr.
Jozefa Stopku a zástupcu talianskej
spoloãnosti, ktorá má záujem
o vytvorenie v prvej fáze 500 pracovn˘ch
miest a ìal‰om období s perspektívou aÏ
na 700 pracovn˘ch miest v obuvníckom
priemysle, prevaÏne pre Ïeny. 

Spoločnosť má záujem pôsobiť v prevádzkach
závodu TDS s.r.o. (občania poznajú pod názvom

GEOX). Riaditeľ úradu privítal túto možnosť
a ponúkol osobnú pomoc pri etablovaní sa tejto
spoločnosti v regióne. Taktiež informoval zástupcu
spoločnosti o zákonných možnostiach pomoci zo
strany štátu podľa platných právnych noriem. 

Súčasne prisľúbil, že o uvedenej aktivite bude 
čo najskôr informovať ministra práce soc. vecí
a rodiny a požiada ho o pomoc, keďže je v silnom
záujme regiónu vytvoriť nové pracovné miesta pre
ženy, ktoré stratili pracovné miesta v priebehu roku
2009-2010, v počte takmer 1700 v dôsledku

realizácie hromadného prepúšťania, zrušením
celých prevádzok. (spoločnosť YAZAKI Slovakia
s.r.o. a TDS s.r.o.). Zástupca spoločnosti sa
informoval aj o iných pomociach, ako v súčasnom
období legislatíva dovoľuje. Obidve strany sa
dohodli, že pokiaľ nebudú ďalšie podstatné
náležitosti dotiahnuté do úplného konca a vedenie
talianskej spoločnosti nevydá konečné rozhodnutie
o názve potencionálneho investora, verejnosť
informovať nebudú .V súčasnom období je miera
evidovanej nezamestnanosti v okrese Prievidza
12,14%, čo je 9329 uchádzačov o zamestnanie
v evidencii z toho 5039 žien. 

Ing. JUDr. Jozef Stopka - riaditeľ ÚPSVaR v Prievidzi

Nádej pre Hornú Nitru
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KOMUNÁLNY ODPAD
A POVINNOSTI 

FYZICK¯CH OSÔB
Mesto Prievidza sa pri nakladaní s komunálnym odpadom

riadi platnou legislatívou v oblasti odpadového 
hospodárstva a to zákonom NR SR ã. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
a s ním súvisiacich predpisov a V‰eobecne 

záväzn˘m nariadením mesta ã. 105/2009 o nakladaní 
s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza 

(ìalej v‰eobecne záväzné nariadenie mesta). 
Spôsob prideºovania nádob na komunálny odpad 

a povinnosti fyzick˘ch osôb sú stanovené v § 4 v‰eobecne 
záväzného nariadenia mesta nasledovne:

VáÏení
spoluobãania,

v rámci prípravy Komunitného plánu 
sociálnych služieb chceme využiť dotazník, 
ako jednu z viacerých možností, získať Váš názor
na sociálne služby v našom meste. Boli by sme
veľmi radi, ak by ste prijali našu ponuku 
a našli si chvíľku na jeho vyplnenie. 

Príprava komunitného plánu je zameraná na
oblasť poskytovania sociálnych služieb - veď
ktokoľvek z nás sa môže dostať do situácie, keď
bude potrebovať niektorú zo sociálnych služieb.
Prostredníctvom dotazníka Vám ponúkame
príležitosť spolupodieľať sa na plánovaní podoby
sociálnych služieb v našom meste. Na príprave
KPSS spolupracujeme s odborníkmi, ale
nechceme sa obmedzovať len na ich názory,
naopak, je pre nás veľmi dôležité poznať aj Váš
názor. Dotazník je anonymný. V prípade, že
uvediete svoje meno, budete zaradený do
žrebovania o 5 vecných cien. Zoznam
vyžrebovaných respondentov bude zverejnený 
na internetovej stránke mesta Prievidza 
a v októbrovom vydaní Noviniek z Prievidze.
Tešíme sa na Vaše názory a na spoluprácu s Vami. 

Pre Vašu lepšiu orientáciu si Vás dovoľujeme
stručne informovať o tom, čo rozumieme pod
týmito výrazmi: 

Sociálna sluÏba: je verejná služba určená
ľuďom, ktorí sa ocitnú v takej nepriaznivej životnej
situácii, ktorú nemôžu sami riešiť z viacerých
dôvodov (zdravie, staroba, osobná kríza, strata
istôt a pod.). K najznámejším druhom sociálnych
služieb patrí napríklad: zariadenie pre seniorov
(domov dôchodcov), domov sociálnych služieb,
opatrovateľská služba, prepravná služba, denné
centrum (kluby dôchodcov), nocľaháreň, útulok,
domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrum,
zariadenie núdzového bývania (domovy pre
osamelých rodičov), požičiavanie pomôcok
a ďalšie.

Poskytovateºom sociálnej sluÏby je:
oprávnená organizácia, ktorá môže poskytovať
sociálne služby (mesto, VÚC, neziskové
organizácie). 

UÏívateºom sociálnej sluÏby je:
fyzická osoba (obyvateľ), kto využíva sociálne
služby oprávneného poskytovateľa sociálnych
služieb. 

Vyplnenie dotazníka Vám dáva možnosť
ovplyvniť vývoj sociálnych služieb v Prievidzi 
a dať nám vedieť Vaše predstavy a podnety k ich
zlepšeniu či rozšíreniu. Veď i na Vás záleží, 
ako budú sociálne služby vyzerať v budúcnosti,
nakoľko budú zodpovedať potrebám Vašim 
alebo Vašich blízkych.  

1. Každý je povinný komunálny odpad
zhromažďovať, triediť a odovzdávať k využitiu
a zneškodňovaniu podľa systému stanoveného
týmto všeobecne záväzným nariadením.

2. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný
písomne požiadať o pridelenie zbernej nádoby
príslušné oddelenie MsÚ.

3. Na území mesta je zavedený intervalový zber
komunálneho odpadu z domácnosti podľa
harmonogramu zberu, ktorý je uvedený
v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia
mesta. Zber tohto odpadu sa uskutočňuje 1-krát
týždenne v zástavbe s individuálnou bytovou
výstavbou a v intervale 2-krát týždenne
v zástavbe s hromadnou bytovou výstavbou. Vo
výnimočných prípadoch môže mesto nariadiť
zber tohto odpadu aj nad rámec tohto
intervalu. 

4. Na území mesta sa používajú na zber
komunálneho odpadu z domácností tieto typy
zberných nádob:

4.1) 110 litrové kovové alebo plastové nádoby pre
rodinné domy 

4.2) 1100 litrové kovové alebo plastové kontajnery
pre bytové domy na sídliskách.

5. Zberné nádoby na komunálny odpad
z domácností obyvateľom mesta poskytuje
mesto na náklady mesta. Tieto nádoby sú vo
vlastníctve mesta. K poskytnutiu zbernej
nádoby na komunálny odpad z domácnosti je
potrebná žiadosť, ktorá je zároveň potvrdením
o vzniku užívacieho vzťahu medzi mestom
a obyvateľom, ktorému bola zberná nádoba
poskytnutá. O umiestnení týchto zberných
nádob rozhodujem mesto. Systém poskytnutia
zberných nádob na komunálny odpad je
nasledovný:

1) k rodinnému domu s počtom 5 osôb je
pridelená jedna 110 litrová nádoba

2) pre viac ako 5-členné domácnosti žijúce

v rodinnom dome sú pridelené dve zberné
nádoby a to na základe písomnej žiadosti

3) pre viac rodinných domov nachádzajúcich sa
na spoločnom pozemku sú nádoby prideľované
spoločne podľa počtu trvalo prihlásených osôb

4) pre bytové domy na sídliskách je pre 100 osôb
poskytovaný jeden 1100 litrový kontajner.

6. Do zberných nádob na komunálny odpad
z domácností je možné ukladať iba zmesové
komunálne odpady z domácností, ktoré nie sú
ďalej separovateľné. Do týchto nádob je
zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady
a podobné odpady (zemina, kamene, drevo,
konáre a pod.), zložky komunálneho odpadu,
ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného
systému separovaného zberu (plasty, sklo,
papier, kovy, kovové obaly, kompozitné obaly,
nebezpečné obaly, biologicky rozložiteľný
odpad) ako aj všetky ostatné (nie komunálne)
odpady. 

7. Fyzická osoba je povinná sa starať
o poskytnutú zbernú nádobu a udržiavať ju
v dobrom stave. Fyzická osoba, ktorej bola
zberná nádoba poskytnutá, zodpovedá za jej
prípadnú stratu, odcudzenie alebo poškodenie
a je povinná o tom bezodkladne informovať
príslušný referát mesta a MsP. V takom prípade
sa mu poskytne náhradná zberná nádoba, za
ktorú je však povinný uhradiť mestu náklady na
jej obstaranie (nadobúdaciu cenu).

8. Z dôvodu nefunkčnosti zbernej nádoby môže
fyzická osoba žijúca v rodinnom dome
požiadať mesto o jej výmenu za novú nádobu
najskôr po 5 rokoch. V takomto prípade sa mu
nádoba poskytne bezplatne. 

9. V čase odvozu sú fyzické osoby povinné
umožniť voľný prístup k zberným nádobám,
v opačnom prípade sa vývoz odpadu
neuskutoční. 
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Vyplnený dotazník môžete poslať e-mailom na

adresu socialne@prievidza.sk, odovzdať osobne

alebo poslať poštou na nižšie uvedené adresy. 

Na obálku napíšte DOTAZNÍK.

1. MsÚ, odbor starostlivosti o občana,
Námestie slobody č. 14, 97101 Prievidza 

2. MsÚ – klientské centrum
3. MsÚ – odbor starostlivosti o občana
4. Denné centrum (klub dôchodcov)

Bôbar, T. Vansovej 16, Prievidza
5. Denné centrum (KD)Píly, Bojnická

cesta 21, Prievidza
6, Denné centrum (KD) Necpaly, Dom

kultúry, Na záhumní č.2, Prievidza
7. Denné centrum (KD)Malá Lehôtka,

Fr. Hečku 45,
8. Denné centrum (KD)Veľká Lehôtka,

Podhorská ul. č. 79

9. Denné centrum(KD) Hradec,
Ulica 1. mája 17

10. Zariadenie pre seniorov (Domov
dôchodcov), J. Okáľa č.6, Prievidza

11. Zariadenie pre seniorov (DD),
M.Rázusa 17, Prievidza

12. Sociálno-integračné centrum,  
Svätoplukova 14, Prievidza

Mestský úrad Prievidza, odbor starostlivosti o občana

1. Poznáte súčasnú ponuku sociálnych
služieb pre občanov mesta Prievidza?
(označte krížikom hodnotenie, s ktorým sa
stotožňujete)

❏ veľmi dobre
❏ dobre
❏ málo
❏ vôbec nepoznám
❏ neviem, nedokážem posúdiť

2. Ako hodnotíte súčasnú ponuku
sociálnych služieb v našom meste?

❏ veľmi dobrá    
❏ dobrá
❏ nedostatočná
❏ neviem, nedokážem posúdiť
❏ nezaujímam sa 
❏ zaujímam sa, ale neviem, kde získať

informácie

3. Na koho sa obrátite v prípade, 
že by ste potrebovali získať informácie
o niektorej zo sociálnych služieb
v meste? (môžete vybrať viac odpovedí)

❏ obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným
problémom stretol

❏ kontaktujem organizácie, o ktorých viem,
že podobné služby poskytujú

❏ vyhľadám pomoc u priateľov, v rodine
❏ získam informácie z internetu
❏ opýtam sa na úradoch
❏ iné zdroje:...........................................................
❏ takéto informácie nevyhľadávam
❏ neviem, doteraz som sa s takouto situáciou

nestretol/a

4. Viete kam
sa obrátiť
o pomoc
v prípade,
že by ste ju
potreboval/a:
(pri každej otázke
v nasledujúcej
tabuľke zaškrtnite
áno alebo nie)

5. Prosíme, označte všetky služby, ktoré
v súčasnej dobe užívate Vy osobne
alebo Vám blízka osoba:
(môžete vybrať viac odpovedí)

❏ poradenstvo (psychologické, právne,...)
❏ denné centrum (kluby dôchodcov)
❏ služby pre seniorov (jedáleň pre dôchodcov,

denný stacionár, opatrovateľská služba,
zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov)   

❏ služby pre osoby so zdravotným postihnutím
(prepravná služba, ...)

❏ sociálne byty
❏ útulok
❏ služby pre matky s deťmi 
❏ iné (vypíšte):........................................................
❏ bez odpovede

6. Zo služieb, ktoré ste označili v pred-
chádzajúcej otázke vyberte jednu, ktorú
považujete pre Vás za najdôležitejšiu
a napíšte, ako ste s ňou spokojný/á:

služba:...........................................................................
❏ som veľmi spokojný/á
❏ som spokojný/á
❏ som nespokojný/á
❏ som veľmi nespokojný/á
❏ neviem/bez odpovede

7. Ak sa Vaša rodina o niekoho dlhodobo
stará, čo by Vám najviac pomohlo
k lepšiemu zabezpečeniu starostlivosti?
(vyberte maximálne 3 odpovede)

❏ poradenstvo
❏ susedská výpomoc
❏ pomoc dobrovoľníkov – neplatená forma
❏ pomoc kvalifikovanej opatrovateľky,

asistenta – platená forma

❏ zaistenie krátkodobých pobytov mimo
rodinu pre danú osobu

❏ iné (vypíšte).........................................................
❏ nič nepotrebujem, rodina sa postará o zaiste-

nie starostlivosti bez väčších problémov 
❏ peniaze
❏ neviem/bez odpovede

8. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej
budúcnosti (do 5 rokov)
využil/a niektorú zo sociálnych služieb?

❏ áno, sám pre seba
❏ áno, pre svojich blízkych
❏ nie, neuvažujem o tom
❏ už niektorú zo služieb využívam
❏ neviem/bez odpovede

9. O aké služby by ste mali prípadný
záujem? (môžete vybrať viac odpovedí)

❏ poradenstvo
❏ služby poskytované v domácnosti
❏ chránené bývanie
❏ služby pre osoby so zdravotným postihnutím

(stacionáre, prepravná služba...)
❏ služby pre seniorov (domov dôchodcov,

opatrovateľská služba, jedáleň pre dôchodcov)  
❏ sociálne byty 
❏ zariadenie núdzového bývania

(domov pre osamelých rodičov)
❏ zariadenie) pestúnskej starostlivosti
❏ iné (vypíšte):…………………………........................
❏ neviem/bez odpovede

10. Ktoré z nasledujúcich skupín obyvateľov
mesta si podľa Vás zaslúžia viac
pozornosti? (vyberte max. 4 odpovede)

❏ rodiny s malými deťmi
❏ rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
❏ deti a mládež
❏ seniori
❏ osoby so zdravotným postihnutím 
❏ dlhodobo chorí
❏ osoby ohrozené závislosťou
❏ občania v prechodnej sociálnej kríze 
❏ neprispôsobiví občania
❏ nezamestnaní
❏ etnické menšiny
❏ iná skupina:.........................................................
❏ neviem/bez odpovede

DDOOTTAAZZNNÍÍKK  ••  DDOOTTAAZZNNÍÍKK  ••  DDOOTTAAZZNNÍÍKK  ••  DDOOTTAAZZNNÍÍKK

áno nie
● donáška teplého jedla do domácnosti ❏ ❏
● starostlivost o seniora ❏ ❏
● informácie o pracovných možnostiach pre osobu so zdravotným

postihnutím ❏ ❏
● získanie zdravotných alebo kompenzačných pomôcok ❏ ❏
● starostlivosť o imobilného člena domácnosti ❏ ❏
● starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím ❏ ❏
● pomoc pre osobu ohrozenú závislosťou (alkoholik, narkoman...) ❏ ❏
● domáce násilie ❏ ❏
● iná situácia ❏ ❏
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11. Ktorá sociálna služba je podľa Vášho
názoru v našom meste potrebná?

(môžete vybrať i niekoľko možností a stupeň 
potrebnosti oznámkujte príslušnou známkou
1 = najviac potrebná, 2 = veľmi potrebná, 3 =
potrebná, 4 = bola by vhodná, 5 = menej potrebná)

❏ Osobná asistencia (asistent pomáha ľuďom,
ktorí potrebujú napr. sprevádzanie a pomoc
pri vybavovaní osobných záležitosti)

❏ Opatrovateľská služba (dochádzajúca
opatrovateľka pomáha s hygienou, nákupmi,
upratovaním, prináša obedy)

❏ Sprievodcovské, tlmočnícke a čitateľské

služby (napr. pre nevidiace, nepočujúce
osoby)

❏ Podpora samostatného bývania (je podobná
opatrovateľskej službe, najviac posilňuje
schopnosti človeka samostatne bývať)

❏ Odľahčujúce služby (služba umožňujúca
ľuďom, ktorí sa starajú o chorého člena
rodiny potrebný odpočinok)

❏ Denné stacionáre (zariadenia pre osoby so
zdravotným postihnutím a seniorov, ktorí
potrebujú starostlivosť)

❏ Týždenné stacionáre (pobytové zariadenia
pre osoby so zdravotným postihnutím
a seniorov, ktorí potrebujú starostlivosť)

❏ Domovy so zvláštnym režimom, pre osoby so

zdravotným postihnutím a pre seniorov

(celoročné pobytové zariadenie pre ľudí,
ktorí potrebujú starostlivosť)

❏ Chránené bývanie (umožňuje ľuďom
so zdravotným postihnutím žiť samostatne
v prostredí podobnom bežnému bytu)

❏ Telefonická krízová pomoc (najmä linky
dôvery a obdobné telefonické služby)

❏ Zariadenia núdzového bývania (pobytové
služby pre osoby, ktoré sa ocitli
v nepriaznivej sociálnej situácii spojenej so
stratou bývania)

❏ Domov na pol ceste (pobytové služby pre
osoby, ktoré nemajú zabezpečené bývanie
po ukončení pobytu v iných zariadeniach
alebo po prepustení z výkonu trestu)

❏ Kontaktné centrum (zariadenia pre osoby
ohrozené závislosťou na návykových
látkach)

❏ Krízová pomoc (osoby, ktoré sa prechodne
nachádzajú v situácii ohrozenia zdravia
a života)

❏ Nízkoprahové denné centrum (pre osoby bez
zabezpečeného ubytovania s možnosťou
vykonania osobnej hygieny a prípravy stravy)

❏ Nízkoprahové denné centrum pre deti

a rodinu (zariadenie pre deti a rodiny
ohrozené sociálnym vylúčením)

❏ Nocľaháreň (možnosť prenocovania
a osobnej hygieny pre osoby bez ubytovania)

❏ Sociálno- aktivizačné služby pre rodiny

s deťmi (pomoc rodinám s deťmi zvládať
dlhodobé krízové sociálne situácie)

❏ Sociálno- aktivizačné služby pre seniorov

a osoby so zdravotným postihnutím (služba

ponúkajúca pomoc pri zvládaní bežných
životných situácii)

❏ Terapeutické komunity (pre osoby závislé na
návykových latkách alebo osoby
s mentálnym postihnutím)

❏ Terénne programy (pre osoby žijúce
rizikovým spôsobom života, napomáha
začleniť sa do spoločnosti)

❏ Sociálna rehabilitácia (rozvíja schopnosti
potrebné pre samostatný život)

❏ Sociálne poradenstvo

12. Aké sociálne služby alebo zariadenia
poskytujúce sociálne služby podľa Vás
v Prievidzi chýbajú?

vypíšte:

❏ neviem/bez odpovede

ŠTATISTICKÉ OTÁZKY
Pre účely spracovania  a vyhodnotenia
dotazníkov vyplňte, prosím, nasledujúce údaje.
Tieto informácie nebudú v žiadnom prípade
spájané s Vašou osobou.

13. Aké je zloženie Vašej domácnosti? 
❏ jednotlivec
❏ obaja rodičia s dieťaťom (deťmi) 
❏ jeden rodič s dieťaťom (deťmi)
❏ manželia žijúci v domácnosti bez detí

(príp. deti sú staršie a žijú inde)
❏ viacgeneračná domácnosť
❏ iný typ
❏ neviem/bez odpovede

14. Aké je Vaše zamestnanie?
❏ zamestnanec
❏ študent/ka
❏ podnikateľ/ka
❏ nezamestnaný/á
❏ dôchodca/dôchodkyňa
❏ v domácnosti
❏ invalidný dôchodca/dôchodkyňa
❏ neviem/bez odpovede

15.  Koľko máte rokov?
❏ menej ako 25 rokov
❏ 26 - 35 rokov

❏ 36 - 45 rokov
❏ 46 - 55 rokov
❏ 56 - 65 rokov
❏ 66 - 75 rokov
❏ 76 a viac
❏ bez odpovede

16. Aké je Vaše najvyššie dokončené
vzdelanie?

❏ základné
❏ stredné
❏ stredné s maturitou 
❏ vyššia odborná škola
❏ vysokoškolské
❏ neviem/bez odpovede

17. Ako by ste hodnotili životnú úroveň
Vašej domácnosti?

❏ veľmi dobrá
❏ skôr dobrá
❏ skôr zlá
❏ veľmi zlá
❏ neviem/bez odpovede

18. Ste muž nebo žena?
❏ muž 
❏ žena

19. Kde bývate? 
❏ Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky
❏ Žabník, Čierne mesto
❏ Sídlisko Píly
❏ Nové Mesto
❏ Zapotôčky
❏ Necpaly
❏ Kopaničky
❏ Kopanice
❏ Veľká Lehôtka
❏ Malá Lehôtka
❏ Hradec

20. Ako by sa mala podľa Vášho názoru
zlepšiť informovanosť a komunikácia
medzi mestským úradom (MsÚ)
a občanmi? 

❏ viac besied s občanmi
❏ prejednávanie zásadných rozvojových

zámerov mesta s občanmi
❏ viac vývesných tabúľ
❏ osobné informácie na mestskom úrade
❏ mestské noviny, informačné letáky a pod.
❏ iné (vypíšte):……………………..............................
❏ som dostatočne informovaný/á o zámeroch

MsÚ
❏ neviem/bez odpovede

Meno a priezvisko:

Adresa:

ëëaakkuujjeemmee  zzaa  ssppoolluupprrááccuu  aa vvyyppllnneenniiee  ddoottaazznnííkkaa..  
NNeezzaabbuuddnniittee  hhoo  ooddoovvzzddaaÈÈ  ddoo  3300..aauugguussttaa  22001100..
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Leto sa spolu s prázdninami
prehuplo do svojej druhej
polovice. Po prv˘ch, nie veºmi
optimistick˘ch predpovediach
poãasia, kedy prevládal názor
viac o studenom letnom období,
zasiahli aj na‰u krajinu priam
zdrvujúce horúãavy. Prirodzene,
Ïe kaÏd˘ z nás sa túÏi vtedy
schovaÈ niekam do tieÀa, priam
ideálna je moÏnosÈ schladiÈ
a vy‰antiÈ sa niekde pri vode. Aké
majú v tomto smere moÏnosti
obyvatelia ná‰ho mesta, kam si
môÏu bez obáv vyraziÈ?

Najbližšie to je na Plážové kúpalisko, kde
sú k dispozícii bazény i jazerná plocha.
Je tu možnosť člnkovania a preháňania

sa na vodných bicykloch. Len o niečo ďalej je
kúpalisko Čajka, tradičné útočisko nielen
Prievidžanov, ktoré svojím nádherným okolím
vyráža prítomným dych. Priamo z areálu sa
všetkým naskytá fascinujúci pohľad na Bojnický
zámok. Bazény sú napájané vodou z neďale-
kého termálneho vrtu, ktorého teplota je 36°C.
Pre deti je lákadlom aj vodná šmýkala. Ani nie
10 km vzdialené Nováky disponujú Národným
centrom vodného póla. Bazénik pre malé deti
i 33-metrový plavecký bazén patria vďaka

filtračnému zariadeniu určite k jedným
z najčistejších. Veľkou výhodou tohto zariadenia
je kopulovitá, pohyblivá strecha, ktorá sa v prípade
dažďa zatiahne. O niečo ďalej sú kúpele
Chalmová, kde okrem vonkajších bazénov sú aj
dva vnútorné, tzv. sedacie s teplotou 33 - 36°C.
Teplota v 25-metrovom bazéne je okolo 28°C.
Bez bazéna, ale s obrovskou vodnou plochou vás
určite radi privítajú v Nitrianskom Rudne. Priestor
na rybolov, člnkovanie, windsurfing a samozrejme
plávanie je priam bezkonkurenčný. Tu však treba

zvážiť všetky riziká, a zbytočne nepreceňovať
svoje sily a schopnosti. Vo všetkých spomenutých
lokalitách sú k dispozícii zariadenia na
občerstvenie, priestory pre športuchtivých
nadšencov, i zóny pre najmenšie deti. Tak
neváhajte, choďte sa osviežiť a oddýchnuť si na
čerstvom vzduchu! Ani v čase leňošenia a eufórie
však netreba zabúdať na používanie zdravého
rozumu, nech vaše spomienky na pobyt pri vode
budú patriť k tým najpríjemnejším.

Ls, foto: autor

Kam sa ísÈ osvieÏiÈ
poãas horúcich dní?
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Do novej sezóny s nov˘m 
názvom i v˘borom

Nikoho neprekvapuje, že zo starého zloženia
výkonného výboru nezostal kameň na kameni.
Pred nastávajúcou sezónou uzrela svetlo sveta
nová päťčlenná správna rada, predsedom ktorej je

Vladimír Revický. Desať mládežníckych družstiev
vstupuje do novej sezóny pod názvom Futbalový
klub Prievidza 2010. O 220 hráčov sa stará desať
trénerov, ktorí takmer vo všetkých prípadoch majú
niekoľkokrát znásobené funkcie (pozor, nie
odmeny), keďže súčasne suplujú aj asistenta

i vedúceho mužstva. Dorastenci hrajú III. ligu,
žiaci III. a II. ligu, no a štyri družstvá prípraviek 
si zmerajú sily v najvyššej súťaži
západoslovenského regiónu. Rozpočet,
minimalizovaný na najnižšiu únosnú mieru, sa
pohybuje na hranici 80 tisíc eur. Len na dopravu
sa minie 22 až 25 tisíc. Mladí futbalisti, ktorí sú
zväčša všetko žiakmi športových tried na ZŠ
Energetikov majú na trénovanie k dispozícii 
3 trávnaté ihriská + 1 rozmerovo menšie ihrisko
s umelou trávou. Situácia je horšia v možnostiach
regenerácie, ktorá je síce k dispozícii, ale len
v obmedzenej kapacite. Pozitívom je i nadviazanie
spolupráce po školskej linke, keďže po absolvovaní
základnej školy majú mládenci ideálne podmienky
pre pokračovanie v študovaní na Strednej
združenej škole v Handlovej.

Diváci neprídu ani 
o seniorsk˘ futbal

Ako vyplýva z hore uvedeného, mužský futbal
v Prievidzi neexistuje. Napriek tomu fanúšikovia
seniorského futbalu nebudú o nič ukrátení. Na
našom štadióne bude totiž všetky domáce zápasy
hrávať mužstvo Ludaníc. Diváci tak budú mať
možnosť vidieť kvalitné treťoligové stretnutia.
Vzhľadom na našu typickú slovenskú vlastnosť,
domýšľavosť, treba ihneď uviesť, že všetky náklady
spojené, či už so zápasmi alebo tréningami, 
sú vo finančnej réžii klubu z Ludaníc. Všetkým
futbalistom, nielen mládeži, držíme palce. Nech sa
im na trávniku darí a diváci nech po každom
zápase skonštatujú – dnes sme videli dobrý futbal!

Ls, foto: archív autora
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Tradične v lete začína dvojročný kvalifikačný
cyklus bojov pod večne deravými košmi. 
Tento krát sú v hre majstrovstvá Európy 2011.
Naši basketbalisti sú zaradení do B- divízie, 
a v C- skupine budú ich súpermi postupne
družstvá Česka, Švajčiarska a Cypru. Do
ďalších súbojov o postup do A - divízie ide len
víťaz skupiny resp. najlepší druhý tím zo
všetkých skupín. Vzhľadom na výborné
podmienky a skvelú atmosféru, ktorú vedia
vytvoriť prievidzskí diváci, odohrá sa v našej
City aréne 14. augusta o 19:00 hodine prvý
„mega“- šláger skupiny. Reprezentanti Slovenska
si v priamom súboji zmerajú sily s Českom. 

Na toto, iste veľmi očakávané stretnutie, 
vás srdečne pozývame, a veríme, že svojimi
hlasivkami pomôžete našim chlapcom
k vytúženému víťazstvu!                                -ls-

Hoci prvoligoví volejbalisti TJ Stavbár
Prievidza majú už po sezóne, do
začiatku ďalšej je ešte ďaleko, napriek

tomu ani počas týchto letných dní nezaháľajú.
V polovici júla sa zúčastnili na 54. ročníku
u Memoriálu Teodora Šimka v Moštenici. Deväť
družstiev bolo rozdelených do dvoch skupín. Naši
chlapci najskôr porazili Moštenicu B 2:0,
a podobne si poradili s Banskou Štiavnicou 2:0.

V rozhodujúcom zápase o víťaza skupiny podľahli
Kapitolu Pub Banská Bystrica 0:2. V záverečnom
stretnutí o konečné tretie miesto zvíťazili nad
tímom Hliníka nad Hronom 2:1. Na tomto
turnaji, ktorý sa hrá nie v hale, ale i pod holým
nebom, nás reprezentovali: P. Šimko, P. Mendel,
M. Halaška, T. Hromek, D. Mečiar, M. Hraňo,
I. Štefko a M. Viktoríni.

Ls, foto: archív autora

Futbal v na‰om
meste stále Ïije!

VlaÀaj‰ia sezóna bola pre futbalistov FK Mesto Prievidza doslova
pohromou. Finanãn˘mi problémami zmietan˘ klub dostal,
boxerskou terminológiou povedané, k.o. Vyvrcholením bola
katapultáÏ druÏstva muÏov z rozohranej súÈaÏe. E‰te, Ïe sa
podarilo zachrániÈ mládeÏ. Veºk˘ podiel na tom, Ïe futbal
nezanikol úplne, má ‰portov˘ riaditeº Ján Miklo‰ka. 

Volejbalisti na turnaji
v Mo‰tenici tretí

V Prievidzi
„bratovraÏedn˘“
súboj
basketbalistov: 

Slovensko – âesko!
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PrievidÏania vo vytrÏení
Všetkých prítomných v mene mesta Prievidza privítal viceprimátor 

Milan Dérer a po výmene zdvorilostných prejavov začala prehliadka.
Nádherné, vyblýskané „mašinky“ obdivovali s rovnakým nadšením mladí
i starí, muži, ženy i deti. Zvedavci netajili svoj obdiv i úprimnú „závisť“.
Motorkári zasa prejavili ohľaduplnosť a ochotne sa púšťali so zvedavcami do
reči. Pózovanie, či fotografovanie na pamiatku bolo úplnou samozrejmosťou.
Nuž, kto tu nebol, môže banovať! Verte, počas tej hodiny nebolo vidno na
zaplnenom námestí ani jednu zachmúrenú tvár... to azda hovorí za všetko.

ëakujeme, a do videnia!
Účastníci zrazu si úprimne pochvaľovali slovenskú pohostinnosť

a dobrosrdečnosť. Program však velil pokračovať v dianí spanilou jazdou
z Prievidze cez Nováky, do Nitrianskeho Rudna. Vzájomné poďakovania
a z reproduktorov sa ozvalo: „TAJM“! Naši hostia sa v momente ustrojili,
nakopli stroje, naposledy zamávali a ako rýchlo prišli, tak rýchlo aj odišli.
Z krátkeho, ale veľmi príjemného stretnutia sme odchádzali všetci nadšení. 

Ls, foto: autor

Miesto konania bolo v rekreaãnom stredisku Pú‰È neìaleko ná‰ho mesta, 
a tak sa ani niet ãomu ãudovaÈ, Ïe úãastníci tohto podujatia pri‰li vystaviÈ svojich

motorov˘ch „táto‰ov“ na obdiv, na Námestie slobody. A veruÏe, bolo sa na ão dívaÈ!
Prezentovala sa stovka motoristick˘ch fanatikov z 12 ‰tátov Európy (od Nórska, 

cez ·panielsko aÏ ku krajinám Jadranu). Konvoj sprevádzan˘ policajn˘mi
motohliadkami za asistencie mestsk˘ch policajtov sa v kratuãkom ãase dokázal 

tak perfektne „uprataÈ“, Ïe spartakiádni cviãenci na Strahove by bledli závisÈou...

Venture meeting 2010

Na námestí bolo takmer 100 tátošov. Účastníkov zrazu privítal v mene mesta Prievidza viceprimátor Milan Dérer

...výmena šoférov. Pripravené k prehliadke.
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Juraj Zaťovič s najcennejšou trofejou.

V plnom nasadení.

Z malého chuligána
olympionik

Bola Veľkonočná nedeľa
a päťročný Juraj sa hral so svojím
o rok a pol starším bratom
Radoslavom kúsok od domu. Na
nádvorí nováckej priemyslovky si
nazbierali kamene a na oknách
budovy začalo rinčať sklo. Okenné
tabule boli ideálnym terčom na
zistenie, kto má lepšiu „trefu“ -
chlapci doteraz nevedia prečo
a komu skrsla v hlave myšlienka
tohto druhu... Od mamy dostali
„hubovú“ polievku a od otca
poriadny výprask! Niet sa čo
čudovať – taký veľký sviatok
a bolo treba strážiť školu, aby ju
niekto nevykradol, a hlavne zohnať
sklenára. Chlapci mali doma
„zaracha“ a von smeli ísť len
v doprovode rodičov – a to v rámci
vyvetrania zbierali okolo bytovky
odpadky! Po tejto lekcii začali
sekať dobrotu. Obaja sa ocitli
v nováckom bazéne Delfín a po
osvojení plaveckej abecedy sa
zaúčali do tajov vodného póla.
Starší z bratov Radoslav, 
to neskôr vzdal (teraz s úsmevom
hovorí, že nebude predsa robiť
náhradníka mladšiemu bratovi),

ale Juraj sa do tohto športu
„trafil“. Postupne prechádzal
rukami trénerov Gašparoviča,
Cipova, Zvalu, Matejoviča
i Starostenka. Ako vraví Juraj,
každý z nich mu niečo dal, a on im
je za to nesmierne vďačný.
O svojich kvalitách 
veľmi rýchlo presvedčil aj
reprezentačného trénera a, hoci to
znie prekvapujúco, na olympiáde
v roku 2000 v Sydney
reprezentoval našu vlasť ako
sedemnásťročný!!!

Symbióza ‰túdia a ‰portu
Juraj Zaťovič je absolventom

športového gymnázia v Novákoch,
po ktorom ho zlákala možnosť
študovať medzinárodné vzťahy 
na Univerzite v Južnej Kalifornii.
Samozrejme, že popri tom hrával
najvyššiu vodnopólovú súťaž.

Dvakrát sa so svojimi
spoluhráčmi tešil z titulu majstra
USA. Pre úplnosť treba dodať, 
že ešte pred olympiádou hrával aj
v Austrálii (Perth), kde bol na
trojmesačnom hosťovaní, ktoré
zavŕšil tiež majstrovským titulom.
Okrem vodného póla si veľmi rád
zahrá basketbal či futbal.

Dlh˘ v˘poãet úspechov
Nielen znalcom slovenského

vodného póla musí „biť“ do očí
nezvyčajná trojkoruna – tituly
šampióna krajiny na troch
kontinentoch: v Európe, Austrálii
i Amerike. Po návrate spoza
oceánu prejavil o jeho služby
čiernohorský klub Primorac Kotor.
Čierna Hora je asi jedinou
krajinou na svete, kde športom
číslo jeden je vodné pólo. V sezóne
2008/2009 získal Kotor najviac
cenený titul – víťaz euroligy!
Získaním tejto trofeje si Juraj
zabuchol dvere do siene slávy...
Premenené na drobné: na klubovej
úrovni sa už nedá dosiahnuť väčší
úspech! Štvortisícové hľadisko
Primoracu bolo pravidelne
vypredané, a fanatické publikum
nedalo na svojich miláčikov
dopustiť. Kolekciu úspechov
zakončíme strohými faktami. 

Juraj Zaťovič v doterajšej kariére
reprezentoval Slovensko okrem
olympiády ešte 5-krát na
majstrovstvách Európy a dva razy
na majstrovstvách sveta – v 2001
v japonskej Fukuoke a v 2003
v španielskej Barcelone. 
Klobúk dolu!

A ão ìalej?
Po návrate z Čiernej hory

zakotvil už v spomínaných
Košiciach. Momentálne nie je
viazaný žiadnym klubom, je teda
voľným hráčom. Kde bude hrať
v nasledujúcej sezóne zatiaľ sám
nevie. My však vieme, že taký
kvalitný borec sa o angažmán
strachovať naozaj nemusí. Juraj
navyše chce ešte ďalej pokračovať
v štúdiu medzinárodných
a verejných vzťahov. Momentálne
si užíva dovolenkové obdobie,
s manželkou Michaelou sa venujú
svojmu jednoročnému synčekovi
Markovi. Uvažovať nad koncom
kariéry má času ešte dosť. Pokiaľ
mu bude slúžiť zdravie, rád by
hrával aspoň do 35-38 rokov. 

A potom? Buď zostane naďalej
činný vo vodnom póle a zúročí
svoje bohaté skúsenosti, alebo sa
bude venovať odboru, ktorý
vyštudoval. Rozlúčili sme sa 
s obligátnym želaním veľa zdravia
a úspechov (hoci z tých jeho
doposiaľ dosiahnutých, by celkom
pokojne mohol rozdávať)!

Ls, foto: archív J. Z.

Má v sebe magnet

na úspechy?
Juraj ZaÈoviã (naroden˘ 22.10. 1982

v Bojniciach) zvíÈazil v prestíÏnej

ankete Mokrá lopta o najlep‰ieho

hráãa vodného póla v sezóne

2009/2010. Tento 192 cm vysok˘

a 100 kg váÏiaci reprezentant

Slovenska sa pravidelne objavoval

v najlep‰ej sedmiãke roka a po 

vlaÀaj‰om druhom mieste mu

teraz právom patrí prvenstvo.

Odchovanec Novák, v tomto roã-

níku hájil farby Akademiku Ko‰ice

(v lige osadil 2. miesto), ale okrem

toho stihol absolvovaÈ za druh˘

ko‰ick˘ tím Hornets aj nároãné

stretnutia v eurolige i interlige.
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Zo zvodiek Mestskej polície§
1.7.2010
Opitá matka
18:10 hod. občan mesta 
oznámil, že na Ul. Za depom sa
v pohostinstve nachádza neznáma
žena pod vplyvom alkoholu, ktorá
týra svoje maloleté dieťa. Hliadka
MsP zistila, že išlo o Janu D.(1976)
z Prievidze a jej syna L.D.(2002).
Menovaná bola značne pod vplyvom
alkoholu. Prítomní svedkovia uviedli,
že opakovane hrubo nadávala synovi
aj zákazníkom prevádzky a dva krát
násilím držala syna na WC, pričom
druhý krát sa jej vytrhol a s plačom
prišiel za jedným z prítomných. Na
základe uvedených skutočností
hliadka vec oznámila ÚPSVaR,
oddeleniu sociálno-právnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Na základe
požiadavky službukonajúcich
zamestnancov ÚPSVaR bola
vykonaná dychová skúška 
u J.D. s výsledkom 2,50 promile.
Dieťa muselo byť zverené privolanej
príbuznej, po príchode ktorej začala
byť J.D. agresívna, urážala sociálnu
kurátorku a pokúsila sa na ňu
zaútočiť. Uvedenému zabránili
príslušníci MsP až s použitím donu-
covacích prostriedkov. Podozrenie
z priestupku je v objasňovaní MsP,
konanie menovanej voči dieťaťu je
v riešení ÚPSVaR Prievidza. 

5.7. 2010
Hádka s „noÏom“
20:40 hod. rozrušená obyvateľka
mesta oznámila, že ju aj jej matku
ohrozuje nožom jej sestra, ktorá
sa zavrela v detskej izbe. Ako na

mieste zistila hliadka MsP, nešlo
o žiadne ohrozovanie. Údajná
„páchateľka“ krájala chlieb, počas
čoho sa pohádala s matkou
a v hneve hodila nôž na zem.
Uvedené potvrdila aj matka dievčat,
na základe čoho boli účastníčky
hádky napomenuté za priestupok na
úseku občianskeho spolunažívania.   

8.7. 2010
Chcel si prilep‰iÈ?
08:30 hod. hliadka MsP počas
kontroly areálov škôl spozorovala
osobu, vychádzajúcu cez bránu
z areálu základnej školy na Ul. S.
Chalupku. Išlo o muža, ktorý mal
naložené na káre kovové stoličky.
Hliadke tvrdil, že stoličky si vzal so
súhlasom školníka a ide ich zaniesť
do zberných surovín. Po overení
u zamestnanca školy sa ukázalo, že
ten nikomu žiadny súhlas nedal.
Kontrolou totožnosti bolo zistené, 
že podozrivým bol Imrich L. (1957)
z Handlovej. 

11.7. 2010
âudn˘ v˘mysel
22:40 hod. obyvateľ mesta oznámil,
že na Dúbravskej ulici pred
vchodom do domu sa nachádzajú
dve osoby, ktoré prevracajú smetné
nádoby a ohýbajú dopravnú značku.
Zároveň uviedol popis ich oblečenia.
Kamera MsP uvedené konanie
nezistila a privolaná hliadka MsP
taktiež. Šetrenie na mieste prinieslo
poznatok, že oznamovateľ bol medzi
prítomnými osobami a celú vec si
vymyslel. Išlo o Martina L. (1989)

z Prievidze, ktorý sa k skutku doznal
a bola mu uložená bloková pokuta.  

14.7. 2010
Cigareta- dôvod 
na hádku?
01:20 hod. obyvateľka mesta
oznámila, že na Ulici 
olympionikov sa nachádza niekoľko
bezdomovcov, ktorí sú veľmi hluční,
hádajú sa a rušia tak nočný pokoj.
Hliadka MsP našla v kríkoch
a v stromovom poraste vedľa cesty
šesť bezprístrešných osôb, ktoré sa
hádali kvôli cigarete. Po dôraznom
napomenutí s hlučným správaním
prestali, dvaja z prítomných boli za
priestupok na úseku verejného
poriadku riešení v zmysle zákona. 

Pomoc pri‰la vãas
12:40 hod. na základe poznatku
a aktívneho prístupu opatrovateľskej
služby MsÚ hliadka MsP preverila
skutočnosť, že obyvateľka mesta
(1926) už druhý deň neotvárala
dvere svojho bytu, pričom vznikla
obava o jej zdravie a život. Po
privolaní PZ SR byt otvorili hasiči,
ktorí sa zlanili z horného poschodia
a vnikli doň cez okno, ktoré bolo
pootvorené. Starenka ležala na
posteli, bola v bezvedomí a zjavne
dehydrovaná. Privolaná rýchla
zdravotnícka pomoc ju previezla na
ošetrenie do nemocnice, kde sa
zotavuje.  

1177..77..  22001100
âo si asi chcel kúpiÈ??
06:30 hod. zamestnanec SBS 

z HM Tesco
oznámil, že pred
hypermarketom sa nachádza „veľký
vlčiak“, ktorý sa snaží dostať
dovnútra. Hliadka MsP 
na mieste zistila, že uvedené sa
zakladá na pravde. Psa odchytili
zamestnanci útulku, kde bol
následne prevezený. 

Dobre sa mu driemalo
10:15 hod. obyvateľ mesta oznámil,
že pred bytovým domom leží na
zemi muž. Hliadka MsP zistila, že
išlo o Miloša J. (1984), ktorý ležal
doslova „vo svojich výkaloch“.
Tvrdil, že „si išiel na chvíľu pospať,
lebo je unavený po popíjaní
s bezdomovcami“. Po vytriezvení sa
bude zodpovedať za priestupok na
úseku verejného poriadku. Hliadka
na mieste „pitky“ zistila tri
bezprístrešné osoby, ktoré znečistili
svoje okolie odpadkami. Po
napomenutí miesto očistili. 

18.7. 2010
Karta sa obrátila...
22:10 hod. obyvateľ mesta oznámil,
že v byte krikom ruší nočný kľud
„otcova priateľka“. Hliadka MsP
zistila, že bratia spolu s matkou sa
snažili menovanú dostať z bytu,
pričom sami rušili nočný kľud. 
Po upokojení situácie ich otec
s priateľkou byt opustili, matku aj
synov čaká podanie vysvetlenia
k priestupku na úseku verejného
poriadku. 

plk. JUDr. Marián Mikula

náčelník MsP Prievidza

OO ZZ NN AA MM OO ZZ NN AA MM VV ¯̄ ZZ VV AA VV ¯̄ ZZ VV AA
OpäÈ po‰kodzovanie majetku

V uplynulých dňoch boli na území mesta opäť
zaregistrované prípady poškodzovania majetku mesta

aj súkromných osôb sprejovaním a maľovaním.
V jednom prípade vzhľadom na výšku spôsobenej
škody vzniklo podozrenie zo spáchania trestného

činu, iné sú evidované ako priestupok proti majetku.
Všetky prípady majú spoločného menovateľa - starosti

vlastníka nehnuteľnosti s ich odstránením aj
administratívne procedúry, súvisiace s vyšetrovaním
a zisťovaním páchateľa. Mestská polícia Prievidza

preto vyzýva obyvateľov mesta, aby v prípade zistenia
akéhokoľvek protiprávneho konania vec neodkladne
oznámili na bezplatnú tiesňovú linku MsP-číslo 159!  

Vylepovanie plagátov a oznamov
Mestská polícia Prievidza oznamuje v súvislosti s opakovaným výskytom neoprávneného

vylepovania rôznych reklamných, komerčných a iných oznamov na verejnom priestranstve, že
takéto konanie napĺňa skutkovú podstatu priestupku proti verejnému poriadku a môže byť

postihnuté sankciou v zmysle platných právnych predpisov. K tomu patrí aj povinnosť 
vinníka odstrániť neoprávnene vylepené oznamy. Pokiaľ sa pôvodca nezistí, 

za odstránenie zodpovedá propagovaný subjekt!  
Upozorňujeme, že v meste Prievidza platí VZM mesta č. 103/2009 o podmienkach vylepovania

plagátov na území mesta, kde sú okrem iného uvedené vyhradené plochy, určené na
vylepovanie plagátov a oznamov. Vylepovanie zabezpečuje výhradne KaSS Prievidza, kde

záujemcom vysvetlia podmienky a platný cenník služieb. Telefonicky sa môžete informovať na
čísle 046/541 2029. Svojvoľné umiestňovanie oznamov a plagátov na stĺpy verejného osvetlenia,

zastávky MHD a podobne je priestupkom, preto v snahe vyhnúť sa postihu a znečisťovaniu
mesta odporúčame využiť poskytované zákonné možnosti propagácie.



V kronikárskom zázname z roku 1933 vysvetºuje vtedaj‰í kronikár 
pôvod názvov rôznych ãastí a ulíc mesta. Vyberáme niektoré z nich:

Úryvky z kroniky 
mesta Prievidza...

SSkkoottÀÀaa – je časť poľa na
Žabníku a okolí, na ľavej strane
cesty vedúcej z Prievidze do
Nemeckého (Nitrianskeho – pozn.
redakcie) Pravna. Názov sa
vysvetľuje tým, že je tu nerovný terén,
prudkejší sklon, čoho analógiu
vidíme aj inde. Preto sa volá
Skotňou aj cesta vedúca od
Námestia Pribinovho dolu svahom
na Necpaly až po kríž v Žabníku.
Druhá Skotňa je prudký svah od
Mariánskeho kostola do Dlhej ulice.
Podľa ľudovej etymológie chce tento
názov vyjadriť to, že je tu možné
ľahko sa „skotiť“, prekotiť, lebo je
svah strmý. 

KKúúttiikkoomm – nazýva sa pole
v juhozápadnej časti chotára a to
preto, lebo leží v záhybe rieky
Handlovky v kútiku.

ZZaa  SSvväättúú  AAnnnnuu – chotár je 
za sochou sv. Anny, ktorá sa tu

nachádza, ale pôvod jej je neznámy.
Dal ju postaviť údajne neznámy už
človek (Polerecký), ktorý šťastne
vyviazol tu z nešťastia, keď sa mu
splašily kone. 

ÎÎaabbnnííkk  – nazýva sa takto pre
množstvo žiab, ktoré sa tu
nachádzaly, keď táto časť bola ešte
neobrábaná, neúrodná a močaristá.
Žila kedysi v Prievidzi schudobnelá
zemanská rodina Kardošovci, ktorá
sa živila „žabiarstvom“, t.j. chytaním
žiab v týchto močiaroch. Mali
dovolené chytať žaby, kým tieto
nezačali krkať. Cez veľký Pôst
Kardošovci povinní boli zdarma
dodať 2 – 3 tisíc žiab do
prievidzského kláštora piaristov. 

KKooppaanniiccee  – sú južné svahy
vŕšku ležiaceho vyše Dlhej ulice,
východne od Prievidze. Názov je
odtiaľ, že prv sa obrábaly, okopávaly,
tu boli prievidzské vinohrady.

Vinohradníci mali v Prievidzi aj svoj
cech, ktorý mal svoju zástavu
s obrazom patróna, sv. Urbana.
Prievidzské vinohradníctvo zaniklo
v 19. storočí, kedy vinohradníci
z príčin bližšie neznámych prestali
s obrábaním viníc. 

LLyyÏÏiiããnnííkk  – je časť, kde kedysi
býval muž, ktorý vyrábal lyžice,
obyčajné a dierkové varačky
a cedielká a predával tieto na
prievidzských trhoch. Prepadnutý 
bol raz lúpežníkmi, ktorí sa
nazdávali, že je bohatý a zabili ho.
Zavraždeného nechali ležať na
chodníku a zahrabali ho prievidzskí
občania. 

ZZllaattáá  jjeeddººaa – pamätná je tým,
že sa tu začínal prievidzský chotár.
Za ňou bola bučina, kde prievidzský
občan menom Križan vystaval si
búdy a založil si dielňu na výrobu
dreveného náradia. 

MMaattiiaassoovvoo – je pole, ktoré si
odkúpili menej majetní gazdovia,
poneváč leží ďaleko a je ťažšie
prístupné. Či patrilo dákemu
Matiasovi, nevedia, a tak smysel
názvu je teraz neznámy. 

ZZaa  uulliiccoouu – je pole ležiace južne
od Dlhej ulice. Má časť zvanú
Kamenica, kde je pôda skutočne
kamenistá a vyššie je časť zvaná
Usranec, dôvod tohto pomenovania
nepoznáme. 

Zaujímavé sú i ďalšie, dnes už
nepoužívané názvy: Za kláštorom,
Za svätú Maru,  Niže mesta, Nad
lúčkami, Celiny, Jazarce, Dlhé
zeme, Dubiny, Hrabiny, Za Nitrou,
Hore vodami, Predbôria, Mladý
háj, Drlákovo a ďalšie, ktoré
uvádza kronikár. Žiaľ, lokality,
ktoré označovali, dnes u mnohých
z nich určiť nemožno. 

O. Ď. 

Z mestskej matriky od 25. júna do 30. júla 2010

MMaannÏÏeellssttvvoo  
uuzzaavvrreellii  
ssnnúúbbeennccii::
Branislav Benko 
a Veronika Zaušková
Bohdan Čiscoň 
a Monika Lubiková
Mário Geczy 
a Jaroslava Kopčanová
Tomáš Kucka 
a Petra Borková
Anton Kulich 
a Katarína Drozdová
Peter Matieska 
a Lenka Gramantíková
Ľudovít Matúš 
a Stanislava Sekerešová
Rudolf Mazáček 
a Nina Štefáková
Roman Mendel a Zuzana

Gašparovičová
Peter Múdry 
a Martina Múdra
Radovan Pilch 
a Ivana Pilchová
Marián Podmajerský
a Silvia Holúbková
Marek Polák 
a Veronika Andelová
David Raškov 
a Silvia Mokrá
Tibor Šenkár 
a Paulína Šenkárová
Martin  Šimočko 
a Katarína Korenačková
Roman Števanka 
a Petra Pauličková
Radoslav Zaťko 
a Marina Koržovová

Narodili sa:
Adrian Antal
Jozef Balej
Zdenka Bartoňová
Daniel Dado
Paulína Danková
Alexander Gál
Adriana Hrubá
Jana Huljaková
Adam Kališ
Viktória Kišová
Marianna Kmeťová
Nella Kollárová
Radoslav Líška
Ema Neuschlová
Karol Petráš
Rastislav Petruška
Oliver Polerecký
Liliana Sokolová
David Šlabiar

Petra Vraníková
Tomáš Weis

Opustili nás:
Ľubomír Penčák (54 r.)
Lýdia Bogdanová (62 r.)
Ľuboš Borko (23 r.)
Ján Mihálik (64 r.)
Milan Michale (53 r.)
Juraj Mokrý (58 r.)
Júlia Kršková (94 r.)
Emília Vidová (79 r.)
Mária Dolníková (87 r.)
Ján Málik (90 r.)
Florián Svitok (88 r.)
Valentín Svitok (54 r.)
Jozef Bureš (60 r.)
Terézia Čičmancová (88 r.)
Mária Olšovská (65 r.)
Peter Vysočáni (61 r.)

Vojtech Dobrotka (78 r.)
Zuzana 
Schűhtanczová (96 r.)
Jolana Sedničková (80 r.)
Aurélia Kalmanová (67 r.)
Eleonóra Kytková (84 r.)
Pavel Lupták (74 r.)
Mária Šormanová (69 r.)
Jaroslav Hrdý (62 r.)
Johana Krúpová (83 r.)
Rudolf Pavlík (71 r.)
Karol Hrnčár (67 r.)
František Lukačovič (53 r.)
Jana Sonnbergerová (66 r.)
Mária Ďuricová (83 r.)
Jozef Krausko (76 r.)
Mária Hricková (84 r.)
Kvetoslava Fričová (40 r.)
Dezider Koronczi (83 r.)
Filipína Paninárová (79 r.) 
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KAM DNES...
Nedeºa 1. augusta
17.00 h. Miniatur golf Prievidza 
LETNÁ GITARIÁDA 2010
5. roãník festivalu 
najrôznej‰ích podôb gitary. 
Hrajú: Roman Meãiar & René Lacko
DUO; BONZO & The Resonators
(Peter BONZO Radványi + Julian
Socha (GB) + Stanislav Fakan);
Lokálne Reálie (Martin Îiak 
+ BraÀo Jakubis + Michal Sláma 
+ Tomá‰ Krist); Bereza-Janoãko-
Valansk˘ PROJEKT (Pavol Bereza 
+ BraÀo Valansk˘ + Martin Janoãko)
Vstup voºn˘

·tvrtok 5. augusta
21.00 h. Staré kino 
restaurant Bojnice
Jazz v meste – 3. roãník 
jazz festivalu
GABO JONÁ· TRIO
Gabo Joná‰ - klavír, Ondrej Jura‰i -
trúbka, Juraj Kalász - kontrabas.
Vstupné: 5,- €

Nedeºa 8. augusta
18.00 h Námestie slobody
COUNTRY LIMIT CLUB
Predstavitelia modernej country
– americká country a country
evergreenmi. Koncert v rámci
letného kultúrneho festivalu 
Kam v lete...

·tvrtok 12. augusta
21.00 h. Staré kino restaurant
Bojnice
Jazz v meste – 3. roãník 
jazz festivalu
·TEFAN „PI·TA“ BARTU· 
& JAZZBROTHERS
·tefan Bartu‰ - kontrabas, 
Miroslav Poprádi - altsax, 
Michal Bugala - gitara, ªubomír
·rámek - piano & hosÈ Vladimir
Kostadinovic (Srbsko) - bicie.
Vstupné: 5,- €

Sobota 14. - nedeºa 15. augusta
Námestie slobody
PRIEVIDZSKÉ HODY S BAÎANTOM
14. 8. 15. 00 h. Otvorenie –
MaÏoretky TREND pri CVâ
SPEKTRUM.

15. 30 h. The Kreins
17. 00 h. Anka Repková & Band
18. 00 h. Alone
19. 00 h. Duo Mystique

15. 8. 14. 30 h. 
XIX. HODY PRI DYCHOVKE

Nedeºa 22. augusta
18.00 h. Námestie slobody
GREMMY
Koncert kapely v ‰t˘le Cranberries.
Koncert v rámci letného kultúrneho
festivalu Kam v lete...

Piatok 27. augusta
OSLAVY 66. V¯ROâIA SNP - PRIEVIDZA
14.30 h. - Slávnostné prijatie
pozvan˘ch primátorom mesta
v obradnej sieni MsD
15.30 h. - Pietny akt kladenia vencov
na Námestí slobody v Prievidzi
16.30 h - Pietny akt kladenia vencov
– Pamätník SNP na Banskej
19.00 h - Slávnostné zapálenie Vatry
SNP – Lesopark Prievidza.

Nedeºa 29. augusta
18.00 h. Námestie slobody
EX STOP
Návrat populárnej popovej kapely
80. – 90. rokov. 
Koncert v rámci letného 
kultúrneho festivalu 
Kam v lete...

Kam do kina
Kino Baník Prievidza

29. júla– 9. augusta o 17.30 a 20.00 h.
TWILIGHT SAGA: ZATMENIE
USA, ães. titulky, 120 min., MP-12
Vstupné: 3,00€
Vstupné v pondelok: 2,50 €

12. – 16. augusta o 17.30 a 19.30 h.
MUÎI, âO âUMIA NA KOZY 
USA/VB, 94 min., MP–12
Vstupné: 2,50€
Vstupné v pondelok: 2,00 €

19. – 23. augusta o 17.30 a 19.30 h.
LEGENDA O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI
SR/PR, slov. verzia, 108 min., MP–15
Vstupné: 2,50 €
Vstupné v pondelok: 2,00 €

26. – 31. augusta o 17.30 a 20.00 h.  
SEX V MESTE 2
USA, slov. titulky, 146 min., MP–15
Vstupné: 3,00 €
Vstupné v pondelok: 2,50 €

Amfiteáter Lesopark Prievidza
6. augusta o 21.00 h. 
PREKLIATY OSTROV
USA, slov. titulky, 138 min

7. augusta o 21.00 h.
IRON MAN 2
USA, slov. titulky, 125 min.

13. augusta o 21.00 h.
KÚZELNÁ OPATROVATEªKA 
A VEªK¯ TRESK
USA, ães. dabing, 109 min

14. augusta o 21.00 h.
ROBIN HOOD
USA, slov. titulky, 148 min.

20. augusta o 21.00 h.
VLKOLAK
USA, slov. titulky, 101 min.

Sobota 21. augusta o 21.00 h.
ZELENÁ ZÓNA
USA, slov. titulky, 115 min.

Piatok 27. augusta o 21.00 h.
·KOLA ÎIVOTA
VB, slov. titulky, 95 min.

Sobota 28. augusta o 21.00 h.
A - TEAM
USA, slov. titulky, 118 min.

Kam do prírody
7. 8. 2010 zájazdov˘ autobus,
odchod o 5.00 h. nást. ã. 22
JAKUBINA
Trasa: ATC Raãkova dolina -
Ostredok - Jakubina -Hrub˘ vrch -
ATC Raãkova dolina, nároãné,
prev˘‰enie: 1415 m, 18,8 km.
âlen KST Horná Nitra: 9,35€. 
Neãlen: 10,85 €.
Vedúci podujatia: 
Ján Mikula, 0918 598 785

21. 8. 2010 zájazdov˘ autobus,
odchod o 5.00 h nást. ã. 22
V¯STUP NA KRIVÁ≈
Trasa: Tri studniãky – Pod KriváÀom
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– KriváÀ – Pod KriváÀom – Jamské
pleso – Pod Furkotskou dolinou –
·trbské Pleso, nároãné, 
prev˘‰enie: 1485 m, 16,3 km.
âlen KST Horná Nitra: 10,35€ .
Neãlen: 11,35 € .
Vedúci podujatia: Stanislav Vakula,
0903 575 211

Kam e‰te ... 
KD Necpaly, Prievidza

KaÏd˘ pondelok
18.30 h. – AEROBIK ÎENY,
predcviãuje: ªudmila ·u‰olová
20.00 h. – ZUMBA ÎENY, 
predcviãuje: Irena Sombatyová

KaÏdú stredu
18.30 h. – AEROBIK ÎENY,
predcviãuje: ªudmila ·u‰olová
20.15 h. – ZUMBA ÎENY, 
predcviãuje: Irena Sombatyová

KaÏd˘ ‰tvrtok 
17.30 h. – ZUMBA, 
predcviãuje Doris ZiaÈková

KaÏdú nedeºu
17.30 h. – ZUMBA, 
predcviãuje Doris ZiaÈková
19.00 h. – AEROBIK ÎENY,
predcviãuje ªudmila ·u‰olová

Hornonitrianske múzeum
v Prievidzi
EXPOZÍCIA
Historiae superior nitriensis
Múzejná dokumentácia v˘voja
prírody a spoloãnosti hornej Nitry.

Prázdninové stredy v múzeu -
tvorivé dielne pre prázdninujúcich
‰kolákov s jarmoãn˘m zav⁄‰ením
kaÏdú stredu od 9.00 do 12.00 h.

UZLY A UZLÍKY
4. august 2010
Náramky a iné ozdoby z uzlíkov.

KO·ÍâEK NA DROBNOSTI
11. august 2010
Pletenie ko‰íkov z papiera.

ZVIERATKÁ Z KORÁLOK
18. august 2010
V˘roba zvieratiek z korálok.

NULTÁ HODINA
25. august 2010 
Hra na redaktorov múzejného
ãasopisu

Hornonitrianska kniÏnica 
v Prievidzi
Rozprávkové pondelky 
v kniÏnici
KaÏd˘ prázdninov˘ pondelok 
od 10.00 – 14.00 h. môÏete zaÏiÈ
rozprávkové dobrodruÏstvo. 
Na deti od 5 – 12 rokov ãakajú
literárne súÈaÏe, kvízy, rébusy,
tajniãky, nebudú ch˘baÈ 
ani tvorivé dielne a hlasné 
ãítanie.

Regionálne kultúrne centrum
23. 7. – 27. 8. 2010 
Galéria RKC Regionart
TVÁR âASU – JOZEF JELENÁK
A ªUDMILA JELENÁKOVÁ --   jubilejná
v˘stava z v˘tvarnej tvorby 

Po - pi od 9.00 – 17.00 h.
Vstupné: deti a dôchodcovia 
0,33€, dospelí 0,50 €

Turisticko-informaãná kancelária
Zlatá prievidzská cesta – 
prehliadka mestom
Cena 11,60 € mal˘ okruh 
(1 hod. 30 min.), 
16,60 € veºk˘ okruh (2 hod. 30 min.)
Prehliadky sú na objednávku.
BliÏ‰ie informácie na tel.: 
046/16186 alebo e-mail:
tik@prievidza.sk.

Kam do podniku
4. 8. o 20.00 h. Element music club
RETRO PARTY (reggae)
Caggy (DJ)

11. 8. o 21.00 h. Element music club
SIGNAL FM Mini BASS 
– New Generation – 3. kolo
Si dnb dj a má‰ talent? 
DokáÏ to a zviditeºni sa!

18. 8. o 20.00 h. Element music club
Caggy‘s B- day party

25. 8. o 21.00 h. Element music club
SIGNAL FM Mini BASS – New
Generation – 4. kolo
Si dnb dj a má‰ talent? 
DokáÏ to a zviditeºni sa!

27. 8. o 20.00 h. Element music club
RETRO PARTY (80s)
Caggy (DJ)

0
0
2
8
/1

0
/N

P
D

0
2
8

Obãania, ktorí spæÀajú podmienky na odpustenie alebo zníÏenie

poplatku za komunálny odpad ustanovené vo V‰eobecne záväznom

nariadení mesta Prievidza ã. 86/2005 o miestnom poplatku za komu-

nálne odpady a drobné stavebné odpady (zverejnené na internetovej

stránke mesta) môÏu podaÈ mestu ÏiadosÈ o odpustenie alebo zníÏe-

nie poplatku za komunálny odpad, ktor˘ im bol vyruben˘ na rok 2010,

najneskôr do 31. 10. 2010. Po tomto termíne uÏ mesto Ïiadostiam

o odpustenie alebo zníÏenie poplatku nevyhovie. 

OO ZZ NN AA MM OO ZZ NN AA MM
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Lú‰tite kríÏovku a vyhrajte!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 30. 8. 2010 na adresu redakcie 14 press, spol. s.r.o., Novozámocká 104, 949 05 NITRA

Jedného správneho lúštiteľa odmeníme reprezentatívnou publikáciou Prievidza - mesto nášho srdca.
Výhercom krížovky z čísla 07/2010 je .... Blahoželáme!
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