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Rok 2011 bol na Slovensku jedným z 
najťažších po roku 1990. Primátorka 
prevzala mesto v decembri 2010 s ne-
primeraným dlhom.

Novoročný
príhovor

INFO – STRANA 9

Výhercov vyžrebovala na Námestí slo-
body v Prievidzi primátorka Katarína 
Macháčková 23. decembra minulého 
roka počas tradičného výlovu kaprov.

Veľké vianočné 
žrebovanie

ŠPORT – STRANA 14

Futbalový klub Baník Horná Nitra na 
sklonku uplynulého roka čakala sláv-
nostná chvíľa vo forme krstu svojich 
dvoch autobusov.

Krst 
autobusov

SPRAVODAJSTVO– STRANA 7

Daňové riaditeľstvo SR v súčinnosti s 
Ministerstvom fi nancií SR informovalo 
všetky registrované daňové subjekty o 
závažných zmenách v platení daní.

Nová 
reforma daní

Dekan vysvätil mestský úrad
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Martin Bugár
Poslanec VO č. 3

Narodil sa v roku 1974 a žije 
v Prievidzi na sídlisku Za-
potôčky. Na strednú školu 
dochádzal od roku 1989 
do neďalekých Novák, kde 
aj o štyri roky zmaturoval. 

Ďalším štúdiom pokračoval 
v Bratislave na Obchodnej fa-
kulte Ekonomickej univerzity 
v odbore Komerčné inžinier-
stvo. Štúdium ukončil v roku 
1999, no i po absolvovaní 
školy sa naďalej vzdelával. 
V období rokov 1996 – 2005 
pracoval najskôr ako vedúci 
obchodného úseku a potom 
sa vydal na dráhu samostat-
ne zárobkovo činnej osoby 
vo viacerých oblastiach 
obchodu a služieb. Od roku 
2005 pracuje ako konateľ spo-
ločnosti. Rád pracuje syste-
maticky, individuálne, ale 
tiež sa vie prispôsobiť tímu. 
Otec jedného syna. Z koníč-
kov má rád predovšetkým 
šport, cestovanie a venuje sa 
cudzím jazykom.
Martin Bugár je predsedom 
komisie regionálneho roz-
voja a podnikateľských ak-

tivít, členom komisie daní, 
poplatkov, obchodu, služieb 
a ochrany verejného poriad-
ku. Svojimi skúsenosťami 
z pracovnej oblasti chce 
v Prievidzi pomôcť ku skva-
litneniu života hlavne vo sfére 
obchodu, služieb a podni-
kateľských aktivít. Okrem 
toho je jeho prioritou pomôcť 
v stabilizácii fi nančnej situ-
ácie mesta pri čo najnižšom 
zaťažení obyvateľov. Tiež sa 
chce systematicky podieľať 
na vyriešení kritického stavu 
parkovania na sídlisku Zapo-
tôčky vybudovaním nových 
parkovacích miest. Rovnako 
mu nie je ľahostajný aktuálny 
stav chodníkov a ciest a chce 
prispieť k zlepšeniu aj v tejto 
oblasti.

-vrb, foto: MsÚ

21. 11. 
Stretnutie s vedúcim ekonomického odboru 

ohľadom pripravovaného rozpočtu na rok 
2012,

stretnutie s referentom správy majetku mesta 
ohľadom žiadostí pripravovaných na MsZ,

stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa 
zúčastnilo 8 obyvateľov mesta Prievidza,

stretnutie s obyvateľmi v 7. volebnom obvode 
v KD Hradec.

22. 11.
Vedenie MsR.
23. 11. 
Účasť na školiteľskom cykle Spoločenská 

komunikácia a protokol v Regionálnom kul-
túrnom centre v Prievidzi,

stretnutie so zástupcami Karate klubu FKŠ 
Prievidza,

stretnutie so zamestnankyňou Sociálnej pois-
ťovne ohľadom vykonanej kontroly na MsÚ 
Prievidza,

stretnutie s poslancami vo veci úpravy daní 
a rozpočtu na rok 2012.

24. 11.
Stretnutie so zástupcami neziskovej organi-

zácie Nový domov ohľadom žiadosti o kúpu 
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza,

stretnutie s povereným riaditeľom Zariadenia 
pre seniorov k aktuálnym problémom v Za-
riadení pre seniorov, 

stretnutie s riaditeľom a so zástupcami z Na-
dácie výskumu rakoviny k pripravovanému 
projektu Benefi čný futbalový zápas na rok 
2012,

stretnutie s deťmi z občianskeho združenia 
Domino,

stretnutie s projektovým manažérom z vy-
davateľstva Pettit Press.

25. 11.
Stretnutie s vedúcou odboru územného plá-

novania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP 
ohľadom aktuálnych problémov vo výstavbe.

28. 11.
Rokovanie so štatutárnym zástupcom Regio-

nálneho obchodného centra, s. r. o., v súvislosti 
s dostavbou budovy ROC (tzv. Titaniku) 
v centre mesta,

rokovanie s vedúcou odboru školstva a sta-
rostlivosti o občana ohľadom pripravovanej 
koncepcie školstva,

pracovné stretnutie s prvým podpredsedom 
vlády a ministrom dopravy, výstavby a regio-

 nálneho rozvoja SR Jánom Figeľom.
29. 11.
Vedenie MsZ.
30. 11.
Rokovanie so štatutárnymi zástupcami spo-

ločnosti TEZAS, s. r. o., k riešeniu zmluvného 
vzťahu medzi mestom a spoločnosťou v roku 
2012,

stretnutie s poslancom z volebného obvodu 
č. 3 o aktuálnych problémoch volebného 
obvodu,

účasť na slávnostnej akadémii pri príležitosti 
55. výročia Materskej školy na Ulici P. Be-
nického, ktorá  sa konala v KaSS Prievidza.

1. 12.
Stretnutie s vedúcim referátu pre strategický 

rozvoj mesta vo veci projektu realizovaného 
z fi nančných prostriedkov EÚ na rekonštruk-
ciu III. ZŠ na Ulici Sama Chalupku,

stretnutie s vedúcou odboru školstva a sta-
rostlivosti o občana ohľadom otázky prípravy 
vyradenia navrhovaných základných škôl 
zo siete škôl,

stretnutie s vedúcim právnej kancelárie ohľa-
dom otázky predaja nehnuteľného majetku 
mesta.

2. 12.
Stretnutie so zástupcom FC Baník Horná 

Nitra,
stretnutie s vedúcou odboru územného plá-

novania, stavebného poriadku, výstavby 
a ŽP o aktuálnych problémoch v stavebnom 
poriadku.

5. 12.
Vedenie porady primátorky s vedúcimi za-

mestnancami mesta a Mestského úradu,
rokovanie s vedúcou odboru školstva a sta-

rostlivosti o občana ohľadom otázky prípravy 
vyradenia navrhovaných základných škôl 
zo siete škôl,

rokovanie so zástupcom súkromnej ZŠ a MŠ 
o možnostiach prenájmu priestorov v budo-
vách ZŠ navrhovaných na vyradenie zo siete 
škôl,

stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa 
zúčastnilo 8 obyvateľov mesta Prievidza,

účasť na podujatí Mikuláš na námestí.

6. 12.
Vedenie MsR,
 rokovanie s vedúcim ekonomického odboru 

o spôsobe určenia podielovej dane vo vzťahu 
k počtu obyvateľov.

7. 12.
Rokovanie so zástupcom spoločnosti Jaspol 

export-import, s. r. o., o ponuke verejného 
osvetlenia pre mesto Prievidza,

rokovanie s riaditeľkou KaSS o možnostiach 
prenájmu kultúrno-spoločenskej sály v objekte 
Titanic,

pracovné stretnutie ohľadom vydania pripravo-
vanej prievidzskej monografi e so spoluautormi 
Barborou Matákovou a Lukášom Grešnerom,

stretnutie so štatutárnym zástupcom nemec-
kého akcionára spoločnosti PTH, a. s.,

 stránkový deň primátorky mesta, preložený 
zo dňa 28. 11. 2011, ktorého sa zúčastnilo 7 
obyvateľov mesta Prievidza,

pracovné stretnutie poslancov MsZ ohľadom 
problematiky vyradenia základných škôl 
v meste Prievidza zo siete škôl.

8. 12.
Stretnutie s povereným riaditeľom k aktuálnym 

problémom v Zariadení pre seniorov,
účasť na rokovaní regionálnej rady ZMOHN,
stretnutie so zástupcom FC Baník Horná 

Nitra ohľadom pripravovaného odovzdávania 
autobusov a ihriska s umelou trávou,

účasť na vianočnom posedení Vianoce seniorov 
v dennom centre Bôbar.

9. 12.
Riadna dovolenka.
12. 12.
Rokovanie so zástupcami Rady školy III. ZŠ 

na Ulici Sama Chalupku,
stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa 

zúčastnilo 8 obyvateľov mesta Prievidza.
13. 12.
Vedenie MsZ,
účasť na otvorení Vianočných trhov 2011 

na Námestí slobody.
14. 12.
Účasť na zastupiteľstve TSK,
rokovanie na úrovni vedenia mesta o príprave 

strategických zámerov na rok 2012.
15. 12.
Stretnutie s konateľom spoločnosti UNIPA, 

s. r. o., ohľadom schváleného projektu spo-
platnenia parkovania v centre mesta a otázky 
jeho realizácie,

stretnutie s architektom mesta k aktuálnym 
problémom v oblasti územného plánu,

 stretnutie s vedúcou odboru územného plá-
novania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP 
k sťažnosti podanej zo strany obyvateľa mesta 
Prievidza,

účasť na Vianočnom benefi čnom koncerte.
16. 12.
Stretnutie so zástupcami Olympijského klubu 

Prievidza vo veci ďalšej spolupráce medzi 
mestom a klubom,

stretnutie s miestnym zástupcom Slovenskej 
komory stavebných inžinierov,

stretnutie so záujemcom o bytovú výstavbu 
na Slnečnom nábreží v meste Prievidza,

účasť na vianočnom večierku, organizovanom 
občianskym združením Domino.

19. 12.
Pol dňa riadnej dovolenky,
stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa 

zúčastnilo 8 obyvateľov mesta Prievidza.
20. 12.
Stretnutie so zriaďovateľom súkromnej ZŠ 

a MŠ v Prievidzi,
stretnutie so zástupcom Mládežníckeho bas-

ketbalového klubu Prievidza,
 stretnutie so zástupcom odborov pri MsÚ 

o Kolektívnej zmluve na rok 2012,
pracovná návšteva štúdia RTV Prievidza – 

nakrúcanie novoročného príhovoru.
21. 12.
Účasť na výberovom konaní na miesto splno-

mocnenca pre etiku a protokol,
rokovanie s riaditeľkou KaSS o príprave Sil-

vestra a mestského plesu,
 účasť na slávnostnom odovzdávaní nových 

autobusov a ihriska s umelou trávou, ktoré 
organizoval FC Baník Horná Nitra.

22. 12.
 Stretnutie so zástupcom spoločnosti Priem-

stav, a. s.,
stretnutie so zástupcom spoločnosti 

OSP, a. s.,
stretnutie so zástupcami spoločnosti Unipharma 

– 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť,
účasť na vianočnom večierku neziskovej 

organizácie Nový domov.

Každý podielový spolu-
vlastník sa v rozsahu svojho 
spoluvlastníckeho podielu 
pomerne podieľa na všet-
kých právach a povinnos-
tiach spojených s vlastníc-
tvom spoločnej veci. Ak 
si spoločná vec vyžaduje 
vynaloženie nákladov na jej 
nevyhnutnú údržbu a opra-
vy, sú všetci podieloví spo-
luvlastníci povinní prispieť 
na úhradu takýchto nákla-
dov v pomere podľa veľkos-
ti svojich spoluvlastníckych 
podielov. To, samozrejme, 

platí iba za predpokladu, 
že sa podieloví spoluvlast-
níci nedohodnú inak. Najmä 
situácia, ak spoločnú vec 
užíva celú iba jeden zo spo-
luvlastníkov, je spravidla dô-
vodom pre to, aby tento 
spoluvlastník aj sám znášal 
všetky náklady na opravy 
a údržbu spoločnej veci, 
obzvlášť, ak ide o vynalo-
ženie nákladov spojených 
s odstránením opotrebenia 
spoločnej veci spôsobené-
ho bežným užívaním. Iná je 
situácia v prípade úhrady 

nákladov vynaložených 
napr. na  rekonštrukciu 
spoločnej veci, ktorá nie je 
úplne nevyhnutná. Takáto 
rekonštrukcia je spravidla 
spojená s nemalým zhodno-
tením spoločnej veci (a teda 
všetkých spoluvlastníckych 
podielov, vrátane podielov 
patriacich spoluvlastníkom, 
ktorý vec neužívajú), preto 
na úhrade takýchto nákla-
dov by sa mali podieľať všet-
ci spoluvlastníci spoločnej 
veci.

Vážení čitatelia! Aj v novom roku budeme pokračovať uverejňovaním 
tejto rubriky. Preto i naďalej môžete posielať primátorke Kataríne Ma-
cháčkovej svoje otázky. Spôsob zostáva tiež nezmenený – pošlite ich 
na adresu redakcie Novinky alebo na e-mailovú adresu zodpovednej 
redaktorky. 
Sme traja súrodenci pre dedičské konanie po jednej tretine 

z domu. Dom ale užíva iba brat. Sme povinní na údržbu a opravu 

domu prispievať nejakou sumou, keďže dom užíva iba on sám?

Vy sa pýtate, primátorka odpovedá

november – december 2011
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Predstavujeme

Zvolili si periodicitu vysielania
Téma možností vysielania prievidzského mestského rozhlasu odznievala 

pravidelne v požiadavkách i sťažnostiach obyvateľov mesta. Preto sa jeho 

vedenie rozhodlo zapojiť verejnosť do tvorby vysielacieho harmonogramu.

V 22. čísle našich Noviniek si každý čitateľ našiel anketu, kde boli navrhnuté 
variácie vysielania mestského rozhlasu v Prievidzi. 

Vybrať ste si mohli zo štyroch možností: 

vysielanie trikrát v týždni – pondelok, streda, piatok o 16.00 hod.,
vysielanie dvakrát v týždni  –  utorok a piatok o 16.00 hod.,
vysielanie jedenkrát v týždni  – vo štvrtok o 16.00 hod.,
vysielanie denne počas pracovných dní.

Vami zvolenú možnosť ste zakrúžkovali a kupón vhodili do schránky v priestoroch 
mestského úradu alebo redakcie, prípadne ste svoju voľbu vložili do e-mailu.
Na základe zozbieraných odpovedí čitatelia a obyvatelia Prievidze rozhodli 
o tom, že mestský rozhlas bude vysielať jedenkrát v týždni, vo štvrtok o 16.00 
hodine. Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme za spoluprácu.

-vrb



3SPRAVODAJSTVO

Rok 2011 bol na Slovensku 
jedným z najťažších po roku 
1990. Ako nová primátorka 
som v decembri 2010 prevzala 
mesto s neprimeraným dl-
hom. Dlh mesta a mestských 
spoločností predstavoval 
k 1. januáru 2011 viac ako 
15 miliónov eur. Prievidza 
dostala v roku 2011 prostred-
níctvom podielových daní 
od štátu na celý rok len 10 
miliónov 700-tisíc eur, čo je 
takmer o 100-tisíc menej, ako 
bol počiatočný predpoklad. 
Samospráva ostala nedofi -
nancovaná. Napriek ťaživej 
ekonomickej situácii sa nám 
podarilo znížiť dlh mesta 
takmer o 850-tisíc eur oproti 
roku 2010.
Pri rozhodovaní, akým spô-
sobom chcem pracovať a stáť 
v čele Prievidze, som musela 

zobrať do úvahy nepríjemný 
argument. Patríme do skupiny 
najviac zadlžených miest Slo-
venska. Mala som na výber 
dve cesty. Prvá, ktorá sa zdala 
byť oveľa jednoduchšia, zna-
menala pokračovať v trende 
ďalšieho zadlžovania. Dru-
há cesta znamenala bojovať 
s rastúcou zadlženosťou a ne-
efektívnym vynakladaním 
zverených prostriedkov.
Daňou za logicky správnu 
cestu bol rad nepopulárnych 
opatrení. Spolu s vedením 
mesta, jeho zamestnancami 
a väčšou časťou zastupiteľstva 
som si vybrala druhú – ne-
populárnu cestu, ktorá mala 
pochopiteľne aj nepríjemné 
stránky. Tak tomu bolo aj 
v prípade môjho rozhodnutia 
zoštíhliť aparát Mestského 
úradu. Bolo prepustených 
takmer 40 zamestnancov, 
väčšina z organizačných dô-
vodov. Niektorí museli odísť 
z dôvodu neprofesionálneho 
prístupu k práci alebo neprija-
teľnému postoju k hospodáre-
niu s mestskými fi nanciami.
Zrušili sme množstvo zmlúv, 
zaťažujúcich mesto nevýhod-
nými podmienkami. Týmito 
opatreniami sme ušetrili pri-
bližne 920-tisíc eur v porov-

naní s rokom 2010, pričom 
v tejto sume nie sú zahrnuté 
úspory získané kontrolou 
a dôsledným dodržiavaním 
objednávkového systému 
u fi rmy TEZAS, s. r. o.
Zmena cien cestovného 
a úprava grafi konu tiež sme-
rovala k pozitívnemu zní-
ženiu fi nančného zaťaženia 
rozpočtu. Na miestnu hro-
madnú dopravu doplácame 
z mestského rozpočtu sumou 
približne jeden  milión eur 
ročne.
Po dlhých prípravách a opa-
kovanom prehodnocovaní 
boli schválené zmeny v da-
ňovom zaťažení obyvateľov 
a schválený projekt spoplatne-
nia parkovania v centre mesta. 
Projekt parkovania už v roku 
2012 zabezpečí, okrem zdy-
namizovania dopravy, aj ďalší 

príjem do mestskej pokladne. 
Finančný efekt z nového spô-
sobu parkovania bude použitý 
v prvom rade na budovanie 
nových parkovacích miest. 
Treba pritom zdôrazniť, 
že v Prievidzi ideme inou 
cestou ako v mnohých slo-
venských mestách. Prievidza 
neprenajme svoje parkoviská 
súkromným fi rmám. Parko-
vanie zostáva v rukách mesta, 
čím si zachová možnosť vply-
vu vo svoj prospech.
Zrušenie dvoch základných 
škôl bolo najviac komuniko-
vaným opatrením v závere 
roka. Stále je sprevádzané 
emóciami. Tie, bohužiaľ, 
u niektorých obyvateľov 
prevyšujú nad racionálny-
mi argumentmi, ktoré boli 
podkladom pre rozhodova-
nie poslancov. Veď pokles 
o viac ako 1 400 žiakov oproti 
roku 2005 znamená aj vý-
razný pokles dotácií od štátu 
na originálne kompetencie. 
Nepopulárne rozhodnutie pri-
nesie úsporu v rozpočte každý 
rok približne 200-tisíc eur. 
Tieto fi nancie v budúcnosti 
pomôžu ostávajúcim školám 
a konečne budeme môcť naše 
vzdelávacie inštitúcie aj opra-
vovať a zveľaďovať.

O objektívnosti hodnotenia 
vlastnej práce možno po-
chybovať, ale všetky racio-
nalizačné kroky prievidzskej 
samosprávy od januára 2011 
boli ohodnotené nezávislou 
britskou agentúrou Moo-
dy ś. Renomovaná zahraničná 
agentúra zlepšila rating – hod-
notenie ekonomického vývo-
ja Prievidze z negatívneho 
na stabilný. Pre nás všetkých 
je práve toto hodnotenie naj-
lepším dôkazom zodpovednej 
politiky súčasného vedenia 
mesta. Nechceme ísť cestou 
Grécka a naše, už tak zadlže-
né mesto utápať v ďalších dl-
hoch, ktoré by museli splácať 
ešte deti našich detí.
Výsledkom pozitívnych sna-
žení bola aj návšteva prezi-
denta Slovenskej republiky 
Ivana Gašparoviča či prvého 

podpredsedu vlády Jána Fige-
ľa. Ten nám objasnil zámery 
vlády pri riešení problému 
obchvatu Prievidze i budo-
vaní rýchlostnej komuniká-
cie smerom na Trenčín. Oba 
rozsiahle investičné plány 
začínajú nadobúdať reálne 
kontúry. Chcem zdôrazniť, 
že o výstavbu obchvatu mesta 
sa bezúspešne snažili pred-
chádzajúci primátori viac ako 
20 rokov. Dnešné vedenie 
mesta docielilo začatie vý-
stavby už po roku od nástupu 
do funkcií.
Aj v zložitom období sme 
však robili všetko preto, aby 
bol život v meste Prievidza 
kvalitný a približujúci sa k ži-
votu v moderných mestách. 
Na zimnom štadióne bol rea-
lizovaný a spustený bezpečný 
a moderný systém chlade-
nia. Prostredníctvom dcér-
skej spoločnosti UNIPA sme 
osvetlili dva najfrekventova-
nejšie priechody pre chodcov. 
Také, akými sa môžu pýšiť 
iba niektoré mestá na Slo-
vensku – Bratislava, Košice 
a Trnava. A nebudú posledné. 
Veľmi pozitívne vnímam 
pôsobenie zástupcu mesta 
v spoločnosti Prievidzské 
tepelné hospodárstvo. Spo-

ločnými silami sa nám po-
darilo pre rok 2012 znížiť 
cenu tepla pre odberateľov 
z centrálneho zdroja. Sme asi 
jediné mesto na Slovensku, 
ktoré sa môže pochváliť ta-
kýmto úspechom v čase, keď 
ceny energií, a najmä plynu, 
rastú. Prievidza je v tomto 
celoslovenskou výnimkou. 
Pokles ceny tepla bude pre do-
mácnosť znamenať až 60 eur 
ročne. 
Keď sme pred rokom nastupo-
vali do funkcií, futbal v Prie-
vidzi prežíval zlé časy. Dnes 
s radosťou a pýchou sledujeme 
úspechy nového klubu a evi-
dujeme prospešnú spoluprácu 
s mestom. Tá sa zhmotnila aj 
vo výmene trávnika na štadió-
ne či v zabezpečení nového 
umelého trávnika na cvičnom 
ihrisku pri Základnej škole 

na Ulici energetikov. Verím, 
že vďaka tomuto klubu sa 
do Prievidze vráti vyššia fut-
balová liga. Finančná podpora 
mesta smerovala výhradne 
k mládežníckym športovým 
klubom rôznych zameraní, 
od basketbalistov, hokejis-
tov, futbalistov, volejbalistov 
a podporili sme i ďalšie špor-
tové aktivity. Pre budúci rok 
sme pripravili nové možnosti 
fi nancovania mládežníckeho 
športu prostredníctvom centra 
voľného času.
Ešte stále sme v priebehu roka 
riešili pozostatky záplav z 15. 
augusta 2010. Na jar bola zre-
konštruovaná lávka pri Sta-
vomontážach v hodnote viac 
ako 85-tisíc eur. Vodný ži-
vel poškodil aj oporný múr 
na križovatke ulíc Matice slo-
venskej a Nábrežia svätého 
Metoda. Opravu sme zabez-
pečili v celkovej hodnote viac 
ako 100-tisíc eur. Na jeseň 
nám evidovaní nezamestnaní 
pomohli cez osobitný projekt 
očistiť brehy riek na území 
mesta v rámci preventívnych 
protipovodňových opatrení.
Nový šat i tvár dostáva po-
stupne pešia zóna na Ulici 
Andreja Hlinku. Jej rekon-
štrukciu realizujeme zo štruk-

turálnych fondov Európskej 
únie a výsledkom bude ďalšie 
skrášlenie centra mesta.
Na podnet viacerých oby-
vateľov sme vrátili tržnicu 
na pôvodné miesto do centra, 
čím sme docielili návrat k tra-
díciám klasického predaja 
záhradkárov formou predaja 
z dvora. Tu chcem osobitne 
poďakovať za pomoc a ústre-
tovosť piaristom, rádovým 
sestrám i dekanovi našej 
farnosti.
Plne si uvedomujem potre-
bu mnohé veci vybudovať, 
vylepšiť a skrášliť. Na to je 
potrebné veľa úsilia, práce, 
rokovaní, projektov, ale i dob-
rej vôle, spolupráce, ochoty 
i tolerancie.
Využívam túto príležitosť 
na poďakovanie sa všetkým 
tým obyvateľom, poslancom 
mestského zastupiteľstva, 
zamestnancom mestských 
obchodných spoločností 

a zamestnancom mesta, ktorí 
akoukoľvek formou a mie-
rou prispeli k zveľadeniu 
Prievidze.
Rok 2011 bol mimoriadne 
náročný pre mňa i pre mesto 
Prievidza. Pre mňa najťažším 
nebol priamy riadiaci výkon, 
ale tlaky zo strany ľudí, ktorí 
stratili príjem z mesta alebo 
vplyv na chod mesta a neve-
dia sa s tým zmieriť. Zmieriť 
s tým, že sa už nedajú veci 
dohodnúť. Pre mňa totiž ne-
existuje žiadny iný záujem 
ako záujem obyvateľov mesta. 
Niektorí to nepochopili, iní 
stále neveria a keď nemôžu 
už nič iné, tak podkladajú po-
lená pod nohy. Neprajníci sa 
vyhrážajú rôznymi útokmi – 
osobnými, verbálnymi aj me-
diálnymi, s cieľom ublížiť mi 
a zdiskreditovať moju osobu 
tak, ako to skúšali pred voľ-
bami. Som však človek zása-
dový a neustúpim zo svojich 
postojov a princípov.
Vážení spoluobčania, ubez-
pečujem vás, že vykonávam 
svoj mandát zodpovedne 
a podľa najlepšieho vedomia 
a svedomia. Iba zodpovedným 
a racionálnym vedením a rie-
šením vecí verejných môžeme 
zabezpečiť rozvoj investícií 

v meste a zároveň predísť si-
tuácii, ktorá tu reálne hrozila 
a stále hrozí – nútená správa. 
Čas určite ukáže a potvrdí 
správnosť mojich krokov 
a rozhodnutí.
A preto vyzývam všetkých 
ľudí dobrej vôle k spoluprá-
ci! Veď budúcnosť mesta je 
hlavne v rukách obyvateľov, 
poslancov, podnikateľských 
subjektov či živnostníkov, 
ktorí v Prievidzi žijú, pracujú 
a pôsobia.
Do roku 2012 si dávame 
predsavzatia a záväzky, ktoré 
smerujú k postupnému pretvo-
reniu nášho mesta na mesto 
moderné, mesto, ktoré bude 
napredovať vo svojom rozvoji, 
a mesto, ktoré sa bude výraz-
ným spôsobom skrášľovať. 
Ako dôkaz týchto slov uvá-
dzam len niektoré projekty, 
ktoré máme pripravené a ide-
me realizovať: veľkokapa-
citné parkovisko na Ulici M. 

Rázusa v časti Zapotôčky, 
projektovú dokumentáciu 
na spojovací chodník medzi 
časťou Necpaly a sídliskom 
Kopanice, projektovú doku-
mentáciu nového cintorína či 
rekonštrukciu parku pred Úra-
dom práce.

Vážení spoluobčania,
zo srdca vám prajem, aby aj 
vaše osobné bilancovanie bolo 
čo najpozitívnejšie. Všetci 
si uvedomujeme zložitosť 
dnešných časov. O to viac 
a úprimnejšie chcem popriať 
každému najmä pokoj. Po-
koj do rodín i pracovných 
kolektívov.
Do nového roka 2012 želám 
obyvateľom Prievidze viac 
krajších dní ako tých horších,
viac lásky ako nenávisti, viac 
hojnosti a radosti ako smútku 
a trápenia. Želám všetkým 
pevné zdravie a veľa úspechov 
v pracovnom i osobnom živo-
te. Spoločne si želajme dobré 
medziľudské vzťahy naplnené 
láskou, pretože láska je zák-
ladom všetkého okolo nás.
Požehnaný a úspešný rok 
2012!

-Katarína Macháčková,
primátorka mesta Prievidza, foto: vrb

nie je fyzicky možné byť s každým z vás osobne, preto využívam možnosť pozdraviť a prihovoriť sa vám prostredníctvom 
tlače a aspoň stručne urobiť bilanciu činnosti samosprávy za rok, s ktorým sme sa defi nitívne rozlúčili.

Vážení spoluobčania, milí Prievidžania,

Počas roka primátorka prijala v obradnej sieni niekoľko osobností. Medzi nimi i najlepších žiakov. K MDD boli otvorené štyri nové detské ihriská.
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Stalo sa už tradíciou, 
že svätá omša, ktorá sa 
koná na sviatok Troch 
kráľov v prievidzskom 
kostole Najsvätejšej Tro-
jice a Nanebovzatia Panny 
Márie, je venovaná mestu 

Prievidza za silu a múdre 
rozhodnutia jeho vedenia 
počas nového roka. Stalo 
sa tak i tentoraz a z kostola 
všetci zúčastnení mestskí 
predstavitelia pokračovali 
do priestorov Mestského 

domu, kde sa v obradnej 
miestnosti uskutočnila 
modlitba dekana prievidz-
skej farnosti Martina Dada. 
Tá bola zavŕšená vysväte-
ním priestorov Mestského 
domu i úradu a neformál-

nym spoločným stretnutím 
s vedením a poslancami 
mestského zastupiteľstva. 
„Modlili sme sa za Prievi-
dzu, za duchovné požehna-
nie, vedenie a správu mesta, 
čo považujem za veľmi dô-
ležité,“ povedala primátorka 
a pokračovala, „v nedávnej 
minulosti som dostala sms 

správu v znení: ‚Je ťažké 
robiť ťažké rozhodnutia, ale 
ťažšie je ich robiť bez Pána.‘ 
Toto je vec, ktorú cítim veľ-
mi často, a verím, že Pán 
Boh mi pomáha, a prosím 
ho o to, aby rozhodnutia 
boli správne a spravodlivé.“

Symbol
Martin Dado na tejto mi-
lej slávnosti v súvislosti 
so znakom anjela v prie-
vidzskom erbe, okrem iné-
ho, povedal: „V posledných 
dňoch roka som dostal list 
od heraldika, keďže ne-
bohý otec biskup Baláž 
pri reorganizácii diecéz 
dal prerobiť aj nové sym-
boly. Heraldici mi napísa-
li, že je veľmi netradičné 
a ešte sa s tým nestretli, 
aby farnosť a mesto malo 
rovnaký symbol. U nás je to 
skutočnosť, že prievidzská 
fara aj mesto majú rovna-
ký symbol v znaku, a tak 
som skúmal, čo je za tým.“ 
Počas zbierania informácií 
v tejto veci dekan prišiel 
na skutočnosť, že v roku 
1783 darovalo mesto far-
skému kostolu anjela, ktorý 
tam dodnes visí, ba dokonca 
pod ním skladali svoj sľub 
starostovia a primátori, 
aby tak aj verejne vyznali, 
že chcú svoju prácu veno-

vať predovšetkým ľuďom 
a Bohu pre dobro a slávu. 
„Myslím si, že to je správ-
na cesta,“ povedal Martin 
Dado a dodal, „už z tohto 
je zrejmé a Prievidžania 
to vždy tušili, že musíme 
ísť ruka v ruke.“ A preto 
zaželal všetkým, aby ich 
spájal Boží duch, aby mali 
zo svojich rozhodnutí ra-
dosť a aby aj pri spätnom 
pohľade mohli povedať, 
že to bolo správne.

Spolupráca
Primátorka tiež pripome-
nula skutočnosť, že počas 
minulého roka pociťovala 
veľký posun aj vo vzťahoch 
mesta a fary, kde sa poda-
rilo realizovať viac zau-
jímavých a Prievidžanom 
prospešných vecí. Tiež vy-
jadrila presvedčenie, že aj 
v budúcnosti nájdu spôsob, 
ako si vzájomne pomáhať. 
V závere svojho príhovoru 
vyslovila Martinovi Dadovi 
i poslancom úprimnú vďa-
ku za pomoc a spoluprácu 
počas uplynulého obdobia 
a rovnako i nádej do nového 
roka, aby sa mesto uberalo 
správnym smerom.

-vrb, foto: autorka

Trojkráľová svätá omša venovaná Prievidzi a následné vysvätenie priestorov mestského 
úradu i domu budú mestu pomáhať aj počas tohto roka.

Dekan vysvätil mestský úrad

Je to ako začarovaný kruh. 
Vaše dieťa sa doma učí dlhé 
hodiny, ale jeho výsledky 
v škole tomu rozhodne ne-
zodpovedajú. Akoby vôbec 
nechápalo, čo číta, nieto ešte, 
aby dokázalo text pretlmočiť. 
Nakoniec vám nezostane nič 
iné, ako doma denne naštu-
dovať niekoľko predmetov 
a znovu ich dieťaťu tlmočiť. 
Ono to nevadí v prípade, 
že trénujete na pozíciu učiteľa 
základnej školy. Keď sú však 
vaše ambície len trochu iné, 
zrejme vás niekoľkohodinová 
denná strata nadšením akurát 
nenapĺňa.

Zázrak? Asi áno
Študent, 14 rokov: „Čo som 
v škole nepochopil za 5 hodín, 
aj keď som popísal 15 stránok, 
pochopil som v Basicu za 10 
minút (popísal som 2 riadky).“
Pani N.: „Michal je ťažký dys-
lektik, dysgrafi k, dyskalku-
lik s diagnózou LMD. Ťažko 
sa sústreďuje, má výchovné 
problémy a problémy s uče-
ním. Vyskúšali sme všetky 
možné prostriedky (terapie, 
domáci učiteľ atď.), bohužiaľ, 

s chabým výsledkom. A zrazu 
sa stal zázrak. Objavili sme 
Basic a učiteľku, ktorá má vý-
nimočné schopnosti. Počas 
letného intenzívneho kurzu 
sa Michal zlepšil zázračne: 
plynulo číta, v písaní používa 
diakritiku, ktorú predtým úpl-
ne zabúdal. Najväčšiu radosť 
mi urobil, keď cca po dvoj-
týždennej terapii som ho našla 
doma s knihou v ruke, ktorú 
čítal už hodinu a prelúskal 
prvých 30 strán. Teraz vidím 
syna spokojného a šťastného. 
Ďakujeme!!!“

Desiatky strán popísaných 
podobnými odkazmi môžete 
nájsť vo všetkých pobočkách 
Basic na Slovensku. Žeby ozaj 
existovala alternatíva denného 
únavného doučovania? Znie to 
skoro ako zázrak. Basic pomá-
ha deťom a študentom akého-
koľvek veku zvládať problémy 
s čítaním, písaním či pravopi-
som pomocou špecializova-
ného individuálneho doučo-
vania. Na základe doterajších 
výsledkov sa zdá, že i tieto 
deti majú šancu zaradiť sa 
medzi úspešných študentov 

a zaistiť si tak uplatnenie v ži-
vote. Študijné centrum Basic 
vo svojom programe používa 
špeciálnu študijnú technoló-
giu, ktorá odhaľuje konkrét-
ne prekážky, na ktoré môže 
študent počas štúdia naraziť, 
a naučí ho, ako ich zvládať. Nie 
je náhoda, že študijnú techno-
lógiu vymyslel človek, ktorý 
ju potreboval každý deň. Bol 
to fi lozof, vedec, spisovateľ, 
cestovateľ – pán L. Ron Hub-
bard. Na základe výsledkov 
z použitia tejto technológie za-
ložili vysokoškolskí profesori 
v USA pred 32 rokmi nezis-
kovú organizáciu pod názvom 
Aplikovaná scholastika (v pre-
klade Praktický vzdelávací 
systém). V rámci Aplikovanej 
scholastiky teraz používajú 
technológiu vo viac ako 600 
školách a vzdelávacích or-
ganizáciách po celom svete. 
Veríme, že tento program si 
nájde cestu v dohľadnej dobe 
i do našich základných škôl. 
Ale, vďaka bohu, vy, my si 
môžeme nájsť cestu k nemu.

-Iva Nováková

Možno je vám to dôverne známe. Navzdory krásnym veciam, ktoré čítate v študijnom 
pláne svojho dieťaťa, realita je taká, že jeho hendikep v škole nikoho nezaujíma. 
Dyslektik, dysgrafi k či majiteľ inej podobnej poruchy? Pre učiteľov proste hlupák, 
ktorý pomaly číta a ešte pomalšie chápe.

Dyslektik neznamená hlupák
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27. 12. 2011
Kamere neušiel
3.05 hod. Kamera MKS zaznamenala 
muža, ktorý zo zaparkovaného motorového 
vozidla vzal ozdobný kryt kolesa, opako-
vane ho hodil o zem a potom odhodil. Vy-
slaná hliadka MsP zistila, že podozrivým 
z priestupku je D. V. (1990) z Prievidze, 
ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu 
a uvedené konanie najprv popieral. Až 
po chvíli sa ku skutku doznal a prísluš-
níkom MsP ukázal, kde kryt kolesa od-
hodil, a nepoškodený ho vrátil na vozidlo, 
z ktorého ho predtým odcudzil. Svoje 
správanie oľutoval a ako motív uviedol 
predchádzajúce požitie alkoholu. 

Ani v krčme nemusí byť 
vždy bezpečne
21.40 hod. Mladík s priateľ-
kou sedel v pohostinstve, kde 
sa stal terčom útoku iného 
podnapitého zákazníka. Ten 
po ňom bezdôvodne hodil prázd-
ny pohár, no vzhľadom na svoj stav 
ho netrafi l a nespôsobil mu žiadnu ujmu 
na zdraví. Privolaní príslušníci MsP zistili, 
že podozrivým z úmyselného narušenie 
občianskeho spolunažívania hrubým sprá-
vaním je J. J. (1959) z Prievidze, ktorému 
bola na mieste uložená bloková pokuta.

29. 12. 2011
Obava so šťastným koncom
21.00 hod. Obyvateľ mesta oznámil, 
že jeho syn od rána neotvára dvere na svo-
jom byte, kde má kľúče vo dverách a ne-
berie telefón. Z tohto dôvodu majú obavu 
o jeho život a zdravie. Za asistencie MsP 
príbuzní osoby jeho byt otvorili. Mladík 
ležal a spal v posteli, pričom bol iba zjavne 
pod vplyvom alkoholu.

30. 12. 2011
Smutný nález
7.50 hod. Obyvateľ mesta oznámil, 
že vo dvore bytového domu pod scho-
diskom zadného vchodu leží na zemi 
neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste 
zistila, že išlo o bezprístrešného M. K. 
(1973) z Prievidze, ktorý už nejavil známky 
života. Na miesto bol privolaný lekár aj 
hliadka OO PZ Prievidza.

31. 12. 2011
Napádal tých, čo mu prišli pomôcť
13.45 hod. Hliadka MsP na základe 
požiadavky dispečingu RZP preverila 

oznámenie o zranenej osobe, ležiacej 
na verejnom priestranstve. Išlo o V. 

O. (1959) z Prievidze, ktorý bol 
zjavne pod vplyvom alkoholu 
a v oblasti tváre mal krváca-
júce zranenie. Z dôvodu agre-
sívneho správania zraneného 

musela hliadka MsP vykonať 
záchranárom asistenciu pri jeho 

prevoze na ošetrenie. Vec je v riešení 
MsP.

1. 1. 2012
Hlavou proti výkladu
7.20 hod. Obyvateľ mesta našiel na par-
kovisku pred obchodnou prevádzkou 
opitého mladíka, ležiaceho na zemi. 
Keď ho prebral, ten sa rozbehol smerom 
k prevádzke, narazil hlavou do výkladu 
a opäť skončil na zemi. Privolaná hliadka 
MsP zistila, že išlo o V. K. (1994), ktorý 
sa ešte pred príchodom záchranárov sti-
hol vymočiť na verejnom priestranstve. 
Priestupkom na úseku verejného poriadku 
sa zaoberá MsP.

-Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza
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Z mestskej matriky

od 1. do 31. decembra 2011

Štefan Gašparík, 78 r.
Irena Madajová, 74 r.
Emília Pilchová, 76 r.
Veronika Teplá, 76 r.
Mária Chvojková, 67 r.
Zuzana Zbiňovcová,  55 r.
Marta Hasáková, 55 r.
Peter Tršo, 50 r.
Radovan Vančo, 16 r.
Jana Homolová, 72 r.
Jaroslav Jeleň, 42 r.

Agnesa Kolovrátová, 82 r.
Jozef Mauer, 64 r.
Juraj Pasovský, 78 r.
Ing. Pavel Kováč, 85 r.
Anna Líšková, 87 r.
Anna Töröková, 79 r.
Jozef Ozorovský, 74 r.
Etela Šturcelová, 90 r.
Jozef Šimko, 90 r.
Jaroslav Zelenák, 53 r.
Anton Borko, 60 r.

Milan Čavojský, 63 r.
Zuzana Kubišová, 88 r.
Helena Beňová, 76 r.
Mária Bačová, 65 r.
Viliam Lindvai, 58 r.
Hilda Králová, 89 r.
Igor Khüebach, 64 r.
Tibor Kováč, 88 r.
Mikuláš Recska, 73 r.

Mia Angyi
Daniel Beňo
Marián Bielický
Andrej Dubina
Emma Ingrid Furová
Samuel Gallo
Tamara Grambličková
Lucia Hírešová
Andrej Jeluš
Lenka Kotlárová

Denis Kvostka
Tatiana Lisyová
Ema Malušová
Matyáš Mihók
Jakub Michalovič
Max Němeček
Natália Patáková
Theo Rusňák
Michael Sádecký
Nella Saková

Patrik Semančík
Vanessa Sommerová
Alžbeta Suríková
Ladislav Szécsényi
Lukáš Škraban
Ľudmila Škultéty
Viktória Vojceková
Stella Ester Žiklová

Narodili sa

Opustili nás

Oznam pre prijímateľov sociálnych služieb 

poskytovaných mestom Prievidza

Oznamujeme všetkým obyvateľom, ktorým je mestom Prievidza poskytovaná 
sociálna služba, opatrovateľská služba a prepravná služba, aby na základe 
valorizácie dôchodkov od 1. 1. 2012 do ôsmich dní od prevzatia rozhodnutia 
Sociálnej poisťovne, ústredie v Bratislave, predložili kópiu tohto rozhodnutia 
na Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie, 
Hviezdoslavova č. 3, budova Priemstavu, počas stránkových dní (pondelok, 
streda, piatok) referentom sociálnej služby.

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka 

základnej školy pre školský rok 2012/2013

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2012/2013 sa uskutoční 
v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN mesta Prievidza 
č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke v základných školách v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Prievidza dňa 3. februára 2012 v čase od 9.00 do 17.00 hod. Informáciu 
o mieste a termíne zápisu a o požadovaných údajoch a dokladoch zverejní aj riaditeľ 
príslušnej školy oznamom na budove školy a na internetovej stránke školy a zriaďovateľ 
štátnych škôl na svojej internetovej stránke, v regionálnej televízii, v mestskom rozhlase 
a v tlači Novinky Prievidze.

Podmienky a forma zápisu
1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o vý-
chove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej 
škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.

2. Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť občiansky preukaz jedného 
z rodičov a rodný list dieťaťa.

3. Každé dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31. 8. 2012, musí byť zapísané a na základe 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vydá riaditeľ 
školy, podľa zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, roz-
hodnutie o prijatí – neprijatí žiaka alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky.

4. Podľa miesta trvalého bydliska a príslušnej školy sú v zmysle VZN č. 104/2009 vy-
tvorené školské obvody, ktoré určujú povinnosť školy prijať dieťa do 1. ročníka danej 
školy. Rodič si však môže na základe vlastného rozhodnutia zapísať dieťa na ktorúkoľvek 
školu v Prievidzi.

Informácia pre rodičov
Mestské zastupiteľstvo dňa 13. 12. 2011 svojím uznesením č. 360/2011 schválilo návrh 
na vyradenie školy – III. Základná škola, Ulica S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza, 
a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení k 30. 6. 2012 a uznesením č. 362/2011 
návrh na vyradenie školy – Základná škola, Mariánska ulica 554/19, 971 01 Prievidza, 
a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení k 30. 6. 2012 ako nevyhnutnú potrebu 
racionalizácie siete škôl a školských zariadení v Prievidzi. V súčasnom období prebieha 
proces na vyradenie vyššie uvedených škôl zo siete škôl a školských zariadení a bude 
ukončený vydaním rozhodnutia MŠ VVaŠ SR o ich vyradení (nevyradení). Z uvedeného 
dôvodu odporúčame rodičom pri zápise detí do 1. ročníka zvážiť uvedenú skutočnosť.
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RKC v Prievidzi

12. – 23. januára

Prísne tajné!

Výstava o dejinách ŠtB v spolupráci s Ústavom pamäti 
národa popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne 
obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku 
v rokoch 1945 – 1989. Ide o prvú komplexnú výstavu 
na túto tému.
Miesto: Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
Otvorená v po – pi od 9.00 do 17.00 hod.
Vstupné: deti a dôchodcovia 0,33 €, dospelí 0,50 €

18. januára o 8.00 hod. 

Šaliansky Maťko

Regionálna súťaž v prednese povestí žiakov ZŠ.
Miesto: CVČ Spektrum Prievidza

KST Horná Nitra 
Olympionikov 4, 971 01 Prievidza, 

srdečne pozýva na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční vo štvrtok 9. februára o 16.00 hod.

v jedálni SOŠ polytechnická, oproti Kaufl andu.

Srdečne pozývame našich členov, priaznivcov,
ale aj nových záujemcov o turistiku.

Informácie podá Stanislav Vakula na tel. čísle 0903 575 211.

Deň: 4. februára

Podujatie: Zimný výstup na Buchlov
Poplatok: náklady si hradí každý samostatne
Doprava: autobusom smer Oslany odchod o 7.05 h
Prihlášky: na podujatie nie je potrebné sa prihlásiť
Trasa: Oslany – Žarnov – Buchlov – Zadná lúka – Bystri-
čianska dolina – Sekaniny –  Kamenec pod Vtáčnikom
Náročnosť: stredne náročné
Dĺžka trasy: 18,4 km, prevýšenie: 806 m
Vedúci podujatia: Ing. Ján Gašparovič 0918 777 400

Pozývame vás do Cigľa

Je tu nový rok, mesiac január a s ním tradičný 

a neodmysliteľný Pochod vďaky SNP v obci Cigeľ.

Organizátori TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň Handlová 
po každej stránke pre vyznávačov zimnej prírody a tu-
ristiky pripravili 37. ročník Pochodu vďaky na sobotu 
21. januára 2012 so slávnostným otvorením o deviatej 
hodine pri pamätníku padlých v Cigli. Pre účastníkov 
spoločensko-športového podujatia, ktoré už dávno 
presiahlo nielen rámec obce či horného Ponitria, ale 
i hranice Slovenskej republiky, organizátori vylíčili 
sedem turistických trás v celkovej dĺžke 83 km, či už  
pešo, alebo na lyžiach, podľa dostatku snehu. Najdlhšia 
trasa je v dĺžke 20 km s prevýšením 660 m. Ostatné majú 
od 10 do16 km a pripravené sú aj dve 6-kilometrové 
trate pre rodičov s malými deťmi v Handlovej i v Cigli. 
Organizátori podujatia ubezpečujú všetkých milovníkov 
zimnej prírody, že Pochod vďaky SNP v Cigli sa uskutoční 
za každého počasia. Doprava do miesta konania akcie 
i späť je zabezpečená mimoriadnymi autobusovými 
spojmi z Prievidze.

Bližšie informácie o pochode dostane každý účastník 
v mieste štartu a pri prezentácii.

Kino Baník Prievidza

19. a 20. januára o 18.30 h

Mŕtvola musí zomrieť

Hlavné postavy spája nielen ich spoločné praco-
visko – univerzita, ale aj príbuzenský vzťah. Krištof, 
dvadsať rokov ženatý, jeho žena Naďa a do tretice 
jej brat Alexander, dvakrát rozvedený rektor uni-
verzity. Príbeh odštartuje, keď Naďa prichytí man-
žela pri „konzultácii“ so študentkou Silviou. Krajne 
roztrpčená navštívi priateľku právničku a rozbehne 
rozvodové konanie. MP 15
Vstupné: 2,30 €

21. – 23. januára o 18.30 h

Muži v nádeji

Šarmantný bonviván Rudolf (Bolek Polívka) úspeš-
ne uplatňuje svoju divokú teóriu o účinku nevery 
v každodennej praxi, a to s elánom, ktorý je u čer-
stvého šesťdesiatnika až závideniahodný. O to viac 
ale nechápe naivitu svojho neznesiteľne korektného 
zaťa Ondreja (Jiří Macháček), ktorý pre neustále 
svedomité vykonávanie povinností nevníma, ako 
nebezpečne sa jeho žena Alica (Petra Hřebíčková) 
začína nudiť. MP 15
Vstupné: 2,30 € 

24. januára

Melanchólia

Dej začína honosnou svadbou, no končí zánikom 
sveta. Posledný film legendárneho filmového pro-
vokatéra Larsa von Triera rozpráva uhrančivý príbeh 
dvoch sestier, z ktorých sa jedna práve vydáva. 
Povznesenú náladu a zábavu v honosnom sídle 
zrazu pokazí záhadná červená planéta, ktorá vystúpi 
spoza Slnka.
Vstupné: 1,00 €, 2,00 €, 3,00 €

26. – 30. januára o 18.30 h

Happy Feet II.

Animovaný hit Happy Feet sa vracia vo svojom pokra-
čovaní do nádhernej krajiny v Antarktíde. Mumble, 
majster stepu, má problém, pretože jeho malý syn 
Eric je choreofóbický. Eric, neochotný dať sa do tan-
ca, uteká a stretáva Ohromného Svena – tučniaka, 
ktorý dokáže lietať! Mumble ani nedúfa, že by mohol 
svojmu novému pôsobivému vzoru konkurovať. 
Keď svetom zatrasú mocné sily, všetko je zrazu hore 
nohami. Slovenská premiéra!
Vstupné: 2,80 €

21. januára o 18.30 h

Strom života

Otec malého Jacka chce 
zo svojho syna vychovať 
človeka, muža, ktorého nič 
a nikto nezlomí. Matka mu 
vštepila pohľad na krásu ži-
vota, ľahkosť duše a láskypl-
nú ochranu. Až na vlastnej 
koži zažije trpké skúšanie 
osudu a pochopí, že rozum 
aj cit majú v ľudskom živote 
svoje miesto. MP 15
Vstupné: 2,30 €

22. januára o 16.00 h

Šmolkovia

No nebolo by super, keby 
svet na chvíľu zmodral? Aj 
keď Šmolkovia nebudú tí 
praví, ktorých by sme ča-
kali, nechajme sa prekvapiť, 
o čom vlastne budú. Malé 
modré bytosti sa musia 
vysporiadať samé so se-
bou, s  ľuďmi a  so  zlým 
čarodejom.
Vstupné: 2,00 €

22. januára o 18.30 h

Mr. Nice

Skutočný príbeh Howarda 
Marksa, ktorý sa v šesťde-
siatych rokoch stal hlav-
ným dovozcom marihuany 
vo Veľkej Británii. Podarilo 
sa mu na čas uniknúť vä-
zeniu tým, že predstieral, 
že  je agent M16. Stal sa 
bojovníkom za legalizáciu 
marihuany, vďaka čomu 
sa objavil aj na kandidátke 
do parlamentu. MP 15
Vstupné: 2,30 €

28. januára o 18.30 h

Oceľová päsť

Charlie Kenton býval úspeš-
ným boxerom, keď ring za-
čali ovládať oceľoví roboti. 
Teraz nič neznamená a je 
len trénerom, privyrábajú-

cim si skladovaním robotov 
zo šrotu. Keď sa ocitne na sa-
mom dne, neochotne sa 
spojí so svojím malým odcu-
dzeným synom Maxom, aby 
spolu postavili a vytrénovali 
robota, schopného prebiť sa 
do najvyššej ligy – Real Steel. 
Stávky sú vysoké, pravidlá 
neexistujú. MP 12
Vstupné: 2,30 €

29. januára o 16.00 h

Arthur zachráni Vianoce

Animovaná komédia, ktorá 
odhaľuje odpoveď na otáz-
ku: „Ako dokáže Santa doru-
čiť darčeky všetkým deťom 
na svete za jednu noc?“ San-
tova prevádzková základňa 
sa nachádza na severnom 
póle, kde žije so svojou rodi-
nou. Keď Santov podnik vy-
nechá jedno dieťa z milióna, 
o ktoré sa stará, vydáva sa 
najmladší a najneschopnejší 
syn Arthur na cestu, aby do-
ručil darček ešte pred tým, 
než začne svitať.
Vstupné: 2,30 €

29. januára o 18.30 h

Jana Eyrová

Siroty Jany sa ujala teta, kto-
rá s ňou zle zaobchádza. 
Ako desaťročná odchádza 
do charitnej školy, ale aj tu 
sa k nej nesprávajú oveľa 
lepšie. Tu získa vzdelanie 
a aj spriaznenú dušu v po-
dobe kamarátky Helen. Jej 
choroba ju donúti odísť 
zo školy na panstvo, kde 
sa stane guvernantkou 
dievčatka pána Rochestra. 
Desivá noc, po ktorej už nič 
nebude tak ako predtým, 
ju donúti znovu utiecť, ale 
príťažlivosť pána a jej city 
sú silnejšie než jeho temná 
povaha. MP 12
Vstupné: 2,20 €

Kino Tatra Bojnice
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 DÚ Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 39
 PDÚ Považská Bystrica, Centrum 43, 017 80
 PDÚ Partizánske, Makarenkova 1, 958 01
 PDÚ N. M. nad Váhom, Hviezdoslavova 36, 915 01
 PDÚ Prievidza, Švéniho 1/2727, 971 01
 KMDÚ Púchov, Štefánikova 820, 020 01

 KMDÚ Myjava, M. R. Štefánika 6, 970 01
 KMDÚ Stará Turá, Družstevná 492/2, 916 01
 KMDÚ Dub. n. Váhom, Bratislavská 380, 018 41
 KMDÚ B. n. Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01
 KMDÚ Nováky, M. R. Štefánika 116, 972 71

Od 1. januára má Slovensko 
novú štruktúru daňových 
úradov. Kým predtým sme 
mali jeden daňový úrad 

pre vybrané daňové subjekty 
v Bratislave, 8 pracovísk Da-
ňového riaditeľstva SR, 101 
daňových úradov a jednu 

expozitúru daňového úradu 
Lučenec v Poltári, po no-
vom vyzerá štruktúra na-
sledovne: jeden daňový úrad 

pre vybrané daňové subjekty 
v Bratislave, 8 daňových 
úradov v sídlach krajov, 39 
pobočiek daňových úradov 

a 42 kontaktných miest da-
ňových úradov.

Nový spôsob označova-

nia platby dane

Daňové riaditeľstvo SR v sú-
činnosti s Ministerstvom 
fi nancií SR informovalo 
všetky registrované daňové 
subjekty o závažných zme-
nách v platení daní. Úrad 
oznámil základné číslo účtu 
pre platenie dane, ktoré je 
jedinečné pre každý daňo-
vý subjekt. S účinnosťou 
od 1. 1. 2012 je daňový sub-
jekt povinný platbu dane 
poukazovanú daňovému 
úradu v zmysle vyhlášky 
č. 378/2011 Z. z. O spôso-
be označovania platby dane 
poukazovať na nové číslo 
účtu. Toto číslo pre každého 
daňovníka predstavuje akýsi 

súkromný účet v Štátnej po-
kladnici, cez ktorý prebehnú 
všetky platby, ktoré posiela 
správcovi dane a štátnemu 
rozpočtu. Na tomto účte si 
vždy nájde prehľad a su-
marizáciu svojich doteraj-
ších platieb. Nové zmeny 
označovania platby dane 
od 1. januára 2012 sa tý-
kajú všetkých platieb dane 
uhrádzaných správcovi dane 
(vrátane spotrebných daní 
uhrádzaných doposiaľ Colnej 
správe Slovenskej republiky). 
Tento nový spôsob výrazne 
minimalizuje chybovosť 
pri zadávaní platieb dane 
zo strany daňových subjek-
tov, využívajúc v bankovom 
sektore zavedenú kontrolnú 
číslicu.

Jedinečné číslo účtu 

daňového subjektu

Každému daňovému subjek-
tu je pridelené jeho vlastné 
číslo účtu, tzv. základné číslo 
účtu. Číslo účtu pre úhradu 

príslušnej dane sa skladá:
1. z predčíslia účtu – ozna-
čuje druh dane,
2. zo základného čísla účtu 
– označuje daňový subjekt,
3. z identifi kačného kódu 
Štátnej pokladnice 8180.

Bezhotovostný a hoto-

vostný prevod

Ministerstvo fi nancií SR 
v nadväznosti na § 55 ods. 
4 zákona  č. 563/2009 Z. z. 
(Daňový poriadok) vydalo 
vyhlášku 378/2011 O spôso-
be označovania platby dane. 
Vyhláška ustanovuje spôsob 
platby dane bezhotovostným 
prevodom a hotovostným 
prevodom prostredníctvom 
poštového poukazu. Pri hoto-
vostnom prevode je potrebné 
uviesť presnú identifi káciu 
subjektu (meno, priezvisko, 
adresa v prípade FO, ob-
chodné meno a sídlo fi rmy 
v prípade PO). Pri bezhoto-
vostnom prevode platby dane 
z účtu daňového subjektu 

na účet správcu dane, ktorým 
je daňový úrad alebo colný 
úrad, sa platba označí: 
a) číslom účtu daňového 
subjektu,
b) číslom účtu správcu dane,
c) variabilným symbolom,
d) sumou platby dane v eu-

rách a eurocentoch,
e) informáciou pre správcu 

dane, ak je to potrebné.

Variabilný symbol
Kľúčovou zmenou je, že do-
terajší spôsob uvádzania va-
riabilného symbolu (DIČ, 
rodné číslo) sa mení tak, 
že sa zavádza nový desať-
miestny variabilný symbol 
(VS):

 prvé štyri číslice VS 
označujú druh platby 
dane,

 nasledujúcich šesť čís-
lic VS označuje obdo-
bie, za ktoré sa platba 
vykonáva.

-Beáta Belancová

Od 1. 1. 2012 platí na Slovensku nová ambiciózna reforma daní, ktorá so sebou 
prinesie podľa očakávania kompetentných viac efektivity a prehľadnosti v platení 
daní. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v štruktúre daňových úradov 
a v spôsobe označovania platby dane.

Nová štruktúra daňových úradov a nový účet pre daňovníka

Adresy úradov, ich pobočiek a kontaktných miest pre Trenčiansky kraj:

„Sme znepokojení tým, 
že nastal únik písomností 
mestského úradu a písom-
ností zamestnancov, ktoré 
neprešli interným a zákon-
ným systémom vyraďovania 
a skartovania podľa zákona 
č. 395/2002 Z. z. o archí-
voch a registratúrach. V sú-
časnosti preverujeme, ako 
vznikol neoprávnený únik 

informácií tohto charak-
teru,“ uviedol prednosta 
mestského úradu Norbert 
Turanovič.
Podľa doteraz preukáza-
ných skutočností sa veci na-
šli v neprimeranej vzdiale-
nosti od budovy mestského 
úradu v odpadkovom koši, 
ktorý nie je určený na odpad 
z mestského úradu. Aj preto 

sa zatiaľ v rámci interného 
šetrenia javí ako najpravde-
podobnejšie, že išlo o úmy-
selné odcudzenie týchto 
materiálov treťou osobou.
Z komunikácie redakcie 
regionálneho týždenníka 
MY Hornonitrianske no-
viny – Prieboj a hovorcu 
mesta vyplýva, že redakcia 
bola o umiestnení materiá-

lov v smetných nádobách 
informovaná ešte pred Via-
nocami, 16. decembra 2011. 
Podať trestné oznámenie sa 
mesto Prievidza rozhodlo 
aj preto, že boli úradu vrá-
tené až s odstupom troch 
týždňov, i keď mali byť 
v zmysle zákona bezod-
kladne vrátené vlastníkovi 
a celá záležitosť oznámená 
Polícii SR. Nedodržanie 
správneho postupu a odkla-
danie informovania vlast-
níka materiálov komplikuje 
mestu Prievidza aj postup 

pri internom šetrení. Jedna 
z kamier totiž mohla zachy-
tiť páchateľa, no pre pravi-
delné odstraňovanie kame-
rového záznamu je už táto 
možnosť nedostupná. 
Mesto Prievidza sa inter-
ne riadi jednoznačnými 
smernicami, týkajúcimi sa 
vyraďovania a skartovania 
materiálov, ktoré sú v pl-
nom súlade so zákonom č. 
395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach. Pri dodr-
žaní postupov interných 
smerníc je vylúčené, aby 

boli citlivé materiály, ob-
sahujúce osobné údaje, 
umiestnené do nádob s bež-
ným komunálnym odpadom. 
Takisto by bolo v rozpore 
s internými smernicami 
umiestnenie bežného pa-
pierového odpadu mimo 
nádob separovaného zberu.
Redakcia MY – Hornonit-
rianske noviny odmietla 
uverejniť v pripravovanom 
článku celé vyjadrenie mes-
ta Prievidza.

Redakcia MY Hornonitrianske noviny – Prieboj dňa 2. januára informovala hovorcu 
mesta o tom, že boli nájdené dokumenty obsahujúce osobné údaje v smetnom koši 
pri obchode Certus. V tejto veci už mesto Prievidza podalo trestné oznámenie 
na neznámeho páchateľa.

Stanovisko k úniku písomností mestského úradu

Tribal využíva pri tanci pres-
nú kontrolu svalov celého 
tela, a to nielen vonkajších, 
ale aj vnútorných, napríklad 
chrbtové svalstvo, svaly 
bruška a panvového dna. Pra-
videlným cvičením upevní 
správne a elegantné držanie 
tela a zlepší koordináciu, 
rovnováhu a aj sebavedomie. 
I vy máte možnosť využiť 
túto jedinečnú príležitosť 
naučiť sa základy a techni-
ky tohto nádherného tanca 
pod vedením Prievidžanky 
Michaely Hamajovej, pôso-

biacej vo Viedni. Zaujali vás 
tieto riadky a chcete prispieť 
k svojmu zdraviu i dobrej ná-
lade? Skúste to s nami po-
čas workshopu v priestoroch 
KaSS v Prievidzi.

Sobota 25. februára 
od 10.00 do 12.00 hod.– 
American Tribal Style 
(ATS) – základné prvky 
a techniky 
Nohami pevne na zemi, 
vyžarujúc dôstojnosť a hr-
dosť, sa naučíme komuni-
kovať bez slov a tancovať 

na akúkoľvek hudbu podľa 
presných signálov. Každé 
gesto je dôležité a každá ta-
nečnica sa na chvíľu stane 
krásnou a mocnou kráľovnou 
kmeňa silných a zmyselných 
žien a zažije radosť zo spo-
ločného improvizovaného 
tanca. Naučíme sa pohyby 
na rýchlu dynamickú hudbu, 
spojíme rytmické pohyby bo-
kov s gestami rúk a necháme 
sa uniesť etnickou hudbou 
do atmosféry karaván, rôz-
nych národov a farebných 
trhovísk. Potom sa prenesie-

me do starovekých chrámov. 
Tajomná hudba a pomalé 
hadie pohyby, v ktorých sa 
spája mäkkosť s napätím. 
Splynieme s hudbou a sú-
stredíme sa na izolovanie 
častí tela, plynulé prechody 
medzi pohybmi a zladenie 
celej skupiny.

Od 13.30 do 16.30 hod. – 
Tribal Fusion Choreografi a 
– staroveký tanec transfor-
movaný modernou hudbou
Evolúcia ATS v spojení 
s orientálnou hudbou na mo-
derný štýl priniesla Tribal 
Fusion. Na rozdiel od ATS sa 
často tancuje sólo alebo sku-
pinová choreografi a. Nápadi-

tosti a individualite sa nekla-
dú žiadne hranice, dôležité 
je len držať sa štýlu Tribal. 
Prvky a techniky z predo-
šlého workshopu zostavíme 
do krátkych efektných kom-

binácií a zatancujeme na rôz-
ne štýly hudby. Popracujeme 
na technike a v druhej časti 
workshopu sa naučíme sólo 
choreografi u na netradičnú 
skladbu.
So sebou si prineste: tanečné 
nohavice, šatku okolo bokov, 
obtiahnuté tričko alebo top 
pod prsia, pekný a jednodu-
chý make-up, kvety do vla-
sov, etnické náhrdelníky 
a náramky, náušnice, prste-
ne – všetko, čo potrebujete, 
aby ste sa cítili ako kmeňová 
kráľovná alebo kňažka v ta-
jomnom starovekom chráme.

-nakari, foto: 

Spojením orientálneho tanca s prvkami kmeňových a národných tancov z celého sveta 
vznikol Tribal štýl. Z Ameriky sa postupne rozšíril do celého sveta a už onedlho príde 
aj do Prievidze.

Skúste orientálne tance na moderný spôsob – Tribal Style Bellydance

ilustračné foto
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1. Mária Nétková, Na Karasiny 
41/7, Prievidza (vecná cena 
od spoločnosti Agrino, s. r. o.)
2. Darina Kubková, Horná Ves 
384 (vecná cena od spoločnosti 
Agrino, s. r. o.)
3. Adriana Balášková, Urbán-
kova 4/1, Prievidza (vecná 
cena od spoločnosti Agrino, 
s. r. o.)
4. Roman Borovica, Šulekova, 
Prievidza (poukážka na kader-
nícke služby od Kaderníctva 
Look)
5. Patrik Plaštiak, Dlhá 20/15, 
Prievidza (poukážka na kader-
nícke služby od Kaderníctva 
Look)
6. Magda Šaárová, Májová 2, 
Prievidza (doplnky do kúpeľne 
od spoločnosti Lecon)
7. Michal Tunega, Šafárika 
12/8, Prievidza (značkové 
víno od vinotéky Nofry)
8. Marta Marková, ČSĽA 

581/36, Kanianka (poukážka 
na nákup metrového textilu 
v predajni Metrový textil 
Roman)
9. Miriam Svrčková, Energe-
tikov 6/10, Prievidza (nákup-
ná poukážka v hodnote 20 € 
od predajne Včielka)
10. Anna Radosová, Ulica Ha-
garu 34, Zemianske Kostoľany 
(poukaz na 4 hodiny hry na in-
dorovom golfovom ihrisku 
BONAS)
11. Milan Kurnas, Nám. SNP 
51/20, Lehota pod Vtáčnikom 
(kozmetický balíček od spo-
ločnosti Nature & Beauty)
12. Mária Bezáková, Š. Králi-
ka 22/4, Prievidza (lego 7316 
z predajne hračiek a modelov 
Malý princ)
13. Anton Špeťko, Prievidza 
(lego 7697 z predajne hra-
čiek a modelov Malý princ)
14. Lukáš Kmeť, Čerešňová 

52/2, Nováky (športové tričko 
značky RBK z predajne hoke-
jového  výstroja B-ALVERO)
15. Dana Ciachovanová, Nová 
5/8, Kanianka (vecná cena 
od spoločnosti Agrino, s. r. o.)
16. Eva Minichová, Bojnická 
30/4, Kanianka (vecná cena 
od spoločnosti Agrino, s. r. o.)
17. Eva Kuchanová. ČSĽA 
581/36, Kanianka (vecná cena 
od spoločnosti Agrino, s. r. o.)
18. Zuzana Mrenicová, Pra-
venec 98 (poukážka na kader-
nícke služby od Kaderníctva 
Exclusive)
19. Jozef Šuran, S. Chalupku 
1/19, Prievidza (poukážka 
na kadernícke služby od Ka-
derníctva Exclusive)
20. Jozef Hatvanyi, SNP  
1155/23, Bojnice (poukáž-
ka na kadernícke služby 
od Kaderníctva Exclusive)
21. Mária Minichová, Poruba 

300 (darčekový kôš od predaj-
ne Lúčky Bojnice)
22. Lucie Belianska, Červeňa 
5, Prievidza (umytie auta + po-
sedenie pri káve od spoločnosti 
Glamour Cafe)
23. Janka Michalová, Urbárska  
20/23, Prievidza (umytie auta 
+ posedenie pri káve od spo-
ločnosti Glamour Cafe)
24. Emília Paulíková, Dlhá 
44/43, Prievidza (sada nápl-
ní do dekoračných vankúšov 
od spoločnosti BETEX)
25. Marcela Šuranská, Žulov-
ská 591/18, Zemianske Kosto-
ľany (sada náplní do dekorač-
ných vankúšov od spoločnosti 
BETEX)
26. Milena Šnircová, Podhra-
die 168 (poukážka na nákup 
metrového textilu v predajni 
Metrový textil Roman)
27. Norbert Kmeť, Čerešňová 
52/2, Nováky (nákupná pou-
kážka v hodnote 20 € od pre-
dajne Včielka)
28. Daniela Gágorová, Stavbá-
rov 5/4, Prievidza (značkové 
víno z vinotéky NOFRY)
29. Renata Dedinská, Pod 
Grúňom 247, Habovka (po-
ukážka na kadernícke služby 
od Kaderníctva Look)
30. Ján Mokrý, Kvetná 21, 
Prievidza (poukážka na ka-
dernícke služby od Kaderníc-
tva Look)
31. Daniela Gágorová, Stavbá-
rov 5/4, Prievidza (poukážka 
na kadernícke služby od Ka-
derníctva Look)
32. Veronika Valkošáková, 
Štefánika 26/7, Prievidza (vec-
ná cena od spoločnosti Agrino, 
s. r. o.)
33. Ružena Hamlíková, Ľuda 
Ondrejova 23/6, Prievidza 
(vecná cena od spoločnosti 
Agrino, s. r. o.)
34. Daniel Hamlík, Ľuda 
Ondrejova 23/6, Prie-
vidza (vecná cena od spo-

ločnosti Agrino, s. r. o.)
35. Anton Štancel, Králika 
17/5, Prievidza (lego 8940 
od spoločnosti QVD – predajňa 
hračiek a modelov Malý princ)
36. Ľubomíra Pekárová, M. 
Rázusa 2/4, Prievidza (lego 
8741 od spoločnosti QVD – 
predajňa hračiek a modelov 
Malý princ)
37. Milan Lomnický, Urbár-
ska 22/7, Prievidza (lego 8741 
od spoločnosti QVD – predajňa 
hračiek a modelov Malý princ)
38. Oľga Franeková, Ul. 9. 
mája 399/10, Lehota pod Vtáč-
nikom (poukážka na kader-
nícke služby od Kaderníctva 
Exclusive)
39. Kristína Nagyová, Ur-
bánkova 6/12, Prievidza (po-
ukážka na kadernícke služby 
od Kaderníctva Exclusive)
40. Lucia Radosová, Kúpeľná 
357, Bystričany (športové trič-
ko zn. RBK z predajne hoke-
jového výstroja B-ALVERO)
41. Martina Šnircová, Pod-
hradie 168 (akumulátorový 
skrutkovač MAKITA od spo-
ločnosti APKO)
42. Mária Granecová, Urbán-
kova 11/13, Prievidza (pou-
kážka na nákup metrového 
textilu v predajni Metrový 
textil Roman)
43. Rozália Makarová, Okruž-
ná 2/6, Prievidza (poukážka 
na konzumné v prevádzke 
Glamour cafe)
44. Jozef Marko, Mišíka 27/28, 
Prievidza (poukážka na kon-
zumné v prevádzke Glamour 
cafe)
45. Milan Štancel, Murgaša 
8/3, Prievidza (poukážka 
na konzumné v prevádzke 
Glamour cafe)
46. Peter Makara, Okruž-
ná 2/6, Prievidza (značko-
vé víno z vinotéky Nofry)
47. Antónia Osvaldová, Opa-
tovce nad Nitrou 286 (pou-

kážka na kadernícke služby 
od Kaderníctva Look)
48. Vladimír Stanček, Sne-
žienkova 13, Prievidza (po-
ukážka na kadernícke služby 
od Kaderníctva Look)
49. Alena Riljaková, Okružná 
11/15, Handlová (ZapfCre-
ation – z predajne hračiek 
a modelov Malý princ)
50. Katka Bundová, Banícka 
5/1, Prievidza (ZapfCreation 
– z predajne hračiek a mode-
lov Malý princ)
51. Monika Grosová, Diviaky 
nad Nitrou 293 (vecná cena 
od spoločnosti Agrino, s. r. o.)
52. Mária Šulíková, Agátová 
9/4, Kanianka (vecná cena 
od spoločnosti Agrino, s. r. o.)
53. Henrieta Kroová, Ener-
getikov 8/3, Prievidza (vecná 
cena od spoločnosti Agrino, 
s. r. o.)
54. Hana Chovancová, Divia-
ky nad Nitricou 319 (vecná 
cena od spoločnosti Agrino, 
s. r. o.)
55. Žaneta Korčoková, Cle-
mentisa 20/7, Prievidza (dar-
čekový kôš od potravín Lúčky 
z Bojníc)
56. Anna Dobrotková, Jégeho 
9/9, Prievidza (model Revell 
– od predajne hračiek a mo-
delov Malý princ)
57. Marta Tasková, Králika 
16/6, Prievidza (darčeková 
poukážka v hodnote 50 € 
od vydavateľstva 14 press, 
Novinky)
58. Katarína Baková, Komen-
ského 392/12, Dolné Vesteni-
ce (vrtuľník RC – od predaj-
ne hračiek a modelov Malý 
princ)
59. Gabriela Kubincová, Ur-
bánkova, Prievidza (značko-
vé hodinky v hodnote 150 € 
od spoločnosti VÁŠ ČAS)

-vrb, foto: Boris Borovica

Ak ste vystrihli kupóny do Veľkého vianočného žrebovania z 21. a 22. vydania Noviniek, vypísali ich podľa predtlače a vhodili do jednej z piatich škatúľ umiestnených 
v avizovaných zberných miestach, možno práve vaše meno nájdete v nasledujúcom zozname.

Výhercovia Veľkého vianočného žrebovania sú známi

Jeden z darčekových košov od potravín Lúčky v Bojniciach si v redakcii vyzdvihla šťastná výherkyňa Žaneta Korčoková.

Výhercov vyžrebovala na Námestí slobody v Prievidzi primátorka Katarína Macháč-
ková 23. decembra minulého roka počas tradičného výlovu kaprov. V prípade, že ste 
vyhrali, za svojím menom nájdete aj cenu a spoločnosť, ktorá vás prostredníctvom 
Noviniek obdarovala. Svoje výhry si môžete prevziať v sídle redakcie Novinky na Ulici 
G. Švéniho 8, bývalý objekt Vojenskej správy v Prievidzi.

Na slovenskom trhu reali-
zujú predaj zájazdov alebo 
dovoleniek cestovné kance-
lárie (CK) a cestovné agen-
túry (CA). Hlavný rozdiel 
medzi nimi je v tom, že CK 
ponúkajú aj vlastné zájazdy 
a CA tú možnosť nemajú. CA 
v tomto prípade vystupujú ako 
sprostredkovatelia pre CK. To 
však neznamená, že vaša do-
volenka kúpou cez CA bude 
drahšia ako kúpou cez CK. 
Cena zájazdu v serióznej CA 
je taká istá ako v danej CK.
Tak ako teda platiť za to isté 
menej?
Každá CK si rezervuje v da-
nom hoteli niekoľko izieb. 
Jedna desať, druhá sto. Re-
zervácia môže byť na jednu 
sezónu alebo na viac sezón. 
Spolupráca medzi CK a ho-
telom je v začiatku alebo 

trvá už niekoľko rokov. 
Dopravné spoločnosti majú 
taktiež rozdielnu cenu. CK 
to takisto nerobí zadarmo 
a počíta s určitým ziskom. 
To je len niekoľko faktorov, 
ktoré určujú konečnú cenu 
pre klienta. Na Slovensku je 
niekoľko desiatok CK. Ak 
k tomu pripočítame české, 
rakúske a nemecké CK, kto-
rých dovolenky sa dajú kú-
piť aj na Slovensku, tak ich 
máme niekoľko stoviek. Preto 
sa ľahko môže stať, že váš 
konkrétny hotel v danom 
termíne ponúka aj niekoľko 
cestoviek s rozdielnou cenou. 
Ten rozdiel nemusí byť vôbec 
zanedbateľný.
Ako a kde získať tieto 
informácie?
V dnešnej modernej dobe 
sú cestovky vybavené pre-

hľadným vyhľadávačom zá-
jazdov, kde nájdete niekoľko 
tisíc ubytovacích zariadení 
od rôznych CK. Tieto ces-
tovky sú vybavené aj online 
rezervačným systémom, kde 
vami vybranú dovolenku si 
môžete okamžite rezervovať 
a následne zaplatiť. Už je len 
na vás, či uprednostníte kúpu 
dovolenky cez internet, alebo 
využijete služby kamennej 
cestovky, a či vám vyhovuje 
osobné stretnutie, alebo nie.

Nabudúce si povieme niečo 
o stravovaní na dovolenke. 
V ktorom štáte aký typ stra-
vovania si zvoliť, aby sme si 
z dovolenky priniesli kopec 
zážitkov, nie diagnózu.

-Anna Putišková, 
REAL travel, s. r. o.

Kde a ako kúpiť dovolenku? Reakcia na článok z čísla Noviniek 23/2011

So záujmom som si prečítal vo vašom dvojtýždenníku Novinky redakčný článok  Za-
stupiteľstvo zrušilo dve školy. V jeho prvej časti objektívne opisujete priebeh rokova-
nia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a jeho výsledok. K tomu najprv jedna vážna 
pripomienka: MZ nikdy nemalo a ani nemá právo zrušiť školu. Môže to iba navrhnúť 
a konať môže iba Ministerstvo školstva.

V druhej časti Zachovajú programy sa dočítame, že „za zrušenie škôl hlasovali poslanci, 
ktorých argumenty spracovateľov materiálu presvedčili o správnosti tohto kroku. Väč-
šina z nich sa vyjadrila, že považujú svoje rozhodnutie za správne.“ Bolo by zaujímavé 
zistiť, prečo svoje presvedčenie neprezentovali v diskusii pred hlasovaním a nechali 
to na pani poslankyňu Dadíkovú (kto vie prečo?) Prečo nepodporili navrhované rieše-
nie renomovanejší poslanci? Tiež by bolo zaujímavé zistiť, aká veľká bola tá „väčšina 
z nich“. Ak to boli trinásti zo šestnástich, mal byť výsledok hlasovania opačný. Pýtam 
sa: hlasujú poslanci podľa svojho presvedčenia alebo majú na to iný kľúč? Dovoľujem 
si totiž tvrdiť, že predložený materiál veľmi presvedčivý nebol.

Týmto aktom si niektorí poslanci urobili nedobrú povesť nielen pre seba, ale i pre celú 
Prievidzu!

-RNDr. Pavel Škrinár
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www.strana-smer.sk

 www.facebook.com/smersd

www.smertv.sk

„Experiment s pravicovým zlepencom nás dostal do 
núdzového stavu. Blíži sa kríza. Ľudia potrebujú istoty. 

Máme skúsenosti a energiu na to, aby sme ich chránili. 
Vrátime Slovensku stabilitu.“

Robert Fico
predseda strany

SMER – sociálna demokracia

Aktuálne ceny vody pre rok 2012 

v stredoslovenskom regióne
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s §12 ods.1 písm. 
n) a o) zákona 276/2001 Z. z. O regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 a 8 vyhlášky Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. O rozsahu cenovej regulácie v sieťových 
odvetviach a spôsobe jej vykonania a s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky 
pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou ka-
nalizáciou pre regulovaný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, 
a. s. (StVPS, a. s.) schválil na obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 tieto maximálne ceny:

 maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,1022 €/m
3
,

 maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je 0,6622 €/m
3
,

 maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je    
   1,0443 €/m

3
. Uvedené ceny sú bez DPH.

Dôvodom zmeny ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových 
vôd je znižujúci sa odber pitnej vody, a tým i odvádzanie odpadových vôd, zvyšovanie 
nákladov na úroky z úverov obstarania majetku pre dodávku pitnej vody z dôvodu 
realizovania viacerých investícií, ako i budovanie nových systémov na odvádzanie 
odpadových vôd, nárast cien všetkých energií, aj nárast spotreby energií z dôvodu 
prevádzkovania nových technologických zariadení. U domácností, ktoré pri 4 členoch 
spotrebujú v priemere denne okolo 328 l pitnej vody, čo za rok predstavuje spotrebu 
119 m

3
, toto zvýšenie predstavuje náklad vyšší o 13 €/rok. Určené maximálne ceny 

sa použijú až po mimoriadnom odpočte vodomerov, ktorý budú od 2. januára 2012 
zabezpečovať zamestnanci Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, 
a. s. V tejto súvislosti StVPS, a. s., upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť 
pri identifi kácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Keďže odpočet budú 
realizovať výlučne pracovníci spoločnosti, pred odčítaním sú povinní bez vyzvania sa 
preukázať identifi kačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifi -
kačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo 
pracovníci nevykonávajú žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku 
či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, alebo za iné služby.

-zdroj: VEOLIA VODA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Prajeme si síce pokoj, ale stále 
nepokojne zháňame niečo, čo 
vzápätí strácame. Prajeme si 
šťastie, ale málokto vie preň 
niečo obetovať alebo stratiť. 
Mám dojem, že sa podobáme 
mužom z tohto príbehu. 
Dvaja vážne chorí muži ležali 
v nemocničnej izbe. Jeden 
z nich mal dovolené posadiť 
sa na jednu hodinu, aby sa mu 
z pľúc dostala voda. Jeho posteľ 
bola pristavená pri jedinom 
okne v miestnosti. Druhý muž 
nemal toľké šťastie, musel celý 
deň ležať. Títo dvaja muži viedli 
medzi sebou dlhé rozhovory, 
rozprávali sa o svojich 
rodinách, domovoch, o svojich 
záľubách. Každý večer, keď 
sa muž musel posadiť kvôli 
vode v pľúcach, opisoval, aký 
je ten svet za oknom krásny. 
Muž na druhej posteli žil iba 

pre túto hodinu. Hodinu, kedy 
sa jeho svet mohol obohatiť 
o farby a udalosti, ktoré sa udiali 
tam vonku. Podľa pacientovho 
rozprávania sa za oknom 
rozprestieral krásny park plný 
zelene s malým jazierkom. Deti 
si na ňom púšťali svoje loďky, 
milenci sa pri ňom prechádzali 
a v diaľave sa rozprestieral 
výhľad na celé mesto. 
Jedného teplého popoludnia 
mu opisoval, ako je spoza okna 
vidieť majestátny zástup ľudí 
v rôznych maskách, dopĺňaných 
hudobnou skupinou. Aj keď 
nemohol počuť hudbu, ktorú 
hrala kapela, vedel si to všetko 
živo predstaviť. Z ničoho nič 
sa mu do hlavy priplietla 
zradná myšlienka. Prečo by 
on, chudák, mal trpieť, celý 
deň ležať na posteli, keď ten 
druhý pacient sa môže kochať 
neskutočným výhľadom? 
Nezdalo sa mu to fér. Rýchlo 
túto myšlienku potlačil a cítil 
sa zahanbene. Ako však 
dni plynuli, nemohol viac 
znášať túto nespravodlivosť 
a jeho myseľ opantala zlosť 
a nenávisť. Nemohol spávať. 
Celý jeho život sa točil iba 
okolo toho okna. Raz v noci, 
ako tak ležal v posteli, sa začal 

muž pri okne dusiť. Dusil sa 
kvôli vode vo svojich pľúcach, 
bojoval zo všetkých síl a snažil 
sa privolať pomoc. On však 
iba ticho počúval, nepohol 
sa a ani sa nenamáhal stlačiť 
tlačidlo, ktoré by privolalo 
sestru. Netrvalo to ani päť 
minút a dusenie ustalo, zavládlo 
hrobové ticho. Nasledujúce ráno 
našla sestrička telo muža, ktorý 
sa ešte včera mohol kochať 
výhľadom zo svojho okna. 
Zavolala kolegov, ktorí telo 
bez starostí odniesli. Hneď, 
ako to bolo možné, sa muž 
spýtal, či by si mohol vziať jeho 
miesto pri okne. Sestrička jeho 
želaniu vyhovela a nechala ho 
osamote. S veľkou námahou sa 
muž oprel o lakeť a pozrel sa 
z okna. Jediné, čo mohol vidieť, 
bola betónová stena oproti. 
Pokušenie, postaviť ilúziu 
pred pravdu, bude asi stále 
problém spoločnosti, ktorá 
prestala veriť.  
Ja vám všetkým prajem odvahu 
pozrieť sa v novom roku na svoj 
život novým pohľadom bez fa-
lošných túžob, ktoré vyvolávajú 
žiarlivosť, závisť, nenávisť a na-
koniec zničia pravdu i lásku.

-Martin Dado, dekan

Rozmýšľal som, čo také potrebujeme do nového roka, keď všetky priania, želania, 
vinše a rečňovanky zazneli mnohokrát a opakovať ich by bolo nevkusné. Pri tomto 
uvažovaní sa mi vkrádala do mysle stále jedna myšlienka s poriadnym výkričníkom. 

Nový pohľad
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„Čo to bolo?! Čo to bolo?!“ Ob-
rovský buchot. Toto je koniec sve-
ta? Začal som pobehovať okolo 
a štekať, aby som na to všetkých 
upozorniť. „Arči, Arči, ukľudni 
sa!“ začujem hlas svojej panič-
ky. „Počula si to? Čo to bolo?“ 
„Arčinko, všetko je v poriadku. 
To je predsa Silvester.“ „Silves-
ter? A to je čo?“ na moju otázku 
však nedostávam odpoveď, lebo 
panička sa vrátila k svojej práci. 
Ale vyzerala byť pokojná, a tak 
som sa ukľudnil aj ja. Vrátil som 
sa na svoju deku, zavrel som oči. 
Moje snívanie však znovu preru-
šil ten strašný buchot. „Počuješ 
to!?“ vyrútil som sa na paničku. 
„Čo to je?!“ „Arči, neštekaj toľko. 
Takto sa lúčime so starým rokom 
a vítame ten nový.“ So záujmom 
som ju počúval, keď tu zrazu sa 
ozvala strašná rana akoby priamo 
pri mne. „Nie, nie!“ začal som 
znovu poletovať po celom byte. 
„Čo to vymýšľate! Aké lúčenie? 
Určite sa niečo stane!“ So stup-
ňujúcim sa hlukom sa stupňovalo 
aj moje kričanie. Bál som sa. Ten 
buchot bol stále silnejší a silnejší. 
Panička ma zrazu zobrala do náru-
čia. „Neboj sa. Nič sa nám nesta-
ne,“ milo sa mi prihovorila. Moje 
srdiečko ale bilo stále silnejšie. 
Začala kráčať smerom k balkónu. 
„Nie, tam nemôžeme ísť!“ snažil 
som sa ju varovať, ale akoby ma 
vôbec nepočula. Otvorila dvere 
na balkón. Ten rámus bol teraz 
ešte hlasnejší. Bál som sa, a tak 
som radšej zavrel oči a dúfal, 
že keď ich otvorím, bude po všet-
kom. „Arči, pozri aká nádhera!“ 
odvážil som sa otvoriť oči. „Vau!“ 
vykríkol som. To je krásne! Niečo 
také som ešte nevidel. Celá obloha 
bola posiata mnohými svetlami. 
Všetko naokolo blikalo. Ani som 
nevedel, kam sa mám pozerať. 
Bolo to všade. Na toto sa oplatilo 
pozrieť. „Šťastný nový rok, Arči,“ 
pošepkala mi panička a pobozka-
la ma. Takže teraz prišiel nový 
rok. Pozeral som s obrovským 
úžasom na oblohu. Keď už hra 
svetiel na oblohe ustávala, vrátili 
sme sa dnu. Všetci sa navzájom 
objímali s podobnými želaniami, 
aké som dostal aj ja. Ani neviem 
prečo, ale v istom okamihu som 
tiež vykríkol: „Šťastný nový rok!“

Arčiho svet

Vymaľuj si zvieratká! Nájdi päť rozdielov

SQUIRREL

Colouring Book
Illustrated by: Hoss Gizela

Angličtina s Helen Doron
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Stále viac ľudí hovorí o tom, 
že slovenská politika po-
trebuje radikálne zmeny. 
Vy sám ste prednedávnom 
boli jedným z iniciátorov 
petície za zmenu systému 
volieb a referenda. Čo ste 
tým chceli dokázať?
Na Slovensku sú veľké re-
gionálne rozdiely, čo pod-
ľa môjho názoru súvisí aj 
so zlým volebným systémom. 
Poslanci NR SR sa zodpove-
dajú len svojim straníckym 
šéfom, ktorí rozhodujú, či 
budú, alebo nebudú na kan-
didátke ich politickej strany. 
Ak by bolo Slovensko rozde-
lené na viacero volebných 
obvodov a ľudia by si priamo 
volili poslanca z ich regió-
nu, nielenže by mali všetky 
regióny proporcionálne za-
stúpenie v parlamente, ale 
poslanci by sa museli zod-
povedať voličom zo svojho 
obvodu.

Zvýšila by sa tým aj kvalita 
politiky?
Určite. Poslanci by museli 
viac a intenzívne pracovať 
a hlavne by museli byť sku-
točne užitoční pre občanov 
v regióne, ktorých by zastu-
povali. Ak by sa priamo zod-
povedali voličom z regiónu, 
tí by sa potom viac zaujímali, 

čo sa politikom naozaj poda-
rilo zmeniť a zlepšiť priamo 
v ich okolí.

Vy sám ste sa rozhodli vstú-
piť aj do veľkej politiky, a to 
na kandidátke strany Most-
-Híd. Prečo?
Náš projekt Transparentné 
mesto žne medzinárodné 
úspechy. Keď som sa stre-
tol s Bélom Bugárom, ponú-
kol mi, aby som myšlienky 
z tohto projektu prezentoval 
a presadzoval na parlament-
nej pôde. Rozmýšľal som iba 
chvíľku, kým som ponuku 
prijal.

Vaše rozhodnutie kandi-
dovať za stranu, ktorá je 
mnohými vnímaná ako ma-
ďarská, vzbudilo vášnivé 
reakcie najmä na severe 
Slovenska. Očakávali ste 
to?
Vedel som, že moje roz-
hodnutie vyvolá istú mieru 
nespokojnosti. Ja hodnotím 
ľudí podľa charakteru a nie 
podľa farby pleti alebo ná-
rodnosti. Často cestujem 
a vo svete je bežné, že vedľa 
seba žijú ľudia rôznych ná-
rodností a farby pleti. Človek 
by mal poznať svoju históriu, 
ale nemôžeme sa stále po-
zerať do minulosti. Žijeme 

v zjednotenej Európe a musí-
me sa pozerať dopredu. Len 
zakomplexovaný človek sa 
utápa vo svojich problémoch 
z minulosti, vytvára si rôzne 
hrôzostrašné fi kcie a scenáre.

Dozrel už čas, či presnejšie 
dozreli už ľudia na takúto 
politiku?
Páči sa mi myšlienka, ktorú 
strana Most-Híd prezentuje, 
a to myšlienka spolupráce. 
Pýtal som sa sám seba, či už 
nie je dosť nenávisti, rozporov 
a hádok. Pýtal som sa sám 
seba, či už neprišiel čas toto 
zmeniť. Samozrejme, že som 
dostal aj listy, v ktorých som 
označovaný nepublikovateľ-
nými výrazmi. Rád by som 
sa s týmito hejslovákmi po-
rozprával o tom, kto je lepší 
Slovák. Ja s hrdosťou môžem 
povedať, že Slovensko repre-
zentujem na medzinárodnej 
úrovni. Nebedákam v krčme 
pri borovičke, ako je na svete 
zle, ako sú všetci proti nám, 
Slovákom. Je paradoxné, 
že ten najväčší nacionalizmus 
je práve v časti Slovenska, 
kde Maďara ani nevideli. Som 
vnútorne presvedčený o správ-
nosti svojho rozhodnutia.

Ste aj členom strany?
Nie. Takáto požiadavka ne-
padla. Budem kandidovať ako 
nezávislý.

Nezávislí poslanci zvyčaj-
ne nemajú dobrú povesť. 
Pred rokmi sa hovorilo o ich 
kupovaní, v nedávnej mi-
nulosti boli zas označovaní 
za neriadené strely a príčinu 
pádu vlády a predčasných 
volieb. Nemáte z tohto ozna-
čenia obavy?
Slovo nezávislý sa v posled-
nom období dosť sprofanova-
lo, aj vďaka tzv. nezávislým 
poslancom padla vláda. V sú-
časnosti sa slovo nezávislý 
vníma ako nestabilný, ne-
zodpovedný a pod. Ja by som 
chcel toto vnímanie zmeniť. 
Chcem dokázať, že aj človek 
bez straníckej príslušnosti 
vie byť pevnou a stabilnou 
súčasťou nejakého zväzku. 
Po voľbách v roku 2012 
bude Slovensko potrebovať 
silnú a stabilnú vládu, ktorá 
bude musieť prijímať vážne 
a zodpovedné rozhodnutia. 
Nebude priestor pre populiz-
mus a experimenty. Určite 
by som chcel prispieť k roz-
šíreniu projektu, ktorý beží 
v Martine, aj na štátnu úroveň, 
a taktiež by som sa chcel za-
sadiť o vyrovnávanie regio-
nálnych rozdielov a o väčší 
vplyv regiónov.

Takéto pekné sľuby sme už 
ale počuli od mnohých po-
litikov. Prečo by mali voliči 
veriť práve vám?
Vždy, keď sa mi niečo po-
darí, spomeniem si na slová 
môjho profesora z VŠMU 
Martina Hubu, ktorý nám 
neustále opakoval, že keď 
sa dostaví úspech, človek by 
ho mal prijať s pokorou. Sám 
som mal možnosť poznať 
veľa ľudí, ktorých zmenila 
funkcia. Toto však nie je môj 
prípad. Určite v tom zohráva 
úlohu aj prostredie, v ktorom 
som vyrástol. Pochádzam 
z jednoduchej rodiny a mám 
štyroch súrodencov. Vyras-
tali sme vo veľmi skromnom 
prostredí a už od vysokoškol-
ských čias som sa snažil sta-
rať sám o seba. Počas školy 
som so svojím spolužiakom 
vycestoval do USA. Nikoho 
sme tam nepoznali, nevedeli 
sme ani slovo po anglicky 
a nemali sme so sebou ani 
dolár. Spočiatku sme pre-
spávali po pivniciach, potom 
sa nám podarilo nájsť prácu. 
Robili sme všetko možné – 
od pomocných robotníkov, 
strechárov, upratovačov až 
po kuchárov. Keď som sa 
vrátil domov, vyhral som 
konkurz na moderovanie 
televíznej relácie. Rozhodol 
som sa však ísť do Martina aj 
napriek tomu, že pri modero-
vaní by som zarobil za jeden 
deň toľko, čo za mesiac v di-
vadle. Oženil som sa a prišla 
na svet prvá dcéra. Žili sme 
s manželkou v nezariadenom 
byte, spávali na zemi na po-

žičaných matracoch. Ak som 
chcel uživiť rodinu, chodil 
som popri divadle manuál-
ne pracovať. Zažil som toho 
naozaj dosť a moje životné 
skúsenosti mi pomáhajú 
pri mojej práci.

V Martine sa vám podarilo 
naštartovať zmeny, ktoré 
prinášajú konkrétne vý-
sledky. Mestský úrad ste 
otvorili občanom, zefek-
tívnili ste verejné obstará-
vanie a šetríte tým penia-
ze všetkých Martinčanov. 
Ocenili to aj v zahraničí, 
dokonca nedávno na pôde 
OSN. Veríte, že niečo po-
dobné je možné aj vo veľkej 
politike?
Žijeme veľmi turbulentnú 
a zvláštnu dobu. Každý deň 
sa na nás z médií valí množ-
stvo negatívnych informácií. 
Ľudia sú znechutení z politi-
ky a ja sa im ani nečudujem. 
Aj mňa sklamali tí, ktorých 
som v minulých parlament-
ných voľbách volil. Ale aj 
takéto skúsenosti majú svoj 
význam. Mňa teší, že v ko-
munálnych voľbách 2010 
som získal o 100 percent 
hlasov viac ako pred štyr-
mi rokmi. Dokonca som 

mal viac hlasov ako všetci 
ostatní kandidáti dokopy. 
Veľmi si vážim túto pod-
poru ľudí a snažím sa ich 
nesklamať. Tým nechcem 
povedať, že v našom mes-
te funguje všetko ideálne 
a bez problémov. Problémy 
sú a aj vždy budú. Keby 
som neveril, že veľká poli-
tika sa dá robiť inak, tak by 
som nepokúšal šťastie. Mne 
najviac vadí, že politici sú 
zvyknutí zaujímať sa o ľudí 
len pár mesiacov pred voľba-
mi. Opäť budú teraz všetci 
chodiť po našich mestách 
a sľubovať hory-doly. Vi-
deli ste ich v našich mestách 
od minulých parlamentných 
volieb? Ja nie.

Ako to vnímajú vaši 
najbližší?
V rodine mám silnú podporu. 
Mám skvelú manželku a dve 
krásne dcéry. Keď vydrža-
li to, čo sa dialo v Martine 
pred komunálnymi voľbami 
v roku 2010, kedy sa develo-
perské skupiny a spoločnos-
ti, ktorým prekážal projekt 
Transparentné mesto, spojili 
a vymyslenými kauzami ma 
chceli zdiskreditovať, tak už 
vydržia všetko.

Predsa len asi budete 
častejšie mimo domu 
v Bratislave. Nebojíte sa 
odcudzenia?
Každé ráno robím celej ro-
dine raňajky a prichystám 
desiaty. Chodím nakupo-
vať, varím. Žijeme normál-
ny život normálnej rodiny. 
Uvedomujem si, že akákoľ-
vek funkcia je len dočasná. 
Snažím sa upriamovať po-
zornosť na trvalé hodnoty 
– tými sú moja rodina a moji 
priatelia. V tomto ma žiadna 
Bratislava nezmení.

Známy ste tým, že sa rád 
venujete športovým ak-
tivitám. Naozaj si popri-
tom všetkom nájdete čas 
na športovanie a relax?
Šport ma udržuje pri živote 
a dodáva mi energiu. Vstá-
vam o piatej ráno, aby som 
mal do siedmej odtrénované. 
Dokonca som pred dvomi 
rokmi absolvoval úspešne 
svoj prvý triatlon.

Nebedákam v krčme!

Andrej Hrnčiar nebol prvým hercom, ktorý začal 
koketovať s politikou. Bol ale prvým primátorom, ktorý 
natoľko otvoril dvere svojho úradu, že si to všimli aj 
v zahraničí. Je prvým Slovákom, ktorý získal ocenenie 
OSN za verejnú službu. Nedávno mnohých šokoval, keď 
sa rozhodol kandidovať do Národnej rady Slovenskej 
republiky za stranu Most-Híd.

Primátor Martina dostáva vulgárne listy plné nadávok. Dôvod? 
Kandiduje do parlamentu za Most-Híd.
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Priezvisko:

Meno:

Mesto:

Ulica:

Telefón:
 (vyplňte paličkovým písmom)

Každému okienku zodpovedá jedno písmeno, interpunkčné znamienko alebo medzera. Riadkový inzerát 
môžete podať priamo v redakcii Noviniek alebo poslať poštou spolu s vyplneným kupónom na našu adresu:
Novinky, G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. Nezabudnite vyplniť meno, priezvisko a svoj telefonický kontakt. 


VYUŽITE JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ RIADKOVEJ INZERCIE

Poďakovanie.
Ďakujem kolektívu chi-
rurgického oddelenia 
nemocnice v Bojniciach 
a Unikliniky v Prievidzi 
za príkladnú starostlivosť 
v čase krízy zdravotníctva.
Rudolf Hypius, Sebedražie

Predám staršie ručne kre-
sané hranoly 14 x 15 cm, 
4,5 m dlhé 10 ks a 5,5 m dlhé 
7 ks. Vhodné ako dekoračné 
drevo. Tel.: 046/ 546 90 77. 
Volať po 18.00 hod.
Za symbolickú cenu pre-
dám solárny ohrievač vhod-
ný do záhradky. Tel.: 046 / 
546 90 77, volať po 18.00 
hod.
Predám kompletnú zadnú 
nápravu z AVIE 31, vhodnú 
do malotraktora. Tel.: 046 
/ 543 90 77, volať po 18.00 
hod.
Predám veľký 1-izbový 
byt, pôvodný stav pri reštau-

rácii Benedikty na starom 
sídlisku v Prievidzi. Cena 
25 000 €. Tel.: 0948 339 335
Predám 2-izb. byt v Se-
bedraží, prerobený, nová 
kuchyňa, kúpelňa, vstav. 
skriňa za 37 000 €. Tel.: 
0907 695 025
Predám dámsky kožuch 
dlhý Panofi x veľ. 50/52, 
výška 165 cm a pletací stroj 
dvojradový Dopleta 380. 
Volať večer. 046/547 60 95
Predám rádiá TESLA 3064 
TALISMAN, TESLA CHO-
RAL 624 AISEM-S.B.R. 
BREVET – PHILIPS, šijací 
stroj MINERVA. Volať ve-
čer. 046/547 60 95
 Predám parný vysávač 
na čistenie kobercov, podláh, 
dlažby, PVC, skiel, vodné-
ho kameňa. Súčasťou žeh-
lička. Cena dohodou. Tel.: 
0907 168 068
Predám biolampu Bioptron 
Compact III. So stoja-
nom a sklíčkami. Nový, 

ešte nerozbalený. Cena 
dohodou. 0908 751 736 
Predám bicykel – model 
ECCD, 7 prevod. Cena do-
hodou. Tel.: 046/540 29 96
Predám obývaciu stenu, 
sedačku 3 + 1 + 1 modro 
hnedú,  koberec – slimák 
a modrý sklený luster.
Cena 250 €. Tel.: 
0905 730 465
Predám priemyselný ši-
jací stroj značky SINGER, 
s príkonom 380 V – 220 V, 
s čerpadlom mazania, výbor-
ný stav. Tel.: 0907 732 724
 Predám VWGOLF 1,6 
benzín, rok výroby 2000, 
km 138580, strieborná 
svetlá metalíza. 100% stav, 
bez investícií. Cena  4000 €. 

Tel.:0918 035 815
Kúpim maďarské knihy 
alebo dám výmenou sloven-
ské alebo české. Ponúknite 
písomne s názvom. Adresa: 

Zoltán Dajcs, Ul. Clemen-
tisa 45/3, 971 01 Prievidza 
Vymením malotraktor vy-
robený z vojenského vozidla 
T-805 ( traktor je pred do-
končením ), za malotraktor 

TK14. Značka : DOHODA. 
Tel.:046/ 546 90 77. Volať 
po 18.00 hod.
Rozvedený 53/175 hľa-
dá správnu ženu, aj ID, 
maximálne s jedným die-

ťaťom. Tel.: 0949 583 786 
Poupratujem byt alebo ro-
dinný dom v Prievidzi, Boj-
niciach a Novákoch. Tel.: 
0907 303 172

Spomíname

Dňa 24. 12. 2011 

uplynulo 5 rokov, čo pri tragickej autonehode 
zahynul náš syn, brat, švagor a ujo 

Marian Divéky 
zo Somorovej Vsi 
vo veku 21 rokov.

25. 12. 2011 
uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a starý otec z Lehoty pod Vtáčnikom

Vincent Gajdoš.
Starký náš, do večnosti odišiel si spať,

zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Klesli ruky, ktoré pracovali, no v srdciach

našich žiješ spomienkami.
Smútiaca rodina.

Dňa 12. 1. 2012 

uplynul rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, starý otec a prastarý otec, 

Štefan Camper. 
S láskou na neho spomínajú manželka, syn, 

dve dcéry, sedem vnúčat a 12 pravnúčat. 
Ďakujeme tým, ktorí mu venujú tichú spomienku. 

Manželka a deti s rodinami.

Dňa 21. 12. 2011 
uplynulo 13 rokov, čo nás opustila mama 

Emília Koššová
a 2. 12. 

uplynulo 12 rokov, čo nás opustil otec 

Ján Divéky.
Kto ste ich poznali venujte im tichú spomienku.
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Čínsky lunárny kalendár je najdlhším chronologickým 
záznamom v dejinách ľudstva. Prvý cyklus tohto zvie-
ratníka uviedol „žltý cisár“ Chuang Ti v r. 2637 pred n. l. 
Úplný cyklus tvorí šesťdesiat rokov a skladá sa z piatich 
jednoduchých cyklov po dvanásť rokov. 78. cyklus sa začal 
2. februára 1984 a skončí 28. januára 2044. Podľa dávnej 
legendy Budha pred svojím odchodom zo Zeme zvolal 
všetky zvieratá, no iba dvanásť sa s ním prišlo rozlúčiť: 
potkan, byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, ovca, opica, 
kohút, pes a kanec. Budha venoval každému zvieraťu 
v poradí, v akom prišli, jeden rok. Zviera vládnuce v roku, 
v ktorom ste sa narodili, sa skrýva vo vašom srdci. Čínsky 
nový rok, keďže sa riadi Mesiacom, začína vždy vo fáze 
mesačného novu. V závislosti od toho, či sa práve vkladá 
do kalendára prestupný mesiac, je to prvý alebo druhý nov 
v roku. V roku 2012 je dňom veľkolepého návra-
tu Draka 23. január. Prichádza po pokojnom, 
miernom a trochu rozmaznávajúcom 
roku Zajaca, ktorý umožní vyniknúť 
nastupujúcej dračej neskrotnosti. Opa-
trnosť odhodíme do kúta a pustíme 
sa do rôznych vzrušujúcich, ctižia-
dostivých, grandióznych, prehnane 
ambicióznych a odvážnych projek-
tov. Ovládne nás pocit, že v nás priam 
kypí nadmiera energie. Bude rozumné, ak 
v tomto vznetlivom roku nebudeme prece-
ňovať ani seba, ani svoje možnosti. Všetko sa nám 
totiž bude zdať lepšie, ako v skutočnosti je. Jedna, lepšia 
stránka tohto roka sa prejavuje tým, že obchod prekvitá 
a peniaze môžeme ľahko zarobiť alebo získať. Je to vhodný 
čas vybrať si v banke pôžičku. Rozhadzovanie peňazí  
a smelé plány sú na dennom poriadku. Mocný Drak vrčí 
na obozretných alebo držgrošov. Podnieti vás rozmýšľať 
a konať veľkoryso, dokonca prekročiť hranice opatrnosti. 
Orientálci pokladajú tento rok za vhodný na uzavretie 
manželstva, prírastok do rodiny alebo na založenie nového 
podniku, lebo žičlivý Drak prináša bohatstvo a šťastie. 
Zároveň je to však i čas, keď treba krotiť nadšenie. Pretože 
Drak, ktorému tak žičí šťastie, síce každého bez rozdielu 
zasypáva svojou priazňou, ale keď nastane čas zúčtova-
nia našich omylov, jednoducho ho niet. Zveličia sa teda 
takisto úspechy, ako i neúspechy. Na toto treba zvlášť 
myslieť v práve prichádzajúcom roku vodného Draka, 
ktorého najväčším nedostatkom darovaným vodou je 
jeho priveľmi optimistické až ľahkovážne správanie. Ako 

stavbár, ktorý nemyslí na základy, v snahe získať priveľa 
a rýchlo, môže stratiť všetko a hneď. Veľkým prínosom 
vodného Draka je jeho pokrokové zmýšľanie, ktoré mu 
bráni byť príliš okázalým a mocichtivým ako iní Draci. 
Pod jeho vládou prichádza čas, kedy budeme schopní 
odsunúť nabok svoje ego pre dobro celku.  

ROK 2012
Toto nám môže byť prospešné zvlášť v nastávajúcom 
roku 2012, na konci ktorého viaceré pramene pred-
povedajú zánik ľudstva, koniec času, transformáciu, 
koniec sveta? Jedna z ciest, ktoré vedú k dátumu medzi 
21. a 25. decembrom 2012 ako prelomovému v histórii 
ľudstva a planéty, sú kalendárne výpočty starých Mayov 
revidované modernými bádateľmi. Mayský kalendár, 

ktorý podľa rôznych výkladov siaha až k počiatku 
nášho sveta a zaznamenáva všetky prelomové 

udalosti v histórii našej planéty (ako napr. 
dobu ľadovú), sa v decembri 2012 končí. 
Dokonalé mayské počítanie času prevzali 
aj ostatné civilizácie predkolumbovskej 
Ameriky. Aztécka Legenda o slnkách 
hovorí o piatich vekoch sĺnc s dĺžkou 
5 125,257 rokov. Celková dĺžka piatich 

mayských vekov  sĺnc sa v podstate rovná 
dĺžke nášho platónskeho roku. Každý vek 

slnka mal skončiť katastrofou iného charakteru. 
Prvý vodou, druhý jaguármi, tretí ohnivým dažďom, 
štvrtý vetrom a piaty štyrmi otrasmi. Tento posledný 
vek začal roku 3114 pred n. l. a má skončiť niekedy 
medzi 11. augustom a 23. decembrom 2012. Čo bude 
po tomto veku, o tom sa aztécky text nezmieňuje. Úplne 
nezávisle od týchto výpočtov dospeli k roku 2012 ako 
roku zmeny na základe matematického rozboru usporia-
dania hexagramov v známej staročínskej veštiacej Knihe 
premien (I-ťing) Terence McKenna a jeho brat Dennis. 
Dokonalú fraktálnu štruktúru vo vnútri Knihy premien 
odhalil už v roku 1974. Bol presvedčený, že existuje vlna 
či sústava rezonancií, ktorá podmieňuje vznik udalostí 
na všetkých úrovniach. Hovoril o tom, že normálna veda 
skúma to, čo je možné, zatiaľ čo jeho časová teória ponúka 
vysvetlenie toho, čo existuje .V roku Draka prichádza  
tak bohatstvo, ako aj katastrofy vo veľkých vlnách. Tento 
rok charakterizuje veľa prírodných prekvapení. Na celom 
svete vzplanú vášne a všade bude tlieť nejaká skutočná 
či pomyselná vzbura proti útlakom.

Rok Draka

Zostavila: Zuzana Petríková

Ak ste zvedaví, čo vás v roku 
2012 – roku Draka – môže stretnúť 
a na čo sa máte tešiť alebo pripra-
viť, vyhľadajte svoj rok narodenia 
medzi nasledujúcimi znameniami 
a dozviete sa ako zviera, ktoré 
nosíte v srdci, prospieva v dračom 
roku. Ak ste sa narodili v januári 
alebo začiatkom februára, prav-
depodobne patríte k znameniu 
predchádzajúceho roka.

POTKAN (1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008)
Tento rok sa mu páči. V láske má 
vynikajúce vyhliadky. Obchody sa 
daria, Potkan si nemusí robiť sta-
rosti. Prežije pokojné, harmonické 
dni, čakajú ho fi nančné zisky ale-
bo postup v zamestnaní. V tomto 
roku  môže čakať uznanie za svoje 
úspechy, čo môže do jeho blízkosti 
prilákať priateľov, na ktorých si 
musí dať pozor.

BYVOL (1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009)
Aj keď je Byvol celou tou pará-
dou očarený a myslí si, že sa vrá-
tili staré zlaté časy, čaká ho iba 
priemerný rok. Na uskutočnenie 
svojich plánov si bude musieť By-
vol počkať dlhšie, ako by si želal. 
Aj keď v tomto roku stretne veľa 
ochotných a vplyvných ľudí, bude 
musieť tvrdo pracovať, ak chce 
na konci roka žať.

TIGER (1938, 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010)
Tento rok nesľubuje Tigrovi veľa. 
Peniaze bude zháňať iba s veľkou 
námahou. Vďaka zlej rade ho môže 
čakať nerozumná investícia. Aj 
keď má Tiger zmeny rád, padne 
mu zaťažko sklamanie, odluka 
od milovanej bytosti, prípadne 
rozchod s partnerom, i keď sú 
pre jeho dobro.

ZAJAC (1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011)
V tomto roku čakajú Zajaca po-
merne šťastné, ale rušné dni doma 
i v práci. Finančne sa veci vyví-
jajú striedavo, raz výhodne, raz 
priemerne, nemá sa však prečo 
znepokojovať, lebo celkové zisky 
prevýšia straty.

DRAK (1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012)
Veľmi dobrý rok pre Draka. Cíti 
sa ako ryba v bystrej vode. Rok 
naplnenia jeho túžob. Drakovi sa 
konečne dostane uznania alebo 
v práci urobí fantastické pokroky. 
Všetko jeho snaženie korunuje 
úspech, lebo v tomto činorodom 
a vzrušujúcom roku je Drak za-
neprázdnený a ostražitý.

HAD (1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001)
Had má pred sebou ťažký rok. 
V žiadnej sfére ho nečakajú vý-
znamné zisky. Musí si dávať po-
zor pred zlomyseľnými klebetami 
a žiarlivými spoločníkmi. Naj-
väčšie ťažkosti  bude mať do leta 
za sebou a jeseň so sebou prinesie 
aj dobré správy.

KÔŇ (1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002)
Nevyrovnaný rok pre Koňa. Veľa 
problémov a nevyriešených vecí 
ťaží jeho myseľ a skúša jeho 
trpezlivosť do tej miery, že mu 
spôsobujú zdravotné problémy. 
Napriek tomu nemá prečo oča-
kávať najhoršie. Čas obrátiť tvár 
k slnku, stretávať sa s priateľmi 
a tíšiť nepriateľov.

OVCA (1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003)
Horúčkovitý, ale triezvy rok. Zisky 
budú nepodstatné, ale má šťastie, 
že nemusí čeliť veľkým pohro-
mám. Ak Ovca nebude hazardovať 
ani robiť drastické životné zmeny, 
môže prežiť celkom šťastný a po-
kojný rok.

OPICA (1932, 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004)
V tomto roku môže Opica získať 
nové vedomosti, zručnosti a možno 
aj trochu zmúdrieť. Nevyriešené 
nezhody treba vyriešiť, vlastné 
zámery musí presadiť aj za cenu 
vlastných úspor. Opica tento rok 
nemôže špekulovať.

KOHÚT (1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005)
Veľmi dobrý a výnosný rok. 
Na Kohúta sa usmieva šťastie, 
získa moc utvárať si vlastný osud. 
Čo sa týka rodiny alebo zdravia, 
môžu sa vyskytnúť problémy, ktoré 
ho unavia. 

PES (1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006)
Ťažký, veľmi namáhavý rok. Ľudia 
využijú jeho slabú pozíciu a jeho 
únava sa prejaví aj na zhoršenom 
zdraví. Čas, kedy sa treba schovať 
do kúta (alebo do búdy) a nenápad-
ne prečkať do zimy, kedy by sa 
mali objaviť dobré správy.

KANEC (1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007)
Príjemný rok. Kanec získa pod-
poru, uznanie a vážnosť. Rodin-
ný život je bez problémov, môžu 
nastať menšie zdravotné ťažkosti 
alebo ho nemilo prekvapí strata 
osobného majetku.
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Pórová zvodkyňa

pre 4 osoby

príprava 15 minút

Potrebujeme:

700 ml mlieka,
320 g póru (1 veľký kus),
200 g bryndze,
veľký plátok masla,
2 lyžičky sušeného provensálskeho korenia,
soľ.

Postup:

Pór pokrájajte na kolieska a opražte zľahka na ma-
sle. Pridajte mlieko, korenie a  povarte do  mäkka 
(5 až  10 minút). Trochu póru vyberte a  odložte 

na  ozdobenie. Do  tekutiny pridajte bryndzu 
a rozmixujte do krémova. Podľa chuti dosoľte. Ro-
zlejte do misiek a ozdobte zvyšným pórom.

Recept je čerpaný z kuchárskej knihy 
Slovenská bryndza – netradičné recepty.
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Oba autobusy, ktoré využíva na do-
pravu FC Baník Horná Nitra, sú 
viditeľne označené nielen logom 
klubu, ale aj motívom rytiera. „Di-
zajn bol mojím nápadom, ktorý 
dotváral Roman Turcel. Rytieri 
sú na autobusoch z jednoduchého 
dôvodu, lebo v tejto ťažkej dobe 
chceme robiť futbal inak, ako je to 
vo väčšine klubov. Chcem ho robiť 
rytiersky a čisto,“ ozrejmil Robert 
Šuník po samotnom krste autobusov.

Fúzia polozázrakom
Na slávnostný akt krstu klubových 
autobusov prišiel aj prezident Slo-
venského futbalového zväzu Ján 
Kováčik. Najskôr sa vrátil k fúzii 
prievidzského a handlovského 
klubu, ktorá sa udiala pred štartom 
aktuálnej sezóny. „Takáto fúzia nie 
je bežnou vecou, považujem skôr 
za polozázrak, že sa niečo podobné 
Robertovi Šuníkovi podarilo. Veď 
každý klub má svoju tradíciu, ktorej 
sa nerád vzdáva. Podobné fúzie sú 
však cestou do budúcnosti, môžu 
spojiť región a napomôcť k vytvo-
reniu silnejších futbalových klubov. 

Verím, že aj FC Baník nadviaže 
na minulé úspechy Prievidze a uvi-
díme ho raz v najvyššej súťaži,“ 
povedal najvyšší predstaviteľ Slo-
venského futbalového zväzu, ktorý 
zároveň ocenil prácu s mládežou 
v novom klube, ako aj fakt, že FC 
Baník razí svoju cestu s družstvom 
zloženým najmä z prievidzských 
a handlovských odchovancov. „Kaž-
dý slovenský klub by mal mať zák-
ladňu postavenú na vlastných odcho-
vancoch, to je podľa môjho názoru 
správna cesta. Veď kto iní ako ľudia, 
ktorí hráčov poznajú, by sa na nich 
týždeň čo týždeň mali chodiť poze-
rať,“ uviedol Ján Kováčik. Pokrstené 
autobusy s logom FC Baník Horná 
Nitra sa mu veľmi páčili. „Autobusy 
sú krásne. Na slovenských cestách 
sú autobusy s podobným dizajnom 
ojedinelým javom. Určite budú klu-
bu robiť dobrú reklamu,“ uzavrel šéf 
slovenského futbalu.

Kvalita klubu stúpa
Prievidzskú primátorku Katarínu 
Macháčkovú potešili nielen pekné 
autobusy, ale aj fakt, že úpadok fut-

balu v Prievidzi sa podarilo rezolút-
ne zastaviť a po vytvorení nového 
klubu jeho kvalita stúpa smerom 
nahor. „Som veľmi rada, že sa nám 
v Prievidzi podarilo s pomocou no-
vého klubu a jeho predstaviteľov 
stabilizovať situáciu okolo futbalu, 
ktorá ešte pred rokom vôbec nevy-
zerala ružovo. Sledujem úspechy 
našich mládežníkov i seniorov, teší 
ma, že sa im darí. No mám radosť 
aj z toho, že klub pomáha mestu 

s vylepšovaním podmienok na špor-
tovanie,“ prezradila prievidzská 
primátorka. 

Vylepšené meno
Futbal v Prievidzi si zásluhou pred-
staviteľov FC Baník Horná Nitra 
postupne vylepšuje svoju pošramo-
tenú povesť. „Som rád, že s novým 
klubom sa v krátkom čase stotožnili 
obe mestá, v ktorých boli pôvodné 
futbalové kluby. Novovytvorený 

klub berú vážne aj vo futbalových 
kruhoch, o čom svedčí účasť pre-
zidenta zväzu na krste autobusov. 
Na toto podujatie prišli aj celoslo-
venské média, čo taktiež naznačuje, 
že klub ide správnou cestou. V nepo-
slednom rade o tom hovorí aj široká 
mládežnícka základňa či stúpajúci 
počet fanúšikov na domácich zápa-
soch,“ dodal Robert Šuník.

-Branislav Bucák, foto: autor

Futbalový klub Baník Horná Nitra na sklonku uplynulého roka čakala 
slávnostná chvíľa vo forme krstu svojich dvoch autobusov. Pozvanie 
na túto udalosť prijal aj prezident Slovenského futbalového zväzu 
Ján Kováčik, ktorý spoločne s prezidentom FC Baník Horná Nitra 
Robertom Šuníkom, primátorkou Prievidze Katarínou Macháčkovou 
a primátorom Handlovej Rudolfom Podobom pokrstili autobusy 
striekaním šampanského.

Na prievidzskom futbalovom štadióne krstili autobusy

O tom, že projekt opravy poško-
deného ihriska s umelou trávou 
nebol vôbec jednoduchý, svedčia 
aj slová Roberta Šuníka, pre-
zidenta FC Baník Horná Nit-
ra. „V rámci obnovy ihriska sa 
stiahla dole stará tráva, upravilo 
sa podložie, osadili sa nové siete 
okolo ihriska a položila nová trá-
va novšej generácie oveľa vyššej 
kvality. Na rekonštrukciu ihriska 
bolo vynaložených 33-tisíc eur 
s DPH, ďalších 27-tisíc eur bolo 
sponzorským príspevkom firmy 
A sport CZ, za čo jej predstavite-
ľom ďakujeme,“ prezradil Robert 

Šuník. Ten spoločne s primátor-
kou Prievidze Katarínou Ma-
cháčkovou a predsedom Sloven-
ského futbalového zväzu Jánom 
Kováčikom odovzdali symbolic-
ký kľúč od ihriska riaditeľke ZŠ 
na Ulici energetikov Viere Du-
šičkovej. „Nové ihrisko skvalitní 
tréningový proces pre všetky 
vekové kategórie nášho klu-
bu, zároveň zlepší podmienky 
pre našich mládežníkov v špor-
tových triedach na Základnej 
škole na Ulici energetikov. Tie 
chceme od budúceho školského 
roka rozšíriť o dievčatá. Verím, 
že nové ihrisko bude určitou 
motiváciou pre detí, aby sa viac 
venovali práve futbalu,“ dodal 
Robert Šuník.

Podpora škôl
Primátorka Prievidze na sláv-
nostnom znovuotvorení ihriska 
naznačila, že zámerom mesta 
bude sústrediť fi nančné zdroje 
na školstvo do menšieho počtu 
škôl, čím môže výrazne zvýšiť 
fi nancovanie ich infraštruktúry. 
„Odovzdali sme darček našim 
mladým športovcom. Aj v tomto, 
pre nás zložitom období sa stretá-
vame na pôde jednej zo škôl a uka-
zujeme, že mesto vie, ako cestou 
má ísť, a taktiež vie v spolupráci 
s tretími subjektmi podporiť šport. 
Musíme však sústrediť sily tam, 
kde to má, efekt,“ ozrejmila Ka-
tarína Machačková.

-Branislav Bucák, foto: FC Baník

Futbalový klub Baník Horná Nitra sa v sviatočnom období podieľal v spolupráci s mestom Prievidza 
aj na vynovení poškodeného ihriska s umelým trávnikom v areáli Základnej školy na Ulici energetikov 
v Prievidzi.

FC Baník pomohol s obnovou poškodeného ihriska

Pri krste autobusov (zľava): Rudolf Podoba, Ján Kováčik, Katarína Macháčkova a Robert Šuník.
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Extraliga mužov
Basketbalisti Prievidze ukončili 
uplynulý rok víťazne. Najskôr 
vyhrali na palubovke Spišskej 
Novej Vsi a následne si poradili 
v zápase o druhú priečku doma 
s Komárnom. Darilo sa aj Han-
dlovčanom, ktorí po Novom roku 
rovnako prekvapili víťazstvom 
na Spiši. Ešte predtým si doma 
poradili so Žilinou a s Levicami.

21. kolo: Spišská Nová Ves – 
Prievidza 87:92 (43:40),
body BC: Phillips 26, Vošlajer 
14, Pelle 12, Godbold 11, Pipíška 
10, Potter 9, Guede a Davis po 5.
Handlová – Žilina 90:85 (41:44),
body MBK: Jones 25, Madaj 19, 
Hampton a Golian po 15, Haviar 
9, Mrviš 5, Prosper 2.
22. kolo: Prievidza – Komárno 
77:72 (34:39),
body BC: Godbold 18, Davis 17, 
Phillips 13, Pelle 10, Potter a Pi-
píška po 6, Guede 5, Vošlajer 2.
Handlová – Levice 89:69 
(51:29),
body MBK: Jones 30, Hampton 
17, Golian 11, Madaj 8, Barišič 7, 
Prosper 6, Mrviš a Haviar po 5.
23. kolo: Prievidza mala voľno.
Spišská Nová Ves – Handlová 
81:82 (47:40),
body Handlovej: Jones 35, Ma-
daj 13, Hampton 11, Mrviš 8, 
Golian 7, Barišič 6, Prosper 2.
Poradie po 23. kole: 1. Nitra 
35 b, 2. Prievidza 33 b, 3. Ko-
márno 32 b, 4. Handlová 32 b, 
5. Spiš. Nová Ves 30 b, 6. Levice 
30 b, 7. Svit 28 b, 8. B. Bystrica 
27 b, 9. Žilina 25 b.

II. liga mužov
Prievidzskí hokejisti prehra-
li v Nitre po predĺžení, hoci 
v druhej tretine viedli o tri góly. 
O deň neskôr v domácom zápa-
se rozdrvili Nové Zámky 7:1. 
Hetrikom sa blysol Igor Kaikl, 
najproduktívnejší hráč súťaže. 

Predohrávka 16. kola: 
Nitra – Prievidza 5:4 pp (0:1, 
1:3, 3:0 – 13:0),
góly Prievidze: Kaikl, Kováč, 
Beláň, Krecháč.
15. kolo: Prievidza – Nové 
Zámky 7:1 (0:0, 5:0, 2:1),
góly Prievidze: Kaikl 3, Beláň, 
Krecháč, Súder, Šimo.
Poradie po 16. kole: 1. Partizán-
ske 34 b, 2. Nitra 26 b, 3. Levice 
25 b, 4. Prievidza 24 b, 5. Nové 
Zámky 17, 6. Hamikovo 17 b, 7. 
Dubnica 1 b.

I. liga mužov
Prievidžania boli po prvej po-
lovici súťaže na druhej priečke.
Prievidza – VHP Zvolen 3:0 (18, 
16, 13) a 3:0 (18, 19, 16).

Športový servis

Basketbal

Handlovský primátor Rudolf Podoba 
pri oslavách vypichol štyri dôležité 
medzníky histórie tamojšieho basket-
balového klubu. „Základný a zásadný 
medzník sa datuje rokom 1941, kedy 
vzniklo v Handlovej prvé basketba-
lové družstvo. Jeho nestormi boli 
bratia Machovci a ďalšie neskoršie 
osobnosti handlovského basketbalu. 
Druhým medzníkom, ktorý basketbal 
v našom meste povýšil o niekoľko 
úrovní vyššie, bol príchod profesora 
Mikuláša Kardoša na strednú prie-
myselnú školu v roku 1954. Mikuláš 

ako basketbalový nadšenec začal 
pracovať s mládežou a vytvoril bu-
dúci základ tímu, ktorý hral najvyš-
šiu súťaž. Viacerí jeho odchovanci 
v exhibícii ako legendy pobehovali 
po handlovskej palubovke. Tretím 
medzníkom je rok 1966, kedy prišli 
do Handlovej vynikajúci basketbalis-
ti – bratia Dušan a Boris Lukášikovci. 
O dva roky neskôr už handlovský 
klub postúpil z druhej ligy do prvej 
celoštátnej česko-slovenskej ligy. 
Štvrtým medzníkom je fakt, že sa 
nám podarilo aj po roku 1989, kedy 
sa zmenili pomery a veľké fi rmy 
sa zbavili príťaže podpory športu, 
udržať v našom meste basketbal 
na patričnej úrovni. Veď po rozde-
lení Česko-Slovenska je Handlová 
nepretržite účastníkom slovenskej 
extraligy,“ vypichol handlovský 
primátor významné roky v histórii 
handlovského basketbalu a dodal,  
„žijeme v dobe, ktorá nepraje športu 
ani kultúre. V tomto prostredí sme 
my, predstavitelia miest a obcí, tí, 
ktorí musia nahrádzať štát, ktorý 
by pre výchovu športujúcej mládeže 
mal urobiť viac. Handlová nie je 
veľké mesto ako Bratislava či Košice, 
napriek tomu sa musíme snažiť, aby 
sme vrcholový šport udržali pre na-
šich občanov. To je naša povinnosť, 
veď Handlovčania basketbal milujú. 
V našom meste snáď nenájdete člo-
veka, ktorý by mu nefandil.“

Najúspešnejšie roky
Handlovský klub počas svojej exis-
tencie prežil viacero úspešných i me-
nej dobrých rokov. Najväčšie – me-
dailové úspechy sa viažu na posledné 
desaťročie. „V slovenskej extralige 

sa nášmu klubu podarilo vybojovať 
päť sád medailí. Prvá bola bronzo-
vá v sezóne 2003/04, keď mužstvo 
viedol tréner Dragan Tomanovič. 
O rok neskôr získalo naše družstvo 
pod vedením Tibora Jányho striebro, 
v ďalšej sezóne pod mojím vedením 
a Jaroslava Daubnera sme skončili 
opäť druhí. Ďalšie dve medaily boli 
bronzového lesku. V sezóne 2007/08 
doviedol k tretiemu miestu MBK 
hlavný tréner Dušan Kasum, o dva 
roky neskôr Ľudovít Smačko,“ vy-
menoval cenné úspechy Mestského 

basketbalového klubu Handlová ma-
nažér klubu Karol Kučera. Ten bol 
pri zisku posledných dvoch medailí 
asistentom hlavného trénera MBK.

Najbližšie k zlatu
Nechýbalo veľa a handlovský klub 
by sa dnes mohol pýšiť aj titulom 
majstra Slovenska. Najbližšie k nemu 
bol MBK v sezóne 2005/06. „V tomto 
ročníku sme vyhrali dlhodobú časť 
súťaže a vo fi nále s Lučencom sme 
mali výhodu domáceho prostredia 
v prvom, a teda aj v prípadnom po-
slednom rozhodujúcom súboji. Prvý 
zápas sme doma trestuhodne prehrali, 
no následne sme mohli v Lučenci zví-
ťaziť. Viedli sme v druhej štvrtine už 
o 22 bodov, no napokon sme prehrali 
po predĺžení. Bol to zrejme zlomový 
moment série. Keby sme vyhrali tento 
súboj, verím, že by sme sa dostali 
na koňa a sériu by sme už nepustili 
z rúk,“ zaspomínal na najúspešnejší 
ročník Karol Kučera, vtedajší tréner 
Handlovej.

V Handlovej aj prezident
Slávnostné podujatie v handlovskej 
športovej hale si nenechal ujsť ani 
prezident Slovenskej basketbalovej 
asociácie Jaroslav Janáč, ktorý ocenil 
snahu organizátorov. „Radosť, radosť, 
radosť, nádherné emócie, je to vý-
borná oslava basketbalu a všetkého, 
čo s basketbalom súvisí. Vo svete 
tohto športu sa pohybujem 35 rokov 
a Handlovú si pamätám odjakživa 
ako veľmi ťažké, ale podotýkam, 
korektné prostredie, ktoré vybičo-
valo každého účastníka stretnutia 
do maxima. Súboje boli vždy spojené 
so silnými emóciami, ktoré sa neza-

búdajú. Handlovskému klubu prajem 
ďalšie úspešné roky, v tomto meste 
majú, čo sa týka basketbalu, na čom 
stavať,“ povedal najvyšší predstaviteľ 
Slovenskej basketbalovej asociácie.

Najmladšia legenda
Samotný exhibičný zápas medzi 
basketbalistami MBK a legenda-
mi Handlovej skončil výsledkom 
77:77. Najmladším hráčom v tíme 
legiend bol Jaroslav Štefánik, ktorý 
ešte v minulej sezóne nastupoval 
v extralige za MBK. Na legendu 

handlovského basketbalu sa však 
ešte necítil. „Bol som prekvapený 
pozvánkou na túto exhibíciu, ešte sa 
necítim byť legendou. No som nes-
mierne rád, že som bol súčasťou tejto 
peknej akcie a mohol som nastúpiť 
v zápase s niekdajšími hviezdami 
basketbalových paluboviek. Viacero 
legiend handlovského basketbalu som 
v minulosti obdivoval. Je to pekné 
zaspomínať si na staré časy. Na tejto 
palubovke sa mi dobre hralo, takže 
sa cítim veľmi dobre. Aj keď mi 
nechýba kondička, dnes som viackrát 
lapal po dychu,“ prezradil s úsmevom 
na tvári niekdajší najlepší strelec 
extraligy, ktorý súperov privádzal 
do zúfalstva hlavne presnou streľbou 
spoza trojkového oblúka.

Vynikol Linkeš
Divákov v exhibícii potešili viacerý-
mi peknými akciami bývalí i súčasní 
hráči Handlovej. Aj tí so skorším 
dátumom narodenia potvrdili, že bas-
ketbal hrať nezabudli. Strelecky vy-
nikol Milan Linkeš z tímu legiend, 
autor 32 bodov. „Všetci z tímu legiend 
odviedli pre handlovský basketbal 

kus roboty, no vyzdvihol by som 
z nich práve Milana Linkeša. Dal 
celý život i srdce basketbalu. Myslím 
si, že niet v Handlovej basketba-
listu, čo odohral za náš klub viac 
ako on. Pre mňa je on najväčšou 
legendou,“ ocenil Linkeša Ľudovít 
Smačko, dlhoročný hráč a neskôr 
tréner Handlovej.

Tešil sa na Orglera
Každý z divákov sa tešil na svojich 
obľúbených hráčov, z ktorých via-
cerých nevidel na palubovke dlhé 
roky. Na koho sa tešil najviac han-
dlovský primátor? „Z tímu legiend 
je každé meno či človek pojmom, 
no po dlhej dobe som sa tešil najmä 
na Petra Orglera. Na handlovskej 
palubovke ukázal niečo zo svojho 
basketbalového umenia, ktorým po-
čas svojej aktívnej kariéry dvíhal 
divákov zo sedadiel,“ prezradil Ru-
dolf Podoba. Jaroslav Štefánik, hráč 
tímu legiend, sa zasa tešil, že si môže 
zahrať po boku tohto niekdajšieho 
skvelého  rozohrávača: „Je pre mňa 
česť zahrať si so všetkými týmito 
skvelými basketbalistami. Z tímu 
legiend som sa tešil najmä na Petra 
Orglera, s ktorým som sa v minulosti 
stretával na palubovke len ako súper. 
No rád som nastúpil v družstve aj 
s hráčmi ako Vlado Barniak, Vlado 
Holúbek a s ďalšími.“ Ľudovít Smač-
ko z tímu legiend bol rád, že sa opäť 
mohol stretnúť aj s hráčmi, ktorých 
dlhšiu dobu nevidel. „Tešil som sa 
na viacerých, najmä tých, s ktorými 
sa nemám možnosť častejšie stretnúť, 
ako na Jozefa Javúrka či Jozefa Flo-
reša, ale aj na ďalších chalanov. Som 
veľmi rád, že klub takúto peknú akciu 
zorganizoval a ja som mohol byť jej 
súčasťou,“ zakončil odchovanec a dl-
horočný hráč handlovského klubu.

Výsledok zápasu: 
MBK Handlová – Legendy Han-
dlovej 77:77
Zostava MBK: Robert Jány, Milan 
Golian, Matúš Daubner, Lester Prosper, 
Sean Hampton, Ondrej Haviar, Juraj 
Klátik, Tomáš Mrviš, Marcel Madaj, 
Ivan Barišič, Jakub Majerčák.
Zostava legiend: Jozef Chrenko, Ivan 
Šuba, Jaroslav Chudík, Vladimír Bar-
niak, Vladimír Holúbek, Milan Linkeš, 
Dušan Lukášik, Peter Orgler, Jozef 
Floreš, Jozef Javúrek, Milan Mátych, 
Jaroslav Morávek, Norbert Smačko, 
Ľudovít Smačko, Jaroslav Štefánik.

-Branislav Bucák, foto: autor

Handlovský basketbal mal na sklonku uplynulého roka veľký dôvod na radosť. V tamojšej športovej hale súčasní či bývalí hráči, funkcionári, 
tréneri, ale aj fanúšikovia oslávili 70. výročie basketbalu v tomto baníckom meste. Pekná oslava vyvrcholila exhibičným zápasom medzi 
súčasným tímom MBK a legendami handlovského basketbalu, ale aj oceňovaním tých, ktorí sa zaslúžili o to, že v Handlovej je už dlhé 
roky basketbal na kvalitnej úrovni a Handlová patrí k liahni mladých talentovaných basketbalistov na Slovensku.

Handlovský basketbal oslavoval okrúhle výročie

Zoznam ocenených bývalých hráčov, trénerov, funkcionárov a ľudí, 

bez ktorých by handlovský basketbal dnes nebol tam, kde je:

Anton Rosenberger, Ivan Januščák,  Igor Káan, Dušan Klas, Ivan Kanian-
ský, Tibor Jány, Jaroslav Daubner, Ľudovít Smačko, Rudolf Vlk, Jozef 
Ďurčenka, Pavol Faith, Štefan Varga, Štefan Major, Vladimír Ivan, Ján 
Hurtík – in memoriam, Tibor Nemec – in memoriam, Boris Lukášik, 
Jozef Lovík, Miloslav Chríbik, Jozef Javúrek, Milan Mátych, Vladimír 
Barniak, Blažej Ľahký, Juraj Orgler, Karol Kučera, Dušan Lukášik – in 
memoriam, Rudolf Rendek – in memoriam, Ladislav Pitner – in me-
moriam, Pavol Orgler – in memoriam, Oskar Schwarcz, Mikuláš Kardoš, 
Milan Habán, Pavol Weiss, Štefan Malárik, Ivan Šuba, Miroslav Toman, 
Jozef Tonhauser,  Rudolf Podoba, Imrich Weisz, Peter Hromádka – in 
memoriam, Jozef Kašša – in memoriam.

Volejbal

Hokej 
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Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 23. 1. 2012 
na adresu redakcie: 14 press, spol.
s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 
Dvaja výhercovia získajú poukážku 
v hodnote 10 € na nákup tovaru v pre-
dajni DOROTHY, ktorá sa nachádza 
na Ul. Matice slovenskej 24 v Prievidzi.

Výhercami krížovky z č. 22 sa stali: 
Jozef Hrabovský, Prievidza, Alexia Če-
chová, Prievidza, Antónia Štanclová, 
Prievidza

Gratulujeme! Ceny si môžu prevziať 
v redakcii na Ulici G. Švéniho 8 v Prie-
vidzi oproti Okresnému súdu v budo-
ve bývalej okresnej vojenskej správy
na 1. poschodí.
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Viete v akej dobe žijeme?  
Odpove : (TAJNI KA1)!!!  
Do práce chodíme (TAJNI KA 2), 
v zamestnaní sedíme v (TAJNI KA 3) 
a ke  sa dotkneme (TAJNI KA 4), 
(TAJNI KA 5). 

urobil 
 pohyb     

01. februára 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 

Viete, v akej dobe žijeme? (1. časť 
tajničky). Do práce chodíme (2. časť 
tajničky), v zamestnaní sedíme (3. 
časť tajničky) a keď sa dotkneme 
(4. časť tajničky), (5. časť tajničky).
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potkany a kone nie sú schopné sa povracať?

keď máte nasadené slúchadlá, napríklad z walkmanu, počas jednej hodiny, zvýši 
sa vám počet baktérií v uchu o 700 %?

zapaľovač bol vynájdený predtým, ako boli vynájdené zápalky?

na svete je 23 % škôd na kopírkach spôsobených tým, že ľudia na nich sedia a 
snažia sa okopírovať vlastné zadky?

tak, ako odtlačky prstov, je aj odtlačok jazyka jedinečný u každého človeka?

počas celého života v spánku každý človek zje priemerne 70 kusov hmyzu a 10 
pavúkov?













Viete, že...
sudoku

kvíz

1a, 2c, 3a, 4b, 5b, 6a

1. Čo z tohto nie je súčasťou zubu?
a) drievko
b) sklovina
c) dreň

2. Koľko kostí má ľudské telo?
a) 200
b) 209
c) 206

3. Ako sa volá hormón šťastia?
a) endorfín
b) estrogén
c) STH

4. Ktorý z týchto svalov je chrbtovým 
svalom?
a) krajčírsky sval
b) lichobežníkový sval
c) trojhlavý sval

5. Z ktorých vrstiev sa skladá koža?
a) pokožka, desma, kožné tkanivo
b) pokožka, zamša, podkožné tkanivo
c) pokožka, kožné tkanivo, lymfa

6. Aká je hranica zvukovej neprijateľnosti?
a) 140 dB
b) 120 dB
c) 130 dB
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