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SPRAVODAJSTVO – STRANA 4

Už tradičný Mestský ples, tentoraz s do-
datkom 2012, otvoril s puncom gran-
dióznosti, šarmu a noblesy prievidzskú 
plesovú sezónu.

Mestský ples 
otvoril sezónu

INFO – STRANA 8

Zapojte sa do súťaže! Vymyslite nejaký 
originálny verš, rýmovačku alebo bás-
ničku a hrajte o atraktívne ceny pre vás 
a vášho partnera.

Valentínska
súťaž

ŠPORT – STRANA 15

Pochod vďaky SNP Cigeľ – Handlová je 
jedným z najväčších zimných turistic-
kých podujatí na Slovensku. Na jeho 37. 
ročníku sa zúčastnilo až 1 786 turistov.

Nový účastnícky 
rekord

KULTÚRA – STRANA 7

Už niekoľko desaťročí je kino Baník Prie-
vidza jednoznačnou súčasťou kultúrno-
-spoločenského diania a života obyvateľov 
tohto mesta.

Kino Baník
sa ruší

Šesťdesiatročné

sídlisko Píly
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23. 12.
Účasť na podujatí ZO SRZ Vianočný výlov kaprov na Námestí 

slobody,
prijatie Betlehemského svetla od prievidzských skautov.
24. 12.
Vianočná návšteva detí v zariadení občianskeho združenia 

Domino,
účasť na štedrovečernej večeri v zariadení pre seniorov na Ulici 

J. Okáľa a na Ulici M. Rázusa.
26. 12.
Sviatok
27. 12.
Riadna dovolenka
28. 12.
Stretnutie so zástupcom rehole piaristov ohľadom otázky podpory 

projektov realizovaných rehoľou,
príprava podkladov na odpočet za rok 2011.
29. 12.
Riadna dovolenka
30. 12.
Riadna dovolenka
31. 12. (sobota)
Účasť na Silvestrovskej zabíjačke a na prijatí nového roka 

na námestí.
2. 1.
Rokovanie s konateľom spoločnosti UNIPA, s. r. o., o príprave 

a zavedení spoplatnenia parkovania v centre mesta Prievidza,
rokovanie s riaditeľkou KaSS o plánovaných akciách na rok 

2012,
stretnutie s hlavným architektom mesta týkajúce sa otázky 

prípravy stavebných aktivít na rok 2012 a koncepcie dostavby 
budovy ROC (tzv. Titaniku).

3. 1.
Rokovanie so štatutárnym zástupcom Regionálneho obchod-

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

rokovanie s vedúcim právnej kancelárie mesta ohľadom aktu-
álnych právnych problémov,

vedenie zasadnutia MsR,
stretnutie so správcom farnosti rímskokatolíckej cirkvi týkajúce 

sa otázok ďalšej spolupráce.
4. 1.
Rokovanie s konateľom spoločnosti PD INVEST o otázkach 

predaja, resp. nájmu pozemkov v priemyselnom parku,
rokovanie s vedúcou odboru výstavby o príprave výstavby 

nového cintorína.
5. 1.
Stretnutie na úrovni vedenia mesta ohľadom koncepcie ďalšieho 

nakladania s majetkom mesta,
stretnutie so záujemcom o spoluprácu v súvislosti s výstavbou 

cyklistického chodníka, ktorého trasovanie je navrhované aj 
cez katastrálne územie mesta Prievidza.

6. 1.
Účasť na sv. omši, ktorá bola odslúžená za vedenia mesta, 

v piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice v Prievidzi.
účasť na vysvätení budovy Mestského domu a Mestského úradu 

v Prievidzi.
9. 1.
Stretnutie so záujemcom o prevádzkovanie kina Baník v Prievidzi,
stretnutie so zamestnankyňou právnej kancelárie mesta k ma-

teriálom pripravovaným na rokovanie MsZ 31. januára,
stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 7 oby-

vateľov mesta Prievidza.
10. 1.
Účasť na otvorení obálok ohľadom výberového konania na ria-

diteľa Zariadenia pre seniorov,
vedenie porady primátorky s vedúcimi zamestnancami mesta 

a mestského úradu,
pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti SMMP, s. r. o., 

o možnosti predaja bytov na Ulici M. Falešníka,
stretnutie s povereným riaditeľom Zariadenia pre seniorov 

ohľadom otázky znaleckého posudku vypracovaného za účelom 
zistenia nedostatkov a príčiny úrazu v Zariadení pre seniorov,

stretnutie so zástupcami Denného centra Necpaly.
11. 1
Rokovanie so záujemcom o výstavbu nájomných bytov v mestskej 

časti Necpaly,
rokovanie s vedúcim ekonomického odboru a s vedúcou odboru 

školstva a starostlivosti o občana ohľadom otázky ďalšej exis-
tencie neziskovej organizácie Harmónia,

pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva s Jura-
jom Ohradzanským ohľadom aktuálnych problémov volebného 
obvodu č. 5 – Veľká Lehôtka,

rokovanie s riaditeľkou KaSS o príprave mestského plesu.

december 2011 – január 2012
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Táto informácia je podľa vyjadrenia 
vedenia mesta pravdivá, zároveň je 
však nevyhnutné doplniť ju. Žia-
dosť síce podaná nebola, v tomto 
čase to však ani nebolo možné. 
Skôr, ako bude postúpená na minis-
terstvo, musí prejsť odporúčacím 
procesom Krajského školského 
úradu v Trenčíne a Štátnej škol-
skej inšpekcie. Tieto orgány ju už 
zaregistrovali a v týchto dňoch bolo 
doručené mestu Prievidza  stano-
visko KŠÚ.     
Krajský školský úrad v Trenčíne 
vydal a doručil mestu Prievidza 
nesúhlasné stanovisko k vyradeniu 
ZŠ na Mariánskej ulici a jej súčastí 
zo siete škôl a školských zariadení 
k 30. 6. 2012. Odôvodňuje ju piatimi 
argumentmi, na ktoré cíti mesto 
Prievidza potrebu bezodkladne 
reagovať, keďže sa dajú považo-
vať za neobjektívne a na základe 
argumentov sa dajú jednoznačne 
spochybniť.
Mesto disponuje faktami
Prvým argumentom úradu je, 
že škola dlhodobo dosahuje vý-
bornú úroveň vo vzdelávaní žia-
kov, umiestnila sa na prvom mieste 
v okrese Prievidza vo vedomost-
ných a umeleckých súťažiach. ZŠ 
na Mariánskej ulici patrí medzi 
kvalitné školy rovnako, ako všetky 
ostatné školy pôsobiace v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Prievidza. 
Podľa nášho názoru je prirodzené, 
že škola so zameraním na výuč-
bu intelektovo nadaných žiakov 
dosahuje výsledky v individuál-
nych vedomostných a umeleckých 
súťažiach. Úroveň vo vzdelávaní 
žiakov však nie je možné objektívne 
posudzovať podľa takéhoto selek-
tívne vybraného faktora. Iné školy 
totiž pracujú s bežnými žiakmi 
a so žiakmi so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, kde 
v tomto prípade nemáme na mysli 
žiakov s nadaním. I tieto úspechy sú 
odrazom vysokej kvality a úrovne 
vzdelávania v iných prievidzských 
základných školách. Napríklad naj-
lepšie výsledky v prospechu do-
siahla ZŠ na Rastislavovej ulici 
a najvyššiu odbornosť v rámci celej 
školy vykazuje ZŠ Malonecpalská.
Mesto Prievidza za jeden z objek-
tívnych argumentov pri posudzo-
vaní úrovne vzdelávania považu-
je napríklad výsledky testovania 
deviatakov. Najlepšie výsledky 
v testovaní slovenského jazyka 
a literatúry dosiahla I. ZŠ na Ul. 
Sama Chalupku (úspešnosť 67,4 
%), druhá v poradí bola ZŠ na Ul. 
Šafárika (64,2 %) a ZŠ na Mari-
ánskej ul. sa umiestnila na tretej 
priečke (63,2 %). V matematike 
zaznamenala najväčšiu úspešnosť 
ZŠ na Ul. Dobšinského (66,9 %). ZŠ 
na Mariánskej ul. je v rámci mesta 
v tomto predmete až na štvrtom 
mieste napriek skutočnosti, že pra-
cuje s intelektovo nadanými žiakmi 
a disponuje v rámci prievidzských 
ZŠ s najnižším počtom žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami (ak aj v tejto 

súvislosti vynecháme z kategórie 
žiakov so ŠVVP nadané deti).
APROGEN chcú zachovať 
Druhým argumentom úradu je to, 
že škola vzdeláva nadaných žiakov 
v programe APROGEN. Súhlasíme, 
že ide o cenný vzdelávací program. Aj 
preto mesto Prievidza verejne dekla-
ruje snahu zachovať ho tým, že bude 
presunutý do niektorej inej základnej 
školy v meste Prievidza. Zrušením ZŠ 
na Mariánskej ul. pokračovanie vzde-
lávania nadaných žiakov v programe 
APROGEN v Prievidzi nie je priamo 
ohrozené. Pri posudzovaní dopadu 
návrhu na vyradenie ZŠ Mariánska 
ul. zo siete základných škôl v sú-
vislosti s programom APROGEN 
treba zdôrazniť aj to, že táto škola už 
dva roky neotvorila 1. ročník tohto 
programu pre intelektovo nadané 
deti a že žiaci 6. ročníka už dvakrát 
odišli na osemročné gymnázium, kde 
v tomto programe nemajú možnosť 
pokračovať. Ak by sa zopakovala 
takáto situácia z histórie aj tento rok, 
na danej škole by zostalo by sa vzde-
lávať v školskom roku 2012/2013 
v programe APROGEN iba 28 žiakov 
spolu v štyroch ročníkoch.
Ako tretí dôvod zamietavého sta-
noviska Krajský školský úrad uvá-
dza, že škola ako jediná v meste je 
ekonomicky samostatná vo vzťahu 
k rozpočtu mesta. Toto tvrdenie úradu 
považujeme za zavádzajúce, preto-
že minimálne v rámci originálnych 
kompetencií nie je ani jedna ZŠ eko-
nomicky samostatná vo vzťahu k roz-
počtu mesta. Domnievame sa, že ani 
v prípade „odstránenia havarijného 
stavu plynovej doregulovacej stanice, 
demolácie nefunkčných a chátrajúcich 
komínov, odvlhčenia budovy školy, 
zateplenia fasády školy, rekonštrukcie 
ihriska, ktorého nekompaktná asfal-
tová plocha predstavuje značné riziko 
pri športovaní žiakov,“ (citované z ak-
tuálnej Správy o výchovno-vzdelá-
vacej činnosti za šk. rok 2010/2011 
dotknutej školy) sa ZŠ Mariánska 
nezaobíde bez pomoci zriaďovateľa 
rovnako tak, ako aj ďalšie školy, kto-
ré potrebujú realizovať svoje plány 
údržby a opráv. Aj krajský školský 
úrad je pritom o týchto nevyhnutných 
investičných zámeroch informovaný 
a musí si byť vedomý potreby ich 
fi nancovania z rozpočtu mesta Prie-
vidza. Napríklad pri žiadosti zriaďo-
vateľa o odstránenie havarijného stavu 
plynovej doregulovacej stanice bola 
ZŠ Mariánska v rámci kraja zaradená 
až na 21. miesto v zozname priorít, čo 
znamená, že by fi nančné prostriedky 
na tento účel neboli vyčlenené z iných 
ako mestských zdrojov ani v dlhodo-
bom horizonte.
Štatistika je ohybná
Štvrtým dôvodom zamietavého sta-
noviska je, že percento poklesu počtu 
žiakov je v porovnaní s ostatnými 
školami v meste výrazne najnižšie. 
Každý, kto robí so štatistikou, vie, 
že s ňou môžeme manipulovať tak, 
aby poslúžila v náš prospech. V Kon-
cepcii škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza na roky 2012 – 2015 sú zve-

rejnené štatistické údaje o poklese žia-
kov na jednotlivých školách od škol-
ského roku 2007/2008 až po aktuálny 
školský rok. Na základe týchto údajov 
je tvrdenie KŠÚ pravdivé. Ak by sme 
ale štatistiku vypracovali od školské-
ho roku 2005/2006, zistili by sme, 
že v dlhodobejšom horizonte je pri ZŠ 
Mariánska pokles žiakov omnoho 
výraznejší, až o 26,23 % (údaj sme si 
vypočítali na základe tabuľky, ktorú 
ZŠ Mariánska má uvedenú v Sprá-
ve o výchovno-vzdelávacej činnosti 
za šk. rok 2009/2010 na str. 9). V tejto 
súvislosti chceme upozorniť aj na to, 
že údaje o poklese žiakov sú do vý-
raznej miery ovplyvnené aj raciona-
lizačnými opatreniami, ku ktorým 
v rámci mesta došlo v minulosti.
Na záver odôvodňuje úrad svoje 
zamietavé stanovisko tým, že vy-
radením tejto školy zo siete škôl 
a školských zariadení by sa pre ško-
lopovinné deti z týchto častí mesta 
zhoršila dostupnosť vzdelávania. Toto 
tvrdenie úradu pravdepodobne vychá-
dza z neznalosti pomerov v teréne 
a podielu žiakov z prideleného škol-
ského obvodu, ktorí školu navštevujú. 
Z 314 žiakov je zo školského obvodu 
Mariánskej ulice iba 94 žiakov. Len 
nedávno sa pritom školské obvody 
menili, pričom v minulosti boli via-
ceré dotknuté ulice zo sídliska Žabník 
a okolia Dlhej ulice zaradené v škol-
ských obvodoch tých škôl, ktoré majú 
podľa návrhu ostať zachované. Až 
86 žiakov dochádza do školy z iných 
obcí. Ak ich rodičia nevozia osobným 
automobilom (predpokladáme, že ich 
budú naďalej voziť do inej školy aj 
v prípade zrušenia ZŠ Mariánska), 
cestujú prímestskou hromadnou do-
pravou, ktorá spravidla stojí v centre 
mesta alebo na autobusovej stanici, 
odkiaľ sa žiaci v súčasnosti môžu 
presúvať do iných škôl za porovna-
teľný alebo ešte kratší čas. Máme 
za to, že dostupnosť vzdelávania 
pre školopovinné deti je v rámci nášho 
mesta veľmi priaznivá a nič sa na tom 
nezmení ani v prípade zrušenia ZŠ 
na Mariánskej ulici.
Návšteva sa neuskutočnila
Vedenie krajského školského úradu 
pri rokovaní s vedením mesta Prie-
vidza 16. januára 2012 prisľúbilo, 
že navštívi Prievidzu. Cieľom osob-
nej  obhliadky malo byť získanie 
informácií o lokalizácii tejto školy, 
návšteva aj ostatných dotknutých 
škôl a informovanie sa v teréne o ďal-
ších dôležitých skutočnostiach, ktoré 
je potrebné zvážiť pri posudzovaní 
návrhu na vyradenie škôl zo siete 
škôl a školských zariadení. Je len 
na škodu veci, že takáto návšteva aj 
napriek tomu nebola zrealizovaná 
pred vydaním zamietavého stano-
viska krajského školského úradu. 
Zároveň však je pre komplexnú in-
formovanosť verejnosti nevyhnutné 
povedať, že doposiaľ sa v histórii ešte 
nestalo, aby ministerstvo neschvá-
lilo návrh príslušného zriaďovateľa 
pri podanom návrhu na vyradenie 
zo siete škôl a školských zariadení.

-mesto Prievidza

Reakcia na odporučenie krajského školského úradu

Z viacerých médií odznela v poslednom období informácia o tom, že mesto Prievidza ešte nepodalo na Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o zrušenie dvoch základných škôl, konkrétne na Ulici 
S. Chalupku III. a na Mariánskej ulici.
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Karol Mikuláš sa so svojou 
manželkou Hanou prisťaho-
val do Prievidze z Handlovej 
v roku 1952 ako tridsaťročný. 
Tento rok oslávi svoju de-
väťdesiatku a 15. februára 
spoločne s manželkou aj 65. 
výročie sobáša. Do Prie-
vidze prišli predovšetkým 
pre možnosť získania bytu 
od zamestnávateľa, vtedaj-
ších Slovenských uhoľných 
baní, aby, podľa jeho slov, 
mohli ako rodina normál-
ne žiť. Spolu  s ďalšími se-
demnástimi rodinami boli 
prvými obyvateľmi sídliska 
Píly – teda starého sídliska. 
„21. januára 1952 som do-
stal od nováckych uhoľných 
baní dekrét o pridelení bytu 
na novopostavenom sídlis-
ku v Prievidzi,“ spomína 
pán Mikuláš a pokračuje, 
„zhodou okolností som bol 
členom kolaudačnej komi-
sie, ktorá stavbu preberala 
a po podpísaní kolaudácie 
vzhľadom na to, že som mal 
dekrét aj kľúče, som zostal 
v byte a hneď som si robil po-
riadok.“ I to bol dôvod, ktorý 
potvrdzuje skutočnosť, že bol 
naozaj prvým obyvateľom 
novostavby. Bolo to v čase, 

keď baňa zvyšovala ťažbu, 
potrebovala zamestnancov 
a novým sídliskom zabez-
pečila svojim pracovníkom 
byty. Sídlisko dostalo pome-

novanie Píly zrejme podľa 
starej píly, ktorá sa nachá-
dzala na terajšej Bojnickej 
ceste pri rieke Nitra.

Občianska vybavenosť
„Sídlisko sa stavalo tzv. prú-
dovou výstavbou v začiat-
koch päťdesiatych rokov, dá 
sa povedať, na zelenej lúke. 
Všade bolo len veľa blata, 
chodili sme v čižmách, ktoré 

sme si schovávali pod mos-
tom, kde sme mali uložené 
poltopánky“ vysvetľuje pa-
mätník a spomína, že vedľa 
prvej odovzdanej budovy, 

spomenutého by-
tového domu, dnes 
stojí kino Baník. 
Pôvodne to bol 
drevený barak, kde 
bola predajňa mäsa, 
mlieka a iného to-
varu. Potom sa to 
zmenilo, pretože 
výstavba pokračo-
vala. Postavili kino 
Baník, kultúrny 
dom. Podotkol, 
že tieto stánky pri-
niesli do Prievidze 
aj rozvoj kultúry. 
Nezabudol však 

ani na ľudí, ktorí 
boli jeho susedmi. Dodnes 
si pamätá na Stodera – vraj to 
bol najslávnejší rybár v Prie-
vidzi, ale aj na Antona Šnirca, 
Gajdošíkovcov i Gajdošov-
cov. Karol a Hana Mikulášov-
ci sa radi vo voľnom čase pre-
chádzali a spomínajú na to, 
ako v niektorých miestach, 
kde bola príroda, kŕkali žaby. 
Teraz sú však už tie miesta 
zastavané, a hoci žaby robili 

veľký krik, dnes im toto kon-
certovanie aj chýba.

Sídlisko – pamätihodnosť
Architektonický celok, 
obytné domy s originálny-
mi fasádnymi sgrafi tmi a fi -
gurálnou výzdobou autorov 
Bleya, Fedoru, Vysočana, 
Klimčáka a Štrompacha, bol 
v roku 2011 prievidzským 
Mestským zastupiteľstvom 
zaradený medzi nehnuteľné 
pamätihodnosti Prievidze 
(VZN 119/2011). Štýl tzv. 
SORELY, teda socialistic-
kého realizmu, je v Prievidzi 

rozsahom jedným z najroz-
šírenejších na Slovensku. 
Sídlisko Píly je jednotným 
urbanistickým celkom po-
staveným v 50. až 60. ro-
koch 20. storočia s pevnou 
štruktúrou symetrického 
(zrkadlového) usporiadania 
ulíc s pravouhlo koncipo-
vanými objektmi, s bohato 
zastúpenou zeleňou a uzav-
retými dvorovými časťami. 
Sídlisko Píly bolo rodiskom 
alebo pôsobiskom viacerých 
osobností. Na radosti detstva, 
ktoré tu zažil, rád spomína  
i spisovateľ Daniel Hevier. 

Spomedzi mnohých úspeš-
ných športovcov bol oby-
vateľom sídliska napríklad 
Miloš Mečíř, olympijský 
víťaz v dvojhre na XXIV. 
letných olympijských hrách 
v Soule v roku 1988.
K 60. výročiu unikátneho 
sídliska v Prievidzi pripra-
vuje mesto osobitné spo-
mienkové aktivity, o ktorých 
budeme aj prostredníctvom 
Noviniek obyvateľov prie-
bežne informovať.

-vrb, foto: autorka,
 archív rodiny Sabových

Prvými obyvateľmi prievidzského sídliska Píly boli manželia Mikulášovci. Do svojho 
bytu sa nasťahovali 21. januára 1952. V tomto čase si teda pripomíname 60. výročie 
osídľovania najstaršieho sídliska v meste.

Staré sídlisko oslavuje šesťdesiatku

Karol Mikuláš – prvý obyvateľ sídliska Píly.
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Mesto Prievidza je povinné podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov zaviesť na svojom 
území zber separovateľných zložiek komunálneho odpadu.
Separácia využiteľných zložiek komunálneho odpadu v časti 
s individuálnou bytovou výstavbou je realizovaná formou zberu 
plastových vriec jedenkrát mesačne. Jednotlivé časti mesta sú 
zaradené do harmonogramu zberu s presným termínom zvozu 
vyseparovaných zložiek. Ide o separáciu plastov (žlté vrece), 
skla (zelené vrece), papiera (modré vrece), viacvrstvových 
kombinovaných materiálov (nápojové obaly – mlieko, džús 
atď.), kovových obalov a kovov (čierne vrece).
Mesto Prievidza na zavedenie separovaného zberu získalo 
dotáciu z Recyklačného fondu, kde sa zaviazalo plniť záväz-
né limity množstiev jednotlivých vyseparovaných zložiek 
komunálneho odpadu, preto je potrebná pomoc každého 
obyvateľa so znížením zaťaženia životného prostredia sepa-
rovaním odpadu.

26. január 26. júl
23. február 30. august
29. marec 27. september
26. apríl 25. október
31. máj 29. november
28. jún 27. december

Kalendár zberu separovaných zložiek 
komunálneho odpadu v roku 2012

Zberový okruh č. 1 (štvrtok)

Názov ulice:
Východná,

Kukučínova,
Podjavorinskej,
Sitnianskeho,
Vajanského,

Veľkolehotská,

Malolehotská,
Nábrežie A. 

Kmeťa,
Nábrežie J. 
Kalinčiaka,
Nábrežie sv. 

Metoda,

Nábrežie sv. 
Cyrila,

J. Hollého,
Veľká Lehôtka,
Malá Lehôtka,

Hradec.

27. január 27. júl
24. február 31. august
30. marec 28. september
27. apríl 26. október
1. jún 30. november
29. jún 28. december

Zberový okruh č. 2 (piatok)

Názov ulice:
Mlynská,
Tkáčska,

Obuvnícka,
Súkennícka,
Klampiarska,
Garbiarska,

L. Štúra,
Sládkoviča,
Duklianska,

Bojnická,
Priechodná,

Zadná,
Stredná,

Úzka,

Riečna,
Letisková,
Átriová,

Š. Závodníka,
J. G. Tajovského,

R. Jašíka,
Tenisová,
J. Kollára,

M. Milkina,
J. Červeňa,
I. Krasku,
Májová,

Ciglianska,
Sebedražská,
Tulipánová,

Snežienková,
Nezábudková,
Klinčeková,

Fialková,
Astrová,

Narcisová,
Konvalinková,
Nedožerská,

Slnečná,
Na záhumní,
Pod horou,

Veľkonecpalská,
Poľná,

Malonecpalská.

28. január 28. júl
25. február 1. september
31. marec 29. september
28. apríl 27. október

2. jún 1. december
30. jún 29. december

Zberový okruh č. 3 (sobota)

Názov ulice:
Mariánska,

Medzibriežková 
Puškinova,
Necpalská,
Slančíkovej,
Jánošíkova,
Kuzmányho,
Odbojárov,

Rovná,
Bottova,
Skrytá,

J. Alexyho,
K. Novackého,

Koncová,
J. Gramantíka,

S. Mečiara,

J. Záborského,
M. Benku,
Medveckej,
Partizánska,

C. Majerníka,
Veterná,
Prírodná,

Včelárska,
Hrnčiarska,
Smreková,
Rakytová,

Lipová,
Jedľová,
Jaseňová,
Hrabová,
Bôrová,
Buková,

Dubová,
Staničná,

Železničiarska,
Traťová,
Kvetná,
Krátka,

Športová,
Lúčna,

T. Vansovej,
Nová,

Zdravotnícka,
Vinohradnícka,
Záhradnícka,
Povstalecká,
Stavbárov.

Dátum konania plesovej ak-
cie roka pripadol síce na pia-
tok trinásteho, to však tradič-
nej akcii konanej Kultúrnym 
a spoločenským strediskom, 
mestom Prievidza a ďalší-
mi spoluorganizátormi neu-
bral žiadny získaný atribút. 
Uskutočnil sa v priestoroch 
Domu kultúry, ktoré boli 
príležitostne vyzdobené 
a umocňovali slávnostnú 
atmosféru podujatia. Hneď 
úvod bol dynamický vďaka 
bubnovému vystúpeniu ZUŠ 
Bojnice s tanečným sprievo-
dom SZUŠ Xoana, ktoré spo-
lu ladili v africkom duchu. 
Po jeho odznení ples otvorila 
úderom na gong primátorka 
mesta Katarína Macháčková 
spolu s moderátorom večera 
Vladom Voštinárom. Jed-
ným z účinkujúcich hostí 
bola skupina Jam & Bazar. 
Vďaka repertoáru najväč-
ších hitov 70-tych rokov vy-

tvorila v tanečných kolách 
neopakovateľnú šou. Počas 
večera si plesajúci prítomní 
vychutnali predtancovanie 
v podaní tanečníkov z agen-
túry Kreativ – štandardné 
tance i tanečné vystúpenia 

ZUŠ Xoana. Nechýbalo hu-
dobné vystúpenie mladej ta-
lentovanej speváčky, víťazky 
speváckych súťaží, Nikoly 
Píšovej a ani pastva predo-
všetkým pre oči dám – mód-
na prehliadka Svadobného 

salónu Ružové sny. Program 
vygradoval žrebovaním 
tomboly a keď sa prehupla 
polnoc, hostí zabával známy 
DJ Caggy.

-vrb, foto: Peter Peniaško P3GUE

Už tradičný Mestský ples, tentoraz s dodatkom 2012, otvoril s puncom grandióznosti, šarmu a noblesy prievidzskú 
plesovú sezónu.

Mestský ples otvoril sezónu

Aktuálne je vzdelávanie v rám-
ci Univerzity tretieho veku, 
ktoré poskytuje na našom pra-
covisku Ústav celoživotného 
vzdelávania ŽU. V súčasnosti 
si touto formou osvojuje nové 
poznatky 87 seniorov v progra-
moch Človek a počítač, Človek 
a právo a Človek a umenie.
Novinkou pre budúci aka-
demický rok je doplňujúce 
pedagogické štúdium (tzv. 
pedagogické minimum) a akre-
ditované vzdelávanie učiteľov, 
ktoré v Prievidzi ponúka Ústav  
kontinuálneho vzdelávania uči-
teľov pri Žilinskej univerzite.
Pracovisko vo svojej budove, 
ktorá sa nachádza v atraktívnej 
lokalite širšieho centra, dispo-

nuje priestormi na prenájom 
za priaznivé ceny.
Uchádzači o štúdium, ale aj ši-
roká verejnosť, môžu navštíviť 
naše pracovisko dňa 8. feb-
ruára od 9.00 hod. počas dňa 
otvorených dverí. Pripravený 
je bohatý program – prezentá-
cie študentov, učiteľov, ukážky 
bakalárskych prác, diskusné 
panely... Všetci návštevníci sú 
srdečne vítaní.
Bližšie informácie: tel. 
54 230 56, 0905 544 500, 
studium@pd.uniza.sk alebo 
www.pd.uniza.sk. 

-Ing. Jana Magdolenová, PhD., 
vedúca Detašovaného pra-

coviska FRI ŽU

Detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity ponúka v školskom roku 2012/2013 rôzne 
možnosti vzdelávania. Tradične je to bakalárske štúdium v dennej forme v študijnom programe Informatika a v 
študijnom programe Manažment v dennej aj externej forme. Študenti, ktorí ukončia bakalárske štúdium v Prievidzi, 
majú možnosť pokračovať v inžinierskom a následne v doktorandskom štúdiu vo svojom odbore na FRI v Žiline.

Fakulta riadenia a informatiky 

Žilinskej univerzity v Prievidzi informuje

Zber odpadu

zverejňuje v súlade s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu 
majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m

2
/deň, a to na dobu určitú 5 rokov 

s mesačnou výpovednou lehotou nájomcovi, ktorý musí byť držiteľom licencie na prevádzkovanie taxi služby v zmysle 
uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 9/12 zo dňa 3. 1. a č. 22/12 zo dňa 17. 1.
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela 2221/1 v rozsahu výmery 24 m

2
  a časť pozemku 

parcela č. 2221/25 v rozsahu výmery 12 m
2
 na Kláštornej ulici spoločne, a to na účel zriadenia a užívania 3 parkovacích miest 

pre taxi službu.
Cenové ponuky môžu záujemcovia doručovať v písomnej forme na adresu: Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, Právna 
kancelária, 971 01 Prievidza, a to doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne Mestského úradu v Prievidzi 
v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka taxi služba – priamy nájom – NEOTVÁRAŤ“, v termíne do 16. 2. do 8.00 hod.
Mesto Prievidza nemôže prenechať do nájmu predmetnú nehnuteľnosť priamym nájmom osobám uvedeným v § 9 a ods. 
6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky doložia aj čestné prehlásenie a prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach 
s osvedčeným podpisom. Tlačivá je možné získať na prvom kontakte v budove MsÚ, v právnej kancelárii, na internetovej 
stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk  v sekcii obyvateľ (tlačivá a formuláre – právna kancelária).

-JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Mesto Prievidza
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4. 1. 
Vyčíňanie opitého manžela
20.05 hod. Obyvateľka mesta oznámila, že jej 
na zvonček vyzváňa jej opitý manžel, ktorý 
na uvedenej adrese nemá trvalé bydlisko. 
Zvonením obťažoval ju aj jej dcéru s malým 
dieťaťom. Hliadka MsP zistila, že išlo o J. 
B. (1952) so synom, ktorí boli upozornení 
a z miesta odišli. Krátko po 22.00 hod. sa 
uvedené konanie opakovalo. Príslušníci MsP 
na mieste uložili J. B. za priestupok na úseku 
občianskeho spolunažívania blokovú pokutu.
 
5.1. 
Požiar auta
01.55 hod. Obyvateľka mesta ozná-
mila, že na sídlisku Kopanice 
horí motorové vozidlo. Hliadka 
MsP na mieste zistila horiace 
zaparkované vozidlo značky 
BMW, od ktorého sa násled-
ne vznietilo aj vozidlo, ktoré 
parkovalo v blízkosti. Intenzita 
požiaru bola taká silná, že ho ne-
bolo možné uhasiť ručným hasiacim 
prístrojom, preto boli na miesto privolaní 
hasiči aj Policajný zbor SR.

10. 1.
Opitý vyčíňal
10.30 hod. Vodič taxislužby oznámil, 
že na autobusovej stanici pri nástupisku leží 
vedľa lavičky neznámy muž. Hliadka MsP 
zistila, že starší muž nie je zranený a je iba 
značne pod vplyvom alkoholu, čo prezentoval 
používaním vulgarizmov a odmietol preu-
kázať svoju totožnosť. Po márnej snahe o jej 
zistenie muselo nasledovať predvedenie osoby 
na MsP, k čomu hliadka použila donucovacie 
prostriedky, keďže predvádzaný kládol ak-
tívny odpor. Išlo o Jozefa U. (1940), ktorému 

bola uložená bloková pokuta za priestupok 
na úseku verejného poriadku.

Peniaze prepil, matku napádal
13.30 hod. Obyvateľka mesta oznámila, 
že jej syn prišiel domov v podnapitom stave 
a fyzicky ju napádal. Dôvodom malo byť 
to, že mu poskytla peniaze na vybavenie 
strateného občianskeho preukazu, ktoré však 
minul v pohostinstve na alkohol. Výčitka 
matky mala za následok hrubé a agresív-
ne správanie syna voči jej osobe. Násilník 
pred príchodom príslušníkov MsP z bytu 
ušiel. Oznamovateľka našťastie neutrpela 
pri útoku žiadne zranenie, vec je v ďalšom 

riešení MsP.

12. 1. 
Skoro „odviezol most“
08.50 hod. Obyvateľ mesta 
oznámil, že pod železničný most 
na Nábreží Sv. Metoda vošlo ná-

kladné vozidlo, ktoré zablokova-
lo premávku. Hliadka MsP zistila, 

že vodič nákladného vozidla zo Žiaru 
nad Hronom nerešpektoval dopravné zna-
čenie s výškovým obmedzením. Za pomoci 
hliadky vodič musel vycúvať. Išlo o R. O. 
(1973), ktorému bola za dopravný priestupok 
uložená bloková pokuta.

Krádež kolesa
09.35 hod. Obyvateľ mesta zistil, že v noč-
ných hodinách mu niekto zo zaparkovaného 
osobného vozidla ukradol predné koleso. 
Privolaná hliadka MsP na mieste našla 
len matice a plastový kryt kolesa, ktoré tu 
zlodej zrejme ponechal. Spôsobená škoda 
je predmetom presného vyčíslenia, vec je 
v objasňovaní MsP.

-Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza
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Kým kritizovať zvykneme 
často, pochvala už nebýva 
takým pravidlom, ale 
o to viac poteší. Dňa 11. 
januára bol MsP Prievidza 
doručený ďakovný list 
84-ročnej obyvateľky 
mesta, ktorá v ňom ďakovala 
príslušníkom MsP za pomoc. 
Čo sa vlastne stalo? Osamelo 
žijúcej obyvateľke Necpál, 
ktorá sa pohybuje s pomocou 
dvoch francúzskych bariel, 
4. 1. o 20.00 hod. zazvonil 
pri bráne domu neznámy muž. 
Po chvíli, keď na zvonenie 
nikto nereagoval, vošiel 
na pozemok, zvonil na dvere 
domu a stláčal kľučku 
v snahe vniknúť dovnútra. 
Vystrašená stará pani ihneď 
privolala prostredníctvom 
linky 159 hliadku MsP, 

čo páchateľ počul a ušiel. 
V liste neskôr vyjadrila 
svoje poďakovanie za rýchly 
príchod hliadky.

Pochválil aj cezpoľný
Ďalšia pochvala bola adre-
sovaná e-mailom až z Ru-
žomberka. Tamojší obyvateľ 
bol pracovne v Prievidzi, 
pričom sa mu pokazilo vo-
zidlo. Oslovil preto hliadku 
MsP, ktorá urobila maximum 
pre sprostredkovanie opra-
vy. Bola však sobota, krát-
ko pred večerom, a žiadny 
oslovený autoservis nemal 
chuť si „zarobiť“ a pomôcť. 
Mestskí policajti preto vec 
vzali do vlastných rúk, za-
bezpečili potrebný materiál 
a svojpomocne utesnili po-
trubie v motore tak, aby vo-

dič mohol bezpečne  cestovať 
do miesta bydliska. Vodič ne-
skôr poďakoval príslušníkom 
MsP za „neskutočnú ochotu“. 
Áno, konali nad rámec toho, 
čo museli a mohli urobiť. 
Nechať niekoho v cudzom 
meste bez pomoci by bolo to 
najjednoduchšie, no rozhodli 
sa inak. Pocit z nezištnej po-
moci a z toho, že niekomu sa 
možno na celý život zmenil 
negatívny postoj k mestským 
policajtom, je totiž na neza-
platenie. Slová chvály tešia 
a zároveň zaväzujú. Pomá-
hať a, žiaľ, niekedy aj trestať 
treba tam, kde je to skutočne 
potrebné.

-Ľubomír Pomajbo, 
náčelník MsP Prievidza

Motto MsP Prievidza, ktoré víta návštevníkov vo vestibule sídla Mestskej polície na Ulici 
K. Novackého, sa jej príslušníci snažia každodenne napĺňať. Okrem „nepopulárneho“ 
riešenia desiatok priestupkov a porušení VZN mesta sa denne stretávame s otázkami 
a požiadavkami obyvateľov, ktorí od hliadok MsP čakajú pomoc. 

Slúžime obyvateľom mesta

Prievidzské tepelné hospo-
dárstvo, a. s., (PTH, a. s.) 
informuje

PTH, a. s., oznamuje tou-
to cestou svojim odberate-
ľom, že rozhodnutím Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví 
SR (URSO) bol schválený pred-
ložený návrh ceny tepla PTH, a. 
s., pre rok 2012 v navrhovanej  
výške:
• variabilná zložka maximál-
nej ceny tepla pre domácnosti:    
0,0381 €/kWh,
• variabilná zložka maximálnej 
ceny tepla pre odberateľov 
a konečných spotrebite-
ľov okrem domácností: 
0,0381 €/kWh,
• fi xná zložka maximálnej ceny 
tepla s primeraným ziskom: 
191,6865 €/kW.
Uvedené jednotkové ceny sú 
bez DPH.
Ako už naša spoločnosť kon-
com roka 2011 informovala, 
je záväzne rozhodnuté a po-
tvrdený medziročný pokles 
ceny tepla v meste Prievidza 
o – 5,6 %. Táto výška percen-
tuálneho zníženia ceny tepla 
je výsledkom porovnania jed-
notkového nákladu roka 2011 
a 2012,  zohľadňujúceho podiel 
celkových predpokladaných 
variabilných a fi xných nákla-
dov spojených s výrobou tepla 

a dodaného množstva tepla. 
Okrem zníženia ceny tepla sa už 
v prvom polroku 2012 obyvate-
lia mesta Prievidza môžu tešiť 
na ďalšie dobré správy. Raciona-
lizačné opatrenia prijaté našou 
spoločnosťou, ako aj za prispe-
nia nášho dodávateľa tepla spo-
ločnosti Slovenské elektrárne, 
a. s., (SE ENO) sa prejavili aj 
v predchádzajúcom trojročnom 
regulačnom období, ktoré skon-
čilo 31. 12. 2011. Skutočná cena 
tepla pre mesto Prievidza bola 
už pre uplynulé regulačné ob-
dobie nižšia ako cena schválená 
URSO. Prakticky to znamená, 
že z tohto dôvodu bude odbera-
teľom po zúčtovaní odobratého 
množstva tepla za rok 2011 úč-
tovaná nižšia jednotková cena 
tepla a väčšine odberateľov 
vznikne preplatok, ktorý im 
bude vrátený. Jeho presná výška 
bude známa až po vypracovaní 
a doručení všetkých  vstupných 
údajov do spoločnosti.
V nasledujúcom období patrí 
medzi hlavné priority spoloč-
nosti PTH, a. s., snaha o za-
bezpečenie dlhodobo stabilnej 
ceny tepla, ktorá bude pre od-
berateľov v každom momente 
výhodnejšia, ako keby si kúrili 
samostatne s využitím zem-
ného plynu. Nakoľko PTH, 
a. s., nakupuje až 97 % tepla 
od SE ENO, tento cieľ je možné  
dosiahnuť najmä za spoločnej 
súčinnosti subjektov, podieľajú-
cich sa na cenotvorbe pri dodáv-
ke tepla, ktorými sú pre nás  SE 

ENO a  Hornonitrianske bane 
Prievidza, a. s., ako dodávateľ 
uhlia, slúžiaceho ku kombino-
vanej výrobe elektriny a tepla. 
O výhodnosti súčasného spô-
sobu výroby a dodávky tepla 
našou spoločnosťou pre mesto 
Prievidza nás presviedčajú 
každodenné správy týkajúce 
sa nárastu cien energií, najmä 
plynu, ktorý je na území mesta 
Prievidza druhým najrozšíre-
nejším nosičom energie, pou-
žívaný na výrobu tepla najmä 
v rodinných a bytových domoch 
prevádzkujúcich samostatné 
plynové kotolne. Posledné in-
formácie zverejnené URSO 
hovoria o 5,5 % náraste ceny 
plynu od 1. 1. 2012, čo v porov-
naní so stavom k 31. 12. 2010 
predstavuje celkový nárast  
približne o 17 % (2 x zvýšenie 
ceny  v roku 2011). Okrem tohto 
zvýšenia sú náklady na nákup 
plynu ovplyvňované ešte ďal-
šími negatívnymi faktormi, 
ako je zrušenie oslobodenia 
zemného plynu od spotrebnej 
dane, ktoré vstúpilo do účinnosti 
od 1. 1. 2012, oslabenie eura 
voči doláru, za ktorý sa naku-
puje plyn na medzinárodných 
trhoch a v neposlednom rade 
je to aj vývoj politickej situácie 
na strednom Východe. 

Všetky uverejňované  prí-
spevky v rubrike Prievidzské 
tepelné hospodárstvo informu-
je sú zverejnené aj na adrese 
www.pthas.sk.

Nazreli sme do štatistiky:

Počas prvých dvoch januárových týždňov mestskí policajti zaznamenali:

počet zistených a objasnených priestupkov podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch 
v platnom znení: 299,

počet výjazdov na základe oznamov obyvateľov na linku 159: 165,

na základe zistení z kamerového systému vykonali výjazdy: 64, z toho 33 prejednaných 
priestupkov.
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novinky6 SITYKON

Kino Baník Prievidza

2. – 6. februára o 18.30 h

The Muppets

Skupinka bábok, bývalé legendy celosvetovo známej 
show, sa musia spojiť so svojimi tromi fanúšikmi do odboja 
proti nenásytnému obchodnému magnátovi. Ten chce 
ukoristiť ich staré štúdio a to bábky nemôžu jednoducho 
dopustiť! Ako to všetko dopadne? Slovenská premiéra.
Vstupné: 2,50 €

7. februára o 18.30 h

Mamut (Mammoth)

Úspešný manželský pár Leo a Ellen žije v luxusnom v New 
Yorku a celé dni a noci trávia prácou. Ich sedemročná dcéra 
je väčšinu času s fi lipínskou pestúnkou. Leo podnikne 
pracovnú cestu do Thajska, kde nechtiac spustí reťazec 
nečakaných udalostí, ktoré budú mať dopad na všetkých. 
Rovnako, ako v predchádzajúcich fi lmoch Moodyssona, 
rezonujú dôležité otázky medziľudských a rodinných 
vzťahov, krízy a napokon veľká téma prechádzajúca 
celou jeho tvorbou – deti v ohrození.
Vstupné: 1,00 €, 2,00 €, 3,00 €

21. februára o 18.30 h

Imaginárne lásky

Francis a Marie sú blízki priatelia. Jedného dňa sa zo-
známia s Nicolasom, mladíkom z vidieka, ktorý práve 
pricestoval do mesta. Nasleduje jedna katastrofálna 
schôdzka za druhou. Bez ohľadu na to, či sa odohrávajú 
v skutočnosti, alebo len v predstavách, ani jedna nedo-
padne dobre, a Francis a Marie sú čoraz posadnutejší 
predmetom ich túžob.
Vstupné: 1,00 €, 2,00 €, 3,00 €

23. – 25. februára o 18.30 h

Twilight/ Úsvit

V prvej časti záverečného dielu s názvom Twilight sága: 
Úsvit sa Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen 
(Robert Pattison) po svadbe vydávajú na svadobnú 
cestu do Ria de Janeira, kde sa konečne, mimo všetkého 
a všetkých, môžu naplno oddať svojej láske. Ich šťastie 
ale netrvá dlho. Bella zmietaná prudkou vášňou k upí-
rovi Edwardovi, ale zároveň úprimnou náklonnosťou 
k vlkolakovi Jacobovi Blackovi (Taylor Lautner),čoskoro 
zisťuje, že čaká dieťa. Tehotenstvo s upírom však pre ňu 
znamená fatálnu hrozbu. Slovenská premiéra. MP 12
Vstupné: 2,50 €

26. – 27. februára o 18.30 h

Jack a Jill

Jack Sadelstein (Adam Sandler), úspešný reklamný ma-
nažér, žil takmer dokonalý život až na jednu výnimku, 

ktorá mu strpčuje život, a tou je jeho sestra – dvojička Jill 
(Adam Sandler). Jack musí každý rok na Deň vďakyvzdania 
doslova tolerovať návštevu svojej neodbytnej sestry, 
ktorá mu, zdá sa, onedlho obráti život hore nohami. 
Keď sa z víkendovej návštevy stáva pomaly mesačná, 
všetkým je jasné, že Jill sa odísť nechystá. Slovenská 
premiéra. MP 15
Vstupné: 2,50 €

Predaj a predpredaj vstupeniek do kina vždy hodinu 
pred začatím premietania v pokladni kina.
Informácie: 046/ 541 22 09, kultura@prievidza.sk

Ateliér ARS PREUGE

3. februára o 18.00 h

Dozvuky Jeden svet - Chcem to skúsiť

Cieľavedomý chlapec s Downovým syndrómom sa snaží 
získať vysokoškolský titul na univerzite.
Vstupné: 1€

4. februára o 14.00 – 18.00 h

Workshop tvorivého písania

Ako tvorivo písať nám prezradí básnik, prozaik, lektor 
Matej Thomka.
Vstupné: 1,50€

11. februára o  15.00 – 18.00 h

Ateliér IN Ateliér

Pravidelný výtvarný cyklus, počas ktorého sa budete mať 
možnosť niečo dozvedieť o základoch výtvarnej teórie a 
naučiť sa kresliť či maľovať pomocou praktických zadaní. 
Vstupné: 2€

12. februára o 17.00 h

Vráťme sa dopredu

Nekonvenčne, tvorivo, bez pátosu a pekne od začiatku 
o dejinách umenia s architektom Rasťom Nemcom – 
Pravek, Mezopotámia, Egypt.
Vstupné: 1,50€

15. februára o 18.00 h

Milujem sa, bejby – Aj z PET fľaše sa dá vyrobiť šperk. 

Neveríte? Sami si vyskúšate! 
Vstupné: 1,50€

12. februára o 15.15 h

Hrdlička

Finále detskej speváckej súťaže populárnych piesní so sku-
pinou Spray.
Miesto: KD Veľká Lehôtka
Vstupné: 2,00 € od 6 rokov

14. februára o 19.00 h

Valentínsky večer

Romantický večer pri stoloch s programom – koncertná show 
Jozefa Hollého s kapelou, romantická diskotéka do polnoci 
s bozkom pod imelom, ochutnávka slovenských vín a za-
hraničných pivných špeciálov od Vinotéky Noff ry Prievidza.
Miesto: DK Prievidza
Vstupné: 11,00 €

Fašiangy v Prievidzi 2012
18. februára o 14.00 h

Karneval na ľade

Tradičné podujatie pre deti v maskách organizuje nezisková 
organizácia Spokojnosť Prievidza. Hostia: Dominika Mirgová, 
Laura Belicová a iní. V prípade nepriaznivého počasie bude 
karneval presunutý do SC Korzo.
Miesto: Ľadová plocha/SC Korzo Prievidza

21. februára o 15.30 h

Fašiangový sprievod mestom

Veselý pochod v maskách so začiatkom na Námestí slobody 
a pokračovaním po Bojnickej ceste k SC Korzo. Účinkujú: DFS 
Malý Vtáčnik, FS Vtáčnik Senior, denné centrá Prievidza, CVČ 
Spektrum Prievidza, n. o., Spokojnosť. Pridajte sa v maske aj vy!
Miesto: Nám. Slobody – SC Korzo Prievidza

21. februára o 19.00 h

Pochovávanie basy s Necpalankou

Tradičná zábava venovaná ukončeniu fašiangov s pocho-
vávaním pani Basy. V cene vstupenky 0,5 l vína a minerálka.
Miesto: KD Necpaly
Vstupné: 5,00 €

22. februára o 19.00 h

Arzenik a staré dámy/ Divadlo Aréna Bratislava

Komédia s kriminálnou zápletkou nápadito balansuje na hra-
nici hororu a frašky. Predstavte si viktoriánsky dom a jeho dve 
rozkošné majiteľky v seniorskom veku. Dalo by sa očakávať, 
že sa niekde skrýva dvanásť mŕtvol?! Réžia: Martin Čičvák 
Hrajú: Gabriela Dzuríková, Táňa Pauhofová, Ľuboš Kostelný, 
Ján Koleník, Ivan Letko, Jozef Bujdák a ďalší.
Miesto: DK Prievidza
Vstupné: 15,00 €

Tešíme sa na vás

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

Dom kultúry, F. Madvu 11, 971 01 Prievidza
Kontakt:
Referenti kultúry: 046/ 541 46 71, 541 22 09
kultura@prievidza.sk
Pokladňa – informácie: 046/ 541 20 29
pokladna.kass@prievidza.sk
Predaj vstupeniek v prac. dňoch 7.00 h – 18.00 h
(obedná prestávka 12.00 h – 13.00 h)

a Jill

Kultúrne a spoločenské 

stredisko v Prievidzi

7., 21. februára a 6. marca o 17.00 h

Poznaj a manažuj svoj temperament

Občianske združenie Život a zdravie prináša vzdelávací 
seminár pre budovanie fajn života.
Prednáša: Mgr. Bohumil Kern
Miesto: DK Prievidza
Vstup voľný
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Zákazníkov zaujíma cena vody a jej kvalita

Pri pravidelnom prieskume spokojnosti realizovanom raz ročne medzi zákazníkmi 
Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., bolo telefonicky oslove-
ných celkovo 1 000 odberateľov, z toho 600 z kategórie rodinné domy, 200 z kategórie 
bytové správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov a 200 respondentov 
bolo z kategórie fi rmy a právnické osoby.  Hlavným zámerom prieskumu bolo spoznať 
aktuálnu spokojnosť zákazníkov so službami dodávky vody a odkanalizovania, vrátane 
zákazníckeho servisu a komunikácie a porovnať tieto výsledky s predchádzajúcimi rokmi.
Spokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb zaznamenala mierny vzostup. Celkovú 
spokojnosť so službami vyjadrilo až 89,7 % respondentov. Zvýšila sa tiež v porovnaní 
s minulými rokmi celková spokojnosť s kvalitou pitnej vody (86,5 %).
Rekordne vysokú spokojnosť vyslovujú zákazníci s profesionalitou zamestnancov 
(94,5 %) a s prístupom zamestnancov pri získavaní informácií technického charakteru.
V otázke preferencie typu informácií, ktoré zákazník očakáva, je na prvom mieste cena 
vody a jej kvalita. Až 45,2 % zákazníkov zaujímajú najviac informácie o kvalite vody 
a 40,8 % považuje za dôležité informácie o cenách vodného a stočného.
Ako zdroj informácií vyhovujú individuálnym zákazníkom najviac brožúry a letáky, zatiaľ 
čo fi rmy uprednostňujú jednoznačne internet.
Na základe záverov prieskumu realizovaného externou spoločnosťou sa v zákazníckej 
komunikácii  zameriame práve na zlepšenie a dopĺňanie internetových stránok a tiež 
na skvalitnenie informovanosti zákazníkov o kvalite vody a cenách vodného a stočného.

-Mgr. Slavomíra Vogelová, VEOLIA VODA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., foto: archív

Už niekoľko desaťročí je kino 
Baník Prievidza jednoznačnou 
súčasťou kultúrno-spoločen-
ského diania a života obyva-
teľov nášho mesta. 

35 milimetrový fi lm končí
Žiaľ, 21. storočie, obdobie 
ozajstného pokroku a moder-
nizácie v mnohých smeroch 
a odvetviach, sa podpísalo 
na jeho funkčnosti. Ide predo-
všetkým o premietacie prístro-
je, ktoré napriek tomu, že boli 
v minulosti špičkou, dnes po-
maly posielame do múzea. Aj 
keď, až na pár malých zlyha-
ní, stále fungujú, prestávajú 
vyhovovať momentálnym 
požiadavkám fi lmového prie-
myslu. Premietačky určené 
na 35 milimetrové fi lmové 
pásy už nespĺňajú požiadavky 
dnešného trendu. Znamená to, 
že pre naše kino je z aktuál-
nej ponuky zaujímavých fi l-

mových titulov parametrami 
vyhovujúci každý piaty. Záver 
je taký, že to bude stále horšie. 
Dokonca sa 35 milimetrový 
fi lm prestane v dohľadnej dobe 
vyrábať úplne. Pokrok je pok-
rok a ten si žiada digitalizáciu. 
Tá by však, vzhľadom na naše 
podmienky, stála tisícky eur, 
čo je za súčasného stavu zatiaľ 
nemožné. Nehovoriac o tech-
nickom stave budovy.

Marec – poberaj sa starec
Tak je to aj so starou, dnes 
už môžeme dokonca pove-
dať, historickou technikou. 
Od marca sa v Kine Baník 
nebudú premietať komerčné 
novinky, nakoľko štruktúra 
vysielania kín prechádza 
zo systému 35 milimetrovej 
kamery na digitálnu formu. 
Ak by sa aj mesto rozhodlo ísť 
formou digitalizácie, musíme 
si uvedomiť, že ide o dočas-

né riešenie, nakoľko na trh 
prichádzajú fi lmy v kvalite 
D alebo blu-ray a postupne aj 
iné, na čo kiná nebudú schopné 
reagovať. Pred rovnakou di-
lemou stoja i ďalšie slovenské 
kiná, ktoré svoju činnosť budú 
nútené ukončiť.

Filmový klub zostane
Koniec vysielania Kina Baník 
nebude znamenať zatvorenie 
budovy. I naďalej bude pre-
mietať fi lmový klub „93“ , 
ktorý je považovaný za jeden 
z najkvalitnejších fi lmových 
klubov na Slovensku. Keďže 
fi lmový klub vysiela pred-
nostne nekomerčný žáner, 
mesto Prievidza si od neho 
sľubuje výraznú konkurenciu 
pripravovanému multiplexu 
v obchodnom centre. Budova 
súčasného kina Baník zostane 
zachovaná ako významný kul-
túrny stánok. Mesto zvažuje 
v týchto priestoroch zriadenie 
galérie, ako aj možnosť síd-
la iných kultúrnych spolkov 
a klubov pôsobiacich na jeho 
území. Takže, milovníci klasi-
ky, vychutnajte si vo februári 
starú nostalgiu čo najviac.

-vrb, vb, foto: vrb

Digitalizácia je nevyhnutná a vytláča klasický fi lmový pás. Kino Baník v Prievidzi stojí 
pred vážnou dilemou podobne ako každé kino premietajúce v súčasnosti na Slovensku.

Kino sa zruší, budova zostane

Malý princ z Kľačna, taký 
názov dal svojej knižke mla-
dý muž, ktorý sa síce narodil 
s detskou mozgovou obrnou, 
ale zároveň má v sebe toľko 
vnútornej sily, koľko málokto 
z nás. Od narodenia je pri-
pútaný na invalidný vozík 
a odkázaný na pomoc. Už 
dvadsať rokov navštevuje 
Centrum sociálnych služieb 
Domino v Prievidzi. Zo ži-
vota sa teší najmä vďaka 
svojim rodičom. „Chcem 
po sebe zanechať nejaké 
posolstvo. Niečo, čo ma 
ľuďom pripomenie, čím ich 
oslovím,“ povedal Robo 
a začal písať svoju knihu. 
Už podľa názvu, Malý princ 
z Kľačna, je jasné, že inšpi-
ráciou pre neho bol Antoi-

ne de Saint-Exupéry a jeho 
Malý princ. Robova knižka 
je spoveďou o jeho živote 
a blízkych. Začína vetami: 
„Dobre vidíme iba srdcom, to 
hlavné je očami neviditeľné. 
S láskou a úctou mojim mi-
lovaným rodičom.“ Aj ďalšie 
riadky chytajú za srdce, no 
nechýba v nich ani prívetivý 
humor. V každom prípade 

vnímavého čitateľa zasta-
via a privedú k premýšľa-
niu. O jeho práci vedelo iba 
pár ľudí z Domina, ktorí mu 
pomohli sen splniť. Knižku 
pokrstila a uviedla do života 
primátorka Prievidze v prí-
tomnosti ľudí, ktorých má 
autor rád.

-vrb , foto: Domino

Róbert Hausner z Kľačna si napriek svojmu hendikepu život užíva. Minulý rok 
v novembri dokončil písanie knižky a nedávno sa jej krstnou mamou stala Katarína 
Macháčková.

Malý princ z Kľačna krstil

V týchto dňoch si pripomína-
me významné 100. výročie 
narodenia Prievidžana –
biskupa ThDr. JUDr. Jána 
Pásztora (* 27. 1. 1912 Prie-
vidza – † 8. 11. 1988 Nitra), 
ktorý pôsobil v rokoch 1973 –
1988 na poste biskupa Nit-
rianskej diecézy. Zaslúžil sa 

o. i. o uvedenie liturgickej 
obnovy do života Nitrian-
skej diecézy i Slovenska. 
Ako predseda Liturgickej 
komisie Slovenska so svoj-
imi spolupracovníkmi pri-
pravil slovenské preklady 
všetkých liturgických kníh, 
čím sa Slovensko zaradilo 

medzi prvé krajiny s liturgic-
kými textami v ľudovej reči. 
Rovnako je známe, že ako 
právnik bol aj členom ko-
misie pre revíziu cirkevného 
práva. Pochovaný je v Nitre.

-hd

Spomíname na rodáka

VEOLIA VODA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

Predmet činnosti
• prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie 
• prevádzkovanie verejných kanalizácii I. až III. kategórie 
• poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, 

dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a 
čisti arní odpadových vôd 

• čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí 
• vykonávanie prehliadok kanalizačných systémov prístrojovou tech-

nikou 
• vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou 

technikou 
• vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete, armatúr a určovanie 

styčných miest pre napojenie prístrojovej techniky 
• meranie množstva odpadových vôd na merných objektoch a ka-

nalizáciách s určením okamžitého alebo kumulatívneho prietoku 
prístrojovou technikou 

• fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické 
rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody, vrátane technologických 
rozborov vôd 

• vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektov a 
zariadení 

• vykonávanie technických prehliadok potrubí 
• prenájom strojov, prístrojov a zariadení 
• projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydro-

geologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a 
geologického prieskumu životného prostredia 

• opravy a montáž vodomerov 
• výroba elektriny v malých vodných 

elektrárňach do výkonu 5 MW CALL CENTRUM 0850 111 234  I  www.stvps.sk

Kvalitná voda do 
    vašich domácnosti 
       aj naspäť do prírody
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Z pokladnice minulosti

Ako chlapec som rád cho-
dieval na dedinu k starým 
rodičom. Rád na to spomí-
nam preto, lebo som sa tam 
veľa naučil a, samozrejme, 
aj veľa navystrájal. Nikdy 
nezabudnem na scenériu, 
ktorá sa opakovala kaž-
dú sobotu večer a nedeľu 
poobede. Zvlášť v nedeľu 
poobede.

Ráno začínalo tradične, spo-
ločným obliekaním do kos-
tola na svätú omšu. Stará 
mama vybrala zo skrine ne-
deľný kroj, všetky tie spod-
ničky, kitľe a brusliak. No 
viac si už nepamätám, vždy 
som mal z toho španielsku 
dedinu. Tak či tak, malo 
to svoju nádheru. Chlapi 
vykračovali hrdí na svoje 
nedeľné vypigľované sú-
kenné nohavice a pri kaž-
dom stretnutí slušne sklonili 
hlavu a pozdvihli kožený 
klobúk na pozdrav. Gazdov-
ské čižmy vyblýskané ako 
zrkadlo vyklepávali na kos-
tolnej dlažbe pravidelný 
posvätný rytmus. Z kostola 
sa ženy ponáhľali dovárať 

obed a chlapi prehodili pár 
správ zo sveta ako predkrm 
toho, čo nasledovalo poo-
bede. Nikdy nezabudnem 
na ten čas. Na kostole odbila 
tretia a o niekoľko minút sa 
z podstene malej dedinskej 
školy ozval hlas harmoniky. 
To bol povel, že treba ísť. 
Nikoho nebolo treba nútiť, 
každý šiel rád. Mladí, starí, 
všetko do nohy stálo na rín-
ku v strede dediny. Niekto 
spieval, iný tancoval. Ženy 
pretriasali dedinu, v dob-
rom, a chlapi plánovali ro-
botu, hotovali pomoc komu 
čo prv. Nemôžem povedať, 
že by nemali problémy, 
dokonca si myslím, že ich 
mali viac ako my dnes. Mali 
však niečo, čo sa dnes kdesi 
stratilo – súdržnosť, dôve-
ru, vytrvalosť, skúsenosť 
a akúsi neopísateľnú životnú 
múdrosť, ktorú si odovzdá-
vali ako vzácnu pokladnicu 
minulosti.

Osol v studni
V istom meste žil starý muž, 
ktorý mal starého osla. Osol 
jeden deň spadol do studne. 
Chudák, celé hodiny zúfalo 
iákal. Starý muž sa snažil 
niečo vymyslieť, aby ho 
odtiaľ dostal, ale bolo to 
márne. Studňa bola hlboká 
a muž bol sám a roky mu 
ubrali množstvo síl. Nako-
niec sa rozhodol, že osol 
je už aj tak starý a studňu 
chcel dávno zahádzať, a tak 
nebude ďalej rozmýšľať nad 
nejakým riešením, ako ho 

dostať von. Zavolal na po-
moc susedov, aby mu po-
mohli. Každý sa chopil lopa-
ty a začali hádzať do studne 
hlinu. Starý osol pochopil, 
čo sa deje, a začal hrozne 
nariekať. Na prekvapenie 
každého sa po nejakom čase 
upokojil. Po niekoľkých lo-
patách nahádzanej hliny sta-
rý muž nakukol do studne. 
Na svoje prekvapenie uvi-
del, že osol po každej lopa-
te hodenej hliny robí niečo 
nečakané. Otriasa zo seba 
hlinu a vždy ju zadupe pod 
seba, a tak sa dostáva vždy 
vyššie a vyššie. Starý muž 
a susedia ďalej hádzali hlinu 
a osol sa otriasal a dostával 
sa vždy vyššie. Každý sa len 
udivene pozeral, keď osol 
vykročil zo studne a šťastne 
odkráčal. Aj život na nás 
bude vždy hádzať rôzne 
smeti a hlinu. Trik, ako sa 
dostať zo studne, je jednodu-
chý – zo všetkého sa otriasť 
a urobiť krok hore. Každý 
problém je len určitá mož-
nosť, príležitosť urobiť krok 
ďalej. Z každého problému 
je nejaké východisko, kým 
to nevzdáš a nezastavíš sa.

Myslím, že každá životná 
múdrosť sa rodí z odvahy 
nevzdávať sa. Možno je to 
práve to, čo som videl vpí-
sané v tvárach nezabudnu-
teľných dedinčanov.

-Martin Dado, dekan
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INZERCIA
Predám výklopnú garážovú 
bránu bielej farby, plastová, za-
teplená, so zárubňou do otvoru š 
– 2500 a v – 2000. V zachovalom 
stave. Brána je vymontovaná a je 
kompletná aj s pružinami. Cena 
150 €. Tel.: 0905 744 80
Predám 2-izbový byt v OV 
v Handlovej. Byt je na 4. po-
schodí, má balkón, čiastočne 
prerobený. Dom je zateplený. 
Pekný, slnečný, nehlučné pro-
stredie. Cena 15 200 €. Tel.: 
0904 315 611
 Predám mobilný dom 
o rozlohe 3 x 9 m. Zariadený, 
kuchyňa, 3 izby, WC, sprcha. 
Pripojenie na inžiniersku sieť. 
V ATC Nitrianske Rudno. Tel.: 
0905 471 710

Predám parný vysávač na čis-
tenie kobercov, podláh, dlažby, 
PVC, skiel, vodného kameňa. 
Súčasťou je žehlička. Cena do-
hodou. Tel.: 0907 168 068
Predám biolampu Bioptron 
Compact III. so stojanom 
a sklíčkami. Nový, ešte neroz-
balený. Cena dohodou. Tel.: 
0908 751 736
Predám 2 brokátové paplóny a  
zachovalú gitaru. Tel.: 046/542 
25 08
Predám súdok na kapustu 10 l 
a parochňu. Cena dohodou. Tel.: 
0917 820 988 Nováky
Predám 40 dkg kvalitnej zvy-
škovej vlny-20% zľava, predám 
družičkovské šaty na 9 rokov 
– biele. Tel.:542 25 08

Predám 4-izbový rodinný dom 
na Jabloňovej ulici v Čereňa-
noch. Cena 40 000 € + dohoda. 
Tel.: 0905 889 645
Predám nové paplóny. Plne-
né domácim perím. Rozmer 
140 x 200 cm. Cena 50 €- Tel.: 
0905 889 645
Predám veľký stan, s dvoma 
miestnosťami po bokoch. Má aj 
predsieň. Cena 200 € + dohoda. 
Tel.: 0904 670 287
Kto daruje práčku – automatic-
kú, funkčnú a televízor – malý, 
funkčný za odvoz. Tel., SMS 
0944 501 944
53 ročná, životom sklamaná, 
hľadá blízkeho priateľa, nefajčia-
ra do 58 rokov. Značka: Spoločný 
Valentín. T. č.: 0944 457 724
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Čo vás k myšlienke transpa-
rentnosti doviedlo?
Keď som v roku 2006 kan-
didoval po prvýkrát, projekt 
transparentnosti som vo 
volebnom programe nemal. 
Vyplynulo to zo situácie 
a stavu, v akom som našiel 
mesto po nástupe do funk-
cie. Množstvo nevýhodných 
a nevypovedateľných zmlúv 
a rôzne iné kauzy ma inšpi-
rovali rozmýšľať o projekte, 
v ktorom som chcel dokázať, 
že sa to dá robiť aj inak. Zák-
ladom je všetko zverejňovať 
v maximálnej možnej miere. 
Predsa len najlepším kontro-
lórom je verejnosť. Môj úrad 
je otvorený pre každého, často 
a rád sa stretávam s ľuďmi. 

Ak k  tomu pridáme ešte 
ocenenie Európskej únie 
EPSA 2011 v  podobe cer-
tifi kátu za najlepšiu prax, 
je priam nepochopiteľné, 
prečo slovenskí politici 
o Transparentnom meste 
veľa nehovoria? 
Áno, bohužiaľ, je pravdou, 
že o projekte sa viacej hovorí 
v zahraničí ako u nás doma. 
Tento projekt sme začali roz-
biehať v našom meste ešte 
v minulom volebnom obdo-
bí, od roku 2008. Jeho cieľom 
je znížiť možnosť korupcie 
na minimum a zvýšiť záujem 
občanov o veci verejné. Vo 
všetkých oblastiach verejné-

ho života sa snažíme ísť nad 
rámec zákona. Zverejňujeme 
všetko v najvyššej možnej 
miere. Sám som si dal obme-
dziť niektoré právomoci, ktoré 
som ako primátor mal. V sú-
časnosti už v našom meste nie 
je možné uzatvoriť nevýhodnú 
a nevypovedateľnú zmluvu. 

Ako sa dajú elimino-
vať predražené nákupy 
v samospráve?
Verejné obstarávania robíme 
prostredníctvom elektronic-
kých aukcií, samozrejme, že 
nie tak, ako to robia niektoré 
štátne inštitúcie ako napríklad 
Štátne hmotné rezervy. U nás 
elektronické aukcie znamenajú 
prospech občanov. Vieme to 
dokázať aj konkrétnymi čísla-
mi a počas prvých troch rokov 
nám elektronické aukcie ušet-
rili už viac ako pol milióna eur. 

Hovorí sa, že transparent-
nosť priniesla Martinu úspo-
ry a vám aj neprajníkov. 
Kým v minulosti stavebné 
zákazky v našom meste rea-
lizovali tri spoločnosti, teraz 
v elektronických aukciách sú-
ťaží o mestské zákazky vyše 
500 fi riem. A práve fi rmám, 
ktoré v minulosti parazito-
vali na mestskom rozpočte a 
prišli o predražené kontrak-
ty, náš projekt prekáža. Ak 
v kruhoch, ktoré už dlhú dobu 
fungujú v dobre zabehnutých 

koľajach, kde ruka ruku myje, 
náš projekt nevítajú s otvore-
nou náručou. Priznám sa, že 
ma to teší. Znamená to totiž, 
že to v Martine robíme dobre, 
a asi sa nám naozaj podarilo 
poniektorým šliapnuť na ku-
rie oko.

Aj ste ich nevôľu mali mož-
nosť pocítiť?
Keď som sa v roku 2010 opä-
tovne uchádzal o primátorskú 
stoličku, neuspokojení mece-
náši fi nancovali v Martine 
silnú a špinavú antikampaň. 
Preto ma neprekvapilo, že 
akonáhle som oznámil svoju 
kandidatúru do parlamentu, 

sú tieto skupiny opäť aktívne. 
Začali šíriť rôzne vymyslené 
nepravdy, najali si na to dokon-
ca profesionálne PR agentúry, 
klamú o mne v novinách pla-
tenými článkami, pod ktoré sa 
podpisujú vymyslenými me-
nami. Asi ich inšpiroval môj 
slogan – Šírime dobré meno 
Slovenska, a robia všetko 
možné, aby pošpinili to moje.

Šetrenie je bezpochyby uži-
točné. Považujete to za naj-
väčší prínos pre verejnosť?
Podarilo sa nám dať nový vý-
znam sprofanovanému spo-
jeniu – priama demokracia. 
Ľuďom dávame návod, ako nás 
môžu kontrolovať a ako môžu 
priamo ovplyvniť rozhodnutia 
svojich volených zástupcov. 
Martinčanom sme navyše 
dokázali, že sú pre nás dôle-
žití nielen pár týždňov pred 
voľbami, ale počas celého 

volebného obdobia. Mávam 
pravidelne deň otvorených 
dverí, v sprievode poslancov 
robíme obchôdzky po mest-
ských častiach a priamo v uli-
ciach s občanmi diskutujeme 
a riešime ich problémy. Každý 
môže na internet zapísať svoje 
pripomienky a tam aj sledovať, 
ako sa s nimi vysporiadame. 
Môj kalendár je zverejnený 
na internete a je jednodu-
ché zistiť, aký mám zajtra 
program, s kým a za akým 
účelom sa stretávam. Vďaka 
tomuto správaniu nemáme 
za uplynulé volebné obdobie 
ani jednu kauzu, škandál a ani 
jeden súdny spor.

Boj s korupciou asi nemá 
koniec. Aké plánujete ďal-
šie kroky vo vašom snažení 
o transparentný Martin?
Považujem za samozrej-
mosť, že hľadáme stále 

nové spôsoby, ako vylep-
šovať náš projekt. Martin-
čania si začiatkom marca 
odskúšajú prvé elektronické 
referendum, v ktorom roz-
hodnú o tom, čo postavíme 
za mestské peniaze. No ešte 
pred tým, koncom februára, 
spustíme prvú elektronickú 
dražbu. Dokázali sme, že 
elektronické aukcie nám 
prinášajú úspory. Naopak, 
od elektronických dražieb 
očakávame vyššie príjmy 
za odpredaj a prenájom 
mestského majetku. V sú-
časnosti je však mojou 
najväčšou výzvou povýšiť 
projekt Transparentné mesto 
na celoštátnu úroveň, a to je 
aj hlavný dôvod, prečo sa 
uchádzam o post poslanca 
Národnej rady Slovenskej 
republiky. Kandidujem ako 
nezávislý na kandidátke 
strany Most-Híd.

Hrnčiar: Chcem transparentné Slovensko

Meno martinského primátora Andreja Hrnčiara je nielen na Slovensku, ale vlastne 
po celom svete spájané s projektom Transparentné mesto. Ako vôbec prvý Slovák zaň 
získal ocenenie Organizácie spojených národov, a to 1. miesto v kategórií Prevencia 
a boj proti korupcii. V týchto dňoch sa obzvlášť intenzívne diskutuje o tom, ako zvýšiť 
verejnú kontrolu a zabezpečiť, aby občania lepšie videli na prsty politikov a štátnych 
úradníkov. Dá sa to? To sme sa opýtali práve Andreja Hrnčiara. 

Prečo sa naši politici boja, že by im niekto pozeral na prsty?

MÁŠ 
PREDSUDKY?
TAK JU NEJEDZ!

www.bezpredsudkov.sk
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SOŠ sklárska je jedinou svojho druhu na Slovensku. Má rozvinutú 
bohatú spoluprácu s domácimi ale aj so zahraničnými fi rmami. Medzi 
domáce patrí hlavne RONA a. s. Lednické Rovne a Vetropack, s. r. 
o, Nemšová. Realizujeme odborné stáže v zahraničí prostredníctvom 
úspešného projektu Leonardo da Vinci Mobility v rámci Programu 
celoživotného vzdelávania. Každá stáž je v inej organizácii s inou 
výrobnou činnosťou. Tento rok sa žiaci zúčastnili stáží v Španielsku, 
Českej republike, Taliansku a Rakúsku. Práce študentov prezentujeme 
na predajných výstavách a v galériách v celej Slovenskej republike.
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„No konečne!“ pomyslím si, keď 
schádzame dole po schodoch. Ko-
nečne ideme von. Už som sa doma 
začínal nudiť. Ale hneď, ako som 
vyšiel pred dvere, spozoroval som, 
že niečo nie je v poriadku. Všetko 
bolo akési iné. Zastal som. Čo sa 
to stalo? Obrátil som sa na pa-
ničku: „Čo to je? Prečo je všet-
ko také biele?“ „Neboj sa, Arči, 
pokojne poď,“ povedala a zišla 
po schodoch. So strachom som 
ju pozoroval a čakal, čo sa sta-
ne, keď stúpi na to biele, čo bolo 
všade okolo. Ale nestalo sa nič. 
„No poď, Arčinko. Dokedy mám 
na teba čakať? Je to len sneh.“ 
„Keď jej sa nič nestalo, tak snáď 
by som to predsa len mohol skúsiť 
aj ja,“ zamyslel som sa. A tak som 
pomaly schádzal po schodoch 
a čím bližšie som bol k tomu, ako 
to nazvala, snehu, tým viac som 
bol nervózny. Zjavilo sa to tak 
nečakane. Ráno, keď som bol von-
ku, tak to tu ešte nebolo. Odkiaľ 
to prišlo? Ani som sa nenazdal 
a bol som na poslednom schodí-
ku. „No!“ pobádala ma panička. 
Nadýchol som sa a konečne sa 
odvážil zostúpiť na netradične 
biely chodník, ale pre istotu len 
jednou labkou. „Bŕŕ, to je stude-
né!“ Ale labke sa, našťastie, nič 
nestalo, a tak prišli na rad aj ďal-
šie. O chvíľu som už stál všetkými 
labkami v snehu. „No vidíš, že je 
to v pohode,“ povedala panička. 
„No áno. Vlastne sa mi to páči! 
Je to príjemne mäkučké.“ „Pozri,“ 
zakričala na mňa panička. Pozrel 
som sa na ňu, držala v rukách 
loptičku. „Jéj, odkiaľ si ju zo-
brala?“ dlho som sa ale nad tým 
nezamýšľal, lebo panička hodila 
loptičku ďaleko od nás. Celý na-
tešený som sa rozbehol za ňou. 
Sledoval som ju, ako padá. Ale 
keď dopadla, zrazu sa mi stratila. 
„Kde je?“ zostal som bezradne 
stáť a obrátil som sa na paničku. 
Mala v rukách ďalšiu a opäť mi ju 
hodila. Všetko sa ale zopakovalo. 
A potom ešte raz a ešte. Vždy som 
sa s chuťou rozbehol za loptičkou, 
ktorá sa mi vždy stratila. Síce som 
to nechápal, ale bola to veľká 
zábava. Pochopil som, že nielenže 
je sneh mäkučký, ale dá sa s nim 
aj hrať. A navyše všetko vyzerá 
tak pekne, bielučko.

Arčiho svet

BOY AND GIRL

Colouring Book
Illustrated by: Hoss Gizela

Angličtina s Helen Doron

www.helendoron.sk

N O V I N K A

Nájdi päť rozdielov
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Robert Fico
predseda strany
SMER – sociálna demokracia

R. Fico: Ľudia si zvolia chaos, 
alebo stabilitu
Môžete zhodnotiť účinkovanie dosluhujúcej vlády? 
Nechcem príliš hodnotiť súčasnú vládu, ľudia nakoniec sledujú život okolo seba, 
nakupujú potraviny, platia účty za energie. Obmedzím sa len na pár faktov: 
máme najvyššiu nezamestnanosť za 7 rokov, najvyšší rast cien v Európe, najmä 
rast cien energií a potravín, po dlhých rokoch klesajú reálne mzdy, čiže životná 
úroveň ľudí, a jediné, čo je vláda schopná povedať, je vyhovárať sa na svet, na 
Európu. Ešte aj to posledné, čím sa chváli, verejné fi nancie, ozdravuje 3. najpo-
malším tempom v eurozóne. Táto vláda nastupovala s veľkými sľubmi, ale po 
polovici obdobia zanecháva krajinu s mnohými problémami. 

Na základe akých princípov by mala byť zložená nová vláda a aké 
priority by mala mať? 
Pomenovali sme to jasne v princípoch nášho programu. Stabilná vláda, proeuróp-
ska orientácia, hospodársky rast cez verejné aj privátne investície, infraštruktúra, 
pomoc regiónom, rozumné ozdravovanie verejných fi nancií, intenzívny sociálny 
dialóg a v prvom rade každé rozhodovanie merať vplyvom na životnú úroveň 
ľudí s nižšími príjmami, maximum energie venovať ochrane istôt ľudí. Poviem to 
však aj inak. To zásadné, čo musí budúca vláda zmeniť, je jej prístup k problé-
mom. V prvom rade potrebujeme silnú, akcieschopnú vládu. Chápem neistotu 
ľudí, keď čítajú titulky o tom, ako bude zle a horšie, a jediné, čo im súčasná vláda 
ponúka, sú výhovorky, napr. na rast svetových cien. My sme presvedčení, že je 
v našich spoločných silách zvládnuť to, čo nás čaká, pomôcť ľuďom, ochrániť 
ich aj preto, lebo sme už v čase krízy vládli, postavili sa k problémom čelom, 
konali sme, zapojili do riešenia široké spektrum odborníkov, sociálnych partnerov 
a podarilo sa nám neprenášať vplyv krízy na ľudí, nerušili sme sociálne programy 
a súčasne sme odovzdali krajinu s druhým najvyšším rastom ekonomiky v EÚ. 
Je teda v našich silách veci zvládnuť, len potrebujeme inú, lepšiu, stabilnú, silnú 
a aktívnu vládu.  

Neobávate sa, že voličov by mohla posledná kauza Gorila, týka-
júca sa druhej Dzurindovej vlády, odradiť od účasti na voľbách? 
Vždy sme svedkami rôznych afér, predvolebných škandálov, ktoré prichádzajú 
pred voľbami. Jasne sme povedali, nech sa veci dôkladne vyšetria. Aféra sa týka 
obdobia, keď bol SMER – SD v opozícii, po nástupe do vlády zastavil menovanej 
fi nančnej skupine významné plánované obchody, privatizácie. Nech sa veci riad-
ne vyšetria, politici, ktorí chcú vládnuť, by sa mali venovať v prvom rade tomu, ako 
pomôcť ľuďom na Slovensku, ktorí strácajú prácu, ktorým stúpajú životné náklady. 
Na toto sa plne sústredíme my v SMER – SD, pretože to ľudia od nás očakávajú. 

O čom teda budú voliči rozhodovať 10. marca 2012? 
Keď môžem, poradil by som ľuďom, aby pred voľbami zabudli na všetky sľuby, 
hádky či na bilbordy a aby si uvedomili, že takpovediac na konci dňa tu budú 
v podstate len dve možnosti. Buď vyhrá voľby pravica a bude pokračovať zlepe-
nec, ale v rozšírenej verzii 5 možno 6 strán, kde každá bude mať svoj program, 
svoje priority, teda vláda bez jasného lídra. Kam to speje, vidíme dnes na stave 
krajiny, nemohúcnosti vlády, nekonečných sporoch, zhoršovaní životnej úrovne 
ľudí, neriešení problémov, na vyhováraní sa na druhého. My sme presvedčení, 
že takúto vládu si Slovensko do časov, keď nás čakajú zásadné rozhodnutia, 
nemôže dovoliť. Alebo druhá možnosť, že tu bude silná a stabilná vláda na čele 
so SMER – SD, ktorá nebude musieť míňať energiu na vnútorné spory, vláda 
zameraná v prvom rade na ochranu istôt ľudí, na podporu sociálnej situácie ľudí 
s nižšími príjmami, schopná naštartovať hospodársky rast, stavať diaľnice, pod-
porovať regióny, usilovať sa o sociálnu stabilitu. SMER – SD takto vládol v čase 
hospodárskej krízy, keď dokázal neprenášať vplyv krízy na ľudí a keď súčasne 
odovzdal krajinu s odhadom najvyššieho rastu hospodárstva. Ak získame dôveru, 
budeme v tomto pokračovať. Na to je však potrebné, aby ľudia, ktorí sú so súčas-
ným stavom nespokojní, išli voliť, lebo len ich hlas vo voľbách môže dať Slovensku 
lepšiu vládu. 

11VOĽTE 
SMER – SD
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Hornonitriansky futbalový 
klub už má ženský i diev-
čenský futbalový tím.

FC Baník Horná Nitra už nie 
je len mužský či chlapčenský 
futbalový klub, od januára má 
aj svoju ženskú zložku. V klu-
be pribudli hneď dve družstvá 
– ženské a dievčenské.
„Som rád, že sme začali zhmot-
ňovať našu predstavu o žen-
skom a dievčenskom futbale 
v FC Baník Horná Nitra. Obe 
tieto kategórie dostávajú ze-
lenú v rámci UEFY i zväzu 
a budú výrazne podporova-
né. Mať ženský tím je navy-
še relatívne najkratšia cesta, 
ako sa s klubom prebojovať 
do najvyššej futbalovej súťaže. 
Ďalším dôvodom, pre ktorý 
sme chceli tieto družstvá mať, 
je fakt, že v našom okrese je 
množstvo talentovaných hrá-
čok, ktorým chceme dať mož-
nosť súťažne pôsobiť v tomto 
regióne a ďalej napredovať 
vo svojej športovej kariére. 
Dievčatá chceme od ďalšieho 
školského roka začleniť do na-
šich futbalových tried,“ prezra-
dil prezident FC Baník Horná 
Nitra Robert Šuník, ktorého 
milo prekvapil záujem žien 
a dievčat o pôsobenie v hor-
nonitrianskom klube. „Na to, 
ako krátko pracujeme na tejto 
myšlienke, som milo prekva-
pený záujmom žien a dievčat 
trénovať v našom klube. Hoci 
súťaže budeme hrať až od ďal-
šieho ročníka, už teraz máme 
v tíme 16 žien a približne 25 
dievčat,“ povedal.
Trénerom ženského tímu FC 
Baník Horná Nitra sa stala 
Dagmar Šimurková, dievča-
tá sa pripravujú pod vedením 
Mariána Rybára.
„Sú to obaja tréneri, ktorí majú 
skúsenosti s dievčenskými či 
ženskými družstvami. Verím, 
že potvrdia svoje dobré meno 
aj v našom klube a ženská 
zložka FC Baník Horná Nit-
ra bude rýchlo napredovať,“ 
dodal Šuník.

-bb

Nové družstvá

Futbalisti FC Baník Horná Nitra  
naplno zarezávajú v príprave na od-
vetnú časť piatej ligy. Po skončení 
jesennej časti mali dvojtýždňovú 
prestávku, po ktorej trénovali až 

do vianočných sviatkov. Po nich 
sa opäť zišli 10. januára, aby sa 
čo najlepšie pripravili na náročnú 
druhú polovicu piatej ligy, do  ktorej 
vstúpia ako líder súťaže a najväčší 

ašpirant na postup. „Do prípravy 
nastúpilo 26 hráčov. Káder zostal 
prakticky pokope, odišiel nám 
jediný hráč, a to záložník Tomáš 
Vážan,“ prezradil tréner FC Ba-
ník Horná Nitra Dušan Uškovič. 
Do prípravy sa naopak zapojilo 
hneď niekoľko futbalistov, kto-
rí nefi gurovali v jesennom kádri. 
Najznámejšími sú Milan Pastva 
a Lukáš Krško. Obranca Milan 
Pastva, rodák z Handlovej, je skú-
seným hráčom, ktorý v minulos-
ti pôsobil v Prievidzi, v Banskej 
Bystrici, Rimavskej Sobote, FBK 
Kaunas, Trenčíne a v maďarských 
kluboch FC Tatabánya a Honvéd. 
Vo futbalovej kariére ho pribrzdila 
autonehoda. Obranca Lukáš Krško 
je odchovancom prievidzského fut-
balu. Za domáci klub v minulosti 
nastupoval aj v prvoligových zápa-
soch. Neskôr hrával v Senci a v Le-

hote pod Vtáčnikom. „Milan Pastva 
sa zapojil už do letnej prípravy, no 
stále ho limitoval zdravotný stav, 
a tak sme sa dohodli, že to v zime 
skúsi znovu. Verím, že postupne 
sa do toho dostane a na jar bude 
pre mužstvo platným hráčom. Po-
trebovali sme sa posilniť aj na po-
ste stopéra. Tu očakávam, že svoje 
kvality a skúsenosti potvrdí Lukáš 
Krško,“  prezradil o zaradení Pastvu 
a Krška do mužstva tréner Dušan 
Uškovič. Na skúške v hornonit-
rianskom futbalovom klube bol 
aj kamerunský útočník Gabriel 
Kamdem, ktorý pôsobil v Trnave. 
Z hosťovania v Lehote pod Vtáč-
nikom sa vrátil záložník Martin 
Uríček. Do prípravy sa zapojil aj 
záložník Patrik Kelemen a štvo-
rica dorastencov klubu – brankár 
Michal Jantoška, útočníci Patrik 
Brestovanský, Matúš Matúškovič 
a záložník Strelka.

-Branislav Bucák, foto: TASR

Futbalisti FC Baník Horná Nitra odštartovali 10. januára prípravu na odvetnú časť piatej ligy. Do kádra 
sa vrátili aj odchovanci Lukáš Krško a Milan Pastva.

Hornonitrania naplno zarezávajú v príprave

Poznámka: Domáce zápasy hrá Baník na ihrisku s umelou trávou v Novákoch.

14. 1. Topoľčany – Baník (1:0)

21. 1. Zvolen – Baník (1:1)

25. 1. Baník – Beladice

29. 1. Lad. Vieska – Baník

4. 2. Vrútky – Baník

11. 2. Žilina 19 – Baník

14. 2. o 17.30 h Nováky – Baník

18. 2. o 10. h Baník – Slažany

25. 2. o 10. h Baník – Lehota p/Vt.

3. 3. v ÚHČ Baník - Príbovce 

Zoznam prípravných zápasov FC Baník Horná Nitra

„Našou snahou je informovať 
rodičov našich futbalistov o ak-
tivitách klubu, jeho fi nancovaní 
a celkovej činnosti. Sú to materi-
ály, ktorými klub získava partne-
rov. Možno sa aj medzi rodičmi 
nájde niekto, kto by dokázal oslo-
viť a získať partnera, sponzora. 
Okrem toho sme rodičom pripojili 
anketový lístok s otázkami na ich 
názory a pripomienky,“ prezradil 

Peter Černák, športový riaditeľ 
FC Baník Horná Nitra.

Kódex správania
Na jeseň a neskôr aj na turnaj-
och počas zimnej prestávky sa 
začali prejavovať komunikačné 
problémy medzi trénermi a rodič-
mi, ktorí hovorili o preferovaní 
handlovských chlapcov pred prie-
vidzskými a naopak. V klube však 

zvýhodňovanie niektorých hráčov 
pred inými na základe bývalej 
klubovej príslušnosti rázne odmie-
tajú. Vedenie klubu sa rozhodlo 
zaslať rodičom aj tzv. Kódex sluš-
ného správania rodiča.
„Tento dokument sme sa rozhodli 
oživiť kvôli nedávnym udalos-
tiam, ktoré vznikli počas príprav-
ných turnajov, kedy sa ozývali 
nespokojní rodičia, ktorí napádali 

prácu trénerov. Sme presvedčení, 
že naši tréneri vedia, čo robia 
a nominácie na zápasy sú plne 
v ich kompetencii. Robia svoju 
prácu dobre, učia deti tak, aby 
napredovali, organizujú turnaje, 
aby sa deti spoznali, zohrali. Sme 
jeden tím a veľmi si prajem, aby 
sa tieto situácie neopakovali a aby 
sa úplne vytratili,“ dodal športový 
riaditeľ FC Baník Horná Nitra.

-bb, ku

FC Baník Horná Nitra sa snaží kvalitne pracovať nielen na športovom poli. Svedčia o tom aj jeho iné 
aktivity nasmerované k partnerom, médiám, zväzu či najnovšie aj k rodičom svojich hráčov, ktorým 
vedenie doručilo materiály, ktoré informujú o aktivitách klubu.

Vedenie poslalo rodičom kódex slušného správania

Milan Pastva sa pokúša o futbalový návrat.
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Extraliga mužov
Prievidžania sa po víťazstve 
nad Nitrou prebojovali na čelo tabuľ-
ky. Handlová bola po 27. kole štvrtá.
24. kolo: BC Prievidza – ŠKP 
Banská Bystrica 102:93 (53:34), 
MBK Handlová – MBK Rieker 
Komárno 97:86 (51:32).
25. kolo: Svit – BC Prievidza 
63:76 (23:43). Handlová mala 
voľno.
26. kolo: Žilina – BC Prievidza 
67:74 (40:43), MBK Handlová 
– ŠKP Banská Bystrica 101:74 
(54:37).
27. kolo: BC Prievidza – BK Be-
maco SPU Nitra 84:77 (44:39). 
Svit – MBK Handlová 84:79 
(40:43).

II. liga mužov
Prievidžania potvrdili zlepšenú 
formu víťazstvom na ľade lídra 
súťaže v Partizánskom. MŠHK je 
v tabuľke tretí.
17. kolo: MšHK Prievidza – 
MHK Dubnica 7:2 (1:1, 4:0, 2:1), 
Paulík 3, Holúbek, Šimurka, Kaikl, 
Šimo.
18. kolo: Partizánske – MšHK 
Prievidza 4:5 pp (2:1, 0:1, 2:2 - 
0:1), Kerata, Paulík, Kaikl, Beláň, 
Šimo.

I. liga mužov
Prievidžania nezvládli dôležité do-
máce súboje so Žilinou. V tabuľke 
sú druhí.
Hliník – Prievidza 0:3 (-18, -20, 
-15) a 0:3 (-17, -18, -9).
Prievidza – Uniza Žilina 0:3 (-14, 
-18, -17) a 2:3 (18, -19, 15, -16, -12).

Športový servis

Basketbal

Pochod vďaky SNP Cigeľ – Handlo-
vá je jedným z najväčších zimných 
turistických podujatí na Slovensku. 
Na jeho 37. ročníku sa zúčastnilo 
až 1 786 turistov. „Prekonali tak 
rekord spred dvoch rokov, kedy sa 
na pochod vydalo takmer 1 400 re-
gistrovaných turistov,“ konštatoval 
starosta obce Cigeľ Štefan Mjartan. 
Pritom ďalšie desiatky účastníkov 
absolvovali pochod bez registrácie. 
Podujatie sa uskutočnilo pod zá-
štitou podpredsedu Národnej rady 
(NR) SR Roberta Fica.

Spomienka
Ešte pred ofi ciálnym štartom po-
slanci NR SR, Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja na čele s jeho 
predsedom Pavlom Sedláčkom, 
starostovia a primátori okolitých 
miest a obcí, zástupcovia viace-
rých politických strán a ďalší hostia 
položili vence a kvety pri pamät-

níku občanov Cigľa, ktorí padli 
v boji proti fašizmu. Starosta Cigľa 
v príhovore pripomenul, že pochod 
začali organizovať ako spomienku 
na tragické udalosti z 13. januára 
1945, kedy v skorých ranných ho-
dinách nemecké trestné komando 
obkľúčilo a prepadlo Cigeľ, pretože 
jeho obyvatelia podporovali parti-
zánov, operujúcich v pohorí Vtáč-
nik. Niektorých občanov mučili 
a aj zavraždili v miestnej krčme. 
Potom do Prievidze odvliekli 126 
Cigeľčanov, kde ich na gestape kru-
to vypočúvali. Osem z nich sa už 
domov nikdy nevrátilo a celkovo 
v boji proti fašizmu zahynulo 24 
obyvateľov obce.

Obľúbená akcia
Na prvom pochode sa zúčastnilo 
39 turistov. Postupne však poduja-
tie prerástlo na jednu z najväčších 
masových zimných turistických 

akcií na Slovensku. Predseda Slo-
venského zväzu protifašistických 
bojovníkov Pavol Sečkár vyslovil 
potešenie, že i napriek tomu, že ide 
o zimné podujatie, sa na pocho-
de zúčastnil veľký počet turistov 
všetkých vekových kategórií. Oce-
nil, že prišlo mnoho mladých ľudí 
i školskej mládeže, ktorí si takto 
pripomenuli a uctili pamiatku 
bojovníkov proti fašizmu. Turisti 

mali k dispozícii sedem trás. Mohli 
si vybrať podľa svojej kondície 
a schopností. Pre najnáročnejších 
bola určená 20-kilometrová lyžiar-
ska trasa vedúca z Cigľa na Biely 
kameň a späť s prevýšením 660 
metrov. Pre peších to zasa bola 
15-kilometrová trasa z Cigľa 
do Handlovej.

-TASR, foto: TASR

Na 37. ročníku pochodu vďaky SNP Cigeľ – Handlová sa zaregistrovalo 
1 786 turistov. Na bežkách absolvovalo podujatie 125 účastníkov. 
Najstarším zaregistrovaným účastníkom na pochode bol 82-ročný 
Jozef Kaikl.

Na pochode vďaky SNP padol účastnícky rekord 

Žiaci handlovskej základnej školy, ktorí prešli trasu z Cigľa do Handlovej.

Hokej 

Volejbal

Slovenská federácia karate a bojových 
umení slávnostne ocenila najlepších 
karatistov roka 2011. Z prievidzského 
Karate klubu FKŠ boli ocenení dvaja 
pretekári a tréner. Ako najlepší junior 
Slovenska si samurajský meč a voňav-
ku Karate man prevzal Adrian Zabor-
ský, ktorý na minuloročnom svetovom 
šampionáte získal deväť medailí. Stal 
sa štvornásobným majstrom sveta, ďa-
lej pridal tri strieborné a dva bronzové 
cenné kovy. Ďalšou ocenenou Prievi-
džankou bola Nina Chovancová, ktorá 
sa stala najúspešnejšou pretekárkou 
na Slovensku v kategórii juniorka. 
Chovancová, ktorá si z Bratislavy 

tiež odniesla katanu a voňavku Karate 
woman, si v Taliansku na svetovom 
šampionáte vybojovala jednu zlatú 
a štyri strieborné medaily. Trénerom 
roka sa stal prievidzský kouč Miroslav 
Šenk. Jeho zverenci celkovo na maj-
strovstvách sveta získali 25 cenných 
kovov. „Všetci ocenení si veľmi vá-
žime získané tituly. Samozrejme, je 
to veľký záväzok cvičiť ďalej a byť 
úspešný nielen na tatami, ale aj v osob-
nom živote,“ prezradil po slávnostnom 
podujatí Miroslav Šenk, tréner Karate 
klubu FKŠ Prievidza.

-Branislav Bucák, foto: archív MŠ

Prievidzskí karatisti ocenení za celoročné výsledky
V kategórii juniorov sa karatistami roka v Slovenskej federácii 
karate a bojových umení stali Adrian Záborský a Nina Chovancová. 
Ocenenie tréner roka na Slovensku získal Miroslav Šenk, šéf Karate 
klubu FKŠ Prievidza.

Zľava: Miroslav Šenk, Adrian Záborský a Nina Chovancová. 

PR ÁVO A SPR AVODLIVOSŤ
PRE SLOVENSKO!

ZVOĽME NOVÚ STRANU ČESTNÝM ĽUĎOM

0918 902 902
info@pravoaspravodlivost.sk
www.pravoaspravodlivost.sk
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Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 14. 2. 2012 
na adresu redakcie: 14 press, spol.
s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 
Traja výhercovia získajú darčekový kupón 
na masáž v hodnote 10 € od spoločnosti 
Kadernícky salón a masáže ART DEI.

Výhercami krížovky z č. 23 sa stali: Štefan 
Paulík, Handlová, Viliam Hrdý, Prievidza, 
Branislav Zeleník, Horná Ves.

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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Lúštite krížovku a vyhrajte!

15. februára 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 
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1c, 2b, 3b, 4a, 5a

1. Približne koľko Sparťanov bojovalo 
pri Termopylách proti Perzii?
a) 100
b) 200
c) 300
2. Ako sa nazývajú prvotlače, najstaršie 
tlačené diela pochádzajúce z Európy?
a) inklibrisy
b) inkunábuly
c) inkátory
3. Ktorý bol prvý doložený národ na 
dnešnom území Slovenska?
a) germáni
b) kelti
c) slovania
4. Koľko slobodných umení tvorilo vše-
obecné vzdelanie stredovekého umelca?
a) 7 (gramatika, rétorika, dialektika, aritme-
tika, astronómia a hudba)
b) 5 (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika 
a astronómia)
c) 4 (gramatika, rétorika, aritmetika a 
astronómia)
5. Ako nazývali starí Egypťania svoju ríšu?
a) Kemet
b) Iteru
c) Katarakt
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