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SPRAVODAJSTVO – STRANA 3

Ak vás pre porovnanie zaujíma, akým 
systémom a akou výškou odmien hod-
notia poslancov v Prievidzi a v iných  
mestách, pozrite si krátky prehľad.

Odmeny 
poslancov

ŠPORT – STRANA 13

Víťazná séria Prievidze sa zastavila na 
čísle sedem. Postarali sa o to handlovskí 
basketbalisti, ktorí zdolali prievidzský 
tím 104:94 po predĺžení.

Derby 
pre Handlovú

ŠPORT – STRANA 14

Mladé futbalistky FC Baník Horná Nitra 
dosiahli svoj prvý úspech. Na domácom 
turnaji boli nad ich sily len líderky prvej 
ligy.

Na turnaji
skončili druhé

SPRAVODAJSTVO – STRANA 7

Piaristická spojená škola F. Hanáka otvo-
rila 30. januára svoju bránu verejnosti, 
aby ukázala priestory, v ktorých sa deti 
vzdelávajú, ale tiež zmysluplne prežívajú 
voľný čas.

Deň 
otvorených dverí
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SPRAVODAJSTVO – STRANA 4

Ocenili mladých
dobrovoľníkov
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12. 1.
Porada vedenia mesta k aktuálnym problémom v meste,
pracovné stretnutie s Ing. Ondrejom Divinským, prednostom 

Krajského školského úradu v Trenčíne, o návrhu na vyradenie 
dvoch škôl zo siete škôl,

stretnutie s R. Šuníkom, prezidentom futbalového klubu FC 
Baník Horná Nitra.

13. 1.
Stretnutie s predsedníčkou odborov – ZO SLOVES  pri MsÚ 

ohľadom Kolektívnej zmluvy na rok 2012,
pracovné rokovanie s vedúcim ekonomického odboru MsÚ 

týkajúce sa otázky fi nancovania investičných akcií mesta 
v roku 2012.

16. 1.
Stretnutie s vedúcou odboru školstva a starostlivosti o občana 

k aktuálnemu stavu postupu vyraďovania základných škôl 
zo siete škôl,

rokovanie so zástupcami Železníc SR a zástupcami prievidzskej 
železničnej stanice o  možnosti získania vlastníctva 9. koľaje 
do majetku mesta,

stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 7 
obyvateľov mesta Prievidza.

17. 1.
Stretnutie s konateľom spoločnosti UNIPA, s. r. o., vo veci 

pripravovaného projektu starostlivosti o trávnaté plochy 
na území mesta a ich kosenia,

vedenie rokovania MsR.
18. 1.
Účasť na výberovom konaní na funkciu riaditeľa Zariadenia 

pre seniorov v Prievidzi,
prijatie zamestnankyne MsÚ pri príležitosti životného jubilea,
stretnutie s poslancom Ing. M. Drozdom o aktuálnych prob-

lémoch VO č. VII –  mestskej časti Hradec a s poslancom 
Ing. B. Bucákom o aktuálnych problémoch VO č. III – sídlisko 
Zapotôčky,

rokovanie s konateľom spoločnosti UNIPA, s. r. o., ohľadom 
otázky pripravovaného projektu parkovania v centrálnej mest-
skej zóne.

19. 1.
Pracovná cesta do Bratislavy
stretnutie so zástupcom nemeckého akcionára VNG Slovakia, 

spol. s. r. o.,
stretnutie s prvým podpredsedom vlády a ministrom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánom Figeľom.
20. 1.
Dovolenka.
23. 1.
Stretnutie s konateľom spoločnosti SMMP, s. r. o., a rokovanie 

o možnostiach predaja bytov vo vlastníctve mesta,
rokovanie s hovorcom mesta k aktuálnym problémom v meste 

Prievidza,
stretnutie s konateľom spoločnosti UNIPA, s. r. o., k prevádzke 

športovísk na rok 2012,
stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 8 

obyvateľov mesta Prievidza.
24. 1.
Stretnutie s Ing. P. Hupkom, predsedom predstavenstva BC 

Prievidza mládež, ohľadom otázky podpory mládežníckeho 
basketbalu v meste na rok 2012,

vedenie rokovania MsR,
rokovanie s vedúcim právnej kancelárie o príprave MsZ. 

zvolaného na 31. januára,
pracovné stretnutie s vedúcou odboru školstva a starostlivosti 

o občana MsÚ Prievidza k aktuálnemu stavu podania návrhu 
na vyradenie ZŠ Mariánskej a III. ZŠ na Ulici Sama Chalupku 
zo siete škôl.

25. 1.
Pracovná cesta do Bratislavy
rokovanie na Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) o možnosti 

výstavby nájomných bytov na územní Prievidze s podporou 
ŠFRB,

rokovanie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom 
Kováčikom o spôsoboch podpory futbalu v Prievidzi,

rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR  k príprave výstavby cestného obchvatu Prievidze.

26. 1.
Stretnutie so zástupcami spoločnosti Nestlé Slovensko, s. r. o., 

k otázke podpory vzdelávacieho programu Školský ekorok,
rokovanie s riaditeľkou KaSS o ďalších možnostiach prevádzky 

kina Baník,
stretnutie so zástupkyňou spoločnosti BVH, s. r. o.,
príprava volieb do NR SR – účasť na skladaní sľubu členov 44 

okrskových komisií, vytvorených na tento účel na území mesta.

január 2012
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y Marcel Dobrovodský
Poslanec volebného obvodu č. 3

Narodil sa v roku 1979 v Bojni-
ciach, po celý čas však býva v Prie-
vidzi. Jeho život je od školských  ro-
kov spätý s hokejom, s čím súviselo 
aj vzdelávanie. Najskôr navštevoval 
Základnú školu na Ulici P. Dobšin-
ského, odkiaľ prešiel do športovej 
triedy ZŠ S. Chalupku II. Jeho ďalší 
život sa rovnako podriadil hoke-

ju a v roku 1995 nastúpil nielen 
do martinského hokejového klubu, 
ale toto mesto, konkrétne Stredná 
priemyselná škola dopravná, bola 
na dva roky jeho vzdelávacím stán-
kom. Potom sa opäť vrátil do svoj-
ho mesta, aby posilnil domáci tím 
a ďalšie dva roky štúdia absolvoval 
pod strechou Stredného odborného 
učilišťa na Ulici M. Falešníka, kde 
v odbore mechanik silnoprúdových 
zariadení zmaturoval. Po skončení 
školy krátky čas pracoval v zahra-
ničí a od svojho návratu pôsobí 
neustále v Prievidzi. Najskôr pra-
coval ako technik v spoločnosti 
Bytos – správa bytov Prievidza, 
s. r. o., a od roku 2011 ako jeden 
z jej konateľov. Je slobodný, bez-
detný. Voľný čas, okrem práce a po-
vinností poslanca, venuje všetok 
hokeju. Marcel Dobrovodský je 
predsedom volebného obvodu 
č. 3 – Zapotôčky, členom Mestskej 
rady a Komisie športu.

Vízie
Aj jeho prioritné ciele v poslanec-
kom poste sa týkajú predovšet-

kým zlepšenia a napredovania 
športových aktivít v meste, chce 
aktívne prispieť k čo najväčšiemu 
podchyteniu detí v tejto oblasti. 
V súčasnosti robí asistenta trénera, 
čo profesionálne v tomto období 
zavŕšil absolvovaním trénerských 
skúšok. Spoločne s Pavlom Taká-
čom pripravuje projekt zriadenia 
mimoškolského voľnočasového 
detského klubu, v ktorom by mladí 
hráči mohli pod vedením pedagóga 
zmysluplne využívať čas medzi vy-
učovaním a tréningovým procesom. 
Čo sa týka ostatných obyvateľov 
Prievidze, trápia ho už mnohokrát 
spomenuté nedostatočné parkovacie 
plochy na Zapotôčkoch. Preto ho 
teší, že na jar sa začne budovanie 
očakávaného parkoviska na Ulici 
M. Rázusa. Rovnako potešiteľná je 
správa, že ďalšia cyklotrasa, kon-
krétne pozdĺž rieky Nitra, nadobúda 
reálne kontúry.

-vrb, foto: msu

Odpoveď: Právna úprava odškod-
ňovania pracovných úrazov a chorôb 
z povolania, účinná do 31. decem-
bra 2003, bola zákonom č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení nahrade-
ná s účinnosťou od 1. januára 2004 
úrazovým poistením zamestnávateľa, 
z ktorého pre zamestnancov poistené-
ho zamestnávateľa vyplývajú nároky 
na úrazové dávky. Úrazové poistenie sa 
nevzťahuje na samostatne zárobkovo 
činné osoby, preto im podľa zákona 
o sociálnom poistení nemôžu vzniknúť 
žiadne nároky na úrazové dávky. Z toho 
teda vyplýva, že SZČO si úrazové po-
istenie podľa zákona neplatia, úrazové 
poistenie platí len zamestnávateľ, ktorý 
zamestnáva zamestnancov v pracov-
nom pomere. Nárok na dávky z úra-
zového poistenia (úrazový príplatok, 
úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, 
pozostalostná úrazová renta, jednorazo-
vé odškodnenie, rehabilitačné, rekva-
lifi kačné, náhrada za bolesť a sťaženie 
spoločenského uplatnenia) vzniká iba 
zamestnancom v pracovnom pomere. 
SZČO rovnako neplatia ani garančné 
poistenie a poistenie v nezamestnanos-

ti, takže nemajú nárok ani na plnenia 
z tohto vyplývajúce. V zmysle § 16 
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení je povinne úrazovo poistený 
zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 
jednu fyzickú osobu vykonávajúcu 
zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom 
vzťahu. Samostatne zárobkovo činná 
osoba (živnostník) nepatrí do osobného 
rozsahu úrazového poistenia. Na tlačive 
Hlásenie choroby z povolania a ohro-
zenia chorobou z povolania príslušný 
ordinariát klinického pracovného le-
kárstva a klinickej toxikológie, ktorý 
chorobu z povolania priznal, uvádza aj 
meno a sídlo organizácie, kde zistená 
choroba vznikla. Vo vašom prípade 
zrejme nie je na tlačive uvedený žiadny 
zamestnávateľ, ktorý by podľa Zá-
konníka práce zodpovedal za škodu 
vzniknutú chorobou z povolania, ale 
predpokladám, že ste tam uvedený 
vy ako samostatný podnikateľ. Keďže 
ani Zákonník práce, ani ustanovenia 
zákona o sociálnom poistení upravu-
júce úrazové poistenie sa nevzťahujú 
na osoby samostatne zárobkovo činné, 
uvádzam, že Sociálna poisťovňa takéto 

prípady choroby z povolania neregis-
truje a nemá žiadnu právnu možnosť 
riešiť požiadavky súvisiace s chorobou 
z povolania samostatne zárobkovo čin-
nej osoby v rámci úrazového poistenia.
SZČO platia iba nemocenské a dôchod-
kové poistenie, takže im vzniká iba ná-
rok na dávky nemocenského poistenia 
(nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia 
dávka, materské) a dôchodkového po-
istenia (starobný, invalidný, vdovský, 
vdovecký a sirotský dôchodok). 
Ak má SZČO v dôsledku choroby z po-
volania zníženú mieru schopnosti vy-
konávať zárobkovú činnosť o viac ako 
40 %, vznikne jej nárok na čiastočný 
invalidný dôchodok (pri znížení o viac 
ako 70 % na plný invalidný dôchodok). 
Iné plnenia v súvislosti s chorobou 
z povolania u SZČO v podstate ani 
neprichádzajú do úvahy.
Nároky na dávky z dôvodu utrpeného 
úrazu, prípadne zistenia choroby z po-
volania, si daná osoba môže uplatňovať 
jedine prostredníctvom komerčnej po-
isťovne v prípade, že s ňou má uzatvo-
renú platnú poistnú zmluvu, ktorá by 
pokrývala danú poistnú udalosť.

Vážení čitatelia! Aj v novom roku budeme pokračovať uverejňovaním tejto rubriky. 
Preto i naďalej môžete posielať primátorke Kataríne Macháčkovej svoje otázky. Spôsob 
zostáva tiež nezmenený – pošlite ich na adresu redakcie Novinky alebo na e-mailovú 
adresu zodpovednej redaktorky. 
Otázka: Som samostatne zárobkovo činná osoba a na základe rozhodnutia posud-
kovej komisie pracovného lekárstva mi bola uznaná choroba z povolania. Podľa 
vyjadrenia Sociálnej poisťovne však nemám žiadny nárok na odškodnenie podľa 
zákona z dôvodu, že som SZČO a neplatil som si počas aktívnej práce úrazové pois-
tenie. Nerozumiem tomu a myslím si, že s chorobou z povolania úrazové poistenie 
nemá nič spoločné. Postupovala poisťovňa správne? (Miloš z N. Rudna)

Vy sa pýtate, primátorka odpovedá

Predstavujeme

Mesto plánuje zverejniť v marci 
na svojom webovom mieste zo-
znam daňových dlžníkov podľa 
stavu nedoplatkov k 31. decembru 
2011.

Mesto Prievidza v súlade so záko-
nom č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a dopl-
není niektorých predpisov zverejní 
v mesiaci marec na svojej webovej 
stránke zoznam  daňových dlžníkov 

podľa stavu daňových nedoplatkov 
k 31. decembra 2011. Je preto v zá-
ujme týchto daňových dlžníkov, aby 
svoje daňové nedoplatky mestu dob-
rovoľne čo najskôr zaplatili. Najviac 
daňových dlžníkov mesto eviduje 
na poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, na dani 
z nehnuteľnosti a na dani za psa.
Mesto Prievidza si sľubuje od toh-
to kroku efektívnejšie vymáhanie 
daňových nedoplatkov zo strany 

dlžníkov. Mesto Prievidza v roku 
2011 (údaje ku dňu 8. decembra 2011) 
v rámci vymáhania daňových ne-
doplatkov vymohlo čiastku 63 495 
eur. V porovnaní s týmto údajom bol 
rovnaký príjem predchádzajúceho 
obdobia, t. j. v roku 2010, vo výške 
16 631 eur.
Zverejnenie zoznamov je jednou 
z možností, ako dosiahnuť aspoň 
čiastočné zníženie stále narastajú-
ceho stavu nedoplatkov.

Vymáhanie daňových nedoplatkov



3SPRAVODAJSTVO

Ešte 8. júla 2011 schváli-
lo mestské zastupiteľstvo 
uznesenie pod číslom 214, 
ktorým vyjadrilo súhlas 
s výstavbou bytového domu 
na pozemkoch mesta. In-
vestorom stavby bytového 
objektu v lokalite Prievidza 
Necpaly – Gazdovská ulica 
II. etapa sa stala spoločnosť 
Licitor development, s. r. o., 
so sídlom v Žiline. Pokle-
paním základného kameňa 

27. januára napoludnie sa 
v prítomnosti vedenia mesta 
a investora slávnostne od-
štartovala výstavba nových 
bytov na sídlisku Necpaly. 
Právoplatné stavebné povo-
lenie bolo vydané 9. januára 
2012 a lehota na ukončenie 
je 24 mesiacov od tohto dá-
tumu. V súčasnosti sa začína 
výstavba prvého bytového 
domu, kde z desiatich bytov 
budú dva dvojizbové a osem 

trojizbových. Pokračovať by 
sa malo výstavbou ďalších 
dvoch štvorpodlažných 
domov. Byty v tomto pro-
jekte sú už v predpredaji 
a postupne sa odpredávajú 
do súkromného vlastníctva. 
Ešte v tomto roku chce mesto 
Prievidza prostredníctvom 
investora začať aj s výstav-
bou nájomných bytov.

-vrb, foto: autorka

Na Gazdovskej ulici v Prievidzi začala výstavba nových bytov – UNI Housing Style 
– rezidencia Gazdovská. V prvej etape pôjde o jeden dom s desiatimi bytovými 
jednotkami, ku ktorým by v budúcnosti mali pribudnúť ďalšie dva.

Nové byty na sídlisku Necpaly

Uznesením Mestského zastu-
piteľstva (MsZ) v Prievidzi č. 
43/11 z 22. februára 2010 boli 
schválené odmeny pre poslan-
cov nasledovne: za všetky 
hodnotené aktivity (za prácu 
na zasadnutiach MsZ, MsR,  
komisií MsZ a rád, výborov 
volebných obvodov) poslanco-
vi prináleží odmena vo výške 
10 eur za odrokovanú hodinu. 
Rovnako 10 eur za zasadnu-
tie dostane poslanec za prácu 
predsedu návrhovej komisie 
počas riadneho rokovania 
mestského zastupiteľstva. 
V priemere si prievidzský 
poslanec zarobí 40 – 100 eur 
mesačne. Mimo ofi ciálnych ro-
kovaní však poslanci absolvujú 
desiatky hodín rokovaní a prí-
pravy, za ktoré žiadnu odmenu 
nedostávajú tak, ako ani žiadnu 
paušálnu mesačnú mzdu.  

Porovnanie miest
Ak vás pre porovnanie zaují-
ma, akým systémom a akou 
výškou odmien hodnotia 
poslancov v iných porovna-
teľných mestách, tu je krátky 
prehľad. V Považskej Bystrici 
poslancovi MsZ patrí za výkon 

verejnej funkcie (poslanec-
kej práce) mesačná odmena 
vo výške 138 eur. Za rokovanie 
mestskej rady zinkasuje 44 eur. 
Poslancom môže byť na konci 
volebného obdobia vyplatená 
jednorazová odmena maxi-
málne vo výške trojnásobku 
odmeny za jedno zasadnutie, 
od pomeru celkovej účasti 
na zasadnutiach. Poslancom 
mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad sa poskytuje 
za plnenie úloh na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva od-
mena vo výške 400 eur (najviac 
šesťkrát za rok). Za plnenie 
úloh na zasadnutí mestskej 
rady dostane jej člen 150 eur 
rovnako maximálne šesťkrát 
v roku. Predsedovi komisie 

patrí za účasť na zasadnutí ko-
misie 30 eur, podpredsedovi 
20 a členovi 15 eur. Predseda 
obvodného výboru volebného 
obvodu dostane za účasť na za-
sadnutí 150 eur. V Martine si 
stanovili systém vychádzajúci 
z priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hos-
podárstve podľa štatistického 
úradu vynásobenej koefi cien-
tom: U poslancov je to 0,20; 
u členov mestskej rady 0,18 
atď., čo pre poslanca za účasť 
na rokovaní mestského zastu-
piteľstva znamená príjem asi 
152 eur. Podobným spôsobom 
je odmeňovaná účasť na zasad-
nutiach komisií, prípadne rád.

-vrb

V súvislosti s racionalizačnými krokmi a výdavkami samosprávy mesta Prievidžania  
mnohokrát poukazujú na odmeňovanie poslancov, ktoré sa im v mnohých prípadoch 
zdá neadekvátne. I to je dôvodom zverejnenia informácie o podmienkach, spôsobe 
a výške odmien, prináležiacich poslancom Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
prostredníctvom tlače.

Odmeny prievidzských poslancov

Prehľad odmien za rokovanie 
mestského zastupiteľstva za mesiac
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„Ak konáš nezištne dobro, 
určite sa ti vráti. Verím tomu 
a niekoľkokrát v živote som 
sa o tejto skutočnosti aj pre-
svedčila,“ i v tomto zmysle sa 
niesol príhovor prievidzskej 
primátorky k mladým ľuďom 
– dobrovoľníkom. Do obrad-
nej siene Mestského domu si 
prišli predposledný januáro-
vý deň mnohí z pozvaných 
prevziať morálne ocenenie. 
Za všetkých obyvateľov, 
ktorí budú užívať plody ich 
dobrovoľníckej práce, sa im 
Katarína Macháčková po-
ďakovala a zaželala mno-
ho síl a entuziazmu s pre-
svedčením, že budú v tejto 
záslužnej činnosti naďalej 
pokračovať. Toto ocenenie 
smeruje k zvýšeniu statusu 
a k rozvoju mládežníckeho 
dobrovoľníctva v meste Prie-
vidza. Udelené bolo dobro-
voľníkom a dobrovoľníčkam 
(jednotlivcom i kolektívom) 
za dobrovoľnícku činnosť, 
vykonávanú bez nároku na fi -
nančnú odmenu v prospech 
iných, v rôznych oblastiach 
spoločenského života, roz-
voja komunity, ochrany ži-
votného prostredia, kultúry, 
výchovy a vzdelávania a pod. 
Ocenenie získal aj výnimoč-
ný projekt alebo iný prejav 
solidarity a motivovania 
k nezištnej službe druhým.

Ocenenie mládežnícki dob-
rovoľníci Prievidza 2011
Za mimoriadny prínos k roz-
voju dobrovoľníctva

Andrej Gilan: Aktívne 
pracuje ako dobrovoľník 
v mnohých mládežníckych 
organizáciách a niektoré 
z nich sám založil. Zaujíma 
sa o život v meste, je aktívny 
v oblasti práce s mládežou, 
ochrany prírody a ľudských 
práv. Je jedným z iniciátorov 
projektov Adoptuj si svoje ih-
risko či Mladí pre Prievidzu. 
Aktívne sa zapája do prá-
ce vo Fóre detí a mládeže. 

Veľkú pozornosť venoval 
záchrane Čerešňového sadu 
na sídlisku Kopanice a evan-
jelického cintorína na Mari-
ánskom vŕšku.

Alojz Vlčko: Výrazne pri-
spieva k smerovaniu mlá-
dežníckej politiky, rozvoju 
práce s mládežou a ochrane 
prírody v našom meste a jeho 
okolí. Je dlhoročný dobro-
voľník a vodca mimovlád-
nej organizácie Slovenský 
skauting, 14. zbor Prievidza. 
Iniciuje a aktívne sa zapája 
do rôznych projektov, akti-
vít a podujatí (Betlehemské 
svetlo, Adoptuj si ihrisko, 
Mladí pre Prievidzu, Poď 
s nami a iné).

Za výnimočnú individuálnu 
dobrovoľnícku pomoc

Ivana Rybanská: Za výni-
močnú individuálnu dobro-
voľnícku pomoc pri príprave 
a realizácii prievidzskej časti 
fi lmového festivalu Jeden 
svet a aktivity Potrebuje-
me (r)evolúciu?. Aktívne 
pomáhala priamo v teréne 
pri odstraňovaní škôd spôso-
bených povodňami, získava 
fi nančné dary na podporu 
humanitárnej a rozvojovej 
práce v Afganistane, v Maro-
ku, v etnickom Tibete, v Číne 
a na Slovensku.

Dobrovoľnícky projekt roka

Mladí pre Prievidzu – týždeň 
dobrovoľníctva – Fórum detí 
a mládeže mesta Prievidza: 
Počas týždňa dobrovoľníctva 
sa od 20. do 26. júna 2011 
do 25 aktivít zapojilo 570 
ľudí, z toho väčšina boli mlá-
dežníci, ktorí odpracovali 
2 053 hodín. Bola to dobro-
voľnícka aktivita s najväčším 
počtom zapojených mladých 
ľudí a organizácií za po-
sledné roky v našom meste. 
Aktivita sa uskutočnila pod 
patronátom mesta Prievidza.

Čestné uznanie Mládež-
nícki dobrovoľníci Prievidza 
2011
Za pravidelnú dobrovoľníc-
ku pomoc organizácii

Adam Mihál: Dobrovoľníc-
kej činnosti sa začal veno-
vať ako žiak ZŠ v Mladom 
parlamente. Posledné štyri 
roky odpracoval niekoľko 
stoviek dobrovoľníckych 
hodín pri tvorbe a spravo-
vaní rôznych webstránok 
napr. In mladých Prievidza, 
Internetové dobrovoľnícke 
centrum Prievidza, Mladí 
pre Prievidzu – týždeň dobro-
voľníctva, Iskra nádeje a iné. 
Vedie záujmový útvar CVČ 
Information Technology club. 
Je spoluzakladateľ neziskovej 
organizácie NanoSoft Slova-
kia NGO a neformálnej sku-
piny Mládežnícky parlament.

Daniela Ficová: Svoj čas ve-
nuje v prospech dobrovoľ-
níckej činnosti už niekoľko 
rokov. Pre Úsmev ako dar je 
jej pomoc neoceniteľná nie-
len pri priamej práci v teréne, 
organizačnom zabezpečení 
zbierok, ale aj pri zabezpečo-
vaní každodennej bežnej pre-
vádzky organizácie. Väčšinu 
času v minulom roku bola 
pravou rukou predsedníčky 
prievidzskej pobočky Úsme-
vu ako dar. Svoje skúsenosti 
v oblasti fundraisingu a team-
buildingu odovzdáva na rôz-
nych vzdelávacích aktivitách 
ďalším mladým ľuďom.

Jaroslav Mišík: Patrí k dl-
horočným skautským dob-
rovoľníkom v prievidzskom 
skautskom zbore. Okrem 
toho, že sa pravidelne zapá-
ja do voľnočasových aktivít, 
angažuje sa aj vo výchove 
a vzdelávaní nových lídrov 
a pravidelne pomáha pri rôz-
norodých aktivitách.

Katarína Šovčíková: Jej pra-
videlná dobrovoľnícka pomoc 

je vystihnutá v pojme stálica. 
Z časového hľadiska patrí 
medzi najstarších dobrovoľ-
níkov prievidzskej pobočky 
Úsmevu ako dar. Vypracovala 
sa na najvyššiu dobrovoľníc-
ku funkciu, a to na manažérku 
dobrovoľníkov. Okrem koor-
dinácie a organizácie dob-
rovoľníckych činností svoj 
čas venuje aj voľnočasovým 
aktivitám s deťmi.

Michal Karcol: Niekoľko ro-
kov sa aktívne zapája do ak-
tivít v oblasti participácie 
mládeže na živote mesta. Je 
iniciátorom a zakladateľom 
neformálnej skupiny Fórum 
detí a mládeže mesta Prie-
vidza. Jeho prínos je hlavne 
v propagovaní činnosti ŽŠR 
a zapájaní stredoškolskej 
mládeže do života v meste. 
Preto prišiel s nápadom or-
ganizovať podujatie Poznaj 
iných, spoznáš sám seba – deň 
s mládežou. Jeho tretí ročník 
sa konal na Námestí slobody 
14. októbra 2011.

Za výnimočnú individuálnu 
dobrovoľnícku pomoc

Ján Grešner: Študent Piaris-
tického gymnázia v Prievidzi 
zorganizoval 15. decembra 
2011 v piaristickom kostole 
benefi čný koncert na podporu 
charity – Domu sv. Vincen-
ta v Prievidzi (výťažok 862 
eur). Napísal  Nadácii Orange 
projekt, získal fi nančné pros-
triedky na zapožičanie apa-
ratúry a ozvučenia a progra-
movo celý koncert pripravil. 
Oslovil a získal mnoho mla-
dých dobrovoľníkov.

Za rozvoj dobrovoľníckych 
aktivít v oblasti kultúry

Ars Preuge, o. z.: Za kalen-
dárny rok 2011 zorganizovali 
dobrovoľníci ateliéru Ars Preu-
ge množstvo verejne orien-
tovaných akcií, zameraných 
na najrôznejšie druhy umenia, 

od maľby, cez kinematogra-
fi u, hudbu, fotografi u, tanec až 
po divadlo. Okrem podpory 
umenia organizovali akcie 
na spoločenské témy, ako Po-
trebujeme (r)evolúciu, cyklus 
historických prednášok, ces-
topisný cyklus, fi lozofi cké 
diskusie (človek, viera, nábo-
ženstvo). Tohoročná novinka 
je aj Enviro-cyklus. Kvalitou 
obsahu a technického záze-
mia dokážu konkurovať aké-
mukoľvek komerčnému pro-
jektu, zameranému na umenie 
či osvetu. O to vyššiu hodnotu 
má dobrovoľnícka práca čle-
nov združenia Ars Preuge.

Poďakovanie Mládežnícki 
dobrovoľníci Prievidza 2011
Za pravidelnú dobrovoľníc-
ku pomoc organizácii

Martin Štepánek: Je iniciá-
torom vzniku neziskovej or-
ganizácii NanoSoft Slovakia 
NGO. Zabezpečuje jej pre-
vádzku a propagáciu. Zastáva 
v nej aj funkciu projektové-
ho manažéra. Časť svojej 
dobrovoľnej práce venoval 
aj aktívnej činnosti vo Fóre 
detí a mládeže a práci v ŽŠR 
SOŠ polytechnickej, kde za-
stáva funkciu predsedu. Bol 
členom organizačného tímu 
Mladí pre Prievidzu a Poznaj 
iných, spoznáš sám seba. Je 
aj dobrovoľníkom CVČ, kde 
odovzdáva svoje skúsenosti 
s tvorbou webstránok mla-
dým ľuďom v záujmovom 
útvare.

Paulína Krchňavá, Pavel 
Melicherčík a Viktor Šov-
čík: Všetci traja patrili počas 
celého roka 2011 medzi naj-
aktívnejších skautov v prie-
vidzskom skautskom zbore. 
Zapojili sa do hromadných 
dobrovoľníckych podujatí 
(Týždeň dobrovoľníctva, 
Deň narcisov, Betlehemské 
svetlo, Revitalizácia ihrísk) 
aj do pravidelných voľnoča-
sových aktivít prievidzského 
skautského zboru. Od septem-
bra 2011 je Paulína vodkyňou 
1. oddielu skautiek Poniklec 
a Pavel vodcom 1. oddielu 
skautov Školení profesionáli.

Silvia Divékyová: Niekoľ-
ko rokov sa aktívne zapája 
do činnosti dobrovoľníkov 
CVČ Spektrum Prievidza. 
Okrem iného pomáha 
pri úprave, maľovaní, uprato-
vaní okolia aj interiéru CVČ. 
Zapojila sa do dobrovoľníc-
kych aktivít v rámci projektu 
72 hodín pre hrdinov a Mladí 
pre Prievidzu – týždeň dobro-
voľníctva. Venuje sa aj prípra-
ve a realizácii voľnočasových 
aktivít pre deti a mládež, kde 
viedla svoj oddiel detí a nie-
koľko rokov bola redaktorkou 
internetových novín.

Vivien Guľvašová: Niekoľko 

rokov dobrovoľne pomáha 
prievidzskej pobočke Úsmevu 
ako dar. Môžu sa na ňu obrátiť 
pri organizovaní akejkoľvek 
akcie, podporného podujatia 
či riešení problému. V minu-
lom roku pomohla pri orga-
nizovaní konferencie Mosty 
k rodine, Úsmev Cupu, viace-
rých zbierok a zúčastňovala sa 
stretnutí náhradných rodín.

Michaela Krajčovičová: Dob-
rovoľne dlhodobo pomáha 
SPDDD Úsmev ako dar. Jej 
veľký prínos je v pomoci 
získavania sponzorov pri or-
ganizovaní rôznych činností, 
napr. Najmilšieho koncertu 
roka, letných táborov a iných. 
Svojou aktivitou a obetavos-
ťou ušetrila spoločnosti ne-
malé fi nančné prostriedky, 
sprostredkovala materiálne 
zabezpečenie, bez ktorého 
by nebolo možné realizovať 
kľúčové akcie.

Za výnimočnú individuálnu 
dobrovoľnícku pomoc

Samuel Sobota: Prišiel s ná-
padom a zorganizoval pre deti 
z detských domovov športové 
podujatie Úsmev Cup. Na pa-
lubovke City Arény v Prie-
vidzi si 20. novembra 2011 
merali sily nielen chlapci, ale 
aj dievčatá. Podujatie, ktoré 
má u detí z detských domo-
vov veľký ohlas, sa konalo 
za podpory mesta Prievidza. 
Víťazný tím si na záver zahral 
aj priateľský zápas s dobro-
voľníkmi z organizácie.

Dobrovoľnícky projekt

Adoptuj si ihrisko – poďako-
vanie poslancovi Branislavovi 
Bucákovi za jeho realizáciu, 
športovému klubu BC Mládež 
Prievidza a Andrejovi Gila-
novi: Projekt revitalizácie 
ihrísk dáva možnosť komu-
nitám mladých „adoptovať“ 
si svoje ihrisko a s prispe-
ním materiálu od mesta ho aj 
zrekonštruovať. Učí mladých 
ľudí participovať na živote 
mesta vlastnou iniciatívou 
a magistrát tým znižuje ná-
klady na údržbu ihrísk. Tento 
rok sa počas trvania projektu 
zrekonštruovalo 10 ihrísk. Za-
pojili sa do neho: BC Mládež 
Prievidza, 14. zbor Prievidza 
Slovenského skautingu, Žiac-
ka školská rada na Gymná-
zium V. B. Nedožerského, 
Mládežnícky parlament mesta 
Prievidza a mnohé lokálne ko-
munity mladých. Organizačne 
zabezpečoval celú akciu po-
slanec MsZ Branislav Bucák, 
manažment mládežníckych 
basketbalistov Peter Hupka 
a Ľubomír Jelačič a nechý-
bal ani občiansky aktivista 
Andrej Gilan.

-vrb, foto: autorka

V obradnej sieni prievidzského mestského domu 30. januára slávnostne prijala primátorka Katarína Macháčková 
aktívnych mladých ľudí, ktorí sa nezištne rôznymi spôsobmi zaslúžili o rozvoj mesta. Oceňovanie mládežníckych 
dobrovoľníkov bolo vyvrcholením Európskeho roka dobrovoľníctva 2011.

Ocenili mládežníckych dobrovoľníkov



Permanentka na 10 vstupov Permanentka na 10 vstupov 
do wellness centra na 3 hodinydo wellness centra na 3 hodiny
Cena permanentky  120 eur
Permanentka obsahuje:
•Bazén s protiprúdom , 2x vírivá vaňa
•Suchá sauna, infra sauna, 
    bio sauna, parná sauna
•Kneippov kúpeľ, ochladzovací bazén
•Solárium, tepidárium
•Relax bar
 

Permanentka na 10 vstupov 
do bowlingového centra na 1 hodinu
Cena permanentky  77 eur
•Poukaz platí pre 4 osoby (max 8 osôb)  
    na 1 hodinu / 1 dráha
•Nočný bar

Ponúkame výhody:

Kreatívny darček  Impozantná cena 

Ročná platnosť  Jednotná cena 

po celý rok  Nadštandardný 

prístup  zodpovedajúci službám 

štvorhviezdičkového hotela

Bližšie informácie na 0914 130 130, recepcia@impozant.sk, www.impozant.sk

AKCIA 
55 % zľava

AKCIA 
40 % zľava
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Jaroslav Baška
poslanec NR SR

       www.jaroslavbaska.sk

       nájdete ma aj na facebooku
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16. 1.
8.40 hod. Obyvateľ mesta oznámil, 
že na Námestí slobody pred poštou nezná-
ma osoba obťažuje okoloidúcich žobraním. 
Hliadka MsP na mieste zistila, že išlo 
o bezprístrešnú Janu T. (1970) z Ozdína. 
Žobrajúca žena uviedla, že uvedeným 
spôsobom získava prostriedky na obživu 
a cestuje z mesta do mesta. Za priestupok 
na úseku verejného poriadku bola napo-
menutá a potom námestie opustila.

17. 1.
12.10 hod. Na Námestí slobody za pamät-
níkom sedela na zasneženej lavičke staršia 
pani, ktorá nereagovala na okolie. 
Hliadka MsP zistila, že žena 
v dôchodkovom veku nemá 
viditeľné zranenie, na slovný 
kontakt nereagovala a jej to-
tožnosť preto nebolo možné 
zistiť. Na miesto bola privo-
laná RZP, ktorá ženu previezla 
do zdravotníckeho zariadenia.

20. 1.
22.40 hod. Neznáma osoba bezdôvodne 
rozbila sklenú výplň vchodových dverí 
na budove MsP a potom sa dala na útek. 
Privolaní príslušníci MsP zistili, že išlo 
o Martina S. (1987) z Prievidze, ktorý bol 
značne pod vplyvom alkoholu. Ako motív 
svojho konania uviedol bližšie neurčené 
osobné problémy. Pri zákroku museli byť 
voči nemu použité chvaty sebaobrany 
a služobné putá. Rozbitím skla na dverách 
si spôsobil krvácajúce poranenie v oblasti 
rúk, ktoré mu ošetril privolaný lekár. Mla-
díka si na MsP prevzali rodičia. Spôsobenú 
škodu bude musieť nahradiť, za hrubé 
správanie a spôsobenie škody na majetku 
mu hrozí postih v zmysle zákona. 

21. 1.
00.50 hod. Obyvateľ mesta našiel cestou 
domov osobu, ktorá bezvládne ležala 
na zemi. Kvôli obave o zdravie osoby 
privolal hliadku MsP. Hliadka zistila, 
že išlo o obyvateľa mesta, ktorý už bol 
značne podchladený a takmer nekomuni-
koval, preto bola ihneď privolaná lekárska 
pomoc. Muž bol prevezený do nemocnice 
a vec je v ďalšom objasňovaní MsP.

24. 1.
22.50 hod. Kamerový systém MsP zazna-
menal na parkovisku pred pohostinstvom 
vozidlo, z ktorého doslova vypadol vodič. 

Podarilo sa mu postaviť a dotackať sa 
do podniku, pričom bolo zjavné, 

že je pod vplyvom návykovej 
látky, pravdepodobne alkoho-
lu. Keď neskôr vodič nastúpil 
do vozidla a z miesta odchá-
dzal, bol zastavený hliadkou 

MsP. Išlo o obyvateľa mesta 
(1975), ktorý javil známky ťažkej 

opitosti. Z dôvodu podozrenia zo spá-
chania trestného činu bola vec oznámená 
Policajnému zboru SR. Vodiča policajti 
podrobili orientačnej dychovej skúške 
s výsledkom takmer 3 promile alkoholu 
(!). Vecou sa zaoberá PZ SR.

25. 1.
9.10 hod. Hliadka MsP si všimla, ako 
z balkóna 8. poschodia bytového domu 
kričí žena. Ukázalo sa, že na balkóne 
ju nechtiac zabuchol jej maloletý vnuk, 
ktorý ostal v byte sám. Príslušníkom 
MsP poskytla kontakt na jej syna, ktorý 
byt otvoril. K žiadnej ujme na zdraví tak, 
našťastie, nedošlo.
 

-Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza
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Na podnety viacerých obyvateľov nášho mesta chceme informovať o spravovaní 
a údržbe komunikácií v zime.

Na základe komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a súkromnou spoloč-
nosťou TEZAS zabezpečuje údržbu komunikácií a chodníkov práve spoločnosť TE-
ZAS. Na výkon prác, akými je napríklad odhrabávanie snehu a čistenie chodníkov, 
nie je potrebná zo strany mestského úradu  objednávka. Z toho dôvodu je súkromná 
spoločnosť TEZAS, s. r. o., povinná odhrabávať sneh a odstraňovať ľad z chodníkov 
bez požiadavky zo strany mesta. Rovnaký systém platí aj pri vývoze komunálneho 
odpadu touto spoločnosťou. Ani tieto služby nie je potrebné objednávať cez požia-
davku z mestského úradu.
Na základe viacerých podnetov a sťažností príslušný odbor Mestského úradu Prievidza 
vyzval spoločnosť TEZAS, aby boli komunikácie a chodníky zjazdné, udržiavané 
a bezpečné.
V prípade, že budú obyvatelia mesta nespokojní s údržbou zimných komunikácií, 
môžu zaslať svoje podnety so spresnením lokalizácie neodhrabaných chodníkov 
formou elektronickej pošty na info@prievidza.sk alebo osobne na Mestskom úrade 
na oddelení životného prostredia v budove Priemstav-u.

Kto zodpovedá za zimnú údržbu komunikácií

V posledných číslach Hornonitrianskych novín som zaznamenal ostrú a útočnú 
platenú inzerciu strany SMER-SD. Odhliadnuc od faktu, že je nepísaným pravidlom 
neuverejňovať platenú inzerciu, ktorá útočí na iných ľudí, chcem týmto vyjadriť svoj 
názor. Dovolím si nesúhlasiť s vyjadreniami Okresného predsedníctva strany SMER-
-SD a vyjadriť svoj obdiv a podporu pánovi Norbertovi Turanovičovi. Ide o človeka 
s profesionálnym sociálnym cítením. Aj vďaka nemu máme v Prievidzi lacnejšie teplo, 
aj vďaka nemu dochádza k znižovaniu zadlženosti nášho mesta. Viacerí dôchodcovia 
sú presvedčení, že slušnosť, úctu a pokoru nemožno prelepiť billboardom  s upreným 
pohľadom do svetlých zajtrajškov bez toho, aby sme si videli aspoň pod nohy. Preto 
prosím pána Turanoviča, aby vo svojej funkcii pokračoval a naďalej vykonával svoju 
prácu tak, ako doteraz –  v prospech nás všetkých, nás obyvateľov a nie v prospech 
rôznych záujmových skupín, ktoré činia rôzne nekalé obchodovania v našom meste.

S úctou a pozdravom,
Milan Beliansky

Zariadenie pre seniorov Prievidza

Reakcia čitateľa na článok
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Zodpovedná hospodárska politika pre občanov

Strana Most-Híd vidí cestu, ako 
sa dostať von z krízy, v podpore 
podnikateľov a vo vytvorení priaz-
nivého podnikateľského prostre-
dia. Na otázky o programe strany 
v oblasti hospodárstva odpove-
dal jej podpredseda a poslanec 
NR SR Ivan Švejna.

Čo je podľa vás najväč-
šou výzvou pre Slovensko 
z hľadiska hospodárskej 
politiky?
Celý svet a v ňom aj Slo-
vensko čelí obrovskej hos-
podárskej kríze. Nová vláda 
bude nútená prijať ťažké, 
často nepopulárne opatre-
nia, preto je nezodpovedné 
sľubovať niečo iné.Tieto opa-
trenia budú úspešné, len ak 
dokážeme nájsť rovnováhu 
medzi ozdravnými protikrí-
zovými opatreniami a udržia-
vaním sociálnych garancií 
v záujme najzraniteľnejších 

– detí, starších, chorých a 
sociálne odkázaných.

Máte na mysli stabilizáciu 
verejných financií tak, aby 
to neuškodilo chudobným?
Áno, jednoznačne musíme 
rozpočet preskúmať aj na 
strane výdavkov, pretože 
dosiahnuť zníženie deficitu 
len zvyšovaním daní nie je 
možné. Základ pre zníženie 
deficitu musí tvoriť v prvom 
rade šetrenie na strane štátu.

V predchádzajúcom voleb-
nom programe strany ste 

kládli veľký dôraz na pod-
poru malých a stredných 
podnikateľov. Naďalej ich 
považujete za hybnú silu 
ekonomiky?
Podporu podnikania chceme 
sústrediť na malé a stredné 
podniky, ktoré tvoria chrbtovú 
kosť ekonomiky. Je nevyhnut-
né znížiť byrokraciu a najmä 
zabezpečiť rovnaký prístup 
tak k malým, ako aj k veľkým 
podnikom,  tak k domácim, 
ako aj k zahraničným.

Pri podpore hospodárske-
ho rastu rátate aj s použi-

tím zdrojov z európskych 
fondov?
Podpory z Európskej únie sú 
veľmi významným zdrojom 
ďalšieho rozvoja, ale podľa 
môjho názoru naďalej pri-
nášajú príliš veľkú adminis-
tratívnu záťaž pre uchádza-
čov. Preto budeme iniciovať, 
aj smerom k EÚ, zjednodu-
šenie získavania zdrojov z 
týchto fondov.

LEN ZODPOVEDNE•LEN ZODPOVEDNE•LEN ZODPOVEDNE•LEN ZODPOVEDNE•LEN ZODPOVEDNE•LEN ZODPOVEDNE•LEN ZODPOVEDNE
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Pri predvianočných ná-
kupoch sa nám s man-
želom zapáčila zimná 
vetrovka, tak sme ju 
kúpili vnukovi ako dar-
ček pod stromček. Vnuk 
naším výberom až taký 
nadšený nebol, preto 
sme sa rozhodli, že mu 
ju vymeníme. Z obcho-
du sme odišli nahnevaní 
a sklamaní, pretože nám 
povedali, že oni tovar ne-
vymieňajú, že sme si mali 
kúpu premyslieť, resp. 
sa s vnukom poradiť. 
Bol ich postup správny? 
Veď do niekoľkých dní 
sa môže tovar vymeniť. 
Nestanovuje to zákon?

Výmena tovaru nie je re-
klamácia a nie je to až taká 
jednoduchá záležitosť, ako 
si mnohí myslia. V legisla-
tíve Slovenskej republiky 
neexistuje žiadny právny 
predpis, ktorý by stanovo-
val predávajúcemu povin-

nosť vziať tovar späť a vrá-
tiť peniaze ani ho vymeniť 
za iný, aj keď je kvalitný 
i v originálnom balení a ne-
vykazuje žiadnu chybu. 
No na druhej strane je tiež 
pravda, že to ani žiadna 
právna norma nezakazu-
je. V každej prevádzkarni 
má byť pre spotrebiteľa 
na dobre viditeľnom mies-
te umiestnený reklamačný 
poriadok, preto si prečítaj-
te, či v ňom uvádza predá-
vajúci aj možnosť výmeny 
tovaru. Vyriešenie tohto 
spotrebiteľského problému 
je len a len vecou dohody 
medzi predávajúcim a ku-
pujúcim. Aj výmena tovaru 
musí spĺňať určité náleži-
tosti, ktoré si určí predá-
vajúci, lebo on sa rozhodol 
poskytnúť spotrebiteľovi 
čosi naviac, t. j. výmenu 
tovaru. V takomto prípade 
je spotrebiteľ povinný reš-
pektovať podmienky, ktoré 
si predávajúci určí.Súčasne 
však platí, že si v prípade 
výmeny tovaru spotrebi-
teľovi nesmie predávajúci 
stanoviť také podmienky 
či povinnosti, ktoré by 
boli v rozpore s platnou 
legislatívou. Odlišná si-
tuácia je pri darčekoch/
výrobkoch zakúpených 
prostredníctvom inter-
netového a zásielkového 

obchodu. Pri tomto spô-
sobe nákupu má zo záko-
na spotrebiteľ právo vrátiť 
tovar bez uvedenia dôvodu 
do siedmich dní odo dňa, 
keď si ho prevzal či na po-
šte, alebo od kuriéra. Ak si 
tovar vyzdvihol u predajcu 
sám v jeho sklade, tak je 
výmena možná do sied-
mich dní odo dňa, keď tak 
urobil. V takomto prípade 
odstupuje ako spotrebiteľ 
od zmluvy (najlepšie je 
urobiť to písomne a poslať 
doporučene) a tá sa od za-
čiatku ruší. Predávajúci 
je povinný prevziať tovar 
späť alebo nepokračovať 
v poskytovaní služby a vrá-
tiť spotrebiteľovi najneskôr 
v lehote 15 dní odo dňa od-
stúpenia od zmluvy penia-
ze zaplatené za tovar alebo 
službu. Tu môže pre spot-
rebiteľa vyplynúť jedna 
povinnosť, a to znášať ná-
klady na vrátenie tovaru, 
ale len v takom prípade, ak 
výrobok plne zodpovedal 
kvalitatívnym požiadav-
kám a nebol chybný.

-Ing. Lýdia Ondrejková, 
ZSS – SP Prievidza, 

msu.ondrejkova@prievidza.sk

Spotrebiteľské okienko

Reč kvetín
Ruža 
Symbol lásky a krásy. Ruža 
je kráľovnou kvetín a bola za-
svätená bohyni lásky Afrodite. 
Keď vám niekto daruje ružu, 
značí to, že k vám precho-
váva čisté city. Ide o symbol 
dokonalosti, zároveň však aj 
márnivosti 
Ľalia
Symbol čistoty. Kvetina zna-

čiaca bezmedznosť citov a 
nevinnosť. Pestovala sa ako 
ochrana pred kúzlami lásky, 
zlu a uhranutiu. Pre Grékov 
bola symbolom materstva a 
plodnosti. Nenadarmo sa často 
požíva do svadobných kytíc.
Tulipán 
Symbol lásky. Podobne ako 
ruža nesie v sebe čistou ci-
tov. V niektorých krajinách 

ho chápu ako urážku – ako 
myšlienku, že krása je len 
obalom a vnútro prekypuje 
hlúposťou.
Fialka
Symbol plodnosti a pokory. 
Ak vám ju niekto daruje, ob-
divuje váš pôvab a nežnosť, 
a nedokáže vám odolať.
Slnečnica
Symbol samoľúbosti a na-

myslenosti. Ak ju od niekoho 
dostanete, neznačí to nič dob-
ré. Jednoznačne vám chce 
naznačiť, aby ste zmenili svoj 
postoj k životu.
Divý mak 
Symbol zimného spánku 
rastlín. Divý mak bol atri-
bútom bohov Hypnosa a 
Morfea, spája sa so spánkom 
a snívaním.

Orchidea 
Symbol zmyselnosti a vý-
nimočnosti. Týmto kvetom 
vám darujúci hovorí, že ste 
výnimočná a zvláštna.

-redakcia, foto: archív



Dyslexia a dysgrafi a – zná-
me pojmy, ktoré súhrne 
nazývame aj vývinové 
poruchy učenia. Aké per-
spektívy má dieťa s týmito 
problémami v ďalšom pro-
cese vzdelávania?

Rodičia si neraz oprávnene 
robia starosti. Dieťa má-
lokedy, pretože často vidí 
problém v niečom inom. 
Spolužiaci sa mu smejú, 
učiteľka ho radšej nevyvo-
láva, lebo pri veľkom počte 
detí v triede nemá čas na to, 
aby pomaly čítalo. Ak s tým 
niečo rodič nezačne robiť, 
tento problém z roku na rok 
narastá a nabaľuje na seba 
ďalšie ťažkosti. Možno ste 
už počuli niekoho povedať 

„On je dyslektik, aj tak to 
nezvládne.“ Alebo: „Vieš, 
ale on má dysgrafi u.“

Čo všetko sa však za tými 
vyjadreniami skrýva? 
V roku 1975 zaznamenali 
percento detí s poruchami 
učenia. Keď dnes zoberie-
me do úvahy alarmujúci po-
čet takýchto detí, núka sa 
otázka, či toto číslo odráža 
skutočnosť. 

Namiesto toho, aby sme 
deti učili čítať a písať, 
ich radšej označujeme 
za dyslektikov či dysgafi -
kov a mávneme nad nimi 
rukou.
Ak sa dočítame o náraste 
nejakej poruchy u detí, ne-

vieme, či sa zmenili deti, 
alebo len prístup odborníkov 
k nim. Keď sto chirurgov 
uvidí rovnaký röntgenový 
snímok zlomenej nohy, prav-
depodobne sa všetci zhod-
nú na rovnakej diagnóze, 
aj keď sa nemusia zhodnúť 
v názore, ako postupovať 
pri liečbe. Pri detskej du-
šičke v mnohých prípadoch 
nemáme k dispozícii žiad-
ne laboratórne testy a usu-
dzujeme len z pozorovania 
správania sa dieťaťa. Detský 
psychológ alebo psychiater 
je navyše do veľkej mie-
ry závislý od toho, čo mu 
o správaní dieťaťa povedia 
rodičia alebo učitelia. Dá sa 
predpokladať, že v stanovení 
konečnej diagnózy budú ne-

jednotní a rovnaké to bude aj 
v navrhovaných postupoch 
riešenia danej situácie.
Česká psychologička Bo-
humila Baštecká hovorí: 
„Označiť dieťa za dyslekti-
ka alebo dysgrafi ka je diag-
nostická nálepka, ktorá má 
tendenciu držať sa svojho 
nositeľa. Život mu nieke-
dy uľahčuje, ale veľakrát 
spôsobí problémy aj tam, 
kde by inak samy odzneli.“ 
Inými slovami, diagnóza má 
zmysel, pokiaľ je začiatkom 
a nie koncom odbornej práce 
s dieťaťom. Má zmysel, ak 
na jej základe dostane dieťa 
skutočnú odbornú pomoc.

-Monika Závodná

METÓDA VÝUKY ŠKOLA HROU  AJ V PRIEVIDZI

LEN OZNAČIŤ DIEŤA NIE JE DIAGNÓZA
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Počas Dňa otvorených dverí 
pripravilo vedenie piaristic-
kej školy množstvo aktivít, 
prostredníctvom ktorých sa 
rodičia terajších žiakov, ale 
i tých, ktorí sa o výbere zá-
kladnej a strednej školy ešte 
len rozhodujú, mohli priamo 
zúčastniť na vyučovacom 
procese. Hlavnou ideou 
bolo otvoriť dvere do každej 
triedy počas prvých štyroch 
vyučovacích hodín. Návštev-
níci mohli napríklad vidieť 
tematické vyučovanie v pr-
vom ročníku základnej školy 
a vyučovanie matematiky 
metódou CLIL vo štvrtom 
ročníku. Taktiež sa mohli 
priamo zúčastniť hodín an-
glického jazyka aj výuky 
ostatných predmetov nie-

len v základnej škole, ale aj 
na gymnáziu. Tiež si prezreli 
priestory slúžiace na výuč-
bu, ale aj na voľnočasové 
aktivity. Nemenej zaujíma-
vý bol sprievodný program. 
Hneď zrána sa uskutočnila 
hodina otázok a odpovedí 
s vedením školy. Využili ju 
mnohí rodičia a deti, ktorí sa 
informovali o možnostiach 
štúdia a o podmienkach 
výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Na svoje otázky 
dostali odpovede od vedenia 
školy, ktoré boli doplnené 
o informácie týkajúce sa 
toho, že v okrese Prievidza 
toto gymnázium dosiahlo 
v externej časti maturitnej 
skúšky zo slovenského aj 
anglického jazyka v oboch 

úrovniach a rovnako i z ma-
tematiky najlepšie umiest-
nenie spomedzi všetkých 
gymnázií. Záujemcovia 
o štúdium na SOŠ si mohli 
pozrieť priestory detašo-
vaného pracoviska a dielní 
v budove Žilinskej univer-
zity. Prvý raz sa súbežne 
uskutočnila  interaktívna 
výstava Hodnoty – vedecká 
hračka, na ktorej sa všetci 
mohli pohrať s časomierou, 
so zvukom, s rôznymi ve-
deckými hračkami, vytvore-
nými na základe vedeckých 
poznatkov a fyzikálnych 
zákonov. Návštevníka ex-
ponáty jednoducho primäli 
porozmýšľať nad tým, ako 
svet funguje. Počas obhliad-
ky interiéru školy a kostola 

piaristov sme oslovili nie-
koľkých prítomných.
Terézia Melišková (septi-
ma): „Začala som sem cho-
diť už na základnú školu, 
pokračovala som na osem-
ročnom gymnáziu. Škola sa 
mi páči kvôli svojmu rodin-
nému prostrediu. Dá sa po-
vedať, že všetci sa navzájom 
poznáme. Naše heslo, ktoré 
znie: ‚Naša škola, náš dom,‘ 
v tomto prípade naozaj platí. 
A nie je to žiadna fráza.“
Zuzana Haragová (mat-
ka prváčky): „Škola sa mi 
veľmi páči. Cítim to tak, 
že je tu úplne iná atmosféra 
ako v iných školách. Idem 
po chodbe a mám iný po-
cit, nie je tu anonymita, ale 
srdečnosť.“
Dávid Petráš (prvák): Páči 
sa mi tu, lebo sa modlíme. 
Najradšej mám telesnú vý-
chovu, chodím aj na špor-
tový krúžok, ale všetky 
predmety mám rád.“
Vyvrcholením dňa bola náv-
števa kultúrnej atašé japon-
ského veľvyslanectva Yuki 
Wakasugi. Beseda s ňou sa 
uskutočnila v angličtine, čím 
študenti demonštrovali svoje 
jazykové zručnosti a schop-
nosti plynulo rozprávať, 
porozumieť a dohovoriť sa 
v anglickom jazyku. Dozve-
deli sa nové a zaujímavé in-
formácie o histórii, kultúre, 
zvykoch a tradíciách krajiny 
vychádzajúceho slnka. Ob-
rad prípravy a servírovania 
čaju a obliekanie kimona 
mali študenti možnosť vi-
dieť naživo. Rodičov detí 
predškolského veku potešila 
informácia o príprave otvo-
renia piaristickej materskej 
školy, ktorá sa zrealizuje už 
v septembri.

-vrb, foto: autorka

Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi otvorila 30. januára svoju bránu 
verejnosti, aby ukázala priestory, v ktorých sa deti vzdelávajú, ale tiež zmysluplne 
prežívajú voľný čas.

Piaristi otvorili dvere školy

V prváckej triede bolo počas Dňa otvorených dverí veselo.

Mesto Prievidza nezvyšovalo poplatok za komunálny 
odpad. Výška poplatku tak zostáva rovnaká ako v pred-
chádzajúcich rokoch.

Mesto podľa VZN č. 86/2005 v znení doplnkov 1 až 6 
odpustí poplatok na rok 2012 poplatníkovi, ktorý sa dl-
hodobo nezdržiava na území mesta, a to z dôvodu pobytu 
v zahraničí, resp. v inej obci na území SR.
Občania s trvalým pobytom na území mesta Prievidza 
sú podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady povinní platiť poplatok za komunálny odpad. 
Mesto podľa VZN č. 86/2005 v znení doplnkov 1 až 6  od-
pustí poplatok na rok 2012 poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo 
nezdržiava na území mesta z dôvodu pobytu v zahraničí, 
resp. v inej obci na území SR, a to po predložení žiadosti 
a dokladov preukazujúcich skutočnosť, že sa poplatník 
nezdržiava na území mesta. Zmena je v tom, že poplatník 
už túto skutočnosť nemôže preukázať len čestným prehlá-
sením. Mesto týmto krokom reaguje na zneužívanie sys-
tému platenia poplatku za komunálny odpad. V minulosti 
totiž bolo možné túto skutočnosť preukázať aj na základe 
čestného prehlásenia.
V porovnaní s rokom 2011 nastala zmena aj v tom, že od pla-
tenia poplatku za komunálny odpad nie sú oslobodení 
poplatníci v hmotnej núdzi. Táto zmena vychádza zo zá-
kona č. 460/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Účinnosť 
tohto zákona síce bola posunutá až od 1. januára 2013, ale 
mesto pri príprave doplnku č. 6 k VZN č. 85/2005 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
už akceptovalo niektoré zmeny v tomto zákone, týkajúce 
sa rozsahu oslobodenia od platenia poplatku. V prípade, 
že sa poplatník dostane do dlhodobej nepriaznivej fi nančnej 
situácie, môže na zmiernenie tejto svojej situácie požiadať 
mesto o odpustenie prípadných nedoplatkov na poplatku, 
čo upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady

Z mestskej matriky

od 1. do 31. januára 2012

Šimon Bucák
Alex Čierny
Nela Dolinská
Martin Garaj
Oliver Jančok
Miriam Kozáriková
Kristián Kubalík

Dávid Meszároš
Bianka Maybe Mihóková
Michaela Minichová
Natália Osúchová
Denis Petroczi
Nikola Trgiňová
Natália Zvalová

Narodili sa
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Ateliér Ars Preuge

17. februára o 20:00 h

Koncert The Novadreams

Prievidzská undergroundová kapela The Novadreams vám 
zahrá priamo v obývačke ateliéru Ars Preuge.
Vstupné: 2,50 €

24. februára o 18.00 h

Vernisáž výstavy Pictures of England, England of Pictures
Prievidzský fotograf Matúš Granec predstavuje svoje re-
portážne fotografi e z cesty po Veľkej Británii.

Vráťme sa dopredu
Občianske združenie Ars Preuge vo februári štartuje 
nový prednáškový cyklus venovaný dejinám umenia. 
Nesie názov Vráťme sa dopredu.
Dve nedele v mesiaci budú v priestore ateliéru na Ulici Ma-
tice slovenskej v Prievidzi (budova medzi gymnáziom a tzv. 
Rozvojom) venované exkurzom do histórie, pričom hlavným 
predmetom záujmu bude architektúra a výtvarné umenie. 
Role sprievodcu dejinami umenia sa ujal architekt a pedagóg 
Rasťo Nemec. Cyklus je určený pre priaznivcov umenia, ktorí 
chcú prehĺbiť svoje vedomosti a vidieť prepojenosť medzi 
jednotlivými obdobiami, slohmi a štýlmi. Prínosný bude i 
pre študentov, ktorí majú záujem študovať na umeleckých 
školách. Práve pre tých poslúži ako výborná štartovacia 
méta pre prijímacie pohovory, keďže obsiahne obdobia 
od praveku až po umenie 20. storočia. Počas každej akcie 
bude pripravená i jej praktická časť, vďaka čomu sa návštevníci 
budú môcť zahrať na secesného maliara alebo dadaistického 
básnika. Interaktívna forma prednášok Vráťme sa dopredu tak 
skĺbi teóriu a tvorbu, čím umožní intenzívnejší kontakt ľudí 
s umením. 26. februára zakotvíme v antickom Grécku a Ríme.

-vľ

Regionálna 

rada KST

Olympionikov 4, 

971 01 Prievidza

srdečne pozýva

18. februára
Podujatie: Výstup na Kľak 
– Memoriál A. Ertela
Poplatok: náklady si hradí 
každý samostatne
Doprava: linkový autobus 
smer Žilina o 8.00 hod.
Prihlášky: na podujatie 
nie je potrebné sa prihlásiť
Trasa A: Fačkovské sedlo – 
Reváň – Kľak – Vrícke sedlo 
– Široká dolina – Rajecká 
Lesná,    stredne náročné, 
dĺžka trasy: 17,3 km, prevý-
šenie: 695 m
Trasa B: Fačkovské sedlo 
– Reváň – Kľak – a späť, ne-
náročné, dĺžka trasy: 10 km, 
prevýšenie: 650 m
Vedúci podujatia: Sta-
nislav Vakula, 0903 575 211

19. februára
Podujatie: Po zvážniciach 
Malej Magury Doprava: 

linkový autobus smer Po-
ruba odchod o 7.20 hod.
Presun: na bežkách 
Poplatok: náklady si hradí 
každý samostatne 
Prihlášky: na podujatie 
nie je potrebné sa prihlásiť
Trasa: Poruba – Horná 
stanica lyž. Vleku – Roveň 
– nad Kaniankou – Plešina – 
Šútovské sedlo – Kanianka 
– Prievidza, Kúty, stredne 
náročné, dĺžka trasy: 20 km, 
prevýšenie: 760 m
Vedúci podujatia: Eugen 
Bilčík,  0903 523 220

Kultúrne 
centrum Bojnice 

20. februára o 18.00 h

Poradňa krásy Šereď

Poradňa krásy Šereď 
je prvá a jediná ženská 
komediálna dvojica na 
Slovensku aj v Európe. 
Protagonistkami Porad-
ne krásy Šereď sú známa 
publicistka a moderá-
torka Lucia Kollárová a 
pani Erika, odborníčka 
na všetko (vymyslená ce-
lebrita, ktorú stvárňuje 
populárna herečka Oľga 
Belešová).
Predstavenie má cha-
rakter „fi remnej prezen-
tácie“, v rámci ktorej sa 
dve majiteľky fi ktívneho, 
exkluzívneho salónu krá-
sy pokúšajú svojim klien-
tom (divákom) prezento-
vať celé spektrum svojej 
činnosti. 
„Pani Lucia“ a „Pani Eri-
ka“, ako sa dámy oslo-
vujú, spojili svoje sily, 
aby šírili osvetu, krásu 
a zvyšovali sebavedo-
mie slovenským ženám. 
Mapujú ženský vesmír, 
prezentujú spôsob žen-
ského myslenia, ženský 
pohľad na svet, veci a 
mužov. Predstavenie je 
interaktívne, diváci sa 
v priebehu predstavenia 
stávajú súčasťou diania.
Vstupné: 8,00 €, pred-

predaj vstupeniek: 

pondelok až piatok od 

7.30 do 16.00 h, info: 

046/5430 980, http://

kcbojnice.lepsiweb.sk

Regionálne 
kultúrne centrum v Prievidzi

1. – 28. februára
Ferdinand Hložník: V priebehu času...
Výstava k 90. výročiu narodenia klasika slovenského 
výtvarného umenia – akademického maliara Ferdinanda 
Hložníka. Výtvarné diela budú predajné.
Vernisáž: 1. februára o 17.00 h
Miesto: Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
Otvorená v po-pi: od 9.00 do 17.00 h
Vstupné: deti a dôchodcovia 0,33 €, dospelí 0,50 €

16. februára o 18.00 h
Štvrtok? Jedine koncert!
The Illusions Trio
Koncert mladej formácie The Illusions Trio (jazz fusion), 
ktorá hrala minulý rok na Bratislavských jazzových dňoch.
Miesto: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Vstupné: 2 €

Zimné slávnosti hornonitria 

18. februára o 14.15 h
Pamätnica Jozefa Strečanského
Spomienkové podujatie na folkloristu J. Strečanského 
v rámci projektu ZSH
Miesto: Poluvsie

25. februára o 15.00 h
Majstri Pravnianskej doliny
Prezentácia tradičnej ľudovej remeselnej tvorby v rámci 
projektu ZSH
Miesto: Poruba

Karneval na ľade IV.

18. februára o 14.00 h, klzisko pred OC Korzo
Tradičné podujatie pre deti v maskách organizuje Spokojnosť, 
n. o. Prievidza. Hostia: Dominika Mirgová, Laura Belicová a iní. 
V prípade nepriaznivého počasie bude karneval presunutý 
do SC Korzo.

e
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Zamrznutý vodomer môže nepríjemne prekvapiť

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., upozorňuje majiteľov 
nehnuteľností, aby si skontrolovali, či majú vodovodné prípojky a vodomery chrá-
nené pred nízkymi teplotami.

Skúsenosti z minulých období ukazujú, že najčastejšie zamŕzajú vodomery v neobývaných 
rekreačných objektoch. Nepríjemne prekvapení tak môžu byť nielen majitelia rodinných 
a obytných domov, ale aj záhradkári a rekreanti, ktorí poškodený vodomer objavia často 
až v dobe, kedy už mrazy skončia.
Za ochranu vodomeru si zodpovedá podľa zákona spotrebiteľ a náklady na výmenu 
poškodeného vodomeru či sprevádzkovanie zamrznutej prípojky sa môže vyšplhať 
až na niekoľko sto eur. Ušetrite si preto čas a peniaze a skontrolujte si váš vodomer. 

O zamrznutie vodomeru sa nemusíte obávať, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
Vodomerná šachta je dostatočne priestranná (s minimálnymi rozmermi 90x120 cm, 
so svetlosťou okolo 180 cm) a dobre zaizolovaná (utesnený a dobre dosadajúci poklop) 
a voda je denne používaná.

Ak je vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vo vodomernej šachte) a nie 
sú splnené predchádzajúce podmienky, je potrebné realizovať tieto opatrenia:
umiestnite nad vodomer kryciu vrstvu izolačného materiálu, napr.: polystyrénovú dosku 
(je vhodné ju pripevniť na spodnú plochu príklopu – vonkajšej vodomernej šachty),
izolačnú vatu (nie sklenú),
plastové vrece naplnené drveným polystyrénom,
dbajte na to, aby vonkajšia vodomerná šachta bola starostlivo uzavretá a jej vstup bol 
upravený tak, aby nemohla byť zaplavená povrchovou vodou.

Ak je vodomer inštalovaný vo vnútri budovy:
prívodové potrubie pred vodomerom i vodomer chráňte pred nízkymi teplotami rovnako 
ako vodomer vo vonkajšej vodomernej šachte.

V zime po dobu vašej dlhšej neprítomnosti:
ak je to možné, v čase mrazu nevypínajte úplne kúrenie,
uzavrite prívod vody pred vodomerom a vyprázdnite potrubie za ním.

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

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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„No poď, dám ti piškótku,“ hovorí 
panička. Proti tomuto návrhu ne-
protestujem ani chvíľočku. „Sadni 
si, ľahni. To je ono. Dobrý havo. 
Nech sa páči.“ Uchmatnem piš-
kótu. „Au, au, au!“ zakňučím, 
vypľujem ju a zaleziem do búdy. 
„Arči, čo sa ti stalo?“ pribehne za 
mnou panička. Znova mi podáva 
piškótku. Ja ju pomaly beriem do 
pusy a... „Au,“ je to tu zase. „Bolí 
to. Dnes tá piškótka nejako bolí,“ 
oznamujem smutne a ešte viac 
zaleziem do svojej búdky. „Hm, 
čo to s tebou je? Pôjdeme zajtra 
k veterinárovi.“ Normálne by mi 
tieto slová prekážali, ale dnes 
mi je to jedno, vlastne dokonca 
súhlasím. Chcem papať piškótku, 
tak nech mi veterinár pomôže, 
aby som mohol. Hneď na druhý 
deň nasadáme do auta a ja vôbec 
neprotestujem. Prichádzame k 
veterinárovi. „Vlastne mne už nič 
nie je!“ skríknem, keď ho zbadám 
a schovám sa pod sedadlo. Moje 
protesty však nepomohli a odra-
zu trasúc sa už sedím na stole. 
„Je to zub,“ oznamuje veterinár 
po krátkej prehliadke. „Arči má 
kaz.“ „No tak už vieme a môže-
me ísť,“ domnievam sa. „Uspím 
ho a zaplombujeme ten zúbok.“ 
Čože? Nie! To odmietam! Nič 
mi nebudete robiť. Už mi nič nie 
je! Au! Čo to bolo? Zrazu zacítim 
bolesť v nožičke. Injekcia. Ale čo 
je horšie, postupne sa už nedoká-
žem ani udržať na labkách. Čo sa 
to deje? Padám na stôl. Zrazu sa 
nedokážem už ani pohnúť.
O tom, čo sa dialo nasledujúce 
minúty, neviem nič. Keď som 
sa prebral, zistil som, že som už 
v aute, ale aj tak sa ešte nemôžem 
hýbať, aj keď sa veľmi snažím. 
„Arčinko, vydrž ešte chvíľku. 
Ľahni si pekne,“ prihovorila sa mi 
panička, ktorá netradične sedela 
vzadu pri mne. No dobre, vlastne 
aj tak sa mi chce spať.
„Tak čo, teraz si už dáš piškótku?“ 
prihovorí sa mi panička, keď sme 
už doma. Pomaly so strachom 
sa k nej blížim. Ešte pomalšie 
beriem piškótku. Skúsim do nej 
zahryznúť. Nič! Nič! Nič ma ne-
bolí! Som zdravý! Ešte chcem. 
Teraz už opäť môžem jesť toľko 
piškót, koľko len budem chcieť.

Arčiho svet

BEAR

Colouring Book
Illustrated by: Hoss Gizela

Angličtina s Helen Doron

www.helendoron.sk

Nájdi päť rozdielov

Vymaľuj si zvieratká!
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VÝHODNÉ PÔŽIČKY
RÝCHLA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 50 000 EUR

HYPOPLUS NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI
HYPOMÍNUS - PÔŽIČKA NA BÝVANIE DO 17 000 EUR

AJ PRE KLIENTOV QUATRO A TRIANGEL

Regionálna kancelária Triangel v Prievidzi: OD VTÁČNIK, 
tel.: 0905 935 646

v Handlovej: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stan.), 
tel.: 0917 389 139

VVÝÝHODNÉ PÔŽIČKY
RÝCHLA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR

MANŽELSKKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EEUUR
HYPOPÔŽÔ IČKA DO 50 000 EEUR

HHYPY OPLUS NA A KÚPU NEHNUTTEEĽNOSTI
HYYHYPOP MMÍNUUS S - PÔŽIČKA NAA BÝVANA IE DO 17 000 0 EEUR

AJJ PRE KKLIL ENTOV QUATAA RO A TRIANGELL

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
RÝCHLA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 50 000 EUR

HYPOPLUS NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI
HYPOMÍNUS - PÔŽIČKA NA BÝVANIE DO 17 000 EUR

AJ PRE KLIENTOV QUATRO A TRIANGEL

Regionálna kancelária Triangel v Prievidzi: OD VTÁČNIK, 
tel.: 0905 935 646

v Handlovej: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stan.), 
tel.: 0917 389 139

Predaj

Rôzne

INZERCIA

Predám 2-izbový neprerobený, 
tehlový byt v centre mesta Handlo-
vá. Cena dohodou. Tel.:0902 595 676
Predám jednoizbový byt v Ka-
nianke – lacno. Tel.: 0948 339 335
Predám lacno dvojizbový byt v 
Necpaloch a hľadám zároveň tro-
jizbový di 40000 €, kdekoľvek v 
Prievidzi. Tel.: 0948 339 335
Predám koženú sedačku karame-
lovej farby dl 243 cm, taburetku 

70 x 70 cm. Cena dohodou. Tel.: 
0908 398 753
Predám garáž – Riečna ulica, 
smer letisko č. 925. Má aj pivnicu. 
Tel.: 0907 519 858, katarina.dmk@
orangemail.sk
Predám osobný automobil Favorit. 
Cena dohodou. Tel.: 0904 156 737
Predám parný vysávač na čiste-
nie kobercov, podláh, dlažby, PVC, 
skiel, vodného kameňa, súčasťou 
je žehlička. Cena dohodou. Tel.: 

0907 168 068
Predám biolampu Bioptron Com-
pact III. So stojanom a sklíčkami. 
Nový ešte nerozbalený. Cena doho-
dou. Tel.: 0908 751 736
Predám rodinný dom v centre 
Prievidze s ateliérom a garážou, 
vhodný i na sídlo fi rmy. Tel.:0908 
399 755, 0908 731 739
Predám 4-izbový byt v Poluvsí 
(osobné vlastníctvo), vlastné ply-
nové kúrenie, garáž, pivnica, prí-

strešok. Cena dohodou. Tel.: 0911 
546 354, 0905 166 566
Predám výklopnú garážovú bránu 
bielej farby, plastová, zateplená, 
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 
744 480
Predám 10 l súdok na kapustu 
za 10 € a 1 novú parochňu. Cena 
dohodou. Tel.:0917 820 988

Predám po kompletnej rekon-
štrukcii 1-izbový byt v centre mesta 
Prievidza v OV o rozlohe 40 m

2
 s 

dvomi balkónmi, kúpelňa so spr-
chovým kútom, zariadený novým 
nábytkom ( kuchyňa, obývacia časť, 
spálňa ), nové elektrospotrebiče, 
dispozične riešený ako dvojizbový. 
Voľný ihneď, aj na hypotéku. Treba 
vidieť. Volať po 18.00 hod.. Tel.: 
0904 817 067
Predám dva stavebné pozemky s 

prístupovou cestou v krásnom pros-
tredí v Nitrianskych Sučanoch. Vo-
lať po 18.00 hod. Tel.: 0944 226 409

57-ročná vdova na invalidnom 
dôchodku hľadá úprimného partnera 
na vážny vzťah. 0905 27 13 85
Doučím slovenský jazyk a litera-
túru na Monitor a maturitnú skúšku. 
Tel.: 0917 062 443

Spomíname

Ani tri rok y od 19. februára 2009 odchodu našej drahej 
Pirošky Janíkovej

nezmazali spomienk y na chvíle, keď bola medzi nami. 

Svoje ďakujem venujeme zapálením sviečk y aj 
24. februára v deň nedožitých 104. narodenín 

Jozefa Janíka. 

Z našich sŕdc neodchádzajú. Spomíname s láskou
a úctou. Synovia Jozef a Vladislav s rodinami, dcéra Pirka s 

rodinou.



ANDREJ HRNČIAR CHCE V POLITIKE PRACOVAŤ  
PRE REGIÓNY, ZNIŽOVAŤ BYROKRACIU A NAOPAK, 
ZVYŠOVAŤ TRANSPARENTNOSŤ

Pre mnohých to bol šok. Martinský primátor sa rozhodol ísť do boja o mandát poslanca národného parla-

mentu ako nezávislý na kandidátke strany Bélu Bugára. Prečo práve Most-Híd? Bude popri tom všetkom 

zvládať aj funkciu prvého muža mesta, alebo sa jej vzdá? A s čím vôbec ide do veľkej politiky? V mimori-

adne otvorenom rozhovore odpovedá Andrej Hrnčiar nielen na tieto otázky.

MARTIN JE PRÍKLADOM PRE SLOVENSKO

PÁN PRIMÁTOR, 
VAŠE ROZHODNUTIE 
KANDIDOVAŤ ZA 
POSLANCA NR SR 
PREKVAPILO. KEDY A PREČO 
STE SA ROZHODLI VSTÚPIŤ  
DO VEĽKEJ POLITIKY?

Moje rozhodnutie vo mne dozrieva-
lo dlhší čas. Takzvaná veľká politika 
priamo ovplyvňuje aj komunálnu poli-
tiku. V našom meste sme naštartovali 
zmeny, ktorými sa chceme priblížiť 
ľuďom. Dokazujeme obyvateľom 
Martina, že sú pre nás, komunál-
nych politikov, dôležití počas celé-
ho volebného obdobia. Prijali sme 
rozhodnutia, ktorými sa inšpirovala 
aj odchádzajúca vláda, hlavne v ob-
lasti transparentnosti. Samosprávy 
by mohli prijímať oveľa konkrétnejšie 
rozhodnutia, ktoré by uľahčili život 
ľuďom – sú však zviazané skostna-
tenou a byrokratickou štátnou le-
gislatívou. Je to možno aj preto, že 
politici sa nezaujímajú o  voličov. 
To dávam za vinu zlému volebnému 
zákonu, ktorý by sa mal zmeniť tak, 
aby mal volič možnosť zvoliť si po-
slanca priamo zo svojho regiónu.   

ČO BY SA TÝM ZMENILO? 

Politické strany by si museli tým pá-
dom vyberať na svoje kandidátky 
skutočné osobnosti z jednotlivých 
regiónov. Poslanci by sa potom ne-
zodpovedali len svojej politickej 
strane, ale hlavne svojmu voličovi. 
Odstránilo by to aj veľké regionálne 
rozdiely, ktoré na Slovensku máme. 
Mám dostatočné skúsenosti z ko-
munálnej politiky a aj konkrétne ná-
vrhy, ktoré by som chcel presadiť.   

NEZAČNETE ZANEDBÁVAŤ 
SVOJE POVINNOSTI  
NA RADNICI?

Určite by som si nedovolil kandidovať 
do NR SR v mojom prvom primátor-
skom volebnom období. V súčasnosti 
je chod mestského úradu zabehnutý 
a aj tak, ak chcem niečo vybaviť, mu-
sím cestovať do Bratislavy. Len tak 
na porovnanie - za rok 2011 som mal 
okolo 60 služobných ciest do hlavné-
ho mesta. Poslanci parlamentu mali 
podľa informácií  z tlače v minulom 
roku  66 rokovacích dní.  Ak by som 
bol zvolený, pre naše mesto a náš 

región by to bolo len prínosom. Veď 
občania sa často sťažujú na veci, kto-
ré mesto nemôže ovplyvniť, či už je 
to ošarpaná železničná stanica ale-
bo zlý stav ciest, ktoré prechádzajú 
cez naše mesto a sú v správe štátu. 
  

ROK 2012 ZREJME NEBU-
DE ĽAHKÝ. OČAKÁVA SA 
ĎALŠIA KRÍZA, STAGNÁCIA 
EKONOMIKY A KRACH 
EUROZÓNY. VEĽA ROBOTY 
ZREJME BUDETE MAŤ AJ V 
NÁRODNOM PARLAMENTE, 
A DOMA V MARTINE. AKO 
TO CHCETE STÍHAŤ?

Rok 2012 bude rokom zodpoved-
nosti. Nielen pre samosprávu, ale aj 
pre štát. My v Martine zodpovední 
sme. Svedčí o tom fakt, že z porov-
nateľných miest patríme medzi naj-
menej zadlžené mestá na Slovensku. 
Máme schválený vyrovnaný rozpo-
čet, na elektronických aukciách sme 
ušetrili vyše pol milióna eur. Štát by 
si mal brať v niektorých veciach z 
nášho mesta  príklad. K zodpoved-
nému správaniu nášho štátu chcem 
prispieť ako poslanec NR SR.  

NEUVAŽUJETE O TOM, ŽE 
SA VZDÁTE POSTU PRIMÁ-
TORA?

Kvôli čomu? Preto, že naše mesto 
dobre hospodári? Že sa nám darí 
zvládať krízu? Že sme dostali medzi-
národné ocenenia? Nevidím na to 
dôvod.

V KULOÁROCH SA HOVORÍ 
O SNAHÁCH VAŠICH PRO-
TIVNÍKOV INICIOVAŤ PETÍ-
CIU ZA VAŠE ODVOLANIE. 
POČULI STE UŽ O TOM?

Každý v Martine si pamätá špinavú 
kampaň pred komunálnymi voľbami 
2010. Aktivity mojich protivníkov zno-
vu ožili. Petícia za moje odvolanie ne-
bola. Jeden z mojich protikandidátov 
mal zorganizovať akési Vyhlásenie 
občanov mesta Martin, ktoré malo 
podpísať údajne 2 000 ľudí. Keď si 
zoberieme, že ten protikandidát do-
stal v komunálnych voľbách okolo 
3 000 hlasov, tak mi vychádza, že 
to nepodpísali ani všetci jeho voliči. 
Predchádzajúca kampaň ma zoceli-

la. Môže ma len tešiť, že moji nepraj-
níci na mňa nič nemajú a  zdiskredi-
tovať sa ma snažia len vymyslenými 
vecami. 

 
ABY SME DLHO NECHODILI 
OKOLO HORÚCEJ KAŠE, 
PREČO KANDIDUJETE PRÁ-
VE ZA MOST-HÍD?

Preto lebo nemám predsudky. Istý 
čas som žil v zahraničí a považujem 
za úplne normálne, že spolu žijú rôz-
ne národnosti. Posudzujem ľudí pod-
ľa charakteru a nie podľa národnosti. 
Béla Bugár je dlhodobo vnímaný ako 
seriózny politik. Jeho strana nemá za 
sebou žiadne škandály. Predstavil mi 
svoju stranu ako stranu spolupráce. 
Zaujal ho náš projekt Transparentné 
mesto a ponúkol mi, aby som myš-
lienky z tohto projektu presadzoval 
aj na vyššej úrovni. Navyše nemal na 
mňa žiadne požiadavky typu - vstup 
do strany. To znamená, že kandidu-
jem ako nezávislý kandidát na kandi-
dátke jeho strany. 

 
STRANA BÉLU BUGÁRA MÁ 
IMIDŽ MAĎARSKEJ STRA-
NY, KTORÁ PRESADZUJE 
ZÁUJMY JUHU NA ÚKOR 
SEVERU. NEVZALI VÁS NA 
KANDIDÁTKU LEN PRETO, 
ABY TENTO OBRAZ ROZBILI?

Tí čo šíria tieto nepravdy, by si mali 
v prvom rade prečítať program stra-
ny. Za maďarskú stranu považujem 
stranu SMK. Každý nacionalizmus 
je zlý. Po tom, čo sa Bugár zbavil  
Duraya a Csákyho a odmietol súčas-
nú orbánovskú politiku, stratili témy 
aj slovenské nacionalistické strany.  
V programe tejto strany sa hovorí  
o národnostných menšinách, ale 
hlavne sa hovorí o rozvoji regiónov, 
o rozvoji poľnohospodárstva a aj 
transparentnosti.  Žijeme v 21. sto-
ročí, sme súčasťou EÚ a NATO.  
Už nehrozí, že by nás chcel niekto 
utláčať. Národná hrdosť a povedo-
mie sa predsa nemôže merať mie-
rou nenávisti k nejakej menšine.  
V Martine sa udiali historické veci. Tu 
sa začal boj za vlastný jazyk, z Marti-
na vzišla myšlienka spoločného štátu 
s Čechmi. 
Pýtam sa, prečo by práve z toh-
to mesta nemohla vzísť myšlienka 

na vzájomné zmierenie. Na histó-
riu nemôžeme zabúdať, ale mu-
síme sa pozerať do budúcnosti.   

JÁN SLOTA VÁS VYZVAL, 
ABY STE SA VZDALI FUNK-
CIE PRIMÁTORA A ODPO-
CHODOVALI DO BUDAPEŠTI, 
PRETOŽE STE NAPĽULI NA 
VŠETKO, ČO JE DRAHÉ 
KAŽDÉMU SLOVÁKOVI.  
ČO BY STE MU ODKÁZALI?

Nebudem komentovať vyjadrenia 
pána Slotu. Žijeme v demokracii a 
každý má právo na svoj názor. Aj pán 
Slota, ale aj ja! Ja som rád, že som 
Slovensku nikdy hanbu neurobil. 
Práve naopak. Priniesol som domov 
najprestížnejšie medzinárodné oce-
nenia. 

 
S AKÝM PROGRAMOM 
KANDIDUJETE A ČO CHCETE 
PRESADZOVAŤ V NR SR?

Je to predovšetkým presadzovanie 
myšlienok projektu Transparentné 
mesto. Ďalej je to zmena volebné-
ho zákona, rozvoj regiónov a zníže-
nie štátnej byrokracie na minimum. 

PROJEKT TRANSPARENTNÉ 
MESTO JE MIMORIADNE 
ÚSPEŠNÝ A VŠÍMAJÚ SI HO 
AJ V ZAHRANIČÍ. DÁ SA 
VŠAK APLIKOVAŤ NA CELÚ 
KRAJINU?

Určite áno. Náš projekt sa dá 
aplikovať na všetky úrovne štá-
tu. Momentálne ho ideme pomá-
hať zavádzať napríklad vo Viedni 
a aj v iných rakúskych mestách.  

NAUČILI STE SA UŽ NEJAKÉ 
SLOVÁ PO MAĎARSKY?

Stále platí: „Koľko rečí vieš, toľko krát 
si človekom.“ Patrím ku generácii, 
ktorá sa v škole učila povinne ruštinu. 
Teraz sa snažím zdokonaliť v anglic-
kom jazyku.

STE VYCHÝRENÝ KUCHÁR, 
AKO VÁM IDE MAĎARSKÝ 
GULÁŠ?

Viem uvariť a upiecť takmer všetko. Aj 
maďarský guláš. Viac mi však idú špe-
ciality slovenskej a talianskej kuchyne. 

novinky12 INZERCIA
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Lyžiarske stredisko Jasenská 
dolina na úbočí malebnej Veľ-
kej Fatry ponúka návštevníkom 
široký priestor športového i re-
kreačného vyžitia. Denne je 
milovníkom zimných športov 
od 9.00 do 16.00 hod. k dispo-
zícii štvorsedačková lanovka 
a štyri vleky, počas víkendov 
a prázdnin aj trojdráhový 
snowtubing. Krátke čakacie 
doby sú devízou, rovnako ako 
možnosť bezplatného parko-
vania cca 30 m od zjazdoviek. 
Garanciou výbornej lyžovačky 
na ploche 12 ha je i technic-
ké zasnežovanie a pravidelne 

upravované, ozvučené trate. 
Populárne večerné lyžovanie 
na kvalitne osvetlených zjaz-
dovkách je v prevádzke denne 
od 16.30 do 20.00 hod. V tes-
nej blízkosti tratí poskytujeme 
i stravovacie služby, na výber 
sú 4 bufety a 1 samoobslužná 
Reštaurácia u Deda Lysca.
Raj pre deti
Stredisko Kašová je pre svoj 
charakter zjazdoviek obľúbe-
ným lyžiarskym miestom škôl, 
škôlok a rodín s deťmi. Časť 
tratí je práve preto vyčlene-
ná priamo pre začiatočníkov 
a menej skúsených lyžiarov, 

ktorým vyhovuje menej ná-
ročné lyžovanie. No na svoje 
si prídu i pokročilejší lyžiari, 
ako i mladí snowboardisti. 
Priestor tak u nás majú školami 
organizované lyžiarske kurzy, 
2 x lyžiarska škola, 2 x detská 
škôlka, 2 x snowboardová ško-
la poskytovaná v rámci našich 
služieb. Atrakciou  strediska 
okrem spomínaného snowtu-
bingu je i vymedzený priestor 
na sánkovanie a pre deti je 
pripravená malá ľadová plo-
cha. Prínosom sú i požičovne 
a predajne lyžiarskych potrieb, 
ako i úschovňa batožiny či 

možnosť platenia bankoma-
tovou kartou.
Výhodné ceny a zľavy
Našou snahou je vyjsť klientom 
v čo najväčšej miere v ústrety, 
aj preto poskytujeme výhod-
né ceny a zľavy pre lyžiarske 
kurzy, pre skupiny, držiteľov 
kariet mládeže, seniorov a ZŤP. 
Už tradične máme 20 % zľavy 
pre rodiny v rámci projektu é 
pasy, 30 % zľavy pre klientov 
Aquaparku Turčianske Teplice, 
ako i pre klientov partnerských 
ubytovacích zariadení. V tomto 
smere je vyhľadávaný i Turiec 
– spoločný skipas pre strediská 

Jasenská dolina, Snowland Val-
čianska dolina a Winterpark 
Martinky (5-, 10-, 20-dňový 
platný počas celej sezóny).
Ubytovanie
Možnosť ubytovania a stra-
vovania poskytujeme v cha-
tách, penziónoch, turistických 

ubytovniach, ako i v súkro-
mí. Väčšina z nich je priamo 
v stredisku a zvyšok sa nachá-
dza v blízkom okolí. O všet-
ko vás budú radi informovať 
zamestnanci lyžiarskeho stre-
diska alebo naše informačné 
centrum.

Bohatý program v Jasenskej doline

Extraliga mužov
28. kolo: BC Prievidza – 
MBK Handlová 94:104 
pp (44:40, 88:88), God-
bold 31, Davis 16, Potter 
13, Phillips 12, Guede 11, 
Pelle 7, Pipíška 3, Vošla-
jer 1 – Jones 32, Hampton 
23, Barišič 12, Madaj 11, 
Ridzoň 9, Haviar a Mrviš 
po 7, Golian 3.
29. kolo: Levice – BC 
Prievidza 51:80 (22:32), 
Davis 22, Godbold 18, 
Phillips a Vošlajer po 
10, Pelle a Potter po 7, 
Pipíška a Guede po 3. 
MBK Handlová – Nitra 
91:87 (43:36), Jones 31, 
Hampton 27, Madaj 9, Go-
lian a Mrviš po 8, Barišič 
4, Haviar a Ridzoň po 2.

II. liga mužov
MŠHK Prievidza – HO 
Hamikovo 5:2 (2:0, 0:2, 
3:0), Kaikl 2, Paulík, Men-
del, Šimo.

I. liga mužov
MVK Detva – Stavbár 
Prievidza 0:3 (-17, -16, 
-17)a 0:3 (-16, -17, -17)

Športový servis

Basketbal

Hokej 

Volejbal

Dvadsiate ôsme kolo basket-
balovej extraligy prinieslo 
96. hornonitrianske derby 
medzi Prievidzou a Han-
dlovou. V prestížnom súboji 
boli favoritmi domáci hráči, 
ktorí ťahali sedemzápasovú 
sériu výhier. No derby sú-
boje bývajú nevyspytateľné, 
neraz ani 20-bodový náskok 
v nich nemusí byť rozhodu-

júci. Potvrdilo to aj posledné 
extraligové derby.

Skvelý začiatok BC
Samotný zápas začali domáci 
skvele,  premieňali strelecké 
pozície a skóre v ich prospech 
narastalo. Darilo sa najmä 
Godboldovi a po jeho 14. bode 
viedla Prievidza v 10. minúte 
už o 17 bodov – 30:13. „Ur-

čite sme si takýto začiatok 
nepredstavovali, akoby sme to 
podcenili. No nenechali sme 
sa znechutiť, vždy treba bo-
jovať až do konca. Zápas má 
štyri časti, jedna nevydarená 
ešte nemusí nič znamenať,“ 
povedal k začiatku zápasu 
handlovský krídelník Tomáš 
Mrviš.

Hektický záver
Handlovčania Mrvišove slo-
vá začali napĺňať už v úvo-
de druhej štvrtiny. Osem-
bodovou šnúrou sa dostali 
na dostrel a po Jonesových 
bodoch v 19. minúte už bolo 
41:40. V tretej desaťminú-
tovke opäť odskočili domáci 
od Handlovčanov na 14-bo-
dový rozdiel, no hráči MBK 
sa najmä zásluhou Jonesa 
a Hamptona vrátili do zá-
pasu. V hektickom závere 
štvrtej desaťminútovky do-
máci Phillips osem sekúnd 
pred koncom upravil skóre 
na 88:85, no Hampton nece-
lé tri sekundy pred koncom 
poslal zápas do predĺženia. 
„Bohužiaľ, záver štvrtej 
desaťminútovky sme úplne 
zbabrali. Jeden hráč v závere 

zaspal, takticky nefauloval 
a dostali sme trojku,“ opí-
sal jeden z rozhodujúcich 
momentov stretnutia tréner 
Prievidze Johan Roijakkers.

Predĺženie v réžii MBK
V predĺžení preukázali 
väčšiu túžbu po víťazstve 
Handlovčania. Domáci sa 
nedokázali presadiť, robili 
chyby v obrane, čo bolo vo-
dou na mlyn MBK. Hostia 
napokon zvíťazili pomerom 
104:94. „Chalani v zápase 
zabojovali a dokázali zma-
zať bodové manko. Dovolím 
si tvrdiť, že zápas rozhodla 
Hamptonova trojka, ktorou 
dostal stretnutie do predĺže-
nia. V ňom sme už boli lepší 
ako Prievidžania, preukázali 
sme veľkú bojovnosť a snahu. 
Navyše, hrali sme kolektív-
ne. Vynikajúco nás potiahol 
Jones, ktorý odohral celý 
zápas, no pochvalu si zaslú-
ži aj Hampton a ďalší naši 
chalani,“ povedal po zápase 
slovenský reprezentant To-
máš Mrviš, pôsobiaci v tíme 
MBK Handlová. Aj domáci 
kouč Johan Roijakkers pri-
znal, že víťazstvo je zaslúže-
ne v rukách Handlovčanov: 
„Víťazstvo Handlovej je plne 
zaslúžené. Hostia hrali lepšie 
ako my, tvrdšie, poctivejšie. 
V útoku sme sa v predĺžení 

zlomili, nedokázali sme nič 
vymyslieť a pozahadzovali 
sme šance, ktoré sme mali, 
premieňali sme len trestné 
hody.“

Bez pivotov
Hostia záver riadnej hracej 
doby i predĺženie dohrávali 
bez dvoch kľúčových pod-
košových hráčov Goliana 
a Madaja, v predĺžení sa vy-
fauloval aj Barišic, ktorý ich 
suploval pod košom. Nemal 
handlovský manažér Karol 
Kučera obavy, že bez tých-
to skúsených hráčov to jeho 
kolektív v závere nezvládne? 
„Dohrávali sme s malou zo-
stavou. Našťastie, Prievidza 
už nehrala s dlhými pivotmi 
a nasadila pre nás hrateľnú zo-
stavu, čo bola výhoda pre náš 
tím. V závere predĺženia sme 
sa už dostali do hernej poho-
dy, zabrali aj hráči z lavičky,“ 
povedal Kučera, ktorý po-
chválil tri tisícky divákov, 
ktorí prišli do City arény 
povzbudiť svoje tímy. „At-
mosféra bola vynikajúca. Ten-
toraz prišli vo väčšom počte 
aj handlovskí diváci. Veľká 
pochvala patrí obom fanúši-
kovským táborom, hráčom 
sa v takejto kulise hrá veľmi 
dobre,“ dodal Kučera.

-Branislav Bucák, foto: Ivan Valko

Víťazná séria Prievidze sa zastavila na čísle sedem. Postarali sa o to handlovskí 
basketbalisti, ktorí zdolali prievidzský tím 104:94 po predĺžení. Zabezpečili si tak 37. 
víťazstvo v derby zápasoch s Prievidzou. Tá má na konte 59. víťazstiev zo vzájomných 
stretnutí s okresným rivalom.

Handlovskí basketbalisti dobyli prievidzskú pevnosť
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Hornonitrianski futbalisti 
mali v čase našej uzávier-
ky odohraných prvých 
päť prípravných duelov. 
Dosiahli v nich bilanciu 
tri výhry, jednu remízu 
a jednu prehru. Zrejme 
najvydarenejším zápasom 
bol ich súboj s piatoligo-
vými Beladicami, ktoré 
Hornonitrania deklasovali 
pomerom 7:1.
Tréner FC Baník Dušan 
Uškovič mohol byť spo-
kojný so streleckou po-
tenciou svojich hráčov aj 
v nasledujúcom príprav-
nom dueli. Na pôde štvrto-
ligového mužstva FK Žiar 
nad Hronom – Ladomer-
ská Vieska zvíťazili baníci 
vysoko 5:0. Čisté konto si 
Hornonitrania udržali aj 
na trávniku piatoligových 
Vrútok. Zápas rozhodol 
stopér Juraj Pekár, ktorý 
gólom oslávil svoje 29. 
narodeniny.

Výsledky 
Baníka v príprave:
Topoľčany – HN 1:0.
Zvolen – HN 1:1, gól Ba-
níka Uríček.
HN – Beladice 7:1, 
Frimmel, Belák, Uríček, 
Bublák, Sluka, Kodaj 
a Brestovanský.
Lad. Vieska – HN 0:5, 
Belák 3, Brestovanský, 
Frimmel.
Vrútky – HN 1:0, Pekár.

FC Baník v príprave

„FutBÁL organizujeme 
pre partnerov, priateľov a fa-
núšikov klubu. Uskutoční sa 
v sobotu 18. februára o 19.00 
hod. v priestoroch Domu kul-
túry v Handlovej. Sme radi, 
že nám účasť potvrdili aj 
prezident Slovenského fut-
balového zväzu Ján Kováčik, 
primátorka Prievidze Kata-
rína Macháčková a primátor 
Handlovej Rudolf Podoba,“ 

prezradil Ján Kulich, marke-
tingový manažér FC Baník 
Horná Nitra. Samozrejme, 
na bále nebudú chýbať ani 
samotní futbalisti FC Baník 
Horná Nitra, ktorí budú môcť 
dokázať, že sa isto necítia 
len na futbalovom trávniku, 
ale aj na tanečnom parkete. 
Pre hostí je pripravený skve-
lý program, zábava, bohaté 
občerstvenie, ale aj tombola. 

„V programe sa predstavia 
dvojníci skupín The Beat-
les, Abba či Robbieho Wil-
liamsa, zaspieva aj fi nalistka 
Slovensko hľadá superstar 3 
Ivana Kováčová. Ďalej zatan-
cuje tanečná skupina Volcano 
a o dobrú náladu sa postará aj 
Divadlo pri kolkárni,“ dodal 
Ján Kulich.
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FC Baník Horná Nitra sa angažuje aj mimo futbalových trávnikov. Svedčí o tom aj 
organizovanie prvého futbalového bálu.

Futbalový bál

„Turnaj splnil očakávania, 
mal dobrú úroveň a kvalit-
ných súperov. Moji hráči 
úvodné dva zápasy nehrali 
tak, ako zvyčajne, nedávali 
do hry srdce a bojovnosť. 
Keď pochopili, že takto sa 
hrať futbal nedá, každým zá-
pasom sa potom zlepšovali. 
Kľúčový bol posledný súboj 
s Partizánskym. Keby sme 
ho vyhrali, skončili by sme 

na treťom mieste. Žiaľ, ne-
vyšlo to,“ povedal po turnaji 
Milan Pastva, tréner druž-
stva FC Baník Horná Nitra.

Výsledky FC Baník: 
HN – Nitra 2:5, Polév-
ka, Toma. HN – Morav-
ský Svätý Ján 0:4. HN – 
Nové Zámky 3:4, Valach, 
Holaska, Farenga. HN 
– Banská Bystrica 2:1, 

Lenhard, Zimmer. HN –
Partizánske 1:3, Chalmovský.

Konečné poradie: 1. FC 
Nitra, 2. Veľká Okružná 
Partizánske, 3. FK Dukla 
Banská Bystrica, 4. FŠ Nové 
Zámky, 5. Slavoj Moravský 
Svätý Ján, 6. FC Baník Horná 
Nitra.

-fc

Na turnaji v City aréne si zahrali aj žiaci FC Baník Horná Nitra vekovej kategórie U13. 
Hoci siahali po bronzovej priečke, napokon skončili v kvalitnej konkurencii až šiesti.

Domáci turnaj

Najviac sledovanou kategó-
riou v FC Baník Horná Nitra 
je, okrem seniorov, momen-
tálne dievčenský tím, ktorý 
sa začal ešte len nedávno 
budovať z hráčok pôsobia-
cich v kluboch nášho regiónu. 
„Pod hlavičkou hornonitrian-
skeho klubu začali dievčatá 
trénovať len začiatkom tohto 
roka v telocvični na Základ-
nej škole na Ulici energeti-
kov v Prievidzi. Momentálne 
máme v dievčenskom tíme 
Baníka 25 dievčat, ročníky 
narodenia 1996 až 1999, 
z klubov z nášho regiónu. 
V nich mali dostatok priesto-
ru, a tak všetky majú určitú 
futbalovú kvalitu. Veľmi 
ma teší aj fakt, že dievčatám 
nechýba nasadenie, chcú 

vo futbale niečo dosiahnuť, 
čo sa prejavuje aj na dobrej 
tréningovej morálke,“ pre-
zradil Marián Rybár, tréner 
družstva dievčat v FC Baník 
Horná Nitra, ktorý zároveň 
ocenil fakt, že hornonitrian-
sky futbalový klub sa pustil 
aj do práce s dievčenskou 
zložkou. Na Slovensku je len 
niekoľko futbalových klubov, 
v ktorých sa venujú súčasne 
chlapcom aj dievčatám.

Domáci turnaj
Koncom januára sa dievčatá 
z FC Baník predstavili svoj-
im priaznivcom na domácom 
turnaji. Naše hráčky výkonmi 
potešili, nad ich sily boli len 
líderky prvej ligy zo Šale. 
V ostatných zápasoch mali 

herne navrch. Karlovu Ves 
dokonca deklasovali desať-
gólovou nádielkou. „V prvom 
stretnutí na turnaji so Žilinou 
nám síce víťazstvo napriek 
prevahe nebolo dopriate, 
ale predvedená hra určite 
potešila. V druhom zápase 
nám Šaľa ukázala, prečo je 
na čele prvej ligy. Diváci sa 
mali sami možnosť presved-
čiť o kvalitách jej družstva 
a našim hráčkam nemôžem 
nič vyčítať. Nás čaká ešte 
dlhá cesta, aby sme sa mohli 
s hráčkami Šale porovnávať. 
V treťom a štvrtom zápase 
s Topoľčanmi a Karlovou 
Vsou sme už dokázali svoje 
šance premieňať a postupne 
sa do nášho herného prejavu 
vniesla ľahkosť,“ prezradil 

Marián Rybár. Dve výhry, 
jedna remíza a jedna pre-
hra vyniesli Hornonitran-
ky na turnaji v City aréne 
na celkové druhé miesto. 
„Toto umiestnenie považujem 
za náš prvý úspech a som rád, 
že sme dôstojne reprezento-
vali FC Baník Horná Nitra,“ 
dodal tréner dievčat.

Ocenené hráčky
Diváci na turnaji videli pek-
né zápasy, ale aj množstvo 
kvalitných individuálnych 
výkonov. Za najlepšiu hráč-
ku bola vyhlásená Monika 
Nižňanská z FC Baník Horná 
Nitra, za najlepšiu brankárku 
Veronika Matušková z FK 
Slovan Duslo Šaľa. Z víťaz-
ného tímu bola aj najlepšia 
strelkyňa turnaja – Petra 
Čopíková. V každom druž-
stve boli ocenené aj najlepšie 
jednotlivkyne. Z FC Baník 
Horná Nitra to bola Simona 
Mišovicová.

-Branislav Bucák, foto: archív klubu 

„Druhé miesto na turnaji považujem za náš prvý úspech a som rád, že sme dôstojne 
reprezentovali FC Baník Horná Nitra,“ povedal po turnaji v City aréne Marián Rybár, 
tréner dievčenského tímu v hornonitrianskom futbalovom klube.

Dievčatá z Baníka nestačili len na líderky prvej ligy

Výsledky turnaja:
Žilina – Horná Nitra 
1:1, 
gól Baníka: Maťavková.
Horná Nitra – Šaľa 0:9
Horná Nitra – Topoľ-
čany 5:1, 
góly Baníka: Maťavko-
vá, Vlčková, Rybianská, 
Benková, Nižňanská.
Karlová Ves – Horná 
Nitra 0:10, 
góly Baníka: Nižňanská 
3, Maťavková 2, Vlčková 
2, Mišovicová, Rybian-
ská, Bartová.

Konečné poradie:
1. miesto 
FK Slovan Duslo Šaľa
2. miesto 
FC Baník Horná Nitra
3. miesto 
ŠKF Žirafa Žilina
4. miesto 
MFK Topvar Topoľčany
5. miesto 
FKM Karlová Ves

Podporte futbalový klub

Darujte 2 % zo svojich daní FC Baník Horná Nitra! Podporíte 
tak nielen vízie a ambície FC Baník Horná Nitra, ale hlavne 
tým pomôžete splniť sny všetkým, ktorí futbal milujú rovnako 
ako my!  Tlačivo – vyhlásenie o poukázaní sumy do výš-
ky 2 % zaplatenej dane nájdete na webovej stránke klubu 
www.fcbanikhn.sk alebo priamo na futbalovom štadióne 
v Prievidzi. Ďakujeme v mene nádejí FC Baník Horná Nitra.



Robert Fico
predseda strany
SMER – sociálna demokracia

Môžete zhodnotiť  pôsobenie  dosluhujúcej vlády? 

Keď  vládu hodnotí opozičný politik, môže to vyznieť subjektívne. Nechajme 
preto hovoriť  ofi ciálne čísla, na základe ktorých  si čitateľ urobí vlastný názor. 
Slovensko má  najvyššiu nezamestnanosť za posledných 7 rokov, takmer 400-tisíc 
ľudí zostalo bez práce. Ceny u nás rastú najrýchlejšie v EÚ a zároveň po dlhých 
rokoch klesajú reálne mzdy, výsledkom čoho je pokles životnej úrovne. Ešte aj dva 
ukazovatele, ktorými pravicová politika pýšieva, vyzerajú negatívne – Slovensko 
sa zadlžuje omnoho rýchlejším tempom ako za našej vlády a v rámci porovnávania 
primárnych defi citov  sme medzi posledným tromi krajinami v eurozóne. 

Aké sú príčiny tohto stavu? Môže za to len vláda, alebo 
uznávate aj vplyv hospodárskej krízy?

Samozrejme, nebudeme sa demagogicky tváriť, že vonkajšie faktory nemajú 
svoj vplyv, ako to robili pravicoví politici počas prvej krízy v rokoch 2008-2010, 
keď boli v opozícii. K tejto nelichotivej situácii však podstatnou mierou prispela 
vláda I. Radičovej. S negatívnymi dôsledkami zmenila Zákonník práce, absolútne 
rezignovala na regulačnú politiku, naopak, zvýšením DPH zvýšila ceny potravín  
a energií. Zastavením veľkých verejných projektov, predovšetkým výstavby 
diaľnic spomalila hospodársky rast. Namiesto riadenia krajiny vládna koalícia 
neustálymi spormi  len traumatizovala spoločnosť.

Aká by teda mala byť nová vláda?

Stabilná, proeurópska, mala by chrániť ľudí pred dôsledkami krízy a podporovať 
veľké verejné projekty, ktoré by opäť naštartovali hospodársky rast a oživili 
regióny.  Prioritou musí byť ozdravenie verejných fi nancií, ale rozumné. Už aj 
z Bruselu čoraz hlasnejšie zaznieva, že nestačí len škrtať, treba aj podporovať 
hospodársky rast. Vláda musí viesť sociálny dialóg  a nerozhodovať na úkor 
životnej  úrovne ľudí. Oni za krízu nemôžu, potrebujú svoje istoty.

Čakajú nás teda ťažké časy?

Chápem rozčarovanie ľudí, keď čítajú titulky o tom, ako bude zle a horšie, pričom  
jediné, čo im súčasná vláda ponúka, sú výhovorky. Prestaňme už ľudí  strašiť 
a dajme im aj určitú nádej. Slovensko  potrebuje akcieschopnú vládu. V našich 
silách je  zvládnuť  to, čo nás čaká.  Spomeňte si, ako sme počas nášho vládnutia 
nedovolili zvyšovať ceny energií ale ako sme vyriešili problém s odstávkou  plynu 
z  Ruska. Aj po ťažkej  kríze sme napokon odovzdávali krajinu s najvyšším rastom 
v EÚ.

Neobávate sa, že voličov by mohla posledná kauza Gorila 
odradiť od účasti na voľbách? 

Ide o kauzu druhej Dzurindovej vlády, teda z obdobia keď bol SMER – SD            
v opozícii. Absolútne podporujeme jej vyšetrovanie. Aj keď sa niektorí politici či 
médiá pokúšajú našu stranu vtiahnuť do tohto problému, je jasné, kto má maslo 
na hlave.  My sme nikdy neprivatizovali a svoj vzťah k fi nančnej skupine Penta 
sme ukázali jasnými krokmi proti jej záujmom –  zrušením privatizácie letiska či 
zákazom zisku zdravotných poisťovní.  Napriek znechuteniu z politiky  chcem 
vyzvať ľudí aby prišli voliť. A našim sympatizantom odkázať: každý hlas je 
dôležitý, aby  sa neopakovala situácia z roku 2010, že SMER – SD vyhrá voľby, 
ale nebude môcť zostaviť vládu. 

O čom teda budú voliči rozhodovať 10. marca 2012? 

Voľba je jednoduchá. Alebo si vyberú súčasný zlepenec  piatich či šiestich strán, 
plný chaosu a nezhôd, alebo stabilnú vládu, zloženú z dvoch strán na  čele so 
SMER-om – SD.

11VOĽTE 
SMER – SD

www.strana-smer.sk

 www.facebook.com/smersd   www.smertv.sk
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novinky16 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 22. 2. 2012 
na adresu redakcie: 14 press, spol.
s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 
Traja výhercovia získajú pizzu podľa 
vlastného výberu.

Výhercami krížovky z č. 1 sa stali: Mária 
Fašianková, Nedožery – Brezany, Gerlinda 
Straková, Handlová.

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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PD 03/2012
Lúštite krížovku a vyhrajte!

29. februára 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 
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