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SPRAVODAJSTVO – STRANA 3

Aj zverejňovaním svojho programu roko-
vaní dáva Katarína Macháčková najavo 
cieľ – viesť mesto transparentne a konať 
v záujme obyvateľov.

Program primá-
torky dostupný

ŠPORT – STRANA 14

V Dome kultúry v Prievidzi sa uskutoč-
nilo vyhlásenie najúspešnejších športov-
cov, trénerov, funkcionárov a kolektívov 
okresu a mesta Prievidza.

Ocenení 
športovci

FUTBAL – STRANA 15

FC Baník Horná Nitra usporiadal v Han-
dlovej ples s názvom FutBál. Hostia si na 
ňom mohli vydražiť dresy troch hviezd 
FC Liverpool.

Futbalisti 
organizovali ples

SPRAVODAJSTVO – STRANA 4

Aký bol rok pre mesto Prievidza, čo sa 
podarilo a čo malo byť vykonané lepšie? 
V rozhovore sa dočítate, ako ho vnímala 
primátorka.

Ťažký rok 
pre Prievidzu
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Ocenili kroky 
prievidzskej samosprávy

SPRAVODAJSTVO – STRANA 2 – 3
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27. 1.
Stretnutie so zástupcom spoločnosti TMG, s. r. o., ako víťazom 

verejnej súťaže na dodávateľa stavby parkoviska na Ulici M. 
Rázusa o príprave začatia výstavby,

stretnutie s prezidentom futbalového klubu FC Baník Horná 
Nitra a rokovanie na tému  podpory mládežníckeho futbalu 
na rok 2012,

prijatie poslankýň NR SR Viery Tomanovej a Magdy Košutovej 
a spoločná účasť na diskusnom fóre so zástupcami seniorov 
a baníckych dôchodcov ohľadom problematiky sociálnej 
práce a uplatňovania zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách na úrovni samosprávy,

účasť na slávnostnom položení základného kameňa dvoch 
bytových domov v mestskej časti Necpaly, ktorých výstavbu 
realizuje súkromná spoločnosť,

účasť na odovzdávaní nových polohovateľných postelí v Za-
riadení pre seniorov na Ulici M. Rázusa.

30. 1.
Stretnutie so zástupcami Olympijského klubu Prievidza k prí-

prave vyhlásenia najúspešnejších športovcov za rok 2011,
rokovanie so zástupcom súkromnej ZŠ a MŠ o možnostiach 

prenájmu priestorov v budovách ZŠ navrhovaných na vyra-
denie zo siete škôl,

účasť na slávnostnom oceňovaní dobrovoľníkov a dobrovoľ-
ných projektov v obradnej miestnosti Mestského domu,

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

31. 1.
Vedenie rokovania MsZ,
stretnutie s konateľom spoločnosti UNIPA, s. r. o., ohľadom 

pripravovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia.
1. 2.
Rokovanie s generálnym riaditeľom spoločnosti Unipharma, 

1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti, o otázkach 
možnej podpory mesta Prievidza,

stretnutie s poslancom B. Bucákom ohľadom aktuálnych 
problémov VO č. III – sídlisko Zapotôčky,

stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta týkajúce sa správy 
o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2011,

stretnutie s poslankyňou P. Kobetičovou k aktuálnym prob-
lémom VO č. II – sídlisko Píly.

2. 2.
Stretnutie s vedúcou referátu obchodu a cestovného ruchu 

týkajúce sa pripravovaného VZN o predaji a poskytovaní 
služieb na trhoviskách na území mesta Prievidza,

pracovné stretnutie s vedúcou odboru územného plánovania, 
stavebného poriadku, výstavby a ŽP k otázke výstavby ná-
jomných bytov v mestskej časti Necpaly,

pracovné rokovanie s vedúcim právnej kancelárie o aktuálnych 
problémoch na oddelení.

3. 2.
Riadna dovolenka
6. 2.
Vedenie porady primátorky s vedúcimi zamestnancami mesta 

a mestského úradu,
stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 8 

obyvateľov mesta Prievidza.
7. 2.
Pracovná cesta do Bratislavy,
stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR ohľadom aktuálnej situácie k návrhu 
na vyradenie dvoch ZŠ zo siete škôl,

pracovné rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR zamerané na plánovanú výstavbu 
obchvatu mesta.

8. 2.
Návšteva Zariadenia pre seniorov na Ulici M. Rázusa za účelom 

uvedenia nového riaditeľa do funkcie,
stretnutie s vedúcim ekonomického odboru MsÚ o návrhu 1. 

úpravy rozpočtu mesta,
stretnutie so zástupcami SRTV o príprave nakrúcania reportáže 

do relácie Občan za dverami,
účasť na legislatívno-právnej komisii pri zastupiteľstve TSK 

v Trenčíne.
9. 2.
Stretnutie s vedúcou odboru školstva a starostlivosti o občana 

ohľadom aktuálnej situácie vo veci návrhu na vyradenie dvoch 
ZŠ zo siete škôl,

porada vedenia mesta.
10. 2.
Pracovná porada o fi nancovaní Centra voľného času Spektrum 

Prievidza,
informatívne stretnutie s Martinom Dadom, dekanom Rím-

skokatolíckej cirkvi, zamerané na aktuálne problémy v meste.

január – február 2012
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Pavel Takáč
Poslanec volebného obvodu č. 3

Má 31 rokov, je slobodný a bez-
detný. Študoval na Univerzite 
Mateja Bela v Banskej Bystri-
ci učiteľstvo telesnej výchovy 
so špecializáciou na ľadový ho-
kej. Od roku 2005 dva roky praco-
val ako učiteľ športovej prípravy 
v Základnej škole na Ulici Sama 

Chalupku III. a ako tréner ľado-
vého hokeja žiakov v Prievidzi. 
Od roku 2007 tri roky pôsobil 
v Trnave, kde trénoval žiakov 
a dorast a učil na základnej škole 
telesnú výchovu. Od augusta 2010 
opäť pôsobí v prievidzskom ho-
kejovom klube MšHK ako tréner 
ľadového hokeja. Jeho profesiou 
je práca s deťmi a mládežou. Zau-
jíma sa o efektívne využitie voľ-
ného času prievidzských mladých 
ľudí formou rôznych športových 
aktivít a týmto smerom sa uberajú 
i jeho aktivity na úrovni mesta. 
Vo svojom voľnom čase sa aktív-
ne popri ľadovému hokeju venuje 
lakrosu, tenisu a squashu. Ako 
vraví: „Šport je pre mňa prácou 
i koníčkom.“

Vízie
Pavel Takáč je členom komisie 
športu, keďže si myslí, že každý 
by sa mal venovať tomu, čomu 
rozumie. O svojej práci pre oby-
vateľov a mesto Prievidza ho-
vorí: „I keď finančná situácia 

momentálne nie je optimálna 
a boríme sa s množstvom prob-
lémov súvisiacich so životom 
obyvateľov, a dennodenne ho 
ovplyvňujú, vždy budem pre-
sadzovať maximálnu podporu 
mesta pre mládežnícky šport 
a mimoškolské aktivity. Je to 
tak hlavne preto, aby naši mla-
dí ľudia mali čo najväčší výber 
možností, ako tráviť voľný čas, 
a tým i kreatívne rozvíjať svoje 
telo i ducha.“ Je presvedčený 
o tom, že podporou športu v Prie-
vidzi je možné ušetriť nemalé 
finančné prostriedky už aj tak 
veľmi napnutého rozpočtu. Verí, 
že keď bude mať mládež možnosť 
výberu a bude vedená správnym 
smerom v rodinách i v športo-
vých kluboch, bude mať mesto 
menej problémov s neporiadkom 
a neprispôsobivými obyvateľmi.

 
-vrb, foto: archiv msu

Predstavujeme

Mesto plánuje zverejniť zoznam 
daňových dlžníkov podľa stavu 
nedoplatkov k 31. decembru 2011 
v mesiaci marec na svojej webovej 
stránke.

Mesto Prievidza v súlade so zá-
konom č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov zve-
rejní v mesiaci marec 2012 na svojej 
webovej stránke zoznam daňových 

dlžníkov podľa stavu daňových ne-
doplatkov k 31. decembru 2011. Je 
preto v záujme týchto daňových dlž-
níkov, aby svoje daňové nedoplatky 
mestu dobrovoľne čo najskôr zaplati-
li. 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 tohto 
kroku efektívnejšie vymáhanie daňo-

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

Vymáhanie daňových nedoplatkov

Prvé miesto v tabuľke hodno-
tenia samosprávnych opatrení 
v regiónoch SR za štvrtý štvrťrok 
minulého roka si svojou činnosťou 
vybojovalo prievidzské vedenie 
mesta. Výsledky hodnotenia pri-
nieslo Centrum pre hospodársky 
rozvoj (CPHR). V rámci tohto 
projektu sa štvrťročne vyjadru-
jú ekonomickí analytici, podni-
katelia, primátori a starostovia, 
zástupcovia akademickej obce, 
stavovských a mimovládnych or-
ganizácií k navrhovaným a re-
alizovaným opatreniam samo-
správnych inštitúcií na úrovni 
obcí, miest i krajov. Hodnotenie 
sa zameralo na racionalizačné 
opatrenia vedenia mesta počas 
roka 2011 a taktiež komentovalo 
politiku primátorky mesta Kata-
ríny Macháčkovej.

 Hodnotiaca správa
Ako sa uvádza v samotnom hod-
notení, „najvyššie oceneným 
opatrením v samospráve na Slo-
vensku za obdobie október až 
december 2011 bolo zavádzanie 
racionalizačných opatrení v Prie-
vidzi. Mesto, ktoré pred niekoľ-
kými rokmi patrilo medzi najza-
dlženejšie mestá na Slovensku, 
realizuje pomerne radikálne, av-
šak potrebné opatrenia, na zákla-
de ktorých mu agentúra Moody's 
prednedávnom zlepšila rating 
z negatívneho na stabilný. V hod-
notení bolo ocenené to, že úsporné 
opatrenia nielen zlepšili rating, 
ale aj znížili zadlženie mesta.“ 
Martin Šuster, ekonóm Národnej 
banky Slovenska, za obzvlášť 
chvályhodné považuje, že mesto 
sa nebálo zvýšiť dane z nehnu-

teľností. Tie sú u nás výrazne 
nižšie, ako je obvyklé vo vyspe-
lých krajinách, a samosprávy sa 
tak dostávajú do zlej finančnej 
situácie. „Hodnotiaca komisia 
vysoko ocenila postup nového 

Iba tri mesiace uplynuli od zmeny ratingu mesta Prievidza 
z negatívneho na stabilný, keď Centrum pre hospodársky rozvoj 
prinieslo výsledky projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení. 
Toto okresné mesto sa v ňom dostalo na najvyššiu priečku.

Prievidzu ocenili za zod

Poradie opatrení popredných umiestnení.

Hodnotenie samosprávnych opatrení za obdobie: 

október – december 2011

Rating 

[300, -300]

1. Prievidza si vďaka radikálnym úsporným opatreniam zlepšila rating a znížila  
zadlženie 211

2. Košice získali stovky parkovacích miest odprataním vrakov a opustených áut 159

3. Banská Bystrica zverejnila na internete mapu bezbariérových vstupov 145
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Medzi časté otázky pre oblasť 
tepelnej energetiky, o ktoré sa 
zaujímajú spotrebitelia tepla v by-
tových domoch, patrí aj otázka, 
ako je to s možnosťou odpojenia sa 
a zriadenia individuálneho zdroja 
tepla (IZT) v samotnom byte.
Na zrozumiteľné vysvetlenie je po-
trebné podať v krátkosti niekoľko 
podstatných informácií, ktoré ob-
jasnia súvislosti nielen prípadným 
záujemcom o takýto krok, ale aj 
dopady na náklady vykurovania 
ostatných – vlastníkov bytov v ta-
komto bytovom dome. Problemati-
ku je možné rozdeliť do viacerých 
okruhov.
Spoluvlastnícke vzťahy – vzhľa-
dom na skutočnosť, že všetci vlastní-
ci bytov v bytovom dome sú zároveň 
aj spoluvlastníkmi spoločných častí, 
spoločných zariadení príslušenstva 
a priľahlého pozemku, vlastník, 
ktorý chce odpojiť byt od spoloč-
ných rozvodov vykurovania a teplej 
úžitkovej vody (TÚV) musí podľa 
zákona získať súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých spoluvlastníkov, 
keďže rozvody vykurovania a TÚV 
sú spoločným zariadením, ktoré 
je predmetom spoluvlastníctva. 
Pri získavaní súhlasu môže nastať 
situácia, že ostatní spoluvlastníci 
odmietnu dať svoj súhlas z dôvodu 
negatívnych dopadov vo forme zvý-
šených nákladov na vykurovanie 
neodpojených bytov.
Stavebné konanie – vybudovanie 
IZT v byte je možné len na základe 
stavebného povolenia a povolenia 
o zmene v užívaní stavby, vydané 
stavebným úradom po predložení 
potrebných podkladov, technických 
projektov, dokumentácie a vyjadre-
nia dotknutých orgánov, ako napr. 
súhlas orgánu ochrany ovzdušia, or-
gánu požiarnej ochrany, stanovisko 
o súlade navrhovaného zdroja tepla 
s koncepciou rozvoja mesta v oblasti 
tepelnej energetiky a pod. Súčasťou 
technickej dokumentácie by malo 

byť taktiež technické riešenie odpo-
jenia, hydraulického vyregulovania 
okruhu, kapacity prípojky plynu 
a ďalšie na novovzniknuté pomery 
v celom bytovom dome, čo vyžaduje 
ďalšie náklady.
V tomto konaní sú spoluvlastníci 
spoločných zariadení účastníkmi 
konania a opäť majú právo sa vyjad-
rovať, prípadne vznášať námietky 
týkajúce sa občianskoprávnych 
vzťahov. V prípade vznesenia 
oprávnených námietok môže ich 
riešenie presahovať rozsah právo-
moci stavebného úradu a pokiaľ 
nedôjde medzi účastníkmi konania 
k dohode, stavebný úrad odkáže 
účastníkov na súd alebo iný prís-
lušný orgán.
Rozpočítavanie nákladov na vy-
kurovanie a ohrev TÚV – v dôsled-
ku odpojenia bytu v bytovom dome 
zvyčajne nastane zvýšenie nákladov 
za vykurovanie u bytov, ktoré sa 
neodpojili. Na zvýšené náklady 
majú vplyv napr. také skutočnosti, 
že cez odpojený byt sú vedené roz-
vody vykurovania, z ktorých je časť 
tepla odovzdávaná do odpojeného 
bytu, alebo z dôvodu prestupu tepla 
zo susedných bytov, vzhľadom na to, 
že byty nie sú navzájom od seba te-
pelne odizolované. Na druhej strane 
môže dôjsť k situácii, po splnení 
vyhláškou určených podmienok, 
že aj odpojený byt sa musí podieľať 
na úhrade pomernej časti základnej 
zložky nákladov na vykurovanie. 
K nárastu nákladov na ohrev TÚV 
môže dôjsť v dôsledku skutočnosti, 
že objem tepelných strát v cirkulač-
ných rozvodoch TÚV zostáva aj 
po odpojení bytu rovnaký, avšak 
na ich úhrade sa bude podieľať nižší 
počet spotrebiteľov.
Bezpečnosť a technické podmien-
ky – pri rozhodovaní o zriadení IZT 
v byte je nevyhnutné prihliadať aj 
na bezpečnosť nielen samotného 
bytu, ale aj bezpečnosť celého byto-
vého domu. Vzhľadom na to, že ta-

kýto zdroj býva vo väčšine prípadov 
na zemný plyn, patrí do skupiny tzv. 
vyhradených technických zariadení, 
u ktorých je nevyhnutné pravidel-
ne vykonávať odborné prehliadky. 
Keďže kontrola ich vykonávania 
je zo strany ostatných vlastníkov 
bytov alebo správcu bytového domu 
takmer nemožná, je často výkon ta-
kýchto prehliadok zanedbávaný, čím 
dochádza k vzniku nebezpečenstva 
pre celý bytový dom. V neposled-
nom rade to môže mať dopad taktiež 
na výšku poistného za bytový dom 
pre pokrytie zvýšeného rizika.
Z pohľadu technických opatrení, 
ktoré by bolo pre prípad odpojenia 
bytu nevyhnutné realizovať, je to 
predovšetkým opätovné hydraulické 
vyregulovanie tepelných rozvodov 
bytového domu. Táto povinnosť 
vyplýva zo zákona č. 476/2008 
Z. z. o energetickej efektívnosti. 
Samotná realizácia je možná len 
na základe vypracovaného projektu 
zohľadňujúceho nový stav a mala 
by byť na náklady odpájajúceho sa 
vlastníka. Do ďalších negatívnych 
vplyvov je možné zaradiť prípad od-
pojenia viacerých IZT spaľujúcich 
zemný plyn, zhoršenie tlakových 
pomerov v spoločnom plynovom 
potrubí a s tým súvisiace problémy. 
V neposlednom rade môže vystúpiť 
do popredia otázka hygieny, ktorá 
sa môže prejaviť, či už v kvalite 
ovzdušia, ktorá by sa mohla výrazne 
znížiť, najmä v prípade väčšieho 
počtu bytov s IZT, alebo v prípade 
prílišného zníženia vnútornej tep-
loty v odpojenom byte v dôsledku 
snahy čo najviac ušetriť, môže dôjsť 
v susedných bytoch k tvorbe plesní.

Všetky uverejnené príspevky 
v rubrike Prievidzské tepelné hos-
podárstvo informuje sú uverejnené 
aj na adrese www.pthas.sk

Odpojenie bytu od centrálneho zdroja tepla

povednú politiku
Kauza Gorila poukázala 
na niekoľko vážnych sku-
točností. Medzi ne patrí 
aj stretávanie sa politikov 
s ľuďmi, ktorí majú výraz-
né súkromné záujmy, a to 
bez vedomosti zo strany 
verejnosti. Verejnosť tak 
nemá informácie o poli-
tických krokoch a stretnu-
tiach svojich volených 
zástupcov. Stretnutia po-
litikov s fi nančnými sku-
pinami v poslednom čase 
kritizovala aj organizácia 
Transparency International 
Slovakia (Televízne noviny 

TV Markízy zo dňa 5. feb-
ruára). Primátorka mesta 
Prievidza Katarína Ma-
cháčková od svojho nástupu 
do úradu zverejňuje v tlači 
všetky schôdzky a pracovné 
stretnutia s podnikateľmi, 
fyzickými a právnickými 
osobami. Zverejňovaním 
informácií tohto druhu pre-
ukazujeme transparentný 
proces výkonu mandátu pri-
mátorky. „Každé dôležité 
pracovné stretnutie, ktoré 
absolvujem, si môžu skon-
trolovať obyvatelia mesta 
v periodickej tlači. Pre mňa 

osobne je samozrejmosťou, 
že obyvatelia mesta sú in-
formovaní nielen o rozho-
dovaní vedenia mesta, ale 
aj o tom, čo týmto rozhod-
nutiam predchádza, s kým 
a z akého dôvodu vo veci 
rokujem. Myslím si, že ak 
politici niečo schovávajú, 
vytvára to dojem niečoho 
negatívneho. Vo verejnej 
funkcii sa musí politik 
správať verejne,“ uviedla 
primátorka Prievidze.

-md

Aj zverejňovaním svojho programu rokovaní dáva Katarína Macháčková najavo 
cieľ – viesť mesto transparentne a konať v záujme obyvateľov.

Program primátorky je dostupný

Volebný 

obvod č.

Časť volebné-

ho obvodu

Miesto 

stretnutia

Dátum 

stretnutia

Hodina 

stretnutia

1 Staré mesto, Dlhá 
ulica, Piesky

ZŠ Rastisla-
vova ulica

05. 03. 2012 
pondelok 17.00 h

1
Sídlisko Žab-
ník, Necpaly, 

Kopaničky

Kultúrny dom 
Necpaly

12. 03. 2012 
pondelok 17.00 h

2 Sídlisko Píly, 
Staré Mesto Hotel Magura 19. 03. 2012 

pondelok 17.00 h

3 Sídlisko 
Zapotôčky

Základná škola na 
Ulici P.J. Šafárika

02. 04. 2012 
pondelok 17.00 h

3 Sídlisko Nové 
Mesto

Základná škola 
na Ulici Pavla 
Dobšinského

16. 04. 2012 
pondelok 17.00 h

Stretnutie s obyvateľmi za účasti primátorky mesta, 

poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ
vedenia mesta pri riešení 
jeho neradostnej finančnej 
situácie, najmä však od-
vahu súčasnej primátorky, 
ktorá na rozdiel od väčšiny 
jej kolegov z porovnateľne 
veľkých samospráv, nepod-
lieha populistickým tla-
kom. Konanie prievidzskej 
samosprávy ocenili o to 
viac, že ešte koncom roka 
2009 patrilo mesto do de-
siatky najviac zadlžených 
miest Slovenska.“
Andrej Šteiner, riaditeľ 
Karpatského rozvojo-
vého inštitútu, si myslí, 

že v obecnom ponímaní je 
každé šetrenie verejných 
zdrojov potrebné, pričom 
odhaduje, že skoro všade 
by sa na mestských úra-
doch dalo ušetriť 20 – 30 % 
nákladov.
Katarína Macháčková sa 
k problematike na tlačovej 
besede vyjadrila: „Nie je 
umením populisticky sľú-
biť verejnosti nesplniteľné, 
nie je umením neustále zís-
kavať úvery a tým zabez-
pečiť chod mesta. Musíme 
si všetci uvedomiť, že Prie-
vidza už takto fungovať 

nedokáže. Súčasné vedenie 
sa musí správať a prijímať 
iba zodpovedné riešenia. 
Všetky opatrenia, ktoré sa 
urobia, musia viesť k ich 
opodstatnenosti, potreb-
nosti a musia byť v pros-
pech všetkých obyvateľov 
mesta, ktorí tieto kroky po-
cítia v blízkej budúcnosti. 
Toto hodnotenie je ďalším 
dôkazom toho, že všetky 
opatrenia, ktoré sa v meste 
robia, prospech prinesú.“ 

 
-Katarína Vráblová, foto: autorka
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 Pani primátorka, ako by 
ste zhodnotili rok 2011 – 
prvý rok vášho pôsobenia 
vo funkcii?
Musím vychádzať z trpkej 
a pravdivej skutočnosti. Bol 
to veľmi ťažký rok. Situácia 
bola zlá nielen vo verejných 
fi nanciách Slovenskej re-
publiky, ale citeľná bola aj 
kríza v európskom kontex-
te. Akoby toho nebolo dosť, 
v decembri 2010 sme pre-
vzali mesto s neprimeraným 
dlhom okolo 15 miliónov 
eur. Prepáčte, že budem 
často používať v tomto dia-
lógu čísla, ale považujem to 
za nevyhnutné. Prievidza 
dostala v roku 2011 pros-
tredníctvom podielových 

daní od štátu na celý rok 
len 10 miliónov 700-tisíc 
eur, čo je takmer o 100-tisíc 
eur menej, ako bol počiatoč-
ný predpoklad. Verte mi, 
že v takejto situácii sa tvorí 
naozaj veľmi ťažko. Napriek 
ťaživej ekonomickej situá-
cii sa nám oproti roku 2010 
podarilo znížiť dlh mesta 
takmer o 850-tisíc eur. 
V prvých mesiacoch sme 
museli riešiť hroziace úvery 
a úroky z nich. Dlh mesta 
nás neustále prenasleduje. 
To bol i hlavný dôvod našej 
ozdravnej politiky. Museli 
sme sa počas celého roka 
správať maximálne zodpo-
vedne. Peniaze sme hľadali 
predovšetkým vo vlastných 
radoch. Zrušili sme množ-
stvo zmlúv, zaťažujúcich 
mesto nevýhodnými pod-
mienkami. Týmito opatre-
niami sme v porovnaní s ro-
kom 2010 ušetrili približne 
920-tisíc eur, pričom v tejto 
sume nie sú zahrnuté úspory 
získané kontrolou výkonu 

viacerých služieb externými 
spoločnosťami.

 Kde by sme boli dnes, keby 
mesto Prievidza neurobilo 
tieto úsporné opatrenia?
V nútenej správe. A tá nám 
stále hrozí. Pri celkovom 
dlhu 14 623 129,24 eur, 
ktoré mesto má, táto hrozba 
nepominula.

 Čo znamená byť v nútenej 
správe?
Mesto v takom prípade fi nan-
cuje iba svoj základný chod. 
Nezabezpečuje žiadne ďalšie 
fi nančné investície. A čo je 
najdôležitejšie – orgány mes-
ta sú povinné na vyžiadanie 
núteného správcu prijať jeho 

odporúčané kroky na konso-
lidáciu hospodárenia obce, 
vrátane organizačných a per-
sonálnych opatrení. Zjedno-
dušene povedané, Minister-
stvo fi nancií SR určí správcu 
a ten vykonáva správu nad 
mestom. On určuje jeho zá-
kladný chod až do splatenia 
jeho fi nančných záväzkov.

 Mesto Martin prezentova-
lo ku koncu roka šetrenie fi -
nančných prostriedkov v ob-
lasti elektronických aukcií. 
Ako je na tom Prievidza?
My sme taktiež ušetrili fi -
nančné prostriedky zavede-
ním systému elektronických 
aukcií. Chcem ešte pripo-
menúť, že tento systém nie 
je samozrejmosťou v kaž-
dom meste SR. Zavedením 
elektronických aukcií sme 
ušetrili viac ako 4 500 eur. 
Okrem toho sme ušetrili aj 
zverejňovaním výziev, čo 
viedlo v konečnom dôsledku 
k vysúťaženiu nižšej ceny, 
než bola predpokladaná 

suma. Napríklad pri zákaz-
kách s nízkou hodnotou bola 
usporená suma 15 403,00 
eur. Aj preto som spomenu-
la, že sme šetrili v prvom 
rade vo vlastných radoch 
a až následne sme presúvali 
zodpovednosť na iných.

 Koncom roka 2011 sme 
zaznamenali zvýšenie ratin-
gu mesta prostredníctvom 
zahraničnej agentúry Mo-
ody´s. To je síce pekné, ale 
čo to prinieslo pre bežného 
Prievidžana?
Život Prievidžana sa po zme-
ne ratingu zatiaľ priamo ne-
zmenil. Tento úspech treba 
vnímať v širších súvislos-
tiach a v dlhodobejšom ho-

rizonte. Pre nás je to najmä 
akýsi dôkaz, že všetky naše 
kroky od 1. januára 2011 
boli vnímané odbornými 
fi nančnými kruhmi pozitív-
ne. Nekradli sme, nemáme 
za sebou žiadne kauzy, neša-
fárime s verejným majetkom. 
Pre nás všetkých je práve toto 
hodnotenie najlepším dôka-
zom zodpovednej politiky 
súčasného vedenia mesta. 
Nechceme ísť cestou Gréc-
ka a naše zadlžené mesto 
utápať v ďalších a ďalších 
dlhoch, ktoré by muse-
li splácať ešte deti našich 
detí. Prínos pre obyvateľov 
bude v budúcnosti napríklad 
v tom, že mesto má pohyblivé 
úrokové sadzby na úveroch, 
ktoré spláca, a banky nám 
tieto sadzby v minulom roku 
práve s prihliadnutím na ra-
ting nezvýšili na maximálnu 
možnú mieru. Inými slova-
mi, rating mestu hlavne zlep-
šuje vyjednávaciu pozíciu 
pri rokovaniach s fi nančnými 
inštitúciami a investormi. Aj 

v prípade príchodu investo-
rov do priemyselného parku 
sme schopní deklarovať našu 
fi nančnú kondíciu a dokázať, 
že naše mesto má ekonomic-
kú budúcnosť.

 Ku koncu roka zaznelo 
v médiách, že v Prievidzi 
zlacnie teplo. Ako sa poda-
rilo Prievidzi znížiť cenu, 
keď v iných mestách je skôr 
opačný trend?
Bol to opäť výsledok dl-
hých a strategických roko-
vaní. Spoločnými silami 
vedenia mesta, spoločnosti 
PTH a najmä viceprimátora 
Ľuboša Maxinu sa poradilo 
pre rok 2012 znížiť zmiešanú 
cenu tepla pre odberateľov 
z centrálneho zdroja, ktorá 
je už aj schválená Úradom 
pre reguláciu sieťových od-
vetví. Správne ste si všim-
li, že sme jedným z mála 
miest na Slovensku, ktoré 
sa môžu pochváliť takýmto 
úspechom v čase, keď ceny 
energií rastú. Prievidza je 
v tomto smere celosloven-
ským unikátom. Pokles 
ceny tepla môžeme počítať 
na jednu priemernú domác-

nosť približne vo výške 50 
až 60 eur ročne. To je hlavný 
prínos pre bežné domácnos-
ti. Chcem ešte pripomenúť, 
že ceny energií sa pre rok 
2012 zvyšujú, ale mesto 
nemá dosah na výrobu elek-
triny, na cenu vody, plynu 
– na ne má vplyv iba štát. 
Mesto má dosah iba na cenu 
tepla a cena tepla sa znížila. 
Aj to je dôkaz, že robíme 
všetko, čo môžeme, a sna-
žíme sa zo všetkých síl.

 Zamestnanosť v meste sa 
bude odvíjať od existujúce-
ho podnikateľského prostre-
dia, ale priemyselný park je 
stále mŕtvy.
Treba si uvedomiť, že žijeme 
v období, pre ktoré je prí-
značná neistota investorov. 
Či to už nazveme morálnou 
krízou, alebo krízou eko-
nomickou, podnikatelia sa 
boja investovať svoje penia-
ze. O to viac tam, kde nie je 
diaľnica, resp. nie je obchvat. 
Snažíme sa s týmto existujú-
cim stavom niečo urobiť. Ko-
munikujeme so Slovenskou 
agentúrou pre rozvoj investí-
cií a obchodu (SARIO), ktorá 

zabezpečuje podporu roz-
voja slovenskej ekonomiky, 
zvyšovanie zamestnanosti 
a znižovanie regionálnych 
rozdielov SR. Spúšťame 
výstavbu obchvatu. Zdá sa, 
že prví investori prichádzajú. 
Nie síce takí veľkí, akých by 
sme si želali, ale prichádzajú.

 Môžete v krátkosti zhrnúť, 
aké projekty sa pripravujú 
na realizáciu počas roka 
2012?
Heslovite uvediem niektoré 
projekty, ktoré máme pripra-
vené a ideme ich realizovať: 
veľkokapacitné parkovisko 
na Ulici M. Rázusa v časti 
Zapotôčky, projektovú doku-
mentáciu na spojovací chod-
ník medzi časťou Necpaly 
a sídliskom Kopanice, 
projektovú dokumentáciu 
nového cintorína a projek-
tovú dokumentáciu parku 
pred úradom práce, z ktorých 
vzíde samotná realizácia.

 
-vľ, foto: archív

Aký bol rok pre mesto Prievidza? Ako ho vnímala primátorka, ale aj celé vedenie 
mesta? Čo sa podarilo a, naopak, čo malo byť v Prievidzi vykonané lepšie? Prinášame 
pohľad na stav vecí verejných z hľadiska riadiacej a koncepčnej práce v roku 2011.

Macháčková: Peniaze sme hľadali vo vlastných radoch

Zrealizované cesty
I. etapa, 2 stavba, II. etapa
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1. 2.
Zabuchnuté kľúče
10.00 hod. Obyvateľka obce z okresu 
Prievidza si nešťastnou náhodou za-
mkla vo svojom vozidle kľúče, preto 
na parkovisku v centre mesta ostala 
bezradne stáť a nevedela si poradiť. 
Zúfalá žena požiadala o pomoc prís-
lušníkov MsP, ktorí práve išli okolo. 
Hliadka sa pokúsila najskôr vozidlo 
otvoriť, no bezvýsledne. Nechceli totiž 
spôsobiť akúkoľvek škodu. Pomohol 
až privolaný mechanik, ktorý vozidlo 
odborne a bezplatne otvoril. Kľúče tak 
našli cestu späť k majiteľke, ktorá na-
priek mrazivému počasiu prežila 
„horúce chvíle“, kým sa auto 
nepodarilo sprístupniť.
 
3. 2.
Pokuta za psa
9.55 hod. Hliadka preverila 
oznámenie o voľnom pohybe 
psa na verejnosti, ktorý sa mal 
nachádzať pri jednej z podnika-
teľských prevádzok. Šetrenie ukázalo, 
že pes sa už nachádzal u majiteľa v areáli 
rodinného domu. Obyvateľovi mesta 
bola za porušenie príslušného nariadenia 
mesta Prievidza uložená bloková pokuta.
 
Bitka o kus chleba
13.10 hod. Obed v útulku skončil 
pre dvoch bezdomovcov bitkou. Tí sa 
pobili o posledný kúsok chleba, pre-
to musela zasiahnuť až hliadka MsP. 
Mestskí policajti zistili aktérov kon-
fl iktu, V. H. (1961) a Š. G. (1962), ktorí 
pri potýčke neutrpeli žiadne zranenie ani 
nepoškodili majetok charity. Priestupok 
na úseku občianskeho spolunažívania 
bol prerokovaný napomenutím.

–11 °C a nocľah pri chodníku
20.05 hod. Hliadka našla na Bojnickej 
ceste vedľa chodníka ležiaceho, napoly 
vyzlečeného muža. Išlo o bezprístreš-
ného Ľ. U. z okresu Prievidza, ktorý 
bol značne pod vplyvom alkoholu. 
Po oblečení a obutí menovaného bola 
na miesto privolaná lekárska služba, 
ktorá podchladeného muža previezla 
na ošetrenie.
 
8. 2.
Prišiel, vypil, odpadol
2.20 hod. Do pohostinstva v Necpa-
loch prišiel zákazník, ktorý si objednal 

poldeci vodky. Po tom, ako alkohol 
vypil, náhle odpadol. Privolaná 

hliadka MsP muža prebrala 
ešte pred príchodom záchra-
nárov RZP. Išlo o 50-ročného 
obyvateľa mesta, ktorý začal 
byť agresívny do tej miery, 

že pri jeho prevoze do nemoc-
nice bola potrebná asistencia 

príslušníkov MsP.
 
12. 2. 
Nadávky nič nevyriešia
8.50 hod. Predchádzajúce rušenie 
nočného pokoja bolo dôvodom na to, 
že rozhorčená obyvateľka mesta hrubo 
a vulgárne vynadala svojej susedke. 
K hlasnej konfrontácii navyše došlo 
v miestnej predajni potravín. Privolaní 
príslušníci MsP uložili obyvateľke mesta 
(1967) blokovú pokutu po vysvetlení, 
ako zákonným spôsobom riešiť susedské 
spory a nezrovnalosti.

 
-Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza
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Zoznam voľných nebytových 

priestorov v objektoch v správe 

SMMPD, s.r.o.
Adresa Využitie

Podlahová 

plocha

Poznám-

ka

T.Vansovej 24 budova SMMPD,s.r.o. kancelárie 38,29 2 ks

Gorkého 1 Zdravotné stredisko kancelárie
/zdr.služby/ 415,44 23 ks

Gorkého 1 Zdravotné stredisko garáž /skladové 
priestory/ 76,25 dvojitá

Bojnická cesta 43 zubné oddelenie suerén- sklad 12,90 1ks

Hlinku 11 Zubné oddelenie sklad 9,80 1ks

Hviezdosla-
vova č.3 budova "B" kancelárie I., II., 

III, IV. poschodie 960,09 59 ks

Hviezdoslavova 3   predajňa 31,28 1 ks

Nová 4 Zdravotné stredisko 
kancelárie + 
spodiel spol.
priestory

44,00 2 ks

Nová 4 Zdravotné stredisko suterén sklad 46,21 1ks

Námestie 
slobody 15 Dom služieb kancelária 355,40 14ks

S.Chalupku  pavilon E,F samost. objekty 
a kotolňa 1 027,00 2 ks

Informácie k službám Vám poskytne:
p.Altofová ,kontakt. 046/5111916 

Kontaktné osoby:
Nataša Matejková

t.č. 51 11 916
Ing. Dajana Frimmelová

t.č. 51 11 911

Kancelárske priestory v objekte 

Prievidza Invest s.r.o., Západná 7, 

971 01 Prievidza

kancelária č. 2.03 výmera 15,45 m2 
kancelária č. 2.08 výmera 10,82 m2  
 kancelária č. 2.09 výmera 22,78 m2 

Problematiku zabíjania zvierat pre súkrom-
nú domácu spotrebu rieši v paragrafe 23 
národná legislatíva zákonom o veterinárnej 
starostlivosti č. 39/2007 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov.
V tomto prípade je možné hovädzí dobytok 
a ošípané zabíjať u chovateľa na súkromnú 
domácu spotrebu za podmienky, že takéto 
zabíjanie je nahlásené príslušnej regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správe aspoň 
jeden pracovný deň vopred, pričom sú dodr-
žané požiadavky na ochranu zvierat v čase 
zabíjania a hygienické požiadavky na zdra-
votnú bezpečnosť získavaných produktov 
vzhľadom na bovinnú spongiformnú ence-
falopatiu (BSE), ak ide o hovädzí dobytok, 
a na trichinely, ak ide o ošípané.
Produkty z domácej zabíjačky sú určené 
výlučne pre súkromnú spotrebu chovateľa 
v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.
Domáca zabíjačka, určená na súkromnú 
domácu spotrebu, sa vykonáva v priestoroch 
chovateľa, na dvore, v jeho dome. V žiadnom 
prípade sa takto získané produkty nesmú 
uvádzať do trhu za účelom predaja, resp. 
na výrobu mäsových výrobkov pre koneč-
ného spotrebiteľa.
Zabíjanie zvierat priamo na verejnom 
priestranstve je v hlbokom rozpore s etickým 
pohľadom na celý priebeh ich usmrcovania 
pred verejnosťou. Súčasťou zabíjačky bývajú 
často starší ľudia s podlomeným zdravím 
a deti, na ktoré má takéto predstavenie ne-
gatívny vplyv na ich duševný vývoj.
Pri zabíjaní zvierat je však potrebné dodržať 
vyššie uvedené ustanovenia potravinovej 
legislatívy, ktoré sa týkajú najmä veteri-
nárnej prehliadky pred ich zabitím a najmä 

prehliadky mäsa a vnútorností z nich v čase 
zabíjania. V prípade ošípaných, ktoré pred-
stavujú najčastejšiu kategóriu jatočných 
zvierat pri domácich zabíjačkách, je to neo-
pomenuteľné laboratórne vyšetrenie na tri-
chinely. To je možné uskutočniť výlučne 
v laboratóriách, ktoré sú k tomu uspôsobené. 
Priamo pri vykonávaní technologických ope-
rácií v priebehu usmrcovania, vykoľovania 
a jatočného opracovania vznikajú vedľajšie 
živočíšne produkty (krv, štetiny, črevný 
a žalúdočný obsah ap.), ktoré je potrebné 
taktiež prechodne uschovať a neškodne 
odstrániť cestou kafi lerického zariadenia 
(Mojšová Lúčka – t. č.: 041/56 541 10).
V tomto kontexte zabíjanie, usmrcovanie 
zvierat na verejnom priestranstve sa nedá 
považovať za klasickú domácu zabíjačku 
a je v rozpore so všetkými vyššie uvedenými 
požiadavkami.

V predmetnej veci odporúčame pri prezen-
tácii tejto národnej tradície použiť výlučne 
jatočné telá, ktoré sú technologicky opraco-
vané a posúdené príslušným inšpektorom 
(úradným veterinárnym lekárom) orgánu 
veterinárnej a potravinovej správy ako zdra-
votne bezpečné z prevádzkarní schválených 
pre zabíjanie domácich kopytníkov.
Problematika ďalšej prípravy a predaja zabí-
jačkových špecialít na verejnom priestran-
stve prostredníctvom dočasných priestorov 
a trhových stánkov je v kompetencii orgánov 
štátnej správy v oblasti verejného zdravot-
níctva (Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva Prievidza so sídlom v Bojniciach – 
t. č.: 046/51 920 11).

Daň z nehnuteľnosti – platba dane, resp. I. splátky dane do 31. mája 2012, II. splátky 
dane do 30. septembra 2012,
daň za psa – platba II. splátky do 31. júla 2012,
poplatok za komunálny odpad (KO) – platba poplatku, resp. I. splátky poplatku do 31. 
mája 2012, II. splátky poplatku do 30. augusta 2012.
Daň z nehnuteľnosti a poplatok za KO bude vyrubený rozhodnutiami, ktoré budú 
doručované obyvateľom priamo do domácnosti koncom mesiaca apríl 2012.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
informuje

Prehľad splatnosti jednotlivých daní 
a poplatkov mesta Prievidza

Celá investícia v objeme 
finančných prostriedkov 
862 178,58 € obnášala re-
konštrukciu námestia s fon-
tánou, postavenie verejných 
WC, bezbariérového chod-
níka s výťahom, osvetlenie 
jednej ulice a vyasfaltovanie 
4 miestnych komunikácií. 
Podstatným zdrojom fi-
nancovania boli eurofon-
dy, pričom obec prispela 
zo svojho rozpočtu čiastkou 
56 679,14 €. Hlavným krité-
riom pre úspešnosť celej ak-
cie mala byť debarierizácie 
centrálnej  časti obce. Tak 
rozsiahly investičný zámer 
od doby presťahovania ob-
čanov z Koša do Kanianky 

sme ešte nerealizovali. Zlo-
žitosť spočívala v rôznorodo-
sti jednotlivých stavebných 
prvkov, ako aj v náročnej ad-
ministrácii celého projektu. 
Deň čo deň sme prekoná-
vali prekážky, spočívajúce 
v stavebných riešeniach či 
plnení náročných zmluvných  
kritérií, pri ktorých nám po-
mocnú ruku poskytli pra-
covníci VÚC Trenčín. Práve 
Trenčiansky samosprávny 
kraj je poverený kontrolou 
a administráciou eurofon-
dov, ktoré sú určené pre obce 
a mestá v rámci svojho teri-
tória. Napriek vysokej sume 
celej investície, obec musí 
z vlastných prostriedkov 

ešte dofi nancovať stavebné 
prvky a práce, s ktorými sa 
pri príprave tejto akcie nepo-
čítalo. Bola to pre nás veľká 
škola, ktorú dokončíme až 
po poslednej platbe zo zdro-
jov EÚ a poslednej kontrole 
oprávnenosti všetkých vý-
davkov – povedal Ing. Ivor 
Husár, starosta obce. Napriek 
tomu, že je čo vylepšovať, 
musíme schválený zámer 
udržať v skolaudovanom 
stave po dobu piatich rokov. 
Úspešnosť tohto budovateľ-
ského zámeru zhodnotia 
ľudia a až čas ukáže, či cel-
kový zámer funkčnosti jed-
notlivých stavebných prvkov 
bude naplnený.

Dňa 2. 2. 2012 začalo kolaudačné konanie na akciu 
Revitalizácia centrálnej zóny v obci Kanianka.

Kanianka kolauduje dôležitý projekt
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Predovšetkým mladšie ročníky 
poznajú pravú domácu zabíjač-
ku len z rozprávania. Pritom ne-
vedia, o čo všetko prichádzajú. 
Ich najtradičnejším termínom 
sú fašiangy, aby sa stihla zaúdiť 
šunka na veľkonočné sviatky. 
A ako to na pravej klasickej 
zabíjačke chodí? Dozviete sa 
z nasledujúcich riadkov.
 
Príprava na zabíjačku
Príprava sa začínala už pár dní 
dopredu. Bolo treba pozháňať 
ingrediencie, nabrúsiť nože 
a prípadne od suseda požičať 
chýbajúce veci (koryto, trojno-
ha, kotly či horák). Každý mal 
svoje miesto a úlohy – mužom 
ich rozdeľoval mäsiar alebo 
gazda, ženám zvyčajne gaz-
diná. Gazda vstával ako prvý, 
aby mohol kúriť do kotla. Ženy 
varili, „šľamovali“ črevá, topili 
masť.
Zabíjačka, najmä v minulos-
ti, bola jedným z rozptýlení 
a príležitosťou na zábavu, a tak 
sa dedinská mládež občas pre-
strojila za žobrákov a prišla 
do dvora, kde sa zabíjalo, po-
pýtať si „kúsok mäsa“. Medzi 
typické zabíjačkové výrob-
ky patrili, ale aj stále patria: 
klobásy, tlačenky, jaternice, 
slanina, údené rebrá. Nič nevy-
šlo nazmar. Z koží a paprčiek 

sa varila huspenina. Za jeden 
z vrcholov umenia domácich 
mäsiarov sa považuje výroba 
typickej slovenskej sušenej 
údenej šunky – šovdry.
 
Čo sa jedlo a pilo
Najprv za štamprlík niečoho 
tuhého na zahriatie a „na gu-
ráž“, neskôr ďalší ako dezin-
fekcia a napokon ešte jeden 
pred a jeden po jedle, aby ni-

komu nezaškodilo. Chlapi pili 
väčšinou „tvrdé“. Obľúbené 
bolo aj varené víno, hriatô, 
pálenka s ďumbierom. Raňaj-
koval sa mozoček na cibuľke 
či krv na spôsob praženice. 
Neskôr sa restovala pečeň 
a takmer všade sa varievala 
nejaká polievka. Najčastejšie 
kapustová alebo ovarová. 
Neskôr poobede dobre padli 
aj teplé škvarky s chlebom 

a cibuľou. Skutočné lukulské 
hody nastali večer, keď bolo 
všetko hotové. Vtedy sa okrem 
pečeného mäsa, jaterníc a klo-
bás podávali aj špeciality ako 
pečené rebrá, panenka plnená 
klobásovou plnkou. Zabíjačko-
vá hostina „karmina“ trvala až 
do neskorej noci.
Prajeme dobrú chuť a veríme, 
že naše tradície nevymiznú. 
 

-kinekus, foto: archív redakcie

Domáce zabíjačky sa dnes už stávajú folklórom a z gazdovských dvorov sa presúvajú 
na námestia. Zachránime staré zvyky, alebo nás o ne pripraví moderná doba?

Dedinská zabíjačka svoje čaro nestratila
Malý zabíjačkový 

receptár
 

Domáce klobásy

10 kg čistého mäsa (bôčik a pliecko)
20 dkg soli
12 dkg červená paprika sladká
2 dkg červená paprika pálivá
4 dkg mleté čierne korenie
2 dkg mletá rasca
4 dkg čerstvý cesnak, bravčové črevá

Mäso nakrájame a pomelieme, pridáme soľ, všetky 
koreniny a cesnak. Všetko riadne premiešame (aby 
sa nám zmes lepšie miešala, pridáme asi 2 dcl vody). 
Necháme chvíľu odstáť a plníme do bravčových čriev.
 

Tlačenka

Mäso z hlavy, koleno, jazyk a srdce uvaríme spolu 
s kožami v malom množstve vody domäkka. 

Mäso potom vykostíme, nakrájame na malé kúsky 
a vložíme do misy. Pridáme ďumbier, majorán, mleté 
nové a čierne korenie a rozotrený cesnak so soľou. 

Dobre premiešame, pridáme trochu vývaru a ešte pre-
miešame. Plnkou naplníme vyčistený a umytý žalúdok 
(alebo tlačenkové vrecúška) a dobre uzatvoríme. 
Varíme na miernom plameni asi hodinu. Uvarenú tla-
čenku vyberieme, vložíme medzi dve dosky, zaťažíme 
a necháme vychladnúť.

Podávame s chlebom, na kolieska nakrájanou cibuľou 
a octom.
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TRANSPARENTNE
SLOVENSKO.sk

16
nezávislý kandidát

Andrej Hrnčiar10.
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 Transparentné mestá a dediny na celom Slovensku

Prečo ste sa v predčas-
ných parlamentných voľ-
bách rozhodli kandidovať 
práve za stranu Most-Híd?

Moje rozhodovanie netr-
valo dlho, pretože najprv 

som si vyjasnil, komu by 
som v súčasnej politickej 
situácii odovzdal svoj hlas 
ako volič. A Most-Híd je pre 
mňa z tohto pohľadu jediná 
dôveryhodná strana pre naj-
bližšie voľby. Bélu Bugára 
považujem za správneho a 
schopného politika, férové-
ho chlapa, ktorý keď niečo 
povie, tak si za tým stojí. Tak 
potom aké predsudky? Ľudí 
posudzujme podľa ich cha-
rakteru, a nie podľa národ-
nosti, vierovyznania alebo 
farby pleti. Veľmi dôležité 

pri rozhodovaní bolo aj to, 
že programové piliere tejto 
strany sú mi blízke už od jej 
vzniku.

S akými reakciami ste 
sa stretli po tom, ako ste 
oznámili svoje rozhodnu-
tie kandidovať?
S kladnými aj zápornými. 
Kladné výrazne prevažova-
li. Mnohí známi aj nezná-
mi ľudia mi dali vedieť, že 
uvažujú podobne ako ja. 
Nedeľme sa na Slovákov a 
tých ostatných. Všetci sme 

v prvom rade občania tejto 
republiky. 

Na ktoré programové ciele 
strany Most-Híd sa budete 
sústreďovať vy osobne?
Ja osobne verím, že práve 
s pomocou strany Most-Híd 
sa podarí aplikovať princí-
py úspešného komunálne-
ho projektu Transparentné 
mesto na čo najväčší počet 
miest na Slovensku. Ide o 
to, aby sa minimalizovali 
akékoľvek možnosti korup-
cie. V rámci projektu Trans-

parentné mesto sú múry 
radnice ako zo skla – pres-
ne vidíte, ako mesto nakla-
dá s verejnými financiami. V 
meste Martin, kde som pri-
mátorom, to funguje. Nesta-
čí, ak sa o boji s korupciou 
iba hovorí. Treba podniknúť 
konkrétne účinné opatrenia 
v rámci celého Slovenska.

10. Andrej Hrnčiar

PR_NOVINKY_250x115_new.indd   2 20.2.2012   13:43:11

Voľby do NR SR sa konajú 
10. marca od 7.00 do 22.00 
hod. Právo voliť má každý 
občan Slovenskej republi-
ky, ktorý najneskôr v deň 
volieb dovŕšil 18 rokov 
veku s výnimkou vyme-
dzenou v zákone o voľbách 
do NR SR.
Na odovzdávanie hlaso-
vacích lístkov a na sčí-
tanie hlasov je určených 
v meste Prievidza 44 voleb-
ných okrskov a volebných 
miestností. Voličom, kto-
rí sú zapísaní v zozname 
voličov, mesto Prievidza 
doručilo do 14. februára 
oznámenie o čase a mieste 
konania volieb spolu so zo-
znamom kandidátov. Volič, 
ktorý oznámenie a zoznam 
kandidátov nedostal, napr. 
z dôvodu neoznačených 
poštových schránok, si ich 
môže vyzdvihnúť na MsÚ, 
oddelenie evidencie obyva-
teľstva, prízemie, č. dverí 
23.
 
Spôsob voľby
V deň volieb každý volič 
hlasuje osobne, zastúpe-

nie inou osobou nie je prí-
stupné. Volič pri príchode 
do volebnej miestnosti 
preukáže svoju totožnosť 
občianskym preukazom. 
Ak nepredloží občiansky 
preukaz, hlasovanie sa mu 
neumožní.
Po preukázaní totožnosti 
a po zázname v zozna-
moch voličov dostane vo-
lič od okrskovej volebnej 
komisie hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku. Vstúpi 
do osobitného priestoru ur-
čeného na úpravu hlasova-
cích lístkov, kde si vyberie 
hlasovací lístok toho kandi-
dujúceho subjektu, ktorému 
sa rozhodol odovzdať svoj 
hlas. Ak sa volič rozhod-
ne niektorých kandidátov 
uvedených na hlasovacom 
lístku uprednostniť, môže 
zakrúžkovať ich poradové 
čísla, a to najviac u štyroch 
kandidátov. Potom hlaso-
vací lístok vloží do obálky 
a pred okrskovou voleb-
nou komisiou do volebnej 
schránky.
Volič môže požiadať zo zá-
važných, najmä zdravot-

ných dôvodov okrskovú 
komisiu o to, aby mohol 
hlasovať mimo volebnej 
miestnosti do prenosnej 
volebnej schránky, a to len 
v územnom obvode voleb-

ného okrsku, pre ktorý bola 
okrsková volebná komisia 
zriadená.

 
-lp, foto: TASR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhod-
nutím č. 347/2011 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky (NR SR) a určil deň ich konania 
na sobotu 10. marca.

Predčasné parlamentné voľby sa blížia
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A navyše:

Oresi Vám dá viac:

 Najlepšia cena a z nej ešte zľava
Grafi cký návrh pre každého zadarmo

 Oresi predĺžená sedemročná záruka zadarmo
 Jedinečná cenová ponuka značkových spotrebičov
 Predĺžené päťročné záruky na spotrebiče zadarmo
 Neopakovateľná cenová ponuka značkových drezov a príslušenstva
 Predĺžené päťročné záruky na drezy a príslušenstvo zadarmo
 Garancia najnižšej ceny

Porovnajte našu ponuku s konkurenciou! Všetky akcie končia 30. 4. 2012.

Najbližšia predajňa:
PRIEVIDZA, SC KORZO, Nábrežná 1913/5A, 
tel.: +421 463 220 201, +421 463 220 202 

Najväčší predajca kuchýň
v ČR teraz aj na Slovensku!
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SMER – SD
www.strana-smer.sk

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

VO ME ISTOTY
JEDEN HLAS MÔŽE ROZHODNÚŤ

STABILNÁ VLÁDA JE ZÁKLAD
Slovensko musí mať stabilnú vládu, ktorá bude 
môcť štyri roky plniť program pre ľudí. Bez stabi-
lity vlády nezvládneme náročné výzvy.

ŠTÁT MUSÍ ĽUDÍ CHRÁNIŤ
Máme najvyššiu nezamestnanosť a najväčšie 
zdražovanie za posledné roky. Len silný štát vie 
zabojovať za základné istoty ľudí.

NECH BOHATÍ PRISPEJÚ VIAC
Plošné zvýšenie daní zvýšilo ceny. Bohatí to ne-
pocítili. Obráťme to. Nech banky s rekordnými 
ziskami, najväčšie fi rmy a veľmi bohatí jedinci 
prispievajú vyššími daňami.

MLADÝM PRÁCU, 
STARÝM ÚCTU
Budúca vláda musí okamžite prijať konkrétne 
opatrenia na zníženie nezamestnanosti mla-
dých ľudí. Starým ľuďom musí dať perspektívu 
dôstojného prežitia.

ZASTAVIŤ PREPAD ŽIVOTNEJ 
ÚROVNE
Ceny rastú rýchlejšie ako mzdy, životná úroveň 
klesá. Vláda musí obnoviť hospodársky rast, 
podporiť súkromné aj verejné investície, vytvoriť 
podmienky na tvorbu pracovných miest.Robert Fico
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Spomíname
Ako z jeho očí žiarila láska 

a dobrota, tak nám bude chýbať 
do konca života.

5. marca 2012 uplynie 5 rokov, 
čo nás opustil

drahý manžel, otec a starý otec
Jozef Oršula

z Diviak nad Nitricou.
Kto ste ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku.
Manželka a celá rodina 

Priezvisko:

Meno:

Mesto:

Ulica:

Telefón:
 (vyplňte paličkovým písmom)

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


VYUŽITE JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ RIADKOVEJ INZERCIE

Agroporadňa

Uplynulo niekoľko týždňov 
a my sa vám opäť začíname 
prihovárať prostredníc-
tvom našej agroporadne. 
Koncom minulého roka 
sme vám priniesli článok 
venovaný tematike jesen-
ného hnojenia a v krátkos-
ti pripomenuli náš široký 
sortiment tovaru.

Takou knihou, ako je záhra-
da, sa dá listovať po celý rok, 
preto sa mnohí z vás nevedia 
dočkať, kedy pominú posled-
né mrazy a budú môcť ko-
nečne vyraziť do záhrad. Ak 
dovolíte, budeme vám robiť 
pri tom spoločnosť. Pomoc-
nou rukou vám bude naša 
predajňa, ktorá je tu pre vás 
už pätnásty rok. Spoločne 
vynakladáme všetko úsi-
lie, aby sa každý zákazník 
na základe svojich pozitív-
nych skúseností s nami, stal 

naším stálym zákazníkom. 
Absolvujeme školenia, oboz-
namujeme sa s novými prí-
pravkami na trhu, sledujeme 
novinky v oblasti produktov, 
študujeme náučnú literatúru, 
a to všetko preto, aby sme do-
siahli náš cieľ – vašu spokoj-
nosť. Je pravdou, že nie vždy 
udalosti prebehnú tak, ako 
chceme, ale vaša pozornosť, 
milé slovo či žart nám hovo-
ria, že sa poberáme správnym 
smerom. Dovoľte nám teda, 
aby sme vám za vašu trpez-
livosť a vernosť, milí zákaz-
níci, poďakovali. No nielen 
to. Za zmienku určite stojí aj 
váš zmysel pre krásu prírody 
a súdržnosť s ňou. Nie každý 
je schopný vnímať jej stony. 
Počas celého roka sa s láskou 
venujete svojim miláčikom 
z ríše zvierat a v zimnom 
období, kedy vládne chlad 
a mráz, neustále prikrmu-

jete vonkajšie vtáctvo. Je to 
iba náš postreh z poza pultu, 
no je pekné a potrebné ve-
dieť, že je stále medzi nami 
ľudskosť.
Čas je tou najdrahšou veli-
činou, ktorú v živote máme. 
Nestrácajme ho a poďme sa 
spoločne pripraviť na tohto-
ročnú sezónu. S agroporad-
ňou sa budete stretávať pra-
videlne každé dva týždne, 
venovaná bude aktuálnej 
problematike, vašim otáz-
kam, námetom alebo radám, 
o ktoré sa chcete podeliť. 
V tej nasledujúcej sa budeme 
venovať sadbovým zemia-
kom. Všetkým vám prajeme 
veľa zdravia a úspešný rok 
2012.

-kolektív predajne 
záhradkárskych a chovateľských 

potrieb – Agro, foto: agro

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

INZERCIA

Predám jednoizbový byt v Ka-
nianke – lacno. Tel.: 0948 339 335
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, podkrovím, 
garážou aj s prístreškom. 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 po kompletnej rekon-
štrukcii 1-izbový byt v centre mesta 
Prievidza v OV o rozlohe 40 m2 s 
dvomi balkónmi, kúpelňa so spr-
chovým kútom, zariadený novým 
nábytkom (kuchyňa, obývacia časť, 
spálňa), nové elektrospotrebiče, dis-
pozične 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
Predám brojlerové králiky na chov 
aj na mäso. Tel.: 0905 756 546
Predám hydroizolačnú fóliu PT 
PP pásovinu 3000 mm x 4 mm x 25 
mm – 30 prútov, polystyrén 4mm 
x 80 x 100 mm – 100 ks. Tel.: 0915 
186 546
Predám lúpané orechy, strešný no-
sič na Fiat STILO a motorovú pílu 

HUSGUARNA 346 XP A 55. Tel.: 
0911 751 134
Predám dva plyšové koberce 2,5 
x 3,5 m, 2,5 x 0,8 m. Farba: KAKI, 
čierna, biela, turecký vzor. Tel.: 
0948 021 910
Predám staršie, ručne kresané 
hranoly 14 x 15 cm, 4,5 m dlhé – 10 
ks a 5,5 m dlhé – 7 ks. Vhodné ako 
dekoračné drevo. Tel.: 046/ 546 90 
77. Volať po 18.00 hod.
Za symbolickú cenu predám so-
lárny ohrievač, vhodný do záhrad-
ky. Tel.: 046/546 90 77, volať po 
18.00 hod.
Predám kompletnú zadnú nápravu 
z AVIE 31, vhodnú do malotrakto-
ra. Tel.: 046 / 546 90 77, volať po 
18.00 hod.
Predám ZEPTER-VISSELLE in-
framasážny prístroj na pleť, ZEP-
TER hrniec- GRILLER s priemerom 
26 cm. Nepoužívané. Tel.: 0944 
145 702
Predám striebornú líšku – čiapka 
+ golier, 3 elegantné zimné kabáty, 

všetko nové, nenosené – výborný 
stav. Tel.: 0944 145 702
Predám kočík CONECO-TOLE-
DO. Športová časť a vanička farba 
trávová – čierna. Cena 80 €. Po 1 
dieťati. Tel.: 0905 213 681
Predám pozemok v západnej časti 
Prievidze, par. č. 1947, 1948, 2102, 
2103, 2014. Tel.: 0940 702 872
Predám kvalitné foršne – borovica 
a červený smrek. Predám sústruh na 
drevo. Tel.: 046/540 32 13
Predá niekto, alebo daruje staršiu 
funkčnú chladničku? Tel.: 0905 
955 844
Doučím slovenský jazyk a litera-
túru na Monitor a maturitnú skúšku. 
Tel.: 0917 062 443

Vyučujem angličtinu, začiatoční-
kov, pokročilých aj doobeda. Tel.: 
0948 021 910
Kúpim Pionier a moped alebo akú-
koľvek motorku – aj nepojazdnú. 
Tel.: 0918 88 77 42, slape@pobox.sk

Rôzne
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13ARČI/INZERCIA

Karanténna stanica Bojnice, tel. č. 0903 544 164, 0915 868 024 (Lucia Moravčíková)

Útulok sa nachádza na Riečnej ulici v Prievidzi v blízkosti letiska. 

Otvorený je každý deň v týždni, kontakt na tel. č. 046/543 17 64.

JUCKY, cca 4-ročný, bigl, pes

TINKA, cca 6-ročná, kríženec 
nemeckého ovčiaka, sučka

LUJZA a LOTKA, 
cca 8-týždňové, krížence

Sme roztomilé 
šteniatka a máme 
veľkú chuť do 
jedla. Pravdepo-
dobne budeme 
väčšieho vzrastu. 
Momentálne sme 
v náhradnej staros-
tlivosti. Budeme 
vďačné, ak si nás 
zoberie niekto, kto 
nám dá veľa lásky 
a šťastný a pokojný 
domov.

ALEX, 1,5-ročný, kríženec, pes

Som spoločenský 
a veľmi hravý 
psík. Som vhodný 
k starším ľuďom, 
ale aj k deťom.

Som veľmi spolo-
čenský, ale hlav-
ne spoľahlivý na 
stráženie. Vhodný 
som do starostlivej 
rodiny.

BADY, 3-mesačný, kríženec zlatého retrievera, pes BRITA, asi 6-ročná, sučka nemeckého ovčiaka

Stále čakám na 
svojho pôvodného 
majiteľa a snáď aj 
on hľadá mňa. Som 
veľmi poslušná a 
určite mu chýbam. 
Pokiaľ sa neprihlá-
si môj pôvodný 
majiteľ, budem 
oddane strážiť 
nejakú fi rmu alebo 
váš domček.

Som malý ši-
bal, rád sa hrám, 
a preto by som bol 
vhodný pre rovna-
ko aktívneho ma-
jiteľa. Som veľmi 
bystrý a rýchlo sa 
učím. V dospe-
losti budem stred-
ného až väčšieho 
vzrastu.

WOODY, 1,5-ročný, kríženec staforda, brat Bazyho JANKO, 1-ročný, kríženec ratlíka, pes

Som veľmi živý 
psík menšieho 
vzrastu. Rád sa 
hrám a objavujem 
nové veci. Som 
n e k o n f l i k t n e j 
povahy.

Boli sme vyhodení 
a odchytení spolu 
s Bazym. Podobne 
ako on, aj ja som 
pokojnej povahy, 
ale svojím zov-
ňajškom budím 
rešpekt, a preto 
budem dobrým 
strážcom ako môj 
brat. Môžeme byť 
aj spolu.

Som veľmi spolo-
čenská, poslušná 
a čistotná. Som 
prítulná, ale bola 
by som vhodná aj 
na stráženie.

BAZY, 1,5-ročný, kríženec staforda, brat Woodyho FARAH, 4-mesačná, kríženec, sučka

Som tempera-
mentná, vhodná aj 
k deťom. Hodím sa 
skôr do rodinného 
domu.

Som milý a po-
kojný psík, takže 
kľudne môžem 
robiť spoločnosť 
aj starším ľuďom. 
Mohol by som byť 
aj vhodný ochran-
ca rodinného domu 
a môjho majiteľa.

BILLY, 8-mesačný, kríženec jack russel teriéra

Som veselá a veľ-
mi hravá. Som 
vhodná do ro-
dinného domu, 
k torý budem 
poctivo strážiť 
a ochraňovať. 

KAJA, 1-ročná, kríženec špica, sučka

Som veľmi milý, 
poslušný a ne-
konfl iktný. Som 
vhodný k deťom aj 
k starším ľuďom. 
Hodím sa do bytu, 
ale aj do rodinného 
domu.

„Najmä v čase po vianočných sviatkoch tu býva veľa psí-
kov,“ oznamuje nám pani   počas návštevy mojich kamarátov 

v útulku. Mne však nejde do hlavy, ako je to možné. „Ľudia si 
vezmú psíka, ale mnohí si poriadne nezvážia, či mu dokážu po-
skytnúť taký domov, aký si zaslúži. Neuvážené adopcie často vedú 

k tomu, že sa psíkovia opäť dostávajú na ulicu alebo naspäť do útulkov, 
čo ešte viac zraní ich dušičku,“ objasňuje. To je strašné, ale veď my toho tak 

veľa nepotrebujeme – pomyslím si. Pani z útulku však preruší moje myšlienky 
a pokračuje: „Psík je živá bytosť, nie hračka. Potrebuje veľa lásky, kvalitnú stravu, 
veterinárnu starostlivosť a stabilný domov. Psíkovia sa často dožívajú aj 15 rokov 
a ľudia musia byť pripravení postarať sa o nich po celý tento čas.“ Ako to tak počúvam, 
uvedomujem si, že je toho skutočne dosť, čo potrebujeme, a ja som rád, že to všetko 
mám. Kiež by to dostali aj moji kamaráti. Bol by som rád, keby každý našiel svoje 
šťastie – milujúcich a starostlivých majiteľov. Jednoducho, krásny a spokojný domov.
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V Dome kultúry v Prievidzi 
sa uskutočnilo vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov, 
trénerov, funkcionárov a ko-
lektívov okresu a mesta Prie-
vidza za rok 2011, spojené 

s udelením ceny Fair-play. 
Podujatie tradične organizuje 
Olympijský klub Prievidza 
v spolupráci s mestami Prie-
vidza, Handlová, Nováky, 
Bojnice a ďalšími partnermi. 

Hlavnú cenu športovkyňa 
roka 2011 v okrese Prie-
vidza získala 19-ročná Lucia 
Mištinová. Sympatická no-
vácka rýchlostná kanoistka 
dosiahla vlani viacero kvalit-
ných výsledkov. Vyčnievali 
z nich semifi nálové účasti 
na majstrovstvách Európy 
do 23 rokov, ktoré sa konali 
v lete v chorvátskom Záhre-
be. V K1 na 1 000 m skonči-
la Mištinová pätnásta, v K2 
na polovičnej trati šestnásta. 

Prekvapená víťazka
Samotnú kajakárku ocene-
nie športovec roka na hornej 
Nitre príjemne prekvapilo. 
„Minulá sezóna mi nevy-
šla podľa predstáv, vôbec 
som niečo také nečakala, 
som príjemne prekvapená 
a potešená. Toto ocenenie 
je pre mňa motiváciou a vý-
zvou do budúcna, aby som 
sa neustále zlepšovala,“ pre-
zradila mladá Nováčanka. 
V hlavnej kategórii dospe-
lých jednotlivcov boli ďa-
lej ocenení: cyklisti Milan 
Barényi, Pavol Polievka 
(obaja KCK Trek Oslany), 
basketbalisti Peter Pipíška 

(BC Prievidza), Róbert Jány 
(MBK Handlová), karatistka 
Dominika Šalamonová (KK 
Prievidza FKŠ), hádzanár 
Ľubomír Jadroň (Kúpele 
Bojnice), volejbalista Peter 
Varga (Stavbár Prievidza) 
a rýchlostný kanoista Miro-
slav Zaťko (KRK Nováky).
V kategórii mládežníckych 
jednotlivcov si ocenenia 
prevzali: rýchlostní kanoisti 
Patrícia Drienovská, Jakub 
Ďuriš, Michal Ďuriš, Denis 
Myšák, Nikola Zatlkajová 
(KRK Nováky), karatistky 
Nina Chovancová, Barbo-
ra Novotná (KK Prievidza 
FKŠ), vodný pólista Samu-
el Baláž (NCHZ Nováky), 
bežecká lyžiarka Barbora 
Klementová (KL Nováky), 
džudista Štefan Matiaš (TJ 
Sokol Prievidza). V najmlad-
šej kategórii sa talentom roka 
stala bežecká lyžiarka Lucia 
Matušková (KL Nováky).

Kolektívy,
tréneri, funkcionári
V kategórii seniorských 
kolektívov bola ocenená 
trojica extraligových druž-
stiev – basketbalové tímy 
BC Prievidza, MBK Han-
dlová a vodní pólisti KVP 
NCHZ Nováky. Z mládež-
níckych tímov na pódium 

vystúpili zástupcovia vod-
nopólových kadetov NCHZ 
Nováky a starších dorasten-
cov Hádzanárskeho klubu 
Kúpele Bojnice. Za najúspeš-
nejších trénerov mládeže 
v Prievidzskom okrese za rok 
2011 organizátori podujatia 
vyhlásili: Ľubomíra Haga-
ru z Klubu rýchlostnej ka-
noistiky Nováky, Martina 
Ryšavého z TK Baník Prie-
vidza a Františka Klementa 
z Klubu lyžiarov Nováky. 
Pri príležitosti životných 
jubileí si z funkcionárov 
športových klubov ocenenia 
prevzali: Arpád Tarnóczy, 
Anton Špeťko, Jozef Dadík 
(všetci Olympijský klub Prie-
vidza), Stanislav Šimko (TK 
Tenis Centrum Bojnice), Ján 
Martina (OblFZ Prievidza), 
Vladislav Krasický (KRK 
Nováky), Ondrej Tóth (KRK 
Nováky) a Ján Rajcigel (HK 
Kúpele Bojnice).

Zvláštne ocenenia, 
cena Fair-play
Zvláštne ocenenia za výraz-
ný prínos v športe či dlhoroč-
nú prácu v športovej oblasti 
si prevzali: Eduard Straka 
z Atletického klubu Handlo-
vá, Robert Šuník z FC Baník 
Horná Nitra, Jozef Tonhau-
ser, Imrich Weisz z MBK 

Handlová. Rovnakú cenu 
udelili aj MBK Handlová, 
ktorý oslávil 70. výročie 
svojej existencie a Základnej 
škole Kanianka za vzornú 
organizáciu Behu olympij-
ského dňa. Cenu Fair-play 
za celoživotné pôsobenie 
v duchu fair-play si prevzal 
pedagóg a basketbalový tré-
ner Ján Pavlák.

Ocenenia mesta
V rámci podujatia ocenilo 
svojich najlepších špor-
tovcov a trénerov aj mesto 
Prievidza. V kategórii do-
spelých jednotlivcov bol vy-
hodnotený ako najúspešnejší 
športovec Michal Hromek, 
stále aktuálny majster Eu-
rópy v kickboxe. Najlepším 
trénerom sa stal jeho kouč 
Vladimír Idranyi. Ocenenie 
najlepší mládežník si prevza-
la basketbalová nádej Ma-
rek Mäsiar. Najúspešnejším 
družstvom Prievidze boli 
majstri Slovenska – starší 
žiaci BC Prievidza mládež. 
Za organizovanie bejzbalo-
vých a basketbalových kem-
pov na hornej Nitre zvláštne 
ocenenie mesta Prievidza 
získala nadácia Good sports 
Slovakia. 

-Branislav Bucák, foto: Ivan Valko

Lucia Mištinová, novácka rýchlostná kanoistka, sa stala najúspešnejšou športovkyňou 
za rok 2011 v okrese Prievidza. Na vyhlásení najúspešnejších športovcov, trénerov, 
funkcionárov a kolektívov si ceny prevzalo 48 jednotlivcov a kolektívov.

Mištinová novou kráľovnou športu na hornej Nitre

Novácka rýchlostná kanoistka Lucia Mištinová na oceňovaní.

Výsledky TJ Sokol Prie-
vidza, kat. mladších žiakov 
a žiačok: 1. Denis Škultéty 
(do 34 kg), 1. Veronika Hu-
majová (do 57 kg), 2. Domi-
nika Humajová (do 57 kg), 5. 
Nikolas Karásek (do 38 kg). 

Kategória starších žiakov 
a žiačok: 1. Peter Volkov (do 
42 kg), 1. Patrick Reis (do 66 
kg), 2. Ján Matiaš (do 55 kg), 
3. Miroslav Hýll (do 50 kg).
 

-ľš, foto: archív autora

V Martine sa uskutočnili majstrovstvá stredoslovenského regiónu v džude mladších 
a starších žiakov a žiačok. Na tomto turnaji TJ Sokol Prievidza reprezentovalo osem 
pretekárov a sedem z nich si vybojovalo medailové umiestnenie.

Štyri tituly pre džudistov TJ Sokol

Kupón

ZĽAVA 20 %20 %
na všetky skipasy
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15FUTBAL

Hornonitrianski futba-
listi prehrali v príprave 
so Žilinou U19, remizovali 
s Novákmi a vysoko zvíťa-
zili nad Slažanmi.

Po zápasoch, v ktorých 
futbalisti FC Baník Horná 
Nitra rozstrieľali svojich sú-
perov (Beladice 7:1, Led. 
Vieska 5:0), prišli v prípra-
ve po streleckej stránke aj 
slabšie zápasy. Pri prehre 
proti žilinskej devätnástke 
Hornonitrania nestrelili ani 
gól, v Novákoch skórovali 
len raz, čo stačilo na remí-
zový rezultát.
„Hneď od začiatku súboja 
proti Žiline U19 nám bolo 
jasné, že sme narazili na sú-
pera, ktorý si uvedomuje 
svoje kvality.  Dokázali sme 
sa s tým vyrovnať, vytvoriť 
si vlastné príležitosti, kto-
ré sme však nepremenili. 
Od striedajúcich hráčov 
som očakával vyššiu kva-
litu. V Novákoch na nás 
domáci vyrukovali s tvr-
dou hrou a hneď v prvých 
minútach sme dostali gól. 
Po celý zápas sme však mali 
hernú prevahu,“ opísal dva 
prípravné súboje tréner mu-
žov FC Baník Horná Nitra 
Dušan Uškovič.
V ďalšom zápase už na-
šli Hornonitrania stratenú 
streleckú mušku a na bránu 
Slažian spustili doslova gó-
lostroj. Účastník prvej trie-
dy Oblastného futbalového 
zväzu Nitra sa neraz len pri-
zeral pekným akciám FC 
Baník s gólovou koncovkou. 
V druhom polčase strelili 
Hornonitrania do brány Sla-
žian osem „kúskov“ a celko-
vo vsietili až dvanásť gólov.

Prípravne zápasy:
MŠK Žilina U19 – FC Ba-
ník 2:0 (1:0)
Nováky – FC Baník 1:1 
(1:0), Matuškovič.
FC Baník – Slažany 12:0 
(4:0), Belák 3, Brestovanský 
3, Jantoška 2, Frimmel, Pe-
kár, Bugár, Bublák.

FC Baník v príprave

Prečo ste sa rozhodli usporiadať 
ples futbalového klubu?
Pre mňa bol FutBál akousi nad-
stavbou našej športovej činnosti. 
Na podujatí sa mohli naši partneri, 
futbalisti, fanúšikovia futbalu bliž-
šie spoznať a upevniť vzájomné 
vzťahy. 

Splnil prvý reprezentačný ples 
FC Baník Horná Nitra svoj cieľ?
Splnil, keďže boli hostia podľa 

ich reakcií spokojní a podarilo sa 
nám zarobil fi nančné prostriedky 
pre mládež v klube. 

Ako ste spokojný s výsledkom 
dražby dresov?
Som veľmi spokojný. Na slovenské 
pomery sme dokázali vydražiť tri 
dresy za solídnu sumu – takmer 
štyritisíc eur. Tieto peniaze pôjdu, 
ako som už spomenul, na podporu 
mládežníckeho futbalu v našom 

klube, čiže tam, kde ich veľmi 
potrebujeme. 

Prekvapil vás prezident SFZ Ján 
Kováčik tým, že vydražil dres 
Martina Škrtela takou vysokou 
sumou?
Neprekvapil. Svojím prístupom 
ukázal, že si váži Martina ako 
futbalistu a človeka. 

Ako myšlienku organizovania 

plesu prijali samotní futbalisti? 
Bola to pre nich povinná akcia?
Všetci dostali pozvánku a prišli 
štyria. Verím, že o rok to bude 
minimálne dvojnásobok. Určite 
budeme pokračovať v organizova-
ní plesu aj v ďalších rokoch, keď-
že chceme dať príležitosť našim 
partnerom stretnúť sa a zabaviť 
sa v príjemnej atmosfére.
 

-jč, bb

Päť otázok Robertovi Šuníkovi, prezidentovi FC Baník Horná Nitra

Približne stovka hostí sa 
stretla na FutBále – na pr-
vom plese FC Baník Horná 
Nitra, ktorý sa uskutočnil 
v Dome kultúry mesta Han-
dlová. Medzi zabávajúcimi 
nechýbali futbalisti, funk-
cionári hornonitrianskeho 
klubu, jeho partneri, fanú-
šikovia či milovníci futbalu. 
Na ples do Handlovej prišiel 
aj prezident Slovenského fut-
balového zväzu Ján Kováčik 
a primátorka Prievidze Ka-
tarína Macháčková.
„Nálada bola vynikajúca, 
z plesu som mala výborne 
pocity. Bolo tu cítiť nielen 
spoločenského, ale aj špor-
tového ducha. Stretlo sa 
tu v priateľskej atmosfére 
veľa ľudí, ktorí majú blízko 
k športu,“ prezradila prie-
vidzská primátorka. Tá sa 
na plese, ktorý organizoval 
futbalový klub, zúčastnila 
prvýkrát.

Bohatý program
Pre hostí bol pripravený bo-
hatý program. O zábavu sa 
postarali aj dvojníci skupín 
Abba, Beatles, Robbieho 
Wiliamsa či vystúpenie Di-
vadla pri kolkárni, ktorého 
členovia zabávali hostí bláz-
nivými scénkami. Program 
spestrila aj tombola, vystúpe-
nie tanečnej skupiny Volcano 
a taktiež spev Ivany Ková-
čovej. Finalistka Slovensko 
hľadá Superstar 3 najprv 

zaspievala niekoľko piesní 
v hlavnej sále a pre veľký 
záujem pridala ešte ďalšie 
pesničky.
„Bola to vydarená akcia. 
Cítil som sa na plese veľmi 
dobre, uvoľnene, pretože 
sa v Handlovej zišla veľmi 
dobrá spoločnosť,“ zdupľoval 
primátorkine slová Rasti-
slav Kubovič, podnikateľ 
z Nedožier-Brezian, ktorý 
patrí k partnerom FC Baník 
Horná Nitra.
„V minulosti som futbal sle-
doval len tak z diaľky, ale te-
raz mám k nemu bližšie, keď-
že v hornonitrianskom klube 
začal hrávať môj šesťročný 
syn. Myšlienky prezidenta 
klubu Roberta Šuníka sa mi 
páčili, a tak som sa rozhodol 
byť nápomocný v plnení jeho 
odvážnych zámerov. Prajem 
mu, aby vydržal a vytiahol 
futbal v regióne čo najvyš-
šie,“ povedal majiteľ šport-
motela Raketa.
 
Dražba dresov 
V rámci večera sa dražili 
podpísané dresy futbalo-
vých hviezd z anglického 
Liverpoolu – Luisa Suaréza, 
Stevena Gerrarda a Marti-
na Škrtela. Dres Suaréza sa 
vydražil za sumu 280 eur, 
za dres Gerrarda zaplatil jeho 
nový majiteľ 1 150 eur a dres 
rodáka z Ráztočna, Martina 
Škrtela, získal sám prezident 
Slovenského futbalového 

zväzu Ján Kováčik za 2 500 
eur. Najvyšší predstaviteľ 
slovenského futbalu na plese 
priznal, že sa na hornej Nitre 
cíti veľmi dobre.
„Tam,  kde sa futbalu darí 
a kde má žičlivé prostredie, 
sa rád vraciam. Platí to aj 
o hornej Nitre. Oceňujem 
snahy Roberta Šuníka o po-
zdvihnutie futbalu v regióne,“ 
povedal Ján Kováčik, ktorý 

na podobnom plese nie je 
po prvýkrát. „Kluby uspo-
radúvajú plesy, ale tento bol 
v niečom výnimočný. Nielen 
kreatívnym názvom FutBál, 
ale aj príjemným prostredím 
a skvelým programom,“ oce-
nil snahu organizátorov Ján 
Kováčik. Robert Šuník, pre-
zident FC Baník Horná Nitra, 
sa netají tým, že by rád klub 
v najbližších rokoch vyšvi-

hol medzi futbalovú elitu. 
Ako splniteľný cieľ to vidí aj 
prezident Slovenského futba-
lového zväzu.
„Myslím si, že tri roky bude 
FC Baník postupovať zo sú-
ťaže do súťaže, a potom bude 
záležať na tom, aké bude mať 
klub zázemie,“ dodal Ján 
Kováčik.

-jč, bb, foto: jč

„Bol to jeden z najlepším plesov tejto sezóny,“ aj také boli reakcie niektorých hostí na prvom plese FC Baník Horná Nitra s názvom FutBál. 
Okrem dobrej zábavy a bohatého programu nechýbala ani tombola, či dražba dresov futbalových hviezd anglického FC Liverpool.

Prezident SFZ Kováčik si na FutBále vydražil dres Škrtela

Prezident SFZ Ján Kováčik (s mikrofónom) si vydražil podpísaný dres Škrtela za 2 500 eur.
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novinky16 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 14. 3. 2012 
na adresu redakcie: 14 press, spol.
s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 
Troch výhercov odmení novootvorená
LEKÁREŇ Na námestí v Prievidzi.

Výhercami krížovky z č. 2 sa stali: Má-
ria Šulíková z Kanianky, Anna Macová 
z Prievidze, Mária Verčeková z Prievidze.
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!

14. marca 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 

Čínske príslovie: Ak môžete človeka naučiť TAJNIČKA
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lesklý  
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ryba       as   
chrupu    

N
PD

 0
09

8/
12

N
PD

 0
09

9/
12

N
PD

 0
10

0/
12

N
PD

 0
10

1/
12

N
PD

 0
10

2/
12


