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ŠPORT – STRANA 15

Najproduktívnejší
hráč súťaže
Igorovi Kaiklovi hokej opäť naplno 
chutí. Ak sa mu budú vyhýbať zdravotné 
problémy, rád by nastupoval v drese 
MŠHK ešte niekoľko sezón.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 4

Jeden svet

Festival dokumentárnych fi lmov 
prináša príbehy, ktoré nie sú 
súčasťou našej každodennej reality – 
dôkazy o našej spoluzodpovednosti 
za situácie v iných častiach sveta.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 3

Rozšírili rady 
darcov
Valentínska kvapka krvi je jednou 
z celoslovenských kampaní zameraných 
nielen na osvetu, ale predovšetkým 
na získavanie ďalších darcov.

KULTÚRA – STRANA 11

Oslavuje 
deväťdesiatku
Z historických zápisov je zrejmé, že v okrese 
Prievidza vtedajší predstavení veľmi pružne 
reagovali na povinnosť zriadenia verejných 
knižníc. Stalo sa tak už v roku 1922.

číslo 05/2012 – ročník IV.www.14press.sk
51 800 kusovDvojtýždenník

Poďme
si upratať mesto

SPRAVODAJSTVO – STRANA 3 

Posledný marcový deň tohto roku vyhlásila primátorka Prievidze 
Katarína Macháčková jarné upratovanie mesta. Spolu s poslancami 
jednotlivých obvodov preto vyzýva obyvateľov k aktivite, aby 
spoločnými silami urobili Prievidzu krajšou.
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10. 2.
  Pracovná porada o fi nancovaní Centra voľného času Spek-
trum Prievidza,

  informatívne stretnutie s Martinom Dadom, dekanom 
rímskokatolíckej cirkvi, zamerané na aktuálne problémy 
v meste,

  oceňovanie športovcov pri príležitosti vyhlásenia najúspeš-
nejších športovcov, športových kolektívov a funkcionárov 
športu v meste Prievidza za rok 2011, ktoré sa konalo 
v KaSS v Prievidzi.

11. 2. (sobota)
  Vykonanie obradu individuálneho vítania do života nového 
obyvateľa mesta.

13. 2.
  Pracovné stretnutie s poslankyňou K. Čičmancovou k aktu-
álnym problémom VO č. VI – mestskej časti Malá Lehôtka,

  informatívne stretnutie so zástupcom stavebnej spoločnosti 
Priemstav, a. s., k otázke majetkovo-právneho usporiadania 
pozemkov a k výstavbe nájomných bytov,

  stránkový deň primátorky mesta, na ktorom sa zúčastnilo 
8 obyvateľov mesta Prievidza.

14. 2.
  Rokovanie Združenia miest a obcí hornej Nitry na MsÚ 
v Bojniciach,

  vedenie rokovania MsR.
15. 2.

  Stretnutie s vedúcou odboru školstva a starostlivosti o ob-
čana a rokovanie o ďalšom fi nancovaní Centra voľného 
času Spektrum,

  stretnutie s riaditeľkou KaSS k plánovaným kultúrnym 
akciám v mesiacoch február – marec 2012,

  tlačová beseda na tému Hodnotenie samosprávnych opatrení 
za obdobie október – december 2011,

  osobná návšteva a gratulácia pri príležitosti 65. výročia 
sobáša – „železnej svadby“ u manželov Hanky a Karola 
Mikulášovcov.

16. 2.
  Rokovanie s konateľom spoločnosti SMMP, s. r. o., a spo-
ločnosti PD Invest, s. r. o., o problematike výšky nájmu 
za prenájom majetku mesta a riešenie racionalizácie vý-
davkov dcérskej spoločnosti PD Invest, s. r. o.,

  stretnutie s pracovníčkou právnej kancelárie k pripravova-
ným majetkovo-právnym prevodom, ktoré boli súčasťou 
programu MsZ dňa 28. 2.,

  stretnutie s referentkou obchodu a cestovného ruchu k prí-
prave a plánovaniu jarmokov v roku 2012.

17. 2.
  Zvolanie a vedenie zasadnutia krízového štábu v dôsledku 
kalamitnej situácie na cestách a chodníkoch a riešenie 
opatrení zimnej údržby komunikácií,

  stretnutie s predsedom predstavenstva PTH, a. s., a rokova-
nie na tému úhrady nájomného za majetok mesta užívaný 
spoločnosťou PTH, a. s.,

  pokračovanie zasadnutia krízového štábu v dôsledku 
kalamitnej situácie na cestách a chodníkoch a návrh ope-
ratívnych riešení pre zmiernenie situácie,

  účasť na výročnej členskej schôdzi, tzv. batôžkovej orga-
nizovanej Denným centrom Necpaly.

18. 2. (sobota)
  Účasť na prvom futbalovom bále s názvom FutBál v MsDK 
Handlová, organizovaným FC Baník Horná Nitra.

20. 2.
  Pracovné stretnutie s vedúcim právnej kancelárie k aktu-
álnym právnym problémom na oddelení a v meste,

  stretnutie so zástupcami Mládežníckeho basketbalového 
klubu a rokovanie o otázke podpory pri príležitosti návštevy 
partnerského mesta – Valjevo (Srbsko),

  stránkový deň primátorky mesta, na ktorom sa zúčastnilo 
7 obyvateľov mesta Prievidza.

21. 2.
  Pracovné stretnutie s vedúcim ekonomického oddelenia 
k aktuálnym problémom fi nancovania potrieb samosprávy 
a jej povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,

  stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta a rokovanie o kon-
trole, vykonávanej v spoločnosti SAD Prievidza, a. s., 
v súvislosti s nákladmi na MHD, t. j. výkonmi vo verejnom 
záujme.

22. 2.
  Rokovanie so štatutárnymi zástupcami spoločnosti TE-
ZAS, s. r. o., o problematike prevádzkovania kompostárne, 
vytvorenia nových hrobových miest na cintoríne a k pre-
vádzkovaniu skládky komunálneho odpadu pre mesto,

  vedenie rokovania MsR.

február 2012
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Predstavujeme
Ružena Dlábiková,
poslankyňa volebného obvodu č. 3

Pochádza z Čiech, kde bývali jej 
slovenskí rodičia, ktorí tam išli 
po vojne pracovať. V šesťdesiatych 
rokoch sa časť rodiny presťaho-
vala do Prievidze. Základnú školu 
a gymnázium absolvovala v Če-
chách, promovala na Farmaceutickej 
fakulte UK v Bratislave. V roku 
1974 sa zamestnala vo VÚP v No-

vákoch, kde bola nekompromisným 
ochrancom životného prostredia, 
sledovala opatrenia na odsírenie 
emisií a koncentrácie arzénu v pôde, 
vo vode, atď. Po materskej dovolenke 
v roku 1976 začala pracovať vo svo-
jom odbore v lekárni v Nitrian-
skom Pravne pod vedením PhMr. 
Schleicherdtovej. Po troch rokoch sa 
presunula v tom čase do najnovšej 
a najmodernejšej lekárne v Prie-
vidzi pod vedením PhMr. Šimka. 
Tu odborne dorástla a po dvoch 
atestáciách a rôznych školeniach sa 
po roku 1989 stala vedúcou lekárne. 
V roku 1996 si otvorila súkromnú 
lekáreň v nebytových priestoroch 
v bytovke. Postupne spoločne s rodi-
nou vybudovali lekáreň Ruža spolu 
s ambulanciami v peknej modernej 
budove. Je vydatá, má dospelého 
ženatého syna, ktorý tiež podniká 
a hrá v bojnickej rockovej kapele.
Ako sama vraví, jej relaxom je zá-
hrada vo Veľkej Lehôtke, skalničky, 
bylinky a kvety. Z aktivít nechýba 
turistika, poznávanie prírody a ne-
ustále učenie sa z nej. Má rada ľudí, 
je voči nim empatická, čo vychádza 
aj z jej profesie. „I to je možno dôvo-

dom k tomu, že mi dali obyvatelia – 
voliči dôveru,“ zamýšľa sa.

Vízie
Je členkou Komisie starostlivosti 
o obyvateľa a Bytovej rady. „Verte 
mi, že sa snažím pre Zapotôčky, 
teda tretí volebný obvod, urobiť čo 
najviac,“ hovorí Ružena Dlábiko-
vá a pokračuje, „máme v progra-
me v prvej etape 90 parkovacích 
miest, plánom je obnoviť ihriská 
pre mládež, aby športovala. Žijem 
s problémami škôl či na Ul. Šafárika, 
v materskej škole na Ul. Závodnika 
a ďalších. Náš volebný výbor zasadá 
pravidelne každý druhý utorok v me-
siaci. Konkrétnejšie informácie mô-
žete získať aj na nástenke pri vstupe 
do veľkopredajne na Zapotôčkoch. 
Je pravda, že všetko je podmiene-
né fi nanciami. Momentálne máme 
v meste ťažkú situáciu, peňazí bude 
menej. Napriek tomu verím, že naše 
zastupiteľstvo, pracovníci i vedenie 
mesta spoločne s obyvateľmi aj túto 
situáciu zvládne.“

-vrb, foto: archív msu

Pre neobvyklú snehovú nádielku 
a následné problémy so zjazdnosťou 
ciest, na mnohých miestach i nemož-
nosti parkovať, zasadol 17. 2. krízový 
štáb v Prievidzi. Na odpratávaní sne-
hu sa podieľala spoločnosť TEZAS, 
s. r. o., so všetkou dostupnou techni-
kou, čo však pre operatívne riešenie 
situácie nestačilo. Mesto oslovilo aj 
súkromnú spoločnosť, za pomoci kto-
rej sa sneh nakladal na autá a vyvážal 
na voľné priestranstvá. Do prác boli 
zapojení verejnoprospešní pracovní-
ci a cez výzvy mestského rozhlasu 
i obyvatelia. Maximálnu súčinnosť 
operatívne prejavili aj príslušníci 
mestskej polície. Tí v najrizikovej-
ších lokalitách riešili požiadavky 
rýchleho odpratania vozidiel, aby 
boli sprístupnené odhrabávacím me-
chanizmom. Mesto na odstránenie 
snehovej kalamity vynaložilo pro-
striedky vo výške asi 37-tisíc eur, 
ktoré čerpalo z rezervného fondu.

-vrb, foto: Ivan Valko

Z dôvodu nevyhnutnosti odstránenia snehovej kalamitnej situácie v minulom mesiaci bolo vedenie 
Prievidze nútené čerpať prostriedky z rezervného fondu.

Mesto pre kalamitu otvorilo rezervy

Samosprávy dostávajú fi nancie 
v závislosti od počtu obyvate-
ľov, koefi cient ich pridelenia sa 
mení pri určených hraniciach. 
Pokles fi nancií, ktoré mesto do-
stáva z podielových daní, je za-
príčinený poklesom obyvateľov 
pod 50-tisíc. Radnica sa snaží 
dokázať, že Štatistický úrad ne-
evidoval osem obyvateľov, kto-
rých mesto riadne zaregistrovalo, 
čo znamená, že malo mať k 1. 1. 
2011 evidovaných spolu 50 002 
obyvateľov. Podľa Štatistického 

úradu ku koncu roka 2010 poklesol 
počet obyvateľov s trvalým poby-
tom v Prievidzi na 49 994. Mesto 
však v súčasnosti poukazuje na to, 
že ku koncu roka 2010 nechýbalo 
do počtu 50-tisíc šesť obyvateľov, 
ale, naopak, ich malo o osem viac. 
Dôvodom rozdielu v štatistických 
údajoch je to, že najmenej sedem 
obyvateľov v Detskom domove 
na Ulici Š. Závodníka a jeden 
v zariadení pre seniorov v Prie-
vidzi boli do evidencie registro-
vaní s účinnosťou od 30. 12. 2010, 

ale Štatistický úrad ich vo svojich 
podkladoch vedie až s účinnosťou
k 1. 1. 2011. Po snahe o vysvet-
lenie síce Štatistický úrad túto 
skutočnosť potvrdzuje, ale v no-
vom potvrdení rozlišuje stav počtu 
obyvateľov k 1. 1. 2011 a stav v deň 
1. 1. 2011. To je postup, ktorý 
podľa právneho názoru mesta 
Prievidza nemá oporu v žiadnej 
právnej norme. Rozhodnutie o tom, 
ktorý údaj pre potreby rozdeľo-
vania podielu na výnose z dane 
z príjmu fyzických osôb obciam 
použije, necháva Štatistický úrad 
na Ministerstvo fi nancií SR.

-vrb

Pre rozdiel v štatistickej evidencii mestu reálne hrozí, že príde 
o 600-tisíc eur, s ktorými v rozpočte vedenie rátalo. Táto skutočnosť 
znamená otvorenie všetkých rozpočtových kapitol a krátenie fi nancií.

Prievidza bude škrtať
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Na Slovensku sa v priemere 
ročne spotrebuje 180-tisíc 
transfúznych jednotiek krvi. 
Zachraňujú životy pacientom 
pri operáciách, po úrazoch, 
pri liečbe nádorových ocho-
rení, leukémie, krvných po-
rúch a ďalších. Valentínska 
kvapka krvi je jednou z celo-
slovenských kampaní zame-
raných nielen na osvetu, ale 
predovšetkým na získavanie 
ďalších darcov. V Prievidzi 
prišlo dopoludnia na Popol-
covú stredu do priestorov za-

sadačky prednostu mestské-
ho úradu 48 darcov. Z nich 
bolo trinásť, teda niečo viac 
ako štvrtina, prvodarcov.

Eva Janíková: Synovia ma 
inšpirovali, preto som sa roz-
hodla dnes prvýkrát darovať 
krv a som veľmi rada, že som 
to urobila. Určite budem po-
kračovať. Vedomie pomoci 
je silnou motiváciou. 
Július Urík: Toto bol môj 
85. odber. Som držiteľ dia-
mantovej plakety doktora 

Jánskeho. Z darovania krvi 
mám dobrý pocit. Sme už 
v tomto smere dobrá partia 
a cítim spolupatričnosť. V ro-
dine sa z darcovstva stala už 
tradícia.

-vrb, foto: autorka

Do 9. marca trvala už sedemnásta celoslovenská kampaň 
Valentínska kvapka krvi, ktorá sa tentoraz konala 
za podpory hercov Kristíny Svarinskej a Juraja Ďuriša. 
V Prievidzi rozšírila rady o trinásť prvodarcov.

Rozšírili rady darcov

Aj keď darcov pribúda, 

krvi, ktorá sa nedá ničím 

nahradiť, je stále málo. Ak 

vás podobné akcie inšpi-

rovali, ale nie ste si istí, či 

môžete krv darovať, tu sú 

základné predpoklady:

 vek od 18 do 65 rokov,

 telesná hmotnosť mini-

málne 50 kg,

 nesmiete byť nosičom 

vírusu HIV,

 nemôžete byť po prekona-

ní vírusu žltačky typu B a C,

 nesmiete trpieť na závažné 

a chronické ochorenia.

Muži môžu darovať krv 

po troch mesiacoch od po-

sledného odberu, ženy 

po štyroch. Tu navyše nie 

je vhodné darcovstvo 

v čase menštruácie či krát-

ko pred a po nej.

Predpoklady 
k darovaniu

Prievidžania si iste živo 
spomínajú na vlaňajší apríl, 
kedy bolo vyhlásené veľké 
upratovanie mesta s obrov-
ským úspechom. Obyvatelia 
sa chopili nástrojov, počasie 
prialo, tak nič nebránilo tomu, 
aby ulice i dvory vyčistili 
a skrášlili. Odpad odvážali 
nákladné autá a spolu bolo 
takýchto výjazdov dvadsať-
šesť. Vo fúrach sa nachádzali 
predovšetkým konáre a lístie. 
Zmiešaný komunálny odpad 
s hmotnosťou 3,2 tony zviezli 
na skládku. Aj z týchto úda-
jov vidno, že obyvateľom 
záleží na svojom meste, čo 
môžu tento rok opäť potvrdiť. 
Primátorka mesta Prievidza 
a poslanci mestského zastu-
piteľstva pozývajú a zároveň 
vyzývajú obyvateľov, spo-
ločenstvá vlastníkov bytov, 
podnikateľské subjekty, 
prevádzkovateľov podnikov 
a objektov na veľké jarné 
upratovanie v sobotu 31. mar-
ca od 8.00 do 12.00 hodiny. 
Odpad z vyhrabávania a za-
metania vo dvoroch medzi 
obytnými domami a na chod-
níkoch pred rodinnými do-
mami bude odvážať tak ako 
vlani spoločnosť TEZAS, 

s. r. o., Prievidza – partner 
jarného upratovania. Odvoz 
bude koordinovať Zelená 
linka, číslo telefónu 046/542 
38 73, na ktorú treba hlásiť 
miesto uloženia odpadu. Zá-
roveň upozorňujeme obyva-
teľov, že akcia sa nevzťahuje 
na veľkoobjemový a veľko-
rozmerný odpad. Vedenie 

mesta sa teší na každého 
dobrovoľníka s cieľom uro-
biť Prievidzu krajšou. Ka-
tarína Macháčková, primá-
torka mesta, a poslanci MsZ 
v Prievidzi vopred ďakujú 
všetkým, ktorí sa do uprato-
vania zapoja.

-vrb, foto: autorka

Vedenie Prievidze verí, že tak, ako v minulom roku i teraz sa obyvatelia zapoja 
do jarného upratovania vyhláseného na 31. marca.

Výzva k jarnému upratovaniu
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Centrum voľného času 
Spektrum Prievidza pripra-
vilo v tomto školskom roku 
štvorkolovú súťaž žiakov zá-
kladných škôl pod názvom 
Štvorlístok. Jednotlivé kolá 
zahŕňajú tieto „disciplíny“: 
výtvarnú, tanečnú, literárnu 
a spev populárnej piesne. Zá-
verečné vyhodnotenie so za-
ujímavým programom bude 
25. mája 2012.

Predposledný februárový 
utorok sa uskutočnila spe-
vácka časť súťaže. „Výkony 
zúčastnených detí boli nesku-
točne dobré a naozaj sa ťažko 
rozhodovalo,“ povedala jedna 
z porotcov Helena Píšová. 
I to bol dôvod, prečo dospeli 
hodnotiaci k jednoznačnému 
rozhodnutiu udeliť viac miest:
1. miesto: Barbora Piešová, 
ZŠ Mariánska, Júlia Kra-

márová, ZŠ Energetikov, 
2. miesto: Tobiás Danihel, 
III. ZŠ S. Chalupku, Hana 
Pauleová, ZŠ Energetikov,
3. miesto: Nina Urbánková, 
ZŠ Šafárika, Michaela Mok-
rá, ZŠ Rastislavova, Nicol 
Ruttkayová, ZŠ Dobšinského.
Z jedenástich zúčastnených 
spevákov sa tak umiestnilo 
sedem. Víťazom blahoželáme 
a tešíme sa na posledné kolo 
Štvorlístka.

-hp, vrb

„Tak toto bola pecka...“ Takáto charakteristika vyšla 
jednohlasne z úst porotcov speváckeho kola Štvorlístka, 
ktoré sa konalo v CVČ Spektrum 22. februára.

Štvorlístok zabodoval

Takmer stovka zaregistrova-
ných masiek, veselá nálada, 
dobrú atmosféru navodzujúca 
hudba a nesporne príjemné po-
časie sa podpísali pod skutoč-
nosť, že tradičná akcia vyšla 
na výbornú. Na prievidzskej 
ľadovej ploche sa v nákupnej 
mestskej zóne zišla pestrá pa-
leta zrealizovaných kreácií. 
Bola to neutíchajúca prehliadka 

farieb, materiálov, nápadov. 
Vybrať z nich tie, ktoré sa budú 
pýšiť titulom naj, bolo nao-
zaj ťažké. Nakoniec sa porota 
rozhodla oceniť desať masiek, 
pričom na tzv. medailových 
miestach sa umiestnili:
1. miesto: Nina Radosová – 
strom štyri ročné obdobia,
2. miesto: Barbora 
Csekáčová – batoľa,
3. miesto: Daniel Molda – ku-
kučkové hodiny.
V rámci sprievodného kul-
túrneho programu zaspievala 
Dominika Mirgová – fi nalistka 
televíznej Superstar, domáca 
nemenej známa Laura Beli-
cová a krátke vystúpenia si 

pripravili aj deti prievidzských 
škôl – ZŠ Malonecpalská a ZŠ 
Rastislavova.

-vrb, foto: M. Gross

Už po štvrtý raz pripravila 
Spokojnosť, n. o., obľúbený 
Karneval na ľade, ktorý 
sa uskutočnil 25. februára 
na ľadovej ploche vedľa 
kultúrno-nákupného centra 
Korzo.

Klzisko ožilo farbami a radosťou

Jubilejný piaty ročník sa začne 
už v pondelok 12. marca re-
prízou najúspešnejších fi lmov 
uplynulých ročníkov. Pripome-
nieme si Arsy-Versy, Príbehy 
z Jodoku aj Kongo – hlboké 
ticho. „Takisto aj fi lm Berkat 
a Maršo, ktorý je úzko spojený 
so vznikom nášho občianskeho 
združenia Berkat, ktoré festival 
organizuje,“ dopĺňa riaditeľ 
festivalu Ivan Sýkora.

Nové pohľady 
Utorkový program má zaos-
trené najmä na Afriku a rôzne 
rozmery tamojších problémov 
všetkého druhu. Veľmi sil-
né a pozitívne je svedectvo 
dokumentárneho portrétu 
o dievčati Thembi, ktorá má 
síce AIDS, ale to jej nezabra-
ňuje žiť plnohodnotný život 
a pomáhať iným. Dva fi lmy 
v utorkovom programe pria-
mo prepájajú zodpovednosť 
nás ako konzumentov – či už 
ide o hľadanie kúska pralesa 
v Latinskej Amerike, ktorý 
si fi lmár „kúpil na diaľku“, 
alebo o krv, ktorá je aj v na-
šich mobiloch a kvôli ktorej sa 
chce dánsky dokumentarista 
opýtať pár otázok manažérov 

korporácií či priamo baníkov 
v konžských baniach na koltán. 
Osobné skúsenosti z činnosti 
na africkom kontinente nám 
priblížia hostia z Erka a Dobrej 
Noviny.
Korupciu v Rumunsku, ob-
chod s ľuďmi, rugbistky v Irá-
ne, ale aj silný príbeh chlapca 
s Downovým syndrómom. 
Túto rozmanitú ponuku do-
pĺňa hosť, fotograf Alan Hyža, 
ktorého cestovateľská minu-
losť má ešte širší záber, ako 
program v stredu.
Na situáciu Rómov nie-
len na Slovensku zaostríme 
vo štvrtok. „Napríklad fi lm 
Nech sa páči, poďte ďalej 
z dielne Človeka v ohrození 
ukazuje všetky rozmery prá-
ce v rómskych komunitách,“ 
vyberá z programu dobrovoľ-
níčka Ivana Rybanská. Ďalšie 
skúsenosti z terénu divákom 
predstaví diskutér, terénny 
pracovník organizácie Člo-
věk v tísni Slovensko Andrej 
Gliganič.
Tradične sa na festivale v Prie-
vidzi zastaví aj fotoreportér 
Andrej Bán, tentokrát rovno 
po ceste do Afganistanu. Do-
kumenty o Afganistane v pia-

tok dopĺňajú fi lmy o neustále sa 
vracajúcej stalinskej minulosti 
v súčasnom Rusku. 
Pre najvytrvalejších je ako 
stvorená sobota a už tradičný 
fi lmový maratón. Počas neho 
budú premietnuté aj najnavšte-
vovanejšie fi lmy bratislavské-
ho festivalu – V mene rodiny 
o vraždách zo cti, ktoré sú re-
alitou života mladých mosli-
miek v Kanade alebo zásadný 
fi lm Proti prúdu o politických 
väzňoch v Barme. „Tohtoročný 
festival uzavrieme s pozitív-
nym odkazom,“ pripomína 
Ivan Sýkora, „záverečným fi l-
mom totiž bude Občan Havel. 
Chceli by sme si spolu s divák-
mi pripomenúť tohto veľkého 
človeka a jeho myšlienky.“
Filmový festival Jeden svet 
v Prievidzi môžete navštíviť 
12. až 17. marca 2012 v Dome 
kultúry v Prievidzi. Okrem 
projekcií pre verejnosť sa 
uskutočnia aj dopoludňajšie 
premietania pre školy. Súčas-
ťou podujatia budú sprievodné 
výstavy: karikatúry od „barm-
ského Shootyho“ – Harn Laya 
a Alan Hýža prinesie fotopor-
tréty ľudí z príbehov, ktoré 
poznáte z NotaBene. 

Viac informácií o festivale 

nájdete na www.jedens-

vet.prievidza.net.

-ir

U nás na Slovensku si kúpite nový mobilný telefón, ale viete, čo 
sa kvôli jeho výrobe deje v Kongu? Festival dokumentárnych 
fi lmov Jeden svet do Prievidze už po piatykrát prináša príbehy, 
ktoré nie sú súčasťou našej každodennej reality – dôkazy 
o našej spoluzodpovednosti za situácie v iných častiach sveta.

Príbehy z celého sveta

Mesto Prievidza zverejňuje v súlade s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou 

priameho nájmu podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov s minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/

deň, a to na dobu určitú – 5 rokov s 1-mesačnou výpovednou lehotou nájomcovi, ktorý 

musí byť držiteľom licencie na prevádzkovanie taxi služby v zmysle uznesenia Mestskej 

rady v Prievidzi č. 70/12 zo dňa 22. 2. 2012.

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2221/1, 

časť pozemku parcela č. 2217/1 a časť pozemku parcela č. 2122/1 v zmysle snímky, spolu 

v rozsahu výmery 36 m2 pred Obchodným domom Vtáčnik na Kláštornej ulici v Prievidzi, 

a to na účel zriadenia a užívania troch parkovacích miest spoločne pre taxi službu.

Úplné znenie oznámenia je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej 

stránke www.prievidza.sk. Bližšie informácie poskytne právna kancelária mesta Prievidza, 

č. dverí 217, tel. 046/5179 527, 528.

Termín na predkladanie cenových ponúk končí dňa 13. 4. 2012 o 8.00 hod.

Mesto Prievidza zverejňuje v súlade s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou 

priameho nájmu podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov s minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/

deň, a to na dobu určitú – 5 rokov s 1-mesačnou výpovednou lehotou nájomcovi, ktorý 

musí byť držiteľom licencie na prevádzkovanie taxi služby v zmysle uznesenia Mestskej 

rady v Prievidzi č. 70/12 zo dňa 22. 2. 2012.

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2130/7 

v zmysle snímky, spolu v rozsahu výmery 24 m2 pri Piaristickom kostole na Kláštornej 

ulici v Prievidzi, a to na účel zriadenia a užívania dvoch parkovacích miest spoločne 

pre taxi službu.

Úplné znenie oznámenia je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej 

stránke www.prievidza.sk. Bližšie informácie poskytne právna kancelária mesta Prievidza, 

č. dverí 217, tel. 046/5179 527, 528.

Termín na predkladanie cenových ponúk končí dňa 13. 4. 2012 o 8.00 hod.

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza
vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájom nehnuteľného majetku v zmysle uznese-
nia MsR č. 304/11 zo dňa 23. 8. 2011 v znení uznesenia MsR č. 68/12 zo dňa 22. 2. 2012.

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, oplotený areál 

na Ul. J. Hollého č. 2, zapísané na liste vlast-
níctva č. 1, a to:

 – administratívna budova súp. č. 10418 na parcele 
č. 1889, garáž súp. č.10769 na parcele č. 1891/7, 
garáž súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáž 
súp. č. 10769 na parcele č. 1891/5 s príslušenstvom,

pozemky: parc. č. 1889 – zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 278 m2, parc. č. 1891/7 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. 
č.1891/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parc. č. 1891/5 – zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 29 m2 a časti z parc. č. 1891/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m2, 
odčlenené Geometrickým plánom č. 11/2011 zo dňa 5. 5. 2011 ako parcela č. 1891/10 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 378 m2 a parc. č. 1891/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, 
t. j. pozemky spolu o výmere 724 m2.

2. Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:
a) účel využitia nehnuteľnosti – presne nevymedzený, budúci vlastník nebude obmedzovať vlastníkov 

okolitých nehnuteľností,
b) minimálna výška nájomného bez energií spojených s nájmom je 1 000 €/mesiac,
c) doba nájmu – podľa dohody.
3. Obhliadka predmetných nehnuteľností sa uskutoční dňa 29. 3. 2012. Stretnutie účastníkov bude 

o 10.00 hod. v právnej kancelárii – budova Mestského domu, Námestie slobody č. 6, 2. poschodie, 
kancelária – č. dv. 217.

4. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, a to v písomnej forme, podpísaný fyzickou osobou, u práv-
nickej osoby jej štatutárnym zástupcom, je možné zasielať na adresu vyhlasovateľa súťaže: Mesto 
Prievidza, Mestský dom, Právna kancelária, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, doporučenou 
zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne, v zalepenej obálke s označením „Súťaž – nájom 
nehnuteľnosti na Ul. J. Hollého – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 13. 4. 2012 do 8.00 hod. Na rovnakej 
adrese (kancelária – č. dv. 217) mesto poskytne záujemcom (ktorí sa preukážu pri právnických osobách 
výpisom z obchodného registra a pri fyzických osobách občianskym preukazom) na požiadanie vzor 
súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.

Úplné znenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a na inter-
netovej stránke www.prievidza.sk. Bližšie informácie poskytne právna kancelária mesta Prievidza, 
Mestský dom, Nám. slobody 6, 2. poschodie, č. dverí 217, tel. 046/5179 527, 528.
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V utorok 28. februára sa usku-
točnila plošná kontrola a mo-
nitorovanie stavu mestských 
komunikácií v Prievidzi, ktorá 
zistila rozsiahle poškodenia 
spôsobené okrem iného ex-

trémnymi mrazmi. Na základe 
monitoringu bola stanovená 
priorita a rozsah opráv jed-
notlivých úsekov. Mesto ich 
začalo počas uplynulých dní 
rekonštruovať. S prácami 

chceli začať už skôr, činnosti 
však zabránili pretrvávajúce 
nepriaznivé poveternostné 
podmienky. Opravy tohto 
druhu sú pri silných mrazoch 
a zlom počasí z dlhodobého 
hľadiska neúčinné.

-vrb

Po plošnej kontrole stavu miestnych komunikácií po zime 
sa v Prievidzi začali práce na ich oprave.

Cesty postupne opravia

Na Ulici Bukovčana v Prie-
vidzi môžete už niekoľko 
rokov, keď je zima bohatá 
na sneh, zachytiť krásu so-
chárskych diel amatérskeho 
sochára. Tak tomu bolo aj 
teraz. Bohatú snehovú ná-
dielku využil Jozef Dudáš 
k vytvoreniu zaujímavého 
diela. Pokiaľ vonku práve 
nie je biela perina, strúha 
z dreva, využíva samorasty 
a vytvára dielka, ktoré 
potešia.

-vrb, foto: ľv

Snehová kalamita potrápi-
la vo februári samosprávy, 
motoristov a asi každého, 
kto musel ísť von. Jozef Du-
dáš ju využil pre umenie.

Tvoril v kalamite Polícia zaznamenala

Roztržka medzi bezdomovcami
15.55 hod. Personál pohostinskej prevádzky na MsP oznámil, že v podniku došlo k roztržke 
medzi bezdomovcami. Išlo o dvoch mužov, ktorým tu odmietli podať alkohol, keďže už boli 
zjavne v podnapitom stave. Následne sa začali vulgárne správať voči obsluhe a jeden z nich 
rozbil pohár. Zistený priestupok bol prerokovaný v zmysle zákona, po čom bezprístrešné osoby 
prevádzku opustili.

Nebezpečný pes
10.45 hod. Obyvateľka mesta bola na prechádzke so svojím psom, ktorý bol napadnutý iným 
psom bez vôdzky. Ten mu spôsobil poranenia na hlave. Útočiaceho psa sprevádzal majiteľ, ktorý 
namiesto poskytnutia potrebnej súčinnosti pred oznamovateľkou aj so psom ušiel. Poškodená 
neskôr oznámila, že uvedenú osobu aj so psom videla na sídlisku Zapotôčky. Hliadka MsP 
zistila, že išlo o J. Š. (1961), ktorý sa k veci priznal. Poškodenej nahradil náklady za ošetrenie 
jej psa a za priestupok na úseku verejného poriadku mu bola uložená bloková pokuta. Psa musí 
zaevidovať ako nebezpečného.

Ohrozovanie nožom
19.15 hod. Podľa oznámenia na Ul. Ľ. Ondrejova pred vchodom do bytového domu mal byť 
neznámy muž, ktorý ohrozoval okoloidúcich nožom. Hliadka MsP na mieste našla sedieť M. A. 
(1987), ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Počas preverovania jeho totožnosti sa na miesto 
dostavila jeho priateľka, ktorá tvrdila, že menovaný sa jej opakovane vyhrážal, no zatiaľ jej 
neublížil. Vzhľadom na to, že chcela v uvedenej veci podať trestné oznámenie, boli privolaní 
príslušníci PZ SR a prípad prevzali.

Rušenie nočného pokoja
22.05 hod. Z recepcie ubytovne na Nábrežnej ulici oznámili, že v jednom z bytov dochádza 
k bitke a rušeniu nočného pokoja. Preverenie ukázalo, že na mieste došlo k hádke a fyzickému 
napadnutiu medzi poškodeným F. V. (1973), ktorého udrel päsťou do tváre P. Š. (1955). Motívom 
mala byť hádka o gitaru. Priestupok na úseku občianskeho spolunažívania bol prerokovaný 
uložením blokovej pokuty.

-zdroj: MsP Prievidza

1. Na aký druh činnos-
ti sa vaša spoločnosť 
zameriava? 
Vo všeobecnosti sme schopní 
vyrobiť akýkoľvek nábytok, 
špecializujeme sa však na ku-
chynské linky a vstavané skrine. 
Častokrát vyrábame kompletné 
zariadenie do všetkých miest-
ností, dodávku a montáž celé-
ho interiéru vrátane drevených 
podláh, sadrokartónových prie-
čok, interiérových dverí a iných 
súčastí interiéru. Mimo výrob-
ných činností sa zaoberáme aj 
predajom nábytkového kova-
nia a dvierok na mieru, ktoré sa 
používajú pri výrobe nábytku. 
Rozsah ponuky je veľmi široký 
a zahŕňa sortiment od skrutiek, 
cez úchytky, zásuvkové kovanie, 
kovanie na posuvné dvere až 
po samotné dvierka na kuchyn-
ské linky. 

2. Nedávno ste sa presťa-
hovali. Čo bolo dôvodom? 
Do konca roka 2011 sídlila naša 
predajňa v Pravenci. Pre uľahče-
nie dostupnosti väčšiemu počtu 
potenciálnych zákazníkov sme 

ju presťahovali do Prievidze 
na Bojnickú cestu 20. Myslíme si, 
že toto miesto bude pre mnohých 
ľudí, ktorí nedisponujú autom, 
oveľa prístupnejšie a poskytne im 
širšiu možnosť z výberu nábytku 
v Prievidzi. 

3. Aké materiály používate 
prednostne pri vašej výro-
be? Ponúkate aj doplnkový 
sortiment súvisiaci s výro-
bou nábytku? 
Keďže dokážeme zariadiť 
akýkoľvek kompletný interiér 
podľa predstáv zákazníka, 
musíme disponovať širokou 
škálou materiálov. Je rozdiel, 
keď robíme kuchyňu za 500 €, 
alebo pre extrémne náročného 
klienta. V takýchto prípadoch 
je veľký rozdiel predovšetkým 
v použitom kovaní, ktoré dnes 
tvorí najväčšiu položku v cene 
nábytku. Zdanlivo podobné 
kovanie alebo materiály môžu 
mať až niekoľkonásobný rozdiel 
ceny. Preto musíme mať širokú 
ponuku, aby sme dokázali uspo-
kojiť každého zákazníka podľa 
jeho predstáv za najlepšiu cenu 
v regióne. 

4. Ste na trhu viac ako 20 
rokov. Máte pre klientov 
nejaké odporučenie, kto-
ré im zjednoduší a pomôže 
zariadiť si dom alebo byt? 
Za obdobie existencie sme nado-
budli množstvo skúseností a reme-
selnej zručnosti, ktorú dokážeme 
preniesť do našich výrobkov. 

Zákazníci sú z roka na rok ná-
ročnejší. Preto im odporúčam, 
aby sa zamerali nielen na samotný 
výrobok, ktorý vidia v predajni, 
ale na to, ako tento výrobok bude 
v inom rozložení vizuálne a funkč-
ne zapadať v reálnom priestore. 
Je dôležité, aby človek, ktorý im 
výrobok ponúka, pomáhal riešiť 
jeho predstavy a netlačil do toho, 
čo zákazník vôbec nechce. Nie 
vždy a v každej predajni doká-
že kvalita tovaru splniť nároky 
na kvalitu. Vtedy je potrebné po-
obzerať sa po predajcoch, ktorý ju 
dokážu naplniť. V neposlednom 
rade je v dnešnej dobe dôležitá aj 
cena. Z tohto dôvodu doporuču-
jem navštíviť niekoľko predajní, 
kde si dáte naceniť ten istý vý-
robok s rovnakými doplnkami 
a použitým kovaním, čím získate 
predstavu o cenových reláciách 
jednotlivých výrobcov. Mimo 
ceny vám však musí predajca 
poskytnúť aj sprievodné služby, 
ako je vizualizácia výrobku, ná-
kres umiestnenia elektrických roz-
vodov, prípojky vody, kanalizácie 
a podobne. Tiež je dôležité zabez-
pečiť odbornú montáž a nielen 
záručný, ale aj pozáručný servis.
 
Na záver by som sa rád poďa-
koval všetkým našim zákazní-
kom za prejavenú dôveru, ako 
aj za to, že sa k nám po mno-
hých rokoch vracajú.

-Viliam Perniš,
majiteľ DomByt
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16. – 17. marca o 9.00 
hod.
Ochotnícke javisko

Regionálna súťažná prehliad-

ka ochotníckych divadelných 

súborov, divadiel mladých 

a ODS hrajúcich pre deti.

Miesto: KCMN Novákoch, 

RKC v Prievidzi

20. – 21. marca o 8.00 
hod.
Beniakove Chynorany

Regionálna súťažná prehliad-

ka v umeleckom prednese 

poézie a prózy, I. – III. kategó-

ria pre okres Partizánske.

Miesto: ZŠ a MŠ Chynorany

21. marca o 9.00 hod.
Rozprávkové javisko

Regionálna súťažná pre-

hliadka detskej dramatickej 

tvorivosti.

Miesto: RKC v Prievidzi

22. marca 8.30 hod. 
a 10.30 hod.
Voda v živote zvierat

Vzdelávací program pre žia-

kov ZŠ a SŠ venovaný Sve-

tovému dňu vody na témy:

prispôsobenia sa živočíchov 

vodnému prostrediu, spôsob 

života vodných vtákov,

ukážky ochranárskych aktivít 

na riekach a potokoch.

Miesto: RKC v Prievidzi

Vstupné: 1 €

28. marca o 8.00 hod.
Štúrov a Dubčekov rétoric-

ký Uhrovec

Regionálne kolo celosloven-

skej súťaže v rétorike.

Miesto: CVČ Spektrum 

Prievidza

14. marca o 18.00 hod.
Milujem sa, bejby

V rámci tvorivej dielne si uká-

žeme, že servítky nepatria 

len do kuchyne – nech žije 

decoupage!

Vstupné: 1,50 €

16. marca o 20.00 hod.
Koncert The Ills

Bratislavská shoegaze post 

rocková kapela vám zahrá 

priamo v obývačke Ateliéru 

Ars Preuge. Súčasťou koncer-

tu bude vystúpenie prievidz-

ského hudobného projektu 

Polite Weirdo.

Vstupné: 3 €

17. marca o 15.00 hod.
Vráťme sa dopredu

Interaktívny exkurz architekta 

Rastislava Nemca dejinami 

umenia spojený s worksho-

pom na aktuálnu tému, ten-

tokrát románsky sloh.

Vstupné: 2 €

22. marca o 18.00 hod.
Štvrtkový jazz s Caggym

Zameriame sa na bielych blu-

esových hudobníkov.

Vstupné: 1,50 €

23. marca o 18.00 hod.
Young art

Výstava prác študentov Stred-

nej umeleckej školy úžitkové-

ho výtvarníctva sv. Lukáša 

v Topoľčanoch.

24. marca o 14.00 hod.
Ateliér IN Ateliér

Výtvarný workshop zamera-

ný na kresbu fi gúry, zátišia, 

portrétu. Výtvarné pomôcky 

sú zabezpečené.

Vstupné: 2 €

24. marca o 20.00 hod.
Koncert Vertigo P.A.F.

Farebnosť pop artu v hudbe! 

Treba počuť!

Vstupné: 2,50 €

30. marca o 18.00 hod.
Cestou necestou

Potulky po USA s Martinom 

Valentom, tentokrát s hudob-

ným sprievodom Reného 

Lacka.

Vstupné: 1,50 €

31. marca o 18.00 hod.
Poď von! ...alebo ako sa 

študuje na  univerzitách 

v zahraničí

Predstavíme si, ako sa štu-

duje v Španielsku, presnejšie 

v Madride.

Vstupné: 1,50 €

12. – 17. marca
Jeden svet  – Filmový festival

5. ročník festivalu dokumentárnych fi lmov Jeden svet v dňoch 

12. – 17. marca v KASS Prievidza organizuje občianske zdru-

ženie Berkat v spolupráci s občianskym združením Človek 

v ohrození.

Organizátor: Človek v ohrození

Miesto: Dom kultúry

17. marca o 16.00 hod.
Výstava 60. výročie sídliska Píly

Výstava fotografi í, tlačovín a predmetov zo života „starého 

sídliska“ Píly spojená s kultúrnym programom.

Miesto: Kino Baník

19. marca o 19.00 hod.
Podfuk/Teatro Wüstenrot

Hudobná komédia pravého anglického humoru a skvelé 

herecké výkony: Marek Mejeský, Marián Labuda ml., Gabika 

Dzuríková/alt. Dagmar Bruckmayerová, Andrea Kvašňovská, 

Nikita Slovák a iní. Divadelná hudba členov skupín Hex a Le 

Payaco. Réžia: Nikita Slovák

Miesto: DK Prievidza/Divadlo

Vstupné: 12,00 €

predpredaj vstupeniek v pokladni DK od 20. februára

22. marca od 16.00 hod.
Projekt: Európskej únii záleží na tom, ako sa žije v Prievidzi

Živé prednášky, diskusia a inšpirácie, ako každý z nás môže 

svojou malou troškou prispieť k zlepšeniu environmentu 

s premietaním fi lmov z produkcie členských štátov EÚ.

Miesto: Kino Baník

Vstup voľný!

23. marca, 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 hod.
Umenie regiónu

Pestré celodenné podujatie zamerané na tradície a pre-

zentáciu umeleckých remesiel s ukážkami a možnosťou 

vyskúšania si rôznych ľudových techník, predaj umeleckých 

predmetov a ozdôb s puncom fašiangov, jari a Veľkej noci.

Miesto: DK Prievidza

Vstupné: 1,00 €

Spoluorganizátori: KaSS Prievidza, MO Matice slovenskej, HNM 

v Prievidzi, Vyšehrad, o. z. a SOŠ OaS Kalinčiaka a množstvo 

predajcov umeleckých predmetov.

25. marca o 15.00 hod.
Vynášanie Moreny

Účinkuje detský folklórny súbor Sýkorky.

Miesto: DK Veľká Lehôtka

30. marca, 18.00 – 22.00 hod.
Veľká prievidzská koštovka

KaSS Prievidza a Vinotéka Noff ry vás pozývajú na prvý ročník 

doteraz najväčšej degustácie slovenských a zahraničných 

vín v Prievidzi. Čaká na vás viac ako 150 vzoriek vín z takmer 

troch desiatok vinárstiev z ôsmich krajín sveta.

Miesto: Dom kultúry

srdečne pozýva

17. marca
Podujatie: Rozhľadňa 

na Veľkom Lopeníku

Doprava: zájazdový auto-

bus, odchod o  7.30 hod., 

nástupište č. 11

Poplatok: člen KST HN: 

7,35 €, nečlen: 8,85 €

Prihlášky: v TIK Námestie 

slobody Prievidza do  13. 

marca

Trasa: Liešna – Machnáč, 

rázc. – Kykula – Pod Vyškov-

cem – Mikulčin vrch – Lope-

nícke s. – Pod Malým Lopení-

kem – Veľký Lopeník – Nová 

Bošáca.

náročné; dĺžka trasy: 20 km; 

prevýšenie: 966 m;

Vedúci podujatia: Stanislav 

Vakula, 0903 575 211

25. marca
Podujatie: Dolinou Hornej 

Nitry

Presun: horské, trekingové 

bicykle

Prihlášky: Nie je potrebné 

sa prihlásiť.

Zraz: pred Carpatiou o 10.00 

hod.

Trasa terénom: Prievidza – 

Sebedražie – Koš – Laskár – 

Lehota p. Vtáčnikom – Ka-

menec p. Vtáčnikom – Zem. 

Kostoľany – Nováky – Lelov-

ce – Opatovce n. Nitrou – Boj-

nice – Kanianka – Lazany – 

Nedožery, Brezany – Kanie 

Pysky – Lesopark – Prievidza.

nenáročné, dĺžka trasy: 

45 km, príchod do 14.00 hod.

Vedúci podujatia: Eugen 

Bilčík, kontakt: 0903 523 220

Regionálne kultúrne 

centrum v Prievidzi

Program Ars Preuge (budova medzi gymnáziom a „Rozvojom“)

Kultúrne a spoločenské 

stredisko Prievidza

KST Horná Nitra, Olympionikov 4, 971 Prievidza

18. a 19. marca o 18.30 hod.
Alois Nebel

Dlho očakávaná adaptácia českého kultového komiksu 

Alois Nebel autorov Jaroslava Rudiša a Jaromíra 99 

prináša temný príbeh s atmosférou podobnou fi lmom 

ako Scanner Darkly, Sin City alebo Valčík s Bašírom. Re-

žisér Tomáš Luňák po prvýkrát v českej kinematografi i 

použil rotoskopiu, unikátnu technológiu kombinujúcu 

kreslený a hraný fi lm. Príbeh sa začína na jeseň roku 

1989 na vlakovej stanici Biely Potok v Jeseníkoch, kde 

ako výpravca pracuje Alois Nebel (Miroslav Krobot). 

Nebel je tichý samotár, ktorého z času na čas obostrie 

zvláštna hmla. Najčastejšie sa mu v nej zjavuje Dorothe 

(Tereza Voříšková), obeť násilného odsunu Nemcov po 2. 

svetovej vojne. Uvádza Forum Film Slovakia.

Vstupné: 2,50 €

20. marca o 18.30 hod.
Nepozvaný hosť

Walter Vale má už vyše šesťdesiat a život ho veľmi ne-

baví. Chuť na učenie a písanie už stratil a prázdnotu 

vypĺňa neúspešnými pokusmi naučiť sa hrať na klavíri. 

Jedného dňa ho pošle kolega na konferenciu na Man-

hattan a Walter objaví vo svojom byte, ktorý už dlho 

nenavštívil, mladý pár. Sýrčan Tarik a Senegalka Zainab 

sa stali obeťami realitného podvodu a zrazu nemajú 

kam ísť. Walter po prvý raz otvára svoje srdce a poskytne 

mladej dvojici dočasný azyl. Tarik je dojatý Walterovou 

láskavosťou a ponúkne mu, že ho naučí hrať na africký 

bubon džembe. Walter začína objavovať nový svet. 

Uvádza FK ´93 Prievidza. MP – 12

Vstupné: 1,00 €, 2,00 €, 3,00 €

Kino Baník Prievidza
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Lehota pod Vtáčnikom patrí k najväčším obciam v Prievidzskom okrese. Prvá písomná zmienka o obci pochádza 
z roku 1388. Je ňou doklad o vlastníctve hradu Sivý Kameň Ladislavom Kakašom a Jánom Domongošom. Lehota 
pod Vtáčnikom sa skladá z dvoch pôvodných obcí – Veľkej a Malej Lehoty, pričom Veľká Lehota sa nachádzala 
na juhovýchod od Malej. K fyzickému spojeniu obcí došlo v roku 1960. V súčasnosti obec žije rušným spoločenským, 
kultúrnym a športovým životom. V nasledujúcich riadkoch priblížime niektoré zo zaujímavých podujatí, ktoré sa 
konali v Lehote pod Vtáčnikom v posledných týždňoch.

OBCE

Veľa zábavy na svahu
Prvú marcovú sobotu usporiadala komisia športu 
pri obecnom zastupiteľstve v spolupráci s fi rmou Hecol, 
s. r. o., Lehota pod Vtáčnikom, karneval na lyžiach 
na svahu Sekaniny.

Za krásneho slnečného počasia sa tu preháňali malí i veľkí 
vo veselých kostýmoch a užívali si výbornú atmosféru, 
ktorá tu vládla. Na všetky zúčastnené deti a dospelých 
v maskách po absolvovaní slalomovej dráhy čakali odmeny 
zavesené na cieľovej bráne. „Najviac sa nám páčilo, že sme 
si mohli v cieli sami trhať sladkosti,“ povedali súrodenci, 
päťročný Jakub a sedemročný Martin Turčanovci. Ich 
rodičia Ľuboš a Martina dodali: „Počasie nás prehovorilo, 
aby sme prišli. Naši chlapci majú pekný zážitok. Sme radi 
tam, kde je dobrá zábava.“ Následne sa všetci zúčastnení 
presunuli k pripravenej bobovej dráhe, kde pokračovalo 
športové podujatie. Na igelitových vreciach naplnených 
senom sa súťažiaci spúšťali dole snehovým korytom v snahe 
dosiahnuť čo najrýchlejší čas. Kategóriu detí vyhral jede-
násťročný Lukáš Martiš, medzi dospelými kraľovala Andrea 
Fábryová. Veľký aplauz a uznanie všetkých pretekárov 
a divákov zožal najstarší odvážlivec Ľudovít Mujkoš, ktorý 
sa nebojácne spustil ľadovým toboganom. „Po skončení 
súťaže sme spolu s deťmi spravili dobrý skutok pre našu 
prírodu. Seno z pretekárskych vriec sme vysypali v lese 
pre zvieratá,“ dodala Katarína Cipovová z Obecného úradu 
v Lehote pod Vtáčnikom.

Detský karneval
Vo februári si deti a mládež v Lehote pod Vtáčnikom prišli 
na svoje aj na fašiangovom karnevale. Ten sa už tradične 
konal v priestoroch miestneho diskoklubu Shark.

Karneval, ktorého organizátorom bola Komisia detí a mláde-
že pri Obecnom zastupiteľstve v Lehote pod Vtáčnikom, sa 
v obci teší veľkej popularite. Ani na desiatom ročníku nebola 
núdza o zábavychtivé deti a mládež. Svedčí o tom takmer 70 
súťažných detí v maskách, ktoré si mohli zasúťažiť o zaujímavé 
ceny. V dvoch kategóriách sa vyhodnocovali tri najnápaditejšie 
a najzaujímavejšie masky. V početnejšej kategórii detí do 9 
rokov zvíťazila Lucia Daňová v maske šaška. Veľký úspech 
mala tiež súťaž v kŕmení pudingom.
„Sme radi, že každý rok príde na detský karneval množstvo 
detí, ale aj rodičov. Chceli by sme sa poďakovať sponzorom, 
ktorí nám pomohli s organizáciou a zastrešením cien pre ví-
ťazov a populárnou tombolou,“ prezradil Ľubomír Mendel, 
predseda komisie detí a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve 
v Lehote pod Vtáčnikom.

-stranu pripravili Jozef Fábrik, Branislav Bucák, foto: archív KC

Zo života obce 
Lehota pod Vtáčnikom

Zaujímavým špor to-
vým podujatím v Lehote 
pod Vtáčnikom býva aj 
hokejový zápas, v ktorom 
proti sebe nastupujú druž-
stvá ženatých a slobodných 
mužov. Súboj získal za po-
sledné roky na popularite, 
tešia sa naň oba tábory.
„Medzi oboma družstvami 
vládne určitá rivalita, ale 
víťazstvo nie je náš prioritný 

cieľ. Hlavne si chceme vždy 
schuti zahrať v dobrej atmo-
sfére. Na zápase sa stretneme 
s ďalšími fanúšikmi hokeja, 
dobre sa zabavíme a to je to 
najpodstatnejšie,“ povedal 
k hokejovým súbojom žená-
čov so slobodnými Marcel 
Haľama z tímu ženatých.

Organizátorom hokejového 
súboja bola komisia športu 
pri Obecnom zastupiteľstve 
v Lehote pod Vtáčnikom. Jej 
členovia sami pripravovali 
klzisko pri starej základnej 
škole. Po večeroch ho chodili 
polievať a upravovať jeho 
plochu. Na samotnom zápa-

se sa zúčastnilo 25 hráčov, 
ktorých povzbudzovalo 40 
priateľov a rodinných prí-
slušníkov. Vyššiu strelec-
kú efektivitu v prestížnom 
stretnutí zaznamenali ženáči, 
ktorí vyhrali pomerom 17:11. 
Zaujímavosťou bolo, že sa 
hralo bez brankárov.
„Mladí na sebe pracujú, sú 
šikovní, prejavili veľké chce-
nie, no na kvalitu a herné 
skúsenosti ženatých to ten-
toraz nestačilo. Základom 
nášho víťazstvá bol dobrý 
kolektívny výkon,“ priblí-
žil prestížny súboj Marcel 
Haľama.

Ženáči z Lehoty pod Vtáč-
nikom ukázali, že to vedia 
aj s hokejkami. V hokejo-
vom súboji porazili slobod-
ných pomerom 17:11.

Ženáči si poradili so slobodnými

Súťažiaci sa spúšťali na vreciach naplnených senom.

O krásne masky nebola núdza.

Hráči oboch družstiev.

Zimné podujatie Senoboby 
otvoril príhovorom predse-
da komisie športu v Lehote 
pod Vtáčnikom Jozef Barčin. 
Už tri desaťročia sa na priprave-
nej trati súťaží systémom na dve 
kolá, kde sa počíta rýchlejší 
dosiahnutý čas. Tento rok sa 
pretekalo v piatich kategóriách, 
a to deti od 0 do 3 rokov, od 4 
do 6 rokov, od 7 do 10 rokov, 
od 11 do 15 rokov a v najobľú-
benejšej kategórii dvojíc, kto-
rú tvorí jeden dospelý a jedno 
dieťa. „Názov Senoboby je 
odvodený od tradície spúšťať 
sa na vreciach naplnených se-
nom. Takto sa súťažilo najmä 
v prvých ročníkoch. Dnes sa 
už situácia zmenila, väčšina 
pretekárov si priniesla sánky, 
lopáre a taniere. Účasť po iné 
roky hojne zastúpeného podu-

jatia bola tento raz ovplyvnená 
nepriaznivými poveternost-
nými podmienkami. Napriek 
silnému mrazu si však cestu 
na štartovú čiaru našlo 33 detí 
a 15 dospelých súťažiacich,“ 
povedala jedna z organizáto-
riek podujatia Katarína Cipo-
vová. Najrýchlejšími súťažiaci-
mi v jednotlivých kategóriách 
boli: Tomáš Pastierik (3 roky), 
Martin Oršula (5 rokov), Jakub 
Haľama (6 rokov), Monika Ku-
lichová (10 rokov), Silvia Ďuri-
nová (14 rokov) a súťaž dvojíc 
vyhrali Jakub Haľama s otcom 
Marcelom. Najmladší účast-
ník podujatia bol 16-mesačný 
Aurel Hyrošš. Organizátori 
by radi v budúcnosti privítali 
pretekárov nielen z obce Lehota 
pod Vtáčnikom, ale aj z blízke-
ho či širokého okolia.

Komisia športu pri Obecnom zastupiteľstve v Lehote 
pod Vtáčnikom v spolupráci s miestnou Úniou žien 
Slovenska zorganizovali vo februári v „Suchej jame“ 
ďalší ročník tradičnej akcie s názvom Senoboby.

Súťaž Senoboby 2012

Pozvanie na túto milú uda-
losť prijala poslankyňa 
Národnej rady Slovenskej 
republiky Anna Vittekova 
a taktiež niekoľkí poslanci 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja. Podujatie otvorila 
predsedníčka komisie kultú-
ry Jana Fáberová. Následne 
sa účastníkom slávnostne 
prihovoril starosta obce Ján 
Cipov, ktorý vyzdvihol výz-
nam žien v našej spoločnosti 
a ich nenahraditeľnú úlohu 
v našich životoch. „Chcem 
prejaviť svoje uznanie, úctu 
a vďaku ženám, ktoré sú pev-
nou súčasťou nášho spoloč-
ného žitia. Od novembra 
1989 si MDŽ v našej obci 
pripomíname ako sviatok 
po osemnásty raz. Aspoň 
týmto spôsobom im môžeme 

prejaviť náš obdiv a vďaku,“ 
spomenul Ján Cipov vo svo-
jom príhovore. V rámci kul-
túrneho programu vystúpili 
Magdaléna Vaňová a fol-
klórny súbor Malý Vtáčnik, 
ktorí boli ocenení mohutným 
potleskom zaplnenej kinosá-
ly. Na záver vydarenej akcie 
bola každá z prítomných žien 
obdarovaná kvetom.

V kinosále Domu kultúry v Lehote pod Vtáčnikom sa 
konala každoročná oslava Medzinárodného dňa žien. 
Podujatie pripravila miestna komisia kultúry, školstva 
a vzdelávania. 

Uctili si ženy

Pripravované podujatia
Obec Lehota pod Vtáčnikom v najbližšom období pri-
pravuje nasledujúce podujatia:

- 13. marca Deň narcisov,
- 23. marca sa uskutočnia strelecké preteky,
- 30. marca prebehnú oslavy 67. výročia oslobodenia obce,
- 30. apríla stavanie májov.

Viac informácii získate na stránke obce 
www.lehotapodvtacnikom.sk.

Poďakovanie sponzorom
Obec Lehota pod Vtáčnikom ďakuje všetkým ľudom 
a sponzorom, ktorí jej pomohli s organizáciou 
a zastrešením zorganizovaných podujatí. Ide o:
- SDI Certus – Pavel Svitok, Prievidza,
- Vladimíra Štangu z Prievidze a Igora Bohuša z Lehoty p/Vt.,
- Martina Levčíka – Nestor Slovakia, Lehota pod Vtáčnikom,
- Jozefa Čaraja, DREVOSKLAD, Lehota p/Vtáčnikom 

– Športklub,
- Emila Hvojníka, Hecol, Lehota pod Vtáčnikom,
- Kvetinárstvo – Iveta Ondrejková.
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Dúfam, že sa neurazíte, ak 
si spomeniem na exkur-
ziu v ZOO. Len krátko, 
sľubujem.

Už niekoľkokrát som 
navštívil neďalekú zoolo-
gickú záhradu. Je fascinu-
júce pozorovať deti, s akým 
údivom sledujú nepoznané 
zvieratká. Deti majú jednu 
výhodu. Nekladú fantázii 
hranice, a preto vedia vy-
svetliť všetky úkazy svoj-
sky. Všimol som si, že sku-
točný problém majú dospelí. 
Prečo? Nevedia byť trpez-
liví a nehľadajú za hranica-
mi. Skúsenosťou ohraničili 
fantáziu a poznaním vyko-
pali nepreniknuteľnú hlbinu 
pre neustále detské otázky. 
Deti majú celkovo veľa 
výhod. Dokážu napríklad 
plynule prechádzať z roz-
právky do rozprávky a smejú 
sa, keď dospelí krútia hla-
vou. Svet detí je skutočne 
krásny a čistý, kým neprídu 
dospelí. Ani neviem, prečo 
sa dospelosťou nazýva stav 
človeka, v ktorom stráca 
schopnosť veriť aj v to, čo 
ho presahuje. Niekedy mi 
deti pripadajú dospelejšie. 
Oni nemajú problém prijať, 
že existuje niekto, kto ich 
prevyšuje, kým dospelí sa 

tvária, že sú to práve oni, 
ktorí sedia na tróne.

Pavilón
Pri podobnej úvahe som 
plynule prechádzal jednot-
livé pavilóny ZOO, až kým 
som sa nezastavil pri jednom 
z nich. Pavilón opíc. Dobre 
si pamätám tlačovú správu, 
ktorá uvádzala, že ZOO 
otvorí zrekonštruovaný pa-
vilón opíc. Sumu si presne 
nepamätám, ale viem, že sa 
mi poriadne zakrútila hlava 
pri jej prečítaní. Hneď som 
si predstavil niekoľko rodin-
ných domov, ktoré by sa dali 
za taký rozpočet postaviť. 
Tak som si povedal: „Toto 
si musím pozrieť, to bude 
poriadna bomba“. Šiel som. 
Priznám sa, že som bol plný 
napätia. Čakal som niečo vý-

nimočné. Aspoň na chvíľu 
som vstúpil do detskej fantá-
zie a začal som snívať o pa-
vilóne, v ktorom sa budem 
predierať hustým pralesom 
s množstvom motýľov, ktoré 
vyruší príchod niekoľkých 
zvedavých opíc, ktoré sa 
z korún stromov pozerajú 
na nevšedných návštevníkov.
Rad do pavilónu sa hýbal 
dosť rýchlo, a tak moje sní-
vanie netrvalo dlho. Vstúpil 
som dnu a prestal snívať. Na-
miesto pralesa a niekoľkých 
malých presklených klima-
tizovaných miestností som 
videl, ako sa ležérne vyva-
ľovalo pár orangutanov. Skú-
senosť a poznanie ma vrátili 
do reality dospelých a vtedy 
som si vďačne povzdychol 
a poďakoval Bohu, že sú to 
len malé opice. Koľko by stál 
pavilón napríklad pre takú 
Gorilu? A to som vôbec ne-
tušil, že si na taký prepych 
trúfneme. Nechcem vôbec 
pomyslieť na to, že by sme 
mohli vychovať takého King 
Kong-a.
Dnes je realita taká, že otep-
ľovanie evidentne nezvláda-
me. Gorila sa cíti u nás zle, 
čo je na druhej strane dobre. 
Predsa len, nie je to jej pri-
rodzené prostredie. Medzi 
ľudí nepatrí. Trpí hlúposťou, 

nenažranosťou, aroganciou 
a je infekčná.
Najstrašnejšie na tom je, 
že nejde o detskú fantáziu, 
tá by takú ozrutu nevymys-
lela, ale ide o realitu dospe-
lých, ktorí si myslia, že se-
dia na najvyššom tróne. Aká 
naivita.

Púštni otcovia
Mňa skôr ale zaujíma iná 
otázka. Dnes pozeráme 
na nechcené ovocie stromu, 
ktoré muselo dlho rásť a kto-
ré muselo zapustiť korene. 
Tie vyrástli zo semena, kto-
ré niekto zasial. Kto? Kde? 
A kedy? To neviem, ale po-
znám príbeh púštnych otcov, 
ktorí poznali nebezpečenstvo 
takéhoto semienka.
Púštni otcovia žili netra-
dične. Dni odriekania, sa-
moty a modlitby sa nám 
z pohodlia teplého bytu 
a príjemného kresla zdajú 
bláznivé. A máte pravdu. Sú 
bláznivé ako všetko, čo je 
inšpirované skutočnou lás-
kou. Skromná cela vyhĺbená 
do pieskovcového masívu, 

jednoduché lôžko, hlinený 
džbán, miska na stolíku 
a znak kríža – znak tohto 
bláznovstva. Nuda, povie si 
niekto od internetu. Možno 
pre niekoho, kto nemiloval 
tak bláznivo, že všetko stra-
til. Otcovia púšte požívali 
veľkú úctu, nielen pre ich 

odriekavý život, ale naj-
mä pre ich nezištnú po-
moc. Často prichádzali 
na pomoc núdznym 
a v čase tiesne pomáha-
li opusteným. Zúfalým 
vracali nádej. Pri tom 

všetkom to boli ľudia z mäsa 
a kostí, so svojimi chybami 
a nedokonalosťami. Avšak 
skúsenosť lásky ich viedla 
k veľkej obozretnosti, a preto 
sa naučili odhaľovať a od-
straňovať nebezpečné chyby 
v ich zárodku.
Za staručkým bratom, kto-
rý sedel pred svojou celou 
a uvažoval nad Ježišovými 
slovami, prišiel mladý pus-
tovník. Bol tu krátko. Jeho 
cela bola neďaleko a zjavne 
hľadal svoj stratený pokoj.
„Anton,“ zavolal na staršieho 
brata. „Poď sem, potrebujem 
ťa.“
Anton vstal a niekoľkými 
pomalými krokmi vyšiel 
z tieňa, ktorý vrhala skalná 
stena.

„Cítim sa taký bezvýznam-
ný,“ pokračoval mladík, „An-
ton, budeme sa spolu o niečo 
hádať a kto bude lepší, ten 
to vyhrá.“
„Ako to myslíš?“ opýtal sa 
starec.
„Ty budeš niečo mať a ja 
poviem, že je to moje, a ty 
budeš tvrdiť, že je to tvoje, 
a budeme sa hádať.“ „Ale ja 
nič nemám,“ ľahko argumen-
toval Anton.
„Tak sa budeme hádať o tento 
kúsok dreva,“ rázne dodal 
mladík, usadil sa do piesku 
a prisunul konár k staršiemu 
bratovi.
Anton vzal konár, chvíľu 
sa naň zadíval a položil ho 
pred seba. „Našiel som pekný 
konár,“ povedal. Jeho jagavé, 
hlboké oči zasvietili detskou 
radosťou.
„To je môj konár,“ ozval sa 
mladík a stiahol obočie, aby 
vystrašil soka v očakávanom 
súboji.
Anton nestratil iskru 
v očiach. Pery sa mu zúžili 
jemným a príjemným úsme-
vom. „Je tvoj,“ povedal s is-
totou, akú mladík nečakal.
Pochopil. Každé veľké zlo sa 
zasieva malým semienkom 
neskrotenej túžby.

-Martin Dado, dekan

Pavilón opíc

Svet detí je skutočne 

krásny a čistý, kým 

neprídu dospelí.

Faktúra e-mailom – služba 
pre zákazníka a prírodu, 
na základe úspešnej aktivá-
cie služby budú zákazníko-
vi prostredníctvom portálu 
www.zelenafaktura.sk faktúry 
za vodné a stočné zasielané 
v elektronickej podobe na jeho 
e-mailovú adresu. Elektronic-
ká faktúra plne nahrádza tlače-
nú faktúru, preto po aktivácii 
služby elektronického zasie-
lania faktúr už spoločnosť 
nebude zákazníkovi zasielať 
poštou tlačenú faktúru.

Prečo si aktivovať elektro-
nické zasielanie faktúr?

 Služba zasielania elektro-
nických faktúr je bezplatná,
 zákazník získa jednodu-
chý a komfortný prístup 
k faktúre,
 faktúry budú zasielané 
v pravidelných faktu-
račných cykloch v PDF 
formáte,
 v e-mailovej schránke zá-
kazníka bude k dispozícii 
kompletný archív faktúr, 
ktoré bude mať zákazník 
k dispozícii kedykoľvek 
a kdekoľvek,

 možnosť získať upozornenie 
SMS správou na novú fak-
túru v e-mailovej schránke,
 spolu prispejeme k ochrane 
životného prostredia.

Pre registráciu elektronic-
kého zasielanie faktúr musí 
mať zákazník k dispozícii 
svoj kód UID a PIN, ktorý je 
možné získať z prednej strany 
faktúry, osobnou návštevou 
zákazníckeho centra alebo 
kontaktovaním Call centra.

Zákaznícky účet – šetrí 
váš čas
Zákazník si môže z pohodlia 
domova bezplatne sledovať in-
formácie o svojom odbernom 
mieste cez tzv. zákaznícku 
sekciu, do ktorej je možné sa 
registrovať na internetovej 
stránke www.stvps.sk, kde 
je potrebné vyplniť a odoslať 
formulár Žiadosť o autorizo-
vaný prístup a uviesť jeden 
z identifi kačných údajov (číslo 
obchodnej zmluvy, číslo od-
beru, číslo faktúry).
Po úspešnej aktivácii a pri-
hlásení môže zákazník sle-
dovať informácie o svojom 
odbernom mieste, napr. stav 

vodomeru, výšku a úhrady 
zálohových platieb, úhrady 
faktúr. Zároveň je možné 
zo zákazníckej sekcie posielať 
požiadavky napr. na zmenu 
výšky záloh, nahlásiť samo-
odpočet vodomeru či nahlásiť 
reklamáciu faktúry.

Služba SMS info
Ak si zákazník aktivuje službu 
SMS info, bude dostávať za-
darmo priamo do svojho mo-
bilu informácie o plánovaných 
odstávkach vody a haváriách 
na vodovodnom alebo kana-
lizačnom potrubí.
Postupne sa bude spoločnosť 
snažiť rozšíriť službu SMS 
info o ďalšie informácie tý-
kajúce sa vášho odberného 
miesta a o aktuality z ob-
lasti dodávky pitnej vody 
a odkanalizovania.

Bližšie informácie o ponú-

kaných službách môžete 

nájsť na www.stvps.sk.

V záujme neustáleho skvalitňovania a rozširovania 
služieb ponúka Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a. s., svojim zákazníkom služby 
pre zjednodušenie komunikácie medzi spotrebiteľom 
a vodárenskou spoločnosťou.

Využite nové služby
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Spotrebiteľské okienko: Správna údržba obuvi

Zharmonizovať svoje zdravieVy sa pýtate, primátorka odpovedá

V prvom rade treba povedať, 
že pri kúpe čižiem ste mali 
dostať aj návod na údržbu, 
podľa ktorého sa treba pri tom-
-ktorom druhu obuvi riadiť. 
Spôsob údržby sa môže líšiť 
v závislosti od druhu použi-
tého materiálu na jej výrobu. 
Odporúča sa obuv naimpreg-
novať a nakrémovať vhodným 
prípravkom už pred jej prvým 
použitím. Toto je dôležité naj-
mä pre všetky druhy zimnej 
obuvi, športovú a turistickú, 
ako aj pre obuv používanú v ne-
priaznivých poveternostných 
či pracovných podmienkach. 
Useň (spracovaná koža) je naj-

častejšie používaný prírodný 
materiál s ideálnymi vlast-
nosťami na výrobu. Useň je 
priedušná, mäkká, má veľmi 
dobré absorpčné vlastnosti a je 
schopná prispôsobiť sa indivi-
duálnemu tvaru nohy. Useň nie 
je neobmedzene odolná voči 
pôsobeniu vlhkosti z vonkaj-
šej strany (klimatické vplyvy) 
i vnútornej strany (pot). Roz-
lišujeme niekoľko základných 
druhov usní: hladkú (s jemne 
štruktúrovaným povrchom 
s malými pórmi), lakovanú, 
nubuk, velur – semiš (useň 
brúsená na líci alebo na rube) 
a celý rad iných. Useň nie je 

pre vodu nepriepustný materiál. 
Obuv z tohto materiálu nie je 
vhodná do dažďa a pľuští.
Aby si obuv uchovala svoje 
vlastnosti čo najdlhšie, treba 
dodržiavať zásady jej správ-
neho udržovania: pred prvým 
použitím naimpregnujte a na-
krémujte; pri obúvaní sa, najmä 
uzavretého strihu obuvi, použí-
vajte obuvák; zapínacie prvky 
upravte pred prvým použitím 
a v priebehu nosenia tak, aby 
bolo chodidlo správne umiest-
nené; používanie nedostatoč-
ne vysušenej obuvi spôsobuje 
jej nadmerné opotrebovanie 
(hlavne stielok a podšívok); 
po vyzutí ju napnite na napi-
náky zodpovedajúcej veľkosti 
(najlepšie drevené, lebo drevo 
pohlcuje vlhkosť); vlhkú sušte 
mimo dosah zdrojov zvýšenej 
teploty. Zbavíte ju vlhkosti aj 
tak, že do nej vložíte skrčený 
novinový papier, ktorý ju ab-
sorbuje. Usňová obuv a obuv 
z brúsených usní nie je neob-
medzene odolná voči vlhkosti. 

Vhodnou impregnáciou a kré-
movaním iba zvyšujeme jej 
odolnosť. Dôležité je, aby ste 
ju pravidelne striedali, lebo 
len tak sa môže zvrškový ma-
teriál zbaviť vlhkosti. Treba 
sa vyvarovať rozmáčania 
usňovej a lepenej obuvi, ktoré 
poškodzuje vzhľad povrcho-
vej úpravy, narušuje pevnosť 
lepených spojov a deformuje 
tvar. Pri zvýšenom potení alebo 
pri prevlhnutí môže usňová 
obuv častejšie púšťať farbu. 
Včasnou základnou údržbou 
opotrebovaných podošiev za-
bránite poškodeniu ďalších 
častí obuvi, takéto prípadné 
poškodenie nemôže byť dôvo-
dom na reklamáciu. Na ošetro-
vanie nepoužívajte rozpúšťadlá 
ani iné podobné látky (napr. 
acetón, lieh). Väčšina podošiev 
používaných na výrobu nie je 
odolná voči pôsobeniu benzínu, 
nafty, olejov a podobných látok.

 -Lýdia Ondrejková, ZSS – SP Prievidza,
 msu.ondrejkova@prievidza.sk

Ak chce poručiteľ túto zákon-
nú postupnosť vylúčiť, resp. 
zmeniť, môže tak urobiť len 
písomným závetom, v ktorom 
určí za svojich dedičov iba nie-
ktorého zo svojich zákonných 
dedičov (napr. len manželku) 
alebo aj tretie osoby. Pritom 
musí rešpektovať zákonný ná-
rok svojich potomkov (detí). 
Maloleté deti majú právo na ich 
zákonný podiel na majetku po-
ručiteľa a plnoleté deti majú 
nárok na polovicu svojho zá-
konného podielu (t. j. v tomto 
prípade každé z maloletých 

detí má nárok na zdedenie 1/3 
majetku poručiteľa, resp. 1/6 
majetku v prípade, ak je dieťa 
už plnoleté). Ak závet poruči-
teľa tomuto zákonnému nároku 
potomkov odporuje, je relatív-
ne neplatný. Ak niektoré z detí 
relatívnu neplatnosť závetu na-
mietne (uplatní si svoj zákonný 
nárok na príslušný podiel z de-
dičstva), podľa závetu už bude 
možné zdediť len zostávajúcu 
časť majetku. Manželka by 
tak na základe závetu mohla 
zdediť iba tú časť majetku, 
ktorú nezdedia deti (t. j. ak sú 

obidve deti plnoleté, manželka 
môže zdediť maximálne 2/3 
majetku a každé dieťa zdedí 
svoju 1/6; ak sú obidve deti 
ešte maloleté, manželka môže 
zdediť len svoju 1/3 a obidve 
deti dostanú celú svoju 1/3).

Ak poručiteľ vlastní ma-
jetok väčšej hodnoty (napr. 
viacero nehnuteľností – ro-
dinných domov, pozemkov, 
bytov a pod.), môže spísať 
závet, ktorým časť svojho 
majetku (iba jeden rodinný 
dom) odkáže manželke. Ak 

zostávajúci majetok postačí 
na uspokojenie zákonných 
nárokov potomkov poručite-
ľa (t. j. ak by v tomto prípade 
zostávajúci majetok poručiteľa 
závetom nedotknutý v prípade 
maloletých detí predstavoval 
svojou hodnotou 2/3 celku 
a v prípade plnoletých detí 
1/3 celku), potomkovia po-
ručiteľa už nemôžu relatívnu 
neplatnosť závetu namietať, 
pretože ich zákonný nárok 
bude uspokojený z ostatného 
majetku poručiteľa.

V minulom roku som si 
kúpila kožené čižmy, s kto-
rými som bola spokojná, 
pokiaľ nenapadol sneh. 
Čižmy som reklamovala, 
ale reklamáciu mi neuzna-
li s odôvodnením, že som 
čižmy neošetrovala správ-
ne. Môžete mi povedať, ako 
to malo byť?

Smrťou poručiteľa jeho majetok prechádza na dedičov. V dedičskom konaní sa uplatní 
pri dedení zákonná postupnosť, t. j. majetok poručiteľa, ktorý v čase svojej smrti bol ženatý 
a mal dve deti, dedia ako tzv. zákonní dedičia v prvej dedičskej skupine manželka a obidve 
deti, pričom každému z nich patrí rovnaký zákonný podiel na dedičstve, t. j. v tomto prípade 
u každého 1/3 (ak nedôjde k inej dohode dedičov)?

Vážení čitatelia! Naďalej pokračujeme uverejňovaním tejto rubriky. Preto môžete stále posielať 
primátorke Kataríne Macháčkovej svoje otázky. Spôsob zostáva tiež nezmenený – pošlite ich 
na adresu redakcie Novinky alebo na e-mailovú adresu zodpovednej redaktorky.

Agroporadňa

S prichádzajúcim jarným po-
časím sa iste všetci záhradká-
ri pripravujú na práce, ktoré 
im prinášajú radosť a úžitok 
z vlastného pestovania. V tom-
to príspevku sa zameriame 
na sadbové zemiaky.
Dôležité pred sadením je 
príprava pôdy hnojením už 
na jeseň, napr. prírodnými 

hnojivami, alebo na jar napr. 
priemyselnými hnojivami NPK 
a Liadok.
Nie je vhodné zemiaky pes-
tovať na rovnakom pozemku 
niekoľko rokov, predovšetkým 
pre zvýšené nebezpečenstvo 
rozšírenia chorôb a škodcov 
(hniloba, háďatko zemiakové, 
pásavka zemiaková).

Pre výsadbu je najvhodnejšie si 
zabezpečiť zdravé certifi kované 
sadivo. Toto sadivo je úradne pre-
verené, má požadovanú kvalitu, 
bolo dopestované na pozemkoch 
preverených z hľadiska výskytu 
háďatka zemiakového, rakoviny 
zemiakovej, vírusových chorôb 
a bakteriálnej krúžkovitosti. Sa-
divo je vhodné pripraviť na vý-
sadbu predklíčením pri teplote 10 
– 18 °C na svetle 3 až 4 týždne. 
Naklíčená sadba urýchľuje zber 
o 2 – 3 týždne.
V našej predajni ponúkame ho-
landské minihľuzy – sú morené 
proti pásavke a koreňomorke 
zemiakovej. Tieto balenia obsa-
hujú asi 50 ks minihľúz (čo je asi 
1,25 kg.). Sadia sa do teplej pôdy, 

ktorá má 6  – 8 °C. Pri vhodných 
podmienkach zaručujú vysokú 
úrodnosť.
Zo slovenských certifi kovaných 
odrôd ponúkame: 
JELLY: stredne neskorá od-
roda pevného varného typu B 
so žltou dužinou. Vyznačuje sa 
atraktívnym tvarom a dobrou 
konzumnou kvalitou.
MARENA: stredne neskorá 
konzumná odroda pevného 
varného typu B. 
Je rezistentná voči chrastavitosti. 
Ideálna na balenie. 
RED FANTASY: stredne skorá 
červenošupká odroda pevné-
ho varného typu B.  Dužina je 
sýtožltá. Má výrazné chuťové 
vlastnosti.

BACCARA: skorá veľmi 
kvalitná odroda pevného 
varného typu B – A.  
Dužinu má čisto žltej farby. 
Má vysokú stabilitu kvality 
po varení, dobre odoláva cho-
robám hľúz. 
MERIDA: kvalitná skorá 
výkonná odroda prevažne 
pevného varného typu B. Má 
guľovito-oválny tvar.  Dužinu 
má žltú, odolnú voči hrdza-
vitosti. Pre zaistenie obsahu 
škrobu treba dodávať draslík 
prednostne síranom drasel-
ným. Táto odroda má nízky 
sklon k deformáciám hľúz.
BELLAROSA: veľmi skorá 
červenošupká odroda varného 
typu B. Odroda je robust-

ná, dosahuje veľké úrody 
v dobrej kvalite. Je odolná 
voči mechanickému poškode-
niu, vhodná pre ľahšie pôdy 
a suchšie podmienky.
COLETTE: veľmi skorá 
odroda pevného šalátového 
typu. Dužina je číra, žltá, 
po uvarení nemení farbu. Je 
dobre skladovateľná a udr-
žiava si vysokú konzumnú 
kvalitu až do jari.
V najbližšom vydaní Agro-
poradne sa budeme bližšie 
venovať problematike ošet-
rovania zemiakov.

Kolektív záhradkárskych a cho-
vateľských potrieb - AGRON

PD
 0

11
1/

12

Životný štýl dospelého človeka je priamo závislý 
od spôsobu života, ktorý musel viesť ako dieťa. Dnes už 
vieme, že osobnosť človeka sa formuje predovšetkým 
v ranom detstve, teda ešte skôr, než sa dostane do školského 
prostredia. Spoločenskú otázku detstva môžeme prirovnať 
k maličkej rastlinke, ktorá sotva vyšla zo zeme a už nás 
upútava svojou krehkosťou a zraniteľnosťou.

Plody mojej dlhoročnej práce 
venujem hlavne mladej generá-
cii, ktorá potrebuje spoznávať 
skutočné tajomstvá prírody 
a zákonov života na Zemi. 
Počas posledných rokov 
monitorujem vysoký nárast 
počtu detí s poruchami učenia 
a správania, pribúdajú počty 
detí s alergiami a rôznymi zá-
vislosťami. Často sa stretávam 
s rodičmi i pedagógmi, ktorí sa 
ma pýtajú, kde sa berie toľká 
bojovnosť a hyperaktivita detí. 
A ja im odpoviem, že nikdy 
nie je dieťa bezdôvodne zlé 
a je na nás dospelých odhaliť 
príčinu. Sú to práve deti, kto-
ré zvedavo vnímajú okolitý 
svet, a tak nasávajú do svojho 
poznania z toho, čo im okolie, 
domáce prostredie a spoloč-
nosť ponúka. K našej mladej 
generácii prichádza veľké 
množstvo informácií, ktoré si 
nevedia sami pretriediť, a tak 
pôsobia na ich rozvoj osobností 
deštruktívne. Systém riešenia 
takýchto problémov je založe-
ný aj na poznaní, že príčiny sú 
v ľudských pocitoch a myš-
lienkach. Keď liečime ľudskú 
myseľ, liečime aj fyzické preja-
vy ochorení a navyše včasným 
zásahom môžeme ochoreniam 
predchádzať.

Bachova terapia ako 
pomoc a terapia
Dobrým pomocníkom pri vý-
chove či vzdelávaní detí a mlá-
deže sa stala práve Bachova 
kvetová terapia, ktorej tvorcom 
je anglický lekár a homeopat 
Dr. Edward Bach. Tvorí ju sú-
bor 38 kvetových extraktov, 
ktoré korešpondujú s celou 
škálou každodenných cito-
vých konfl iktov a pomáhajú 
prekonať traumatizujúce zážit-
ky z detstva, pri sklamaniach, 

strachu zo školy, závislostiach 
aj poruchách učenia a správa-
nia. Podporujú a obohacujú 
každé lekárske aj psychotera-
peutické ošetrenie. Esencie sú 
čisté, nie sú škodlivé a nemajú 
žiadne vedľajšie účinky. Slúžia 
ako prirodzené katalyzátory 
v rôznych vývojových štádiách 
života. To potvrdzuje obzvlášť 
úspešné ošetrenie malých detí, 
dospelých ľudí, dokonca aj 
zvierat a rastlín. Správne ur-
čená Bachova kvetová esen-
cia nepotláča to negatívne, čo 
v človeku je, ale podporuje 
jeho pozitívny potenciál.
Každá činnosť, ktorá je reali-
zovaná v súlade s prírodnými 
zákonmi a vedie k harmónii 
zdravia, prichádza do nášho 
vedomia vo forme lásky. Práve 
láska sa stáva hybnou silou, 
ktorá napĺňa vedomie člove-
ka, a tak pomáha jeho rozvoju 
osobnosti a sebarealizácii.

-Mária Kollárová, 
www.harmoniazdravia.eu,

foto: archív

Ilustračné foto.
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Môže sa zdať, že čiastka, 
ktorú za účelom darovania 
daní vypočítajú zamestnanci 
a niekedy aj živnostníci, je 
celkom nízka. Samotná by 
v rozpočte neziskových or-
ganizácií asi veľa vody nena-
mútila. Z toho však vyplýva, 
že z pohľadu jednotlivých 
zárobkovočinných ľudí v po-
zícii súkromnej osoby ide 
viac o to, koľkí sa pre veno-
vanie daru v takejto podobe 
rozhodnú. V danej situácii 
platí – čím viac, tým lepšie. 
Aj z tohto dôvodu sa pouka-
zovanie z radov zamestnan-
cov, ale aj živnostníkov deje 
na miestnej úrovni. Najväč-
šiu šancu získať pre seba pe-
niaze majú neziskové organi-
zácie a občianske združenia, 
ktoré oslovia svoje najbližšie 

okolie. Ak nepatríte k tým, 
ktorých priamo oslovilo ne-
jaké združenie z vášho naj-
bližšieho okolia, je možné 
2 % investovať do školy, kam 
chodí vaše dieťa, do špor-
tových klubov a krúžkov, 
záujmových klubov, aso-
ciácií, zväzov a odborov. 
V zozname prijímateľov sa 
nachádzajú dokonca hasičské 
združenia alebo zdravotné 
zariadenia. Výber podľa 
predmetu individuálneho 
záujmu je široký, môžete si 
vybrať, či darujete svoje dane 
„neziskovkám“ pôsobiacich 
v kultúre, vzdelávaní, športe, 
zdravotníctve, ekológii, poľ-
nohospodárstve alebo pod-
porujúcich vedu a výskum, 
verejnoprospešné a fi lantro-
pické aktivity. V zozname by 

ste určite našli aj cirkevné 
organizácie. Ak vám fi lan-
tropia veľa nehovorí, dôvod, 
prečo poukázať daň niektorej 
z neziskových organizácii, 
môže byť aj jednoduchší – 
aby neskončil v obrovskej 
anonymnej mase peňazí, 
o ktorej rozhodujú iní.

Filantropia aj prestíž
Rovnaký princíp motivácie 
platí aj v prípade právnických 
osôb, kde je 1,5 – 2 % daň 
už značne vyššou sumou, 
ktorú môžu poukázať. Dô-
vodom môže byť nielen sna-
ha pomôcť a urobiť dobrú 
vec, ale aj to, že môžu sami 
rozhodnúť, a tak byť adres-
nejší. V neposlednom rade 
u menších aj väčších fi riem 
môže byť podnetom aj pre-
stíž a pozitívne zviditeľnenie 
sa pred verejnosťou.

-redakcia

Ešte stále máme možnosť rozhodovať, kam poputuje 
časť z našich daní. Aj tento rok môžeme presne určiť, 
kto naše peniaze potrebuje. V mnohých prípadoch ide 
o nepatrnú čiastku, ale aj tá môže pomôcť.

2 % z daní

15. 2. je posledným termí-

nom pre zamestnancov, aby 

mohli požiadať zamestná-

vateľov o vykonanie ročné-

ho zúčtovania zaplatených 

preddavkov na daň z príj-

mov fyzických osôb, ku kto-

rému sa prikladá vyhlásenie 

o poukázaní sumy do výšky 

2 % zaplatenej dane.

31. 3. je poslednou mož-

nosťou pre fyzické osoby, 

do kedy treba podať daňové 

priznanie, ktoré si ho po-

dávajú. V rámci priznania 

sa poukazujú aj 2 % z dane.

31. 3. je posledným dátu-

mom, do kedy sa podáva 

daňové priznanie v prípade 

právnických osôb, v rámci 

ktorého sa poukazujú 2 % 

z dane. Pozor! Ak chce práv-

nická osoba poukázať 2 % 

z dane, termín na podanie 

daňového priznania je rov-

naký aj v prípade darovania 

fi nancií vo výške 0,5 %. Ak 

právnická osoba nedaruje 

0,5 %, tak v roku 2012 môže 

poukázať iba 1,5 % z dane.

30. 4. je posledným dňom 

pre zamestnancov na poda-

nie vyhlásenia o poukázaní 

2 % z dane.

-zdroj: www.rozhodni.sk

Zamestnanec
1. Požiadajte do 15. februá-

ra svojho zamestnávate-
ľa o vykonanie ročného 
zúčtovania zaplatených 
preddavkov na daň a o vy-
stavenie tlačiva Potvrdenie 
o zaplatení dane.

2. Z tohto potvrdenia zistíte 
výšku zaplatenia dane, 
z ktorej si viete vypočítať 
2 %, ktoré môžete pouká-
zať v prospech vybrané-
ho prijímateľa. Vyčíslená 
2 %-ná daň musí byť mi-
nimálne vo výške 3,32 eur.

3. Po vyplnení tlačiva Vyhlá-
senie o poukázaní sumy 
do výšky 2 % zaplatenej 
dane spolu so sumou, 
ktorú chcete poukázať, 
obe tlačivá, potvrdenie aj 
vyhlásenie, doručte do 30. 
apríla na príslušný daňový 
úrad podľa miesta vášho 
bydliska.

Do kolónky rok na tlačive 
je potrebné napísať 2011. 
Obe tlačivá sa podávajú iba 
na daňový úrad v mieste 
vášho bydliska. Čísla úč-
tov prijímateľov sa nikde 
neuvádzajú, keďže peniaze 
na účty prijímateľov prevá-
dza daňový úrad. Vy platíte 
celú daň daňovému úradu.

    Fyzická osoba
1. Vypočítajte si 2 % z dane 

z príjmov fyzickej osoby, 
ktoré predstavujú najvyš-
šiu možnú poukázateľnú 
sumu v prospech prijíma-
teľa. Poukázať môžete aj 
menej ako 2 %. Táto suma 
musí byť však minimálne 
vo výške 3,32 eur.

2. Do kolónok na pouká-
zanie 2 % z dane, ktoré 
sa nachádzajú už priamo 
v priznaní pre fyzic-
ké osoby, vpíšte výšku 
vyčíslenej dane a po-
trebné údaje vybranej 
organizácie.

3. Daňové priznanie je nut-
né doručiť v lehote, ktorú 
máte na podanie daňového 
priznania (zvyčajne do 31. 
marca) na daňový úrad 
v mieste vášho bydliska 
a v rovnakom termíne za-
plaťte aj daň z príjmov.

Fyzické osoby poukazujú 
v roku 2012 iba 2 % z dane 
(v budúcom roku budú môcť 
dobrovoľníci poukázať 3 % 
z dane). Čísla účtov prijímate-
ľov nikde neuvádzate, keďže 
peniaze na účty prijímateľov 
prevádza daňový úrad. Vy 
platíte celú daň daňovému 
úradu. Okrem daňového pri-
znania sa už nepodáva na po-
ukázanie 2 % z dane žiadne 
ďalšie tlačivo.

Právnická osoba
1. Právnické osoby môžu 

poukázať tento rok 1,5 %, 
resp. 2 % z dane, a to buď 
jednému, alebo viacerým 
prijímateľom, pričom mi-
nimálna výška pre jed-
ného prijímateľa je 8,30 
eur. Môžete poukázať 2 % 
z dane zaregistrovaným 
prijímateľom, ak ste v ob-
dobí január 2011 – marec 
2012 darovali fi nančné 
prostriedky daňovníkom, 
ktorých činnosť nie je za-
ložená za účelom podni-
kania, najmenej vo výške 
zodpovedajúcej 0,5 % za-
platenej dane. Dar musí 
byť určený na rovnaké 
účely, aké platia pre po-
užitie 2 %:

 ochrana a podpora zdravia,
 prevencia, liečba, resocia-
lizácia drogovo závislých 
v oblasti zdravotníctva 
a sociálnych služieb,

 podpora a rozvoj telesnej 
kultúry,

 poskytovanie sociálnej 
pomoci,

 zachovanie kultúrnych 
hodnôt,

 podpora vzdelávania,
 ochrana ľudských práv,
 ochrana a tvorba životného 
prostredia,

 veda a výskum.
Ak ste neposkytli dar podľa 
uvedených podmienok, mô-
žete poukázať len 1,5 % zapla-
tenej dane. Vtedy je potrebné 
vyznačiť v daňovom priznaní, 
že poukazuje iba 1,5 % z dane 
(časť IV. kolónka 3). Ak ste 
poskytli fi nancie vo výške 
minimálne 0,5 % z dane 
na verejnoprospešný účel (aj 
inej organizácii), môžete po-
ukázať 2 % z dane (časť IV. 
kolónka 1 a 2).
2. Vypočítajte si 1,5 % alebo 

2 % z dane, čo predstavu-
je najvyššiu možnú sumu, 
ktorú je možné poukázať 
v prospech prijímateľa/
prijímateľov.

 3. Ak ste si vybrali viac pri-
jímateľov, musíte vložiť 
do daňového priznania 
prílohu (je uvedená na po-
slednej strane DP). Uveďte 
do nej všetky potrebné úda-
je o prijímateľoch a výšku 
dane, ktorú im chcete pou-
kázať. V kolónke 4 uveď-
te, koľkým prijímateľom 
chcete podiel zaplatenej 
dane poukázať.

4. Daňové priznanie doručte 
v lehote, ktorú máte na po-
danie daňového priznania 
na daňový úrad v mieste 
svojho sídla a v rovna-
kom termíne zaplaťte daň 
z príjmov.

Čísla účtov prijímateľov sa 
nikde neuvádzajú, keďže pe-
niaze na účty prijímateľov 
prevádza daňový úrad. Vy 
platíte celú daň daňovému 
úradu. Okrem daňového pri-
znania sa už nepodáva na po-
ukázanie 2 % z dane žiadne 
ďalšie tlačivo, ako napríklad 
kópie darovacích zmlúv atď. – 
tie sú dôležité pri prípadnej 
kontrole.

-zdroj: www.rozhodni.sk

Postup pri poukazovaní 2 % z daní z pozície zamestnanca, 
fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Ako?

Prečo?

Kedy?

Nezisková organizácia HARMÓNIA Prievidza si dovoľuje aj touto cestou obrátiť sa na obyvateľov i fi rmy pôsobiace 

v meste Prievidza s prosbou o priazeň v podobe poskytnutia 2 % zo svojej zaplatenej dane za rok 2011 na podporu 

všeobecne prospešných služieb.

Sme jednou z inštitúcií, ktorá poskytuje pomoc ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi. Našu organizáciu zriadilo v roku 

2004 mesto Prievidza. V zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. prevádzkujeme dve pobytové zariadenia 

s celoročnou prevádzkou – Zariadenie núdzového bývania na Ul. Ľ. Štúra č. 12 a Útulok na Košovskej ceste č. 15 v Prie-

vidzi s celkovou kapacitou 41 miest. Našimi klientmi je počas roka asi 80 ľudí – matiek s deťmi a dospelých obyvateľov 

bez vlastného domova a záujem o poskytovanie našich služieb neustále rastie.

Získané fi nančné prostriedky použijeme na úhradu časti výdavkov spojených s nevyhnutnou opravou a údržbou ob-

jektov oboch zariadení sociálnych služieb.

Identifi kačné údaje našej organizácie:

Názov: HARMÓNIA, n. o.

Sídlo: Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

IČO: 36 11 96 79

DIČ: 2021959973

Č. účtu: 9015963003/5600

Nezisková organizácia HARMÓNIA Prievidza

Za pochopenie, priazeň 

a pomoc vopred ďakujeme!
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História a tradície knihov-
níctva v našom regióne 
boli úzko späté s históriou 
vzdelanosti, so životom 
a pôsobením známych 
vzdelancov Hornej Nitry. 
Veľa známych osobností 
zasvätilo svoj život kniž-
nej kultúre, knihovníctvu, 
kníhkupectvu a bibliografi i. 
Jeden z najznámejších bol 
skriptor a knižný iluminátor 
Ján z Prievidze, ktorý v 15. 
storočí prepísal a ilumino-
val banskobystrický misál. 
Rovnako kryptografológ 
Ladislav Lorenc svoj život 
zasvätil rozlúšteniu tajného 
písma Martina Kukučína 
a pôsobil v Knižnici stre-
diska vedecko-technických 
informácií Slovenských 
uhoľných baní v Prievidzi. 
Z ďalších to bol knihovník, 
lexikograf a básnik Jozef 
Čeri, knihovník, redaktor 
Ján Lehký či prievidzský 
rodák Viliam Kóňa, ktorý 
sa venoval štúdiu knižničnej 
vedy a jeho skúsenosti pre-
berali knihovníci z mnohých 

krajín, napríklad z Japonska, 
Indonézie, Argentíny, Špa-
nielska, Poľska a ďalších.

Naplnili zákonnú literu
V roku 1919 bol na Slo-
vensku prijatý zákon čís-
lo 430/1919 o verejných 
knižniciach obecných, kto-
rý v oblasti knihovníctva 
v celej Európe v tom čase 
patril k najlepším. Pod-
ľa tohto nariadenia bolo 
potrebné zriadiť knižnice 
vo všetkých obciach naj-
neskôr do konca roku 1925. 
V okrese Prievidza pod túto 
povinnosť spadalo 65 obcí. 
Stalo sa tak v 57 a dve obce 
mali tzv. spolkovú knižnicu, 
v ktorých bolo spolu 7 278 
kníh. V Prievidzi bola ve-
rejná knižnica založená 
v zmysle zákona v roku 1922 
a jej knihovníkom sa stal 
Ladislav Leday – obecný 
úradník. Svoju prácu však 
knižnica naplno rozvinula 
až o dva roky neskôr. Keď-
že v požiadavkách na kni-
hovníkov bola odbornosť, 

okresný školský inšpektorát 
zabezpečoval školenie kni-
hovníkov. Napríklad 7. mar-
ca 1931 sa na ňom zúčastnilo 
58 pracovníkov. Koncom 
roka 1936 prievidzská kniž-
nica vykázala 1 622 zväz-
kov, ktoré boli počas roka 
vypožičané 4 265-krát.

Zriaďovali čitárne
Snahy o zriaďovanie čitární 
sa spájajú s históriou via-
cerých spolkov, kde boli 
založené knižnice. Z nich 
najlepšie fungovala čitá-
reň pri Občianskej besede. 

Podobné aktivity vyvíjalo 
tiež Obecné zastupiteľstvo 
Prievidze, čomu nasvedčuje 
aj zápisnica zo zasadnutia 
28. novembra 1923. Z nej sa 
dozvedáme, že predmetom 
rokovania bolo aj zriadenie 
obecnej čitárne. Tá fungova-
la od 2. decembra rovnakého 
roku, ako sa však v texte 
ďalej uvádza, záujem oby-
vateľov o tieto služby bol 
veľmi malý.

-vrb, foto: autorka

Z historických zápisov je zrejmé, že v okrese Prievidza 
vtedajší predstavení veľmi pružne reagovali na povinnosť 
zriadenia verejných knižníc. Stalo sa tak už v roku 1922. 
Pri príležitosti 90. výročia vzniku Hornonitrianskej 
knižnice jej pracovníci pripravili celý rad zaujímavých 
podujatí.

Hornonitrianska knižnica oslavuje deväťdesiatku

Akcie pripravené k 90. výročiu:
 Sólo pre knižnicu – súťaž o Hornonitrianskej knižnici 

na jej webovej stránke,

 Najkrajšie logo detského oddelenia – výtvarná súťaž 

pre mládež, študentov a dospelých čitateľov,

 Najlepší detský čitateľ roku 2012 – súťaž pre detských 

čitateľov do 15 rokov, ktorí veľa čítajú,

 Deviatka knižnice – 9. deň v každom mesiaci budú deti 

a mládež do 15 rokov zapísaní za čitateľov bezplatne,

 Darček pre knižnicu – súťaž o najoriginálnejší darček 

pre knižnicu, víťaz získa členstvo na 9 rokov zadarmo 

a ďalších 9 účastníkov súťaže získa členstvo na 1 rok – 

pre všetky vekové kategórie,

 Prieskum čitateľských záujmov a spokojnosti s výpo-

žičnými službami – pre ZŠ, SŠ a ostatných čitateľov 

knižnice.

V Hornonitrianskej knižnici organizujú mnoho zaujímavých akcií podporujúcich čítanie.
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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.

DARINKA, 1,5-ročná, sučka amerického kokeršpaniela OLIVER, 2-ročný, kríženec jazvečíka, pes

Môj majiteľ ma vyhodil, keď zistil, 
že čakám šteniatka. V útulku som sa 
stala matkou a odchovala som krásne 
šteniatka,ktoré už našli nové domovy. 
Ja stále čakám na vhodného majiteľa. 
Nie som však vhodná k malým deťom. 
Hodím sa skôr do rodinného domu. 
Som nenáročná a všetko, čo očakávam 
od nového majiteľa, je pokojný život 
a dlhé prechádzky.

Som veľmi milý, poslušný a skromný 
psík, pokojnej povahy. Budem verný 
a oddaný spoločník kohokoľvek,kto 
mi dá láskavý domov.

MAX, 9-mesačný, kríženec nemeckého ovčiaka, pes ZUZKA, asi 6-ročná, kríženec maltezáka a jorkšíra, sučka

Najlepšie sa hodím na stráženie objek-
tu, lebo som dosť ostrej povahy, ale 
rýchlo sa viem adaptovať na nového 
majiteľa a prostredie. Kto potrebuje 
dobrého strážcu, ja som ten pravý. 
Nemám rad druhých psov, stráženie 
predsa zvládnem aj sám.

Stále čakám na svojho pôvodného 
majiteľa ale budem vďačná aj za nový 
domov, v ktorom nájdem nehu a lásku. 
Som utiahnutá a skromná. Som veľmi 
smutná, ale stále verím, že ma ešte 
dokáže niekto ľúbiť a postarať sa 
o môj šťastnejší život.

KOLJA, 1,5-ročný, kríženec kólie a jazvečíka, pes TWEETY, 8 -mesačný, kríženec ratlíka, menšieho vzrastu, pes

Som milý, temperamentný psík, ktorý 
má rad spoločnosť ľudí. Vhodný som 
skôr do rodinného domu.

Ľuďom príliš neverím, mám na to 
dôvod. Dúfam, že si nájdem majiteľa, 
ktorý pochopí moju nedôverčivosť 
a dokáže si získať moju dôveru. 
Tomu potom budem príjemným 
spoločníkom.

Nikdy by som neveril, že v útulku je toľko psíkov, ktorí nemajú svoj domov. Je mi ich 
veľmi ľúto. Chcel by som, aby mal každý to, čo ja. Teda niekoho s kým by sa mohol hrať, 

s kým by mohol chodiť von, niekoho, kto by ho pohladkal, niekoho, kto by ho ľúbil a koho by 
mohol ľúbiť on. Aj  Darinka, Kolja, Max, Oliver, Tweety a Zuzka stále čakajú na svojho nového 
milujúceho majiteľa. Skúsme im pomôcť!

Nájdi päť rozdielov

Ako sa dostane myška k syru? Vymaľuj si zvieratko
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
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VYUŽITE JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ RIADKOVEJ INZERCIE

PREDAJ
 Predám RD/chalupu 4+1 

na Remate. Pozemok 510 m2. 
Hrubá stavba. Cena DOHO-
DOU. Tel.: 0905 350 902

 Predám Citroen Xsara Picas-
so 1.6 Hdi, 2007, biela farba, 
100 % stav. Cena 5 700 €. Tel.: 
0918 498 429

 Predám mobilné domy v ATC 
Nitrianske Rudno o rozlohe 9 
x 3m. Zariadené – 2x spálňa, 
obývačka, kuchyňa, WC, sprcha. 
Pripojená na IS. Cena od 6 890€. 
Tel.: 0905 471 710

 Predám pozemok v západ-
nej časti Prievidze, par. č. 1947, 

1948, 2102, 2103, 2014. Tel.: 
0940 702 872

 Predám parný vysávač na čis-
tenie kobercov, podláh, dlažby, 
PVC, skiel, vodného kameňa. 
Súčasťou žehlička.

 Predám lúpané orechy, streš-
ný nosič na Fiat Stilo a motorovú 
pílu Husguarna 346 XP A55. 
Tel.: 0911751 134

 Predám brojlerové králiky 
na chov aj na mäso.

 Predám biolampu Bioptron 
Compact III. so stojanom 
a sklíčkami. Nový, ešte neroz-
balený. Cena dohodou. Tel.: 
0908 751 736

 Predám 4-izbový byt v Poluv-
sí (osobné vlastníctvo, vlastné 
plynové kúrenie, garáž, pivnica, 
prístrešok – vysporiadaný) Tel.: 
0911 546 354

 Predám rodinný dom v centre 
Prievidze s ateliérom a garážou, 
vhodný i na sídlo fi rmy. Tel.: 
0908 399 755, 0908 731 739

 Predám po kompletnej rekon-
štrukcii 1-izbový byt v centre 
mesta Prievidza v OV o roz-
lohe 40 m2 s dvomi balkónmi, 
kúpeľňa so sprchovým kútom, 
zariadený novým nábytkom 
(kuchyňa, obývacia časť, spál-
ňa), nové elektrospotrebiče, dis-
pozične riešený ako dvojizbový, 

SPOMÍNAME

Unikátny projekt pre postihnutých, seniorov, rodičov s deťmi...

Podporte nás

MONITORING BEZBARIÉROVOSTI
I O: 42191904
SID: nevyplni
Právna forma: ob ianske združenie
Obchodné meno: go-ok, o.z.
Sídlo: Družstevná 2410/16, Zvolen 96001

íslo ú tu: 2929845810/1100

www.go-ok.eu

2%

Čas plynie neúprosne a desaťročia ubehli, 
odkedy sme sa 8. marca 1980 

naposledy rozlúčili s otcom, manželom, 
bratom 

Júliusom Frajtom. 

Zapálením sviečky a tichým zamyslením mu, 
prosím, venujte s nami svoju spomienku.

S poďakovaním – dcéry, syn, manželka a ostatná rodina.

voľný ihneď, aj na hypotéku, 
treba vidieť. Volať po 18.00 hod. 
Tel.: 0904 817 067

 Predám dva stavebné pozem-
ky s prístupovou cestou v krás-
nom prostredí v Nitrianskych 
Sučanoch. Volať po 18.00 hod. 
Tel.: 0944 226 409

 Predám sedačku s 2 úložnými 
a pohovku s 1 úložným priesto-
rom, rozkladateľné. Cena doho-
dou. Tel.: 0915 646 614

 Predá niekto, alebo daruje 
staršiu funkčnú chladničku ? 
Tel.:0905 955 844

 Predám televízor Thomson, 
46 uhlopriečka, 100 % stav, 
cena 70 € a bezvreckový vysá-
vač, zánovný, málo používaný. 
Cena 30 €. T.č.: 0907 782 588, 
p. Kocmanová

RÔZNE
 Kúpim Pionier a moped alebo 

hocijakú motorku – aj nepojazd-
nú. Tel.:0918 887742, slape@
pobox.sk

 Kúpim rodinný dom v Prie-
vidzi alebo v okolí, nie Handlo-
vá. Platba v hotovosti. Tel.:0911 
245 668
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novinky14 FUTBAL

Hornonitrianski futbalis-

ti zavŕšili zimnú prípravu 

pred odvetnou časťou prí-

pravnými zápasmi s Novou 

Baňou a Príbelcami. Hor-

nonitrania podľahli hráčom 

Novej Bane dvojgólovým 

rozdielom. „Som sklamaný 

z prístupu hráčov k zápasu. 

Nič sme pre výhru nedo-

kázali urobiť, hráči čakali, 

že sa súper porazí sám,“ 

povedal o  súboji tréner 

FC Baník Dušan Uškovič. 

V poslednom prípravnom 

zápase porazil FC Baník fut-

balistov z Príbeliec presved-

čivo o štyri góly. Zápas sa 

odohral na ihrisku v Malých 

Bieliciach. „Bol to náš prvý 

zápas na prírodnej tráve 

po niekoľkých mesiacoch. 

Chvíľu nám trvalo, kým sme 

sa adaptovali na iný povrch 

ako počas zimnej prípravy, 

ktorú sme absolvovali na ih-

riskách s umelou trávou. 

Hráči si v zápase vytvorili 

množstvo šancí, ktoré sa im 

najmä v druhom polčase da-

rilo aj premieňať,“ prezradil 

o stretnutí Dušan Uškovič.

Výsledky v príprave:

Horná Nitra – Nová Baňa 

2:4 (1:2)

Góly Baníka: vlastný, 

Brestovanský.

Horná Nitra – Príbelce 5:1 

(1:0)

Góly Baníka: Belák 3, Kan-

dem 2.

Podporte futbalový klub

Darujte  2 % zo svojich daní 

FC Baníku Horná Nitra! Pod-

poríte tak nielen vízie a am-

bície FC Baník Horná Nitra, 

ale hlavne tým pomôžete 

splniť sny všetkým, ktorí 

futbal milujú rovnako ako 

my. Tlačivo – vyhlásenie 

o poukázaní sumy do výšky 

2 % zaplatenej dane nájdete 

na webovej stránke klubu 

www.fcbanikhn.sk alebo 

priamo na futbalovom šta-

dióne v Prievidzi. Ďakujeme 

v mene nádejí FC Baník Hor-

ná Nitra.

FC Baník v príprave

Ako by ste zhodnotili 
priebeh zimnej prípravy?
Zimná príprava bola naplá-
novaná na deväť týždňov, 
počas ktorých sme odohrali 
desať prípravných zápasov. 
Celá príprava sa odohrala 
v domácich podmienkach, 
keď sme trénovali na ihris-
kách s umelou trávou na ZŠ 
Energetikov a v Novákoch. 
Posledné týždne prípravy vý-
razne ovplyvnilo nepriaznivé 
počasie. Myslím si, že napriek 
tomu, akú súťaž hráme, sme 
mali kvalitné podmienky 
a môžem so zimnou prípravou 
vyjadriť spokojnosť.

Mohli by ste zosumarizo-
vať, aké nastali oproti je-
sennej časti zmeny vo va-
šom kádri?
Do prípravy nastúpilo 25 hrá-
čov, z toho boli štyria doras-
tenci. Každý futbalista dostal 

rovnakú šancu, aby zabojoval 
o svoje miesto v tíme. Roz-
lúčili sme sa s tromi hráčmi 
z jesenného kádra – Andrejom 
Balážom, Tomášom Važanom 
a Denisom Kodajom. Naopak, 
pribudol Lukáš Krško z Leho-
ty pod Vtáčnikom, Milan Pas-
tva, ktorý sa vracia po zranení, 
Gabriel Kandem z Kamerunu 
a vrátil sa náš staronový hráč 
Martin Uríček. Z dorastencov 
dostal príležitosť v príprav-
ných zápasoch útočník Patrik 
Brestovanský, brankár Michal 
Jantoška a záložníci Lukáš 
Strelka a Matúš Matuškovič.

Ako je mužstvo pripra-
vené po fyzickej a hernej 
stránke?
Myslím si, že po fyzickej 
stránke sú chlapci pripra-
vení dobre. Čo sa týka her-
nej prípravy, chýbali nám 
tréningy na veľkej ploche, 

a to sa prejavilo v príprav-
ných zápasoch. Preto som sa 
snažil, aby sme čo najviac 
trénovali na veľkom ihrisku.

Čo očakávate od hráčov 
v jarnej časti súťaže?
Aby vedeli preniesť do maj-
strovských zápasov to, čo 
majú natrénované. Ďalej 
očakávam ich kvalitný prí-
stup ku každému jednému 
zápasu, aby boli pripra-
vení nielen fyzicky, ale aj 
psychicky a aby odovzdali 
na ihrisku všetko, čo v nich 
je, pretože hráme o prvé 
miesto.

Po jesennej časti ligy sa 
FC Baník Horná Nitra usadil 
na vedúcej priečke tabuľky. 
Ciele sú zrejme jasné.
Cieľ bol jasne stanovený ešte 
pred štartom súťaže. Mali sme 
na jeseň drobné zakolísania, 

ale nie je ešte nič rozhod-
nuté, a preto nemôžeme nič 
podceniť.

Myslíte si, že sa o postu-
pujúcom tíme rozhodne 
predčasne? Alebo to bude 
napínavý súboj až do po-
sledného kola?
Ja si osobne myslím, že to bude 
boj až do posledného kola, 
pretože nikto nevie, ako sa 
jednotlivé mužstvá dokázali 
pripraviť na jarnú časť. Mám 
informácie, že naši súperi 

sa zodpovedne pripravova-
li a vopred nehádžu fl intu 
do žita. Určite to ešte bude 
zaujímavé. Samozrejme, by 
som privítal, keby sa rozhodlo 
o postupujúcom už niekoľko 
kôl pred koncom súťaže. Stále 
nám však bude niekto dýchať 
na chrbát. Sme mužstvo, ktoré 
budí rešpekt a každý súper sa 
chce na nás vytiahnuť. Kaž-
dý zápas bude pre nás tvrdý 
a ťažký.

Na jeseň ste mali na piatu 
ligu veľmi solídnu fanúši-
kovskú základňu. Očaká-
vate na jar ešte vyšší divác-
ky záujem o vaše zápasy?
Futbal na hornej Nitre sa po-
stupne zviecha. Preto dúfam, 
že našou hrou a výsledkami 
pritiahneme ešte viac ľudí 
do hľadiska. A keby sa nám 
aj občas nedarilo, tak dúfam, 
že budú mať s nami trpezli-
vosť. Verím, že aj s pomocou 
fanúšikov sa nám podarí do-
siahnuť náš vytúžený cieľ.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Futbalistov FC Baník Horná Nitra čakajú náročné boje v jarnej časti V. futbalovej ligy 
Sever. Po prvej polovici sezóny im patrila v tabuľke prvá priečka so štvorbodovým 
náskokom pred Trenčianskymi Teplicami a sedembodovým náskokom pred tretími 
Šimonovanmi. O príprave, zmenách v kádri a ambíciách klubu sme sa porozprávali 
s trénerom FC Baník Dušanom Uškovičom.

Do jarnej časti vstupujú s najvyššími ambíciami

Len niekoľko športových 
klubov na Slovensku sa môže 
pochváliť piesňou venovanou 
ich klubu. Medzi ne už patrí 
aj FC Baník Horná Nitra. 
Skladbu naspievala Ivana 
Kováčová, fi nalistka tretej 
série súťaže Slovensko hľadá 
Superstar. Vznik skladby, 
jej nahrávanie a produkciu 
mal pod palcom Ján Kulich, 
marketingový manažér fut-
balového klubu FC Baník, 
ktorý prezradil, kde skrsla 
myšlienka o vlastnej skladbe 
pre hornonitriansky futba-
lový klub. „Jednoznačne to 
bol nápad prezidenta klubu 
Roberta Šuníka. Od vzniku 
FC Baník Horná Nitra mal 

predstavu o klubovej piesni 
alebo hymne. Zámerom bolo, 
aby spájala ľudí a futbalistov 
v klube, dve mestá – Prievid-
zu a Handlovú, myšlienky 
a fi lozofi u klubu a celú fanú-
šikovskú obec. Túto skladbu 
dostal prezident klubu ako 
darček pri príležitosti Fut-
Bálu, prvého reprezentač-
ného plesu FC Baník, kde 
odznela ako prekvapenie ve-
čera,“ prezradil Ján Kulich. 
Po hudobnej stránke skladbu 
spracoval známy gitarista 
a producent Jozef Engerer. 
„Text som mal pripravený už 
dlhšiu dobu a pieseň sme si 
v podstate požičali z albumu 
Ivany Kováčovej, ktorá ju 

takýmto spôsobom venovala 
klubu,“ dodal Ján Kulich.
Pieseň si budú môcť fanúšiko-
via klubu vypočuť na štadió-
ne pred začiatkom domácich 
futbalových zápasoch A-muž-
stva Baníka a na rôznych 
športových a spoločenských 

podujatiach, organizovaných 
Baníkom Horná Nitra. Iva-
na Kováčová, ktorá pesničku 
naspievala, je „zemiaková“ 
medailistka súťaže Slovensko 
hľadá Superstar 3 z roku 2007. 
Zaujímalo nás, ako a čím ju 
oslovila myšlienka naspievať 

pieseň pre futbalový klub FC 
Baník. „S Jankom Kulichom 
sme dlhoroční priatelia, ta-
kže v rámci kamarátskych 
vzťahov nebolo veľmi o čom 
rozmýšľať. Na základe našej 
predchádzajúcej spolupráce, 
s ktorou som bola veľmi spo-
kojná, som neváhala a ponuku 
som prijala,“ prezradila mladá 
speváčka, ktorá si rada pozrie 
aj futbalové zápasy. „Aj keď 
neovládam všetky pravidlá 
hry, futbal si rada pozriem 
hlavne naživo. Zatiaľ to boli 
väčšinou len dedinské zápasy, 
ale aj tie dokážu byť zaujíma-
vé,“ dodala Ivana Kováčová. 
Skladba Všetko to dáš nebude 
jedinou piesňou FC Baník. V 
budúcnoti by ich malo byť 
viac.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Hornonitrianskemu futbalovému klubu naspievala vlastnú 
skladbu fi nalistka súťaže Slovensko hľadá Superstar 
Ivana Kováčová. Jej názov je Všetko to dáš.

FC Baník má svoju vlastnú pieseň

Ivana Kováčová

Dušan Uškovič
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Prievidzskí hokejisti nedáv-
no ukončili svoje pôsobenie 
v druhej hokejovej lige. V jej 
A skupine obsadili štvrté 
miesto spomedzi siedmich 
účastníkov. Viac ako ko-
nečné umiestnenie potešil 
fakt, že v štatistikách ka-
nadského bodovania celej 
súťaže skončil na špici hráč 
MŠHK Igor Kaikl. V 18 zá-
pasoch nazbieral 39 bodov 
za 18 gólov a 21 asisten-
cií. Hoci posledné sezóny 
na súpiske prievidzského 
tímu meno tohto útočníka 
nefi gurovalo, pre znalcov 
hokeja z centra hornej Nitry 
nie je neznámym hráčom. 
V Prievidzi odohral sedem 
prvoligových sezón, s vý-
nimkou krátkeho pôsobenia 
v Martine a vo francúzskom 
Montpellieri takmer celú 
svoju kariéru. Tú poznačili 
aj problémy s chrbtom. Igor 
Kaikl celkovo až štyrikrát 
ukončil aktívnu činnosť, 
ale vždy sa dokázal vrátiť 
na ľad.

Hokejové začiatky
Igor Kaikl sa v Prievidzi 
dostal k hokeju viac-menej 
náhodou. Nikdy v mladosti 
nesníval o hokejovej kariére, 
avšak raz ho sused zobral 
na tréning a hokej mu uča-
roval. „Hokej sa mi už po pr-
vých tréningoch zapáčil. Je 
to dynamická rýchla hra, 
v ktorej som videl možnosť 
niečo dokázať. Začal som 
navštevovať hokejové triedy 
a postupne som výkonnostne 
napredoval,“ prezradil Igor 
Kaikl, ktorý si v doraste-
neckom veku vyskúšal aj 
najvyššiu súťaž tejto vekovej 
kategórie v Martine. Práve 
vtedy dostal možnosť okúsiť 
aj pôsobenie v dorastenec-
kom reprezentačnom výbere 
Slovenska.

„Bol som členom širšieho re-
prezentačného kádra. Z Mar-
tina sa vtedy na turnaj jed-
notlivých niekdajších krajov 
nominovala celá naša päťka. 
Mne však turnaj v Púchove 
absolútne nevyšiel a napokon 
som ako jediný z našej päťky 
nedostal pozvánku do už-
šieho výberu reprezentácie. 
Neskôr som sa dozvedel, 
že ma nechcel do reprezen-
tácie pustiť ani martinský 
klub,“ uviedol 32-ročný 
rodák z Prievidze, ktorý 
momentálne býva v Lehote 
pod Vtáčnikom.

Problémy s chrbtom
Ešte počas pôsobenia v Mar-
tine sa u Igora Kaikla za-
čali prejavovať zdravotné 
problémy s chrbtom a musel 
ukončiť po prvýkrát športovú 
kariéru. No dlho bez hokeja 
nezostal a prišiel premiéro-
vý návrat. „V Prievidzi si 
v tom čase naša juniorka 
vybojovala extraligu. Bolo 
to pre mňa veľkým lákadlom 
k návratu. V tejto sezóne som 
už dostal šancu nastupovať 
aj v prvej lige za mužov,“ 
spomína Igor Kaikl, ktorý 
po skončení sezóny opäť mu-
sel pauzovať pre zdravotné 
problémy. No bez hokeja 
znova dlho nevydržal a pri-
šiel druhý návrat na ľad, ako 
aj skúsenosť s francúzskym 
hokejom, keď Montpellieru 
pomohol k postupu do tre-
tej najvyššej súťaže. Bola 
to jediná Kaiklova senior-
ská sezóna mimo Prievidze. 
Ďalšie ročníky už odohral 
v materskom klube.

Finále v prvej lige
Celkovo odohral šikovný 
útočník v drese Prievidze 
sedem prvoligových sezón. 
Postupne sa prepracoval 
na jednu z opôr MŠHK. 

V centre hornej Nitry zažil 
úspešné, ale aj menej vyda-
rené obdobia. Na ktoré časy 
najradšej spomína? „Určite 
najradšej spomínam na se-
zónu 2003/04, kedy sme sa 
s Prievidzou prebojovali 
do fi nále prvej ligy. Spôso-
bili sme tak v našom meste 
hokejový boom, na fi nálové 
zápasy s Dubnicou chodi-
lo aj dvetisíc divákov. Je to 
veľká škoda, že sme dobre 
rozbehnutú sériu, v ktorej 
sme viedli 3:1 na zápasy, 
nedotiahli do úspešného 
konca. Extraligu sme mali 
doslova na dosah,“ spomína 
Igor Kaikl, ktorý si vtedy 
v 13 odohraných zápasoch 
play-off pripísal na konto 
desať kanadských bodov 
za päť gólov a rovnaký počet 
asistencií.

Najlepší spoluhráči
Za svoju kariéru hral Igor 
Kaikl v Prievidzi s viace-
rými kvalitnými hokejista-
mi. S ktorými sa mu hralo 
najlepšie? „Rozdelil by som 
ich na útočníkov a obrancov. 
Z útočníkov sa mi veľmi dob-
re hralo s Jurajom Dušičkom, 
Stanom Sibertom a Viktorom 
Štefanechom, s ktorým som 
si výborne rozumel najmä 
v presilovkách. So všetký-
mi som sa dlho poznal, boli 
sme zohraní. Vedeli sme, čo 
môžeme od seba očakávať. 
Z obrancov spomeniem Ju-
raja Cebáka či Petra Krechá-
ča,“ odpovedal Kaikl, ktorý 
si v rokoch 2005 a 2008 „na-
ordinoval“ od hokeja ďalšie 
pauzy, keď ohlásil koniec 
aktívnej činnosti.
„V priebehu sezóny 
2008/2009 som už hrával 
prvú ligu popri zamestna-
ní a pre nezhody s tré-
nerom Hovorkom 
som sa rozhodol 
ukončiť kariéru. 
Myslel som si, 
že som už de-
finitívne za-
vesil korčule 
na klinec, 
na chvíľu 
som do-
konca úpl-
ne stratil 
chuť do hoke-
ja a nechodil som 
ani na prievidzský 
zimák,“ prezradil Kaikl.

Štvrtý návrat
Igorovi Kaiklovi je však ho-
kej zrejme súdený. Doká-
zal to aj štvrtým návratom 
na ľad. V tomto smere je 
z prievidzského kádra 
určite rekordérom. 
Tentokrát ho k tomu 
dotlačili kamaráti. 
„Po čase som dostal 
opäť chuť na hokej. Ka-
maráti chodili hrávať 
ligu neregistrovaných 

hráčov do Partizánskeho, tak 
som chodil s nimi, ale to ma 
až tak veľmi nebavilo, keďže 
to nemalo adekvátnu úroveň. 
Pred aktuálnou sezónou som 
chcel vyskúšať, či sa ešte do-
kážem dostať do akej-takej 
formy a hrať ligu s regis-
trovanými hráčmi. Tak som 
opäť v tíme MŠHK,“ povedal 
k poslednému návratu na ľad 
Igor Kaikl. Ihneď po návrate 
sa zaradil k najproduktívnej-
ším hráčom súťaže a ťahú-
ňom MŠHK.
„S tým, že by som mohol 
patriť k najlepším hráčom 
súťaže v kanadskom bodova-
ní, som vôbec nepočítal. Skôr 
som si chcel zahrať pre ra-
dosť, prípadne pomôcť tímu 
svojimi skúsenosťami. Úvod 
sezóny bol ešte ťažký, cítil 
som herný výpadok i kon-
dičný defi cit. Postupne sa 
to zlepšovalo a pribúdal aj 
kanadské body na mojom 
konte. No určite to nebolo 
mojou prioritou po návrate 
na ľad,“ poznamenal Kaikl.

Mužstvo má potenciál
MŠHK Prievidza v skonče-
nej sezóne dosahovalo strie-
davé výkony. V niektorých 
zápasoch dokázalo vysoko 
vyhrať, v iných trebárs stra-
tiť trojgólové vedenie a od-
chádzať z ľadu ako porazený 
tím. „Prievidza má dobrý 
káder aj potenciál, ale, 
žiaľ, nie všetci hráči 
mohli nastupovať 
na všetky zápa-
sy. Ak by to tak 
bolo, dovolím si 
tvrdiť, že by sme 
s týmto kádrom 
mohli hrať aj 

prvú ligu a neboli by sme 
určite v súťaži fackovacím 
panákom. V súčasnosti je 
hokej v Prievidzi založený 
len na čisto amatérskej úrov-
ni. Chalani chodia hrávať 
z lásky k športu, a tak sa im 
nemožno čudovať, že neraz 
musia uprednostniť prácu či 
školu pred zápasom,“ defi nu-
je Kaikl príčiny striedavých 
výkonov.

Ciele do budúcna
Igorovi Kaiklovi hokej opäť 
naplno chutí. Ak sa mu budú 
vyhýbať zdravotné problémy, 
rád by nastupoval v drese 
MŠHK ešte niekoľko sezón. 
„Momentálne ma hokej baví, 
chcel by som pokračovať 
naďalej v MŠHK a prispieť 
k tomu, aby sa hral v Prie-
vidzi dobrý hokej a opäť sa 
viac naplnilo hľadisko na na-
šom zimáku. Diváci sa môžu 
chodiť pozerať posledné 
sezóny najmä na domácich 
prievidzských hráčov, kto-
rých poznajú, čo je určitým 
spôsobom bonus. Ďalšie lá-
kadlá pre fanúšikov musíme 
pridať my v podobe kvalitnej 
hry a úspešných výsledkov. 
Samozrejme, ak by sa zlep-
šili podmienky v hokeji, 
bol by som nesmierne rád, 
ak by som mohol ako hráč 
byť pri tom, ako si mužstvo 
MŠHK vybojuje opäť mies-

tenku v prvej lige. 
Momentálne je to 

však len hudba 
budúcnosti,“ 

zakončil naj-
produktívnej-

ší hráč druhej 
ligy.

-Branislav Bucák, 
foto: autor

„Prievidza má dobrý káder aj potenciál, ale, žiaľ, nie 
všetci hráči mohli nastupovať na všetky zápasy. Ak by 
to tak bolo, dovolím si tvrdiť, že by sme s týmto kádrom 
mohli hrať aj prvú ligu a neboli by sme určite v súťaži 
fackovacím panákom,“ hovorí prievidzský hokejový 
útočník Igor Kaikl.
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mi som sa dlho poznal, boli 
sme zohraní. Vedeli sme, čo 
môžeme od seba očakávať. 
Z obrancov spomeniem Ju-
raja Cebáka či Petra Krechá-
ča,“ odpovedal Kaikl, ktorý 
si v rokoch 2005 a 2008 „na-
ordinoval“ od hokeja ďalšie 
pauzy, keď ohlásil koniec 
aktívnej činnosti.
„V priebehu sezóny 
2008/2009 som už hrával
prvú ligu popri zamestna-
ní a pre nezhody s tré-
nerom Hovorkom 
som sa rozhodol 
ukončiť kariéru. 
Myslel som si, 
že som už de-
finitívne za-
vesil korčule 
na klinec, 
na chvíľu 
som do-
konca úpl-
ne stratil 
chuť do hoke-
ja a nechodil som 
ani na prievidzský 
zimák,“ prezradil Kaikl.

Štvrtý návrat
Igorovi Kaiklovi je však ho-
kej zrejme súdený. Doká-
zal to aj štvrtým návratom 
na ľad. V tomto smere je 
z prievidzského kádra 
určite rekordérom. 
Tentokrát ho k tomu
dotlačili kamaráti. 
„Po čase som dostal 
opäť chuť na hokej. Ka-
maráti chodili hrávať 
ligu neregistrovaných 

chádzať z ľadu ako porazený 
tím. „Prievidza má dobrý 
káder aj potenciál, ale, 
žiaľ, nie všetci hráči 
mohli nastupovať 
na všetky zápa-
sy. Ak by to tak 
bolo, dovolím si 
tvrdiť, že by sme 
s týmto kádrom 
mohli hrať aj 

byť pri tom, ako si mužstvo 
MŠHK vybojuje opäť mies-

tenku v prvej lige. 
Momentálne je to 

však len hudba 
budúcnosti,“ 

zakončil naj-
produktívnej-

ší hráč druhej 
ligy.

-Branislav Bucák, 
foto: autor

Športový servis

Extraliga mužov
Prievidzskí basketbalis-

ti do posledného kola 

základnej časti bojovali 

o prvenstvo v dlhodobej 

časti súťaže. Po prehre 

na  palubovke Nitry 

po predĺžení napokon 

obsadili v základnej čas-

ti druhú priečku. V pr-

vom kole play-off  sa ich 

súperom stali siedme 

Levice. Handlovčania 

v poslednom kole zá-

kladnej časti podľahli 

Svitu, ktorý tak preskočil 

baníkov v tabuľke. MBK 

vstúpil do play-off  z pia-

teho miesta a o prípadný 

postup do semifi nále sa 

pobije práve so Svitom.

35. kolo: 
BC Prievidza  – Žilina 

92:68 (38:41), najviac 

bodov BC: 

Guede 17, Davis a Pelle 

po 14.

36. kolo: 
Nitra  – BC Prievidza 

83:81 pp (47:40, 74:74), 

najviac bodov: Phillips 

21, Godbold 20, Guede 13. 

MBK Handlová – BK Iskra 

Svit 84:89 (42:38), najviac 

bodov MBK: Hampton 26, 

Green 15, Golian 12.

Konečné poradie v zák-

ladnej časti: 

1. Komárno 54 b, 2. Prie-

vidza 54 b, 3. Nitra 53 b, 

4. Svit 49 b, 5. Handlová 

49 b, 6. Spiš. Nová Ves 47 b, 

7. Levice 46 b, 8. Žilina 

40 b, 9. Banská Bystrica 

39 b.

Turnaj
V mesiacoch apríl a máj 

sa uskutoční tradičný bas-

ketbalový turnaj neregis-

trovaných hráčov – Me-

moriál Alexandra Schuta. 

Prihlášky sú k dispozícii 

do 10. 4. na vrátnici špor-

tovej haly v Prievidzi.

I. liga mužov
Prievidžanom po  17. 

kole súťaže patrila druhá 

priečka v tabuľke za Žili-

nou, na palubovke kto-

rej vyhrali stavbári je-

den zápas. Predchádzali 

tomu hladké víťazstvá 

nad Žiarom.

Prievidza  – Hliník 

nad Hronom 3:0 (17,18, 

20) a 3:0 (11, 18, 23).

Žilina – Prievidza 3:2 (12, 

22, -30, -24, 16) a 1:3 (-19, 

18, -22, -18).

Dobrá nálada nechýba Kaiklovi ani na trestnej lavici.

Igor Kaikl

Basketbal 

Volejbal



novinky16 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte na koreš-
pondenčnom lístku s nalepeným kupónom 
do 28. 3. 2012 na adresu redakcie: 
14 press, spol. s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prie-
vidza. Troch výhercov odmení novootvorená
LEKÁREŇ Na námestí v Prievidzi.

Výhercami krížovky z č. 3 sa stali: Mária Gre-
goríková, Prievidza; Peter Čecho, Prievidza; 
Andrea Pusztaiová, Nedožery-Brezany.
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.

28. marca 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 
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