
ŠPORT – STRANA 15

Mladý tréner 
z Holandska
Johan Roijakkers je prvým trénerom 
z Holandska na lavičke extraligového 
basketbalového mužstva na Slovensku. 

SPRAVODAJSTVO – STRANA 4

MDŽ 
v Prievidzi
Medzinárodný deň žien je sviatok, kedy 
sa už tradične stretnú Prievidžanky 
z denných centier. V dome kultúry 
sa zabavili aj tento rok.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 2

Psičkárov vedú 
k zodpovednosti
Nový projekt Prievidze, ktorý začal 
minulý mesiac, môže byť pre majiteľov 
psov motiváciou k väčšej zodpovednosti, 
pre zodpovedných odmenou.

FUTBAL – STRANA 14

Exotická 
akvizícia
Gabriel Antoine Fotso Kamdem – tak 
znie celé meno novej kamerunskej 
posily FC Baník Horná Nitra 
pre jarnú časť V. ligy Sever.

číslo 06/2012 – ročník IV.www.14press.sk
51 800 kusovDvojtýždenník

RELAX – STRANA 8 Tradície 
veľkonočných sviatkov
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Začali opravy ciest 
Od polovice marca mesto Prievidza začalo s opravou ciest, 
ktoré sú po zime vo veľmi zlom stave. Postupovať budú podľa 
harmonogramu, v ktorom stanovili prioritu jednotlivých úse-
kov. Už takmer dva týždne sa v Prievidzi rekonštruujú cestné 
komunikácie spadajúce do správy mesta v harmonograme 
a rozsahu potrebných prác. Na niektorých úsekoch kompletne 
vymenia asfaltový povrch. Ide predovšetkým o hlavné ťahy, 
ako napríklad ulice: V. Clementisa, Nábrežná, T. Vansovej. 
Mesto vyčlenilo na opravy ciest po zimných mesiacoch 
200-tisíc eur. Časť prác bude realizovaná cez mestskú spo-
ločnosť – Správa majetku mesta Prievidza. Prostredníctvom 
nej zabezpečí rekonštrukciu výtlkov. Náročnejšie úkony 
budú realizovať prostredníctvom spoločnosti, ktorú vyberú 
formou verejnej súťaže. Mesto Prievidza bude v tomto roku 
realizovať aj vodorovné značenie na cestách, najmä značenie 
priechodov pre chodcov. Na vykonanie týchto prác vyberie 
dodávateľa formou verejného obstarávania. Predpokladaný 
objem investícií na značenie je 10-tisíc eur. 

Zametajú po novom 
Už v prvom marcovom týždni sa v Prievidzi začalo s čiste-
ním ulíc. Počas šiestich týždňov sa na túto činnosť použije 
nové upratovacie auto, ktorého možnosti sa momentálne 
overujú. Čistenie a zametanie mestských komunikácií 
bude realizovať mestská spoločnosť Správa majetku mesta 
Prievidza (SMMP), ktorá má od 8. marca na skúšku k dis-
pozícii čistiace auto. Šesť týždňov, respektíve pokiaľ nebudú 
chodníky pozametané, bude toto autíčko jazdiť a odpratávať 
posypový materiál, ktorý po zime zostal na chodníkoch. 
V rámci mesta sa uvažuje s nákupom takéhoto zariadenia 
z dôvodu, že upratovanie a opravu menších výtlkov by 
SMMP vykonávala v súčinnosti so spoločnosťou Tezas. 
Takáto spolupráca by mala viesť k rýchlejšej realizácii prác 
a k väčšej spokojnosti obyvateľov.

Etický kódex diskutéra
Prievidza na internete vytvára priestor na diskusie a zdie-
ľanie názorov. Obyvatelia môžu diskutovať pod článkami 
na stránke www.prievidza.sk a v skupine Mesto Prievidza 
na sociálnej sieti Facebook. V záujme zachovania diskusie 
v medziach slušnosti vydalo mesto Etický kódex diskutéra.
Etický kódex diskutéra vychádza z Kódexu diskutujúce-
ho na sme.sk a niektoré ustanovenia sú z neho doslovne 
prebraté. Prerokovaný a schválený Masmediálnou radou 
mesta Prievidza bol 14. marca. V plnom znení je uverejnený 
na oboch spomínaných webových fórach.
V prípade, že zadaný príspevok bude obsahovať vulga-
rizmy, prípadne iný text, ktorý je v rozpore s kódexom, 
vyhradzujú si prevádzkovateľ portálu Prievidza.sk a ad-
ministrátori skupiny Mesto Prievidza na Facebooku právo 
takýto príspevok zmazať alebo vôbec nezverejniť.

Spravodajstvo v televízii
Regionálnu televíziu Prievidza RTV je možné sledovať aj 
na satelite prostredníctvom TV Patriot. Od 1. decembra 
2011 rozšírila TV Patriot svoje vysielanie okrem satelitu 
THOR aj na vysielanie cez satelit ASTRA a je zaradená 
medzi slovenské televízie do balíka služieb SkyLink 
a CSLink.
Vysielanie RTV je zaradené do bloku regionálnych správ. 
Noviny RTV sú v utorkovom vysielaní TV Patriot, ktoré 
je venované Trenčianskemu kraju. Premiéra je napláno-
vaná na utorok po 17.10 hod., reprízy sú v utorok o 21.10, 
a v stredu o 01.10, 05.10, 09.10 a 13.10 hod. Satelitné 
vysielanie je riešením najmä pre diváka, ktorý chce RTV 
sledovať v lokalite, kde nie sú k dispozícii káblové rozvody. 
Ideálnym riešením môže byť aj v tom prípade, že divák 
v lokalite pokrytej káblovou televíziou z nejakého dôvodu 
na príjem televízneho signálu využíva satelit.

 
-vrb

Počas jesenných stretnutí 
obyvateľov s primátorkou 
mesta bolo zaznamenaných 
mnoho sťažností na majite-
ľov psov, ktorí neupratujú 
po svojich miláčikoch ex-
krementy, čím neustále zne-
čisťujú verejné priestranstvá. 
I to bol dôvod na to, aby kom-
petentní našli spôsob a mo-
tivovali psičkárov k väčšej 
zodpovednosti. Cieľom no-
vého projektu, ktorý sa už 
rozbehol, nie je primárne 
sankcionovať, ale skôr viesť 
k uvedomeniu si povinností 
a ich plneniu. Preto každý 
Prievidžan, ktorý riadne 
zaplatil daň za psa, dosta-
ne zadarmo 25 špeciálnych 
recyklovateľných vreciek 
na psie exkrementy s lopat-
kou. Pre vrecká si môžu prísť 
psičkári do kancelárie číslo 
dverí 213, 120 a 119 v budove 
Mestského úradu. Prievidza 
sa takto snaží nielen oceniť 
a motivovať zodpovedných 
majiteľov psov, ale aj upozor-
niť na povinnosti tých, ktorí 
pri venčení mesto znečisťu-
jú. Je to jeden zo spôsobov, 
ako podnietiť majiteľov psov 
k väčšiemu záujmu o čisté 
parky a verejné priestranstvá. 

„Ak máme žiť v modernom 
meste, musíme sa podľa toho 
aj správať. Chceme vytvá-
rať čo najlepšie podmienky 
pre slušný a čistý život v na-
šom meste,“ uviedla primá-
torka Katarína Macháčková.

Pokutovať neprestanú
Momentálne je v Prievidzi 
zaevidovaných 3 078 psov. 
O počte neprihlásených je 
ťažké sa vyjadrovať. Mest-
ská polícia vykonáva pešími 
hliadkami a tiež prostredníc-
tvom kamerového systému 
kontroly aj v tomto smere. 

Pohľad do štatistiky hovo-
rí, že v roku 2010 mestskí 
policajti zistili a riešili 547 
priestupkov, spáchaných 
porušením VZN mesta 
o držaní psov. Vlani to bolo 
280 priestupkov a počas pr-
vých dvoch mesiacov tohto 
roku 40. I keď projekt môže 
pomôcť zlepšiť situáciu 
bez sankcií, nepôjde to iste 
okamžite. „Tak, ako doteraz, 
bude mestská polícia moni-
torovať verejné priestranstvá 
a pokutovať nezodpovedných 
psičkárov. Kto bezprostred-
ne neodstráni výkaly, kto-

rými pes znečistil verejné 
priestranstvo, môže dostať 
v zmysle VZN 66/2002 poku-
tu do výšky 65 eur,“ vysvetlil 
náčelník Mestskej polície 
Ľubomír Pomajbo.

Projekt sa rozbieha
Prvé vrecúška s lopatka-
mi v počte 16-tisíc kusov 
mesto získalo za jedno euro 
od spoločnosti Smart Dog. 
Do budúcnosti sa nevylu-
čuje pokračovanie projektu 
ďalšími dodávkami. Sku-
točnosť však bude závisieť 
aj od záujmu sponzorov 
o podporu takejto aktivity 
a záujmu zo strany majite-
ľov psov a širšej verejnosti. 
V spolupráci s partnermi je 
možné ponúknuť využitie 
vrecúška na umiestnenie re-
klamy. V Prievidzi sú v sú-
časnosti na venčenie psov 
vyčlenené plochy s košmi 
na psie exkrementy v týchto 
lokalitách: Ul. sv. Metoda 
(2 koše), Gorazdovo nábre-
žie (2 koše), Mestský park, 
(1 kôš), Ul. Clementisa (2 
koše), Park Priepadliská (2 
koše), Kútovská ul. (1 kôš), 
Nábrežie sv. Cyrila (1 kôš), 
Športová ul. (1 kôš).

-vrb, foto: autorka

Nový projekt mesta Prievidza môže byť pre majiteľov psov motiváciou k väčšej 

zodpovednosti, pre zodpovedných odmenou. Začal sa minulý mesiac.

Majiteľov psov vedú k zodpovednosti

Prvotne sa prítomní zaobera-
li názvom organizácie, ktorý 
by mal jednoznačne charak-
terizovať a usmerniťpoten-
cionálneho návštevníka 
k dobrej orientácii. Posla-
nec Roman Hlaváč doplnil 
ponúknuté tri názvy o štvr-
tý, Región HORNÁ NIT-
RA * BOJNICE, ktorý nako-
niec prítomní aj odsúhlasili.

V zasadačke Mestského úra-
du v Bojniciach sa 23. feb-
ruára konalo ustanovujúce 
valné zhromaždenie, na kto-
rom sa zišli zakladatelia 
novej oblastnej organizácie 
cestovného ruchu v regióne 
horná Nitra. Zakladajúcimi 
členmi v zmysle § 14 zákona 
91/2010 Z. z. sú mestá Prie-
vidza a Bojnice, obce Lehota 

pod Vtáčnikom, Opatovce 
nad Nitrou, Koš, Šútovce, 
Kľačno, Sebedražie a podni-
kateľské subjekty AGAMA 
PLUS, spol. s r. o., RCS, spol. 
s r. o., Ing. Michal Lekýr DI-
VEK, JUKO CK, spol. s r. o., 
SPORT HOTELING, spol. 
s r. o., Belassi, s. r. o., a ne-
podnikajúce fyzické osoby 
PaedDr. Sylvia Maliariková 
a Jozef Tomík. Na Minis-
terstve dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja bola 
1. marca OOCR Región 
HORNÁ NITRA * BOJNI-

CE zaregistrovaná. Zakla-
datelia na ustanovujúcom 
valnom zhromaždení pod-
písali zakladateľskú zmluvu 
a schválili všetky primárne 
dokumenty organizácie, ako 
sú Stanovy, volebný poria-
dok, rokovací poriadok, 
výšku členských príspev-
kov na rok 2012, plán aktivít 
na rok 2012 a rozpočet na rok 
2012. Súčasne si zvolili or-
gány organizácie.

-vrb

Dôležitým bodom programu zasadnutia prievidzského 

poslaneckého zboru bolo odporučenie názvu, stanov 

a zakladateľskej zmluvy organizácie cestovného ruchu. 

Tieto boli valným zhromaždením prijaté.

Vstup do novej organizácie

Počas tohto obdobia bol 
šesťkrát predložený do NR 
SR zákon za čiastočné 
odškodnenie vkladateľov 
do NS. Zákon nebol prija-
tý. Poslanci počas štyroch 
rokov nezabezpečili splne-
nie programového vyhlá-
senia vlády k čiastočnému 
odškodneniu vkladateľov 
do NS. V roku 2008 vláda 
vykonala právnu analýzu, 
v ktorej boli uvedené dôvo-
dy, prečo za daného legisla-

tívneho stavu nie je možné 
prijať zákon za čiastočné 
odškodnenie vkladateľov 
do NS. Pre odstránenie le-
gislatívnych prekážok sa 
nevykonala úprava v prísluš-
ných zákonoch, ktoré bránili 
prijatiu tohto zákona. Z tohto 
dôvodu zákon nepredložili 
k prerokovaniu do NR SR. 
Neskôr ho predložili poslan-
ci inej strany, ale neprešiel.
Konkurzy v Drukose, Ho-
rizonte Slovakia a BDV 

Družstve boli ukončené. 
Veriteľom Drukosu bolo 
vyplatených 20,81 % z vlo-
ženej sumy. Predpokladá 
sa, že do konca roku 2012 
veriteľom Horizontu Slo-
vakia bude vyplatených asi 
4,53 % z vloženej sumy. Pro-
ti záverečnej správe BDV 
Družstva na Najvyšší súd SR 
podala podnet Konsolidačná 
banka, o ktorom rozhodne 
súd. Potom bude veriteľom 
vyplatených asi 17 – 18 % 
z vloženej sumy. Konkurzy 
v BMG Investe a v AGW 
neboli ukončené a verite-
ľom bude vyplatené asi 1 % 
z vloženej sumy.

Tisíce poškodených občanov 
NS podali žaloby na súdy 
za vrátenie im ukradnutých 
peňazí, za nekonanie prís-
lušných štátnych orgánov. 
„Súdy rozhodujú v nepro-
spech poškodených občanov. 
Tí vyjadrili svoju nespokoj-
nosť s tým, že príslušné štát-
ne orgány a parlament dopo-
siaľ nevyriešili a ani nemajú 
záujem vyriešiť okradnutie 
350 000 občanov SR o 830 
miliónov eur,“ povedal Jo-
zef Komár, predseda ZPO 
Trenčianskeho kraja.

-vrb

V súčasnom období sa konajú okresné a krajské snemy ZPO, 

na ktorých občania, poškodení nebankovými subjektmi 

(NS), bilancujú výsledky svojej činnosti za desať rokov 

od krachu NS.

Snemy združenia poškodených občanov
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Mal som psíka v minulosti, ale nemám pocit, že by mesto malo 
dávať a robiť pre nich viac. Akurát by možno pomohlo viac 

košov na exkrementy a papierové vrecká, ktoré by boli pri košoch. 
Žil som istý čas v Prahe, kde to bola samozrejmosť. Čo sa týka 
obyvateľov, je to u každého v povahe, ale každý by si mal po svojom 
psíkovi upratať.

Emanuel Ondriškovič, 38 rokov

Bývam na Zapotôčkoch, je tam výbeh pre psíkov, no myslím, že by 
sa mohlo pridať ešte nejaké cvičisko. Majitelia by v prvom rade mali 

zbierať exkrementy, predovšetkým kvôli deťom.

Tatiana Oravcová, 44 rokov

Pre majiteľov psíkov mi v meste nechýba nič, len by som bola 
rada, aby si každý po svojom psíkovi odnášal výkaly z ihrísk. 

Edita Sovová, 41 rokov

Majitelia psov by si na nich mali dávať pozor a venčiť ich iba tam, 
kde majú. Mesto by malo pre nich rozmiestniť viac košov na ex-

krementy a rozdávať vrecúška. 

Vasil Chandoga, 57 rokov

Čo myslíte, že by malo mesto Prievidza urobiť pre majite-
ľov psov a, naopak, psičkári pre mesto a jeho obyvateľov?
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23. 2.
  Rokovanie so štatutárnym zástupcom Regionálneho 

obchodného centra, s. r. o., o otázke odstránenia, respek-
tíve prebudovania stánkov na námestí pred OD PRIOR, 
a o dobudovaní objektu,

  stretnutie s Richardom Fodorom k príprave plánovanej 
návštevy partnerského mesta – Luserna San Giovanni 
(Taliansko) a účasti športovcov mesta na tradičných 
aktivitách,

  stretnutie s vedúcou referátu hospodárskej správy k pre-
hodnoteniu energetických úspor v budovách MsD a MsÚ,

  účasť na Ustanovujúcom valnom zhromaždení k založeniu 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ 
NITRA * BOJNICE na MsÚ v Bojniciach.

24. 2.
  Pracovné stretnutie s riaditeľkou KaSS a so záujemcom 

o prevádzkovanie kaviarne v DK Prievidza,
  stretnutie s p. Valachom – záujemcom o vybudovanie 

skejtparku na území mesta,
  porada vedenia mesta o aktuálnych problémoch a mediálnej 

prezentácii výstupov z činnosti samosprávy,
  rokovanie s výtvarníkom Romanom Turcelom o jeho 

zámere a návrhu projektu prevádzkovania kina Baník 
v Prievidzi.

27. 2.
  Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Rubig, 

s. r. o., k otázke plánovaných aktivít spoločnosti,
  stretnutie s konateľom spoločnosti SMMP, s. r. o., k prob-

lematike zvýšenia nájmov v bytových domoch a budovách 
v správe mestskej spoločnosti,

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

  vedenie poslaneckého klubu.
28. 2.

  Vedenie rokovania MsZ,
  stretnutie s architektom mesta k dostavbe Titaniku a re-

vitalizácii sídlisk,
  stretnutie s poslancom B. Bucákom VO č. III – sídlisko 

Zapotôčky a rokovanie o možnosti výstavby skejtparku.
29. 2.

  Účasť na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja v Trenčíne,

  pracovná porada venovaná príprave návštevy ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu, príprava podkladových 
materiálov o fi nancovaní škôl.

1. 3.
  Pracovná cesta do Bratislavy – stretnutie s výkonným 

podpredsedom ZMOS Jozefom Turčánym a rokovanie 
o možnostiach fi nancovania projektov z Európskej únie,

  pracovné rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja o výstavbe obchvatu Prievidze.

2. 3.
  Rokovanie so zástupcami obchodnej spoločnosti McDo-

nald ś o otázke vybudovania komunikácie,
  porada vedenia mesta,
  pracovná návšteva ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Eugena Jurzycu, štátneho tajomníka Ivana Ivan-
ču a generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva 
Miroslava Repovského.

3. 3. (sobota)
  Prijatie manželov Vidovcov pri príležitosti osláv zlatej 

svadby.
5. 3.

  Vedenie porady primátorky s vedúcimi zamestnancami 
mesta a mestského úradu,

  stretnutie s konateľom spoločnosti SMMP, s. r. o., a s ve-
dúcim ekonomického oddelenia k otázke zvýšenia nájmov 
v budovách, ktoré spadajú pod správu SMMP,

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

  stretnutie s obyvateľmi mesta v ZŠ Rastislavova.
6. 3.

  Stretnutie s generálnym riaditeľom HBP, a. s., a konzultácia 
riešenia vlastníckych vzťahov na miestnej komunikácii 
v RS Púšť,

  porada garantov jednotlivých politík Transparentného 
mesta,

  pracovné stretnutie s vedúcou odboru územného plánova-
nia, stavebného poriadku, výstavby a ŽP a prehodnotenie 
žiadosti na výstavbu bytov na Štátny fond rozvoja bývania,

  porada vedenia mesta k jarnému čisteniu komunikácií 
a oprave výtlkov,

  účasť na celomestských oslavách MDŽ v KaSS Prievidza.

Každý rok v marci sa prievidz-
ské ženy, mamičky, babičky 
stretnú už tradične pri osla-
vách MDŽ. Divadelná sála 
Domu kultúry sa i tentoraz 
zaplnila takmer do posledné-
ho miesta, pretože ženy – člen-
ky denných centier na území 
mesta Prievidza prijali pozva-
nie. Kultúrne a spoločenské 
stredisko v spolupráci s odbo-
rom školstva a starostlivosti 
o občana pripravili kultúrny 
program tak, ako býva zvy-
kom. Na veselú nôtu – s pes-

ničkami, scénkami i hovo-
reným slovom. Tento rok sa 
o zábavu postarala folklórna 
skupina Košovan z Kanianky 
so svojím hosťom, mužskou 
časťou folklórnej skupiny Há-
jiček, Chrenovec – Brusno. 
Na samom začiatku sa že-
nám prihovorila primátorka 
mesta Katarína Macháčková, 
ktorá si túto úlohu rozdelila 
so svojím zástupcom Ľubo-
šom Maxinom. Po príjemnom 
a prajnom úvode folklórne 
skupiny spustili na javisku 

hodinový program zložený 
z pesničiek, tancov, vtipných 
vystúpení. Ukončenie celého 
oslavného popoludnia zavŕši-

lo malé pohostenie vo foyeri 
Domu kultúry.

-vrb, foto: autorka

Medzinárodný deň žien je sviatok, kedy sa už tradične 

stretnú Prievidžanky z denných centier. V Dome kultúry 

sa zabavili aj tento rok.

Ženy sa dobre bavili

Predstavujeme
Katarína Vráblová,
poslankyňa volebného ob-
vodu č. 4

Obyvateľkou Prievidze je 
od roku 1985, štyri roky 
predtým však začala študo-
vať na Gymnáziu V. B. Ne-
dožerského. V nadstavbovom 
štúdiu na pedagogickej škole 
pokračovala popri zamestnaní.
Svoje schopnosti a zručnos-
ti si vyskúšala na rôznych 
postoch – od robotníckych až 
po manažérske, čím získala 
veľmi dobrý prehľad o tom, 
ako to naozaj komplexne v ži-
vote funguje. Pracovala ako 
robotníčka pri výrobe obuvi 
v ZDA Prievidza. Desať rokov 
pôsobila v Televízii Prievidza, 
neskôr bola ako SZČO spoluza-

kladateľkou internetovej tele-
vízie, kde zároveň vykonávala 
funkciu obchodnej konzultant-
ky. Počas poslednej materskej 
dovolenky produkovala vlastné 
pravidelné živé vysielania ur-
čené predovšetkým pre rodiny 
s deťmi. V tomto čase bola 
spolu s ďalšou mamičkou – 
nadšenkyňou, zakladateľkou 

materského centra Slniečko. 
Život v našom meste mapovala 
nielen v rámci práce v Televízii 
Prievidza, neskôr i ako redak-
torka regionálneho týždenníka 
MY Prieboj. V ďalšom období 
sa podieľala na tvorbe odbor-
ného časopisu Lekárnik. Ako 
projektová manažérka časopisu 
Zdravý život zúročila skúse-
nosti nielen redaktorské, ale 
tiež obchodnícke a manažér-
ske. V súčasnosti pokračuje 
ako redaktorka regionálnych 
novín Novinky. Má tri deti, 
veľmi rada má dlhé prechádz-
ky, číta, počúva hudbu a tvrdí, 
že Prievidza disponuje množ-
stvom talentovaných mladých 
ľudí, zasluhujúcich si podporu 
a obdiv.
Katarína Vráblová je členkou 
masmediálnej rady, komisie 

mládeže a voľnočasových 
aktivít. Okrem toho vykoná-
va sobáše a ostatnú obradovú 
činnosť.
Aj malé veci dokážu urobiť 
veľký prevrat a trpezlivosť 
ruže prináša – dve z mnohých 
vecí, ktorým verí a snaží sa ich 
napĺňať. Váži si dôveru, ktorú 
dostala od obyvateľov a svojich 
voličov, preto sa tak, ako jej 
to možnosti dovolia, zapája 
do každej práce a činnosti ne-
vyhnutnej pre čo najlepší chod 
mesta. Prievidza je v ťažkej 
fi nančnej situácii, ktorá si ne-
vyhnutne žiada aj nepopulárne 
opatrenia. Spoločne s kolegami 
hľadá najschodnejšie riešenia 
i v tejto situácii a verí, že pri-
nesú očakávané ovocie.

-vrb, foto: archív msu

Chata je majetkom mesta 
Prievidza a je určená na úče-
ly rekreácie zamestnancov 
Mestského úradu a Mestskej 
polície v Prievidzi, ich ro-
dinných príslušníkov a po-
slancov mestského zastupi-
teľstva. V prípade voľných 
termínov môže byť poskyt-
nutá na pobyt aj pre ostat-
ných záujemcov a pre školské 
výlety. Pre školské výlety 
nie je možné sprístupnenie 
ubytovacích priestorov. 
Chata má dve podlažia, pri-
čom na prízemí sa nachádza 
spoločenská miestnosť s kr-

bom, kuchyňa a hygienic-
ké zariadenia. Ubytovacia 
kapacita je trinásť lôžok, 
rozdelených do jednej väč-
šej (päť lôžok s možnosťou 
prístelky) a dvoch menších 
izieb (po dve lôžka). Toaleta 
a kúpeľňa na prvom poschodí 
je pre tieto tri izby spoločná.
Ubytovací poplatok na oso-
bu/1 noc je 35 € + ostatné 
služby (energia, drevo, pos-
teľná bielizeň).
Kontakt: 046/5179504, 
5179513

-vrb, foto: archív

Mesto Prievidza ponúka možnosť výletu a rekreácie v chate 

Mraznica vo Veľkej Lehôtke.

Poďte si oddýchnuť do prírody

Všetko sa to začalo v septem-
bri pred 51 rokmi na oslavách 
narodenín ich spoločného 
priateľa – boxera Jaroslava 
Skácela. Po nesmelom poku-
kávaní, úsmeve, rozhovore, 
prvom tanci našli lásku na celý 
život. Pod vianočný stromček 
si darovali zásnubné prstienky 
a o necelé tri mesiace svoju 
lásku spečatili prvým manžel-
ským bozkom. Vtedy sa začala 
ich spoločná cesta životom. Tá 
sa časom obohacovala a roz-
vetvovala prostredníctvom 
príchodu detí – dcéry Šarloty 
a syna Richarda, i narodením 

dvoch krásnych a šikovných 
vnúčat – Filipa a Sandry, 
a najmladšej členky rodiny – 
pravnučky Kajlí. Primátorka 
vysoko vyzdvihla vzájomnú 
toleranciu manželov a veľkú 
podporu pani Ildy pre manžela 
aj v jeho športovej kariére – 
najskôr ako hráča prievidzské-
ho basketbalu, neskôr trénera, 
funkcionára, rozhodcu, pričom 
s pochopením toleruje aj jeho 
súčasné pôsobenie v prievidz-
skej basketbalovej rodine.

-vrb foto: archív rodiny

Pre  manželov Ildu a  Václava Vidovcov bol 3. marec 

pripomenutím ich spečatenia vzťahu po päťdesiatich 

rokoch. Pri tejto príležitosti vykonala v obradnej miestnosti 

mesta Prievidza Katarína Macháčková slávnostný obrad 

zlatej svadby.

Prežili spolu pol storočia

Z denníka primátorkyZ denníka primátorky
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Mestská polícia zaznamenalaOznámenie

Jedlo z okna 
Na MsP bolo oznámené, že obyvateľka bytového domu pravidelne vyhadzuje z okna 
bytu zvyšky jedál. Preverenie ukázalo, že uvedená osoba týmto spôsobom kŕmi vtáctvo. 
Priestupok bol riešený uložením blokovej pokuty a obyvateľke mesta bolo vysvetlené, 
akým spôsobom je možné prikrmovať spevavé vtáctvo a nedopúšťať sa pritom priestupku.

Nebezpečný pes opäť hrýzol
V priebehu jedného dňa došlo k prípadom uhryznutia psom u dvoch obyvateľov mesta, 
pričom pes ušiel z areálu rodinného domu v rovnakej lokalite mesta. Vykonané objasňo-
vanie ukázalo, že ženu aj muža uhryzol ten istý pes, ktorý je už vedený ako nebezpečný. 
Poškodení vyhľadali lekárske ošetrenie a až do presného stanovenia povahy ich poranení 
je vec v objasňovaní MsP ako podozrenie z priestupku na úseku verejného poriadku.

Susedia sa vadili
Obyvateľka mesta oznámila, že jej matka mala konfl ikt so susedom, pričom motívom mal 
byť chov psa. Hliadka MsP na mieste zistila, že poškodenú 70-ročnú paniu na chodbe 
domu po predchádzajúcej hádke chytil pod krkom jej sused, ktorý sa vyhrážal zabitím 
jej psa. Žena utrpela šok, no lekársku pomoc odmietla. Podozrivý z priestupku (1947) sa 
priznal, že po slovnej výmene názorov „stratil nervy“ a dopustil sa uvedeného konania 
voči poškodenej. Na svoju obhajobu dodal, že je po ťažkej chorobe, potrebuje pokoj a pes 
poškodenej v byte neustále šteká, znečisťuje mu močom rohožku pred dverami a cestou 
z vonku mu naráža do dverí bytu, čo ho stále rozčuľuje. Na základe zistenia priestupku 
na úseku občianskeho spolunažívania bola vec riešená v blokovom konaní.

Obeťou bola zastávka MHD
Zvláštne správanie muža na zastávke MHD na Ul. M. R. Štefánika zachytila kamera MsP. 
Jeho motív bol zjavný vo chvíli, kedy vytiahol spod odevu kus tehly a rozbil ňou sklenú 
výplň na boku zastávky, za ktorou sa nachádzal predvolebný plagát jednej politickej strany. 
Neznámy muž, maskovaný kapucňou, ušiel smerom na Ul. Gavloviča. Po jeho totožnosti 
pátra MsP, ktorá vec objasňuje ako priestupok proti majetku.

-MsP Prievidza

Poďte upratovať s nami
Primátorka mesta Prievidza a poslanci mestského zastupiteľstva pozývajú a vyzývajú 
obyvateľov mesta, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikateľské subjekty a prevádz-
kovateľov podnikov a objektov na veľké jarné upratovanie. Uskutoční sa v sobotu 31. 
marca od 8.00 do 12.00 hod. Odpad z vyhrabávania a zametania vo dvoroch medzi 
obytnými domami bude odvážať spoločnosť Tezas, s. r. o., Prievidza, ako partner jarné-
ho upratovania. Odvoz bude koordinovať Zelená linka, číslo telefónu 046/542 38 73, 
na ktorú treba nahlásiť miesto uloženia odpadu. Upozorňujeme obyvateľov, že akcia sa 
nevzťahuje na veľkoobjemový a veľkorozmerný odpad.

Tešíme sa na každého dobrovoľníka. Urobme si spoločne Prievidzu krajšou!

Primátorka Katarína Macháčková a poslanci MsZ ďakujú všetkým, ktorí sa do uprato-
vania zapoja.

Odpredaj motorového vozidla 
Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok – osobné motorové vozidlo Škoda Octavia 
Combi 1,9 TDi, rok výroby 2004, evidenčné číslo PDX154, za najvyššiu ponuku, minimálne 
však za cenu 3 040,56 eur. Záujemcovia si môžu vozidlo obhliadnuť v areáli Mestskej polície 
na Ul. K. Novackého č. 14 v Prievidzi, a to po dohode s kontaktnou osobou, Bc. J. Sivákom, 
č. t. 046/5111524. 

Technický stav osobného motorového vozidla je popísaný v znaleckom posudku
č. 31/2011 zo dňa 15. 11. 2011, do ktorého je možné nahliadnuť pri obhliadke vozidla, respek-
tíve na Mestskom úrade v Prievidzi – majetkové oddelenie, kontaktná osoba Marta Baťová, 
č. t. 046/5179207, e-mail: msu.majetok@prievidza.sk. Záujemcovia môžu posielať svoje ce-
nové ponuky (s uvedením telefonického kontaktu žiadateľa) v zalepenej obálke s označením:

PREDAJ OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA – NEOTVÁRAŤ na adresu:
Mesto Prievidza, Mestský úrad, majetkové oddelenie, Námestie slobody č. 14,
971 01 Prievidza, doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne MsÚ, 
v termíne do 4. apríla do 15.00 hod.

-Katarína Macháčková, primátorka mesta
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Výstavy:

2. – 29. marca
Pocta Ottovi Hogenovi

Výstava reportážnej 

fotografi e.

Miesto: Galéria Regionart 

pri RKC

12. marca – 4. apríla
Misia – slovenskí saleziáni 

vo svete

Fotografi cká výstava Alana 

Hyžu a Petra Kubínyiho.

Miesto: Sála RKC v Prievidzi

3. apríla – 4. mája
Peter Šoltó – Introspekcia

Autorská výstava surrealis-

tickej tvorby.

Miesto: Galéria Regionart 

pri RKC

16. apríla – 18. mája
Photomontage 2010/11

Fotografi cká výstava Petra 

Čákovského.

Miesto: Sála RKC v Prievidzi

Podujatia:

5. apríla o 18.00 hod.
Štvrtok? Jedine koncert!

Pacora (jazz, world music), 

trio postavené na prelínaní 

jazzu a folklóru s prvkami 

vážnej hudby.

Miesto: RKC v Prievidzi

Vstupné: 2 €

12. apríla o 16.00 hod.
Cineama

Krajská prehliadka amatérskej 

fi lmovej tvorby a videotvorby

Miesto: RKC v Prievidzi

19. – 21. apríla
Thália pod Bojnickým 

zámkom

Tri krajské súťažné prehliadky 

ochotníckeho divadla Tren-

čianskeho kraja.

Miesto: KC Bojnice, KaSS 

Prievidza

Regionálne kultúrne 

centrum v Prievidzi

1. apríla o 15.00 hod.
Vynášanie Moreny

Tradičné podujatie v zname-

ní lúčenia sa s pani Zimou, ví-

taním Jari a pálením Moreny 

v podaní DFS Malý Vtáčnik 

a FS Vtáčnik Senior. Po vyne-

sení Moreny vás pozývame 

na krátke posedenie pri ľu-

dovej hudbe v priestoroch 

Minigolfu.

Miesto: Mestský park pri rie-

ke Nitra a Minigolf Prievidza 

Tradície – folklór

4. apríla o 15.00 hod.
Pietny akt kladenia vencov 

k 67. výročiu oslobodenia 

Prievidze

Miesto: Námestie slobody, 

Prievidza

18. apríla o 19.00 hod.
Tanec medzi črepinami/

SĽUK Bratislava

Venované 60. výročiu síd-

liska Píly.

Miesto: DK Prievidza

Vstupné: 11,00 €

7. apríla o 15.00 hod.
Vráťme sa dopredu

Umenovedný cyklus 

s tvorivým workshopom 

s architektom Rastislavom 

Nemcom. Téma: Bauhaus

Vstupné: 2 €

11. apríla o 18.00 hod.
Milujem sa, bejby!

Dámsky tvorivý worskhop 

s témou Decoupage.

Vstupné: 1,50 €

13. apríla o 18.00 hod.
Cestou necestou – Srí Lanka

Po stopách Srí Lanky nás 

prevedie cestovateľ Petr 

Eschler. Vstupné: 1,50 €

14. apríla o 14.00 hod.
Ateliér IN Ateliér

Výtvarný workshop, ktorý 

vám priblíži svet výtvarné-

ho umenia, kresbu fi gúry, 

portrétu či zátišia. Všetky 

potrebné výtvarné pomôc-

ky sú zabezpečené.

Vstupné: 2 €

Ateliér Ars Preuge 
Matice slovenskej 14, Prievidza

Kultúrne a spoločenské 

stredisko Prievidza

Ak si radi pochutnáte na dobrom a kvalitnom víne, príďte 

30. marca do Domu kultúry v Prievidzi. Priamo vo veľkej 

sále môžete okoštovať viac ako 150 vzoriek vín z takmer 

troch desiatok vinárstiev a ôsmich krajín.

Kultúrne a spoločenské stredisko v spolupráci s prievidzskou 

vinotékou Noff ry pripravili na posledný marcový piatok 

prvý ročník doteraz najväčšej degustácie slovenských aj 

zahraničných vín v meste Prievidza. „Naším cieľom bolo 

zorganizovať zaujímavé podujatie, ktoré predstaví jeho 

návštevníkom pestrý svet vína, pokiaľ je možné, v čo naj-

širšom rozsahu,“ vysvetľuje zámer KaSS-ky jej riaditeľka 

Petra Štefániková. „Takisto nám išlo aj o to, aby sme prispeli 

k povzneseniu vínnej kultúry v našom meste,“ dodáva. 

Milovníci vína si nenechajú ujsť vína známych výrobcov ako 

Pavelka, Nichta, Macík a Janoušek, či renomované vinárske 

spoločnosti – Pivnica Radošina, VVD Dvory nad Žitavou, 

Golguz, Agro Movino, LVD Limbach a Šintavan. Na svoje si 

prídu tiež priaznivci menších rodinných vinárstiev. Zastúpe-

né bude aj zahraničie, či už ide o susedné moravské vína, 

alebo ďalších deväť vinárov z Chile, Argentíny, Francúzska, 

Rakúska a Izraela. Za pozornosť stojí i účastník z pohľadu 

vinárstva trochu exotickej krajiny, Slovinska – Bojan Škrlj.

Ochutnávka s takým bohatým obsadením sa na Slovensku 

rozhodne nekoná každý deň. Tento fakt dodáva podujatiu 

aj mierne nadregionálny rozmer. Určite by bolo príjemné, 

ak by mesto získalo novú tradíciu. Začať teda môžeme už 

30. marca od 17.00 hod.

„Nielen víno však možno konzumovať s vyššou dávkou 

kultúry, sú aj iné nápoje,“ informuje súčasne s istým nády-

chom tajuplnosti Petra Štefániková a naznačuje, že nejde 

o jediné podujatie podobného typu, ktoré má KaSS-ka 

v úmysle zrealizovať. Konkrétne detaily však zatiaľ prezradiť 

nechce. Zatiaľ iba toľko, že ďalšie prekvapenie z podobného, 

no trošku iného súdka, čaká Prievidžanov v polovici júna.

-KaSS

Veľká prievidzská koštovkaa

Porovnanie maximálnych cien 

tepelnej energie
výrobcov a dodávateľov tepla Hornonitrianskeho regiónu pre rok 2012

*Všetky uverejnené príspevky v tejto rubrike sú uverejnené aj na adrese www.pthas.sk.

KMET Handlová, a. s.  
Číslo cenového rozhodnutia: 0153/2012/T schválená URSO €/GJ €/kWh
Variabilná zložka (€/kWh) 0,0578 16,06 0,0578
Fixná zložka (€/kW) 192,3364 10,08 0,0363
Spoločná cena spolu bez DPH  26,14 0,0941
Spoločná cena spolu vrátane DPH  31,36 0,1129

Eko Energia, s. r. o. Kanianka  
Číslo cenového rozhodnutia: 0195/2012/T schválená URSO €/GJ €/kWh
Variabilná zložka (€/kWh) 0,0578 16,06 0,0578
Fixná zložka (€/kW) 157,9927 8,28 0,0298
Spoločná cena spolu bez DPH  24,34 0,0876
Spoločná cena spolu vrátane DPH  29,20 0,1051

Obecný podnik služieb Lehota pod Vtáčnikom  
Číslo cenového rozhodnutia: 0132/2012/T  €/GJ €/kWh
Variabilná zložka (€/kWh) 0,058 16,11 0,0580
Fixná zložka (€/kW) 136,0185 7,13 0,0257
Spoločná cena spolu bez DPH  23,24 0,0837
Spoločná cena spolu vrátane DPH  27,89 0,1004

BENET, s. r. o. Nováky  
Číslo cenového rozhodnutia: 0171/2012/T schválená URSO €/GJ €/kWh
Variabilná zložka (€/kWh) 0,0394 10,94 0,0394
Fixná zložka (€/kW) 219,2500 11,49 0,0414
Spoločná cena spolu bez DPH  22,44 0,0808
Spoločná cena spolu vrátane DPH  26,92 0,0969

Košovská stavebná spoločnosť, s. r. o.  
Číslo cenového rozhodnutia: 0131/2012/T schválená URSO €/GJ €/kWh
Variabilná zložka (€/kWh) 0,0331 9,19 0,0331
Fixná zložka (€/kW) 236,7955 12,41 0,0447
Spoločná cena spolu bez DPH  21,61 0,0778
Spoločná cena spolu vrátane DPH  25,93 0,0933

PTH, a. s. Prievidza  
Číslo cenového rozhodnutia: 0151/2012/T schválená URSO €/GJ €/kWh
Variabilná zložka (€/kWh) 0,0381 10,58 0,0381
Fixná zložka (€/kW) 191,6865 10,05 0,0362
Spoločná cena spolu bez DPH  20,63 0,0743
Spoločná cena spolu vrátane DPH  24,76 0,0891
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Primátorka odpovedáZoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2011, 1. časť - právnické osoby

Ak presahujúce konáre 
nikomu nespôsobujú ne-
jakú ujmu, tak nie. Ale 
v zmysle Občianskeho 
zákonníka sa má kaž-
dý vyvarovať toho, aby 
nad mieru prípustnú obme-
dzoval, obťažoval niekoho 
niečím. V tomto prípade to 
teda neplatí, pretože aj keď 
vrcholec stromu presahu-
je nad cudzí pozemok, ale 
nespôsobuje nikomu ujmu 
– nadmieru netieni a tým 
neznehodnocuje zatieňo-
vaný pozemok; nadmieru 
síce presahuje – nemal by, 
konáre vlastníka stromu by 
mali byť len na pozemku 
vlastníka, ale keď to niko-
mu neprekáža, môže to tak 
zostať. Ak to však niekomu 
prekáža, väčšinou vlastní-
kovi, na ktorého pozemok 
konáre presahujú, tak by 
ich mal majiteľ stromu 
skrátiť, opíliť. Podobne je 
to aj v prípade podrastania 
koreňového systému – ale 

korene zvyknú urobiť väčšie 
škody – rozrušovať muri-
vo, poškodzovať inžinierske 
siete a podobne.

Neexistuje žiadne iné zá-
konné ustanovenie, ktoré 
by upravovalo prerastanie, 
presahovanie konárov a ko-
reňového systému, respek-
tíve iný zásah porastov, 
stromov na cudzie pozem-
ky. V prípade situácie, ak 
by napríklad počas silného 
vetra došlo k polámaniu 
časti konárov a tieto budú 
zo zmieňovaného stromu 
padať na chodník, chodcov 
a pod., tak majiteľ stromu 
sa zodpovednosti nevyhne. 
Podobne je to aj v prípade 
padania snehu z presahujú-
ceho stromu. V tomto prípa-
de byť majiteľom presahujú-
ceho stromu, tak si konáre 
stromu skrátim, aby boli 
len na vlastnom pozemku 
(môžu prekážať aj správcom 
vzdušných vedení).

„Na mojom pozemku v blízkosti  plota, ktorý oddeľuje od môj-
ho pozemku mestský chodník, rastie borovica, ktorá v hor-
nej časti koruny, vo výške asi 4 m nad zemou, trochu presa-
huje niektorými konármi ponad plot nad mestský chodník.
Keďže je to vysoko, neobmedzuje to chodcov prechádzajú-
cich po chodníku. Je nutné opíliť konáre tohto stromu?“

Vážení čitatelia! Naďalej po-
kračujeme uverejňovaním tej-
to rubriky. Preto môžete stále 
posielať primátorke Kataríne 
Macháčkovej svoje otázky. 
Spôsob zostáva tiež nezme-
nený – pošlite ich na adresu 
redakcie Novinky alebo na e-
-mailovú adresu zodpovednej 
redaktorky.

Mesto Prievidza
 AB-EuroMarket, s. r. o., 
Ulica A. Žarnova 858/10, 
Prievidza – 2 078,51
Daň z nehnuteľností – 
1 438,85
Komunálny odpad – 
639,66
 Aqua Mineral, s. r. o., 
Ružová dolina 6, Brati-
slava – 2 609,85
Daň z nehnuteľností – 
2 609,85
 ARCHER INVEST, 
s. r. o., Štefanovičova 18, 
Bratislava – 20 971,02
Daň z nehnuteľností – 
20 971,02
 A-tech Slovakia, s. r. 
o., Ulica na nádvorí 
2428/13, Prievidza 
(v konkurze) – 3 128,55
Daň z nehnuteľností – 
2 529,06
Komunálny odpad – 
599,49
 BEST, spol. s r. o., 
Teplárenská ulica 83/2, 
Prievidza – 6 431,54
Daň z nehnuteľností – 
5 897,74
Komunálny odpad – 
533,80
 Domanik Ján – STS, 
s. r. o., Cesta poľnohos-
podárov 648/6, Prie-
vidza – 3 144,20
Daň z nehnuteľností – 
2 694,37
Komunálny odpad – 
449,83
 Falprit, s. r. o., Cesta 
poľnohospodárov 648/6, 
Prievidza – 4 800,24
Daň z nehnuteľností – 
4 520,48
Komunálny odpad – 
279,76
 Fortena, s. r. o., Je-
senského ulica 4707, 
Zvolen – 101 902,76
Daň z nehnuteľností – 
101 902,76
 GAZZA, s. r. o., Ulica A. 
Hlinku 2753/8, Prie-
vidza – 12 225,20
Daň z nehnuteľností – 
6 247,11
Komunálny odpad – 

2 238,60
Ubytovanie – 3 739,49
 Geomonta, s. r. o., 
Prievidza, Sebedražská 
cesta 660/7, Prievidza 
(v konkurze) – 4 210,06
Daň z nehnuteľností – 
4 210,06
 GOLAS, s. r. o., Leškova 
4, Bratislava – 3 829,28
Daň z nehnuteľností – 
1 098,63
Komunálny odpad – 
2 730,65
 HiProTec, s. r. o., 
Športová ulica 102/23, 
Prievidza – 7 838,96
Daň z nehnuteľností – 
7 838,96
 HYDROSANING, spol. 
s r. o., Cesta poľnohospo-
dárov 648/6, Prievidza – 
4 838,70
Daň z nehnuteľností – 
4 838,70
 DAT plus, s. r. o., 
(JASMIN BLUE, spol. 
s r. o.) Kopčianska 
20/2490, Bratislava – 
2 653,85
Komunálny odpad – 
2 653,85
 K & J MARKET, spol. 
s r. o., Priemyselná 
ulica 757/11, Prievidza – 
6 266,82
Komunálny odpad – 
6 266,82
 K. plus Z., s. r. o., 
Bojnická cesta 389/1, 
Prievidza – 3 860,68
Komunálny odpad – 
3 860,68
 KERMIA PLUS, s. r. o., 
Námestie slobody 23/15, 
Prievidza – 1 687,15
Komunálny odpad – 
1 620,77
Pokuta – 66,38
 K&K Slovakia , spol. 
s r.s r. o.o., Šulekova 
ulica 887/39, Prievidza – 
4 088,29
Komunálny odpad – 

4 021,91
Pokuta – 66,38
 Konkurzný podvod, 
s. r. o., Lehotská cesta 
392/2, Prievidza – 
33 960,10
Daň z nehnuteľností – 
33 960,10
 MASOKOMBINÁT 
PRIEVIDZA, a. s., 
Ciglianska cesta 52/3, 
Prievidza (v konkurze) – 
181 837,62
Daň z nehnuteľností – 
181 837,62
 MEYER´S CAPITAL, 
s. r. o., Sebedražská cesta 
677/4, Prievidza (v kon-
kurze) – 24 911,56
Daň z nehnuteľností – 
24 911,56
 MIPOS, s. r. o., Vlčie 
Kúty 23, Prievidza 
(v konkurze) – 3 226,14
Daň z nehnuteľností – 
3 226,14
 OLMECA, s. r. o., 
Pravenec 414, Pravenec – 
1 931,10
Komunálny odpad – 
1 931,10
 Pötinger Slovakia, 
s. r. o., Priemyselná 
ulica 796/9, Prievidza – 
14 154,48 Daň z nehnu-
teľností – 14 154,48
 M+P, spoločnosť s ru-
čením obmedzeným, 
Nábrežie J. Kalinčiaka 
94/5, Prievidza (v likvi-
dácii) – 38 444,79
Daň z nehnuteľností – 
38 444,79
 NÁBYTOK BODNÁR, 
a. s., Priemyselná ulica 
88/7, Prievidza (v kon-
kurze) – 8 428,57
Daň z nehnuteľností – 
8 428,57
 PULPO SK, s. r. o., 
Buzulucká 3, Zvolen 
(v konkurze) – 3 259,94
Daň z nehnuteľností – 
3 259,94
 SOMMIR, s. r. o., Slád-
kovičova 600, Považská 
Bystrica – 5 214,08
Daň z nehnuteľností – 
5 214,08

 SPX TRADING, a. s., 
Kopčianska 92, Bratisla-
va-Petržalka (v konkur-
ze) – 33 226,70
Daň z nehnuteľností – 
33 226,70
 STROJÁRNE PKH, 
a. s., Zvolenská cesta 
35, Banská Bystrica 
(v reštrukturalizácii) – 
37 833,68
Daň z nehnuteľností – 
29 532,28
Komunálny odpad – 
8 301,40
 SunTech, spol. s r. 
o., Veľkonecpalská 
ulica 250/11, Prievidza – 
2 292,78
Daň z nehnuteľností – 
2 212,85
Komunálny odpad – 
79,93
 Šport Motel, spol. s r. 
o., Bojnická cesta 1556, 
Prievidza (v likvidácii) – 
3 236,73
Daň z nehnuteľností – 
3 236,73
 TATRA NOVA, spol. 
s r. o., Sabinovská 12, 
Bratislava – Ružinov – 
23 383,45
Daň z nehnuteľností – 
15 429,94
Komunálny odpad – 
7 953,51
 T. E.-TEPELNÁ ENER-
GIA, s. r. o., Klinco-
vá 37/B, Bratislava 
(v reštrukturalizácií) – 
5 309,33
Daň z nehnuteľností – 
4 108,02
Komunálny odpad – 
1 201,31
 THM, a. s., Ulica J. Mur-
gaša 768/46, Prievidza 
(v konkurze) – 4 790,54
Daň z nehnuteľností – 
4 790,54
 VALENTTI, s. r. o., Boj-
nická cesta 1857/45A, 
Prievidza – 1 992,17
Daň z nehnuteľností – 
1 912,23
Komunálny odpad – 
79,94

Vzor
Osoba, adresa – nedopla-
tok spolu v € , druh dane – 
nedoplatok v €:

N
PD

 0
13

9/
12

N
PD

 0
14

0/
12
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Duchovné zamyslenie: Za to môže on

Veľká noc v rečňovankách

Jarné sviatky sa spájajú s mnohými tradičnými obradmi, 

ku ktorým neodmysliteľne patria i veselé rečňovanky. 

V krátkej forme sa písali i na kraslice, tie dlhšie odriekavali 

chlapci a dievčatá pri samotnej šibačke a oblievačke.

Rečňovanka na kraslici:
Koho ja milujem, tomu tú krasličku darujem.

Chlapci pri šibačke:
Šibi ryby, mastné ryby,
kus koláča do korbáča,
kázal kadlec aj kadlečka,
abys dala tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne,
a to tretie zabarvené – to je moje potešenie.
Šibi ryby, mastné ryby,
aby teba blšky, mušky neštípali,
Šibi ryby, mastné ryby,
kus koláča do korbáča,
a vajíčka do košíčka.
Šibi ryby, mastné ryby,
dávaj vajcia, vymieňaj sa!
Až mi nedáš dve vajíčka,
daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť!
Tetičko, tetičko,
dajte maľované vajíčko!
Ak nedáte maľované,
dajte aspoň biele.
Sliepočka vám znesie iné.
Na peci v kútiku
na zelenom prútiku,
prútik sa zohne,
vajíčko spadne.
Ak mi nedáte, na stôl nevydáte,
bude vám na peci sedieť a škaredo hľadieť!

Dievčina pri darovaní vajíčka:
Toto vajíčko, moje srdiečko,
koho ja milujem, tomu ho darujem.
Teba ja Janíčko, teba milujem,
tebe to vajíčko darujem.

Červené vajíčko mám, koho ja milujem, tomu ho dám.
Od koho, od koho, čo koho do toho!

Tradičné jedlá
K tradičným veľkonočným 
jedlám patria vajíčka, sym-
bolizujúce plodnosť, kolobeh 
a zachovanie života. Pôvodne 
sa na dedinách hornej Nitry 
k Veľkej noci piekli jahňatá 
alebo kozlence, často ich na-
plnili plnkou, aby bolo jedla  
pre všetkých na celé sviat-
ky dostatok. Jedenie mäsa 
a mäsitých jedál nasledovalo 
po štyridsaťdňovom pôste, 
ktorý zaviedla cirkev ako 
obetu Bohu. V čase pôstu, 
po Popolcovej strede, sa za-
kazovalo jesť mäso, živočíš-
ny tuk, mlieko, syr a vajíčka. 
Vtedy jedálny lístok obsaho-
val najmä rôzne druhy po-
lievok z kapusty, strukovín, 
cesnaku, rasce, sušených húb 
a ovocia. K nim sa pridáva-
li kaše, prívarky, rozmanité 
cestoviny, placky a najmä 
chlieb. Na mastenie jedál sa 
nepoužívala bravčová masť, 

ale najmä predtopené maslo 
(pri dostatku masla sa tento 
produkt vyškvaril, takýmto 
konzervovaním sa uchoval 
pre používanie v iných ča-
soch) a olej lisovaný z ľanu, 
konope, slnečnice i iných 
semien v tzv. zábojoch. 
V našom regióne boli zábo-
je v Nedožeroch a v Koši, 
kam prichádzali dedinčania 
z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia.

Obrady a zvyky
Deň Zelený štvrtok sa aj 
na hornej Nitre v minulosti 
spájal s kultom vody. Umý-
vanie v tečúcej vode potoka 
malo zabrániť chorobám 
a zabezpečiť zdravie a silu 
v ďalšom období. Mladé 
dievčatá pri umývaní od-
riekali: „Vŕba, vŕba, daj mi 
vlasy na tri pásy.“ V tento 
deň boli v kostoloch zvia-
zané zvony, a tak po dedine 

chodili mladí chlapci s rap-
káčmi, aby odohnali zlé, ne-
čisté sily. Pomenovanie tohto 
dňa súviselo s konzumáciou 
zelených jedál, pripravených 
z prvých jarných rastlín – 
žihľava, šťaveľ.
Aj k ďalšiemu dňu – Veľké-
mu piatku – sa viazalo via-
cero obradov. Verili v magic-
kú moc masla, ktoré v tento 
deň gazdiná zmútila. Často 
z neho odkladali na liečenie 
nielen ľudí, ale aj zvierat. 
Vydajachtivé dievčatá v tento 
deň ešte pred východom sln-
ka stojac v potoku odriekali 
rečňovanku, ktorá im mala 
zaručiť švárnych nápadní-
kov. Neraz takéto čarovanie 
skončilo prechladnutím, ako 

uvádzajú informátorky, „veď 
voda bola riadne studená“.
Na Veľkonočnú nedeľu sa 
zvyčajne konali návštevy 
príbuzných a známych, 
na ktorých sa konzumovali 
sviatočné jedlá. Večer sa celé 
rodiny (mladí i starší) schá-
dzali na zábavách so živou 
hudbou – na muzike. V sko-
rých ranných hodinách Veľ-
konočného pondelku už mlá-
denci obchádzali dievčatá, 
aby ich dôkladne vykúpali. 
Vedrá vody v izbách (i poste-
liach) nebývali výnimkou, 
ale často sa dej odohrával 
vonku pri studni či potoku. 
Až v polovici 20. storočia sa 
objavili voňajúce vodičky, 

Samotné určovanie termínu Veľkej noci – prvá nedeľa 

po prvom jarnom splne (po dni jarnej rovnodennosti, 

po 21. marci), teda nie stanovenie pevného dátumu, ale iba 

každoročné určovanie termínu podľa pohybu a fáz Mesiaca 

dokazuje pradávnosť a starobylosť týchto obyčají. Prvky 

starých rituálov pohanského obdobia, predstavy ľudovej 

viery nachádzame ešte aj v súčasnej dobe a ich početnosť aj 

v samotných kresťanských obradoch je mimoriadne výrazná.

Veľkonočné sviatky majú   

„Koho budete voliť?“ opýtal 
sa s úprimnou zvedavosťou 
a skutočne v jeho otázke ne-
bola štipka irónie.
„Neviem, ale prosím Boha, 
aby som sa za svoje rozhodnu-
tie nemusel pred ním hanbiť.“
„Aj tak je to jedno,“ odvetil 
s istotou.
„Prečo myslíte?“ bol som 
zvedavý.
„Lebo je to tak vždy a je jed-
no, kto vyhrá. Ak vyhrajú 
noví, obvinia minulých tak, 
ako to urobili predtým im. 
U nás je to jednoducho tak. 
Každý hádže zodpovednosť 
na iného.“
„V niečom budete mať prav-
du,“ prehodil som, lebo sa 
mi už nechcelo prehlbovať 
túto tému, aby sme neskĺzli 
do nízkych konštatovaní šta-
mgastov piatej cenovej. Ešte 
sme prehodili pár viet a krát-
kym pozdravom na rozlúčku 
sme odchádzali svojou cestou.
„U nás je to jednoducho tak, 
každý hádže zodpovednosť 
na iného,“ tieto slová zapustili 
korene v mojej hlave a myš-
lienky sa nie a nie od nich 
odlepiť. Myslím, že toto nie 
je problém len politiky a po-
litikov. To, že je zbavovaním 
zodpovednosti prerastená celá 

spoločnosť, tajiť nemusíme, 
to vidíme i zažívame.
O dva dni neskôr som stre-
tol iného známeho. „Ako sa 
máme?“ zdravím s úsmevom. 
„A čo pani manželka?“ To 
som však asi nemal. Radost-
ná tvár sa v okamihu vrútila 
do seba ako čierna diera, iskry 
v očiach vymenil rázny po-
hľad, ktorý striedavo hľadel 
na zem i na mňa. „Hádame 
sa... Hádame sa, lebo sme 
dostali pokutu za nezaplate-
ný telefón a ona tvrdí, že je 
to moja vina, a ja sa nedám 
do toho namočiť, však ona 
drží kasu.“
„A to je taká veľká pokuta, 
že sa pre ňu tak dlho hádate?“

„Ale kdeže, len nikto nevie 
povedať prepáč a priznať si 
chybu. Prečo by som mal byť 
prvý práve ja?“
Aká klasika. Obviňujeme 
predstavených, podria-
dených, všetkých a všet-
ko,a potom sa čudujeme, 
v akej krajine smutných zr-
kadiel to žijeme. A to som 
netušil, že budem počuť ďal-
ší odsudzujúci výrok: „Aha, 
farár! Choď do stredoveku, 
čo tu ešte robíš!? Keby ten 
tvoj Boh existoval, nemohol 
by sa dívať na tie podvody 
a vraždy.“ Nevadí, veď 
boli obvinení všetci, 
chýbal už len Boh. 
Teraz je to kom-
pletné. Áno, obvi-
ňovanie je také jed-
noduché, vlastne aj 
výhodné. Je to ten 
najľahší spôsob, 
ako sa zbaviť 

zodpovednosti za svoju slo-
bodu a vlastné rozhodnutie.

Stretnutie s anjelom
Jednému chlapcovi sa snívalo, 
že vošiel do veľkého obchodu. 
Za pultom namiseto predavača 
stál anjel.
„Čo tu predávate?“ spýtal sa 
chlapec.
„Všetko, čo si len zažiadaš,“ 
odpovedal zdvorilo anjel.
Chlapec začal vypočítavať: 
„Chcel by som, aby už na ce-
lom svete neboli vojny, aby 
tu bolo viac spravodlivosti 
pre utláčaných, znášanlivosť 
a veľkodušnosť k cudzincom, 
viac lásky v rodinách, práce 
pre nezamestnaných, viac 
spolupatričnosti v cirkvi a...“ 
Anjel ho prerušil. „Je mi to 
ľúto milý chlapče, ale ty si 
ma dobre nepochopil. My tu 
nepredávame plody. Predáva-
me len semienka.“
Prajem vám, milí čitatelia, 
úspešnú sejbu.

-Martin Dado, dekan

Ešte pred voľbami som stretol pána v starších rokoch. 

Poznali sme sa z videnia a niekoľkých podujatí. Zdvorilo 

sme sa pozdravili. Z krátkeho neformálneho stretnutia 

a rozhovoru sme prešli na osobnejšie témy.

Obviňujeme 

predstavených, 

podriadených, 

všetkých a všetko 

a potom sa 

čudujeme, v akej 

krajine smutných 

zrkadiel to žijeme.

Nájdi päť rozdielov

tie podvody 
adí, veď 
šetci, 
Boh. 
om-
bvi-
ed-

ne aj 
ten 
b, 

-Martin Dado, dekan
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 na hornej Nitre tradíciu
ktoré nahrádzali kúpačku 
vodou.
V utorok sa ženy odplácali 
mužom na viacerých de-
dinách hornej Nitry šiba-
ním. Dnes tento zvyk už 
nezaznamenávame.

Jedlá pôstu a sviatkov
Na Veľký piatok sa veľmi 
prísne zachovával pôst, jedlo 
sa veľmi striedmo, ba star-
šie ženy nejedli v tento deň 
nič. Pripravovali sa poliev-
ky zo strukovín (fazuľová 
polievka na sladko alebo 
na kyslo, hrachová, z cíceru, 
bôbu, slovienky a iné), ale-
bo aj polievka zo sušených 
húb, taká istá ako na Štedrý 
večer. Do uvarených suše-
ných húb, ktoré sa ochutili 
bobkovým listom, cesnakom 
a soľou, sa pridávala maslová 
zápražka a smotanová zátrep-
ka. K polievke sa chystali 
ešte šúľance – súkané slíže 
zo zemiakového cesta, osy-
pané orechmi, osmaženou 
krupicou alebo žemľovými 
omrvinkami. Je to prastaré 
jedlo, ktoré malo privodiť 
dobrú úrodu obilia.
Až v sobotu sa varieva-
la údená šunka a klobásy, 
ktoré zostávali z domácich 

zabíjačiek. K nim sa pridá-
vali variť aj vajíčka, ktoré 
nasali vôňu údeniny. Často 
sa v domácnostiach pripra-
voval i chren, ktorý hojne 
rástol na záhradách. Očis-
tené a na jemno postrúha-
né korene chrenu ochutili 
sladkokyslým nálevom alebo 
k nemu pridali nastrúhanú 

uvarenú cviklu. Pieklo sa 
aj viacero druhov koláčov. 
Na veľkonočnom stole 
na hornej Nitre nechýbala 
jednoduchá calta zo slad-
kého kysnutého cesta alebo 
veľké osúchy s tvarohom. 
Okrem toho sa pripravova-
li záviny s makovou alebo 
orechovou plnkou. Drobné 

koláčiky okrúhleho tvaru 
alebo v tvare rožtekov či 
malých rybiek sa tiež plnili 
ochuteným makom, mletými 
orechmi alebo slivkovým 
lekvárom. Baránok sa často 
piekol len ako pečivo v hli-
nenej alebo kovovej forme. 
Všetky tieto jedlá sa jedli 
však až po návrate z kos-

tola – po vzkriesení alebo 
až v nedeľu. Veľkonočné 
pokrmy dopĺňala domáca 
pálenka a víno.

-spracovala: PhDr. Iveta Géczyová, 
Hornonitrianske múzeum 

v Prievidzi, foto: archív 

Veľkonočné trhy 
v Prievidzi

Tradícia, história, zvyky, kul-
túra – to všetko je zahrnuté 
vo veľkonočných sviatkoch. 
Samotný veľkonočný týždeň 
už žije v atmosfére Veľkej 
noci. Tieto sviatky sú tradične 
spojené s konaním príležitost-
ného trhu v meste Prievidza. 
Preto aj sortiment tovaru je 
zameraný na tento účel.
Bahniatka, žlté narcisy, kras-
lice i veľkonočné korbáče, 
vyšívané obrusy, paličkové 
dečky, medovníčkové vajíčka 
budú tradične dotvárať neza-
meniteľnú atmosféru Námes-
tia slobody v Prievidzi počas 
blížiacich sa veľkonočných 
sviatkov. Mesto Prievidza 
všetkých srdečne pozýva 
na Veľkonočné trhy v dňoch 
2. – 5. apríla na Námestí slo-
body v Prievidzi.

Záväznú prihlášku 

a podmienky nájdete aj 

na www.prievidza.sk.

Dnes je skladba jedálneho lístka počas veľkonočných 

sviatkov podstatne bohatšia, ale stále sa varí údené brav-

čové mäso, klobásky a vajíčka. Chren už mnohí kupujú 

v obchodoch a klasické kysnuté koláčiky nahrádzajú 

kupované sladké pečivá, ale kto má chuť a vlastní formu, 

môže odskúšať jednoduchý recept na prípravu barančeka.

Potrebujeme: 
  200 g polohrubej múky,

  ½ balíčka prášku do pečiva,

  2 vajíčka,

  50 g práškového cukru,

  2 lyžice vody,

  ½ balíčka vanilkového cukru,

  trochu rumu,

  ½ balíčka hrozienok,

  tuk a strúhanku na vysypanie formy.

Postup: 
Múku preosejeme a premiešame s práškom do pečiva. 

Žĺtky s cukrom a vanilkovým cukrom dobre vymiešame 

do penista a do vaječnej zmesi postupne pridávame vodu 

a rum. Potom zľahka vmiešame múku s práškom do pečiva, 

umyté hrozienka a sneh z vyšľahaných bielkov. Formu na pe-

čenie barančeka nahrubo vymastíme tukom (osvedčená je 

bravčová masť). Strúhanku preosejeme a vysypeme celú 

plochu formy. Cesto vylejeme do formy (pozor, nesmie byť 

doplna) a dáme piecť do vyhriatej rúry. Potom barančeka 

vyklopíme, posypeme práškovým cukrom, z hrozienok 

urobíme oči a uviažeme okolo hrdla červenú mašličku. 

Skúsenejšie gazdinky môžu skúsiť ozdobiť barančeka 

vareným snehom z bielkov.

Recept

Ilustračné 
foto
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VÝHODNÉ PÔŽIČKY
RÝCHLA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 50 000 EUR

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

AJ PRE KLIENTOV QUATRO A TRIANGEL

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

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

Obávate sa konzumá-
cie tukov? Nie ste sami. 
Spoznajte rozdiel medzi dob-
rými a zlými tukmi a vaše 
obavy z tukov sa rozplynú.

-

-

-

imunitu. Omega-3 tukom sa 

-
du zo smutnej na výbornú. 

-

-

omega-3 tukov sú rybie oleje. 

-

-

-
majú rady.

-

-

-

-

-

-

VYSOKÝ CHOLESTEROL A TUKY

Poukázať na závažnosť chro-
nického žilového ochorenia 
je cieľom tretieho ročníka 
projektu Dni zdravých žíl, 
ktorý sa tento rok uskutoční 
v období od 13. do 30. marca 
v takmer 800 ambulanciách 
všeobecných lekárov po ce-
lom Slovensku. Zámerom 
projektu je naučiť pacientov 
neignorovať prvé príznaky, 
zachytiť čo najviac počiatoč-

ných štádií a pacientov trpia-
cich závažnejšími štádiami 
odporučiť priamo k špecia-
listom – angiológom a ciev-
nym chirurgom. Minulý rok 
sa na projekte Dni zdravých 
žíl zúčastnilo 2 444 pacientov, 
pričom výsledky sú viac ako 
alarmujúce. Ukázali, že 8 z 10 
pacientov trpí chronickým 
žilovým ochorením a až tri 
štvrtiny pacientov ostáva 

neliečených! Keďže práve 
všeobecní lekári zohráva-
jú dôležitú úlohu pri diag-
nostike najrannejších štádií 
ochorenia, kampaň prebehne 
v ambulanciách všeobecných 
lekárov, kde budú mať pa-
cienti možnosť dozvedieť sa 
viac o chronickom žilovom 
ochorení prostredníctvom 
individuálneho poradenstva 
a edukačných materiálov.

K edukácii o problematike 
chronického žilového ochore-
nia prispieva i webová stránka 
www.opuchnutenohy.sk, kde 
je možné nájsť všetky potreb-
né informácie.

-pla

Boleli vás niekedy nohy po celodennom sedení či státí v práci, alebo len tak, bez zjavnej 

príčiny? Ak áno, s veľkou pravdepodobnosťou sa hlásia o slovo práve vaše žily. Aj keď ste 

na svojich nohách nespozorovali žiadne iné príznaky, ako sú napríklad viditeľné modré 

žilky, patríte do skupiny viac ako 20 % pacientov, u ktorých sa prejavilo prvé štádium 

chronického žilového ochorenia, ľudovo nazývaného i kŕčové žily.

Au, bolia ma nohy!  Pohybujte nohami vždy, keď je to možné

Ak musíte počas dňa dlho stáť či sedieť, robte si krátke 

prestávky, počas ktorých sa prejdete alebo aspoň krúžte 

nohami v členkoch.

 Športujte

Najvhodnejšie športy sú tie, pri ktorých dochádza k rytmic-

kému pohybu v členkovom kĺbe, v kombinácii so svalovou 

prácou lýtkových svalov (turistika, beh, plávanie, tanec, 

bicyklovanie a pod.). Vyvarujte sa všetkých športov, 

pri ktorých dochádza k nadmerným otrasom či rozši-

rovaniu žíl a následnému spomaleniu žilového návratu 

(tenis, zjazdové lyžovanie, vzpieranie).

 Vyvarujte sa priamemu pôsobeniu tepla

Horúce kúpele, sauna, opaľovanie či horúce vosky by mali 

byť v prípade problémov so žilami tabu.

 Nenoste tesné oblečenie

Príliš tesné oblečenie tlačí na žily a bráni žilovému návratu.

 Nenoste obuv s vysokými opätkami a bez opätkov

Pre nohy je ideálna obuv s nízkymi 3 – 4 cm podpätkami, 

ktorá poskytuje dostatočný tlak k podpore žilového návratu.

Neriešte problém gélmi 

a mastičkami, ktoré ho 

aj tak neodstránia. Hneď, 

ako zaznamenáte prvé 

príznaky bolenia nôh, 

opuchy, kŕče alebo sa 

vaše žily stanú viditeľné, 

vyhľadajte lekára.

Agroporadňa – ošetrovanie zemiakov

Ochrana porastov proti cho-
robám a škodcom spočíva 
v pravidelnom ošetrovaní 
postrekmi. Hlavným škod-
com, s ktorým sa stretávame 
na zemiakoch, je pásavka 
zemiaková. Jeho žravá larva 
najmä v teplejších polohách 
môže spôsobiť na záhrad-
kách holožer a podstatne 
znížiť úrodu. Proti pásavke 
zemiakovej je nutné zasiah-
nuť chemicky v období ma-
ximálneho liahnutia lariev 
špeciálnymi prípravkami. 

Pri použití 
insekticídov je nutné 
dbať na nasledujúce 
zásady:

 dodržiavať registrova-
nú dávku a koncentráciu 
prípravku,
 dodržiavať minimálnu 
ochrannú dobu medzi po-
sledným ošetrením a zbe-
rom zemiakov,
 ošetrovanie zemiakového 
porastu nevykonávať po-
čas vysokých teplôt nad 
25 ºC,

 aplikácie prípravkov 
uprednostňovať ráno alebo 
v neskorších poobedných 
hodinách,
 pri vysokých teplotách sa 
znižuje účinnosť niekto-
rých insekticídov,
 pre zabránenie vývoja re-
zistentných populácií treba 
striedať insekticídy.

Najnebezpečnejšia choro-
ba, ktorá spôsobuje hnitie 
hľúz, je pleseň zemiaková. 
Táto hubová choroba dokáže 
z jedného dňa na druhý rých-
lo postihnúť celé porasty ze-
miakov. Prvé postreky treba 
plánovať krátko pred alebo 
po zapojení riadkov, respek-
tíve podľa hlásení signali-
začnej služby. Striekať treba 
pravidelne v 10-dňových in-
tervaloch. Mali by sme vy-

tvoriť ochranný fi lm na vrch-
nej i spodnej strane listov. 
Zárodky plesne sa totiž ší-
ria vzduchom a do rastliny 
vnikajú dýchacími otvormi, 
prieduchmi na spodnej strane 
listov. Ochranný fi lm sa daž-
ďom poruší, preto pri daždi-
vom počasí zvyšujeme počet 
postrekov.

Prípravky sa delia na:
 kontaktné (Dithane, Kup-
rikol, Bravo, ap.),
 pôsobiace systémovopre-
ventívne pri silnejšom in-
fekčnom tlaku (Ridomil 
Gold MZ 68, Acrobat, 
Casoar, Infi nito, ap.).

Tieto prípravky zabránia pre-
chodu plesne z rastlín do hľúz 
i pri nepriaznivom počasí, keď 
už pod trsom narástli hľuzy.
Ďalšou chorobou je chras-
tavitosť. Je to pôdna huba, 
ktorej šírenie podporuje su-
cho a dá sa teda eliminovať 
závlahou a vápnením pôdy 
aspoň rok pred výsadbou. Do-
držať podmienky pestovania 
a pre rastlinu vytvoriť vhodné 
prostredie je zásada dobrej 
úrody kvalitných zemiakov 
na záhradke.
Prajeme vám veľa úspechov 
a hojnú úrodu.

-kolektív záhradkárskych 
a chovateľských potrieb – AGRO

K pestovaniu konzumných zemiakov s orientáciou na kvalitu 

patrí systém herbicídnej ochrany, ktorý zabezpečuje 

všeobecne nerušený rast zemiakov. Ošetrovanie zemiakov 

v priebehu vegetácie spočíva v opakovanej okopávke 

spojenej s navršovaním hrobkov, čím ničíme buriny. Chemicky 

môžeme postriekať zem po zasadení zemiakov herbicídnymi 

prípravkami (Sencor, Stomp) a počas vegetácie burina nebude 

prerastať. Musíme to však stihnúť ešte pred vzídením!
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A navyše:

Oresi Vám dá viac:

 Najlepšia cena a z nej ešte zľava

Grafi cký návrh pre každého zadarmo

 Oresi predĺžená sedemročná záruka zadarmo

 Jedinečná cenová ponuka značkových spotrebičov

 Predĺžené päťročné záruky na spotrebiče zadarmo

 Neopakovateľná cenová ponuka značkových drezov a príslušenstva

 Predĺžené päťročné záruky na drezy a príslušenstvo zadarmo

 Garancia najnižšej ceny

Porovnajte našu ponuku s konkurenciou!

Najbližšia predajňa:
PRIEVIDZA, SC KORZO, Nábrežná 1913/5A , 

tel.: +421 463 220 201, +421 463 220 202

Najväčší predajca kuchýň
v ČR teraz aj na Slovensku!
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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.

„Arči, čo ti je?“ na otázku vôbec nereagujem, behám totiž po izbe sem a tam. 
Som veľmi, veľmi šťastný! „Moji kamaráti sa konečne budú mať lepšie!“ 

vykrikujem. Oliver a Kaja, psíky z útulku, si našli domov! Niekto si po nich 
prišiel! Už majú svojho majiteľa! Boli v útulku tak dlho. Ani jeden z nich už nedúfal, 

že raz bude mať svoj skutočný milujúci domov. A aj Bazy už býva so svojou novou 
rodinou. Je to skvelé! Všetkým trom a aj ich novým majiteľom prajem krásny spoločný 

život! A verím, že čoskoro aj Kolja, Janko, Darinka, Billy a Bady budú takí šťastní!

Zoznam voľných nebytových 
priestorov v objektoch v správe 

SMMPD, s. r. o.
Adresa Využitie

Podlahová 

plocha
Poznám-

ka

T. Vansovej 24 
budova SMM-

PD,s. r. o. 
kancelárie 32,00 1 ks

Gorkého 1 Zdravotné stredisko kancelárie 415,44 23 ks

Bojnická cesta 43 zubné oddelenie suterén – sklad 12,90 1ks

Hlinku 11 Zubné oddelenie sklad 9,80 1ks

Hviezdoslavova č. 3 budova „B“ 
kancelárie I., II., 

III, IV. poschodie 
960,09 59 ks

Hviezdoslavova 3   predajňa 31,28 1 ks

Nová 4 Zdravotné stredisko kancelárie 44,00 2 ks

Nová 4 Zdravotné stredisko suterén – sklad 46,21 1ks

Námestie slo-

body 15 
Dom služieb kancelária 355,40 14ks

S. Chalupku  pavilon E, F 
samost. objekty 

a kotolňa
1 027,00 2 ks

Kontaktné osoby:

Nataša Matejková

t. č. 51 11 916

Ing. Dajana Frimmelová

t. č. 51 11 911

Kancelárske priestory v objekte 

Prievidza Invest s. r. o., Západná 7, 

971 01 Prievidza

kancelária č. 2.03 výmera 15,45 m2 

kancelária č. 2.08 výmera 10,82 m2  

 kancelária č. 2.09 výmera 22,78 m2 

BADY, 3-mesačný, kríženec zlatého retrievera, pes

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

KOLJA, 1,5-ročný, kríženec kólie a jazvečíka, pes

DARINKA, 1,5-ročná, sučka amerického kokeršpaniela

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

Môj majiteľ ma vyhodil, keď zistil, že ča-
kám šteniatka. V útulku som sa stala 
matkou a odchovala som krásne šteniat-
ka,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.

JANKO, 1-ročný, kríženec ratlíka, pes

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

BILLY, 8-mesačný, kríženec jack russel teriéra

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

Alergia

Hypersenzitivita (precit-
livenosť) je neadekvátna, 
a teda až škodlivá reakcia 
imunitného systému choré-
ho jedinca na alergén. Tento 
proces sa často všeobecne 
označuje ako alergia, čo nie 
je príliš správne, ale vzhľa-
dom na zakorenenosť tohto 
pojmu ho budeme v nasle-
dujúcom článku používať.

Alergie v dnešnej dobe trápia 
takmer celú ľudskú populáciu. 
A nie len tú. Už dlhšiu dobu sa 
zisťujú aj u domácich zvierat. 
Toto ochorenie sa dá u psov 
rozdeliť do viacerých skupín. 
Je to precitlivenosť na zložky 
v potrave – potravinová hy-
persenzitivita, alergia na po-
hryznutie blchou, kontaktná 
alergia, atopická dermatitída. 
Posledná spomínaná diagnóza 
je geneticky podmienená re-
akcia na alergény vo vzduchu, 
ktoré pes vdychuje alebo pre-
nikajú kožou. Tieto alergény 
sú ťažko rozpoznateľné a pes 

s touto diagnózou je odsú-
dený na celoživotnú liečbu 
liekmi, ktoré tlmia imunitu 
– imunosupresíva.

Prejavy atopie
Prevažné zmeny vznikajú 
na koži. Zviera sa na podnet 
imunitného systému, ktorý 
sa stretne s alergénom, začne 
nekontrolovateľne škrabať. 
Svrbia ho priestory medzi 
prstami – majiteľ si všimne, že 
pes si vylizuje labky. Násled-
kom neustáleho škrabania si 
zviera kožu rozdráždi, poruší 
jej celistvosť a tým sa koža 
zapáli. Dôjde k rozmnoženiu 
baktérií alebo, čo v prípade 
atopie býva častejšie, kvasi-
niek (jednobunkové plesne). 
Prevencia, bohužiaľ, u tohto 
typu ochorenia neexistuje, 
avšak je dobré skoro rozpo-
znať, že váš psík má prob-
lém a navštíviť veterinára. 
Pokiaľ sa zápal nechá zájsť 
do chronických zmien, lieči sa 
ťažko a dlho (6 – 10 týždňov) 
a nemusí sa to úplne podariť.

Potravinová alergia
Potravinovú alergiu môžu 
vyvolať rôzne látky obsiah-
nuté v potrave, a preto má 
nesezónny charakter a býva 
celoročným problémom. 
Príznaky tohto typu alergie 

sa môžu vyskytnúť už v 4. 
mesiaci veku zvieraťa. Štatis-
ticky je najväčší výskyt tohto 
ochorenia v období jedného 
až troch rokov. Prejavuje 
sa ako veľmi svrbivý zápal 
kože – pruritická dermatitída. 
Príznaky na koži sú podobné 
s atopiou, opísanou vyššie, 
avšak nemusia sa prejaviť 
v takej širokej škále. Alergia 
na potravu sa diagnostikuje 
pomocou takzvanej elimi-
načnej diéty. Na trhu existujú 
veterinárne krmivá – takzva-
né hypoalergénne, ktorých 
zložky sú upravené špeciálne 
tak, aby ich imunitný systém 
nerozpoznal.

Blchy
Blchy samotné nebývajú aler-
génmi, avšak netreba zabúdať, 
že blcha je bodavý, krvcica-
júci vonkajší parazit. Pri ci-
caní nabodne cievu a vpustí 
do obehu svoje sliny. Tie sú 
silným alergénom. V dnešnej 
dobe existuje množstvo an-
tiparazitárnych prípravkov. 
Obdobie šírenia bĺch je hlavne 
na jar a jeseň. Blchy sa tešia 
z huňatých a dlhosrstých zvie-
rat, ale určite nepohrdnú ani 
srsťou krátkou.

-MVDr. Veronika Nováková, 
Veterinárna Prax Ejmi Bojnice s. r. o.
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VYUŽITE JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ RIADKOVEJ INZERCIE

PREDAJ
 Predám brojlerové králi-

ky na chov a na mäso. Tel.: 
0905 756 546

 Predám notebook Acer AS-
PIRE 5536G bez poškodenia, 
pôvodný stav garantujem. Cena: 
350 € + dohoda možná. Tel.: 
0911 019 286

 Predám sadu 3 ks značkových 
tenisových loptičiek. Originál-
ne balenie BANCROFT – USA. 
Cena 9 € a prenosnú chladničku, 
cena 7 €. Tel.: 046/542 25 08

 Predám detské kolieskové kor-
čule nemeckej výroby, červenej 
farby. Vhodné pre veľkosť topá-
nok 22 – 28 cm. Tel.: 542 25 08

 Predám málo používaný dám-
sky bicykel zn. Super de luxe. 
Českej výroby. Cena 100 €. Tel.: 
046/542 25 08

 Predám pánske kravaty – za-
hraničné aj značkové. Pekné. 
Cena 2 €/ks. Predám pánsku šedú 
vestu pre moletného pána. Cena 
5 €. Tel.: 046/542 25 08

 Predám Petang – parkovú hru 
s 3-kovovými guľami a malou 
drevenou guličkou. Cena 5 € 
a smaltovaný dvojpekáč za cenu 
12 €. Tel.: 046/542 25 08

 Predám nové cestovné tašky – 
veľkú aj menšiu, tmavomodrej 
farby. Cena 13,30 a 5 €. Tel.: 
046/542 25 08

 Predám po kompletnej rekon-
štrukcii 1-izbový byt v centre 
mesta Prievidza v OV o rozlohe 
40 m2 s dvomi balkónmi, kúpeľ-
ňa so sprchovým kútom, zariade-
ný novým nábytkom (kuchyňa, 
obývacia časť, spálňa), nové elek-
trospotrebiče, dispozične riešený 
ako dvojizbový, voľný ihneď, aj 
na hypotéku, treba vidieť. Volať 
po 18.00 hod. Tel.: 0944 226 409

 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 4-izbový byt v Poluv-
sí (osobné vlastníctvo), vlastné 
plynové kúrenie, garáž, pivnica, 
prístrešok. Tel.: 0911 546 354, 
0905 166 566. Cena dohodou.

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

 Predám parný vysávač na čis-
tenie kobercov, podláh, dlažby, 
PVC, skiel, vodného kameňa, 
súčasťou žehlička. Cena doho-
dou. Tel.: 0907 168 068

 Predám pozemok v západnej 
časti Prievidze, par. č. 1947, 1948, 
2102, 2103, 2014. Peter Turčan, 
0940 702 872

 Predám el. výhrevný kotol zn. 
PROTHERM, výkon 3 x 400/230 
V – 50 Hz. Vhodný pre rodin-
ný dom. Cena dohodou. Tel.: 
0903 134 432

 Predám RD/chalupu 4 + 1 
na Remate. Pozemok 510 m2 – 
novostavba. Cena DOHODOU. 
Tel.: 0905 350 902

 Predám Citroen Xsara Pi-
casso 1,6 Hdi, 2007, biela farba, 
100 % stav. Cena 5 700 €. Tel.: 
0918 498 429

 Predám garáž za Samou č. 925. 
Je aj pivnica. Vchod z hlavnej 
cesty. Tel.: 0907 519 858, kata-
rina.dmk@gmail.com

 Predám čiernu koženú gaučo-
vú súpravu. Zloženie 3 + 2 + 1, 
kombinácia dub – koža, vo veľmi 
dobrom stave. Cena 600 €. Kon-
takt: 046/547 51 46

 Predám Gazex, plynová pec, 
staršia, cena 50 €. Tel.: 046 / 
546 90 77, volať po 18.00 hod.

 Predám nový dvojdielny po-
klop na studňu. Priemer 80 cm. 
Cena 50 €. Tel.: 046/546 90 77 
volať po 18.00 hod.

 Predám nefunkčný naftový 
motor 2 ALFA ROMEO 3 va-
lec. TYP TD 33 rok výroby 89. 
Vhodný na malotraktor. Cena 
70 €. Tel.: 046/546 90 77, volať 
po 18.00 hod.

 Predám zadnú nápravu AVIA 
30, kompletná s kolesami, vhodná 
na malotraktor. Cena 170 €. Tel.: 
046/546 90 77, volať po 18.00 
hod.

 Predám predné sklo na AVIU. 
Cena 80 €. Tel.: 046/546 90 77 – 
volať po 18.00 hod.

 Predám zánovný elektric-
ký bojler, 80 l – lacno. Cena 

30 €. Tel.: 046/546 90 77, volať 
po 18.00 hod.

 Predám prenosnú klimatizá-
ciu – nová – pôvodná cena 110 €. 
Cena 30 €. Tel.: 046/547 51 46

 Predám na Škodu Felicia kom-
pletné kolesá s letným dezénom. 
Motorovú pílu Husgvarna 55 AIR 
INJEKTI ON. Tel.: 0911 751 134

RÔZNE
 Kúpim Pionier a moped alebo 

hocijakú motorku – aj nejazde-
nú. Tel.: 0918 88 77 42, slape@
pobox.sk

 Prenajmem moderný 1 izbový 
byt prerobený na 2 izbový na Dl-
hej ulici v Prievidzi. 40 m2, kom-
pletná rekonštrukcia, 2 balkóny, 
nový nábytok. Cena s energiami 
290 €. Tel.: 0908 614 111

 Kto daruje práčku – auto-
matickú, funkčnú a televízor – 
malý, funkčný za odvoz. Tel.: 
0944 501 944

 Ponúkam vybrúsené valce 
JAWA Pionier 20, 555, Babe-
ta – 207, 210, Simson, Jawetta 
Stadion. Len výmenou za ne-
vybrúsený. Tel.: 0918 88 77 42, 
slape@pobox.sk

 39-ročná žena hľadá manu-
álnu prácu na dohodu, prípadne 
brigádu v čase od 15.30 – 20.00 
hod. Tel.: 0944 590 045

 Kúpim dom alebo pozemok 
blízko Prievidze, vyplatím aj 
podlžnosti. Možná aj výmena 
za byt. Tel.: 0911 245 668

 Kuchár s viac ako 8-ročnou 
praxou v hoteli a v pizzerii hľadá 
prácu na VPP v Handlovej, Prie-
vidzi a okolí. Tel.: 0908 783 665, 
0907 073 363

Už jeden rok nie je medzi nami, ale 
v našich srdciach žije spomienkami.

Dňa 29. marca 2012 
si pripomenieme prvé výročie úmrtia našej drahej 
manželky, matky, starej mamy a sestry 

Lýdie Hallonovej. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
 Manžel, synovia, vnuk a sestra

Dňa 4. 4. 2012 
uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a starý otec

Koloman Baláž.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka s rodinou
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V úvodnom zápase jarnej 

časti súťaže potvrdil FC 

Baník Horná Nitra úlo-

hu favorita. Líder súťaže 

na ihrisku ôsmeho tímu 

tabuľky v Hornej Porube 

zvíťazili presvedčivo 3:0, 

keď sa hetrikom blysol 

Ivan Belák.

V. liga Sever

17. kolo: Horná Poruba – 

FC Baník HN 0:3 (0:1)

Zápas sa pre FC Baník ne-

začal veľmi šťastne, keď 

hneď v šiestej minúte videl 

Hanus červenú kartu za faul 

na  brankára domácich. 

Následne bol nešportovo 

atakovaný hráčom Hornej 

Poruby, ktorý bol ale odme-

nený „iba“ žltou kartou. Prvý 

gól Hornonitranov strelil 

v prvom polčase Ivan Belák 

z priameho kopu. Po pre-

stávke baníci kontrolovali 

hru, výsledkom čoho boli 

ďalšie dva góly z kopačky 

Beláka v sieti súpera. „Chcel 

by som vyzdvihnúť obetavý 

a kolektívny výkon hráčov 

na  ihrisku, ktorí odohrali 

v oslabení o jedného hráča 

skoro celý zápas,“ povedal 

k zápasu tréner FC Baník 

Dušan Uškovič.

Góly Horná Nitra: Belák 3

Horná Nitra: Geráth – Kuri-

nec, Krško, Pekár, Sluka, Ha-

nus, Belák, D. Bublák, Frim-

mel, Brestovanský, Bugár, str. 

Pastva, Petrucha, P. Bublák

Poradie po neúplnom 17. 

kole: 1. Horná Nitra 40 b, 2. 

Trenč. Teplice 34 b, 3. Šimo-

novany 33 b, 4. Podolie 27 b, 

5. Malá Čausa 25 b, 6. Veľké 

Uherce 25 b, 7. Kamenec 25 

b, 8. Zem. Kostoľany 23 b, 9. 

Stará Turá 22 b, 10. Ladce 22 

b, 11. Horná Poruba 22 b, 12. 

Ľuborča 20 b, 13. Cígeľ 18 b, 

14. Ilava 12 b, 15. Čachtice 9 

b, 16. Tuchyňa 6 b.

Podporte futbalový klub

Darujte  2 % zo svojich daní 

FC Baníku Horná Nitra! Tla-

čivo nájdete na webovej 

stránke klubu.

Na úvod výhra

Gabriel Kamdem je dvad-
saťjedenročný futbalista, 
pochádzajúci z mesta Dou-
ala v Kamerune, ktorý hráva 
na pozícii útočníka. Svoje 
prvé futbalové kroky urobil 
ako štvorročný vo futbalovej 
akadémii v Douale, v ktorej 
zotrval päť rokov. Následne 
pokračoval v mládežníckych 
tímoch vo svojom rodisku, 
kde hrával popri štúdiu. Ako 
šestnásťročný sa predstavil 
v reprezentačnom drese Ka-
merunu svojej vekovej ka-
tegórie. Následne prestúpil 
do nemeckého Duisburgu, 
kde pôsobil jednu sezónu 
v dorasteneckom tíme. Po-
tom už jeho kroky viedli 
na Slovensko.

Pôsobenie v Trnave
Po krátkej skúške v Senci 
napokon zakotvil v junior-
ke Spartaku Trnava. Počas 
pôsobenia u „bílych ande-
lov“ sa mu však nevyhli 
zranenia a klub ho posielal 
sa rozohrať na hosťovania 
do Znojma, Chomutova či 
Starej Ľubovne. „Už som bol 
unavený z toho, že som kaž-
dých šesť mesiacov pôsobil 
na hosťovaní v inom tíme. 
Napriek tomu, že som útoč-

ník, väčšinou som hral ako 
záložník či obranca. Za štyri 
roky v A-tíme Spartaka som 
toho veľa neodohral, do zá-
pasov som nastupoval iba 
sporadicky ako striedajúci 
hráč. A nakoniec Trnava 
zmluvu so mnou zrušila,“ 
prezradil Gabriel Kamdem.

Príchod na hornú Nitru
Potom sa naskytla možnosť 
prísť na skúšku do FC Ba-
ník Horná Nitra. „V januári 
tohto roku som sa v Han-
dlovej stretol s prezidentom 
klubu Robertom Šuníkom 
a dohodli sme sa, že ma klub 
vyskúša v zimnej príprave. 
Za dva týždne som zrejme 
presvedčil o svojich kvali-
tách a podpísal som s klubom 
zmluvu. Potrebujem vo svo-
jom živote určité istoty a FC 
Baník mi ich vie poskytnúť. 
Verím fi lozofi i a víziám 
klubu, že sa v priebehu nie-
koľkých rokov môže opäť 
dostať na horné poschodia 
slovenského futbalu. Sú tu 
aj starší skúsení hráči ako 
Černák či Bugár, ktorí nás 
mladších môžu potiahnuť,“ 
povedal Gabriel Kamdem. 
V poslednom prípravnom 
zápase pred štartom jarnej 

časti súťaže proti Príbel-
ciam sa kamerunský útočník 
predviedol dvomi strelenými 
gólmi a verí, že mu strelec-
ká forma vydrží po celú jar. 
Život na Slovensku si zatiaľ 
veľmi pochvaľuje. „Ako prvé 
som si všimol, že tu máte 
veľmi pekné dievčatá. Veľký 
šok bol pre mňa sneh, ktorý 
som tu videl po prvýkrát 
v živote. A tiež veľká zima, 
na ktorú som nebol zvyknutý 
v Afrike. Zatiaľ nemám žiad-
nu negatívnu skúsenosť ohľa-
dom mojej tmavej farby ple-
ti, i keď sa ma občas snažia 
vyprovokovať fanúšikovia 
hostí,“ prezradil s úsmevom 
na tvári Gabriel Kamdem.

Návštevy domova
Jeho rodina stále žije v Ka-
merune a odkedy opustil rod-
nú krajinu, navštívil svojich 
blízkych iba trikrát. Ale aj 
napriek veľkej vzdialenosti 
je s nimi v pravidelnom kon-
takte a celá rodina mu fandí 
a drží palce. Popri trénovaní 
a hraní zápasov je Gabriel 
Kamdem zamestnaný v spo-
ločnosti Hutira Slovakia, s. r. 
o., v Handlovej. Funkcionári 
FC Baník i tréner Hornej 
Nitry veria, že sa Kamdem 

bude v novom klube cítiť 
dobre a bude pre tím príno-
som. Potešilo by ich, ak by 
k dobrým výkonom pridal 

aj čo najviac gólov v sieti 
súperov.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Gabriel Antoine Fotso Kamdem – tak znie celé meno novej 

kamerunskej posily FC Baník pre jarnú časť V. ligy Sever. 

Mladý Kamerunčan prišiel skúsiť svoje futbalové šťastie 

na hornú Nitru. Verí, že sa tu dokáže presadiť a pomôže tímu 

trénera Dušana Uškoviča k napĺňaniu stanovených cieľov.

Exotická akvizícia v drese FC Baník

16. kolo:  28. 3. o 15.30 h  FC Baník Horná Nitra – Cigeľ

19. kolo:  1. 4. o 11.00 h  Tuchyňa – FC Baník Horná Nitra

20. kolo:  7. 4. o 15.30 h  FC Baník Horná Nitra – Ilava

21. kolo:  15. 4. o 15.30 h  Čachtice – FC Baník Horná Nitra

22. kolo:  21. 4. o 16.00 h  FC Baník Horná Nitra – Veľké Uherce

23. kolo:  28. 4. o 16.00 h  Zemianske Kostoľany – FC Baník Horná Nitra

24. kolo:  5. 5. o 16.30 h  FC Baník Horná Nitra – Podolie

25. kolo:  12. 5. o 16.30 h  FC Baník Horná Nitra – Ľuborča

26. kolo:  20. 5. o 17.00 h  Kamenec p/Vt. – FC Baník Horná Nitra

27. kolo:  26. 5. o 17.00 h  FC Baník Horná Nitra – Malá Čausa

28. kolo:  03. 6. o 17.00 h  Trenčianske Teplice – FC Baník Horná Nitra

29. kolo:  09. 6. o 17.00 h  FC Baník Horná Nitra – Stará Turá

30. kolo:  17. 6. o 17.00 h  Šimonovany – FC Baník Horná Nitra

Brankári: Dušan Geráth, Michal Jantoška, Erik Šauša

Obrancovia: Juraj Pekár, Miroslav Ďureje, Tomáš Petrucha, 

Adrián Kaniansky, Lukáš Sluka, Patrik Bublák, Lukáš Krško

Stredopoliari: Peter Černák, Ivan Belák, Milan Pastva, 

Ján Lacko, Dušan Bublák, Filip Hanus, Marek Frimmel, 

Michal Kurinec, Martin Uríček

Útočníci: Peter Bugár, Gabriel Kamdem, Patrik Brestovanský

Odišli: Martin Bača (hosťovanie Ráztočno), Tomáš Vážan 

(ukončenie hosťovania), Andrej Baláž (Lazany), Denis Kodaj 

(ukončenie hosťovania)

Prišli: Milan Pastva (Honvéd Budapešť), Lukáš Krško 

(Lehota p/Vt.), Gabriel Antoine Fotso Kamdem (Spartak 

Trnava), Patrik Brestovanský (starší dorast)

Ďalšie zápasy FC Baník Horná Nitra Káder FC Baník Horná Nitra
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Športový servis

Extraliga mužov
Štvrťfi nále play-off 

Prievidzskí basketbalisti 

po troch zápasoch štvrťfi -

nálovej série prehrávali s Le-

vicami 1:2. Aktuálny majster 

Slovenska dokázal v treťom 

zápase série dobyť prievidz-

ské hradby. Handlovčania 

rovnako prehrávali po troch 

súbojoch so  Svitom 1:2. 

V prvom zápase síce vyhrali 

pod Tatrami, no ďalšie dva 

duely nezvládli.

Výsledky BC: Prievidza – 

Levice 73:65 (30:29), naj-

lepší strelci BC: Godbold 

24, Phillips 18, Potter12.

Levice – Prievidza 80:65 

(39:30), najlepší strelci BC: 

Godbold 24, Phillips 11, Da-

vis 10.

Prievidza – Levice 77:80 

(30:52), najlepší strelci BC: 

Godbold 24, Phillips 19, Pelle 

15.

Výsledky MBK: Svit – Han-

dlová 94:98 (47:41), najlep-

ší strelci MBK: Jones 48, 

Green 15, Hampton 11.

Handlová  – Svit 65:83 

(34:38), najlepší strelci 

MBK: Hampton 20, Jones 

16, Madaj 8.

Svit – Handlová 105:82 

(47:36), najlepší strelci 

MBK: Jones 25, Green 21, 

Hampton 20.

I. liga mužov Stred
Prievidzskí volejbalisti v do-

mácom prostredí dvakrát 

porazili podľa očakávania 

Detvu a dve výhry si priviezli 

aj z Hriňovej. V tabuľke boli 

kolo pred koncom súťaže 

druhí s päťbodovou stratou 

za vedúcou Žilinou.

Stavbár Prievidza – Detva 

3:0 (16,13,14) a 3:0 (14,17,11)

Hriňová – Stavbár Prie-

vidza 1:3 (-17,21,-22,-16) 

a 1:3 (-20,-20,23,-16)

I. liga mužov
Bojničania nezvládli záver 

zápasu so Stupavou. Násled-

ne s oklieštenou zostavou 

neuspeli ani na palubovke 

rezervy Považskej Bys-

trice. V tabuľke prvej ligy 

boli Bojničania po 18. kole 

na predposlednom desia-

tom mieste.

Bojnice – Stupava 31:33 

(17:14), góly Bojníc: M. Briat-

ka 11, J. Briatka 7, Franko 5, 

Jadroň 3, Hanzel a Klemen-

tovič po 2, L. Briatka 1.

Pov. Bystrica B – Bojnice 

33:26 (14:16), góly Bojníc: 

Sivák 7, Klementovič a Fran-

ko po 6, Jadroň 5, M. Briatka 

a Vereš po 1.

Basketbal 

Jozef Pastor bol tajomní-
kom a predsedom Okresné-
ho výboru telesnej výchovy 
a športu (OV TVŠ) v rokoch 
1953 – 1956. Predsedom prí-
pravného výboru Jednotnej 
dobrovoľnej telovýchovnej 
organizácie (JDTO) v ro-

koch 1956 – 1957, tajom-
níkom Okresného výboru 
ČSTV Prievidza v rokoch 
1957 – 1959. Popri týchto 
funkciách bol zakladateľom 
organizovaného basketba-
lu v Prievidzi, ktorému 
venoval všetok svoj voľný 

čas. Bol prvým predsedom 
basketbalového oddielu TJ 
Sokol Karpatia Prievidza. 
V rokoch 1949 – 1956 bol 
trénerom družstva mužov 
Prievidze, ktoré v roku 1956 
doviedol do celoštátnej sú-
ťaže. Basketbalovú rodinu 
náhle opustil 3.augusta 1959. 
Pochovaný je v Prahe na cin-
toríne Malvazianky.

-dad

Športová verejnosť hornej Nitry a prievidzská basketbalová 

rodina si nedávno pripomenula 90. výročie nedožitých 

narodenín (12. 3. 1922) rodáka z Prievidze Jozefa Pastora, 

ktorý patril medzi prvých profesionálnych pracovníkov 

telovýchovného hnutia hornej Nitry v rokoch 1953 – 1959.

Spomienka na zakladateľa 
organizovaného basketbalu

Karatisti Športovej školy ka-
rate Prievidza sa začiatkom 
marca zúčastnili na druhom 
kole Slovenského pohára 
detí, žiakov a mladších do-
rastencov v Komárne. Štar-

tovalo tam 341 pretekárov 
zo 47 klubov celého Sloven-
ska. Karatisti ŠŠK s celko-
vou medailovou bilanciou tri 
zlaté, jedna strieborná a dve 
bronzové medaily obsadili 

v konečnom hodnotení klu-
bov štvrté miesto. V kata 
zvíťazili Samuel Dušička 
a Ema Brázdová, keď si obaja 
poradili so všetkými svojimi 
súpermi. Bronz pridala Ro-
mana Oboňová. V kumite 
bez zaváhania triumfoval 
Samuel Dušička. Striebro 
do zbierky ŠŠK Prievidza 

pridal po peknom fi nálovom 
zápase Michal Zaťko a bronz 
Romana Oboňová.
V Komárne nebola trénerka 
Dušana Čierna, ktorá v tom 
istom čase bojovala v Karate 
premiere league v holand-
skom Dordrechte, kde sa 
predstavila v konkurencii 
57 žien z 21 štátov. Čierna 

neprešla sitom prvého kola. 
„Hneď na úvod som nara-
zila na silnú súperku Kiuk 
z Chorvátska, ktorá túto se-
zónu získala medailu na ME. 
Túto súťaž beriem ako veľkú 
skúsenosť,“ dodala Dušana 
Čierna.

-Jozef Fábrik

Prievidzskí karatisti si výborne počínali na súťaži v Komárne. 

Z juhu Slovenska si priniesli šesť medailových umiestnení. 

Ich trénerka Dušana Čierna súťažila v Holandsku.

Samuel Dušička zlatý v kumite i v kata

  Johan, čo nám môžete 
o sebe povedať?
Mám 31 rokov, narodil sa 
a vyrastal som v mestečku 
Deurne neďaleko Eindhovenu. 
Zatiaľ som slobodný a bez-
detný. Mám jedného brata – 
Thomasa, ktorý je trénerom 
basketbalu v Holandsku. Otec 
Theo a matka Will sú veľký-
mi fanúšikmi športu a sú hrdí 
na svojich synov.

 Kedy ste sa prvýkrát 
stretli s basketbalom?
Asi vo veku deväť rokov som 
začal hrávať za mládežnícky 
tím, ale po roku som skončil, 
pretože ma to príliš nebavilo. 
Opäť som to skúsil, keď som 
mal 16 rokov v mestskom klu-
be Deurene Pioniers, kde som 
pôsobil jeden rok. Hrával som 
na rôznych pozíciách, mojou 
silnou stránkou bolo, že som 
bol užitočný na každom poste. 
Vedel som si zapamätať rôzne 
herné systémy pre rozdielne 
situácie, preto ma tréner mohol 
použiť kdekoľvek.

 Ako sa ďalej vyvíjala 
vaša hráčska kariéra?
Moje kroky smerovali do PSV/
Almonte Eindhoven, kde som 
odohral tri sezóny v mládež-
níckom tíme. Následne prišla 
ponuka z belgického prvoli-

gového klubu Bree, čo bola 
pre mňa obrovská výzva, ke-
ďže išlo o poloprofesionálny 
klub a navyše v zahraničí. 
Cez juniorský tím som sa 
prepracoval až do A mužstva, 
s ktorým sme hrali aj v európ-
skych pohárových súťažiach. 
Odohral som tu popri štúdiu 
ekonomiky štyri sezóny, ale 
nikdy som sa nestal profesi-
onálnym hráčom. Týmto sa 
moja hráčska kariéra uzavrela.

 Vaše trénerské začiat-
ky? Kedy a ako prišla 
ponuka trénovať?
V spomínanom belgickom 
klube som popri hraní aj 
trénoval mládežnícke tímy, 
s ktorými som bol pomerne 
úspešný. Vo veku 23 rokov som 
dostal ponuku od môjho kouča 
v Bree, či by som to nechcel 
od budúcej sezóny skúsiť ako 
jeho asistent pri A tíme mužov. 
V klube vo mne videli istý 
potenciál aj na základe dosiah-
nutých výsledkov s mládežou.

  Isto lákavá ponuka 
pre mladého človeka?
Určite áno, preto som ju aj pri-
jal. V polovici sezóny však 
tréner opustil klub a ja som 
sa vo veku 23 rokov stal naj-
mladší hlavný tréner v histórii 
prvej basketbalovej belgickej 

ligy. Každý jeden hráč v tíme 
bol starší ako ja. Podarilo sa 
nám však vyhrať prvých šesť 
zápasov a porazili sme všetky 
tímy, ktoré v konečnej tabuľke 
skončili nad nami. Sezónu sme 
ukončili na solídnom piatom 
mieste.

 Kto bol vaším mento-
rom v takom mladom 
veku?
Na hlavného trénera som bol 
ozaj dosť mladý a neskúsený, 
preto klub od novej sezóny 
angažoval skúseného Chrisa 
Fincha, ktorému som robil 
asistenta. V roku 2005 sme 
sa po prvýkrát v histórii stali 
majstrami Belgicka, rok na to 
vyhrali belgický superpohár 
a postúpili do osemfi nále Eu-
rópskeho pohára ULEB. Chris 
Finch si ma zobral so sebou 
ako asistenta, keď prišla po-
nuka z iného belgického tímu 
Mons. Ako druhý belgický 
klub v histórii sme v roku 2008 
postúpili až do fi nále Európ-
skeho pohára.

 Kam smerovali vaše 
ďalšie trénerské kroky?
Sú opäť úzko späté s osobou 
Chrisa Fincha, ktorý mi ponú-
kol prácu v USA ako jeho asis-
tenta v Rio Grande Valley Vi-
pers, čo je farmárskym tímom 

klubu NBA Houston Rockets. 
Hrali sme súťaž NBDL, v kto-
rej sme v sezóne 2010/11 po-
stúpili až do fi nále. Za sedem 
rokov spolupráce s Chrisom 
Finchom sme dosiahli fi nále 
siedmich ligových alebo pohá-
rových súťaží. Od roku 2011 
taktiež vediem národný tím 
Holandska do 18 rokov.

 Ako ste sa dostali 
k tímu BC Prievidza?
Ako prvý ma informoval 
môj športový agent o záujme 
BC. Následne mi zavolal Bran-
ko Jašš, ktorý na mňa spravil 
veľmi dobrý dojem. Bola mi 
predložená ponuka, že klub 
chce skúsiť niečo iné ako 
doteraz. Novú krv zo západu 
a trénera s inou hernou fi lo-

zofi ou. Boli za mnou výborné 
výsledky, čo si tiež myslím, 
že zavážilo pri rozhodovaní 
klubu. Videl som to ako vý-
bornú príležitosť, ako naštar-
tovať moju vlastnú kariéru ako 
hlavný tréner. 

 Aký dojem na vás 
spravila Prievidza?
Mesto je síce menšie, ale cítim 
sa tu naozaj príjemne. Jedlo tu 
máte extrémne dobré. Kam-
koľvek idete, dostanete ho vša-
de a rýchlo (smiech). Preces-
toval som s basketbalom celú 
Európu a je to tu zhruba niečo 
medzi Rakúskom a Ukraji-
nou. Ľudia sú tu veľmi milí 
a priateľskí.

-Jozef Fábrik, foto: Ivan Valko

Johan Roijakkers je prvý trénerom z Holandska na lavičke extraligového basketbalového 

mužstva na Slovensku. Vo veku 31 rokov je tiež najmladším lodivodom v tomto ročníku 

súťaže. S klubom s druhým najnižším rozpočtom v lige dokázal malý zázrak, keď tím 

pod jeho vedením bojoval do posledného kola o prvú priečku v tabuľke po základnej 

časti. Kto však je Johan Roijakkers? Čo o ňom vieme okrem toho, že pochádza z krajiny 

tulipánov a veterných mlynov? Viac sa o ňom dozviete v našom rozhovore.

Mladý holandský tréner na lavičke BC 

Volejbal
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novinky16 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte na koreš-
pondenčnom lístku s nalepeným kupónom 
do 11. 4. 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. 4 sa stali: Mária 
Jánošková, Kamenec pod Vtáčnikom; Má-
ria Šuleková, Čereňany 258; Veronika Zá-
bojníková, Veľká Lehôtka. Gratulujeme! 
Ceny si môžu prevziať v redakcii na Ulici G. 
Švéniho 8 v Prievidzi oproti Okresnému súdu 
v budove bývalej okresnej vojenskej správy
na 1. poschodí.

11. apríla 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 

ku
pó

n

PD 06/2012

LÚŠTITE KRÍŽOVKU A VYHRAJTE!
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