
ŠPORT – STRANA 15

Zdolal osem 
poschodí
Stoosemdesiatpäť schodov 
a pre nevidiaceho náročnú trasu pokoril 
s noblesou aj Milan Lackovič, športovec, 
ale predovšetkým húževnatý človek.

TÉMA – STRANA 8

Jar 
v záhrade
Vo vzduchu cítiť jar, teplé slnečné 
počasie láka záhradkárov do svojich 
záhrad, kde treba po zime obrobiť 
pôdu a nasadiť prvé plodiny.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 7

Rozmiestnenie 
kontajnerov
Už v pondelok 26. 3. sa začal zber 
objemného odpadu a drobných stavebných 
odpadov. Pozrite si rozmiestnenie 
kontajnerov vo vašom obvode.

ŠPORT – STRANA 14

Súboje 
v Thajsku
Začiatkom roka sa zúčastnili 
na tréningovom kempe v Thajsku 
dvaja mladí kickboxeri z Prievidze – 
Miroslav Medlen a Adrian Mendel.
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Otvorili knižnicu
Od pondelka 26. marca majú čitatelia využívajúci kniž-
ničné služby predovšetkým na sídlisku Zapotôčky opäť 
k dispozícii pobočku Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka 
v Prievidzi. Knižnica sa nachádza v nových priestoroch 
v budove Základnej školy na Ul. Dobšinského a vchádza sa 
do nej bočným vchodom od školského ihriska. Pre verejnosť 
je otvorená pondelok – štvrtok 10.00 – 17.00 h, piatok 10.00 
– 16.00 h, obedná a administratívna prestávka 12.00 – 13.00 
h. Pre školské kolektívy je možnosť dohodnúť si návštevu aj 
mimo otváracích hodín pre verejnosť prostredníctvom tele-
fónneho čísla: 046 541 77 24 alebo na kniznica@prievidza.sk.

Podporujú podnikanie
Mesto Prievidza zmenilo fi lozofi u a nastavilo podmienky 
pre podnikateľov tak, aby o podnikanie v priemyselnom 
parku mali záujem malí a strední podnikatelia. V minulosti 
sa očakávalo, že do priemyselného parku v Prievidzi príde 
strategický investor, ktorý kúpi pozemok pod priemyselným 
parkom v celistvosti a začne zamestnávať ľudí. Stratégia získať 
jednu veľkú spoločnosť sa neosvedčila. Ako sa v našom regióne 
ukazuje, malí a strední podnikatelia sú postupne silnejúcou 
zamestnávateľskou silou. Preto, ak majú v súčasnosti záujem 
menšie podniky rozšíriť svoju výrobu a podnikanie, najlepšie 
podmienky sa im naskytujú práve v priemyselnom parku. 
Môžu si v ňom odkúpiť menšie parcely, a tak začať svoju 
výrobu. Jeho výhodou pre malých a stredných podnikateľov 
je predovšetkým 312 000 m² voľnej plochy a vybudovaná 
kompletná infraštruktúra.

Nové pracovné miesta
Od polovice roka 2011 Prievidza Invest, s. r. o., rokuje s dvoma 
potenciálnymi investormi, ktorí požiadali o odpredaj pozemkov 
na podnikateľské účely. Požiadavka bola mestským zastupiteľ-
stvom schválená. V roku 2012 pokračujú rokovania, geomet-
rické zamerania, majetkovoprávne vyrovnania nehnuteľností, 
od čoho závisí aj podpis zmlúv s investormi. Cieľom investorov 
je vybudovať v priemyselnej zóne Prievidza Západ I. prevádz-
ky, ktoré budú zamestnávať 20 – 30 pracovníkov (dočasne 
v jednej pracovnej zmene). Uvádzať konkrétnych investorov je 
zatiaľ predčasné. Jedna spoločnosť sa zameriava na strojársky 
priemysel a plánuje dať prácu desiatim zamestnancom, druhá 
spoločnosť podniká v oblasti strojno-technologického priemyslu 
a plánuje vytvoriť 20 – 25 pracovných miest. V súčasnosti 
sa nachádzajú v priemyselnej zóne Prievidza Západ I. traja 
investori, a to Kovospol Group, s. r. o., (nájomníci v objekte 
Kovospolu – Naceva, s. r. o., O Trade, s. r. o., Veddor, s. r. o., 
Esyp, s. r. o., Rekomp, s. r. o., B.P.B., s. r. o.) – zamestnávajú 
asi sto zamestnancov, ďalšími sú Rubig a CNC.

Zastupiteľstvo rokovalo
Posledný utorok v mesiaci poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi pravidelne zasadajú na rokovaní. Na posled-
nom, ktoré sa konalo 27. marca, sa venovali niekoľkým 
oblastiam riešení pre kvalitný chod mesta. Pre jednoduchšiu 
administratívu schválili VZN mesta Prievidza č. 125/2012 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach na území mesta. Nevyhnutné bolo tiež 
schválenie dodatku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, 
žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu v MŠ, ZUŠ, CVČ, 
v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej 
činnosti, v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ. O plnení ko-
misionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, 
s. r. o., Prievidza, v oblasti verejného osvetlenia a športovísk 
za obdobie 1 – 12/2011 a rekonštrukcii a energetickej opti-
malizácii časti verejného osvetlenia v Prievidzi, informoval 
konateľ spoločnosti Unipa. Poslanci ocenili smerovanie 
tejto spoločnosti, ktorá systematicky pracuje, okrem iného, 
aj na optimalizácii verejného osvetlenia. Okrem ďalších ne-
menej dôležitých bodov doplnili pravidlá pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza.

-vrb

krátke správykrátke správy

Spoločnosť nadobudla po-
zemky v priemyselnom parku 
Prievidza Západ I. vo výmere 
viac ako 306-tisíc m2 za cenu 
334 Sk/m2 kúpou od mesta 
ešte v roku 2005. Súčasťou 
zmluvy bolo právo spätného 
predaja za rovnakú cenu, ktoré 
si mohla spoločnosť ARCHER 
INVEST uplatniť do 13 me-
siacov od uzatvorenia zmluvy,
t. j. do 31. januára 2007. Kúpna 
zmluva však bola doplnená 
štyrmi doplnkami. Posledný 
z nich spoločnosti ARCHER 
INVEST predĺžil možnosť 
využiť právo na spätné od-
kúpenie až do posledného dňa 
decembra 2009. Spoločnosť 
plánovala pozemky predať 
budúcim investorom, čo sa jej 
však nepodarilo a v roku 2009 
v plnej miere využila možnosť 
a spätne ich ponúkla mestu. 
Pri tejto transakcii sa zavia-
zala uhradiť svoje záväzky, 
t. j. daňové nedoplatky.
Otázkou je, prečo bolo mesto 
Prievidza v tejto veci ústre-
tové, keď bolo už v tej dobe 
neprimerane zadlžené a bolo 
takmer isté, že nebude vedieť 
takýto záväzok bez novej úve-
rovej zmluvy zvládnuť. Zau-
jímavé je, že štvrtý doplnok 
ku zmluve bol podpísaný už 
v decembri 2008, ale mestské 
zastupiteľstvo o ňom rokovalo 
až koncom apríla 2009 (uzn. 
č. 149/09 z 28. 4. 2009).

Hlbšia chronológia
Mestu bola 18. decembra 
2009 doručená výzva, aby 
splnilo zmluvnú povinnosť 

do 15 dní, ale k spätnému 
odkúpeniu v hraničnom 
termíne podľa dodatku č. 4, 
teda do 31. decembra 2009 
nedošlo. Do MsZ bola výzva 
ARCHER INVEST pred-
ložená až 26. januára 2010. 
Schvaľovacie uznesenie 
obsahovalo spätné odkúpe-
nie pozemkov vo výmere 
306 293 m2 za rovnakú cenu, 
ako boli pozemky odpredané, 
t. j. 334 Sk/m2. Po prepočí-
taní konverzným kurzom sa 
povinnosť mesta vyšplhala 
na sumu 3 395 870,49 €. Pre-
tože mesto nemalo peniaze 
na zaplatenie kúpnej ceny, 
schválilo zastupiteľstvo pre-
chod povinnosti uzatvoriť 
zmluvu o spätnom odkúpení 
pozemkov na mestskú spo-
ločnosť Prievidza Invest,
s. r. o. Zaťažilo teda vlastnú 
spoločnosť neprimeraným 
úverom, ktorý z vlastných 
zdrojov nedokáže splácať. 
Preto dostáva peniaze z roz-
počtu mesta vo výške takmer 
366-tisíc € pre rok 2012, kde 

je nevyhnutné pripomenúť, 
že úver je splatný v máji 
2025. K odkúpeniu pozem-
kov od ARCHER INVEST 
napokon došlo z dôvodu 
vybavovania úveru až 29. 
júna 2010.

V deň podpisu kúpnej zmlu-
vy konateľ spoločnosti AR-
CHER INVEST písomne 
vyhlásil, že spoločnosť 
uznáva svoj záväzok voči 
mestu Prievidza vo výške 
20 971,02 €. Zároveň sa za-
viazal splatiť ho v dvanástich 
mesačných splátkach počnúc 
mesiacom august 2010. K pl-
neniu záväzku ale nedošlo, 
a preto bola 18. októbra 2010 
spoločnosti odoslaná výzva 
na zaplatenie nedoplatku, 
ktorý v tom čase už dosiahol 
sumu 20 971,02 €. ARCHER 
INVEST však dlh napriek 
výzve dodnes neuhradila. 
Mesto Prievidza preto podalo 
21. januára 2011 súdnemu 
exekútorovi návrh na vyko-
nanie exekúcie.

Na záver
Mesto prostredníctvom svo-
jej spoločnosti splnilo zmluv-
ný záväzok voči obchodnej 
spoločnosti ARCHER IN-
VEST, ktorá dostala zapla-
tené za pozemky takmer 3,4 
milióna eur. Napriek prísľu-
bu však z uhradených peňazí 
za spätnú kúpu pozemkov 
daňový dlh vo výške takmer 
21-tisíc eur mestu Prievidza 
nezaplatila. Vážnejším sa javí 
fakt, že mestská spoločnosť 
v spolupráci s mestom Prie-
vidza neurobili potrebné kro-
ky k získaniu týchto peňazí 
napriek tomu, že poslednú 
platbu vo výške asi 645-ti-
síc eur v zmysle podpísanej 
zmluvy posielala na účet 
spoločnosti ARCHER IN-
VEST 24. novembra 2010, 
teda v čase, keď obchodný 
partner ignoroval výzvy 
mesta na zaplatenie svojho 
záväzku.

-zdroj: MsÚ v Prievidzi

Na zozname dlžníkov mesta 

Prievidza fi guruje aj ARCHER 

INVEST, s. r. o. Táto obchodná 

spoločnosť k 31. decembru 

minulého roka dlhovala 

mestu na dani z nehnuteľ-

nosti 20 148,31 € a na sankč-

nom úroku 822,71 €.

Ako sa v minulosti hospodárilo

Vedenie Prievidze spolu so za-
mestnancami mestského úra-
du a poslancami jednotlivých 
volebných obvodov spustilo 
tohtoročné pravidelné verej-
né stretnutia s obyvateľmi. 
Jarná séria verejných stretnutí 
vedenia mesta s obyvateľmi 
začala už začiatkom marca. 
Aj na týchto stretnutiach sa 
dozviete dôležité informácie, 
súvisiace s každou činnosťou, 
vyžadujúcou správny chod 
mesta. 
Dnes prinášame prehľad 
o vybraných výdavkoch 
mesta v tomto roku:

 Správa a údržba verejného 
osvetlenia – 436 500 €,

 mestská hromadná dopra-
va – 1 060 036 €,

 Centrum voľného času – 
370 347 €.

rok 2005 - ARCHER INVEST 
kupuje pozemky  pod 
priemyselným parkom od 
mesta Prievidza, plánuje s 
nimi obchodovať.

29. júna 2010 – Spoločnosť Prievidza Invest, 
ktorá pre zlú finančnú situáciu od mesta 
prebrala záväzok spätného predaja  po 
vybavení  nového úveru od ARCHER INVEST 
kupuje  späť pozemky pod priemyselným 
parkom za 3,4 milióna eur.

31. január 2007 - Dátum do ktorého 
mohla podľa pôvodnej zmluvy 
spoločnosť ARCHER INVEST využiť 
právo spätného predaja pozemkov za 
rovnakú cenu .

december 2008 - Bez schválenia 
v MsZ bol uzavretý štvrtý 
dodatok k zmluve, ktorý 
predlžuje právo spätného 
predaja do 31.12.2009.
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28. apríl 2009 - MsZ rokuje o štvrtom 
dodatku  k zmluve a schvaľuje ho. Už vtedy 
je jasné, že ak dôjde k takémuto plneniu, 
3,4 milióna eur dokáže mesto splatiť iba 
novým úverom.

18. december 2009 –
ARCHER INVEST žiada 
o spätný predaj 
pozemkov podľa 
štvrtého dodatku k 
zmluve.

marec 2012 – Spoločnosť ARCHER INVEST 
stále nezaplatila dlh na dani z 
nehnuteľnosti a sankčných poplatkoch 
vo výške viac ako 20 tisíc eur i napriek 
tomu, že zinkasovala za spätný predaj 3,4 
milióna eur.

Ako sa v Prievidzi  
hospodárilo v 

minulosti?

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kam idú vaše dane
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„Prostredníctvom takýchto 
aktivít chceme ukázať, že 1. 
mája 2004 sa zmenilo oveľa 
viac, ako sme si možno boli 
ochotní pripustiť,“ povedal 
Zsapka a pokračoval, „pro-
jekt Európskej únii záleží 
na tom, eko žijeme prináša 
jednu z najdôležitejších tém 
– ochranu životného pros-
tredia.“ Prečo je tomu tak, 
vysvetlil vzápätí: „Za uply-
nulých sto rokov narástol po-
čet obyvateľov našej planéty 
štyrikrát, ale hospodárska 
produkcia 40-krát, spotreba 
fosílnych palív 16, výlov rýb 
25-krát, spotreba vody na-
rástla 8 ráz. Ak by sme takto 
chceli pokračovať, potrebo-
vali by sme ďalšiu planétu, 
aby nás dokázala uživiť, čo 
však nie je možné.“ Ocenil 
nielen aktivity Základnej 
školy na Ulici P. J. Šafárika, 
ale i tie, ktoré robia talento-
vaní ľudia z nášho regiónu. 
Jednou z týchto osobností 
bol aj na tejto akcii prítomný 
výtvarník Roman Turcel. 

Primátorka Katarína Ma-
cháčková skôr, ako spoločne 
s hosťami zasadili strom-
čeky a kvetiny, vyzdvihla 
význam ekoprojektov, pro-
stredníctvom ktorých sa už 
deti dostávajú k aktivitám 
podporujúcim ochranu ži-
votného prostredia: „Pre-
zentácia akýchkoľvek dob-
rých nápadov a ich postupné 
uplatňovanie v každoden-
nom živote sú dôležitým 
nástrojom pri ochrane kva-
litného životného prostredia 
aj pre budúce generácie.“

Program bol pestrý
Dopoludnia v rámci progra-
mu pripravili v areáli Zák-
ladnej školy na Ul. P. J. Ša-
fárika v Prievidzi program 
pre žiakov prievidzských zá-
kladných škôl. Uskutočnili 
sa prednášky k environmen-
tálnym témam a ekologické 
trhy produktov vyrobených 
školákmi. V ich netradičnom 
sortimente boli rôzne výrob-
ky spotrebného, zábavného 

i dekoračného charakteru.
Záverečná časť projektu sa 
v podvečerných hodinách 
presunula do kina Baník. 
Široká verejnosť si vypo-
čula prednášky a zapojila 
sa do neformálnej diskusie. 
V týchto priestoroch si kaž-
dý mohol pozrieť ekofi lmy 
z produkcie Európskej komi-
sie a v spolupráci so štúdiom 
K2 premietli aj snímku Pav-
la Barabáša Pygmejovia – 
Deti džungle.

Cieľ projektu
Prioritným cieľom týchto 
aktivít je zvýšiť informo-
vanosť verejnosti o eko-
logických iniciatívach 
a politikách EÚ. Súčasťou 
projektu je aj súťaž Hľadá sa 
európske mesto budúcnosti. 
Prostredníctvom nej sa má 
nájsť mesto, ktoré sa správa 
múdro, vizionársky a eko-
logicky. Svoje mesto môže 
prihlásiť do súťaže ktokoľ-
vek tým, že popíše a foto-
grafi ami zdokumentuje život 
v meste, zaujímavý projekt 
alebo podujatie. Podrobné 
pravidlá nájdete na stránke 
www.ekoslovensko.eu.

-Katarína Vráblová, foto: autorka

Európskej únii záleží na  tom, eko žijeme je názov 

celoslovenského projektu, do ktorého sa zapojilo aj 

mesto Prievidza. V tejto súvislosti sa 22. marca uskutočnilo 

za prítomnosti vedúceho komunikácie Zastúpenia Európskej 

komisie na Slovensku Petra Zsapku niekoľko zaujímavých 

aktivít podporujúcich ekológiu.

Ekoaktivity pripravili pre všetkých
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Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Mesto Prievidza oznamuje, že dňa 30. 4. 2012 sa bude konať dobrovoľná dražba majetku mesta
Predmet dražby:
1-izbový byt na Veľkonecpalskej ul. 81/4, 971 01 Prievidza, v bytovom dome súp. č. 30926, postavenom na parcele C KN 
č. 6652/47 a na parcele C KN č. 6652/48, súp. č. 30939 postavenom na parcele C KN č. 6652/49 v podiele 1/1, pozostáva z jednej 
obytnej miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu sú kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, pivnica.
Spoluvlastnícky podiel 3106/840691 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového dom súp. č. 30926, 30939 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. C KN č. 6652/47 o výmere 399 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. C KN 
č. 6652/48 o výmere 500 m2, zastavané plochy a nádvoria, a parc. C KN č. 6652/49 o výmere 584 m2, zastavané plochy a nádvoria.

Dátum a čas konania dražby: 30. 4. o 10.00 hod.
Miesto konania dražby: Zasadačka prednostu MsÚ na Mestskom úrade v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Najnižšie podanie:  15 890,00 €
Minimálne prihodenie:  250,00 €
Výška dražobnej zábezpeky:  1 500,00 €
Obhliadky predmetu dražby:  11. 4. od 10.00 hod. – 11.00 hod.
 18. 4. od 10.00 hod. – 11.00 hod.

Bližšie informácie je možné získať v právnej kancelárii mesta v Mestskom dome v Prievidzi č. dv. 6, č. tel. 046/51792520.

Zverejnenie priameho nájmu
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 
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou v zmysle uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 113/12 zo dňa 20. 3.

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 5305/6 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 
10 m2, nachádzajúca sa na Ceste Vl. Clementisa, prenechávaná do nájmu na účel umiestnenia mobilného predajného stánku 
s predajom sudového vína.
Úplné znenie oznámenia je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke www.prievidza.sk. Bližšie 
informácie poskytne právna kancelária mesta Prievidza, Mestský dom, č. dverí 217, tel. 046/5179 527, 528.

Termín na predkladanie cenových ponúk končí dňa 27. 4. o 8.00 hod.

Priamy nájom
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 
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou v zmysle uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 111/12 zo dňa 20. 3.

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 1859/1 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 
8 m2, nachádzajúca sa na Ulici A. Škarvana, prenechávaná do nájmu na účel prevádzkovania stánku na predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov.
Úplné znenie oznámenia je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke www.prievidza.sk. Bližšie 
informácie poskytne právna kancelária mesta Prievidza, Mestský dom, č. dverí 217, tel. 046/5179 527, 528.

Termín na predkladanie cenových ponúk končí dňa 27. 4. o 8.00 hod.

7. 3.
  Pracovné rokovanie s vedúcim právnej kancelárie, týkajúce 

sa aktuálnych právnych problémov,
  stretnutie so zástupcom spoločnosti O-TRADE, s. r. o., 

nájomcom nebytových priestorov v správe majetku mesta,
  informačné stretnutie s predsedníčkou ZO SZZP č. 2 B. 

Vidovou k otázke spolupráce medzi mestom a zväzom 
zdravotne postihnutých,

  pracovné stretnutie s prezidentom futbalového klubu 
FC Baník Horná Nitra R. Šuníkom a rokovanie na tému 
podpory mládežníckeho futbalu na rok 2012.

8. 3.
  Účasť na spoločnom stretnutí so zamestnankyňami MsÚ 

pri príležitosti osláv MDŽ,
  pracovné rokovanie s riaditeľkou KaSS o ďalších zámeroch 

prevádzkovania kina Baník v Prievidzi,
  pracovná cesta do Trenčína – stretnutie s prednostom 

Krajského stavebného úradu a rokovanie o žiadosti mesta, 
podanej na Štátny fond rozvoja bývania.

9. 3.
  Stretnutie so zástupcom INMEDIA, s. r. o., k spôsobu 

priebehu verejných obstarávaní,
  rokovanie so zriaďovateľom súkromnej ZŠ a MŠ v Prie-

vidzi o možnosti prenájmu budovy ZŠ na Mariánskej ul.,
  pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti SMMP, s. r. o., 

a rokovanie o zámeroch predaja bytov na Ul. M. Falešníka,
  porada vedenia,
  stretnutie so záujemcom o investíciu, týkajúcu sa budovy 

hotela Magura.
10. 3. (sobota)

  Individuálne vítanie do života nového obyvateľa mesta.
12. 3.

  Pracovné stretnutie s hovorcom mesta a príprava prezen-
tácie na stretnutia s obyvateľmi mesta,

  pracovné stretnutie vedenia mesta k zmenám platov 
zdravotných sestier v ZpS,

  rokovanie so splnomocnencom pre etiku a protokol k prí-
prave návštevy partnerských miest,

  rokovanie s vedúcim ekonomického odboru o I. úprave 
rozpočtu mesta,

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

  stretnutie s obyvateľmi mesta I. volebného obvodu v KD 
Necpaly.

13. 3.
  Vedenie rokovania MsR.

14. 3.
  Riešenie spoplatnenia parkovania v centrálnej mestskej 

zóne s konateľom spoločnosti UNIPA, s. r. o., a príprava 
na jarné kosenia mesta,

  pracovné stretnutie s vedúcou odboru školstva a starost-
livosti občana a rokovanie o fi nancovaní CVČ,

  rokovanie o možnosti obsadzovania pracovných miest 
personálnou agentúrou, so zástupcom spoločnosti H.R.O-
MADA, s. r. o.,

  účasť na valnom zhromaždení a oslavách MDŽ v MC 
Slniečko.

15. 3.
  Pracovná porada vedenia mesta, venovaná problematike 

usporiadania práv a záväzkov medzi PTH, a. s., a mestom,
  stretnutie so záujemcom o výstavbu krematória na plá-

novanom novom cintoríne,
  rokovanie s hovorcom mesta o komunikácii vo vzťahu 

k obyvateľom,
  stretnutie s poslancom M. Drozdom a prehodnotenie 

aktuálnych problémov vo VO č. VII.
16. 3.

  prehodnotenie pripravovaných majetkovo-právnych pre-
vodov so zamestnankyňou právnej kancelárie,

  rokovanie o možnostiach svojpomocného budovania 
parkoviska s vedúcou oddelenia výstavby a ŽP,

  porada vedenia mesta.
17. 3. (sobota)

  účasť na vernisáži výstavy k 60. výročiu osídľovania 
sídliska Píly.

19. 3.
  Vedenie rokovania MsZ, venovaného projektu na ŠFRB,
  pracovné stretnutie s riaditeľom ZpS k riešeniu platových 

úprav zdravotných sestier,
  rokovanie o perspektíve Regionálnej televízie Prievidza 

s riaditeľkou RTV,
  pracovné stretnutie s riaditeľku KaSS k prenájmu kaviarne 

v DK Prievidza.

Predstavujeme
Gabriel Šimko,
poslanec volebného obvodu 
č. 3

Narodil sa v Handlovej, býva 
v Prievidzi na sídlisku Zapo-
tôčky a viac ako 25 rokov sa 
aktívne venuje problematike 
vplyvu životného prostredia 
na zdravotný stav detskej popu-
lácie v regióne Horného Ponit-
ria. Po absolvovaní Gymnázia 
V. B. Nedožerského v Prievidzi 
vyštudoval Lekársku fakultu 
hygienickú na Karlovej univer-
zite v Prahe. Od roku 1997 po-
kračoval vo vzdelávaní Master 
of Public Health (MPH ) SZÚ, 
Škola verejného zdravotníctva, 
Bratislava, neskôr I. atestácia 
z hygieny a epidemiológie, ILF 
Praha a Nadstavbová atestácia 
z hygieny detí a mládeže, ILF 
Bratislava. V rokoch 1979 – 
1983 pôsobil ako samostatne 
pracujúci lekár hygienickej 

služby, OHS Karviná, potom 
ako vedúci oddelenia hygieny 
detí a mládeže, RÚVZ (ŠZÚ, 
OHS, ÚHE) Prievidza, vedú-
ci odboru hygieny životného 
prostredia. Riaditeľom ŠZÚ 
a zároveň štátnym okresným 
hygienikom sa stal v roku 
1999. O päť rokov sa stal 
regionálnym hygienikom 
a vedúcim služobného úradu 
Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Prievidza so síd-

lom v Bojniciach. Nasledovali 
funkcie regionálneho hygie-
nika a vedúceho služobného 
úradu RÚVZ, zástupcu regio-
nálneho hygienika a doposiaľ 
od roku 2010 je hlavným hy-
gienikom Slovenskej republiky.
Poslancom Mestského zastupi-
teľstva je od roku 2002, v ob-
dobí rokov 2005 – 2009 bol aj 
poslancom VÚC Trenčianske-
ho samosprávneho kraja.
Je ženatý, otec troch detí. 
Vo voľnom čase sa rád venuje 
hudbe – hrá na klavír a gitaru. 
Zo športov mu učarovali plá-
vanie, cyklistika, basketbal. 
Z literatúry obľubuje poéziu, 
romány i literatúru faktu.

Vízie
Mesto Prievidza potrebuje 
riešiť celý rad problémov: 
opravy ciest a chodníkov, za-
plnenie a využitie možností 
priemyselného parku, parko-
vanie. A práve parkovanie je 

algickým bodom na sídlisku 
Zapotôčky a Nové mesto, pre-
to je potrebné dotiahnuť naše 
aktivity už z minulých rokov 
do zdarného konca. Začať 
a hlavne dokončiť parkovacie 
plochy, a vytvoriť tak v ko-
nečnej fáze až do 400 parko-
vacích miest. Mojou snahou 
bude, aby sa chodník pri rieke 
nielen upravil, ale i rozšíril, 
vybudovalo sa jeho osvetlenie, 
a vznikla tak bezpečná zóna 
pre peších i cyklistov a korču-
liarov nášho mesta. Vlastne by 
mohlo vzniknúť pekné korzo 
popri rieke, ktoré by spojilo síd-
lisko Zapotôčky – Nové mesto 
so starým sídliskom – sídlis-
kom Píly. Samozrejme, mes-
tu by veľmi pomohol obchvat 
a predovšetkým vybudovanie 
rýchlostnej cesty z Trenčína 
do Prievidze.

-vrb, foto: archív msu

Z denníka primátorkyZ denníka primátorky OznámeniaOznámenia
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Prievidza včera a dnesPrievidza včera a dnes

Pracujem v zahraničí, som teda málo doma, tak to veľmi nesledu-
jem. Hovorí sa však, že do športu sa dáva pomerne málo peňazí.

Gabika z Prievidze

Nie som z Prievidze, ale pracujem tu, konkrétne v oblasti kultúry, 
kde je spolupráca dobrá. Čo sa týka športu, nemám celkom prehľad. 

Viem, že je tu basketbal, futbal, hokej – z tých väčších klubov, a myslím 
si, že mesto prispieva v rámci svojich možností.

Katarína Súkeníková

Šport mám rád, hoci po ťažkom úraze si už veľa nezašportujem. 
Myslím si, že mesto Prievidza nedáva na šport ani veľa, ani málo. 

Je to podľa možností.

Dušan Gendiar

Neviem to s prehľadom povedať, ale myslím si, že chýba korčuliarska 
dráha buď popri rieke, alebo v inej časti. Nedovolím si hodnotiť, 

nepoznám rozpočet ani podmienky. Financií na šport asi nikdy nie je 
dosť. Je to oblasť, ktorou by sa predovšetkým mala viesť mládež.

Lívia Bolješíková

Myslíte si, že mesto Prievidza dáva málo peňazí na šport?

Anketa

Tak, ako všetko, vyvíja sa aj život mesta. Jeho domy, ulice, námestia, 

budovy. Aká bola Prievidza kedysi a dnes? Niektorí si pri fotografi ách 

zaspomínajú, iní uvidia, čo nemali možnosť spoznať.

Foto: Ján Sabo

Foto: Lukáš Novák

N
PD

 0
16

7/
12

N
PD

 0
16

8/
12

-

-
-

-

-

NA HLAVE

N
PD

 0
16

9/
12



novinky6 SITYKON

Mesto Prievidza pozýva všetkých obyvateľov na Majá-

les, ktorý sa uskutoční v pondelok 30. apríla na Námestí 

slobody od 16.00 – 19.00 h. Môžete sa tešiť na bohatý 

program: 

 stavanie „mája“,

 vystúpenia folklórnych súborov,

 účinkovanie sólistov a súborov rôznych žánrov z prie-

vidzských MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a ďalších subjektov.

 Súčasťou programu bude aj prehliadka masiek detí 

vo veku do 15 rokov na tému Noc bosoriek. Do pozor-

nosti dávame možnosť požičania kostýmov v KaSS alebo 

na tel. č. 046/541 2029. V rámci programu od 19.00 do 22.00 

hod. je pripravená pravá májová Ľudová veselica. Do tanca 

a na počúvanie hrá skupina Rubis. V rámci programu je 

pripravený aj brigádnický guláš a májové vyznania lásky. 

Poďme spolu privítať najkrajší mesiac v roku!

Majáles

14. apríla o 15.00 h
Najmilší koncert roka

Prehliadka talentov z det-

ských domovov. Organi-

zátor: KaSS, SPDDD Úsmev 

ako dar

Miesto: DK Prievidza

15. apríla od 9.00 – 12.00 h
Zberateľská burza

Filatélia, numizmatika, staro-

žitnosti a mnoho iného.

Miesto: DK Prievidza

Predajný stôl: 1,70 €, 

vstupné pre verejnosť: 1,00 €

18. apríla o 19.00 h
Tanec medzi črepinami/ 

SĽUK Bratislava

Charizmatická osobnosť Ma-

reka Ťapáka, projekcia z fi lmu 

Tanec medzi črepinami a úžas-

né zábery slovenskej prírody 

Pavla Barabáša, podmanivá 

hudba skupiny Banda a ďal-

ších vynikajúcich hudobníkov 

v spojení s interpretačným maj-

strovstvom tanečného súbo-

ru SĽUK vytvárajú jedinečný 

príbeh, ktorý srší neskrotnou 

energiou.

Text: Daniel Hevier

Réžia: Marek Ťapák

Miesto: DK Prievidza

Vstupné: 11,00 €, predpredaj 

vstupeniek od 19. marca v po-

kladni DK

30. apríla o 19.00 h
Stavanie mája

Miesto: KD Veľká Lehôtka

30. apríla o 16.30 h
Stavanie mája a Majáles

Tradičné stavanie mája s FS 

Vtáčnik Senior a DFS Malý Vtáč-

nik s tanečným ukončením 

typického Majálesu. Do tanca 

hrá hudobná skupina RUBIS, 

Malá Lehôtka.

Miesto: Námestie slobody 

Prievidza

V prievidzskej City aréne sa 8. júna o 19.00 h predstaví 

120-členný súbor Alexandrovci. 

Koncert sa uskutoční v rámci turné Alexandrov European 

Tour 2012 a koná sa v spolupráci s mestom Prievidza, 

pod záštitou primátorky Kataríny Macháčkovej. Hosťom 

programu bude Alexandrov Park.

Alexandrovci 

v Prievidzi

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

Kultúrne a spoločenské 

stredisko Prievidza

vyhlasuje výzvu na predlo-

ženie zámeru, týkajúceho 

sa využitia objektu kina 

Baník, ktorý má obsahovo 

nadviazať na kultúrno-spo-

ločenskú funkciu súčasného 

objektu.

Predkladatelia vo svojich 

zámeroch uvedú bližšie 

informácie o plánovanom 

využití priestorov v  ob-

jekte spolu s predstavou 

o  prevádzke uvedených 

priestorov.

Opis priestorov
V budove súčasného kina 

Baník na Ul. M. R. Štefáni-

ka 1, 971 01 Prievidza, sa 

nachádzajú typovo rôzne 

priestory:

  kinosála s kapacitou 500 

miest, vhodná na uspo-

riadanie väčších kul-

túrno-spoločenských 

podujatí,

  premietacia kabína 

s  funkčnou technikou 

(35 mm),

  vestibul s výklenkami,

  obojstranný šatňový 

priestor pri  vstupoch 

do kinosály,

  bufet,

  kancelárske zázemie,

  sociálno-hygienické 

zázemie.

Nehnuteľnosť je zapísa-

ná na LV č. 1, katastrálne 

územie Prievidza: stavba 

súp. č. 20112, parc. č. 37, za-

stavané plochy a nádvoria 

1105 m², z toho podlahová 

plocha kinosály je 476 m² 

a vestibul je 173,7 m².

Doplňujúce informácie
Prehliadku nebytových 

priestorov zabezpečí Kultúr-

ne a spoločenské stredisko 

po dohode so záujemcami. 

Bližšie informácie poskytne 

v KaSS Mgr. P. Štefániková, 

tel. číslo 046/541 21  34, 

0917 283 936 alebo e-mail 

petra.stefanikova@prievidza.

sk.

Nájomné: dohodou

Prevádzkové náklady: hra-

dí nájomca

Doba nájmu: dohodou

Predkladatelia doručia 

v písomnej podobe svoje 

zámery na  adresu: Kul-

túrne a spoločenské stre-

disko, F. Madvu 11, 971 01 

Prievidza. Mesto Prievidza 

si vyhradzuje právo osloviť 

len vybraných predklada-

teľov projektov, respektíve 

nevybrať žiadny návrh.

Výzva na predloženie zámeru na využitie kina Baník
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MsP zaznamenala

Muž na strome
Obyvateľ mesta oznámil, že pri chodníku sa na strome nachádza zakliesnená osoba. Hliadka 
MsP zistila, že išlo o staršieho muža zachyteného medzi konármi stromu, ktorý už nejaví 
známky života. Poloha tela muža nasvedčovala tomu, že nešlo o úmyselné konanie, ale o ne-
hodu. Súčasne s hliadkou na miesto prišli aj hasiči a spoločne muža zo stromu zložili na zem. 
Následne bol za použitia ambuvaku oživovaný do príchodu RZP, ktorej osádka v oživovaní 
pokračovala, no bezvýsledne. Základné životné funkcie sa nepodarilo obnoviť. Išlo o 71-roč-
ného obyvateľa mesta.

Nie je odpad ako odpad
Obyvateľ mesta oznámil, že na Šumperskej ulici osoby na motorovom vozidle s prievidzským 
evidenčným číslom vyhodili stavebný materiál do kontajnera na komunálny odpad. Hliadka 
MsP priestupok potvrdila a zdokumentovala. Objasňovanie ukázalo, že odpad sem v rozpore 
s platným VZN mesta umiestnil obyvateľ z obce v okrese Prievidza, ktorému bola uložená 
bloková pokuta. Odpad je povinný zlikvidovať zákonným spôsobom mimo mesta Prievidza.

Napadnutá dievčina
Obyvateľ mesta oznámil, že jeho maloletú dcéru napadli cestou zo školy traja chlapci. Privolaná 
hliadka MsP zistila, že dievča cestou do školskej jedálne napadli bezdôvodne traja maloletí 
žiaci blízkej školy, pričom utrpela poranenie ruky. V spolupráci s vedením školy bola zistená 
totožnosť žiakov podozrivých z napadnutia, ktorí sú rovnako maloletí ako poškodená. Tá 
v sprievode otca vyhľadala lekárske ošetrenie.

Likvidácia spaľovaním
Bolo preverené oznámenie o spaľovaní odpadu v priemyselnej časti mesta. Hliadka MsP v ob-
jekte fi remnej prevádzky zistila priestupok na úseku verejného poriadku, spáchaný spaľovaním 
odpadu. Zodpovednej osobe bola uložená bloková pokuta a likvidácia odpadu bola ukončená.

-MsP Prievidza

Lokalita 1.  kolo 2.  kolo
VO č.  1
Východná – pri železničnom priecestí  ZMENA! 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Nábrežie A.  Kmeťa – začiatok týždňa 26. 3. 2012 – 29. 3. 2012 1. 10. 2012 – 3. 10. 2012
Nábrežie J.  Kalinčiaka – koniec týždňa 30. 3. 2012 – 1. 4. 2012 4. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Nábrežie sv.  Cyrila 8 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Nábrežie sv.  Cyrila 30 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Dlhá 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
M.  Mišíka 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
J.  Hodžu 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Vinohradnícka 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
A.  Hlinku 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Staničná 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Stavbárov 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Športová 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Lúčna 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Veľkonecpalská – kaplnka – 2 VOK 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Kútovská 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Poľná – 2 VOK 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Na záhumní 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Snežienková 26. 3. 2012 – 1. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Ciglianska 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Košovská 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Vlčie Kúty 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012

VO č.  2 
Ľ.  Štúra 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Murgaša 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Gorazdovo nábrežie  2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
A.  Rudnaya 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Malookružná 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Sklenárska 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
J.  Kráľa 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Súbežná 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Banícka – J.  Siváka – začiatok týždňa 2. 4. 2012 – 5. 4. 2012 8. 10. 2012 – 10. 10. 2012
A.  H.  Gavloviča – koniec týždňa 6. 4. 2012 – 9. 4. 2012 11. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Banícka – J.  Palkoviča 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Krajná 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Trhová 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
B.  Bjornsona – F.  Madvu 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
S.  Chalupku 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Zadná 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Š.  Králika 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Š.  Králika 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Letisková 2. 4. 2012 – 9. 4. 2012 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012

VO č.  3
Za depom 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
Átriová 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
J.  Červeňa – J.  G.  Tajovského 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
P.  Dobšinského 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
A.  Mišúta 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
J.  Francisciho 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
L.  N.  Tolstého 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
J.  Fándlyho 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
J.  Okáľa 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
J.  M.  Hurbana 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
A.  Žarnova 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
M.  Rázusa – Šulekova 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
I.  Bukovčana 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
P.  J.  Šafárika – J.  Roháča 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
J.  Palárika 10. 4. 2012 – 15. 4. 2012 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012

VO č.  4 
J.  Jesenského – Medzibriežková 16. 4. 2012 – 22. 4. 2012 22. 10. 2012 – 28. 10. 2012
Puškinova 16. 4. 2012 – 22. 4. 2012 22. 10. 2012 – 28. 10. 2012
K.  Novackého – J.  Záborského 16. 4. 2012 – 22. 4. 2012 22. 10. 2012 – 28. 10. 2012
S.  Mečiara – Ul.  energetikov 16. 4. 2012 – 22. 4. 2012 22. 10. 2012 – 28. 10. 2012
Dubová 16. 4. 2012 – 22. 4. 2012 22. 10. 2012 – 28. 10. 2012
Bytová zástavba bude riešená samostatne, 16. 4. 2012 – 22. 4. 2012 22. 10. 2012 – 28. 10. 2012
a to určením stanovíšť výborom volebného 
obvodu
 
VO č.  5 
Veľká Lehôtka – horná zastávka MHD 16. 4. 2012 – 17. 4. 2012 22. 10. 2012 – 23. 10. 2012
Veľká Lehôtka – Roľnícka ul.  dolný koniec 16. 4. 2012 – 17. 4. 2012 22. 10. 2012 – 23. 10. 2012
Veľká Lehôtka – Remeselnícka 18. 4. 2012 – 19. 4. 2012 24. 10. 2012 – 25. 10. 2012
Veľká Lehôtka – Ulica J.  L.  Bellu 18. 4. 2012 – 19. 4. 2012 24. 10. 2012 – 25. 10. 2012
Veľká Lehôtka – KD 20. 4. 2012 – 22. 4. 2012 26. 10. 2012 – 28. 10. 2012
Veľká Lehôtka – Uhlištná 20. 4. 2012 – 22. 4. 2012 26. 10. 2012 – 28. 10. 2012

VO č.  6 
Malá Lehôtka F.  Hečku dolný koniec 16. 4. 2012 – 18. 4. 2012 22. 10. 2012 – 24. 10. 2012
Malá Lehôtka Ul.  Družby 19. 4. 2012 – 22. 4. 2012 25. 10. 2012 – 28. 10. 2012

VO č.  7 
Hradec – 1.  mája 16. 4. 2012 – 22. 4. 2012 22. 10. 2012 – 24. 10. 2012
Hradec – Súhradská 16. 4. 2012 – 22. 4. 2012 25. 10. 2012 – 28. 10. 2012
  
Základné školy, ZUŠ 23. 4. 2012 – 25. 4. 2012 05. 11. 2012 – 07. 11. 2012
Materské školy 23. 4. 2012 – 25. 4. 2012 05. 11. 2012 – 07. 11. 2012
Záhradkárske osady 26. 4. 2012 – 4. 5. 2012 29. 10. 2012 – 04. 11. 2012

Rozmiestnenie 
veľkoobjemových kontajnerov 
na území mesta Prievidza na rok 2012

Už v pondelok 26. 3. sa začal zber objemného odpadu a drobných stavebných odpadov. 

Zber sa netýka biologicky rozložiteľných odpadov (konárov, lístia a pod.).
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Cibuľové rastliny sa označu-
jú ako geofyty alebo prípad-
ne aj ako „zemné rastliny“. 
Nájdeme ich rásť prakticky 
všade. Čo sa však týka mno-
hých okrasných druhov, tie 
rastú v oblasti Stredomo-
ria, pretože uprednostňujú 
slnečnú klímu, horúce suché 
letá a chladné, vlhké zimy. 
Predovšetkým v oblasti 
západného Kapska v Juž-
nej Afrike nájdeme širokú 
paletu cibuľovín. V našich 
klimatických podmienkach 
sú veľmi obľúbené narcisy, 
šafrany, hyacinty, tulipá-
ny a korunkovky. Všetky 
uvedené rastliny majú jed-
no spoločné. Patria medzi 
mrazuvzdorné cibuľoviny.

Nákup
V našich klimatických pod-
mienkach pestujeme predo-
všetkým narcisy, tulipány 
a šafrany. Samozrejme, veľmi 
záleží na tom, v ktorej oblasti 
žijeme. Je rozdiel žiť na juhu 
alebo na severe Slovenska. Prá-
ve od tohto parametra sa odvíja 
aj samotná doba kvitnutia. Trh 
dnes ponúka širokú škálu cibu-
ľovín. Dôležité je však správne 
si vybrať. Preto si pred kúpou 
niečo naštudujte o danej rast-
line, ktorú si plánujete zakú-
piť. Neriaďte sa zásadne len 
tým, čo je na obrázku. Zva-
žujte dôkladne všetky dôležité 
ukazovatele, ktoré sú zásadné 
pre úspešné pestovanie. Pokiaľ 
sa chcete tešiť z krásne rozkvit-

nutých cibuľovín, prihliadajte 
na to, v akej lokalite bývate, 
akú máte pôdu a či dokážete 
zabezpečiť všetky optimálne 
podmienky. Podstatný je tiež 
samotný vzhľad cibule. Vždy 
si cibuľu dôkladne prezrite, 
aký je jej zdravotný stav. Jed-
na chybná cibuľa vám môže 
nakaziť ostatné.

Narcissus (Narcis)
Narcis sa pestuje ako jarná cibu-
ľovina. Horské lúky, zmiešané 
a listnaté lesy mierneho pásma 
v oblasti Stredomoria vytvára-
jú ideálne podmienky pre ich 
rast. Narcis je taktiež rozšírený 
na Balkáne, v severnej Európe, 
v pohorí Atlasu, v Číne a Ja-
ponsku. Patrí k obľúbeným 
rastlinám pestovaným v par-
koch, skalkách a záhradách. 
Rastlina je okrem iného vhodná 
aj na rez. Na trhu sú dostupné 
plnokveté odrody (Flowerdrift, 
White Lion), ale taktiež sa stret-
neme s miniatúrnymi odrodami 
(Cyklámenový narcis February 
Gold, Triandrus narcis Hawera). 
Narcis uprednostňuje priame 
slnko až mierny tieň, hlinitú 
a priepustnú pôdu.

Tulipa (Tulipán)
Odhaduje sa, že existuje 100 
až 150 druhov tulipánov roz-
šírených v Európe, v západnej 

Cibuľoviny tvoria neodmysliteľnú súčasť našich záhonov 

a skaliek. Možno je to tým, že nám symbolizujú príchod jari.

Prvé jarné kvety

Keď pôda trocha obschne, mô-
žeme sa pustiť do základného 
vyčistenia plôch od zvyškov 
lístia, polámaných konárikov, 
odkvitnutých častí rastlín a su-
chých listov trvaliek. Ak sme 
odstránili všetko nepotrebné 
zo záhonov, je vhodné doplniť 
mulč v podobe drevitej štiep-
ky alebo kôry na výsadbové 
plochy. Po odstránení suchých 
častí rastlín robíme inventari-
záciu, aby sme zistili, čo nepre-
žilo zimu. Na prázdne miesta 
vysádzame nové jedince.

Trávniky
Bohatý zelený trávnik nie je len 
záležitosťou častého kosenia. 
Ak chceme mať dokonalý tráv-
nik počas sezóny, už teraz treba 
začať s jeho údržbou. V prvom 
rade ho očistíme od rastlin-
ných zvyškov, listov, zoschnu-
tej trávy a zimného odpadu. 
Môžeme aplikovať aj prípra-
vok na ničenie machu. Veľmi 
dôležité pre dokonalý vzhľad 
zeleného koberca je prevzduš-
nenie – vertikutácia, ktorá nám 
odstráni mach a trávnu plsť. 
Po prihnojení trávnika je nutné 
ho riadne zavlažiť. Ak v ňom 
máme nedostatky v podobe 

suchých plôch, je vhodný čas 
na rekonštrukciu trávnika. 
Ostrým nožom nezabudni-
me zarovnať okraje a dosiať 
prázdne miesta. Začať môžeme 
aj s kosením. V tomto období 
je vhodné spustiť a nastaviť 
závlahový systém.

Trvalky
Trvalky sú dôležitým de-
koračným prvkom v každej 
okrasnej záhrade. Ich kvety 
doplnia medzery v kvitnutí 
cibuľovín, hľuzovín, krov 
a stromov. Záhrada by mala 
oku priniesť celoročný efekt 
kvitnutia. A trvalky s veľkým 
výberom druhov sú pri tom 
veľmi dobrými pomocníkmi. 
Pri jarnej údržbe trvalky oslo-
bodíme od uschnutého lístia 
a zoschnutých častí rastlín. 
Opatrne odstránime všetky 
suché stonky, kvety aj listy. 
Pôdu v okolí trvaliek je vhod-
né prekypriť. Musíme dávať 
pozor, aby sme pri prekyprova-
ní nepoškodili nové výhonky. 
Ak máte na záhrade vysoké 
rastliny, apríl je najlepší čas 
na umiestnenie opôr. Okrasné 
trávy, ktoré nám robili deko-
račný efekt v záhrade svojím 

kvetenstvom po celú zimu, je 
potrebné zostrihať do výšky 
maximálne 5 cm od zeme.

Letničky
Letničkové záhony sú záchran-
cami záhrady v letných mesia-
coch. Vedia svojím kvetom 
potešiť oko aj počas tých naj-
teplejších mesiacov. Na okrasné 
vonkajšie záhony už môžeme 
vysievať letničky, ktoré nevy-
žadujú predpestovanie. Výber 

je skutočne široký, za všetky 
menujme napríklad slnečnicu, 
iberku, nechtík, hrachor, dôle-
žité je vybrať si vhodnú kombi-
náciu farieb a dobu kvitnutia.

Mobilné nádoby
Po zime mobilné nádoby, ako 
sú kvetináče, staré sudy, rôz-
ne drevené nádoby a hrnce, 
pôsobia smutno. Môžu nás 
obveseliť hneď zjari pestro-
farebnou záplavou kvetov. Po-
čas jarných mesiacov môžu 
nádoby dekorovať kvitnúce 
cibuľoviny (tulipány, narcisy, 
hyacinty, šafrany, modrice), 
dvojročky (sirôtky, cheirant, 
nezábudky, sedmokrásky) či 
kvitnúce okrasné kry (dulovec, 
zanovätník, lykovec). Tým-

to jarným klenotom sa bude 
dariť v čerstvej zemine boha-
tej na humus a v priestrannej 
nádobe. Rastliny zalievajme 
podľa potreby, dôležité je, aby 
bol substrát vždy mierne vlhký.

Stromy a kry
Okrasné stromy a kry nám vy-
tvárajú kostru okrasnej záhra-
dy. Skorá jar je tým správnym 
časom na presvetlenie a omla-
denie drevín. Pri reze krov 
dodržujeme zásadu, že drevi-
ny by sme mali zostrihať ešte 
pred rašením mladých lístkov. 
Ďalšou zásadou je, že to, čo 
kvitne na jar (zlatovka, weige-
la), striháme až po odkvitnutí, 
aby nám počas roka narástli 
nové výhony, ktoré zakvitnú 

ďalšiu jar. Zmladzovací jarný 
rez prospieva druhom, ako 
napríklad bradavec, tavoľník, 
drieň, tavoľa. Ak na jar zbadá-
me, že živý plot má veľký nárast 
nových výhonkov, strihajme 
prvýkrát v apríli. Apríl je tiež 
vhodným mesiacom na striha-
nie živých plotov z ihličnatých 
a stále zelených drevín, ako je 
krušpán alebo tis. Z ruží, ktoré 
prezimovali na záhonoch, od-
strihávame staré a zamrznuté 
drevo, ponecháme 4 – 5 zdra-
vých výhonkov so 4 – 5 očkami 
na výhone. Začiatkom mesiaca 
ešte môžeme vysadiť prostoko-
renné stromy a kry. V apríli zase 
začať s kompletnou výsadbou 
novej záhrady.

Skalka
Skalka je pre údržbu veľmi 
náročný prvok v záhrade. Ten, 
kto ju má, veľmi dobre ovlá-
da, koľko práce a pozornosti 
si tento čarovný kúsok záhrady 
vyžaduje. Ak máme skalku, 
mali by sme jej v tomto mesiaci 
venovať čo najviac pozornosti – 
odstrániť suché a poškodené 
rastliny, upevniť uvoľnené ka-
mene, dosypať substrát, rozdeliť 
prerastené trsy rastlín, uvoľniť 
utlačené jedince a vysadiť nové 
skalničky. Môžeme pripraviť aj 
drobné plôšky, na ktorých nám 
môžu svietiť celé leto letničky 
ako veľmi príjemné spestrenie.

-Ing. Júlia Straňáková, 
Rudbeckia, rudbeckia0@gmail.com

Tento rok sa nám jarné slniečko ohlásilo skôr, a tak sa nám 

už sezónne práce v záhrade začali a sú v plnom prúde. Ani 

okrasná záhrada nemôže zostať bez povšimnutia.

Apríl v okrasnej záhrade

Poniklec

Čemerica

a strednej Ázii a Severnej Af-
rike. V Holandsku v 17. storočí 
boli ich cibule veľmi cenné. 
Niektorí ľudia boli ochotní 
dať celé majetky, aby získali 
niekoľko drahých cibúľ. V sú-
časnosti tulipány patria k naj-
významnejšiemu rodu okras-
ných cibuľových rastlín. Má to 
však aj svoju tienistú stránku, 
vďaka ktorej niektoré druhy 
vo voľnej prírode vyhynuli. 
Ako ohrozené sa klasifi kuje 
11 druhov tulipánov. K tejto 
smutnej skutočnosti prispelo 

niekoľko faktorov. Jedným 
z nich je nadmerný zber cibúľ 
z voľnej prírody. V súčasnosti 
je viac ako tretina druhov tohto 
rodu chránená. Na pestovanie 

tulipánov je potrebné priame 
slnko, dobre priepustná, vý-
živná a hlinitá pôda.

-Bc. Tatiana Plešová, foto autorka

Prvé ja
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Kedy je správny čas?
Keď sú ranné či večerné 
mrazy už len spomienkou 
na končiacu sa zimu a pôda 
nášho trávnika je dostatočne 
suchá, nastal čas s jarným 
upratovaním. Oceľové hrable 
najlepšie poslúžia pri odstrá-
není organických a iných ne-
čistôt z trávnika. Čím hustej-
šie hrable zvolíme, tým viac 
nečistôt odstránime. Na jar 
sa na trávniku najčastejšie 
stretávame s takzvanou snež-
nou plesňou – plochy pokryté 
bielym povlakom. Pokiaľ je 
zasiahnutá len malá plocha, 
pleseň odstránime vyhraba-
ním a necháme na prírodu 
samotnú, nech si poradí. Po-
kiaľ je zasiahnutá podstatná 
časť trávnika, musíme pristú-
piť k postreku. Holé plochy 
potom prekypríme a znovu 
osejeme.

Slnko, vzduch, živiny
Na jar trávnik potrebuje 
slnečné lúče a dostatočný 
prísun vzduchu. Ten mu 
môžeme zabezpečiť pre-
vzdušnením pôdy. Bez tohto 

kroku sa zaobídu iba ľahké 
piesčité pôdy. Pri ťažších 
pôdach s výrazným podie-
lom ílu používame rýľovacie 
vidly na prepichávanie pôdy 
do hĺbky 10 až 15 centimet-
rov. Je dobre používať špe-
cializované prevzdušňovacie 
nástroje, ktoré do pôdy vy-
rezávajú valcovité otvory. 
Takto vzniknuté otvory pre-
sypeme pieskom – pri vlhkej-
ších pôdach. Ak pôda nášho 
trávnika nie je príliš vlhká 

a je nedostatočne kvalitná, 
môžeme namiesto piesku 
použiť preosiaty kompost 
alebo rašelinu.

Hnojenie trávnika
Po dostatočnom prevzduš-
není a vyčistení môžeme 
začať s hnojením trávnika. 
Používame dusíkaté hnojivá 
s kyslou reakciou. Hnojivo 
aplikujeme postrekom, aby 
sme zabezpečili rovnomer-
né prehnojenie. V priebehu 

roka trávnik prihnojujeme 
približne raz mesačne.

Kompostovanie 
od A po Z
S kompostovaním začíname 
už na jeseň. Práve jeseň nám 
prináša veľa lístia, odpadu 
zo záhrad aj domácností. Je 
dobré si vybrať správny kom-
poster a správne ho umiestniť 
v záhrade. Kompostovanie 
je prírodný proces, pri kto-
rom dochádza k rozkladu 

organických odpadov pô-
sobením mikroorganizmov, 
vody a kyslíka na humusové 
látky. Prečo práve kompos-
tovanie? Okrem ekonomic-
kého benefi tu (znižovanie 
množstva odpadu, šetrenie 
za priemyselné hnojivá) sú tu 
aj ďalšie výhody. Napríklad, 
ak máte ťažšiu pôdu, kompost 
zvýši jej vzdušnosť a vodo-
priepustnosť, a naopak, ak 
máte ľahkú pôdu, pridajte 
do nej humus a zvýšite tak 
jej súdržnosť. Zmenší sa tak 
riziko vysychania a prepúš-
ťania vody. Kompostovaním 
získavame tak kvalitné hno-
jivo, ktoré zadržiava vodu, 
prevzdušňuje pôdu a dodáva 
jej živiny.
Kompost je kvalitné orga-
nicko-minerálne hnojivo, 
ktorým sú do pôdy navrá-
tené všetky cenné živiny. 
Na rozdiel od minerálnych 
hnojív sa do pôdy dostáva 
aj humus, ktorý veľmi dobre 
pôsobí na vlastnosti pôdy. 
Svojou vysokou hodnotou 
pH pôsobí proti okysličo-
vaniu pôdy. Zrelý kompost 
možno použiť na rôzne účely. 
Pridávame kompost k zele-
nine alebo ku kvetinám, čo 
podporuje úrodnosť pôdy 
a rastliny sú zásobované 
živinami. Ďalší spôsob je, 
že väčšie množstvo kompostu 
nahrnieme okolo ovocných 
alebo okrasných stromov, kde 

vrstva kompostu priaznivo 
vplýva na prijímanie dažďo-
vej vody. Takisto ho môžeme 
použiť pri zakladaní nového 
trávnika alebo záhrad. Tu po-
kladáme kompost vo vrstve 
1 až 2 cm. Pri údržbe trávni-
ka – častým sekaním prichá-
dza tráva o potrebné živiny. 
Kompost rozhodený na jar 
a v lete umožní prevzduš-
nenie trávy, udržuje vlhkosť 
a bráni rastu buriny. Pri pes-
tovaní rastlín v kvetináčoch 
zmiešame kompost a pôdu či 
piesok v pomere 1:1.

Suroviny do kompostu
Vhodné suroviny do kompos-
tu sú: zvyšky rastlín, buri-
ny, kvety, zemiakové šupky, 
lístie, pokosená tráva, rozdr-
vené drevo, piliny, hobliny, 
kuchynský odpad (káva, škru-
piny, šupky, kôstky, zvyšky 
jedál), zemina z kvetov, trus 
a podstielka drobných zvie-
rat (okrem psích a mačacích), 
exkrementy hospodárskych 
zvierat (obmedzené množ-
stvo), slama a iné.
Do kompostu nepatria: lieky 
a liečivá, kovy, plasty, textil, 
sklo, farby, staré oleje, bakté-
rie, chemické postreky, zvie-
racie kosti a mäso, mliečne 
výrobky a rastliny s vysokým 
obsahom pesticídov.

-Kinekus, foto: archív redakcie

Zima sa končí a nastáva čas, keď by sme mali venovať viac pozornosti našej záhrade. Je to práve trávnik, ktorý tvorí v záhrade 

podstatnú časť zelenej plochy, a tak, ako ostatné rastliny, aj trávnik potrebuje našu pozornosť a starostlivosť.

Trávnik na jar
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Georgíny 
– najvhodnejšia pôda pre pes-
tovanie georgín je piesočna-
to-hlinitá a mierne alkalic-
ká, preto sledujeme obsah 
vápna. Nevhodné sú mokré 
pôdy. Plocha pozemku, kde 
sa georgíny pestujú, by mala 
byť slnečná, pretože neznášajú 
tieň. Pôdu začneme hnojiť už 
na jeseň maštaľným hnojom 
alebo kompostom podľa ob-
sahu živín v pôde v dávke 2 
až 3 kg na m2 a hlboko zarý-
ľujeme. Na jar pozemok hneď 
po oschnutí povrchu urovnáme 
a pôdu pod georgíny pohno-
jíme priemyselnými hnojiva-
mi. Najlepšie je použiť kom-
binované hnojivá NPK alebo 
Cererit v množstve 50 až 80g 
na m2. Priemyselnými hnojiva-
mi hnojíme i počas vegetácie 
do konca júla. Rozmnožovanie 
môže byť delením hľúz, odrez-
kami, semenami – jednokvit-
núce georgíny. 

Ľalie 
– delíme do deviatich skupín. 
Pozemok pre ľalie má byť od-
vodnený, pretože ľalie nezná-
šajú trvalé zamokrenie. Tiež 
sa vyhýbame stanovištiam 
trvale vystaveným silným 
vetrom, na druhej strane sa 
však v úplnom bezvetrí zvy-
šuje riziko hubových ochore-
ní. Cibule vyžadujú dostatok 
kyslíka, preto povrch pôdy 
udržiavame kyprý. Ľalie 

obľubujú slnečné stanovište 
s jemným poludňajším zatie-
nením. Sú náročné na živi-
ny, vyžadujú veľa humusu. 
Rozmnožovanie môže byť 
pacibuľami, cibuľami, paci-
buľkami z cibuľových šupín, 
zo semien.

Gladioly
– obľubujú svetlé slnečné sta-
novište, preto vyhľadávame 
na záhrade také miesto, kde 
svieti slnko čo najdlhšie. Pôdu 
vyžadujú ľahšiu, priepustnú, 
hlinito-piesočnatú, prípadne 
piesočnatú, podľa možnos-
ti z neutrálnou reakciou pH 
6,5. Pôda by mala byť dobre 
prepracovaná s dostatkom hu-
musu a živín. Nie je dobré 
pôdu pred výsadbou hnojiť 
čerstvým maštaľným hnojom, 
ktorý pri styku s hľuzou pod-
poruje vznik hubovej choro-

by. Hľuzy gladiol biologicky 
starnú a pri prešľachtených 
hybridoch k tomu dochádza 
už po 3 – 4 rokoch. Hľuza sa 
musí vegetatívne obnovovať 
dopestovaním z rozmnožova-
cích hľuzôčok. Pri hľuzách, 
ktoré majú nízky koefi cient 
rozmnožovania, je to ťažšie, 
a preto aj ich rozšírenie medzi 
verejnosť obmedzené.
Veríme, že naše poznatky 
a rady vám dopomôžu k vy-
pestovaniu krásnych kvetov, 
ktoré potešia vaše oko a zá-
roveň pohladia dušu. S našou 
agroporadňou sa stretnete 
opäť o dva týždne, v ktorej 
vám poradíme, ako ošetrovať 
a zakladať trávnik.

-kolektív záhradkárskych 
a chovateľských potrieb – AGRO

Agroporadňa

Všetky rastliny kedysi rástli divo. Pre ich krásu záhradníci 

počas stáročí mnohé z  nich prispôsobili pestovaniu 

v záhradách. Dlhodobým šľachtením sa vytvorili odrody 

s  väčšími kvetmi a  intenzívnejšou farbou či vôňou. 

Menej skúsenejším sa môže zdať premýšľanie o záhrade 

plnej jarných kvetov na prelome leta a začiatku jesene 

prinajmenšom zábavné, ale platí pravidlo, že cibuľoviny, 

kvitnúce na jar, sa sadia koncom leta alebo na jeseň, letné 

cibuľoviny na jar a jesenné od začiatku do polovice leta. 

Tentokrát sa v agroporadni budeme venovať pestovaniu 

kvetov letných cibuľovín.

Spotrebiteľské okienko

Predaj tovaru prostredníc-
tvom internetu sa riadi usta-
noveniami zákona č. 22/2004 
Z. z. o elektronickom obcho-
de v platnom znení. Podľa § 4 
tohto zákona je poskytovateľ 
služieb povinný príjemcovi 
služby na elektronickom za-
riadení poskytnúť najmä tieto 
informácie: názov, obchodné 
meno a sídlo poskytovateľa slu-
žieb, ak ide o právnickú osobu, 
alebo meno, priezvisko, miesto 
podnikania a adresu bydliska 
poskytovateľa služieb, ak ide 
o fyzickú osobu; daňové iden-
tifi kačné číslo, ak je platiteľom 
dane z pridanej hodnoty; adresu 
elektronickej pošty a telefónne 
číslo; označenie registra, ktorý 
ho zapísal, a číslo zápisu; názov 
a adresu orgánu dozoru alebo 
dohľadu, ktorému činnosť po-
skytovateľa služieb podlieha. 
Poskytovateľ služieb nesmie 
doručovať informácie komerč-
nej komunikácie elektronickou 
poštou, ak si ich príjemca služ-
by vopred nevyžiadal.
Na zmluvy uzatvorené 
pri elektronickom obchode sa 
vzťahujú ustanovenia zákona 
č. 108/2000 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji 
v platnom znení. Podľa § 10 

ods. 1 tohto zákona je pri zásiel-
kovom predaji predávajúci po-
vinný pred uzavretím zmluvy 
na diaľku oznámiť spotrebite-
ľovi súčasne s ponukou tovaru 
alebo služby svoju totožnosť, 
trvalý pobyt a živnostenské 
oprávnenie, ak zásielkový 
predaj vykonáva fyzická oso-
ba, obchodné meno a sídlo, ak 
zásielkový predaj vykonáva 
právnická osoba; opis tovaru 
alebo služby; cenu tovaru alebo 
služby; dodacie podmienky 
a náklady na dodanie tovaru, 
platobné podmienky; poučenie 
o práve spotrebiteľa odstúpiť 
od zmluvy; cenu za použitie 
prostriedkov komunikácie 
na diaľku, ak sa cena určuje 
inou ako základnou sadzbou; 
lehotu, počas ktorej je predáva-
júci viazaný svojou ponukou, 
vrátane ceny; minimálnu le-
hotu, na ktorú možno zmluvu 
uzavrieť, ak ide o zmluvu o pre-
daji tovaru alebo o poskytnutí 
služby, ktoré sa dodávajú alebo 
vykonávajú nepretržite alebo 
opakovane.
V zmysle § 10 ods. 4 uvedeného 
zákona je predávajúci povinný 
poskytnúť spotrebiteľovi naj-
neskôr v deň dodania tovaru 
alebo začatia poskytovania 
služby: písomné informácie 

o podmienkach a postupoch 
pri uplatňovaní práva na od-
stúpenie od zmluvy; adresu 
predávajúceho, na ktorej si 
môže spotrebiteľ uplatniť re-
klamáciu alebo sťažnosť; infor-
máciu o záruke a o servisných 
službách; informáciu o mož-
nosti zrušenia zmluvy uzavretej 
na dobu neurčitú alebo na čas 
dlhší ako jeden rok.
Ak si predávajúci, respektíve 
poskytovateľ služby neplní 
uvedené zákonné podmien-
ky, hlavne ak okrem mailovej 
adresy nemá uvedený na seba 
žiadny iný kontakt (pevnú 
linku, konkrétnu geografi c-
kú adresu, kontaktné miesto 
pre styk so zákazníkmi atď.), 
prípadne sa na uvedených kon-
taktoch neozýva, odporúčame 
spotrebiteľom, aby si tovar či 
službu neobjednávali a taktiež 
v žiadnom prípade neodporúča-
me platiť vopred, ale až pri do-
dávke tovaru/služby.
Podľa zákona o podomovom 
a zásielkovom predaji, ak sa 

predávajúci a spotrebiteľ ne-
dohodnú inak, predávajúci je 
povinný objednávku spotre-
biteľa splniť do 30 dní od jej 
doručenia. Ak predávajúci ne-
splní zmluvu, pretože objedna-
ný tovar nemôže dodať alebo 
službu poskytnúť, je povinný 
o tom bezodkladne informovať 
spotrebiteľa a do 15 dní mu 
vrátiť cenu zaplatenú za tovar 
alebo preddavok (ak sa predá-
vajúci a spotrebiteľ nedohodnú 
na náhradnom plnení). V prípa-
de, že sa na náhradnom plnení 
nedohodnú, predávajúci je po-
vinný uhradiť všetky preukáza-
teľné náklady, ktoré spotrebiteľ 
vynaložil na objednanie tovaru 
alebo služby. Pri náhradnom 
plnení je predávajúci povinný 
spotrebiteľovi dodať tovar ale-
bo poskytnúť službu v rovnakej 
kvalite a cene.

Upozorňujeme, že pri kúpe 
tovaru v zahraničnej spo-
ločnosti sa aj v prípade inter-
netového predaja uplatnenie 
práv zo zodpovednosti za po-
ruchy (reklamácia) uskutoč-
ňuje podľa právnych predpi-
sov platných v krajine, kde 
má sídlo predávajúci, tzn. 
zahraničná spoločnosť.

 
-Lýdia Ondrejková, 
ZSS-SP Prievidza, 

msu.ondrejkova@prievidza.sk

Môžete mi poradiť, podľa čoho sa mám ako spotrebiteľ 
riadiť, respektíve na čo si mám dať pozor pri interneto-
vom predaji?
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Primátorka odpovedá

Čistenie mesta zabezpečuje 
spoločnosť Správa majetku 
mesta Prievidza a chodníky 
zametajú aj aktivační pracov-
níci. Prioritne sa tieto práce 
vykonávajú na sídliskách 
a v obytných zónach. Násled-
ne sa budú zametať ostatné 
cesty a chodníky. Pri tejto 
príležitosti by bolo namieste 
uvedomiť si, že zametanie 
chodníkov v minulých rokoch 
začínalo až v máji. Tento rok 
sme začali už v prvej polovici 
marca. Faktom tiež zostáva, 
že niektoré cesty sú v správe 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja, čo znamená, 

že údržbu a čistotu tých-
to ciest zabezpečuje práve 
Trenčiansky samosprávny 
kraj. Rovnako je to aj v prí-
pade Bojnickej cesty. Tá nie 
je miestnou komunikáciou, 
nie je teda v správe mesta. 
Prosím, obráťte sa s Vašou 
požiadavkou na www.tsk.sk. 
Z pozície mesta tiež predložím 
Vašu žiadosť na kompetentné 
oddelenie TSK.
Dovoľte mi poďakovať sa Vám 
za to, že ste v okolí svojho 
domu upratali a týmto spôso-
bom ste sa zapojili do vyčis-
tenia nášho mesta. Nesmierne 
si to vážime.

Som obyvateľka Prievidze a zaujíma ma, kedy bude 
odstránený štrk z chodníkov. Pri príchode z Bojníc 
do Prievidze je až tragikomické, ako sa vsadením tabule 
Prievidza údržba cesty končí. Cesty aj chodníky sú stále 
zasypané všadeprítomným štrkom. My pri dome sme si 
upratali. Myslím, že tu bolo aj čistiace auto, ktoré však 
premiestnilo štrk z pravej strany chodníka na ľavú. Čo 
aktivační pracovníci? Alebo čakáme na dážď, ktorý celú 
tú špinu zmetie do kanálov, následne ich upchá a máme 
nové záplavy? (Ľubica Kršiaková)

Vážení čitatelia! 
Naďalej môžete posielať 
svoje otázky primátorke 
Prievidze Kataríne Macháč-
kovej prostredníctvom e-
-mailovej adresy redakcie, 
zodpovednej redaktorky alebo 
na info@prievidza.sk.

vedá

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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Priezvisko:

Meno:

Mesto:

Ulica:

Telefón:
 (vyplňte paličkovým písmom)

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


VYUŽITE JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ RIADKOVEJ INZERCIE

Pri príležitosti úmrtia venujeme spomienku rodine Ptáčkovcov z Olomouca – pani 
Vlaste, Kamile, Arnoštovi a malému Tomáškovi zo Zemianskych Kostolian.

V týchto dňoch sme si k prvému výročiu 
úmrtia spomenuli 
na Helenu Mikulášovú
a Jána Ľuptáka zo Zemianskych 
Kostolian. Kto ich poznal, nech im venuje 
svoju spomienku. Poďakovanie patrí 
od detí, vnúčeniec a pravnúčeniec.

2. 4. 2011 sme sa rozlúčili s našou drahou 
mamičkou Ankou Šuhajdovou z Čerenian. 
Pri 1. výročí od úmrtia si spomína dcéra 
Vierka s rodinou, brat Jaroslav s rodinou, 
sestra Mária s rodinou, deti, vnúčence 
a súrodenci z Púchova a Nitry. Kto ste 
ich poznali, venujte im spomienku.

Zároveň si pripomíname 13. výročie 
od úmrtia nášho otecka Mikuláša Šuhajdu.

Pri príležitosti 5. výročia úmrtia si s úctou spomíname 
na nášho drahého manžela, otca a starého otca

pána Jozefa Šimurku z Diviackej Novej Vsi.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami 
venujú tichú spomienku. Nezabúdame.

Manželka a deti s rodinami

Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť stále 
v srdciach tých, ktorí ma milovali.
Dňa 12. 4. uplynie rok od smrti manžela, 
otca, starého otca, brata, zaťa a švagra

Antona Kmeťa z Prievidze.

Zanechal tu všetko a všetkých, ktorých mal rád.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. Smútiaca rodina

SPOMÍNAMEPREDAJ
  Predám garáž pri YA-

ZAKI. Cena 1 800 €. Tel.: 
0908 226 759

  Predám výkonné ťažné 
zariadenie na stavebný vý-
ťah a kvalitné foršne – čer-
vený smrek a borovicu. Tel.: 
046/540 32 13

  Predám 2-izbový byt v No-
vákoch. Je po rekonštrukcii. 
Nové plastové okná. Voľný 
ihneď. Tel.: 0908 519 345

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

  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 parný vysávač 
na čistenie kobercov, podláh 
a dlažby, PVC, skiel, vodné-
ho kameňa. Súčasťou je žeh-
lička. Cena dohodou. Tel.: 
0907 168 068

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

  Predám 4-izbový byt 
v Poluvsí (osob. vlastníctvo). 
Vlastné plynové kúrenie, ga-
ráž, pivnica, prístrešok. Vy-

rovnaný. Cena dohodou. Tel.: 
0911 546 354, 0905 166 566

  Predám pozemok v západ-
nej časti Prievidze, par. č. 1947, 
1948, 2102, 2103, 2014. Peter 
Turčan, tel.: 0940 702 872

  Predám po kompletnej 
rekonštrukcii 1-izbový byt 
v centre mesta Prievidza 
v OV o rozlohe 40 m2, s dvo-
mi balkónmi, kúpeľňa so spr-
chovým kútom, zariadený 
novým nábytkom (kuchyňa, 
obývacia časť, spálňa) nové 
elektrospotrebiče, dispozične 
riešený ako dvojizbový, voľný 
ihneď, aj na hypotéku, treba 
vidieť. Volať po 18.00 hod. 
Tel.: 0904 817 067

  Predám dva staveb-
né pozemky s prístupovou 
cestou v krásnom prostredí 
v Nitrianskych Sučanoch. 
Volať po 18.00 hod. Tel.: 
0944 226 409

  Predám brojlerové králi-
ky na chov a na mäso. Tel.: 
0905 756 546

  Predám stavebný pozemok 
v Ráztočne, všetky inžinierske 
siete, stavebná elektrina, úpra-
vy pozemku, projekt, búda, 11 
árov. Tel. : 0905 180 610

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

  Predám kočiar 4-kom-
binácia, zn. TAKO. Cena 
60 €. A buginu na golfových 
paliciach. Cena 10 €. Tel.: 
0908 758 413

  Predám mrazničku 
100 l – cena dohodou. Tel.: 
0905 889 645

  Predám detské chodítko 
za 15 € – modrá farba. Veľ-
ký stan s dvomi oddelenými 
priestormi. Cena dohodou. Tel.: 
0905 889 645

RÔZNE
  Kúpim dom alebo pozemok 

blízko Prievidze, vyplatím aj 
podlžnosti, možná aj výmena 
za byt. Tel: 0911 245 668

  54-ročná hľadá úprimné-
ho priateľa do 58 rokov. Tel.: 
0905 889 645

  39-ročná žena hľadá 
prácu manuálnu na doho-
du, prípadne brigádu v čase 
od 15.30 do 20.00 hod. Tel.: 
0944 590 045

  Kúpim Pionier – moped 
alebo hocijakú motorku – aj ne-
pojazdnú. Tel.: 0918 88 77 42, 
slape@pobox.sk
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novinky12 ARČIHO SVET/DETSKÝ KÚTIK 

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.

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

BLACK, 2 – 5-ročný, kríženec, pes BADY, 2 – 4-ročný, kríženec, pes

Som väčšieho vzrastu, 
ale rovnako ako malé 
psíky dokážem dať 
svojmu majiteľovi lás-
ku a radosť. Navyše som 
veľmi poslušný.

Som veľmi hravý 
a chcel by som 
majiteľa, ktorý by 
sa so mnou hral čo 
najviac. No viem 
aj poslúchať. Pre-
to som ideálnym 
spoločníkom.

KOLJA, 1,5-ročný, kríženec kólie a jazvečíka, pes GINA, 3-ročná, kríženec, sučka

KUKO, 1-ročný, kríženec, pes

GAŠTAN, 2-ročný, kríženec, pes

DARINKA, 1,5-ročná, sučka amerického kokeršpaniela

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

Som veľmi inteli-
gentná, poslušná, 
ale aj milá. Budem 
dobrou spoloč-
níčkou pre ľudí, 
čo majú radi pre-
chádzky. Najlepšie 
by som sa hodila 
do rod inného 
domčeka.

Som veľmi milý, 
nekonfl iktný a ve-
selý psík, priprave-
ný prinášať mojim 
majiteľom radosť. 
Rád by som býval 
v byte, ale viem 
si predstaviť svo-
je miesto aj pri 
domčeku.

Som veľmi aktívny 
a potrebujem veľa 
pohybu. Viem aj 
strážiť a upozorním 
na každú nechcenú 
návštevu. Viem si 
predstaviť svoj ži-
vot na záhradke pri 
rodinnom domčeku.

 

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.

Mal som dnes krásny sen. Všetci moji kamaráti už mali svoj domov a boli šťastní. Veľmi by som si 
prial, aby sa stal skutočnosťou. Skúsme pomôcť psíkom bez domova a spraviť ich život šťastnejším.
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Nájdi päť rozdielov

Vymaľuj si džungľu a uhádni, kde sa skrýva prasiatko



13číslo 7/2012 FUTBAL

Zvýšili náskok na čele súťaže

FC Baník odohral ďalšie tri zápasy V. ligy Sever. Po víťazstve 

s Ladcami prišlo zakopnutie po remíze s Cigľom. Ale chuť si 

opäť napravil po presvedčivej výhre na ihrisku v Tuchyni.

18. kolo: FC Baník HN – Ladce 3:1 (1:1)

Prvému jarnému zápasu na domácom trávniku FC Baník pri-

hliadalo asi 500 divákov, ktorých hneď na úvod zaskočil gól 

hostí v tretej minúte po hrubej chybe domácej obrany. Ešte 

do prestávky sa Baníkom podarilo vyrovnať, keď skrumáž 

pred bránou hostí využil Bugár. Druhý gól strelil Černák, ktorý 

skóroval krátko po svojom príchode na ihrisko. Skóre zápasu 

uzavrel Belák z pokutového kopu.

Góly Horná Nitra: Bugár, Černák, Belák.

Zostava HN: Geráth – Ďureje, Krško, Pekár, Kurinec, D. Bublák, 

Sluka, Belák, Frimmel, Brestovanský, Bugár str. Pastva, Černák.

16. kolo: FC Baník HN – Cigeľ 1:1 (1:1)

Dohrávaný zápas bol od začiatku vyrovnaný a hostia ukázali, 

že neprišli iba brániť. Skóre zápasu otvoril hosťujúci Orság ute-

šenou strelou z diaľky. FC Baník však nečakal dlho s odpoveďou 

a vyrovnal po dorážke Lukáša Sluku. V druhom dejstve na ihrisku 

dominovali „baníci,“ keď hostia už kondične zaostávali, ale 

z veľkej územnej prevahy nedokázali nič vyťažiť. Po ťažkom boji 

odchádzali mužstvá z ihriska so zaslúženou remízou. Zápasu 

prihliadal reprezentačný tréner tímu do dvadsaťjeden rokov 

Ivan Galád, ale môžeme len hádať, na koho výkon sa bol pozrieť.

Gól FC Baník: Sluka.

Zostava HN: Geráth – Ďureje, Krško, Pekár, Kurinec, D. Bublák, 

Sluka, Brestovanský, Frimmel, Pastva, Bugár str. Lacko, Černák.

19. kolo: Tuchyňa – FC Baník HN 1:5 (0:2)

V ďalšom zápase sa Hornonitrania predstavili na ihrisku po-

sledného tímu tabuľky. A nikoho nenechali na pochybách, kto 

je lídrom súťaže. Po nevydarenom zápase s Cigľom si vstúpili 

do svedomia a predviedli dobrý výkon. Už do polčasu si „baníci“ 

vytvorili dvojgólový náskok po presných zásahoch Frimmela 

a Brestovanského. Súper síce znížil na úvod druhého polčasu, 

ale FC Baník pokračoval vo svižnom tempe, ktoré okorenili 

ďalšie góly z kopačiek Brestovanského, Lacka a D. Bubláka.

Góly FC Baník: Brestovanský 2, Frimmel, Lacko a Bublák.

Zostava HN: Geráth – Kurinec, Krško, Pekár, Sluka, Černák, D. 

Bublák, Pastva, Lacko, Frimmel, Brestovanský str. P. Bublák, 

Petrucha, Ďureje.

Poradie po 19. kole: 1. Horná Nitra 47 b, 2. Trenč. Teplice 

35 b, 3. Šimonovany 35 b, 4. Podolie 33 b, 5. Veľké Uherce 31 

b, 6. Malá Čausa 30 b, 7. Kamenec 28 b, 8. Zem. Kostoľany 27 

b, 9. Horná Poruba 26 b, 10. Stará Turá 24 b, 11. Ľuborča 24 b, 

12. Cígeľ 22 b, 13. Ladce 22 b, 14. Ilava 15 b, 15. Čachtice 10 b, 

16. Tuchyňa 6 b.

Dorast
II. liga starších dorastencov
FC Baník HN – Lokomotíva Trnava 2:2 (1:1)

Góly HN: Svitek, Pavkeje

II.liga mladších dorastencov
FC Baník HN – Lokomotíva Trnava 1:0 (1:0)

Gól HN: J. Gaži

Milan, ako sa cítite opäť 
na futbalovom trávniku?
Som veľmi rád, že som sa 
po takej dlhej pauze mohol 
vrátiť k futbalu. Moje pocity 
sú zatiaľ trochu zmiešané, 
určite mi chýba potrebná 
kondícia a herná prax. Ale 
čím viac zápasov budem 
hrať, tak sa to určite bude 
zlepšovať. Naplno som za-
čal trénovať až teraz v zim-
nej príprave. Stehenný sval 
na operovanej nohe je ešte 
oslabený, tak musím popra-
covať na nabratí svalovej 
hmoty.

Verili ste vôbec po  tej 
ťažkej autonehode a veľmi 
dlhej rekonvalescencii, 
že si ešte niekedy kopnete 
súťažne do lopty?
Keby som v to neveril, tak 
by ma to úplne zlomilo. Stále 
som bol presvedčený, že ma 
doktori dajú dokopy a za-
hrám si futbal. Postupne, 
keď som videl, aké ťažké 
zranenie som mal, som vedel, 
že na profesionálny futbal to 
už asi nebude. Ale na nižšie 
súťaže ako piata alebo štvrtá 
liga si trúfam a vedel som, 
že ešte nastúpim na ihrisko.

Takže profesionálna 
kariéra je už 
uzatvorená?
Poviem otvorene, že na to by 
som už nemal po zdravotnej 
stránke. Keby som aj išiel 
na zdravotné testy a videlo 
by sa, z akých zranení som 
sa vystrábil, tak by určite 
so mnou nikto profesionálnu 
zmluvu nepodpísal. Treba to 
zobrať reálne a ja som rád, 

že si môžem vôbec zahrať 
futbal na tejto úrovni.

Dávali vám doktori vô-
bec šancu a nádej, že si 
ešte zahráte futbal?
Doktori sa so mnou o futbale 
vôbec nebavili, ale keď som 
chodil na rôzne rehabilitácie, 
tak padali vyjadrenia typu, 
že ja si už do lopty určite ne-
kopnem. Vyše roka sa o mňa 
tu v klube staral Jaroslav 
Cigaňák, ktorý pozná moju 
povahu a veril mi. Vedel, 
že sa nevzdám a veľmi mi 
pomohol.

Odohrali sa úvodné zá-
pasy jarnej časti V. ligy 
Sever. Ako sa cítite v hráč-
skej kabíne FC Baník ako 
plnohodnotný hráč?
Naposledy som za Baník hrá-
val, keď sa tu hrala prvá liga. 
Káder mužstva sa kompletne 
obmenil. Piata liga funguje 
na inom ako profesionálnom 
systéme, čo všetci vieme. Ale 
podmienky tu máme veľmi 

dobré a každý hráč môže byť 
spokojný. Mne po dva a polro-
ku kabína určite chýbala, jej 
humor a vlastne celý kolektív.

Čo hovoríte na zloženie 
mužstva?
Čo sa týka mužstva, tak je 
tu veľký potenciál mladých 
hráčov, ktorí sa majú od koho 
učiť. Sú tu kvalitní futbalis-
ti, ktorí si veľa preskákali 
vo svojich kariérach. Nie 
v každom tíme piatej ligy 
majú mladí hráči možnosť 
trénovať s takými futbalis-
tami, ako sú tu, čo ich môže 
len posúvať ďalej.

Ciele tímu sú jasné, ho-
vorí sa o postupe.
Povinnosťou je vyhrať piatu 
ligu s takýmto kádrom, aký 
tu máme. Vyššia súťaž je už 
o niečom inom, ale vedenie 
klubu pracuje systematicky 
a veľmi dobre vie, čo treba 
robiť.

Okrem hrania za FC Ba-
ník je z vás aj mladý tréner. 
Priblížte nám, kto sú vaši 
zverenci?
Trénujem už druhý rok mlad-
ších žiakov, s ktorými hráme 
druhú ligu Západ. Je to tím 
U 13, ročník narodenia 1999. 
Momentálne sme na prvom 
mieste v tabuľke pred dru-
hou Nitrou. Ale náš prípadný 
postup závisí od výsledkov 
našich starších žiakov, s kto-
rými tvoríme dvojičku.

Takže vidíte svoju budúc-
nosť v  trénerskej 
kariére?
Áno, je to tak, určite chcem 
pokračovať v začatej prá-
ci. Tento rok som si spravil 
trénerskú Euro B licenciu. 
Následne musím odtrénovať 
dva roky, aby som mohol po-
kračovať na Euro A  licenciu.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Sľubne naštartovanú futbalovú kariéru Milana Pastvu 

náhle a nečakane prerušila ťažká autonehoda. Lekári mu 

už nedávali šancu na návrat na zelené trávniky, ale jeho 

nezlomná vôľa dokázala opak. Milan opäť hrá súťažné 

zápasy za FC Baník Horná Nitra. Okrem toho sa v tomto 

klube venuje aj trénovaniu mladších žiakov.

Pastva sa vrátil na trávnik 
po dva a polročnej prestávke

Milan Pastva sa 12. sep-

tembra 2009 vracal z Bu-

dapešti, kde v tej dobe 

hrával za miestny Honvéd. 

Cestoval na svadbu svo-

jej kamarátky, ale do cieľa 

cesty už nedošiel. Asi o je-

denástej hodine večer mu 

pri Komárne vošlo do pro-

tismeru vozidlo a došlo 

k čelnej zrážke. Z ťažkých 

zranení, ako prepichnuté 

pľúca, otras mozgu, zlo-

menina stehennej kosti 

a členku na ľavej nohe, sa 

liečil dlhé mesiace.
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Športový servis

Slovenský pohár
Futsalisti FSC Prievidza do-

siahli významný úspech, keď 

sa prebojovali na záverečný 

turnaj Slovenského pohá-

ra.  Prvý štvrťfi nálový zápas 

na palubovke súpera vyhrali 

6:3 a v odvete v prievidzskej 

City aréne potvrdili svoj po-

stup víťazstvom 9:4. Celú 

sériu vyhrali 2:0 na zápasy 

a môžu sa tešiť na Final Four. 

FSC Prievidza – Bardejov 

9:4 (6:1)

Góly FSC: Sobota 3, Kolo-

dzej a Mihalička po 2, Kele-

men a Madarázs po 1.

Extraliga
Vodnopólová extraliga po-

kračovala zápasmi 13. a 14. 

kola  základnej časti. Novácki 

pólisti privítali v domácom 

bazéne tím ŠKP Košice, 

s ktorým súperili o štvrtú 

priečku v tabuľke. Dosiah-

nutou výhrou potvrdili svoje 

miesto v záverečných bo-

joch v play-off . V poslednom 

kole základnej časti uhrali 

remízu v bazéne Slávie UK.

KVP NCHZ Nováky – ŠKP 

Košice 12:5 (1:0,4:3,3:0,4:2)

Najviac gólov NCHZ: Nižný 

3, M. Tkáč a T. Bielik po 2.

Slávia UK Bratislava  – 

NCHZ Nováky 8:8 (2:4, 

1:2, 5:1, 0:1)

Najviac gólov NCHZ: M. 

Tkáč 3, Ferjanc a T. Bielik 

po 2.

1. liga mužov Stred
Posledným 18. kolom vyvr-

cholila súťaž prievidzských 

volejbalistov. Na domácej 

palubovke sa stretli s VHP 

Zvolen a zaknihovali po-

sledné dve víťazstvá v tejto 

sezóne. V konečnej tabuľke 

obsadili druhé miesto s päť-

bodovou stratou na víťaznú 

Žilinu.

Stavbár Prievidza – Zvolen 

3:0 (16, 24, 21) a 3:1 (-22, 20, 

15, 18)

1. liga mužov
V 19. kole hostili Bojnice lídra 

tabuľky z Modry. Od úvodu 

zápasu bolo jasné, že hostia 

si prišli po víťazstvo a s pre-

hľadom kontrolovali celý 

vývoj stretnutia. Bojnice 

naďalej ostávajú na predpo-

slednom desiatom mieste.

Bojnice  – Modra 23:31 

(11:16)

Góly Bojnice: J. Briatka 8, M. 

Briatka a Hanzel po 5, Hasák 

3, Jadroň 2.

Volejbal

Vodné pólo

Hádzaná

Už vlani sa dostali dvaja Prievi-
džania do tréningového kempu 
v thajskej Pattayi, ktorý si tento 
rok opäť úspešne zopakovali 
vďaka výraznej pomoci North 
Gymu Prievidza. Dvadsaťroč-
ný Miroslav Medlen sa venuje 
kickboxu štyri roky, z toho sú-
ťažne tri roky a hneď prvú se-
zónu aj vyhral Slovenský pohár 
v K1. Postupne však presedlal 
na Muay Thai – thajský box, 
kde sa na rozdiel od kickboxu 
môžu používať aj údery lakťa-
mi a kolenami. Adrian Mendel 
má dvadsaťdva rokov, taktiež 
sa kickboxu venuje štyri roky 
a poslednú dobu sa zameriava 
najmä na thajský box.

Tréningová stáž
V sídle svetoznámeho klubu 
Fairtex absolvovali v Thajsku 
šesťtýždňovú stáž, kde pocti-
vo trénovali v dvojfázovom 
režime. „Ranný tréning po-
zostával z behu a rozmanitých 
kondičných cvičení a poobede 
nás zase čakala tvrdá dvojho-
dinová zaberačka rôznych ná-
cvikov, klinčov a sparingových 
súbojov,“ priblížil tréningový 
režim Miroslav Medlen. Bor-

ci v kempe mali k dispozícii 
desať trénerov, kde sa každú 
tréningovú jednotku indivi-
duálne venoval jeden tréner 
jednému bojovníkovi. „Keď-
že momentálne nemám doma 
na Slovensku trénera, bola to 
pre mňa výborná príležitosť, 
ako sa opäť posunúť trochu 
ďalej. Naučiť sa a najmä osvo-
jiť si nové techniky a spôsoby 
boja. Veľmi si pochvaľujem 
individuálny prístup trénerov, 
ktorí nás vedeli správne vybur-
covať a dostať z nás maximum. 
Snažili sme sa v tréningoch 
ísť na sto percent a siahnuť 
až na dno našich síl,“ dodal 
Miroslav Medlen.

Víťazstvo v ringu
Už vlani absolvoval zápas 
v ringu proti domácemu bor-
covi. Dobre rozohranú partiu, 
keď po dvoch kolách suverén-
ne viedol na body, mu vtedy 
pokazilo zranenie a musel 
zápas vzdať. Tento rok však 
už nenechal nič na náhodu 
a v druhom kole poslal po tvr-
dom údere Thajčana k zemi. 
Ihneď po víťaznom zápase 
prejavili domáci fanúšikovia 

veľký záujem o nášho bojov-
níka. „Zrazu sa chcel každý 
so mnou fotiť, vypytovali sa 
odkiaľ som. Rešpektujú a vá-
žia si zápasníka z inej krajiny 
a sú veľmi milí a priateľskí,“ 
prezradil Miro Medlen. Jeho 
kamarátovi Adrianovi Men-
delovi sa darilo menej, keď 
po päťkolovom súboji prehral 
na body s thajským súperom.

Bláznivá krajina
Okrem náročných tréningov 
a zápasov mali prievidzskí 
borci aj čas na spoznávanie 
krajiny, jej ľudí a kultúry. 
„Thajsko je bláznivá krajina, 
na zápas nás doviezli na korbe 
nákladného auta, ktoré sa hnalo 
plnou rýchlosťou ulicami mes-

ta. Po zápase sme ešte spotení 
zase naskákali na auto a trielili 
na ubytovňu. Čo sa týka jedla, 
tak krokodílie mäso veľmi ne-
odporúčam, naše kurča chutí 
určite lepšie. Rôzne chrobáky, 
žaby či slimáky ma tiež neo-
slovili,“ dodal so smiechom 
Miroslav Medlen. „Do Thajska 
by som sa chcel vracať každý 

rok, pokiaľ by to bolo možné. 
Určite aj na dlhšie, keby sa 
dalo aj na dva až tri mesiace 
a riadne sa vyzápasiť. Raz by 
som sa chcel thajským boxom 
živiť, no k tomu mám ešte dlhú 
cestu,“ povedal na záver Mi-
roslav Medlen.

-Jozef Fábrik, foto: Miroslav Medlen

Začiatkom roka sa zúčastnili na tréningovom kempe v Thajsku 

dvaja mladí kickboxeri z Prievidze. Miroslav Medlen a Adrian 

Mendel strávili šesť týždňov v exotickej krajine, kde nielen 

tvrdo trénovali, ale aj nastúpili v ringu proti domácim borcom.

Bojovali 
v ďalekom Thajsku

Na zimnom štadióne sa 
koncom marca uskutočnil 
medzinárodný mládežnícky 
hokejový turnaj ôsmakov In-
tersport Prievidza cup 2012. 
Osem tímov bojovalo naj-
prv v dvoch štvorčlenných 
skupinách systémom každý 
s každým. Následne prvé dva 
tímy v tabuľkách utvorili 
fi nálovú skupinu a ostatné 
štyri družstvá hrali o pia-
te až ôsme miesto. Mladí 
Prievidžania si v úvodnom 
stretnutí poradili s tímom 
Taš Belehrad zo Srbska 6:4. 
V druhom zápase remizovali 
s HK 36 Skalica 1:1 a v po-
slednom dueli v skupine po-
razili HK Michalovce 2:1. 
Do fi nálovej časti turnaja 

si tak preniesli dva body 
za víťazstvo nad Michalov-
cami, ktoré taktiež postúpili. 
MšHK – mládež Prievidza 
pokračoval na víťaznej vlne, 
keď porazil MHK Dolný Ku-
bín 4:1 a pred posledným zá-
pasom turnaja bol na čele 
tabuľky. Vo fi nálovom súboji 
proti HC Slovan Bratislava 
Hornonitranom na celkové 
víťazstvo v turnaji stačila aj 
remíza. Ale vstup do zápasu 
im vôbec nevyšiel, po prvej 
tretine prehrávali 0:4 a súper 
dominoval. Postupne sa hra 
vyrovnala, ale mladí hoke-
jisti Prievidze nevedeli nájsť 
recept na prekonanie obrany 
a brankára Slovana. Konečný 
výsledok 0:5 je možno trochu 

krutý, ale spravodlivý. „Čo 
sa týka celkového umiestne-
nia tímu, som veľmi spokoj-
ný. Chlapci brali každý zápas 
s úplnou vážnosťou, snažili 
sa a celý kolektív pracoval 
naplno. Vo fi nálovom súbo-
ji so Slovanom nám súper 
rýchlo odskočil o tri góly. 
Chlapcom dochádzali fyzic-

ké a aj psychické sily a nedo-
kázali sme už duel zvrátiť. 
Aj napriek tomu je celkové 
druhé miesto na turnaji vý-
borný výsledok,“ uviedol 
po turnaji Stanislav Sibert, 
tréner MšHK – mládež Prie-
vidza. Bodkou za výborne 
zorganizovaným podujatím 
bolo slávnostné vyhlásenie 

výsledkov a ocenenie naj-
lepších hráčov. Najlepším 
brankárom turnaja bol vy-
hlásený domáci Frederik 
Foltán z MšHK – mládež 
Prievidza.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Mladí prievidzskí hokejisti našli premožiteľa až vo fi nále. 

V boji o prvenstvo nestačili na bratislavský Slovan.

Konečné poradie: 
1. HC Slovan Bratislava, 2. MšHK Prievidza, 3. HK Micha-

lovce, 4. MHK Dolný Kubín, 5. Taš Beograd, 6. HK 36 Skalica, 

7. Uherský Ostrov (ČR), 8. Partizánske

Zostava MšHK Prievidza: Páleš, Foltán – Danko, Hubač, 

Goga, Macháč, Pršo, Uhliar, Banič, Mjartan, Greschner, 

Šovčík, Čavojský, Mečiar, Švarc, Lenhart, Franko

o ynovinky

Adrian Mendel (vľavo) a Miroslav Medlen (vpravo) v spoločnosti ruského bojovníka.

Futsal

Prievidžania druhí na medzinárodnom turnaji

Prievidžania so striebornými medailami.
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Športový servis

Extraliga mužov
Prievidzskí basketbalisti 

sa cez Levice prebojovali 

do semifi nále play–off  ex-

traligy mužov, keď otočili 

nepriaznivo sa vyvíjajúcu 

sériu z 1:2 na konečných 

3:2. Ak chcú postúpiť 

do fi nále, musia si pora-

diť aj s Nitrou. Po prvých 

dvoch semifi nálových zá-

pasoch bol stav série 1:1.

Handlová nezvládla štvrť-

fi nálovú sériu so Svitom, 

ktorému podľahla 1:3 

na zápasy.

Štvrťfi nále play-off 
Výsledky BC: Levi-

ce  – Prievidza 65:67 

(39:41), najlepší strelci 

BC: Pelle 23, Guede 16.

Stav série 2:2.

Prievidza – Levice 71:66 

(33:35), najlepší strelci BC: 

Pelle 23, Godbold 16. 

Konečný stav série 3:2.

Výsledok MBK: Handlo-

vá – Svit 77:79 (40:33), 

najlepší strelci MBK: Jones 

29, Hampton 16. 

Konečný stav série 1:3.

Semifi nále play-off 
Prievidza – Nitra 90:70 

(49:37), najlepší strelci BC: 

Phillips 20, Godbold a Da-

vis po 14. Stav série 1:0.

Nitra – Prievidza 79:72 

(44:43), najlepší strelci BC: 

Guede 16, Pelle 15, Davis 

13. Stav série 1:1.

Interliga
Nohejbalisti z Chrenov-

ca-Brusna sa zúčastnili 

v poradí už druhého tur-

naja Interligy v nohejbale 

trojíc, ktorý sa uskutočnil 

v Nitre. Hráči Chren.-Brus-

na v zostave S. Solčáni, B. 

Gramblička, J. Kozár po-

stupne zaknihovali víťaz-

stvá nad Trnavou a Nitrou, 

remizovali s Agro Martin 

a Sport Martin. Nestačili 

však na dva bratislavské 

kluby Vrakúňa a Presburg. 

Nohejbalistom Chrenov-

ca-Brusna patrí v tabuľke 

priebežné piate miesto 

so ziskom osem bodov.

Basketbal 

Za pomoci spoluorganizáto-
rov z odboru školstva MÚ 
Prievidza, športovej komisie 
pri MsZ Prievidza, ŠŠK HO-
KaFLO pri SOŠ polytechnic-
kej a prevádzky zimného šta-
dióna sa podarilo pripraviť 
podujatie pre 40 nadšených 
detí. „Olympionici“ sláv-
nostne nastupovali na ľad 
za zvukov hymny Sloven-
ského olympijského výboru. 

Pretekári súťažili v štyroch 
disciplínach, kde však vôbec 
nešlo o výsledný čas alebo 
dosiahnutý výkon. „Organi-
zovali sme už ôsmy ročník 
detskej olympiády na ľade. 
Tento rok prišlo štyridsať 
detí. Naším zámerom je zvý-
šiť hokejové povedomie už 
u najmenších detí a vzbudiť 
ich záujem o tento populárny 
šport,“ povedal spoluorgani-

zátor podujatia Anton Špetko 
z Olympijského klubu Prie-
vidza. Na záver vydarenej 
akcie bolo každé dieťa od-
menené „olympijskou“ me-
dailou a diplomom. Lebo ako 
kedysi povedal zakladateľ 
novodobých Olympijských 
hier Pierre de Coubertin: 
„Nie je dôležité zvíťaziť, 
ale zúčastniť sa!“ Dôkazom 
o naozaj vydarenej akcii bol 
veľký úsmev na tvárach všet-
kých zúčastnených.

-Jozef Fábrik

Olympijský klub Prievidza koncom marca zorganizoval 

na Zimnom štadióne v Prievidzi olympiádu materských 

škôl mesta Prievidza.

Zimná olympiáda materských škôl

Kaštieľ v Zemianskych 
Kostoľanoch bol dejiskom 
slávnostného odovzdávania 
Ceny obce Zemianske Kosto-
ľany za rok 2011. Ocenení 
hráči miestneho FK Slovan 
v roku 2011 vyhrali maj-
strovstvá Slovenska v plážo-
vom futbale vo Zvolene. Ako 
nováčik a v podstate outsider 
tejto súťaže sa prekľučkovali 
celým fi nálovým turnajom 
a na prekvapenie všetkých 
zvíťazili. Po penaltovej drá-
me vo fi nále sa môžu hrdiť 
titulom majster Slovenska. 
Na podujatí v kaštieli sa zú-
častnili nielen ocenení hráči, 
ale aj členovia obecného za-
stupiteľstva a pozvaní hostia. 
V slávnostnom príhovore sa 
hráčom poďakovala staros-
tka obce Helena Kováčova. 
Vyzdvihla ich výborný špor-

tový výkon a taktiež skvelú 
reprezentáciu obce a celého 
regiónu. „Veľmi si vážime 
toto ocenenie, ktoré svedčí 
o tom, že to, čo robíme, má 
zmysel. Taktiež sa chceme 
poďakovať obci za podporu 
v súčasnej zložitej ekonomic-
kej situácii, že za nami stojí. 
Ukázali sme, že investície 
do detí, mládeže a športu 
majú zmysel,“ povedal Ma-
rián Rybár, tréner plážových 
futbalistov FK Slovan Ze-
mianske Kostoľany.
Ocenení športovci: Marián 
Rybár, Marek Zvalo, Michal 
Zvalo, Matúš Šurina, Marek 
Liptaj, Peter Výškrabka, To-
máš Mokoš, Vladimír Mo-
koš, Radovan Zvalo, Miro-
slav Pavkeje.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Milá udalosť sa uskutočnila v historickej sále kaštieľa 

v Zemianskych Kostoľanoch. Cenu obce si prevzali hráči 

miestneho FK Slovan za víťazstvo na majstrovstvách 

Slovenska v plážovom futbale v roku 2011.

Ocenení futbalisti

Každý deň prináša niečo nové. 
Prievidzi priniesli mladí ľudia 
nový nápad, ako prekonávať 
hranice. Nielen fyzické, ale aj 
tie, ktoré si mnohí ani neuve-
domujú. V budove Top Cafe, 
dejisku behu do schodov, sa 
zišli predovšetkým študenti 
prievidzskej obchodnej akadé-
mie. K prekonaniu 33-metro-
vého prevýšenia pozvali i pár 
školákov, atlétov, učiteľov 
a hendikepovaného športovca. 
Nálada bola výborná, štar-
tovalo sa v dvojminútových 
intervaloch. Pre niekoho bola 
trať povestnou malinou, iní sa 
potrápili. Celkové prvenstvo 
si vybojoval časom 00,45,84 
minúty Alex Frolich z 2. B 
triedy OA. Z dievčat si naj-
lepšie počínala štrnásťroč-
ná Laura Balážová s časom 
00,53,59 minúty. Gratuláciu 
si však zaslúži všetkých 48 
pretekárov, ktorí trať zdolali.

Prijal výzvu
Úctu a obdiv všetkých prítom-
ných si svojou účasťou získal 
Milan Lackovič. Sympatický 
východniar, ktorý si Prievidzu 
zvolil za svoj domov, prišiel 
o zrak pred pätnástimi rokmi. 
Vlani sa po prvýkrát zúčastnil 
na medzinárodných majstrov-
stvách Slovenska v halovom 
veslovaní ako jediný prete-
kár s hendikepom a hneď 
v kategórii neregistrovaných 
na 1 000 metrov vyhral. Jeho 
nesmierna húževnatosť ho tla-

čí do nových a nových výziev. 
Tento rok odvesloval preteky 
O pohár Sĺňavy v Piešťanoch, 
kde skončil medzi registrova-
nými na 1 000 metrov na dru-
hom mieste. Hneď po nich sa 
však chystal na medzinárodné 
majstrovstvá, kde chcel obhá-
jiť vlaňajší titul. Napriek zlep-
šenému času o šesť sekúnd 
oproti vlaňajšku, vybojoval 
striebornú medailu.

Náročnú trať pokoril
Stoosemdesiatpäť schodov, 
šestnásť plošín na medzipo-
schodiach, výklenky výťa-
hov – to všetko musel zdolať 
v úplnej tme za neustáleho 
rátania. Schody, plošina, 
schody, členená plošina, prvé 
poschodie, druhé poschodie – 
takýmto spôsobom sa oriento-
val. Bežal sám, bez svojho psa 

i sprievodu. Ako povedal, trať 
bola pre neho náročná psy-
chicky, no zdolal ju bez prob-
lémov. Milan Lackovič ale 
nezaspal na vavrínoch. Pre bu-
dúcu sezónu si v halovom ves-
lovaní nastavil vyššie ciele. 
Postupne si chce zlepšovať 
svoj čas a pridať i dvojnásobnú 
trať. Ak ich chce splniť, musí 
pravidelne trénovať, čo nie je 
ľahké. Potreboval by získať 
vlastný veslársky trenažér, 
ktorý má v súčasnosti len po-
žičaný. Rovnako musí vrátiť 
spiningový bicykel, ktorý mu 
tiež pomáha udržiavať kon-
díciu. Zostáva teda len veriť, 
že tieto prekážky sa mu podarí 
prekonať a on bude môcť aj 
naďalej čo najlepšie reprezen-
tovať seba i mesto.

-Katarína Vráblová, foto: autorka

Prievidza sa stala v polovici marca dejiskom neobvyklej akcie, ktorou sa študentom 

obchodnej akadémie podarilo spojiť študentov, žiakov, ale i športujúcu verejnosť. 

Stoosemdesiatpäť schodov a pre nevidiaceho náročnú trasu pokoril s noblesou aj Milan 

Lackovič, športovec, ale predovšetkým húževnatý človek.

Zdolali osem poschodí

Nohejbal
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Ocenené mužstvo FK Slovan Zemianske Kostoľany. Milan Lackovič s ďalšími bežcami.



LÚŠTITE KRÍŽOVKU A VYHRAJTE!
novinky16 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte na koreš-
pondenčnom lístku s nalepeným kupónom 
do 20. 4. 2012 na adresu redakcie: 
14 press, spol. s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 
Prievidza. Fitness štúdio, Š. Závodníka 18, 
Prievidza venuje jednému výhercovi mesačnú 
permanentku do fi tness štúdia v hodnote 22 €.

Výhercami krížovky z č. 5 sa stali: Jozef 
Eichenbaum, Handlová; Zuzana Hlaven-
ková, Prievidza; Martina Gombarčíková, 
Prievidza. 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.

20. apríla 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 
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