
ŠPORT – STRANA 15

Vo fi nále 
extraligy
Basketbalisti BC Prievidza pod vedením 
mladého holandského trénera Roijakkersa 
prešli sitom play-off a dokráčali až 
do fi nále basketbalovej extraligy.

TÉMA – STRANA 8 – 9

Zdroj hormónu 
šťastia
Ak aj nie ste nadšencom zdravého životného 
štýlu alebo kultúrou podmieneného 
estetického vzhľadu svojej fi gúry, stále 
je tu dôvod, prečo na pohyb nezanevrieť.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 2

Rozšíria 
cintorín
V súčasnosti sú v úvahe tri varianty 
riešenia na rozšírenie existujúceho 
cintorína. Avizované budovanie nového 
cintorína zatiaľ nie je možné.

ŠPORT – STRANA 14

Najlepší 
špurtér
Milan Barényi sa zúčastnil na cyklistických 
etapových pretekoch Okolo Kamerunu. 
V náročných podmienkach sa mu darilo 
a obsadil celkové piate miesto.
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Zvýšili poplatky
Nepriaznivú situáciu v rozpočte rieši mesto Prievidza 
rôznymi opatreniami. Okrem úsporných opatrení vo všet-
kých oblastiach z dôvodu krátenia podielových daní 
samospráva pristúpila k zavedeniu nových poplatkov 
v školstve. Mesto ako zriaďovateľ škôl a školských zaria-
dení v rámci originálnych kompetencií od 1. mája zvyšuje 
poplatky v školských kluboch detí o 0,50 €, v základnej 
umeleckej škole všetky poplatky o 1,00 € a upravuje 
poplatky v centre voľného času. Od rovnakého dátumu 
sa zavádzajú nové poplatky v školskom stravovaní: 
príspevok od zákonného zástupcu na úhradu režijných 
nákladov v školskej jedálni pri ZŠ aj MŠ vo forme me-
sačného paušálu. Paušál sa uhrádza mesačne bez ohľadu 
na to, koľko dní v mesiaci sa žiak či dieťa odstravuje. 
Príspevok sa týka aj predškoláka. Štandardná výška 
mesačného príspevku na jedného žiaka i dieťa je 3,00 € 
(prepočítané na jeden deň 0,14 €), za každé ďalšie dieťa 
v rodine 2,00 € a za dieťa z rodiny v hmotnej núdzi 1 €. 
Príspevok na réžie v školskej jedálni pri ZŠ sa uhrádza 
spolu s poplatkom za potraviny a v školskej jedálni pri MŠ 
spolu s poplatkom na prevádzkové náklady za MŠ. Oby-
vatelia mesta sa môžu oboznámiť s uvedenými zmenami 
premietnutými v Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 96/2008 o určení príspevkov na webovej 
stránke mesta, na úradných tabuliach, či v príslušných 
školách a školských zariadeniach.

Rozhodnutia o platbách
Mesto Prievidza oznamuje obyvateľom, že v období od 13. 
apríla do 2. mája budú zamestnanci mesta priamo do do-
mácností doručovať rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti 
a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
V prípade, že obyvatelia využijú možnosť zaplatiť daň 
z nehnuteľnosti a poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady priamo v pokladni mestského úradu, 
je potrebné, aby pri platení mali so sebou rozhodnutia 
o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.

Jarmok bude banícky
Na marcovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi sa prerokovávala aj problematika pomeno-
vania tradičného septembrového jarmoku. V minulosti 
ho obyvatelia poznali ako banícky, neskôr sa zmenil 
na prievidzský. Napriek tomu ho vo veľkej väčšine 
ľudia stále vnímajú podľa mnoho rokov zaužívaného 
pomenovania. Participácia na usporiadaní jarmoku zo 
strany Hornonitrianskych baní by pre mesto znamenala 
vítanú pomoc. Mesto bude s HBP, a. s., o tejto možnosti 
rokovať. Poslanci napokon odsúhlasili pôvodný názov – 
Banícky jarmok.

Školy stále aktuálne
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v zmysle 
príslušných ustanovení zákona 71/1967 Zb. o správnom 
konaní doručilo 3. apríla mestu Prievidzi rozhodnutie, 
ktorým prerušilo konanie vo veci vyradenia ZŠ, Ma-
riánska 554/19, Prievidza, zo siete škôl a školských 
zariadení do 26. apríla. Súčasne bolo 4. apríla doručené 
Rozhodnutie o vyradení III. ZŠ, S. Chalupku a jej súčastí 
zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu. Odbor 
školstva a starostlivosti o občana pri vyradení III. ZŠ, S. 
Chalupku postupuje v zmysle platnej legislatívy. Všetky 
vyžadované podklady predloží mestskému zastupiteľstvu. 
V tejto súvislosti sa už uskutočnilo pracovné stretnutie 
zástupcov III. ZŠ S. Chalupku a I. ZŠ S. Chalupku vo veci 
spoločného postupu premiestnenia žiakov, riešenia pra-
covnoprávnych vzťahov a majetku školy. Vedenie III. ZŠ 
S. Chalupku prostredníctvom návratiek zisťuje záujem 
rodičov o vzdelávanie ich detí v I. ZŠ. Na tom základe 
budú zostavené triedy pre budúci školský rok a pripravené 
úväzky pre učiteľov.

krátke správykrátke správy

Na základe prezentovaného 
stavu pripravilo oddelenie vý-
stavby štyri možné varianty, 
ktoré posunulo k vyjadreniu 
mestskej rade.
Prvý variant – sektor H zname-
ná investíciu do súčasného are-
álu. Tu je pripravené kompletné 
projektové riešenie a mestská 
rada sa tiež sa zhodla na tom, 
že by sa v nevyhnutnom rozsa-
hu mali realizovať práce podľa 
upraveného výkazu. Ide o od-
vodňovací systém, oporné múry 
a terénne úpravy, kde by nákla-
dy predstavovali 147 829 eur. 
Pochovávanie v tejto lokalite by 
sa týmto spôsobom predĺžilo 
o dva až tri roky, keďže sa vy-
tvorí 330 urnových miest, 154 
jednohrobov a 47 dvojhrobov.

Vytvoria urnové steny
Momentálne je pre obyvateľov 
najpodstatnejším doriešenie 
štvrtého variantu – rozšírenie 
sektoru J a K. Nachádza sa 
pozdĺž hlavnej cesty z centra 
na sídlisko Kopanice na Ulici 
Novackého. Je to sektor vy-
plnený zeleňou, ktorá by sa 
ponechala, a je vhodný na re-
alizáciu urnových polí. Naj-
zaujímavejším momentom je 
príprava realizácie urnových 
stien v zadnej časti cintorína 
lokalizovanej pri vchode od síd-
liska Kopanice. Mestská rada 
odporučila pokračovať v tomto 
návrhu a urýchlene pripraviť 
dokumentáciu. Ide o betónové 
steny, do ktorých by sa ukla-

dali schránky z oboch strán. 
Bude to záležať od jednodu-
chého technického a výtvarne 
zaujímavého riešenia, čo by 
pre Prievidzu prinieslo iný roz-
mer a efekt pre pietu. Takto by 
dokázali na pomerne dlhé ob-
dobie vyriešiť a vykryť dopyt 
po miestach na pochovávanie. 
Štatisticky je za posledné roky 
totiž oveľa viac využívaná 
kremácia ako klasic-
ké pochovávanie 
do jamy. Od-
hadom sa 

by takýmto spôsobom vytvoril 
priestor 140 – 268 na urnových 
poliach a na urnových stenách 
990 – 1 650.
Tento variant si vyžiada nákla-
dy zhruba 127-tisíc eur. Do jeho 
realizácie spadajú chodníky – 
mobiliár – spevnené plochy, ur-

nové steny, osvetle-
nie areálu, 

vodovodný systém a terénne 
a sadové úpravy.
Kombináciou prvého a štvrtého 
variantu je možné posunúť ne-
vyhnutnosť výstavby nového 
cintorína asi na tri roky.

Nový cintorín
Aktivity pre prípravu výstavby 
nového cintorína, teda tretie-
ho variantu, pokračujú. Plán 
predstavuje budovanie nového 
areálu cintorína s krematóriom 
čiastočne vo vlastníctve mesta. 
Právna kancelária pokračuje 
vo vysporiadavaní jednot-
livých parciel. Na stavbu je 
spracovaný hydrogeologický 
prieskum, projektová doku-
mentácia pre územné roz-
hodnutie a vydané územné 
rozhodnutie. V súčasnosti 
začalo doplnkové konanie, 
keďže jeden účastník územ-
ného konania sa odvolal v le-
hote a traja po lehote. Po tejto 
lehote bude spis odstúpený 
na krajský stavebný úrad, ktorý 
o veci rozhodne. Ešte tento rok 
je predpoklad zadania vypra-
covania projektovej dokumen-
tácie pre stavebné povolenie. 
K nemu je potrebné doložiť 
vlastnícke vzťahy k samotné-
mu areálu cintorína a vzťahy 
k pozemkom, na ktorých budú 
umiestnené budúce inžinierske 
siete, t. j. zmluvy o uzavretí 
budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena, ktorých 
bude značné množstvo.

-Katarína Vráblová, foto: autorka

Potreba riešiť situáciu s pochovávaním zomrelých bola v Prievidzi jasná už počas minulých 

troch rokov. V súčasnosti sú v úvahe tri varianty riešenia rozšírením existujúceho cintorína. 

Avizované budovanie nového cintorína za momentálnej fi nančnej situácie nie je možné.

Cintorín rozšíria o urnové steny

Žiadosť o dotáciu, o ktorú 
klub BC Prievidza opako-
vane žiadal, bola mestským 
zastupiteľstvom zamietnutá 
pre nedostatok fi nančných 
prostriedkov. Primátorka sa 
však viackrát stretla s predsta-
viteľmi klubu, konkrétne aj s J. 
Peniaškom, ktorý posledné plá-
nované stretnutie s Katarínou 
Macháčkovou vo februári 2012 
zrušil bez požiadavky na ďal-
ší termín pre riešenie aktuál-
nych problémov v basketbale. 
Vyjadrenie funkcionárov BC 
Prievidza, že mesto Prievidza 
venuje nedostatočnú podporu 
športu a basketbalu, tiež nemá 
opodstatnenie. Spoločnosť City 
aréna, s. r. o., ktorá prevádz-
kuje športovú halu, vyčíslila 
náklady na jej prevádzku takto: 
pri tzv. basketbalovej mladi 
na 74-tisíc eur, pri senioroch 
to bolo viac ako 27-tisíc eur. 
Je nutné uvedomiť si, že tieto 

peniaze basketbalisti nemu-
sia platiť, uhrádza ich mesto
poskytovaním príspevku spo-
ločnosti City aréna. Športová 
hala je jednoznačne fi nanco-
vaná v rozhodujúcej miere 
z rozpočtu, respektíve z do-
tácií mesta. Pre porovnanie – 
v Handlovej dostal mestský 
basketbalový klub z mestského 
rozpočtu na aktuálny rok 20-ti-
síc eur, pričom z tejto sumy 
musia v prvom rade prevádz-
kovať športovú halu.

Dostali viac ako 150-tisíc 
eur
V roku 2011 bol spoločnosti 
City aréna mestom vyplatený 
príspevok na prevádzku špor-
tovej haly v Prievidzi vo výške 
154-tisíc eur, pričom celkové 
náklady na prevádzku pred-
stavujú približne 200-tisíc eur. 
Rozdiel, vo výške asi 46-tisíc 
eur, získa spoločnosť City 

aréna tým, že halu využíva 
na podnikateľské účely, ako na-
príklad koncerty, mítingy poli-
tických strán, predajné akcie, 
promo akcie fi riem a podobne. 
Takáto bola aj dohoda medzi 
mestom a spoločnosťou City 
aréna, ktorá tým, že získala 
halu, mala z podnikateľskej 
činnosti zabezpečiť podpo-
ru prevádzky haly a zvlášť 
basketbalu.

Mesto záväzky dodržalo
Napriek dodržiavaniu záväz-
kov zo strany mesta Prievidza 
nie je a nebola uvádzaná ako 
partner, respektíve prispieva-
teľ klubu. Primátorka osobne 
rokovala a hľadala možnosti 
podpory pre BC Prievidza, 
o čom boli zástupcovia klu-
bu informovaní. Je absolútne 
jasné, že v súčasnej ťažkej fi -
nančnej situácii je nevyhnutné 
zabezpečiť predovšetkým chod 
mesta a základné služby. Preto 
nie je možné v čase, keď mesto 
bojuje o prežitie, podporovať fi -
nančnými stimulmi súkromný 
klub, skladať sa na platy hráčov 
a pritom prepúšťať zamestnan-

cov mesta, rušiť školy a re-
alizovať ďalšie nepopulárne 
opatrenia. Primátorka spoločne 
s vedením mesta robí všetko 
preto, aby mohla byť fi nanco-
vaná prevádzka všetkých špor-
tovísk a nemuseli sa zatvárať, 
tak ako to je už v niektorých 
mestách na Slovenku. Treba 
však zdôrazniť, že bez súčas-
nej podpory mesta vo forme
príspevku na prevádzku špor-
tovej haly by basketbal v Prie-
vidzi zanikol.

Prioritou mládež
Mesto Prievidza podporuje nie-
len basketbal, ale aj iné športy, 
pričom jasnou prioritou je mlá-
dež. Deje sa tak predovšetkým 
formou prevádzkovania špor-
tovísk, no nechýba ani ďalšia 
pomoc, či už cez komisiu špor-
tu alebo centrum voľného času. 
Len prostredníctvom neho ide 
z mestského rozpočtu na pod-
poru mládežníckeho športu 
v tomto roku 65-tisíc eur.

-Katarína Vráblová

Dlhodobo môžeme pozorovať situáciu v prievidzskom 

basketbale, kde jeho funkcionári verejne ostro kritizujú 

vedenie mesta, že nepodporuje šport. Nie je však žiadnym 

tajomstvom, že mesto uhrádza takmer všetky náklady 

spojené s prenájmom športovej haly.

Prievidza basketbal podporuje

Štatisticky je za posledné roky
totiž oveľa viac využívaná 
kremácia ako klasic-
ké pochovávanie
do jamy. Od-
hadom sa 

nie areálu, 
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Prievidza bola kedysi známa veľkou plochou zelene, ktorej stále 
viac ubúda. Keď sa to zasa zastavia medzi činžiakmi, zasa jej 

bude menej. 

Štefan Rutmar

Samozrejme, že je to správne. V rodinách je to tak, že každý má pomaly 
dve až tri autá, parkuje tu aj mnoho fi remných automobilov. Bývame 

na Ulici M. Rázusa a manžel, napríklad, keď príde z práce, aj polhodinu 
krúži a nemá kde zaparkovať. 

Mária Šmatláková

Je to správne. Kdeže majú tie autá dať, keď v rodinách majú aj tri. 
Nejako sa to riešiť musí. Ale mne sa zdá, že na Ulici Roháča je 

parkovisko na ihrisku, ktoré plné nebýva. 

Mária Obertová

Určite to správne je. Lepšie podniknúť aspoň niečo, lebo parkovanie 
na Zapotôčkoch je strašne zlé a ľudia viacej dostávajú pokuty, ako 

keď parkujú na iných miestach.

Boris Krištofec

Parkovisko na Ulici M. Rázusa je plánovanou investičnou akciou 
mesta. Pre nevyporiadanie všetkých pozemkov však ešte nemôže túto 

akciu uskutočniť v plánovanom čase. Je správne, že hľadá riešenie 
v dočasnom možnom parkovaní medzi jednotlivými blokmi?

Anketa

Projekt parkoviska na sídlisku 
Zapotôčky je v štádiu vyporia-
dania majetkoprávnych vzťa-
hov. Jedna parcela však stále 
nie je vo vlastníctve mesta 
a pre získanie platného staveb-
ného povolenia je nevyhnutné 
pokračovať vo vykupovaní 
pozemkov. Parkovanie na Uli-
ci M. Rázusa bude po vybu-
dovaní bezplatné.
Nie je to však jediný projekt 
a keďže došlo k vyššie uve-
denému zdržaniu a situácia 
s parkovaním je predovšet-
kým v tejto časti mesta kri-
tická, hľadajú zodpovední 
okrem tohto projektu ďalšie 
alternatívy, ktoré by v krát-
kej dobe vyriešili kritickú 
situáciu vo veci parkovania 
v Prievidzi. Aj preto bolo 
rozhodnuté, že ešte tento rok 

vybudujú v zmienenej lo-
kalite tri spevnené trávnaté 
plochy s kapacitou 60 miest 
pre parkovanie na mestských 
pozemkoch. Po spracovaní 
projektovej dokumentácie 
a po výberovom konaní 
na zhotoviteľa bude známa 
i suma za zhotovenie.
Kritická situácia s parko-
vaním je spôsobená najväč-
ším stavebným rozmachom 
v meste Prievidza ešte pred ro-
kom 1989, teda v čase, kedy sa 
nebral ohľad na projektovanie 
parkovacích miest, na para-

metre cestných komunikácií, 
na dostatočný počet trávna-
tých plôch a ekológiu. Situá-
cia s parkovacími miestami 
v čase, kedy sa počet áut 
v meste zvýšil trojnásobne, 
je považovaná za dlhotrvajúci 
problém, ktorý nie je možné 
vyriešiť v období jedného 
alebo dvoch rokov. Aj preto 
hľadáme okrem budovania 
parkovacích miest v oblasti 
parkovania ďalšie alternatívy.

-vrb, foto: autorka

Výstavba nového parko-

viska na  Ulici M. Rázusa 

v Prievidzi s kapacitou 89 

parkovacích miest začne 

okamžite po  právnom

vysporiadaní majetkových 

vzťahov. I napriek zdržaniu 

je jeho výstavba naďalej 

jednou z najväčších inves-

tičných akcií mesta.

Parkovacie plochy na Ulici 
M. Rázusa vybudujú

Zaparkovať na Zapotôčkoch je vo väčšej časti dňa takmer nemožné.
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20. 3.
  Pracovné stretnutie s referentkou obchodu a cestovného 

ruchu za účelom prípravy Prievidzských mestských dní,
  vedenie rokovania MsR.

21. 3.
  Prijatie zástupcov z Najvyššieho kontrolného úradu a prí-

prava na vykonanie kontroly zameranej na využívanie 
verejných fi nancií,

  rokovanie so zástupcami spoločnosti DESAI Holding, a. s., 
o možnom otvorení prevádzky v bývalom objekte GEOX,

  rokovanie s vedúcim ekonomického odboru o návrhu
I. úpravy rozpočtu mesta,

  stretnutie s obyvateľkou mesta p. Stipulovou k problema-
tike opráv kanalizačných prípojok k bytovým domom,

  rokovanie so zástupcami spoločnosti TEZAS, s. r. o., 
o ďalšej možnej spolupráci medzi mestom a spoločnosťou.

22. 3.
  Stretnutie s majiteľom prevádzky P. Petrášom a konzultácia 

na tému vonkajšieho vzhľadu terás na námestí v Prievidzi,
  pracovné stretnutie s vedúcou odboru školstva a starost-

livosti o občana a rokovanie o fi nancovaní CVČ,
  prijatie vedúceho komunikácie zastúpenia Európskej 

komisie na Slovenku a účasť na celoslovenskom projekte 
„Európskej únii záleží na tom, eko žijeme“ v ZŠ na Ul. 
P. J. Šafárika.

23. 3.
  Účasť na zasadnutí Združenia miest a obcí Hornej Nitry 

v KD Horná Ves,
  otvorenie hokejového turnaja mládeže Prievidza CUP 

2012 na zimnom štadióne,
  porada vedenia mesta.

26. 3.
  Stretnutie so záujemkyňou o prevádzkovanie kaviarne 

v DK Prievidza,
  pracovné stretnutie na úrovni vedenia mesta o úsporách 

vo fi nancovaní CVČ,
  stránkový deň primátorky mesta, na ktorom sa zúčastnilo 

7 obyvateľov mesta Prievidza,
  vedenie poslaneckého klubu.

27. 3.
  Vedenie rokovania MsZ.

28. 3.
  Účasť na oceňovaní učiteľov ku Dňu učiteľov v obradnej 

miestnosti mesta,
  pracovné stretnutie s vedúcou odboru územného plá-

novania, stavebného poriadku, výstavby a ŽP o otázke 
výstavby parkovacích miest na Ul. M. Rázusa,

  stretnutie s pracovníčkou právnej kancelárie k majetkovo-
-právnym problémom.

29. 3.
  Stretnutie s riaditeľkou ZUŠ L. Stančeka,
  účasť na stretnutí rady starších,
  účasť na členskej schôdzi Základnej organizácie odbo-

rového zväzu SLOVES v KaSS.

30. 3.
  Stretnutie s dôchodcami z Necpál,
  stretnutie so zástupcami Olympijského klubu Prievidza, 

s poslancom B. Bucákom vo veci prípravy príchodu 
posolstva s olympijským ohňom LOH v Londýne 2012,

  rokovanie s hovorcom mesta o aktuálnych problémoch 
v oblasti komunikácie,

  prijatie detí spojené s besedou pri príležitosti akcie Noc 
v knižnici.

31. 3.
  Účasť na jarnom upratovaní mesta.

2. 4.
  Vedenie porady primátorky s vedúcimi zamestnancami 

mesta a mestského úradu,
  pracovné stretnutie s vedúcou odboru školstva a starost-

livosti o občana a s riaditeľkou piaristického gymnázia 
vo veci možného prenájmu ZŠ,

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

Predstavujeme
Silvia Hrnková,
poslankyňa volebného ob-
vodu č. 4

Poslankyňou mestského za-
stupiteľstva za obvod č. 4 je 
od roku 2006. Desať rokov 
pracuje ako praktická lekárka 
pre deti a dorast v zdravotnom 
stredisku Kopanice.
Narodila sa v Bojniciach. 
Základnú školu navštevova-
la na Ulici obrancov mieru, 
strednú školu vyštudovala 
na Gymnáziu V. B. Nedo-
žerského v Prievidzi, kde 
maturovala v roku l988. Vy-
sokoškolské štúdium absol-
vovala na lekárskej fakulte 
v Bratislave. Pozitívny vzťah 

k deťom ovplyvnil výber jej 
špecializačného zamerania. 
Po ukončení lekárskej fakulty 
pracovala sedem rokov na det-
skom oddelení v nemocnici 
v Bojniciach. Počas tohto 
obdobia sa venovala postgra-

duálnemu štúdiu a atestova-
la v odbore pediatria na le-
kárskej fakulte v Bratislave 
v roku 1998. Od roku 2002 
pracuje ako samostatná lekár-
ka pre deti a dorast – zmluvná 
neštátna. Žije na sídlisku Píly 
s manželom a dcérou. Voľný 
čas najradšej prežíva v prírode 
a rada cestuje.

Vízie
Každodenný kontakt s ma-
lými i veľkými obyvateľmi 
nášho mesta prinášal a priná-
ša so sebou aj nevyhnutnosť 
riešenia rôznych problémov, 
nielen zdravotných, čo ju 
priviedlo od zdravotníctva 
k poslaneckej práci. V úlohe 
poslankyne chce byť nápo-

mocná pri riešení konkrét-
nych požiadaviek obyvateľov 
v rámci volebného výboru 
Kopanice, ale i sídliska Píly, 
pri riešení problémov a požia-
daviek týkajúcich sa sociálnej 
a zdravotnej komisie. Je pred-
sedníčkou komisie starostli-
vosti o obyvateľov. „Osobitne 
sa ma dotýka životné pros-
tredie, v ktorom všetci žije-
me,“ hovorí Silvia Hrnková 
a dodáva, že jej na srdci leží 
zeleň a čistota mesta, jeho 
zveľaďovanie a skultúrňova-
nie a v neposlednom rade ži-
votné podmienky obyvateľov, 
predovšetkým rodín s deťmi.

-vrb, foto: archív MsÚ

Z denníka primátorkyZ denníka primátorky

Najčastejšie od Prievidža-
nov padajú otázky v oblas-
ti osvetlenia. Hovorili ste 
o neutešenom stave, ktorý 
ste zdedili. Čo všetko sa po-
darilo urobiť počas vášho 
pôsobenia v tejto oblasti?
Ani mňa neteší, akým spô-
sobom je mesto osvetľova-
né. Faktom ale je, že jeho
infraštruktúra je značne zane-
dbaná. Za roky, počas ktorých 
sa k jeho údržbe a obnove ne-
pristupovalo systematicky sa 
nakumuloval značný investič-
ný dlh. Verejné osvetlenie (VO) 
v meste je v súčasnosti drahé 
(energeticky náročné) a zá-
roveň nespoľahlivé s nízkou 
účinnosťou. V uplynulom roku 
sme spracovali pasportizáciu 
sústavy verejného osvetlenia. 

Z nej o. i. vyplynulo, že systém 
verejného osvetlenia je energe-
ticky predimenzovaný o 28 %. 
Z tohto dôvodu sme spracovali 
aj projekt energetickej obnovy 
systému verejného osvetlenia – 
tzv. energetickú etapu. Poten-
ciál úspor elektrickej energie 
bez obmedzovania času a roz-
sahu svietenia je, pri výmene 
neefektívnych svietidiel (asi 
polovica z celkového počtu) 
a súčasnom použití regulácie 
napätia, takmer 50 %.
Zásadným prínosom pre mesto 
však bude aj to, že celá táto 
rekonštrukcia bude realizovaná 
bez zaťaženia mestského roz-
počtu resp. bez ďalších úverov. 
Bude splácaná postupne, až 
z preukázateľne dosiahnutých 
úspor elektrickej energie. To 

znamená, že peniaze, kto-
ré dnes pokrývajú náklady 
na elektrickú energiu, pokryjú 
po realizácii projektu elektrinu 
aj splácanie samotnej investí-
cie. Tento projekt vyrieši znač-
nú časť modernizácie VO, nie 
však všetky jeho problémy. 
Zlacnením jeho prevádzky 
však vytvoríme fi nančnú re-
zervu na ďalšiu modernizá-
ciu. Každopádne je namieste 
prísľub, že pokiaľ v plánova-
nom termíne prebehne verejné 

obstarávanie, budeme už túto 
zimu svietiť vo vyššej svetelnej 
pohode a zároveň lacnejšie.

Osvetľovanie priecho-
dov pre chodcov slúži síce 
k bezpečnosti, o tom niet 
pochýb, ale obyvatelia 
často kladú otázku, či by 
sa peniaze vynaložené ta-
kýmto spôsobom nedali po-
užiť napríklad na doplnenie 
osvetlenia na uliciach, kde 
nie je vôbec.

Na  poslednom zasadnutí prievidzského mestského 

zastupiteľstva podával konateľ mestskej obchodnej 

spoločnosti Unipa, spol. s  r. o., Miroslav Procháska 

informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv 

so spoločnosťou v oblasti verejného osvetlenia a športovísk. 

Počas tohto bodu programu z pléna odznelo niekoľko 

ocenení práce a výsledkov spoločnosti za jej nového vedenia. 

Keďže aj v redakcii pravidelne prijímame od čitateľov otázky 

s touto problematikou, požiadali sme konateľa o rozhovor.

S Miroslavom Procháskom 
o práci Unipy

V minulom čísle Noviniek sme začali uverejňovať informácie o 
najväčších výdavkových položkách v rozpočte mesta Prievidza. 
Dnes pokračujeme ďalšími informáciami o výdavkoch na správu 
a údržbu verejných komunikácií, čistenie verejných priestranstiev 
a zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu.
Oprava: V minulom čísle sme publikovali titulok, ktorý mohol 
čitateľa uviesť do omylu, že všetky plánované výdavky Centra 
voľného času v roku 2012 sú fi nancované z podielových daní. 
Uvedená informácia o výdavkoch CVČ bola správna, no treba 
zdôrazniť, že nie všetky výdavky CVČ sú hradené z podielových 
daní. Medzi príjmy zabezpečujúce fi nancovanie CVČ patria aj 
príspevky od rodičov, fi nančné prostriedky zo vzdelávacích 
poukazov, príspevky zo štátneho rozpočtu, príjmy za prenájom 
priestorov a iné. Za informáciu, ktorá mohla čitateľov zmiasť, 
sa ospravedlňujeme.

-MsÚ v Prievidzi

Výdavky z rozpočtu
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Samozrejme, každé peniaze 
sa dajú použiť na rôzne úče-
ly a tých potrieb je v meste 
množstvo. Je dobre si položiť aj 
otázku, prečo je infraštruktúra 
mesta, napriek jeho zadlže-
niu, rokmi taká zanedbaná. 
Osvetlenie priechodov bola 
moja osobná iniciatíva a pova-
žujem ju stále za veľmi dobrú 
investíciu, investíciu do ochra-
ny životov a zdravia chodcov. 
Navyše, vďaka tomu, že sme ju 
realizovali vlastnými silami, 
bola cena menej ako polovič-
ná, oproti realizácii externými 
dodávateľmi. V tomto roku 
pokračujeme zatiaľ ďalšími 
štyrmi priechodmi, vďaka 
dotácii z Ministerstva vnútra 
SR, poskytnutej na základe 
nami vypracovaného projektu, 
a budeme sa uchádzať o ďalšie 
prostriedky.

V  správe sa uvádza aj 
transfer na pasportizáciu 
verejných trávnatých plôch. 
Na čo ju spoločnosť robila 
a čo to bude pre mesto zna-
menať do budúcnosti?
Na základe poverenia od mesta 
sa pripravuje spoločnosť Unipa 
na kosenie trávnatých plôch, 
ktoré sú v jeho vlastníctve. 
Pre ich identifi káciu bolo 
potrebné spracovať uvedený 
pasport, nakoľko ani tento 
mesto nemalo. Nie je preto 
možné vylúčiť, že za mestské 
peniaze boli v minulosti udr-
žiavané aj plochy, ktoré neboli 

v jeho vlastníctve. Pasportom 
sú mestské trávnaté plochy 
jednoznačne identifi kované. 
Mesto získalo o svojom ma-
jetku ucelený prehľad a ten je 
základom k jeho hospodárnej 
údržbe.

Nemenej často skloňo-
vanou otázkou sú športo-
viská. Ako už vieme, v tejto 
oblasti sa škrtalo mnoho 
fi nancií. Čo sa vám podarilo 
urobiť v tejto oblasti a aké 
sú plány? Naozaj hrozí re-
álne zatvorenie niektorého 
z nich? Alebo dokážete uro-
biť akési ozdravenie?
Za svoj najväčší úspech 
a úspech môjho tímu, v uply-
nulom roku, považujem práve 
udržanie prevádzky športovísk 
v nezmenenom rozsahu, pre-
tože reálna hrozba zatvorenia 
bola, z dôvodu výrazne zní-
ženého rozpočtu na ich pre-
vádzku, už v minulom roku. 
Rozpočet na prevádzku špor-
tovísk bol medziročne znížený 
o takmer 100-tisíc €, teda asi 
15 percent, a to pri nemalom 
medziročnom náraste cien 
energií, ktoré tvoria podstat-
nú časť ich prevádzkových 
nákladov. Ihneď po mojom 
nástupe sme razantným pre-
hodnocovaním všetkých ná-
kladov dosiahli zásadnú úsporu 
na prevádzke a zároveň zvýšili 
vlastné výnosy z ktorých sme 
pokryli chýbajúce zdroje. Spo-
kojnosťou ma napĺňa, že tieto 

opatrenia sa nijako nedotkli 
rozsahu prevádzky športovísk 
a činnosti športových klubov, 
ktoré mohli nerušene reali-
zovať tréningovú a zápasovú 
činnosť, dokonca vo väčšom 
rozsahu. Zimný štadión sme 
prevádzkovali o mesiac dlh-
šie ako v 2010 a plaváreň bola 
v prevádzke po celý rok s ešte 
rozšíreným prevádzkovým ča-
som. Na futbalovom štadióne 
sme dokonca napriek zníženiu 
rozpočtu zrealizovali výmenu 
trávnatej plochy hlavného ih-
riska. Otázny je zatiaľ tento 
rok, nakoľko rozpočet na pre-

vádzku Zimného štadiónu bol 
opäť znížený o ďalších 68-tis. € 
a toto je situácia, s ktorou sa už 
nebudeme vedieť vysporiadať 
bez dofi nancovania z rozpočtu 
mesta.

Spoplatnené parkova-
nie v centrálnej mestskej 
zóne a s tým spojené re-
zidentské karty – toto už 
malo fungovať v  praxi. 
Prečo sa tak ešte nestalo 
a kedy môžeme očakávať 
jeho spustenie? Môžete vy-
zdvihnúť dôvody, prečo 
ste pristúpili k takémuto 

modelu a čo by malo pri-
niesť obyvateľom?
Mrzí ma, že tento projekt, 
na ktorom sme pracovali už 
počas minulého roka, ešte ne-
beží. Pre zdĺhavé schvaľova-
cie konanie, žiaľ, nemohol byť 
systém spustený v plánovanom 
termíne.
O potrebe riešiť statickú dopra-
vu v centre mesta pochybuje 
snáď už iba málokto. Miesta 
na budovanie nových parkovísk 
už v centre veľa nie je a to sme 
ešte nezačali hovoriť o penia-
zoch. Predstavené riešenie je 
na Slovensku jedinečné spô-

sobom progresívneho spoplat-
nenia s výraznou preferenciou 
krátkodobého parkovania, čím 
bol dosiahnutý hlavný cieľ ce-
lého zámeru.
V systéme sú využité moderné 
technológie, (SMS, web) zá-
sadne zvyšujúce užívateľský 
komfort pre parkujúcich. SMS 
parking na platenie parkovné-
ho, web stránka www.parkova-
nieprievidza.sk na informačný 
servis o systéme a web formulár 
na evidenciu rezidentov.
Kľúčové je, že Prievidza nedala 
priestor súkromným spoloč-
nostiam na generovanie zisku, 
ktorý by z mesta odchádzal, ale 
vedenie mesta sa rozhodlo po-
veriť touto činnosťou obchodnú 
spoločnosť, ktorú mesto vlastní. 
Toto nám umožnilo nastaviť 
ceny naozaj veľmi nízko, mož-
no najnižšie z miest porovna-
teľnej veľkosti. Cieľom nie je 
vytvárať neprimeraný zisk, 
ale zabezpečiť v pracovných 
dňoch zvýšenie obrátkovosti 
súčasných parkovacích miest 
a vytlačiť z centra dlhodobé stá-
tie. Nepochybne bude prínosom 
najmä pre obyvateľov v centre, 
nakoľko dôjde k výraznému 
odľahčeniu parkovísk v obyt-
ných zónach. Súčasne predpo-
kladáme použitie vygenero-
vaného zisku na fi nancovanie 
investičných zámerov v meste, 
napríklad aj na dobudovanie 
parkovacích miest v centre.

-Katarína Vráblová, foto: autorka
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VÝSTAVY:
3. apríla – 4. mája
Peter Šoltó – Introspekcia

Výstava je sprístupne-

ná pondelok až piatok 

od 9.00 – 17.00 h

Miesto: Galéria Regionart 

RKC Prievidza

Vstupné: dospelí 0,70 €, 

deti a dôchodcovia 0,40 €

16. apríla – 18. mája
Photomontage 2010/11

Fotografi cká výstava Petra 

Čákovského.

Miesto: Sála RKC v Prievidzi

PODUJATIA:
27. apríla o 16.30 h
Klub výtvarníkov okresu 

Prievidza

Otvorené stretnutie

Miesto: RKC v Prievidzi

28. apríla o 12.00 h
Krajský detský hudobný 

festival

Krajská prehliadka det-

ských ľudových piesní, 

speváckych skupín, sólistov 

a inštrumentalistov.

Miesto: DK SNP Zem. 

Kostoľany

27. – 28. apríla
Gazdovsko-remeselnícke 

dni v Mačove

Pre  rodiny a  milovníkov 

tradícií, folklóru a domácej 

gastronómie.

Miesto: Mačov (časť Divia-

ky nad Nitricou)

Vstup voľný

28. – 29. apríla
Dni majstrov Trenčian-

skeho kraja

17. ročník festivalu ľudové-

ho umenia a remesiel.

Miesto: Hurbanovo ná-

mestie Bojnice

Narodili sa:

Adam 

Bielek

Jakub Daňo

Teodor Drozd

Radoslav Fifi lina

Matúš Filo

Sebastián Gibas

Lenka Haragová

Erin Lily Hassett

Maxim Hromek

Lukáš Kochan

Dárius Kurinec

Marek Mokriš

Simon Orechovský

Timon Pánis

Patrik Paulovič

Patrik Pažický

Zoe Petrasová

Jakub Ranostaj

Alexandra 

Schniererová

Amália Smahová

Dominika 

Súkeníková

Lucia Šimová

Amanda Šnircová

Michal Štrba

Timothy Toman

Lukáš Trčo

Tobias Turčan

Regionálne kultúrne 

centrum Prievidza

Z mestskej matriky 

od 1. do 31. marca

Prednedávnom som si pre- -

-

-

-
-

-
 

-
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KVATROFIN s.r.o.
Škarniclovská 1
909 01 Skalica
Tel.: 034/664 74 35
www.vlasovakura.sk

ZNOVA O 
RASTE VLASOV

Ráno, na druhý deň, zase ženy 
a družice nasadily mladej ne-
veste veniec a takto šla s mla-
dým zaťom v sprievode žien 
na vádzku do kostola. Potom 
v čepci čakala 
pocty a nú-
kala došlých 
radostníkom. 
Prikupenci 
nemali ná-
roku na dary, 
preto pred so-
bášom chodili 
po majetnejších 
domoch a pro-
sili „na poctivú 
krásu“. Dostali 
peniaze alebo 
potraviny.
Na svadobnom ve-
selí bývalo obradné 
„stínanie kohúta“. 
Jeden z družbov 
preobliekol sa za maš-
karu s vysokým papierovým 
klobúkom na hlave a opása-
ný šabľou. Starejší vyniesol 
na ulicu živého kohúta, vy-
hodil ho do výšky a padajú-
cemu musel družba šikovne 
odťať hlavu. Sťatého kohúta 
upiekli a bola z neho hosti-
na pre družice a družbov. 
Medzitým mladá nevesta 
pooberala pocty a každého 
darcu počastovala hriatym, 
koláčmi a podobne a každé-
mu sa odslúžila „výslužkou“, 
darom zo svadobných jedál 
a nápojov, čo si odnesú domov. 
Ostatní, riadni hostia veselia, 
pozvaní boli družbami znovu 
a zišli sa obyčajne odpolud-
nia na novú hostinu, kde im 
predložili zase hriato alebo 
víno, dve polievky a dve kaše. 
Po tejto hostine sa svadobné 
veselie skončilo.

Pohrabné zvyky
Keď chorý „štipká“ prstami 
perinu, keď púchne „mrtvi-
nou“ alebo cintorínom, keď 
mu oči zasklenejú, znamená 
to, že zomre. Znakom, že smrť 
prichádza, je buchnutie 
na okno, trieskanie dverami, 

šramot v trúbe alebo šporáku, 
trepanie truhlami atď. Nieke-
dy príde sa aj duch mrtvého 
sa odobrať. Nebohého Rohá-
ča otec sedel ešte za stolom 

pri poháriku a jeho duch 

bol sa už od známych odobrať. 
Zomrel potom zakrátko.
Akonáhle nastane smrť, za-
strie sa plátnom zrkadlo, aby 
sa duch mŕtveho nezjavoval 
a zastavia hodiny. Mrtvého 
oblečú ženy do sviatočných 
šiat, ľajblíka (bez kabáta), no-
havíc a čižiem. Potom vložia 
mrtvého do truhly, kam mu 
dajú modliacu knižku, pátrič-
ky a korheľovi aj plnú fľašu. 
Pokiaľ mrtvý ležal vystretý, 
bývalo na stole hriato a chlieb, 
čím sa prítomní chlapi čas-
továvali. Mrtvého nenechali 
ani cez noc smotného, do rána 
bdelo pri ňom najbližšie prí-
buzenstvo pri rozprávkach 
a hriatom. Cez celý čas, 
od smrti do skončenia pohra-
bu, sa v dome nekladie oheň 
a nevarí, domáci stravujú sa 
u susedov, aby sa duša mrvého 
nepopálila už na tomto svete. 
Konajú len najnutnejšie práce, 
nepracujú na poli alebo pri re-
mesle. Mrtvého navštevujú aj 
ostatní známi a pomodlia sa 
pri truhle. V deň pohrabu odo-
berú sa príbuzní od mrtvého, 
stolár pripevní vrchnák, truh-
lu vyvezú pred dom, položia 

na máre a odbavujú sa cirkev-
né obrady, pri ktorých bývalo 
prv vo zvyku spievať „odbe-
ránku“. Pohrabný sprievod 
odobral sa potom do kostola, 
kde bola omša a ofera. Z kos-
tola vyniesli truhle na cinto-
rín, kde po predpísaných ob-
radoch spustily truhlu do jamy 
a každý z príbuzných hodil 
do jamy hrudu, aby mrtvému 
bola ľahká zem.
Na tretí deň po pohrabe pri-
chádza sa mrtvý odobrať. 
Počuť buchot, po cintoríne 

chodí v noci biely baran-
ček, iní zase videli kohúta. 

Raz duša prišla v podo-
be iskierky, ktorá vošla 

pod dvermi do izby, 
z nej vyrástla celá 

postava zomre-
tej a rozprávala, 
že na druhom 
svete je veľký 
priestor, riedka 

hora, kde kaž-
dý zomretý na pni 

si musí odsedieť svoj trest. 
Mrtvá potom zavolala „Dob-
re sa maj!“ a znovu jako is-
kierka zmizla pod dvermi. 
Mrtvý sa i vtedy navracia, 
keď si pre niečo príde. Tak 
napr. jeden nebohý kázal si 
dať do truhly knižku. Keďže 
na to zabudli, chodil si po ňu 
a kričal pod oknom: „A tú 
knižku?!“ Dali ju na okno, 
vzal si ju a viac už nechodil. 
Vavro, kravský doktor, mal 
syna Lukáča, ktorý chodil tiež 
po smrti. Až pri čistení bytu 
našli dvojgrošník, o ktorom 
nevedeli. Dali ho do kostola 
a mrtvý prestal chodiť. Aj 
ináč sa verilo v strašidlá. 
Strašievalo na Sebedražskej 
ceste, kde stojí teraz kaplnka, 
v dome, kde mníšky býva-
jú, v Dlhej ulici u Jana Ne-
deljaka a Valenta Ďurjaka, 
pri Santoridesovi na môstku. 
Na mnohých miestach musel 
vysviacať kňaz a pri jednom 
prípade mu aj kňažské rúcho 
rozdriapalo.

-oď, foto: archív

(pokračovanie z čísla 21/2011)
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MsP zaznamenala

Opitá žena
Obyvateľ mesta oznámil, že na okno jeho bytu búcha nezná-
ma žena, ktorá je pod vplyvom alkoholu a nevie, kde býva. 
Hliadka MsP na mieste zistila neznámu ženu, ktorá bola zjavne 
pod vplyvom alkoholu a sedela na lavičke pri vchode do domu. 
Napriek snahe príslušníkov MsP žena odmietla uviesť svoju 
totožnosť, preto bola predvedená na MsP za účelom jej ziste-
nia. Až tu sa ukázalo, že ide o Darinu P. (1967) z Prievidze. 
Za priestupok na úseku verejného poriadku bola napomenutá.

Rušenie nočného pokoja
Podnapitý muž rušil nočný pokoj pred bytovým domom, kde 
vykrikoval a hádzal kamene do okien. Privolaná hliadka MsP 
zistila, že išlo o R. S. (1979) z Prievidze, ktorý po dôraznej 
výzve svoje nemiestne správanie ukončil. Pre jeho stav ne-
bolo možné vec prerokovať na mieste, preto bol predvolaný 
k podaniu vysvetlenia na MsP. Škodu na majetku nespôsobil, 
ale za priestupok na úseku verejného poriadku mu hrozí 
bloková pokuta.

Nájdený bicykel
Obyvateľ mesta na MsP oznámil, že v septembri 2011 tu 
nahlásil odcudzenie detského bicykla, ktorý dnes videl 
na balkóne bytového domu na Nábrežnej ulici. V prítom-
nosti hliadky MsP poškodený svoju vec spoznal a k bicyklu 
predložil aj doklady s výrobným číslom, ktoré sa zhodo-
valo s číslom na bicykli. Vec bola až do právoplatného 
rozhodnutia odňatá terajšiemu majiteľovi, ktorý ho údajne 
kúpil od neznámej osoby. Vec je v objasňovaní MsP.

-MsP v Prievidzi

Prievidza včera a dnesPrievidza včera a dnes

Foto: Ján Sabo

Foto: Katarína Vráblová

Napísala nám čitateľka Vla-
dena Teslíková, ktorá spolu 
so svojimi susedmi, bývajúci-
mi vo vchode číslo 3 na Ulici 
Daniela Krmana v Prievidzi, 
výzvu prijala. Síce nie v pred-
sviatočnú sobotu, ale do práce 
sa spoločne pustili v nedeľu. 
„Brigádu sme si určili na ne-
deľu 1. 4., lebo tento deň lep-
šie vyhovoval väčšine našich 
susedov. Slniečko svietilo, 
ale bolo chladno a troška aj 
poletovali posledné vlaňajšie 
zabudnuté vločky snehu. Ale 
nám bolo fajn. Popri hrabaní 
a zametaní sme sa zhovárali 
a deti okolo nás pobehovali, 
kreslili si kriedami na chod-
ník. Na záver sme si rozdelili 
jablkový koláč, ktorý som deň 
predtým upiekla a na zahria-
tie po štamperlíku domácej. 
Rozlúčili sme sa v dobrej 
nálade a spokojní, že sme 
niečo dobré pre náš vchod 
vykonali,“ napísala. Doplnila 
i ďalší rozmer akcie: „Budem 

rada, keď tento článok s fot-
kami uverejníte, aby aj ostatní 
ľudia videli, že brigáda sa 
dá celkom pekne spríjemniť 
a že má význam pre udržia-
vanie susedských vzťahov 
a tiež plánovanie ďalších 
prác pre skvalitnenie života 
v dome.“
Katarína Macháčková s ce-
lým vedením mesta aj touto 
cestou ďakuje všetkým oby-
vateľom, fi rmám a mestským 

spoločnostiam, ktoré sa za-
pojili do veľkého jarného 
upratovania. Každý z nich 
dopomohol k čistejšej a kraj-
šej Prievidzi. „Veľmi si váži-
me túto pomoc od každého 
z vás. Veríme, že toto nebol 
posledný projekt na zlepše-
nie životných podmienok 
v našom meste, do ktorého 
bolo zapojené také široké 
spektrum zúčastnených,“ 
zdôraznila primátorka.

Vyvážanie biologického od-
padu neustále zabezpečuje 
vo svojej réžii spoločnosť 
TEZAS. V prípade, že sa 
nachádza vo vašom okolí 
biologický odpad z jarného 
upratovania, prosíme, obráťte 
sa na zelenú linku TEZAS: 
046/5423873.

-vrb, 
foto: archív Vladeny Teslíkovej

Primátorka s  poslanca-

mi mesta Prievidze ešte 

pred veľkonočnými sviat-

kami vyzvala obyvateľov 

k  tomu, aby spoločne 

prispeli k skrášleniu okolia 

svojho bydliska, prípadne 

fi rmy. Mnohí tak urobili.

Spoločne si poupratovali

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

bola Prievidza kedysi a dnes? Niektorí pri fotografi ách zaspomínajú, iní uvidia, 

čo nemali možnosť spoznať. Ak chcete vidieť zo starej Prievidze viac, kliknite si 

na http://www.prievidza.sk/turista/fotogaleria/.
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Modelový súčasný človek je 
do značnej miery pohodlný. 
Ráno sadne do auta, o schody 
ani len nezakopne (doslova 
i obrazne), pretože sa zásadne 
vozí vo výťahu, v práci si sad-
ne za počítač, potom sa, opäť 
v aute, vyberie na nákupy 
do uličiek z regálov, ktoré sú 
programovo navrhnuté tak, 
aby ho „škrečkovanie“ stálo 
čo najmenej námahy, a ve-
čer sa s nohami vyloženými 
na taburete ponorí čo najhlbšie 
do gauča, „prepne na autopilo-
ta“ a nechá sa s pasivitou sebe 
vlastnou hypnotizovať televí-
ziou. Tento modelový človek 
robí prosto všetko pre to, aby 
sa vyhol námahe. Nehýbe sa, 
pretože pohyb a námaha sú 
preňho v podstate synonymá. 
A v tomto sa celkom zásadne 

mýli! Nie je totiž pohyb ako 
pohyb. Lopota v záhrade alebo 
„kmitanie“ v domácnosti pri-
rodzene síce vyžaduje v takej 
či onakej miere pohyb, ale 
v znamení následnej vyčerpa-
nosti, ktorá ani len náhodou 
nemá byť jeho cieľom. Preto 
by sa takýto súdobý človek 
mal pokúsiť hýbať v inom 
duchu – relaxačne, ozdravne 
a hlavne u(s)pokojujúco.

Prečo sa hýbať
Pravidelný pohyb prospie-
va celému organizmu – to 
možno brať ako len ťažko 
spochybniteľný fakt. Pozi-
tívne účinky na srdce, priaz-
nivý vplyv na hladinu tlaku 
v krvi či na odolnosť voči 
stresu a únave sú len špič-
kou pomyselného ľadovca. 

Je pomerne známe, že pri te-
lesnej záťaži sa vylučujú 
betaendorfíny a enkelafíny. 
Obidva typy hormónov sa, 
samozrejme, kladne podpisujú 
pod náladu a celkové psy-
chické rozpoloženie, zlepšu-
jú kvalitu spánku a dokonca 
blokujú bolesť. Pravidelným 
a primeraným pohybom môže 
človek výrazne spomaliť úby-
tok kostnej hmoty a chrániť 
sa tým pred osteoporózou, 
rovnako tak aj zlepšiť výživu 
tkanív kĺbov. Pri nedostat-
ku pohybu sa svaly skracujú 
a majú sklon k ochabovaniu. 
K najčastejším civilizačným 
ochoreniam patria aj rôzne 
problémy s opornou sústa-
vou, teda s chrbtom (napríklad 
skolióza). Cvičenie a posilňo-
vanie chrbtových a brušných 

svalov môže prejaveniu sa 
problémov takéhoto druhu 
zabrániť.

Ako na to
Cvičenie a pohybové aktivi-
ty si vôbec nemusíte pláno-
vať. Majte na pamäti aj to, 
že od vás nikto nechce hneď 
zázraky. Stačí, keď pomaly 
začnete, hoci aj nepravidelne, 
a pohyb sa postupne možno 
stane prirodzenou súčas-
ťou vášho životného štýlu, 
ba dokonca možno sa stane 
vašou najlepšou možnou zá-
vislosťou. Dôležité je, aby ste 
si z mnohých potenciálnych 
spôsobov, ako sa hýbať, vy-
brali ten, ktorý vám najlepšie 
vyhovuje a ktorý vás dokáže 
neomrzieť. Niekoľko nápadov, 
odporúčaní, prípadne priamo 
návod, ako na to a čo si vy-
brať, nájdete niekde na tejto 
tematickej dvojstrane.

-Janka Kršiaková

Človek nemusí byť nadšencom zdravého životného štýlu alebo nasledovateľom 

kultúrou podmieneného estetického „diktátu“ vzhľadu, aby dokázal oceniť zdravý 

pohyb či aspoň pripustiť jeho pozitívny dopad na kvalitu života. Jedným z hlavných 

dôvodov, prečo na pohyb nezanevrieť, je jeho vplyv na produkciu a uvoľňovanie 

endorfínov – hormónov šťastia, ktoré spôsobujú pocity spokojnosti.

Pohyb – zdroj 
hormónov šťastia

Krok sem, krok tam

Či sa rozhodnete prechádzať 
každý deň, alebo len raz 
do týždňa, ráno alebo večer, 
sami alebo v spoločnosti nie-
koho iného, to je len na vás. 
O tom, že sa vám partner, 
ostatní členovia rodiny či 
priatelia aj po prvotnej ne-
vôli poďakujú, takmer niet 
pochýb. Najväčšie čaro oby-
čajnej prechádzky spočíva 
v tom, že je nenútenou alter-
natívou k často agresívnym, 
ba niekedy priam násilným 
podobám pohybu.

Výhody
Prechádzanie sa má množ-
stvo výhod. Je totiž vedecky 
dokázané, že výrazne pomáha 
pri liečení depresívnych sta-
vov a splínov, samozrejme, 
za predpokladu vhodnej voľby 
miesta. Ideálne sú napríklad 
parky či prírodné zákutia 
v meste, ktoré vás naplnia 
„zelenou“ energiou. Hádam, 
netreba špeciálne zdôraz-
ňovať, že prechádzanie sa 
v obchodných centrách nie je 

najšťastnejšou cestou. Nielen-
že tým pravdepodobne utrpí 
vaša peňaženka, ale vašim 
pľúcam to neprospeje o nič 
viac, predsa len je čerstvý 
vzduch omnoho priaznivejší 
ako klimatizácia. Len pol či 
trištvrte hodina chôdze vonku 
vás osvieži viac, ako keby ste 
v akomkoľvek interiéri „po-
chodovali“ dva týždne v kuse. 
Nehovoriac už o tom, že pobyt 
vonku vás zaručene naplní 
dobrou náladou. Pozitívny 
rozmer pravidelných pre-
chádzok nespočíva iba v tom, 
že majú psychohygienické či 
možno až terapeutické účinky, 
ale aj v tom, že vedú k zlepše-
niu cirkulácie krvi, napomá-
hajú pri boji proti migrénam 
či pri prevencii pred kardio-
vaskulárnymi ochoreniami. 
Môžu zmierňovať bolesti 
pohybového ústrojenstva 
(napríklad krížov) a takmer 
určite po čase spevnia vaše 
svalstvo.

-red.

Telo ocení v  zásade každý pohyb. Nemusíte sa 

mordovať vo fitnescentre ani sa namáhať pri nepatrične 

namáhavých a zbytočne sofistikovaných cvikoch. 

Stačí, ak pred horizontálnou polohou jednoducho 

uprednostníte vertikálnu a  v  znamení zdraviu 

prospešného prístupu k životu sa vyberiete na malú 

prechádzku.
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Aby to bol vždy váš Volkswagen.
Volkswagen servis.

www.vw.sk

Bezpečnostná kontrola vozidla

apr l j n 2012

Každé ročné obdobie so sebou prináša výkyvy počasia, ktoré vplývajú nielen na vás, ale 

aj  na  vaše auto. Doprajte mu preto preventívnu prehliadku u  vášho servisného partnera.

Pri Sezónnej bezpečnostnej kontrole vozidla  skontrolujeme váš Volkswagen bod po bode 

a upozorníme vás na prípadné nedostatky.

Rezervujte si termín už dnes. Tešíme sa na Vás!

Kvalita Volkswagen

Kvalita Volkswagen Servisu

Cena s DPH

9,00 €AUTOKOMPLEXX, s.r.o.

Nedožerská cesta 46

971 01 Prievidza

0907 888 499 

046/ 512 09 20 

predaj@autokomplexx.sk 

Zábava s nordickou chôdzou Plávanie ako prevencia

Boj proti jarnej únave s jógou

Tento šport je ideálny, ak chce-
te relaxovať, nabrať kondíciu 
a svalovú hmotu alebo schud-
núť. Takisto sa odporúča na zvý-
šenie imunity pri prevencii 
ochorení. Otužovanie, ktorým 
sa podporuje obranyschopnosť 
tela, je spôsobené rozdielnou 
teplotou vody a vzduchu. Človek 
je potom menej háklivý na vý-
kyvy teplôt a odolnejší voči 
ochoreniam. Plávaním si možno 
zabezpečiť tiež správnu funk-

ciu hrudného koša. Tlak vody 
na hruď podporuje vydycho-
vanie, ktorým núti hrudníkové 
svalstvo intenzívnejšie pracovať. 
Tým sa zvyšuje pľúcna kapacita. 
Nesprávne a plytké dýchanie 
môže byť príčinou bolesti hlavy 
a krčnej chrbtice. Plávanie má 
aj ďalšie výhody. Oproti behu 
minimálne zaťažuje pohybové 
ústrojenstvo (najmä kĺby), preto 
je lepšou alternatívou pri redu-
kovaní telesnej hmotnosti.

Regenerácia
Plávanie pôsobí regeneračne aj 
na krvný obeh. Už aj samotné 
ponorenie sa do vody spôsobí 
pokles tepovej frekvencie. Vý-
hodou je horizontálna poloha 
tela, pretože sa takto uľahčuje 
návrat krvi do srdca z veľkého 
obehu, a tým je menej namáha-
né. Plusom pri plávaní je aj účin-
nejšie odvádzanie tepla z tela 
obtekajúcou vodou. Organizmus 
sa potom tak nezahrieva ako 
napríklad pri spomínanom behu.

-red.

Ak sa chcete udržať v dobrej kondícii po celý život, plávanie 

je jednou z možností. Ide o aktivitu, ktorá zapája všetky 

svaly, a tým zabezpečuje komplexný rozvoj celého tela. 

Nemýľte si ju však s kúpaním!

Pri výbere palíc uprednostni-
te skôr tie špeciálne, ktoré sú 
určené práve pre tento šport. 
Hlavný rozdiel takejto palice 
oproti tej bežnej je v efekte. 
Vyrobené sú z materiálov, kto-
ré zmierňujú tvrdé vibrácie 
pri kontakte so zemou. Tie sa 
pri bežných paliciach prenášajú 
priamo do tela. Okrem toho 
palice pre nordickú chôdzu 
majú aj originálne navrhnu-
té držadlá, pomocou ktorých 
môžete aktívne zapojiť aj hor-
nú časť tela. Ďalšou výhodou 
týchto držadiel je, že už ne-
musíte sústavne držať palice 

a zovretie môžete uvoľniť 
bez najmenšej obavy zo stra-
ty palíc.

Nenáročná výbava
Nordická chôdza nie je náročná 
na vybavenie. Potrebujete len 
vhodnú obuv a odev so špe-
ciálnymi palicami. Stačí už 
len vyraziť do terénu. Pokoj-
ne môžete otestovať turistické 
trasy, alebo prebrázdiť parky 
v meste. Výber je na vás.

Užitočné tipy
Nezabudnite sa pred chôdzou 
rozcvičiť a ponaťahovať 

svaly. Kontrolujte si rytmus 
pohybu vašich rúk i nôh a pri-
spôsobte rýchlosť chôdze 
hlavne svojim schopnostiam. 
Kráčajte v systéme pravá ruka 
a ľavá noha s rovnomernými 
pohybmi. Palice by sa mali 
paralelne pohybovať dopredu 
a dozadu blízko pri tele. Ak 
zapichnete palicu do zeme, 
držte ju pevne a ak s ňou 
hýbete smerom dozadu ne-
zabudnite otvoriť ruku. Telo 
majte vzpriamené a mierne 
naklonené dopredu. Napokon 
ostáva už len jediné – užite 
si zábavu a rýchlejšie spaľo-
vanie kalórií.

Výhody
Má výborné účinky na váš 
ubolený chrbát, posilňuje 
funkciu srdca a žíl, zrých-
ľuje frekvenciu tepu srdca, 
pomáha upraviť krvný tlak 
a cholesterol, zvyšuje vstre-
bávanie kyslíka, napomáha 
tráveniu a spaľovaniu tukov, 
znižuje záťaž kolien a ostat-
ných kĺbov.

-Janka Graňáková, foto: archív

Nenásilná, jednoduchá a hlavne zábavná. Taká je nordická chôdza, ktorú aplikujú vo Fínsku 

už od roku 1920 a v posledných rokoch zažíva svoje boom aj na Slovensku. Nie je to nič 

zložité, zvládne to aj malé dieťa. V princípe ide o rezkú chôdzu za pomoci palíc, vďaka 

ktorým rozhýbete celé telo počas roka. Nordická chôdza blahodárne pôsobí na svaly, 

chrbát, ale posilňuje aj srdce.

Ak nie ste typ na aktivity von-
ku, nebaví vás ani programo-
vý aerobik a kolektívne športy, 
prinášame vám radu v podobe 
jogy. Vyskytuje sa v rôznych 
formách. Môžete si zacvičiť jej 
klasický, meditačný, relaxačný, 
športový či až tak trochu akro-
batický variant. Nie je náročná 
na priestor a prevádzať sa dá 

hoci aj doma. Joga potrebuje 
prehĺbený dych, iba tak môžete 
dosiahnuť ten správny efekt. 
Spojte brušné, hrudné a pod-
kľúčne dýchanie v jeden plný 
jogový dych. Pokiaľ môžete, 
dýchajte len nosom.
Toto cvičenie zlepšuje prepo-
jenie centrálnej nervovej sú-
stavy s pohybovým aparátom, 

odstraňuje nedostatky v rámci 
fyzického rozvoja človeka a zá-
roveň pomáha odbúrať stres 
a zlepšuje koncentráciu. Výsled-
kom je radosť z pohybu, zlep-
šenie výkonnosti a pružnosti, 
pohyb bez obmedzení a zranení. 
Joga, v tomto prípade gravidjo-
ga, môže pomôcť aj tehotným 
mamičkám pri pôrode. Naučí 
ich správe dýchať, pracovať 
s panvovým dnom a ovládať 
svoju myseľ a koncentrovať sa.

-Bibiana Konôpková

 Ak chceme so sebou čokoľvek urobiť (zbaviť sa kíl, zlozvykov, 

emócií, starostí, stresu), jar je tým najlepším obdobím 

pre zmenu, začiatok či očistu. Príroda po zime nabrala silu 

a teraz odovzdáva energiu všade naokolo a ľudia majú chuť 

konečne niečo robiť.
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Agroporadňa

Spotrebiteľské okienko

Stravovanie na dovolenke

Odpoveď:
Záruka na spotrebný tovar 
je minimálne 24 mesiacov, 
ak predávajúci nestanoví 
ešte dlhšiu záručnú lehotu. 
Opačne to však nefunguje. 
Predávajúci si nemôže ľu-
bovoľne skracovať trvanie 
záručnej doby podľa svojej 
potreby a už vôbec ju nepo-
skytnúť, a to ani vtedy, keď 
na túto skutočnosť upozorní 
spotrebiteľa pri kúpe.

Záručné doby stanovuje § 
620 Občianskeho zákonníka, 
ktorý tiež určuje, že na žia-
dosť kupujúceho musí pre-
dajca vystaviť záručný list. 
Záručný list musí obsahovať 
meno a priezvisko, obchodné 

meno alebo názov predávajú-
ceho, jeho sídlo alebo miesto 
podnikania, obsah záruky, jej 
rozsah a podmienky, dĺžku 
záručnej doby a údaje po-
trebné na uplatnenie záruky. 
Ak záručný list obsahuje aj 
zoznam servisných opravov-
ní, prípadnú reklamáciu je 
možné uplatniť práve v nich.

Záručná doba sa vzťahuje 
aj na výrobky predávané 
vo výpredajoch či so zľa-
vou. Ak je však pri predaji 
výrobku poskytnutá zľava 
pre určitú jeho chybu, nie je 
možné výrobok pre túto chy-
bu reklamovať, ale pre inú 
áno. Z uvedeného vyplýva, 
že ak kupujete takýto výro-

bok, musíte mať na dokla-
de o kúpe uvedené, prečo 
bola zľava spotrebiteľovi 
poskytnutá.

Na tovar, ktorý dovážame 
zo zahraničia (a je úplne 
jedno z ktorého štátu), musí 
predávajúci poskytnúť zá-
ručné lehoty stanovené 
v zákonoch Slovenskej re-
publiky. To znamená, že keď 
má predávajúci uzatvorené 
obchodné zmluvy na kratšiu 
záručnú dobu (napríklad 12 
mesiacov), na spotrebný to-
var musí rozdiel vykryť sám 
alebo s dovozcom musí uza-
tvoriť dohodu so záručnou 

lehotou 24 mesiacov. Keď 
chcú zahraniční výrobcovia 
preniknúť na slovenský trh, 
musia akceptovať legislatívu 
Slovenskej republiky. Tak 
to platí aj pre slovenských 
výrobcov v iných krajinách.

Pozor si treba dať aj vtedy, 
ak predajca stanoví záruč-
nú dobu dlhšiu, než určuje 
zákon. V tomto prípade si 
môže tiež stanoviť podmien-
ky a rozsah záruky, za akých 
ju poskytuje. Znamená to, 
že ak je na vec záruka naprí-
klad päť rokov, po uplynutí 
24 mesiacov môže obmedziť 
možnosť uplatnenia reklamá-
cie (napríklad požiadavkou 
predložiť vec v originálnom 
obale, že záruka platí len 
na mechanickú časť výrobku 
a podobne).

 
-Lýdia Ondrejková, ZSS-SP Prievidza, 

msu.ondrejkova@prievidza.sk

Otázka:
Synovi som kúpila detskú hračku – pištoľ. Pri kúpe mi 
predávajúci povedal, že je to výrobok zo zahraničia, a preto 
sa naň nevzťahuje žiadna záručná lehota. Trochu som za-
váhala, ale syn naliehal, tak som mu neodolala a zaplatila 
som 23 eur, aby som mu urobila radosť. Tá však netrvala 
dlho. Po mesiaci hrania sa pištoľ zlomila. Čo teraz? 

Primátorka odpovedá

Odpoveď:
Na Ulici Mišíka č. 25 sa 
uskutoční rekonštrukcia 
plynových rozvodov. Pria-
mo nad rozvodmi rastú prá-
ve aj tieto stromy a Sloven-
ský plynárenský priemysel 
je prinútený tento výrub 
urobiť. Postupne dôjde k re-
konštrukcii celého plynové-
ho potrubia v našom meste.
Aby bola odpoveď komplex-
nejšia, pripájam skutočnosť, 
že aj mesto ide vypiľovať 
niektoré stromy, na odstrá-
nenie ktorých boli podané 
požiadavky zo strany oby-
vateľov a zároveň odborný 
referent posúdil opodstat-
nenosť ich výrubu. Niekto-
ré stromy sú už tak veľké, 

že ohrozujú okoloidúcich 
chodcov, odstavené automo-
bily alebo zasahujú do stati-
ky okolitých budov. Po ich 
odstránení budú nasadené 
nové stromčeky. Chcem Vás 
ubezpečiť, že na miestach, 
kde budú stromy vypíle-
né, sa nič stavať nebude. 
Obdobie, kedy vznikali 
po meste najrôznejšie stavby 
a „domčeky“, je za nami. 
Chápem, že niekto môže 
voči tejto činnosti namietať, 
ale na druhej strane iní ľudia 
výrub tých istých stromov 
už niekoľko rokov požadujú. 
Skrátka, nie vždy vyhoviete 
všetkým obyvateľom, ale 
pravdou ostáva, že niektoré 
stromy vypíliť musíme.

Otázka: 
Dobrý deň, prosím odpoveď na otázku: Vyše 30-ročné borovice 
označené oranžovou značkou, ktoré rastú za činžiakom č. 25 
na Ulici Mišíka, sú určené na vypílenie? Ak áno, čo „úžasné“ 
sa tam bude budovať?
Bola by veľká škoda zlikvidovať takú krásnu zeleň. Mnohí si 
ešte pamätáme boj o tieto miesta v minulom volebnom období. 
Vtedy tu mala stáť nejaká stavba. Zvíťazí zdravý rozum?
 S pozdravom, B. Námesná

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

ovedáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

Na detské časy alebo roky dávno minulé, vážení čitatelia 

a zákazníci, si každý z nás spomína s nemalou dávkou nostalgie. 

To, čo s nami kráča po celý život, sú naše sny a túžby. Okrem 

rozkvitnutej záhrady plnej vôní a zdravých plodov, túžbou 

mnohých záhradkárov je sýtozelený trávnik bez machu, burín, 

mravcov a iných škodlivých činiteľov. V našej agroporadni 

sa preto budeme nasledujúce dve vydania venovať vašim 

najčastejším otázkam, ktoré nám kladiete v predajni a poradíme 

vám, ako zakladať a ošetrovať trávnik počas vegetácie.

Váš záujem sa sústreďuje 
hlavne na typy tráv, veľkosť 
balenia, hnojenie a prípravky 
na ošetrenie trávnika proti buri-
nám. V prvom rade by ste mali 
vedieť, čo od trávnika očaká-
vate a akú plochu potrebujete 
vysiať. Poznáme asi 14 000 
druhov tráv, pričom na zakla-
danie trávnikov využívame 
v našich podmienkach asi 25 

druhov a približne 150 odrôd. 
Obľúbené sú najmä zmesi, lebo 
každý druh je citlivý na čosi 
iné. Napríklad matonoh trváci 
odoláva záťaži a častému ušlia-
paniu. Je však menej odolný 
proti suchu a nemá rád nízke 
kosenie, čo veľmi dobre znáša 
psínček výbežkatý, ktorý zas 
potrebuje dobrú starostlivosť. 
Na tú si nepotrpí kostrava. Je 

tak životaschopná, že v ne-
priaznivých podmienkach 
vytláča iné druhy. Všetky 
majú v trávniku svoje miesto 
a len vďaka ich správnemu 
pomeru si dopestujete trávnik 
podľa svojho gusta a potreby. 
Medzi najobľúbenejšie trávne 
zmesi patrí ihrisková, parková 
a lúčna. Ak máte doma svojho 
štvornohého priateľa, s ktorým 
sa radi prebehnete po trávniku, 
odporúčame ihriskovú zmes. Je 
v nej vysoký obsah matonohu 
alebo timotejky uzlatej, ktoré 
sú schopné rýchlej regenerácie. 
Pokiaľ potrebujete len zatrávniť 
určitú plochu a potešiť oko, 
siahnite po zmesi s vyšším ob-
sahom jemných druhov, ako 
je lipnica, kostrava červená či 

psinček, teda parkové zmesi. 
K úžitkovým zmesiam alebo 
zmesiam na poľnohospodársku 
výrobu patrí lúčna zmes. Je to 
stredne vysoký porast určený 
na kosenie, ktorý obsahuje nie-
koľko druhov ďatelín – ďateli-

nu plazivú, lúčnu a hybridnú. 
Do tienistých polôh vysievaj-
te zmes s vysokým podielom 
lipnice hájnej. Až vám vrás-
ky na tvári spôsobujú fľaky 
alebo prázdne miesta po zime 
a neviete si spomenúť, ktorú 
trávnu zmes ste siali, určite 

siahnite po renove. Je to ne-
poľnohospodárska trávna zmes 
určená na dosev preriednutých 
trávnikov s vyšším podielom 
matonohu. Nemenej dôležitá je 
plocha, ktorú dokážete vysiať. 
Jedno kilo trávnej zmesi vám 
postačí na cca 40m2. Počítajte 
však ešte aj s dosevom. Opti-
málny čas výsevu trávnikov je 
od začiatku apríla až do konca 
septembra. Ešte si spresníme, 
ktoré prvky sú dôležité pre tráv-
nik, a preto nezabúdame na ich 
podiel v hnojivách. Dusík je 
základný stavebný prvok, kto-
rý je potrebný pre rast trávni-
ka. Fosfor je dôležitá živina 
na tvorbu koreňového systému. 
K dispozícií by mal byť v čase 
klíčenia až po zakoreňovanie. 

Draslík posilňuje bunkové ste-
ny, teda podporuje odolnosť 
trávových listov. Trávniku ho 
poskytujeme pred koncom 
vegetačného obdobia alebo 
nedostatku vlahy. Síra je sta-
vebným materiálom bielkovín. 
Horčík je potrebný na tvorbu 
zeleného farbiva, bez ktorého 
by neprebiehala fotosyntéza.
Ako správne pripraviť pôdu 
pred výsevom trávnika, ako 
používať prípravky na jeho 
údržbu a ochranu sa, vážení 
čitatelia, dozviete v ďalšom 
vydaní.

S pozdravom a prianím krás-

nych dní, kolektív záhrad-

kárskych a chovateľských 

potrieb Agro

Stravovanie v jednotlivých 
krajinách je výrazne ovplyv-
nené miestnymi zvyklosťami, 
úrovňou, triedou a cenou uby-
tovacieho zariadenia. Množ-
stvo, sortiment jedál a časový 
harmonogram podávania stra-
vy je v plnej kompetencii hote-
la, preto veľmi záleží aj na tom, 
do akej siete ubytovacie zaria-
denie patrí, či miestnej, alebo 
zahraničnej. Vo veľkej miere 
záleží aj na tom, v akej kategó-
rii hotela sa stravujete. Čím 
vyššia kategória hotela, tým 
vyššia úroveň stravovania. 
Aj tu si však treba uvedomiť, 
že 4-hviezdičkový hotel v Tu-
nise alebo v Egypte má inú 

úroveň stravy ako 4-hviez-
dičkový hotel na Slovensku.

Rozlišujeme niekoľko 
druhov stravovania:
Raňajky: môžu byť konti-
nentálne, rozšírené, formou 
bufetu, respektíve švédskych 
stolov. Pri bufetových a švéd-
skych stoloch je výber oveľa 
väčší ako pri kontinentálnych 
raňajkách.
Polpenzia: zahŕňa raňajky 
a večere. Večere sú formou 
servírovanej stravy alebo for-
mou bufetových a švédskych 
stolov. Servírovaná strava je 
s obsluhou, väčšinou z výbe-
ru určitého počtu menu, kde 

nápoje sú za poplatok, ak nie 
je uvedené inak.
Plná penzia: súčasťou tohto 
stravovania sú okrem raňajok 
a večerí aj obedy. Tak, ako aj 
v polpenzii, aj v plnej penzii 
sú veľakrát nápoje za poplatok.
All inclusive: v preklade 
znamená ,,všetko v cene“, 
je ideálnym prostriedkom 
pre bezstarostnú dovolenku 
plnú komfortu, náklady na zá-
kladné nápoje (alkoholické 
a nealkoholické) a občerstve-
nie sú zahrnuté v cene.
Ultra all inclusive: v sebe 
zahŕňajú okrem stravovania 
formou all inclusive ešte extra 
služby. Vo vybraných hodi-
nách sú počas dňa podávané 
importované alkoholické ná-
poje a množstvo občerstvení 
ako neskoré raňajky, neskoré 
večere, zmrzlina, zvyčajne 24 
hodín denne.

Ak nie ste náročný dovolenkár, 
tak v európskych krajinách 
sa dokážete prestravovať aj 
v miestnych reštauráciách. 
V exotických krajinách by som 
tento typ stravovania určite 
neodporúčala a radšej by som 
zvolila síce nákladnejší, ale 
o to bezpečnejší typ stravova-
nia formou all inclusive. Aj tu 
však platí, že nežijeme preto, 
aby sme jedli, ale jeme preto, 
aby sme žili. Z vlastnej skú-
senosti viem, že ak je zvolený 
správny typ stravovania, tak sa 
bez problémov prestravujú aj 
nároční klienti, prípadne klien-
ti s potrebným dietetickým 
stravovaním, ako sú napríklad 
diabetici, celiatici.

-Anna Putišková, REAL travel, s. r. o.,
foto: archív

Veľa z nás sa na dovolenku teší už niekoľko mesiacov 

dopredu. Čo nám však môže znepríjemniť pobyt, sú 

žalúdočné problémy zapríčinené nesprávnym stravovaním. 

Už na začiatku pri výbere dovolenky treba klásť veľký dôraz 

na to, aký typ stravovania si zvoliť.
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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

 Už 5 rokov nie je medzi nami, ale v našich 
srdciach žije spomienkami.

Dňa 14. 4. sme si pripomenuli 5. výročie od úmrtia 
nášho drahého otca, starého a prastarého otca

Róberta Františáka.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

 Deti, vnúčatá a pravnúčatá

SPOMÍNAMEPREDAJ
   Predám stavebný pozemok 

v Ráztočne. Terénne úpravy, 
siete na hranici pozemku. Sta-
vebná elektrina, projekt domu 
zdarma. 22 € za m2. Tel.: 
0905 180 610

  Predám garáž pri YA-
ZAKI. Cena 1 800 €. Tel.: 
0908 226 759

  Predám 2-izbový byt v No-
vákoch. Je po rekonštrukcii, 
nové plastové okná. Voľný ih-
neď. Tel.: 0908 519 345

  Predám parný vysávač 
na čistenie kobercov, podláh, 
dlážky, PVC, skiel, vodného ka-
meňa, súčasťou žehlička. Cena 
dohodou. Tel.: 0907 168 068

  Kúpim Pionier-a, moped 
alebo hocijakú motorku – aj 
nepojazdnú. slape@pobox.sk, 
tel.: 0918 887 742

  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 Po-
luvsí (osobné vlastníctvo). 
Vlastné plynové kúrenie, garáž, 
pivnica, prístrešok – vyspo-
riadaný. Cena dohodou. Tel.: 
0911 546 354, 0905 166 566

  Predám pozemok v západ-
nej časti Prievidze, parcely 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 dvomi bal-
kónmi, kúpeľňa so sprchovým 
kútom, zaradený novým nábyt-
kom (kuchyňa, obývacia časť, 
spálňa). Nové elektrospotrebiče, 
dispozične riešený ako dvojiz-
bový, voľný ihneď, aj na hypoté-
ku, treba vidieť. Volať po 18.00 
hod. Tel.: 0904 817 067

  Predám dva stavebné po-
zemky s prístupovou cestou 
v krásnom prostredí v Nitrian-
skych Sučanoch. Volať po 18.00 
hod. Tel.: 0944 226 409

  Predám zachovalú rohovú 
obývaciu stenu. Cena 100 €. 
Tel.: 0904 587 648

  Predám slnečný dvojizbový 
byt s balkónom v Novákoch. 
Po rekonštrukcii. Nové plas-
tové okná, plávajúce podla-
hy, kuchynská linka. Cena 
dohodou. Tel.:0908 519 345, 
0907 575 570

  Predám vyhňu, elektróny 
205, IPU S35+PENETRÁK, 
Kočiar červenošedej farby, cena 
50 €. použité vojenské bedničky 
na šalovanie Tel.: 0905 608 315

  Predám 2 polodlhé pa-
rochne – jedna je mahagóno-
vá a druhá hnedá. Cena za obe 
25 €, prípadne dohodou. Tel.: 
0917 820 988

RÔZNE
  Kúpim dvojkolesovú ká-

ričku strednej veľkosti. Tel.: 
540 49 49, 0908 398 447

  Darujem sklenenú tkaninu 
na laminovanie člnov, lietadiel 
a áut. 60 m2. Tel.: 0908 484 212

  Dôchodkyňa ŤZP hľadá 
prácu na dohodu – dopoludnia. 
Tel.: 0904 682 191

  Poupratujem byt, rodinný 
dom, prípadne kancelárie. Do-
hoda. Tel.: 0907 303 172

  Darujem za odvoz – roz-
ťahovací gauč, detskú kovovú 
postieľku s matracom, tma-
vú skriňu a koncom apríla aj 
2 lustre – 5 svietidiel. Tel.: 
0910 220 753

  Za odvoz darujem star-
šiu sedaciu súpravu. Tel.: 
0904 643 577
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Nájdi päť rozdielov Zoznam voľných nebytových 
priestorov v objektoch v správe 

SMMPD, s. r. o.
Adresa Využitie

Podlahová 

plocha
Poznám-

ka

T. Vansovej 24 budova SMMPD,s.r.o. kancelárie 32,00 1 ks

Gorkého 1 Zdravotné stredisko kancelárie 415,44 23 ks

Gorkého 1  Zdravotné stredisko  
garáže skladové 

priestory)
76,25 dvojitá

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

Nová 4 Zdravotné stredisko kancelárie 44,00 2 ks

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

Námestie slobody 15 Dom služieb kancelária 355,40 14ks

S. Chalupku  pavilón 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 

Vystúpim z auta, rozhliadam sa 
okolo seba ale mám pocit, že tu 
som ešte nebol. Nepoznávam to 
tu. „No poďme Arči,“ panička 
preruší moje úvahy. Ale kam ide-
me? Nechápem. Ale ešte väčšmi 
sa začudujem, keď sa vyberieme 
na opačnú stranu. Vojdeme do 
jedného zo vchodov. „Kde sme?“ 
pýtam sa. Ale panička mi neod-
povedá, len otvorí dvere, ktoré sú 
pred nami a vojde dnu. Nazriem 
tam. Je to len malinká miestnosť 
a vôbec nevyzerá lákavo a tak 
nemám odvahu ísť ďalej a ustúpim 
o krok dozadu. „No poď Arčinko“ 
pobáda ma panička, „poď dnu, do 
výťahu! Alebo chceš ísť pešo?“ 
Výťah? Tak to nepoznám. Radšej 
by som šiel pešo. Ale potom si 
uvedomím, že ju v tom predsa 
nemôžem nechať samú. Musím 
sa o ňu predsa postarať. A tak sa 
rýchlo rozbehnem a skočím do 
výťahu dúfajúc, že sa nám nič ne-
stane. Dvere sa zatvoria a ja sa so 
strachom pozriem na paničku. Tá 
je však pokojná a to aj vtedy keď 
sa ten....ten výťah pohne. Celé sa 
to trasie a musím sa priznať, že sa 
trošku bojím. Našťastie za chví-
ľočku sa výťah zastaví, otvoria 
sa dvere a ja vybehnem von ako 
najrýchlejšie viem. Vedľa mňa sa 
ale otvoria ďalšie dvere. Tentokrát 
sa však za nimi objaví niekto koho 
veľmi dobre poznám. „Peťka!“ 
radostne vykríknem a rozbehnem 
sa k mojej kamarátke. „Arčinko 
ahoj!“ objíme ma a vybozkáva. 
Zrazu si ale všimnem, že je tu 
viac ľudí, ktorých poznám. Roz-
behnem sa k nim a so všetkými 
sa zvítam. Sú tu všetci, ktorých 
poznám a mám rád. Moja rodina. 
Toľko ľudí... „Arčinko poď sem. 
Arči, pozri...“ všetci sa so mnou 
chcú hrať a tak mám čo robiť aby 
som sa stíhal venovať všetkým. 
A priznám sa, že keď mi panička 
oznámi, že už musíme ísť domov, 
som dosť unavený a tak ani nepro-
testujem. So všetkými sa rozlúčim 
a teraz už bez problémov skočím 
do výťahu. 
Cestou domov premýšľam, aký 
krásny deň som prežil. Strávil som 
ho s ľuďmi, s ktorými sa nestre-
távam tak často, no ktorých mám 
veľmi rád. A cítil som sa s nimi 
veľmi dobre. Strávil som krásny 
deň s mojou rodinou.

Arčiho svet

N
PD

 0
21

7/
12

N
PD

 0
21

8/
12

CHILDREN

Colouring Book
Illustrated by: Hoss Gizelawww.helendoron.sk



13číslo 8/2012 FUTBAL

V. liga Sever

20. kolo: FC Baník Horná 

Nitra – MFK Ilava 2:0 (0:0)

Prvý polčas sa niesol v zna-

mení množstva nepreme-

nených šancí na  oboch 

stranách ihriska, keď strela 

domáceho Pastvu skončila 

na brvne. V druhom dej-

stve futbalisti pokračovali 

v zahadzovaní vyložených 

príležitostí, domáci aj hostia 

opečiatkovali žrď súperovej 

bránky. Vykúpenie pre „ba-

níkov“ priniesla až nariadená 

penalta za hru rukou hostí 

v pokutovom území. K jeho 

exekúcii sa postavil Černák 

a nekompromisne otvoril 

skóre zápasu. Na konečných 

2:0 zvýšil v 90. minúte po sa-

mostatnom úniku Frimmel.

Góly Hornej Nitry: Černák 

(11 m), Frimmel.

Zostava HN: Geráth – Ďure-

je, Krško, Pekár, Sluka, D. Bub-

lák, Černák, Bugár, Frimmel, 

Pastva, Brestovanský, str. 

Lacko, Kamdem, Petrucha.

21. kolo: Čachtice  – FC 

Baník Horná Nitra 0:1 (0:1)

Futbalisti FC Baník Horná Nit-

ra splnili v Čachticiach úlohu 

favorita, keď boli po celý zá-

pas lepším mužstvom. Jedi-

ný gól stretnutia strelil ešte 

v prvom polčase po peknej 

akcii Frimmel. Viacerým gó-

lom v domácej sieti zabrá-

nil výborný výkon brankára 

a bojovnosť mužstva Čachtíc.

Gól Hornej Nitry: Frimmel.

Zostava HN: Geráth – Kuri-

nec, Krško, Pekár, Sluka, Lac-

ko, Černák, Hanus, Frimmel, 

Pastva, Bugár, str. Bublák.

Poradie po  21. kole: 1. 

Horná Nitra 53 b, 2. Trenč. 

Teplice 42 b, 3. Malá Čausa 

39, 4. Zem. Kostoľany 36 b, 5. 

Podolie 36 b, 6. Šimonovany 

35 b, 7. Veľké Uherce 31 b, 

8. Kamenec 31 b, 9. Horná 

Poruba 29 b, 10. Ľuborča 27 

b, 11. Cigeľ 26 b , 12. St. Turá 

25 b, 13. Ladce 23 b , 14. Ilava 

18 b, 15. Čachtice 13 b, 16. 

Tuchyňa 6 b.

Baníci opäť 

nezaváhali

Starší dorast „A“
Bývalý kapitán prievidzské-
ho prvoligového mužstva 
Roman Slaný má pod tak-
tovkou starších dorasten-
cov „A“ FC Baník Horná 
Nitra. V družstve pôsobia 
hráči narodení v rokoch 
1993 až 1995. Momentál-
ne na súpiske fi guruje až 
37 futbalistov, ktorí však 
hrávajú aj za „B“ a „C“ tím 
starších dorastencov. Tréner 
pôsobí pri tejto vekovej ka-
tegórii dva a pol roka. Tak 
isto, ako mladší dorast, aj 
toto družstvo bolo po fú-
zii klubov a zmene názvu 
preradené do tretej ligy. Po-
stup späť do druhej ligy sa 
však podaril hneď na prvý 
pokus. Momentálne sa tím 
nachádza na desiatom mies-
te v tabuľke – na deviatu 
Nitru stráca iba dva body. 
„V druhej lige je kvalita 
družstiev omnoho vyššia 
ako v tretej lige. Pred sezó-
nou sa hovorilo, že by sme 
mali hrať o stred tabuľky, 
čo sa nám zatiaľ aj darí na-
pĺňať. Po odohraných dvoch 
tretinách súťaže treba po-
vedať, že na viac momen-
tálne nemáme. Družstvo 
je konsolidované, tréningy 
chlapci berú zodpovedne, 
takže v tomto smere mu-
sím vyjadriť spokojnosť. 
Pri ďalšej koncepčnej práci 
môžeme v budúcnosti po-
mýšľať aj na vyššie priečky 
v tabuľke,“ povedal Roman 
Slaný. „Silnou stránkou 
tímu je kolektívne poňatie 

hry a, naopak, ako slabina 
sa javí ofenzíva a zakon-
čenie, pretože náš najlepší 
strelec Patrik Brestovanský 
bol preradený do „A“ tímu 
mužov. V mládežníckych 
kategóriách je stále na čom 
pracovať a tréneri sa tak-
tiež musia vyrovnať s ne-
ustálym pohybom hráčov 
do iných vekových kategó-
rii,“ dodal Roman Slaný.

Mladší dorast „A“
Pod vedením Jána Adam-
čeka sa pripravujú futba-
listi mladšieho dorastu „A“. 
Tréner pracuje pri tomto 
tíme už skoro štyri roky. 
Družstvo tvorí 26 chlapcov 
narodených v rokoch 1995 
a 1996, sedem hráčov na-
rodených v roku 1995 však 
posilnilo družstvo staršie-
ho dorastu pre jarnú časť. 
Po sezóne strávenej v tre-
tej lige sa tím opäť vrátil 
do druhej najvyššej súťa-
že. „V tretej lige sme boli 
suverénnym družstvom, 
na čom mal nemalú záslu-
hu kvalitný ročník hráčov 
narodených v roku 1995. 
Za celú sezónu sme prehrali 
iba jeden zápas a skončili 
sme prví s vysoko aktívnym 
skóre 97:4,“ povedal Ján 
Adamček. Pred týmto roč-
níkom súťaže bol cieľ tímu 
stanovený na miesta okolo 
stredu tabuľky. A ten sa aj 
darí plniť, keďže sa mlad-
ší dorastenci, ako nováčik 
druhej ligy, momentálne 
nachádzajú na ôsmom mies-

te. „Po konsolidácii tímu 
by sme budúci rok chceli 
mútiť vodu na špici tabuľ-
ky a zabojovať o postup 
do prvej ligy. Všetko sa robí 
pre to, aby mládežnícky 
futbal v klube napredoval. 
Na hornej Nitre sa stále ro-
dili talentovaní futbalisti, 

takže nemám obavy o bu-
dúcnosť nášho tímu,“ dodal 
kouč mladších dorastencov. 
Tréner môže stavať na ko-
lektívnom výkone a kombi-
načnom futbale, ktorý druž-
stvo produkuje. Výsledky 
tímu nestoja a nepadajú len 
na výkonoch jednotlivcov. 

„Treba však ešte popraco-
vať na psychike družstva. 
Chlapci rýchlo padnú dole 
po niekoľkých nepriazni-
vých výsledkoch, ale sú 
ešte mladí a majú svoj čas,“ 
zhrnul tréner Ján Adamček.
 

-Jozef Fábrik, foto: autor

Futbalový klub Baník Horná Nitra netvorí len družstvo 

mužov, ale má aj širokú mládežnícku základňu. Od staršieho 

dorastu až po prípravku klub zastrešuje desať tímov 

nádejných futbalistov. Mladší dorastenci „A“ a starší 

dorastenci „A“ tvoria dvojičku a zhodne bojujú v druhej lige.

Dorastenecké futbalové 
nádeje FC Baník

Starší dorast „A“: Alsharabi, Jantoška – Mikinič, Sokol, Síkela, Kôstka, Petráš, Uhlár, Dekan, Brestovanský, Strelka, 
Belanec, Matuškovič, Bobok, Turančík, Xia, Pavkeje, Ležovič.

Mladší dorast „A“: Bolfík, Lacko – Baláž, Paulík, Duchoň, Halmeš, Oškrobaný, Gaži, Búry, Tham, Rovňák, Smidka, Tóth, 
Kaďara, Petrucha, Mlynarčík, Gróf, Burza.
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Extraliga
Biliardisti BK Kanianka 

odohrali ďalší zápas ex-

traligy. V priamom súboji 

o druhé miesto v tabuľ-

ke v domácom prostredí 

veľmi nešťastne podľahli 

tímu BK Sheeps Bratisla-

va. Najbližšie nastúpia 

v Martine, ktorý na tre-

tiu Kanianku „dobie-

dza“ zo štvrtého miesta 

v poradí.

BK Kanianka – BK She-

eps Bratislava 4:5, hra č. 

8 2:1, hra č. 9 1:2 a hra č. 

10 1:2. Za Kanianku hrali 

Peter Leitman (získal 2 

body), Tomáš Krovina (1 

bod) a Roman Čertík (1 

bod).

Žiaci a žiačky 1. Judo klu-

bu Prievidza sa zúčastnili 

na Veľkonočnom turnaji 

v  Uherskom Hradišti. 

V  nabitej konkurencii 

si počínali veľmi dobre 

a domov si priniesli štyri 

strieborné a jednu bron-

zovú medailu. Najväčší 

úspech zaznamenal Ma-

rián Flimel, ktorý bojoval 

až v dvoch hmotnostných 

kategóriách do  42 kg 

a do 46 kg a v oboch obsa-

dil zhodne druhé miesto. 

V kategórii mini dievčatá 

do 28 kg získala striebro 

Júlia Švecová a  druhú 

priečku obsadil Matúš 

Kaštier za starších žiakov 

do 38 kg. Jakub Halenár si 

v kategórii starších žiakov 

do 73 kg po snaživom vý-

kone vybojoval bronzovú 

medailu.

Zápasníci ZK Baník Prie-

vidza sa zúčastnili na maj-

strovstvách Slovenska ka-

detov vo voľnom štýle. 

V Snine sa pasovalo se-

demdesiatštyri preteká-

rov a prievidzský klub re-

prezentovali štyria borci. 

Naši zápasníci tentokrát 

nedosiahli na medailové 

priečky, ale keďže budú 

v tejto vekovej kategórii 

pôsobiť ešte dva roky, tak 

môžu stavať na získaných 

skúsenostiach. Patrik Pe-

kár obsadil štvrté miesto 

v hmotnostnej kategó-

rii do 85 kg, Erik Vincze 

skončil piaty v kategórii 

do  63 kg, Jozef Bugoš 

obsadil siedmu priečku 

v  hmotnosti do  58 kg 

a Martin Bukovský skončil 

ôsmy v kategórii do 58 kg.

Biliard

Džudo

Zápasenie

Tridsaťosemročný Milan Ba-
rényi z Pravenca sa nedávno 
vrátil z afrického Kamerunu. 
Už po piatykrát bol zdolá-
vať horúce cesty na čiernom 
kontinente. Usporiadatelia 
tento rok pripravili oseme-
tapové cestné preteky Sve-
tového pohára kategórie 2. 2. 
Barényimu sa v Kamerune 
už tradične darí, v roku 2009 
skončil na druhom mieste 
v konečnom hodnotení tých-
to pretekov. O rok neskôr 
sa stal dokonca celkovým 
víťazom Okolo Kamerunu. 
Na štarte sa tento raz pred-
stavilo šesťdesiatštyri cyk-
listov a medzi nimi aj šestica 
Slovákov, ktorá vystupovala 
pod hlavičkou Výber regió-
nu Slovenska. Najúspešnejší 
z nich bol práve Milan Baré-
nyi, ktorý obsadil konečné 
piate miesto.

Nemilosrdná horúčava
„Prvé etapy pretekov sa ko-
najú na severe krajiny, kde 
denné teploty dosahujú až 
47 stupňov. Tým, že tam 
prídeme z chladného pro-
stredia zimnej Európy, sú 
pre nás tieto preteky extrém-
ne náročné. Našťastie, prvá 

etapa sa išla len v uliciach 
mesta, kde sa dalo schovať 
v tieni budov. Takže ten šok 
zo zmeny klímy nebol až 
taký veľký. Výsledky úvod-
nej etapy sa do súťaže ani 
nepočítali, skôr sa to bralo 
ako rozjazdenie a aklimati-
zácia. Druhá polovica pre-
tekov sa odohráva na juhu 
krajiny, kam sme sa presunu-
li vo vojenských lietadlách 
na prepravu pechoty. Tam 
už k nám teploty boli milo-
srdnejšie a nedosahovali ani 
40 stupňov,“ povedal s úsme-
vom na tvári o pretekoch 
Milan Barényi. V jednotli-
vých etapách sa pravidelne 
umiestňoval v prvej desiat-
ke, keď sa mu dvakrát ušla 
zemiaková medaila za štvrté 
miesto, raz skončil tretí a raz 
zvíťazil.

Zelený dres špurtéra
Najviac sa mu darilo v zá-
verečnej ôsmej etape, keď 
v uliciach hlavného mesta 
Yaoundé prešpurtoval všet-
kých súperov. Víťazným fi -
nišom zároveň získal dôleži-
té body do bodovacej súťaže 
špurtérov a získal zelené 
tričko pre najlepšieho špurté-

ra celých pretekov. „Preteká-
ri zbierajú body za aktivitu 
počas pretekov. Bodované sú 
rýchlostné prémie v rámci 
etapy a taktiež záverečné 
umiestnenie v etape. Víťaz-
stvom v špurte záverečnej 
etapy som získal rozhodujú-
ce body na získanie zeleného 
trička pre najaktívnejšieho 
pretekára,“ prezradil Milan 
Barényi.

Stále niečo nové
V priebehu pretekov sa cyk-
listi nevyhli ani rôznym 
prekvapivým a zaujímavým 
situáciám. „Tak ako po iné 
roky, boli občas problémy 
s ubytovaním, napríklad, 
keď vám v hoteli nefunguje 
elektrika a netečie voda. Pre-
suny na štart etapy prebiehali 
v prepchatých autobusoch, 
v ktorých sme sa tlačili aj 

dve hodiny v 50-stupňových 
horúčavách. A to isté bolo aj 
po skončení etapy, čo nás, 
jazdcov, vyčerpávalo ešte 
viac ako samotné preteky. Ja 
som tam už síce bol piatykrát, 
ale stále sa nájde niečo, čo 
človeka prekvapí,“ zhrnul 
na záver Milan Barényi.

-Jozef Fábrik, foto: M. B.

Milan Barényi, jazdec KCK Trek Oslany, sa zúčastnil 

na cyklistických etapových pretekoch Okolo Kamerunu. 

V náročných podmienkach sa mu na tomto podujatí darilo 

a obsadil celkové piate miesto.

Barényi najlepším špurtérom v Kamerune

Milan Barényi na stupni víťazov.

Handlovská športová hala 
prichýlila slovenských in-
terkrosárov na posledné 
kolo Slovenskej Porfi x ligy. 
Šesť družstiev odohralo svoje 
posledné zápasy v základnej 
časti, ktoré rozhodli o násled-
nom nasadení tímov do play-
-off. „Tento ročník ligy bol 
jednoznačne najvyrovnanejší, 
do posledného zápasu nebolo 
jasné konečné poradie v ta-
buľke. Aj preto je veľmi ťažké 
tipovať, ako dopadne fi nálový 
turnaj,“ zhodnotil základnú 
časť šéf slovenského inter-
krosu Ivan Šturcel.
Priamo do semifi nále postúpil 
víťaz základnej časti a obhaj-
ca majstrovského titulu druž-
stvo Sibírski tigri Prievidza 
a druhý tím tabuľky Choré 
vrany z Vrbového. Ich súpe-
ri vzídu zo štvrťfi nálových 
dvojíc, ktoré tvoria družstvá 
Pampúch – LC Hammers 
a IKP Býci – Maďarsko. „Fi-
nálový turnaj sa uskutoční 

v nedeľu 29. apríla v City 
aréne v Prievidzi. Rád by 
som preto pozval fanúšikov 
a divákov na vyvrcholenie 
súťaže. Prvý zápas play-off 
sa začína o 9.00 hod. a turnaj 
vyvrcholí fi nálovým duelom 

od 16.30 hod. Vstup na toto 
podujatie je voľný a každý di-
vák je srdečne vítaný,“ dodal 
Ivan Šturcel.

-Jozef Fábrik, foto: Ivan Šturcel

V Športovej hale v Handlo-

vej vyvrcholila základná časť 

štvrtého ročníka Slovenskej 

Porfi x ligy v interkrose. Až 

posledné kolo dalo odpo-

vede o konečnom poradí 

v tabuľke a následnom na-

sadení tímov do play-off .

Finálový turnaj rozhodne o medailách

Už po piatykrát organizoval 
ŠK Fitness Free Prievidza 
v spolupráci s mestom Prie-
vidza celoslovenskú súťaž 
Fitness cup. „Detský fi tnes 
je šport, v ktorom dominuje 
akrobacia, gymnastika, silové 
a obťažné prvky a tanec. V pr-
vom kole pretekári prezento-
vali súťažnú zostavu v dĺžke 
jeden a pol minúty a v druhom 
kole sa hodnotila prezentácia 
postavy, tzv. pózovanie,“ pri-
blížila systém súťaže jedna 
z tréneriek domáceho klubu 
Jana Klečáneková. Na palu-
bovke City arény sa predstavilo 
osemdesiatdva súťažiacich detí 
a mládeže zo siedmich klu-
bov Slovenska. Dievčatá sa 

predstavili v piatich vekových 
kategóriách a chlapci v jednej 
zmiešanej kategórii. V súťaži 
sa nestratili ani zverenkyne 
tréneriek Jany Klečáneko-
vej a Jeleny Meleščenkovej 
z prievidzského ŠK Fitness 
Free klubu. Dominovali najmä 
v kategórii dievčat 8 – 9 rokov, 
v ktorej zvíťazila Anna Hep-
nerová a druhá skončila Gréta 
Pročková. Medailový úspech 
zaznamenala aj Barbora Husá-
rová za tretie miesto v kategórii 
14 – 15 rokov. Táto súťaž bola 
taktiež kvalifi káciou na maj-
strovstvá Slovenska, ktoré sa 
uskutočnia v máji vo Zvolene.

-Jozef Fábrik, foto: autor

V prievidzskej City aréne sa uskutočnil detský Fitness cup 2012. 

V šiestich súťažných kategóriách sa predstavilo osemdesiatdva 

pretekárov. Medzi nimi aj deväť nádejí z Prievidze.

Mladé talenty súťažili

Víťazná Anna Hepnerová (s pohárom).
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Extraliga mužov
Basketbalisti BC Prievidza 

si v semifi nále extraligy 

poradili s Nitrou. Vedenia 

2:1 v sérii sa ujali výhrou 

na  domácej palubovke 

a víťazstvom v Nitre spe-

čatili svoj postup do fi nále. 

Po dlhých šestnástich ro-

koch tak opäť hrajú o zlaté 

medaily. V ceste za ligo-

vým titulom im stojí MBK 

Komárno, ktoré využilo 

v prvom fi nálovom súboji 

výhodu domáceho ihriska. 

Po výhre o šesť bodov sa 

ujalo vedenia vo fi nálovej 

sérii 1:0.

Semifi nále play-off 
BC Prievidza  – Nitra 

73:59 (35:35), najlepší 

strelci BC: Phillips 25, Li-

vas 11, Godbold 10. Stav 

série 2:1 pre BC.

Nitra  – BC Prievidza 

74:87 (31:43), najlepší 

strelci BC: Livas 19, Davis 

17, Phillips, Pelle a God-

bold po 15. Konečný stav 

série 3:1 pre BC.

Finále extraligy
Komárno – BC Prievidza 

83:77 (44:45), najlepší 

strelci BC: Pelle 16, God-

bold a Davis po 12. Stav 

série 1:0 pre Komárno.

Extraliga muži
Novácki „chemici“ vstúpili 

do semifi nálovej série pro-

ti Hornets Košice. V prvom 

zápase v domácom bazé-

ne tesne podľahli favorito-

vi z východu. V druhom 

zápase v Košiciach taktiež 

ťahali za  kratší koniec 

a budú hrať o bronzové 

medaily.

Semifi nále play-off 
KVP NCHZ Nováky  – 

ČH Hornets Košice 6:7 

(3:1,1:3,1:2,1:1), góly NCHZ: 

Baláž 3, Bielik 2, Tkáč 1.

ČH Hornets Košice  – 

KVP NCHZ Nováky 

11:8 (2:2,2:3,4:0,3:3), góly 

NCHZ: Baláž a  T. Bielik 

po 3, M. Tkáč 2. Konečný 

stav série 8:0 pre Košice.

Basketbal 
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Aj v tejto sezóne budú členo-
via klubu TK Tenis Centrum 
Bojnice zápoliť na viacerých 
frontoch. Najmladšia je ka-
tegória Hľadáme tenisových 
olympionikov (HTO) a tvo-
ria ju deti do desať rokov. 
Sú to štvorčlenné družstvá 
chlapcov a dievčat. V regi-
onálnych majstrovstvách sa 
v I. triede predstavia tímy 
mladších žiakov a žiačok, 
v II. triede hrajú starší žiaci 
a v III. triede budú bojovať 

staršie žiačky „A“ a „B“ 
a družstvo mužov „B“.
Družstvo mužov „A“ sa pred-
staví v 1. tenisovej lige a svo-
je zápasy odohrá v nasledov-
ných termínoch: 28. 4. Draci 
Matúškovo „B“ – Bojnice, 
5. 5. Bojnice – Tatran Prešov, 
26. 5. TKM Tlmače – Bojni-
ce, 2 .6. Bojnice – TK Levice, 
9. 6. Ekonom Bratislava – 
Bojnice, 16. 6. Bojnice – TK 
Fi Poprad, 30. 6. Dixon Ban. 
Bystrica – Bojnice.

Všetky domáce zápasy začí-
najú o 9.00 hod. na kurtoch 
pri Unipharme. Podľa sú-
ťažného poriadku sa zápasy 
družstiev mužov, staršieho 
žiactva a HTO hrajú v sobo-
tu, zápasy mladšieho žiactva 
v nedeľu. TK Tenis Centrum 
Bojnice chce pozvať všetkých 
priaznivcov tenisu, aby prišli 
povzbudiť ich družstvá, hlav-
ne však družstvo mužov „A“, 
bojujúce o zotrvanie v 1. lige, 
ktorú si tak ťažko vybojovalo.

-Jozef Fábrik

Tenisti TK Tenis Centrum Bojnice budú mať v ročníku 2012 

bohaté zastúpenie v súťažiach družstiev.

Tenisti pred novou sezónou

Málokto by pred začiatkom 
tohto ročníka súťaže vsadil 
na BC Prievidza deravý groš. 
Mužstvo zložené doslova 
na poslednú chvíľu prevaž-
ne z legionárov bolo veľkou 
neznámou nielen pre súperov, 
ale aj pre domácich fanúšikov. 
V priebehu sezóny sa však tím 
skonsolidoval a do posledné-
ho kola bojoval o prvú priečku 
v tabuľke. „Všetci vieme ako 
sa táto sezóna začínala a ne-
bolo to jednoduché. Prišiel 
síce mladý, ale za to skúsený 
tréner, ktorý na základe svo-
jich skúsenosti a kontaktov 
poskladal vyvážené mužstvo. 
Chalani si, ako sa hovorí, sad-
li, v tíme funguje tá správna 
chémia a tvoria dobrú partiu 
nielen na ihrisku. Ako plus by 
som označil, že v osobe Phil-
lipsa sme našli prirodzeného 
lídra tímu, ktorého rešpektujú 
všetci hráči a je pravou rukou 
trénera na ihrisku,“ priblížil 
prezident klubu BC Prievidza 
Maroš Pavlenda.

Mentálna sila
V play-off si BC zvolil najťaž-
šiu možnú cestu, keď najprv 
vyradil obhajcu titulu z Le-
víc. V semifi nále si poradil aj 
s korunným princom minulej 
sezóny z Nitry. „Po výbornej 
základnej časti sme ukázali 
našu mentálnu silu, keď sme 
otočili nepriaznivo sa vyví-

jajúcu sériu proti Leviciam. 
A taktiež v semifi nále pro-
ti Nitre, keď na nás skúšali 
nefér taktiku s cudzineckou 
políciou,“ povedal Maroš 
Pavlenda.

Boj o zlato
Vo fi nále extraligy bojujú „ba-
níci“ proti víťazovi základnej 
časti z Komárna. Po šestnás-
tich rokoch tak opäť vedia ako 
chutí boj o ligový primát. „Čo 
sa týka fi nále, tak očakávam 
veľmi ťažké a vyrovnané 
zápasy. Komárno má svoju 
kvalitu a malo dostatok času 
pripraviť sa na fi nále. V osobe 
trénera majú výborného stra-
téga, tak uvidíme, čo na nás 
vytiahnu. My sme predse-
zónne očakávania ďaleko 
prekročili, ale keď už sme 
vo fi nále, tak sa nechceme 
uspokojiť s druhým miestom. 
Času na oddych a regeneráciu 
síl bolo menej, ale výbornú 
prácu v tomto smere odvá-
dza masér mužstva a fyzio-
terapeutka Stanka Gogová, 
ktorým chcem touto cestou 
poďakovať. Verím, že našich 
výborných fanúšikov vo fi ná-
le nesklameme a nesmierne im 
za celý klub ďakujem za ich 
fantastickú podporu počas 
celej sezóny,“ dodal na záver 
prezident klubu.

-Jozef Fábrik

To, o čom sa pred sezónou nikomu ani len nesnívalo, sa 

stalo skutočnosťou. Basketbalisti hrajúci za BC Prievidza 

dokázali v podstate malý zázrak. Pod vedením mladého 

holandského trénera Johana Roijakkersa prešli sitom 

play-off  a dokráčali až do fi nále basketbalovej extraligy.

BC vo fi nále extraligy

Na Námestie slobody v Prie-
vidzi dorazila v piatok 13. 
apríla pochodeň s olympij-
ským ohňom, ktorá putuje 
po celom Slovensku pod zá-
štitou Slovenského olympij-
ského výboru. Na námestí 
bežcov s pochodňou privítali 
zástupcovia mesta Prievidze, 
členovia Olympijského klu-
bu Prievidze a množstvo detí 
z okolitých základných škôl. 
„Dnes sme prijali posolstvo 
k blížiacim sa hrám tridsia-
tej olympiády v Londýne. 
Posolstvo znamená spája-
nie všetkých ľudí a národov 

na celom svete. Myšlienkou 
tejto udalosti je priblížiť 
mládeži idey olympionizmu, 
aby mali záujem o šport a ve-
novali sa mu,“ povedal pred-
seda Olympijského klubu 

Prievidze Vladimír Revic-
ký. Následne sa bežci s po-
chodňou presunuli do obce 
Kanianka, ktorá ako jediná 
obec v prievidzskom okrese 
mala tú česť hostiť výpravu 
s olympijskou pochodňou. 
Starosta obce Ivor Husár ju 
privítal rýdzo slovensky, a to 
chlebom a soľou. „Sme len 
jedna z dvoch obcí na Slo-
vensku, ktoré majú možnosť 
privítať poslov s olympij-
skou pochodňou. V rámci 
tohto posolstva sme pripra-
vili malý kultúrny program 
a športové ukážky našej mlá-
deže. Je to obrovská česť 
pre obec, že prvýkrát v jej 
histórii k nám zavítal jeden 
zo symbolov olympiády,“ 
povedal Ivor Husár. Hry 
30. olympiády v Londýne 
slávnostne otvoria 27. júla.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Na  hornú Nitru zavítala 

pri príležitosti blížiacich sa 

olympijských hier v Londý-

ne pochodeň s olympijským 

ohňom. Zastavila sa v mes-

tách hornonitrianskeho re-

giónu a taktiež v Kanianke.

Posolstvo k olympijským hrám 

Olympijskú pochodeň prebral viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina.

V Kanianke privítali poslov chlebom a soľou.

Vodné pólo
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LÚŠTITE KRÍŽOVKU A VYHRAJTE!
novinky16 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte na koreš-
pondenčnom lístku s nalepeným kupónom 
do 4. 5. 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 vita-
mínový balíček v hodnote 20 €.

Výhercami krížovky z č. 6 sa stali: Antó-
nia Štanclová, Prievidza; Eva Drličková, 
Prievidza; Blažena Vrtíková, Poluvsie. 
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.

4. mája 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 
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