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Kulturista 
s bronzom
Prievidžan Peter Čecho dosiahol svoj 
životný úspech a vo svojej hmotnostnej 
kategórii obsadil tretiu priečku 
na majstrovstvách Slovenska.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 3

Kalamajka 
v Prievidzi
Deň Európy si v pondelok 7. mája 
na Námestí slobody v Prievidzi 
pripomenieme netradičným spôsobom – 
ľudovým tancom kalamajka.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 2

Unikátny 
projekt
Nepočujúca Lucia si otvorila netradičnú 
kaviareň, jedinú svojho druhu na Slovensku, 
v ktorej bude komunikácia prebiehať 
prostredníctvom dotykových monitorov.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 4

Anjel 
na známke
Motívom na známke nášho mesta sa stal 
anjel z priečelia hlavného oltára Kostola 
Najsvätejšej Trojice Nanebovzatia Panny 
Márie.
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Zlato v rukách hráčov 
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Úrad otvorený aj v sobotu
Pokladňa mesta sídliaca v budove Mestského úradu v Prievidzi 
bude v období od 28. apríla do 9. júna otvorená aj v sobotu 
v čase od 8.00 do 11.30 h. Dôvodom rozšírenia pracovných 
hodín na niektorých oddeleniach mestského úradu je reali-
zovanie platobných daňových výmerov. Počas sobôt bude 
verejnosti sprístupnená pokladňa mestského úradu, miesto 
prvého kontaktu, kde bude môcť zaplatiť daň z nehnuteľnosti 
a poplatok za komunálny odpad. K vybaveniu platby v po-
kladni mesta  je nevyhnutné, aby obyvatelia a podnikatelia 
predložili mestom doručené Rozhodnutie o vyrubení dane 
z nehnuteľnosti, resp. poplatku za komunálny odpad.

Poslanci rokovali
Každý posledný utorok v mesiaci tradične patrí rokovaniu 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. V aprílovom 
programe fi gurovalo niekoľko závažných tém. Hlasovaním 
– 19 poslancov za, dvaja proti a jeden poslanec sa hlasovania 
zdržal – sa ukončil proces vyradenia III. Základnej školy 
na Ulici S. Chalupku zo siete škôl. Táto bola uznesením 
101/2012 zrušená.
Podľa záväzných návratiek od zákonných zástupcov žiakov 
zrušenej školy prechádza do I. Základnej školy na Ulici S. 
Chalupku 275 žiakov a 27 žiakov na základe želania rodičov 
bude pokračovať v plnení školskej dochádzky v iných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Zachová sa 
tiež otvorenie nultého ročníka a pokračovanie športových 
tried. I. Základná škola na Ulici S. Chalupku by tak mala 
mať v budúcom školskom roku 705 žiakov. Športové triedy 
presunú do priestorov I. ZŠ ako ucelené kolektívy a budú 
pokračovať vo vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu 
zameraného na basketbal, ľadový hokej a plávanie.

Rozpočet a iné opatrenia
V rámci I. úpravy rozpočtu bola schválená zmena rozpočtu 
mesta Prievidza na rok 2012. Internou smernicou IS 69 
poslanci prijali Pravidlá pre predaj bytov a nebytových 
priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievidza 
oprávneným fyzickým a právnickým osobám. Nové pra-
vidlá prijali aj v oblasti predaja pozemkov v priemyselnej 
zóne. Ďalej boli zmenené a doplnené existujúce všeobecne 
záväzné nariadenia:
- dodatok č. 1 k VZN č. 104/2009, ktorým sa stanovujú 

školské obvody v meste Prievidza,
- dodatok č. 1.VZN č.120/2011 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej 
školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného 
na území mesta Prievidza pre rok 2012,

- doplnok č. 6 k VZN č. 20/1994 o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov.

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 
29. mája. 

Trhoviská otvorené
Trhoviská sú obľúbeným miestom nákupov mnohých ľudí 
aj napriek tomu, že nakupujú stále viac v nákupných stre-
diskách a supermarketoch. Najčerstvejšie ovocie a zeleninu 
stále nájdete práve na trhoviskách. S príchodom jari sú opäť 
otvorené, nezabudnite si na nich nakúpiť aj vy.
Na území mesta sú povolené štyri trhoviská. V centre je 
Trhovisko na Hviezdoslavovej ul., ktoré bolo slávnostne 
opäť otvorené v júli 2011. Správcom trhoviska je Správa 
majetku mesta Prievidza, s. r. o. Na sídlisku Píly je Trhovis-
ko na Trhovej ulici. Jeho správcom je TEZAS, spol. s r. o., 
Prievidza. Obyvatelia si tiež môžu nakúpiť na Trhovisku 
na Ulici J. M. Hurbana, ktorého správcom je Správa majetku 
mesta Prievidza, s. r. o. Občanom je k dispozícii aj súkromné 
Trhovisko pod orechom na Ulici Za depom, ktorého správcom 
je Viera Bohušová.
Najrušnejším časom na trhoviskách sú sobotné dopoludnia. 
V soboty je prevádzkový čas trhovísk od 6.00 do 14.00 hod. 
Trhoviská sú však otvorené aj počas týždňa.

-vrb

krátke správykrátke správy

Ide o netradičný a jedi-
ný projekt takéhoto typu 
na Slovensku. Prvá kaviareň 
v Európe s podobným záme-
rom bola otvorená zhruba 
pred dvoma rokmi v Plzni. 
Týmto projektom sa inšpi-
rovala aj nepočujúca maji-
teľka prievidzskej kaviarne 
U šálky Lucia Ďurkovičová.

Luciin príbeh
Lucka ako bábätko postup-
ne džavotala a začala roz-
právať prvé slová tak, ako 
ostatné zdravé deti. Keď 
mala jeden a pol roka, zača-
la chodiť do jasieľ. Krátko 
po nástupe sestričky upo-
zornili matku, že dievčatko 
v jasliach nerozpráva. Mama 
ako učiteľka materskej školy 
najprv spolu s personálom 
jasieľ skonštatovali, že je 
to asi prejav adaptácie. Po-
tom ale postrehli, že Lucka 
doma rozpráva čoraz menej a 
prestáva reagovať na za-
volanie. Neváhali, ihneď 
navštívili odborníka, ktorý 
skonštatoval obojstrannú sko-
ro hluchotu. Rodičia hľadali 
ďalších špecialistov i za hra-
nicami. Keďže mala už Lucka 
v tom čase poškodený ušný 
nerv, nepomohlo nič.

Žiacke časy
V troch rokoch začala chodiť 
najprv do internátnej mater-
skej a neskôr základnej ško-
ly v Kremnici. Boli to časy 
odlúčenia, na ktoré matka 
nerada spomína. Týždne, 
kedy každý víkend trávila 
v spoločnosti rodiny, ušiel 
veľmi rýchlo. V škole sa Lucii 
darilo. Aj keď postupne sa 
museli popasovať s ďalšími 
rôznymi problémami, šikanu 
nevynímajúc, vyriešili ich. 
Pred ukončením základnej 
školy triedna učiteľka rodi-
čom odporučila, aby pouva-
žovali nad možnosťou ďal-

šieho štúdia v klasickej škole. 
Vyučila sa za kaderníčku 
na Združenej strednej škole 
obchodu a služieb v Prievidzi. 
Po ukončení štúdia sa však 
Lucka kaderníctvu nevenuje, 
keďže má kožné problémy, 
ktoré sa jej začali prejavovať 
už počas praxe. Potom asi tri 
roky pracovala ako operátorka 
kamerového systému v Mest-
skej polícii v Prievidzi, neskôr 
sa zamestnala ako organi-
začná pracovníčka na prípra-
vách deafolympiády sluchovo 
postihnutých, ktorá skončila 
fi askom nielen pre športov-
cov, ale aj pre zamestnan-

cov. Zostala registrovaná ako 
nezamestnaná.

Našli riešenie
Sluchovo postihnutí ľudia 
sú jedna z najviac znevý-
hodnených skupín na trhu 
práce. Nevyznajú sa v spleti 
zákonov, lebo majú problémy 
s porozumením čítania. O to 
ťažšie je pre nich pustiť sa 
do vlastného podnikania. 
Lucia spoločne s mamou 
a jej nevlastným otcom hľa-
dali preto riešenie, ako ju 
postaviť opäť na nohy. Vtedy 
sa dozvedeli o unikátnom 
a európsky jedinečnom type 
kaviarne v Plzni, kam sa vy-
brali na skusy. Po návrate, aj 
napriek tomu, že si uvedo-
movali zložitosť situácie, si 
povedali, že dcére pomôžu 
zriadiť takýto netradičný 
typ kaviarne, v ktorej bude 
komunikácia prebiehať 
prostredníctvom dotykových 
monitorov. Na nich bude 
menu ponúkané hosťom aj 
v posunkovom jazyku. A tak 
sa to nakoniec po dvoch ro-
koch podarilo. Na otvorení 
kaviarne sa zúčastnili nielen 
predstavitelia mesta, ale aj 
ďalších inštitúcií a tiež ľudia, 
ktorí nezaváhali prospešnú 
vec podporiť.

-vrb, foto: autorka

V Prievidzi vznikol unikátny projekt. V pondelok 23. apríla si otvorila nepočujúca obyvateľka 

Lucia kaviareň – jedinú svojho druhu na Slovensku. Prevádzka je zároveň chránenou 

dielňou a obsluhujú v nej tri nepočujúce čašníčky. Pri jej otvorení zaspieval Miro Jaroš.

Kaviareň, v ktorej sa hovorí aj rukami

Dnes teda prinášame kompletnú 
informáciu, koľko peňazí ročne 
mesto investuje do prevádzky 
CVČ Spektrum? Je to 370-tisíc 
eur, tak, ako to bolo uvedené 
v Novinkách v rubrike Kam 
idú vaše dane?

Mesto má v rozpočte na rok 
2012 schválené výdavky 
na CVČ k 23. 3. 2012 vrátane 
RO č. 1, 2, 3 a uznesením MsZ 

schválených 370-tisíc eur. Toľ-
ko stojí CVČ.

V súvislosti so šírením sa rôz-
nych fám, kde nechýba ani 
jedna o pláne zrušiť CVČ, 
musíme povedať, že nie je 
pravdivá.
„Objavené informácie o zru-
šení CVČ – ani o myšlienke 
zrušiť CVČ – nepochádzajú 

od vedenia mesta, nepokladá-
me ich za relevantné. Radnica, 
naopak, hľadá možnosti ďal-
šieho rozšírenia aktivít CVČ,“ 
vysvetlil hovorca mesta Mi-
chal Ďureje.

-MsÚ v Prievidzi

V minulom vydaní Noviniek bolo uverejnené ospravedlnenie 

za nevhodný titulok ohľadne uvedenia fi nancovania 

Centra voľného času Spektrum v Prievidzi (CVČ). Na túto 

skutočnosť reagovali viacerí prostredníctvom sociálnej 

siete a ďalších médií.

Ako sa fi nancuje centrum voľného času

Prvok č. 4 Centrum voľného času  370 347 370 347

  Bežné výdavky spolu  370 347 370 347

09.5.0.2.  Centrum voľného času  370 347 370 347

 610  Mzdy 119 191 119 191

 620  Odvody 41 955 41 955

 630  Tovary a služby 202 084 202 084

 600  „Ekorok s Nestlé Slovensko, s. r. o.“ 0 0

 640  Transfery – odchodné, odstupné 7 117 7 117

  Kapitálové výdavky spolu:  0 0

09.5.0.2.  Centrum voľného času  0 0

 700  Kapitálové výdavky 0 0

Každá z ôsmich zúčastnených 
škôl postavila z papierových 
obalov, PET fl iaš, tetrapakov 
či iných materiálov časť mesta, 
ktorú si vyžrebovala. Víťa-
zom sa stala ZŠ na Rastisla-
vovej ulici. V piatok 20. apríla 
si mohli pozrieť obyvatelia 
Prievidze v rámci galaprogra-
mu ku Dňu Zeme na Námestí 
slobody v Prievidzi ekomesto, 
ale aj ďalšie netradičné diela 
z odpadu. Cieľom podujatia 

je predovšetkým prehĺbenie 
záujmu detí i celej verejnosti 
o problematiku životného pro-
stredia v miestnej komunite. 
Spoločnosť Nestlé Slovensko 
tradične podporila vzdelávací 
program tentoraz sumou 7 000 
eur. Predstavitelia Prievidze, 
Nestlé a žiaci zúčastnených 
škôl, vyhodnotili a ocenili 
najlepšie školy a jednotlivcov. 
V rámci aktivít si deti upra-
tali školské areály, zhotovili 

netradičné diela z odpadu, 
nacvičili vystúpenia ekoka-
raoke a o týchto aktivitách 
informovali aj na internete. 
Do Ekoroku sa zapojilo asi 
3 500 detí, ktoré spolu vy-
zbierali 128 707 kg papiera. 
V zbere papiera zvíťazila ZŠ 
na Ulici energetikov s vyzbie-
ranými takmer 70 kg papiera 

na žiaka. Informovala o tom 
Božena Gatialová, riaditeľka 
Centra voľného času Spektrum 
v Prievidzi. Spracovaním jed-
nej tony zberového papiera sa 
ušetria približne tri tony dre-
va. Prievidzské deti teda vy-
zbieraním 128 707 kg papiera 
ušetrili okolo 386 ton dreva, 
ktoré by sa muselo vyťažiť 
a použiť na výrobu buničiny. 
Tento objem predstavuje 90 
dospelých ihličnatých stromov 
vo veku 60 až 80 rokov.

-vrb, foto: autorka

Počas deviateho ročníka akcie Ekorok s Nestlé vytvorili žiaci 

prievidzských škôl z rôznych odpadových materiálov ekomesto.

Z odpadu vytvorili ekomesto
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Často kritizovaným problémom 
zo strany Prievidžanov na ve-
denie mesta bolo v minulosti 
nedostatočné kosenie trávnatých 
plôch počas roka. Mesto si túto 
službu objednávalo od spo-
ločnosti TEZAS a z hľadiska 
potrebného objemu fi nancií si 
nemohlo dovoliť kosiť viac ako 
dva až tri razy. Suma 270-tisíc 
eur, ktorú počas minulého roka 
na kosenie použili, bude pod-
ľa predpokladov v súčasnosti 
stačiť až na päť kosieb. Ako 
pri slávnostnom odovzdávaní 
mechanizmov pripomenula 
primátorka, ide predovšetkým 
o zvýšenie počtu reálnych kosieb 
a rovnako ich skvalitnenie.
Unipa, spol. s r. o., nakúpila 
prostredníctvom verejného ob-
starávania šesť kosačiek. „Pô-
vodné predpoklady nákladov 
na obstaranie techniky na ko-

senie boli vo výške takmer 
80-tisíc eur. Verejným obstará-
vaním sme dosiahli ich zníženie 
na 60 453,“ povedal Miroslav 
Procháska, konateľ spoločnosti 
Unipa. Pripomenul, že nakúpená 
technika vyhovuje moderným 
štandardom, pretože už v krátkej 
dobe bude povinnosť používať 
na úpravu verejnej zelene kosač-
ky, ktoré zároveň trávu mulčujú. 
To znamená, že odpadávajú aj 
potrebné ďalšie náklady na od-
voz a likvidáciu odpadu. Nao-
pak, drobné kúsky sa rozptýlia 
pomedzi porast, ktorý hnoja, čím 
tráva rastie do výšky pomalšie 
a vytvára hustejší porast. Navy-
še, po skončení sezóny sa mecha-
nizmy dajú použiť na zber lístia, 
odhŕňanie snehu či posypávanie.

-vrb, foto: autorka

Vedenie mesta Prievidza rozhodlo, že pravidelnú kosbu 

trávnatých plôch si už nebude objednávať. Kosiť bude 

mestská spoločnosť Unipa, spol. s r. o., ktorá pre tento 

účel nakúpila nové kosačky.

Jarné kosenie začalo

„Naším zámerom je oslava 
Dňa Európy ľudovým tancom 
z hornej Nitry, kalamajkou, 
ktorý sa naučí každý v priebe-
hu niekoľkých minút. Cieľom 
tohto tanečného podujatia bude 
vytvorenie rekordu v počte 
tanečníkov kalamajky na jed-
nom verejnom priestranstve,“ 
hovorí Stanislav Malega z Ob-
chodnej akadémie v Prievidzi.

Vytvoria rekord
Akcia tancujpd.eu 2012 sa 
uskutoční na Námestí slobody 
a bude doplnená sprievodnými 
aktivitami. Tanečníci sa v pon-
delok 7. mája začnú na Námestí 
slobody schádzať od 9.30 hod. 
Po otvorení a nácviku tanca 
je o 11.00 hod. naplánované 
fi nále, kedy sa pokúsia o vy-
tvorenie rekordu.
Na podujatí sa zúčastnia aj 
sčítací komisári pre slovenské 
rekordy, ktorí majú ofi ciálne 
overiť počet tanečníkov zapo-
jených do vytvorenia rekordu. 
V súčasnosti už organizátori 
evidujú viac ako 1 400 pri-
hlásených účastníkov zo zá-
kladných a stredných škôl, 
denných centier, CVČ a iných 
organizácií.

Ďalší záujemcovia, ktorí chcú 
pomôcť pri tvorbe tohto rekor-
du a chcú byť jeho súčasťou, sa 
môžu registrovať na e-mailo-
vej adrese smeskoleab@gmail.
com. Registrácia však nie je 
povinná – do tvorby rekordu sa 
budú môcť zapojiť aj náhodní 
okoloidúci.

Vo  farbách Európskej 
únie
Tanečník kalamajky by mal 
mať ľubovoľný doplnok ob-
lečenia, napríklad čelenku, 
šatku, kravatu, tričko alebo 
okuliare vo farbách Európskej 
únie – páni modrý doplnok, 

dámy žltý. Podrobnejšie in-
formácie a videá k nácviku 
sú k dispozícii na www.kala-
majka.tk a na stránke http://
tancujpdeu.webnode.sk/.
Medzi sprievodné aktivity pat-
ria Európske solárne dni, súťaž 
o najkrajší plagát k podujatiu 
a rôzne iné súťaže – napríklad 
aj o najoriginálnejšie oblečenú 
skupinu a triedu, o najpočet-
nejšie zastúpenú triedu alebo 
najmladšieho a najstaršieho 
účastníka.
Hlavným organizátorom 
nevšedného podujatia je 
Obchodná akadémia v Prie-
vidzi, ako spoluorganizátori sa 

na podujatí podieľajú aj mesto 
Prievidza, Kultúrne a spolo-
čenské stredisko v Prievidzi, 
Regionálne kultúrne centrum 
v Prievidzi, Centrum voľného 
času Spektrum a Informačné 
centrum mladých v Prievidzi. 
Nad podujatím prevzali záštitu 
JUDr. Katarína Macháčková, 
primátorka mesta Prievidza 
a Mgr. Ľubomír Vida, riaditeľ 
obchodnej akadémie a posla-
nec prievidzského mestského 
zastupiteľstva.

Čo je kalamajka?
Kalamajka je párový tanec 
podobný strofi ckým polkám. 
Vyznačuje sa pomerne pev-
nou tanečno-hudobnou väz-
bou. Sprievodom je 8-taktová 
pieseň v dvojštvrťovom takte 
a tempe. Tanečníci opakujú 
príznačný motív s podupmi 
a príklepmi nôh v rytme a ten 
striedajú s vírením páru pol-
kou. Na Slovensku sa tanec 
stal obľúbeným najmä v okolí 
Senice a neskôr sa vytratil. 
V českom prostredí to bol 
obľúbený tanec v 19. storočí. 
Pôvodne išlo o kolesový tanec. 
V regióne horná Nitra a Turiec 
sa opäť objavil po výskume 
na Podpolianskych folkórnych 
slávnostiach v Detve v roku 
1993.

-Alojz Vlčko, foto: archív

Deň Európy si v pondelok 7. mája na Námestí slobody v Prievidzi pripomenieme 

netradičným spôsobom. Žiaci a učitelia Obchodnej akadémie v Prievidzi v spolupráci 

s partnermi pripravili projekt pod názvom – tancujPD.eu 2012. Širokú verejnosť pozývajú 

zatancovať si ľudový tanec kalamajka.

Prievidzu roztancuje kalamajka
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3. 4.
  Účasť na Fóre detí a mládeže v Centre voľného času,
  porada garantov jednotlivých politík Transparent-

ného mesta,
  porada vedenia mesta.

4. 4.
  Porada vedenia mesta,
  rokovanie vo veci výstavby parkovacích miest na Uli-

ci M. Rázusa,
  stretnutie so štatutárom organizácie Sociálna šan-

ca a rokovanie o možnosti rekonštrukcie knižnice 
na sídlisku Sever,

  stretnutie s poslankyňou H. Dadíkovou a riaditeľkou 
KaSS P. Štefánikovou za účelom prípravy kultúrnych 
aktivít na mesiac apríl,

  účasť a kladenie vencov pri príležistosti 67. výročia 
oslobodenia mesta Prievidza,

  stretnutie s poslancom VO č. 3 M. Bugárom na tému 
aktuálnych problémov VO.

5. 4.
  Stretnutie s vedúcou odboru územného plánovania, 

stavebného poriadku, výstavby a ŽP ohľadom riešenia 
aktuálnych problémov v odbore,

  stretnutie s organizátorom basketbalového kempu,
  konzultácia so študentkou VŠ o diplomovej práci,
  rokovanie s vedúcim ekonomického odboru o fi nan-

covaní športovísk v meste.

6. 4. – 9. 4.
  Veľkonočné sviatky.

10. 4. – 13. 4.
  Riadna dovolenka.

16. 4.
  Prehodnotenie pripravovaných majetkovo-právnych 

prevodov predkladaných na MsZ 24. 4. 2012 so za-
mestnankyňou právnej kancelárie,

  stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčast-
nilo 7 obyvateľov mesta Prievidza,

  stretnutie s obyvateľmi mesta IV. volebného 
obvodu – Kopanice.

17. 4.
  Vedenie rokovania MsR.

18. 4.
  Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti In 

Media, s. r. o., a rokovanie o možnosti spolupráce 
a podpory pri organizovaní Prievidzských mest-
ských dní,

  stretnutie s riaditeľom zariadenia pre seniorov a rie-
šenie parkovania verejnosti v areáli zariadenia,

  pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti UNI-
PA, spol. s r. o., k príprave jarného kosenia v meste 
Prievidza,

  stretnutie s architektom mesta k strategickým zá-
merom v meste Prievidza,

  stretnutie s miestnym podnikateľom a rokovanie 
o probléme vzhľadu námestia v súvislosti so zastre-
šením letných terás na Námestí slobody.

19. 4.
  Pracovná cesta do Bratislavy – rokovanie s pred-

sedníčkou Štatistického úradu SR k problému počtu 
obyvateľov v meste Prievidza a pracovné stretnutie 
na MDVaRR SR zamerané na možnosti dotácie 
na infraštruktúru a na výstavbu budúcich nájomných 
bytov v meste Prievidza.

20. 4.
  Účasť na podujatí k vyhodnoteniu Ekoroku na Ná-

mestí slobody v rámci projektu Ekorok s Nestlé 
Slovensko, s. r. o., 2011/2012,

  rokovanie so zástupcom spoločnosti TEZAS, s. r. o., 
o možnostiach ďalšej spolupráce medzi spoločnosťou 
a mestom,

  stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnili 
4 obyvatelia mesta Prievidza.

Predstavujeme
Michal Dobiaš,
poslanec za volebný obvod č. 4

Narodil sa v Handlovej. Celý 
svoj život prežil v Prievidzi, 
a preto ho ako obyvateľa Prie-
vidze zaujíma všetko o živote 
a rozvoji mesta v rôznych jeho 
oblastiach. Počúvanie rečí 
o tom, ako sa nič nedá urobiť 
bez toho, aby sme to najprv 
skúsili, prebudilo jeho záujem 
o veci okolo nás. Medzi priority 
práce, ako sa sám vyjadril, pat-
rili a patria nasledovné oblasti.

Podpora práce s deťmi 
a mládežou
Keďže sám som mladý človek, 
život a problémy mladých ľudí 
sa ma bezprostredne dotýkajú. 
Záleží mi na tom, aby mladí 
ľudia mali k svojmu mestu 
pozitívny vzťah. Som auto-
rom koncepcie práce s deťmi 
a mládežou v meste Prievidza 

na roky 2008 – 2014. V rámci 
tohto plánu vytvárame dôstojné 
podmienky na činnosť Centra 
voľného času Spektrum Prie-
vidza a podporu participácie 
detí a mládeže na živote mesta.

Zachovanie a tvorba lep-
ších podmienok pre život
S cieľom zachovať verejnú ze-
leň v meste sa nám na základe 
mojej iniciatívy podarilo v roku 
2006 namiesto polyfunkčného 
objektu, ktorý mal vyrásť na ze-
lenej ploche medzi lekárňou 

na sídlisku Kopanice a vnút-
roblokmi panelových domov 
na Ulici energetikov, vybudovať 
parkovú lokalitu s preliezačka-
mi pre deti. Podobne som sa 
zasadil aj o zachránenie loka-
lity známej Prievidžanom ako 
Čerešňový sad. 

Odhaľovanie histórie sta-
rej Prievidze
Mojím koníčkom je zbieranie 
a kompletizácia pohľadníc, 
listín a rôznych dokumentov 
týkajúcich sa histórie Prievidze. 
Podieľal som sa na tvorbe pro-
jektu Zlatá prievidzská cesta 
a na vydaní brožúry Cesty 
do minulosti Prievidze, kto-
rá slúži ako učebná pomôcka 
pre žiakov prievidzských zá-
kladných škôl. Naše mesto je 
mimoriadne bohaté na svoju 
históriu, o ktorej je dobré infor-
movať širokú verejnosť. Chcel 
by som aj touto cestou požiadať 
obyvateľov mesta, že ak majú 

akékoľvek zo spomínaných his-
torických dokumentov mesta, 
nech ma kontaktujú.

Mojím poslaneckým, ale i ľud-
ským cieľom je byť aktívnym 
spolutvorcom modernej Prie-
vidze. Chcem sa aj naďalej 
venovať nielen spomínaným 
témam, ale chcem aktivizovať 
mladých ľudí k záujmu o veci 
verejné, chcem byť nápomoc-
ný pri objavovaní všetkého, 
čo môže naše mesto a jeho 
obyvateľov posunúť smerom 
k pozitívnej premene. Chcem 
verejným spôsobom prostred-
níctvom dialógu o problémoch 
nášho mesta s jeho obyvateľmi 
poukazovať na nedostatky a na-
vrhovať riešenia v prospech 
plnohodnotného a spokojného 
života v našej Prievidzi.
Môj e-mail: michal@icm.sk
Mobil: 0905 509 764

-vrb, foto: archív MsÚ

Z denníka primátorkyZ denníka primátorky

Zaujímavá myšlienka, ako 
sme sa dozvedeli od autora 
koncepčného výtvarného 
návrhu a rytca, akademické-
ho maliara, päťdesiatjeden-
ročného Rudolfa Cigánika 
z Handlovej, sa zrodila asi 
pred desiatimi rokmi. Spo-
ločne so známym prievidz-
ským fi latelistom Jaroslavom 
Šimom hľadali vhodný mo-
tív pre známku tohto mesta. 
Napokon rozhodnutie padlo, 
že motív bude cirkevný 
a bude zobrazovať anjela 
z priečelia hlavného oltára 
tamojšieho kostola Najsvä-
tejšej Trojice Nanebovzatia 
Panny Márie. Slávnostná 
inaugurácia poštovej známky 
bola v piaristickom kostole. 
Omšu celebroval páter Juraj 
Ďurmek. Žiaľ, slávnostného 
inauguračného laudátia sa 
zberateľ Šimo nedožil. Fi-

latelista v roku 2011 náhle 
zomrel.

Ekonomika rozhoduje
„Trikrát sme prerábali návrh 
známky,“ povedal Cigánik 
a pokračoval, „emisia ‚Kul-
túrne dedičstvo Slovenska‘ 
bola daná v rámci prezen-
tácie jednej z najkrajších 
barokových stavieb v ume-
leckom ponímaní prievidz-
ského piaristického kostola. 

Aj preto nesie v sebe tento 
dizajn. Jedinečnosť zúb-
kovanej krásy bola v tom, 
že som ju robil klasickou 
technikou – oceľorytinou.“ 
Na otázku, prečo permanent-
ne Slovenská pošta presadzu-
je v rámci výroby známky 
počítačovú grafi ku, Rudolf 
Cigánik dlho premýšľať 
nemusel a jedným dychom 
konštatoval: „Kompetentní 
hovoria, aby sa zohľadnilo 
ekonomické hľadisko, znížili 
náklady známok. V tomto 
prípade použitie techniky 
oceľorytiny je lacnejšie ako 
ofset. Známky vytvorené 
rytcom pri väčšom náklade 
sú lacnejšie ako vyrobené 
ofsetovou tlačou.“ Z hľadiska 
hodnotového a výtvarného 
pohľadu, podľa Cigánika, je 
tento postup tradičný. Málo 
krajín v Európe v súčasnosti 
používa klasickú oceľoryti-
nu ako dominantný postup 
výroby poštových známok.
Dizajn zúbkovanej krásy – 
známky realizovali R. Cigá-
nik s P. Augustovičom. Poš-

tová známka mesta Prievidza 
má rozmery 22 x 26,5 mili-
metra. Jej nominálna hod-
nota je 0,80 eura. Známku 
nákladom 2 milióny kusov 
vytlačila Poštová tlačiareň 
cenín v Prahe.

Ďalšie plány
Rudolf Cigánik má v tomto 
roku niekoľko umeleckých 
a výtvarných zámerov: 
„V známkovej tvorbe sústre-
dím výtvarné úsilie na tému 
umenie na známke v diele 
Viery Žilinčanovej (1932 – 
2008), významnej slovenskej 
maliarky, ktorá by sa tento 
rok bola dožila osemdesiat 
rokov. Ďalším umeleckým 
okruhom, ktorý budem vý-
tvarne riešiť, je slávna bitka 
pri Rozhanovciach medzi 
Omodejovcami a Karolom 
Robertom (1312).“ Ako ďalej 
doplnil, malo by to byť ar-
šíkové riešenie a v pláne má 
ešte niekoľko zaujímavých 
aktivít.

-Alexander Cibula, foto: A. C.

Centrum hornej Nitry, päťdesiattisícové okresné mesto 

Prievidza, má vo svojom erbe anjela držiaceho v ruke kríž. 

Ide o anjela, ktorý je na poštovej známke z prievidzského 

piaristického kostola, ktorú vydala v rámci tohtoročnej 

emisie Slovenská pošta.

Prievidza má v erbe i na známke anjela

Je preto potrebné odovzdať 
odpad osobne s udaním úda-
jov o mene a bydlisku oby-
vateľa. Odpad je zakázané 
ponechať voľne položený 
na mieste zberu.

Nebezpečný odpad je taký 
odpad, ktorý je škodlivi-
nou, alebo ktorý svojimi 
vlastnosťami je alebo môže 
byť nebezpečný pre zdravie 
obyvateľstva alebo životné 
prostredie.

Nebezpečné látky 
zbierané z komunál-
neho odpadu:
- obaly obsahujúce nebezpeč-

né látky,
- absorbenty, fi ltračné ma-

teriály vrátane olejových 
fi ltrov, handry na čistenie, 
ochranné odevy konta-
minované nebezpečnými 
látkami,

- rozpúšťadlá, kyseliny, zá-
sady, fotochemické látky, 
pesticídy,

- žiarivky a iný odpad obsa-
hujúci ortuť,

- vyradené zariadenia ob-
sahujúce chlórfl uórované 
uhľovodíky

- oleje a tuky iné ako jedlé,
- farby, tlačiarenské farby, 

lepidlá a živice obsahujúce 
nebezpečné látky,

- detergenty obsahujúce ne-
bezpečné látky,

- cytotoxické a cytostatické 
liečivá,

- batérie a akumulátory,
- vyradené elektrické a elek-

tronické zariadenia obsa-
hujúce nebezpečné látky,

- drevo obsahujúce nebez-
pečné látky.

Ostatné zbierané odpady:
- opotrebované pneumatiky,
- jedlé oleje a tuky,
- farby, tlačiarenské farby, le-

pidlá a živice a iné,
- detergenty a iné,
- cytotoxické a cytostatické 

liečivá a iné,
- batérie a akumulátory a iné,
- vyradené elektrické a elektro-

nické zariadenia a iné.

Určité druhy nebezpečných 
látok z komunálneho odpadu 
je možné odovzdať aj v zber-
nom dvore spoločnosti TEZAS, 
spol. s r. o., na Garážovej ulici, 
druh odpadu konzultujte na tel. 
č.: 54 22 811, 54 22 220.

Zber nebezpečných látok z komunálneho odpadu je v meste 

Prievidza realizovaný ako mobilný zber priamo od oby-

vateľov a vykonáva ho zberová spoločnosť Detox, s. r. o., 

Banská Bystrica.

Zber nebezpečného odpadu
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Váš autorizovaný servis a predajca vozidiel ŠKODA:

046/ 512 09 20
0905 270 959
predaj@autokomplexx.sk 

AUTOKOMPLEXX, s.r.o.
Nedožerská cesta 46
971 01 Prievidza

Nový model ŠKODA Citigo ponúka oveľa viac, ako si myslíte. Okrem veľkorysého priestoru vás prekvapí multifunkčným displejom 
Move&Fun alebo funkciou automatického zastavenia pred prekážkou – City Safe Drive. Objavte nekonečné možnosti najnovšieho 
modelu značky ŠKODA v cene už od 7 390 €. Pri využití značkového financovania navyše s bonusom 400 €.
Príďte sa o tom presvedčiť k najbližšiemu autorizovanému predajcovi značky ŠKODA.
www.skoda-auto.sk

Nová ŠKODA Citigo
Viac ako si myslíte

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Citigo: 4,1 – 4,7 l/100 km, 96 – 108 g/km. Ilustračné foto.

Primátorka odpovedá

Odpoveď:
Vážený pán Mokrý,
ďakujem za upozornenie 
na čiernu skládku a za záu-
jem o verejné dianie v našom  
meste. V tomto prípade ide 
o čiernu skládku pri Traťovej 
ulici. Na porade odboru územ-
ného plánovania, stavebného 
poriadku, výstavby a životné-
ho prostredia mestského úradu 
bola zadaná úloha na likvidá-
ciu tejto skládky. Rovnako 
bola zaslaná fotodokumen-
tácia spolu s požiadavkou 
na spoločnosť TEZAS, s. r. o., 
a samotné práce na odstrá-
není skládky už prebiehajú. 
Problém s tvorením skládky 
je dlhoročný. Tieto pozemky 

patria železniciam a pri rieše-
ní cez obvodný úrad životného 
prostredia sme už viackrát 
museli zabezpečiť vyčiste-
nie týchto pozemkov, pretože 
vinníci sa nenašli a odpad je 
komunálny.  Do konca týždňa 
by mala byť plocha uprataná. 

Otázka: 
Vážená pani primátorka,
občas cestujem vlakom od Nitrianskeho Pravna do Prievidze. 
Od hlavného priecestia pri kruhovom objazde až po garáže 
na Žabníku sa nachádza vedľa koľajníc neskutočné smetisko – 
umývadlá, pneumatiky, stolička, vankúše... Keďže takto víta 
ľudí z pravňanskej doliny mesto Prievidza, rozhodol som sa 
upozorniť Vás na tento problém. 
 S pozdravom, J. Mokrý

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

ovedá
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17. – 19. mája od 8.00 h do 19.00 h 

Ulička ľudových remesiel 

17. – 19. mája od 10.00 h do 16.00 h 

Prechádzky históriou
Účinkujú: DFS Malý Vtáčnik, FS Vtáčnik 

Senior, Divadlo A a Divadlo SHANTI, o. z.

Doba otvorenia stánkov počas príleži-

tostného trhu

17. – 19. mája

Stánky od 8.00 h do 19.00 h

Občerstvenie od 8.00 h do 22.00 h

Program

18. mája
16.00 h slávnostné otvorenie Prievidzských 

mestských dní primátorkou mesta

16.30 h školský orchester ZUŠ Ladislava 

Stančeka Prievidza so svojimi sólistami

17.45 h Big band Slovakia Bojnice

19.00 h prezentácia SZUŠ Xoana Prievidza

20.00 h spevácke trio LA GIOIA

21.00 h vystúpenie TK Fantastic ELKO 

Prievidza

21.30 h video disco show DJ Caggy

24.00 h koniec piatkového programu

19. mája
10.00 h DFS Malý Vtáčnik Prievidza s hos-

ťami DFS Jánošíček – Brno a DFS Světlo-

vánek – Bojkovice (CZ)

15.00 h hudobná skupina Personic

16.00 h hudobná skupina Čoloband

17.00 h hudobná skupina Ježibaba

18.00 h hudobná skupina Golem

19.00 h hudobná skupina 2 + 2 kusy

20.00 h René Lacko & Downtown band

21.00 h hudobná skupina Mango Molas 

Bratislava

22.00 h Latino disco noc a DJ Mathias, 

Xoana a Barmanská show Jantár club 

1.00 h koniec sobotňajšieho programu

20. mája
Farský kostol sv. Bartolomeja, Prievidza 

o 19.00 h

Koncert Kvarteta Jána Strmenského 

s  hosťom opernou speváčkou Petrou 

Záhumenskou

Diela: A. Dvořáka, J. S. Bacha, J. Straussa, 

I. Zeljenku, P. Hrbíka a J. Haydna

Vstupné: 6,00 €, predpredaj v pokladni 

DK Prievidza od 23. apríla

Miesto: Námestie slobody Prievidza

Prievidzské mestské dni 2012

Pána Stana otravovalo 
rýchle ubúdanie vlasov 
s vytváraním nepríjem-
ných kútov na čele až do 
chvíle, než sa stretol so 
špeciálnymi prípravkami 
SALON TEXTURES – 
terapeutický šampón za  
23 € a kondicionér 16 €, 

podotýka, že je dôležité 
ich používať súčasne!
Prípravky užíva dva me-
siace a nemôže si ich vy-
nachváliť, pretože u neho 
vraj došlo k rekonvales-
cencii vlasových váčkov, 
k obnoveniu ich životnej 
funkcie a k novému ras-

tu vlasov tam, kde sa už 
zmieril s plešinou. Poslal 
nám i adresu, kde je možné 
účinné výrobky objednať 
i na dobierku. Je to:
KVATROFIN s.r.o.  
Škarniclovská 1 
909 01 Skalica 
tel.: 034/664 74 35

VLASY 
ZNOVA RASTÚ

Odkaz pre Zlatka z Myjavy, Katarínu z Martina a Petra z Trnavy, ktorých trápi ubúdanie 
vlasov, nám poslal Stano z Bratislavy.

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
bývalý areál MŠ na Nedožerskej ceste, 
zapísané na liste vlastníctva č. 1:

- pozemok, parc. č. 6577/3, zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 4 334 
m2,

- budova, súpisné číslo 30192, 
na pozemku parc. č. 6577/3, popis 
stavby – materská škola. 

2. Podmienky pre výber 
najvhodnejšieho návrhu na uzavre-
tie kúpnej zmluvy:

a) účel využitia nehnuteľnosti – sociálne 
služby alebo zariadenie školského 
prípadne

zdravotníckeho typu, alebo na bytové 
účely,

b)  kúpna cena – minimálne vo výške 
310 454,40 €,

c)  termín zaplatenia kúpnej ceny – 
najneskôr do 15 dní od podpísania 
kúpnej zmluvy.

3. Účastníci súťaže berú na vedomie: 
že na okrajovej časti pozemku, parc. 
č. 6577/3, sa nachádzajú inžinierske 
siete – STL plynovod a pripojovacie 
plynovody vo vlastníctve SPP – dis-
tribúcia, a. s., Bratislava.

4. Víťaz súťaže je povinný uhradiť správne 
poplatky súvisiace s podaním návrhu 
na vklad do katastra nehnuteľností 
a náklady na vypracovanie Znal-
eckého posudku č. 4/2011 vo výške 
864,08 €.

5. Obhliadka predmetných nehnuteľností 
sa uskutoční dňa 31. 5. Stretnutie 
účastníkov bude o 10.30 hod. v býva-
lom areáli MŠ na Nedožerskej ceste č. 
40 v Prievidzi s možnosťou nahliadnu-
tia do znaleckého posudku.

6. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, 
a to v písomnej forme, podpísaný 
fyzickou osobou, u právnickej 
osoby jej štatutárnym zástup-
com, je možné zasielať na adresu 
vyhlasovateľa súťaže: Mesto Prievi-
dza, Mestský úrad, majetkové oddele-
nie, Námestie slobody č. 14, 971 01 
Prievidza; doporučenou zásielkou 
alebo osobne prostredníctvom 
podateľne v zalepenej obálke 
s označením „Súťaž (II.)  – prevod 
nehnuteľnosti – NEOTVÁRAŤ“ v ter-
míne do 13. 6. do 12.00 hod.
Na rovnakej adrese mesto poskytne 
záujemcom (ktorí sa preukážu 
pri právnických osobách výpisom 
z obchodného registra a pri fyzických 
osobách občianskym preukazom) 
 na požiadanie vzor súťažného návrhu 
zmluvy, ktorého obsah stanovuje min-
imálne náležitosti platného návrhu 
zmluvy.
Návrh kúpnej zmluvy musí 
obsahovať:

• potrebné identifi kačné údaje – u fy-
zických osôb meno, priezvisko, titul, 
rodné meno, rodné číslo, dátum 
narodenia, trvalé bydlisko; u právnick-
ých osôb názov, právnu formu, sídlo, 
adresu, meno osoby oprávnenej 
vystupovať za právnickú osobu, IČO, 
bankové spojenie,

• právnické osoby a fyzické osoby – 
živnostníci k návrhu zmluvy doložia 
originál výpisu z obchodného alebo 
živnostenského registra nie starší ako 
tri mesiace, v prípade, ak sa jedná 
o iný spôsob registrácie, je potrebné 
doložiť overenú plnú moc na zastu-
povanie právnickej osoby,

• určenie spoluvlastníckych podielov 
žiadateľov v prípade podania jedného 
návrhu na prevod nehnuteľností 
do spoluvlastníctva,

• účel využitia predmetných 
nehnuteľností, kúpnu cenu,

• náležitosti požadované všeobecne 
záväznými právnymi predpismi 
a náležitosti uvedené v internej smer-
nici mesta Prievidza IS – 65 Pravidlá 
pre predaj a nájom majetku mesta.

7. Návrh doručený vyššie uvedeným 
spôsobom možno odvolať, doplniť 
alebo meniť len v termíne určenom 
na predkladanie návrhov.

8. Do obchodnej verejnej súťaže 
nebudú zahrnuté návrhy, ktoré budú 
doručené po termíne vymedzenom 
v bode 6. vyhlásenia súťaže a návrhy, 
ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené 
vo vyhlásení súťaže.

9. Najvhodnejší návrh podlieha schvá-
leniu Mestským zastupiteľstvom 
v Prievidzi na základe odporučenia 
Mestskej rady v Prievidzi. Výsledok 
výberu je záväzný.

10. Výsledok súťaže vyhlasovateľ oznámi 
písomne všetkým navrhovateľom, 
a to v termíne do 15 dní od vyhod-
notenia súťažných návrhov.

11. Navrhovatelia nemajú nárok 
na náhradu nákladov spojených 
s účasťou na obchodnej verejnej 
súťaži.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky doručené návrhy 
v prípade, ak to uzná za vhodné.

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
podmienky súťaže zmeniť alebo 
súťaž zrušiť.

Mesto Prievidza, 

Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza, vyhlasuje:

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnostív 

zmysle uznesenia MsZ č. 76/12 zo dňa 27. 3. 2012.

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod 

nehnuteľností v zmysle uznesenia MsZ č. 77/12 zo dňa 27. 3. 2012

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
oplotený areál na Ul. Hollého č. 2 
zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to:

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

-  pozemky:
• parcela č. 1889, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 278 m2,
• parcela č. 1891/7, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 18 m2,
• parcela č. 1891/6, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 19 m2,
• parcela č. 1891/5, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 29 m2

• a časti z parcely č. 1891/1,
• zastavané plochy a nádvoria o výmere 

605 m2, odčlenené Geometrickým 
plánom č. 11/2011 zo dňa 5. 5. 2011 
ako parcela č. 1891/10, 

• zastavané plochy a nádvoria o výmere 
378 m2 a parcela č. 1891/9,

• zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2 m2, t. j. pozemky spolu o výmere 
724 m2.

2.  Podmienky pre výber 
najvhodnejšieho návrhu na uzavretie 
kúpnej zmluvy:

a)  účel využitia nehnuteľnosti – budúci 
vlastník nebude obmedzovať vlastník-
ov okolitých nehnuteľností,

b)  kúpna cena – minimálne vo výške 
224 288,00 €,

c)  termín zaplatenia kúpnej ceny – 
najneskôr do 15 dní od podpísania 
kúpnej zmluvy.

3.  Víťaz súťaže je povinný uhradiť 
správne poplatky súvisiace s po-
daním návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností a náklady na vypraco-
vanie Znaleckého posudku č. 7/2011 

vo výške 656,94 € a Geometrického 
plánu č. 11/2011 vo výške 260,50 €.

4.  Obhliadka predmetných 
nehnuteľností sa uskutoční dňa 31. 
5. Stretnutie účastníkov bude o 9.00 
hod. v oplotenom areáli na Ul. J. 
Hollého č. 2 v Prievidzi s možnosťou 
nahliadnutia do znaleckého posudku.

5.  Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, 
a to v písomnej forme, podpísaný 
fyzickou osobou, u právnickej 
osoby jej štatutárnym zástup-
com, je možné zasielať na adresu 
vyhlasovateľa súťaže: Mesto Prievi-
dza, Mestský dom, Právna kancelária, 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievi-
dza, doporučenou zásielkou alebo 
osobne prostredníctvom podateľne 
v zalepenej obálke s označením 
„Súťaž (I.) – prevod nehnuteľnosti – 
NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 13. 6. 
do 12.00 hod.
Na rovnakej adrese mesto poskytne 
záujemcom (ktorí sa preukážu 
pri právnických osobách výpisom 
z obchodného registra a pri fyzických 
osobách občianskym preukazom) 
na požiadanie vzor súťažného návrhu 
zmluvy, ktorého obsah stano-
vuje minimálne náležitosti platného 
návrhu zmluvy.
Návrh kúpnej zmluvy musí 
obsahovať: 

• potrebné identifi kačné údaje – u fy-
zických osôb meno, priezvisko, titul, 
rodné meno, rodné číslo, dátum 
narodenia, trvalé bydlisko; u právnick-
ých osôb názov, právnu formu, sídlo, 
adresu, meno osoby oprávnenej 
vystupovať za právnickú osobu, IČO, 
bankové spojenie,

• právnické osoby a fyzické osoby – 
živnostníci, k návrhu zmluvy doložia 
originál výpisu z obchodného alebo 
živnostenského registra, nie starší 

ako tri mesiace; v prípade ak sa jedná 
o iný spôsob registrácie, je potrebné 
doložiť overenú plnú moc na zastu-
povanie právnickej osoby,

• určenie spoluvlastníckych podielov 
žiadateľov v prípade podania jedného 
návrhu na prevod nehnuteľností 
do spoluvlastníctva,

• účel využitia predmetných 
nehnuteľností, kúpnu cenu,

• náležitosti požadované všeobecne 
záväznými právnymi predpismi 
a náležitosti uvedené v internej smer-
nici mesta Prievidza IS – 65 Pravidlá 
pre predaj a nájom majetku mesta.

6.  Návrh doručený vyššie uvedeným 
spôsobom možno odvolať, doplniť 
alebo meniť len v termíne určenom 
na predkladanie návrhov.

7.  Do obchodnej verejnej súťaže 
nebudú zahrnuté návrhy, ktoré budú 
doručené po termíne vymedzenom 
v bode 5. vyhlásenia súťaže a návrhy, 
ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené 
vo vyhlásení súťaže.

8.  Najvhodnejší návrh podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Prievidzi na základe odporučenia 
Mestskej rady v Prievidzi. Výsledok 
výberu je záväzný.

9.  Výsledok súťaže vyhlasovateľ oznámi 
písomne všetkým navrhovateľom, 
a to v termíne do 15 dní od vyhod-
notenia súťažných návrhov.

10. Navrhovatelia nemajú nárok 
na náhradu nákladov spojených 
s účasťou na obchodnej verejnej 
súťaži.

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky doručené návrhy 
v prípade, ak to uzná za vhodné.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
podmienky súťaže zmeniť alebo 
súťaž zrušiť.

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

1.

2.

Nachádza sa na tichom 
mieste pred rázovitou obcou 
Blatnica, ktorá je vstupnou 
bránou do Gaderskej a Blat-
nickej doliny – najkrajších 
dolín Veľkej Fatry. Priamo 
z hotela môžete ráno pozoro-
vať východ slnka nad Veľkou 
Fatrou a večer západ za vr-
cholom Malej Fatry. Hotel je 
situovaný uprostred medzi 
Martinom a Turčianskymi 
Teplicami. Celková kapaci-
ta hotela je 56 lôžok, čím je 

predurčený na rodinné dovo-
lenky, oslavy, fi remné akcie, 
školy v prírode a zabezpečuje 
dostatok súkromia v prekrás-
nom prostredí. Ubytovaným 
je k dispozícii aj vonkajšie 
posedenie v altánku s krbom. 
Jedlá aj nápoje si môžete 
vychutnať na terase alebo v 
zimnej záhrade. Hostia majú 
k dispozícii parkovanie na 
hotelovom parkovisku, poži-
čovňu bicyklov, saunu, teni-
sový kurt, golfové odpalište, 

ktoré sú tiež prístupné širokej 
verejnosti.
Nádherným zážitkom je po-
zorovanie stád mufl ónov a da-
nielov v oborách. Ich návštevu 
vám sprostredkujú pracovníci 
hotela. V letných horúčavách 
sa môžete ochladiť na kúpalis-
ku v neďalekých Mošovciach 
alebo navštíviť termálne kú-
palisko alebo aqua park v Tur-
čianskych Tepliciach.
Radi vás privítame v priesto-
roch nášho hotela.

Hotel Gader je hotel s ma-

lebným výhľadom na Veľkú 

a Malú Fatru.

Hotel Gader vás rád uvíta

Bližšie informácie vám radi poskytneme na:

tel.: 043/49 48 106,   0908 907 466

www.hotelgader.sk e-mail: hotel@hotelgader.sk
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NOVOOTVORENÝ PREDAJNÝ SKLAD STREŠNÝCH KRYTÍN
Minimum starostí so strechou
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AKCIA - SKRUTKY ZADARMO ku každej strešnej krytine v povrchovej úprave PURAL matný, alebo PUREX do 31.5.2012. 

SMER NOVÁKY

CENTRUM

SMER TOKU

Prievidza
ul. Priemyselná
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Postup od starej škrid-
lovej krytiny k  novej 
oceľovej streche Ruukki
1. Odstránenie starej škrid-

lovej krytiny – Nikdy ne-
bola rekonštrukcia strešnej 
krytiny jednoduchšia. Pre-
to sa do nej môžete pustiť 
sami, alebo využiť starost-
livo vyškolenú certifi kova-
nú realizačnú fi rmu.

2. Odstránenie starého lato-
vania – Zaťaženie strešnej 
konštrukcie je pri použití 
ľahkých oceľových kry-
tín až 10-krát nižšie ako 
u betónových škridiel, čo 
má značný vplyv na úspo-
ru materiálu a fi nancie 
stavebníka.

3. Položenie difúznej fólie – 
Tá poskytuje stavbe účinnú 
ochranu po dobu montá-
že, ale aj po montáži je jej 
funkcia dôležitá. Zabezpe-
čuje hlavne ochranu proti 
vode – kondenzátu, ktorý 
sa môže za určitých pod-
mienok v strešnom plášti 

na spodnej strane krytiny 
tvoriť.

4. Upevnenie kontralát 
na krokvoch – Výška kon-
tralát určuje veľkosť odvet-
ranej medzery pod streš-
nou krytinou – pre bežné 

strechy rodinných domov 
v sklone strechy cca 45° 
a dĺžke krytiny od odkvapu 
k hrebeňu cca 5 m je dosta-
čujúci profi l 40 x 60 mm.

5. Nové latovanie – Na-
montujte nové latovanie 

so správnymi rozostupmi 
pre novú krytinu. Za zá-
kladné a štandardné sa 
teraz považuje profi l 40 x 
60 mm. A to najmä s ohľa-
dom na klimatické vplyvy, 
vyššie nároky na sneho-
vé zaťaženie a dodatočné 

montáže solárnych panelov 
a kolektorov či strešných 
doplnkov.

6. Upevnenie novej krytiny 
na latovanie – Prvú šab-
lónu položíme na strešné 
laty a na odkvapovej hrane 
vytvoríme presah do žľabu 
cez prvú latu podľa potreby 

(cca 7 – 10 cm). Spodnú 
hranu šablóny porovnáme 
rovnobežne s odkvapovou 
hranou strechy a pomocou 
2 ks kotviacich skrutiek 
4,8 x 35 mm pripevníme 
šablónu k latám. Potom 
podsunieme druhú šab-
lónu a zlícované šablóny 
navzájom spojíme po celej 
dĺžke. Takto postupujeme 
počas celej montáži, pri-
čom dbáme na kontrolu 
merania roviny odkvapovej 
hrany a presahu strechy 
do žľabov.

7. Upevnenie všetkého prí-
slušenstva – Ide najmä 
o oplechovanie, tesnenia 
a tmely, odkvapový sys-
tém, strešné bezpečnostné 
prvky, zvody atď.

Všetko by malo, samozrejme, začať pravidelnou kontrolou vašej strechy, ktorá odhalí väčšie či menšie poruchy. 

Predovšetkým v tomto období po zime strechy utrpeli najviac. Ak ste teda ešte strechu neprehliadli, na nič nečakajte 

a urobte to teraz. Následná rekonštrukcia nemusí byť až tak zložitá, ak využijete kompletný systém fínskej spoločnosti 

Ruukki, ktorá ponúka širokú škálu strešných krytín a ďalšieho príslušenstva. Oceľové krytiny majú nesporné výhody 

ako nízka hmotnosť, z ktorej plynie úspora materiálu na krovoch, a teda úspora fi nancií, jednoduchá montáž, dlhá 

životnosť a v dnešnej dobe aj jedinečný dizajn.

Rekonštrukcia strechy – ako na to?

Bezplatné poradenstvo – Poradca pre strechy: 

tel.: 0800 11 66 55, e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com

Viac informácií nájdete 

na www.ruukkistrechy.sk,

alebo sa môžete obrátiť 

na zamestnancov Ruukki 

Express: 

tel.:  0915 291 242 

 0915 291 241

e-mail: peter.suba@

ruukkiexpress.com

Využite akciu 
od 16. 4. do 31. 5. 

a získajte 

skrutky 
zdarma 
k strešnej krytine 

v adekvátnom 

množstve 

v povrchovej 

úprave PURAL 

matný alebo 

PUREX.
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SPONZORI: City Arena, Benystav, Complete Party Service, Abd
Reštaurácia Terasy, Haloreality, Tezas, SAD, Revmont, Mäsiar
Bavaria pub, Intersport, Ami restaurant, Xoana, Aquila, AD znaèe
Alexanderservis, Erko reklama, VIP security, DSI Data, Indranyi gym
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dex, Slovaktual, Izing, Sigal, TMG, Roko, Instal, Janár, Extrém,
rstvo u Borku, Elko, Humont, Mach stavby, Park Restaurant, 
enie, Kúpele Bojnice, EUMatuška, Peter Štepánek, ARS, Sportika, 
m, Eruditio, AGS, Color company, M&N, Insta-pl, CVDS, Funcafe, ...

Vedenie: 
športovo-technická oblas�:
Ing. Maroš PAVLENDA 
marketing: 
Jozef PENIAŠKO 
externá komunikácia: 
MUDr. Mohammed HEMZA, 
Štefan ŽIAK 
interná komunikácia: 
Ing. Branko JAŠŠ 

Realizaèný tím:
tréner: Johan ROIJAKKERS 
PR manager: Ing. Martin BOŠKO 
vedúci mužstva: Štefan STUDENÝ
 
hráèi: 

Paul GUEDE, Kasper AVERINK, 
Róbert ŠTURCEL, Peter PIPÍŠKA, 
Daniel BOOR, Sullivan PHILLIPS, 
Tomáš VOŠLAJER, Bobby Davis, 
Nick LIVAS, David Godbold 
Corey PELLE, Liam POTTER 

web: Ing. Milan KIRIPOLSKÝ
kondièný tréner: Vladimír IDRÁNYI 
masér: Peter MARKO 
lekár: MUDr. Tomáš BAKOŠ 
fyzioterapeut:
Mgr. Stanislava GOGOVÁ 
kustód: Dušan GATIAL 
kameraman: Lukáš NEMÈEK 
scout: Martin BLAHO 
 

Technická pomoc:
hlásate¾: Ivan BENCA 
moderátor: Jozef TOMÍK 
stolík: Ján GROS, Václav VIDO, 
Tibor TULÍK, Tomáš DOBIAŠ 
sekretariát: Ján GROS 
krtko: Dominik HASÁK 
dráèik: Patrik BAGÍN 
vodiè autobusu: Miroslav URÍK 
roztlieskavaèky: 
taneèná škola XOANA 
videá zo zápasov: 
Marek MÄSIAR (strih), 
kamera: Milan KIRIPOLSKÝ, 
¼ubor MÄSIAR 
fotograf: Ivan VALKO 
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AgroporadňaGurmar – tradičný indický čaj na liečbu cukrovky
Vážení čitatelia a záhradkári,

v minulom vydaní našej agroporadne sme sa venovali tráve, jej 

zmesiam, spomenuli sme prvky, ktoré sú pre trávnik dôležité, 

a zároveň sme vás upozornili na to, že nasledujúce vydanie bude 

venované príprave pôdy pred výsadbou trávnika. Tak, ako každá 

správna gazdinka vie, že pred pečením treba trúbu správne 

rozohriať, záhradkári by nemali podceňovať úpravu plochy 

pred výsadbou trávnika, lebo všetko s tým, čo si do trávnika 

ukryjú, sa budú nasledujúce obdobie stretávať.

Zhruba tri mesiace pred zalo-
žením trávnika upravte terén 
a prerýľujte pôdu. Po čase, asi 
po mesiaci, pozorne odstráň-
te z pôdy nečistoty – kamene 
a korene burín, ktoré ostali 
na povrchu. Pôdu pravidelne 
zalievajte a nič z nej nevytrhá-
vajte. Mesiac pred samotným 
výsevom na pôdu aplikujte 
totálne herbicídy, ako sú na-
príklad Fondo, Touchdown, 
Kaput či Roundup. Tie odstrá-
nia z pôdy nežiaducu vegetá-
ciu. Keď zvädne všetko zelené, 
počkajte ešte pár dní a potom 
vytrhajte tie najväčšie buriny 
a zvyšok zapracujete do pôdy 
kultivátorom. Povrch urovnajte 
hrabľami alebo latou. Večer 
pred výsevom pôdu ešte po-
lejte a zavčasu ráno môžete 
smelo začať so zakladaním 
trávnika. Ak trávnik vysievate 
ručne, osivo zapracujte plytko 
do vegetačnej vrstvy ľahkým 
prehrabávaním drôtovými 
prstovými hrabľami tak, aby 
nebola narušená rovnomernosť 

výsevu osiva na ploche. Veľký 
dôraz treba klásť na rovnomer-
nosť hĺbky zapravenia do pôdy. 
Semená tráv pri hlbokej sejbe 
nerovnomerne vzchádzajú. 
Prvé kosenie realizujte opa-
trne pri výške porastu 10 – 
13 cm s nabrúsenou rotačnou 
kosačkou alebo ručnou kosou. 
Výšku kosenia postupne zni-
žujte na 35 – 45 mm podľa 
typu trávnika a spôsobu jeho 
využitia. Po prvom kosení 
môžete trávnik povalcovať 
ľahkým valcom. Pritlačíte 
tým korienky mladých rastlín 
trávy k pôde. Valcovanie ďa-
lej neodporúčame. V priebehu 
vzchádzania trávnika dbajte 
na to, aby bol povrch osiatej 
pôdy vždy vlhký. Na urých-
lenie vzchádzania rozhoďte 
na povrch štartovacie trávni-
kové hnojivo, čím zabezpečí-
te kompletnú výživu pre rast 
bez problémov a poškodenia 
porastu. Priemyselné hnojivá 
s obsahom potrebných živín 
začnite používať až v čase, 

keď sú trávne drny dostatočne 
pevné. Hnojivá určené na poľ-
nohospodárske účely, ako je na-
príklad NPK, liadok amónny, 
močovina atď. využívajte len 
v malých dávkach a v krátkych 
intervaloch. Trávnik starne ako 
všetko ostatné a ak mu presta-
nete venovať pozornosť, ostane 
nevzhľadný, zažltnutý, riedky 
s výskytom burín. Alternatí-
vou, ako sa zbaviť nežiaducich 
burín, sú selektívne herbicídy 
– Bofi x, Triton duo, Lontrel. 
Dávajte si veľký pozor, aby 
ste siahli po tom správnom prí-
pravku a selektívny herbicíd 
nezamenili totálnym. V tom 
prípade by vaša námaha bola 
úplne zbytočná, lebo si spáli-
te celý trávnik. Zo životných 
skúseností vieme, že veci, ktoré 
dosiahneme rýchlo a ľahko, 
nás v skutočnosti ani nestihnú 
potešiť.
Prajeme vám, milí čitatelia 
a zákazníci, aby ten kúsok 
zelene, ktorému budete veno-
vať svoju starostlivosť a čas, 
priniesol do vašich dní radosť 
v spoločnosti vašich blízkych 
a priateľov.

-kolektív predajne Agro

 Pri akých typoch 
cukrovky je vhodné užívať 
Gurmar čaj?

Užívanie Gurmar čaju 
pri  zníženej tvorbe 
inzulínu
Gurmar čaj je obzvlášť vhodný 
pri začínajúcej cukrovke, kedy 
je možné včasným začatím 
liečby a pravidelným užíva-
ním dosiahnuť úplnú obnovu 
tvorby inzulínu a v mnohých 
prípadoch ukončiť podávanie 
liekov. Pri tomto type ochore-
nia Gurmar čaj dokáže obnoviť 
tvorbu inzulínu. Môže sa podá-
vať spoločne s liekmi, zlepšuje 
výsledky liečby.

Užívanie pri podávaní in-
jekčných inzulínov
Pri tejto forme cukrovky už 
nie je možné zvyšovať tvor-
bu inzulínu, Gurmar čaj však 
môže zlepšovať účinky inzulí-
nu, čo prispieva k zníženiu jeho 
spotreby a k zníženiu výskytu 
zdravotných komplikácií.

Súčasť programov na zní-
ženie telesnej hmotnosti
Trávenie cukrov priamo súvisí 
s pocitom hladu, únavy a potre-
by jesť. Gurmar čaj aktiváciou 
trávenia cukrov znižuje chuť 
na sladké a tým pomáha zni-
žovať nadmernú chuť do jed-
la, čím je vhodný ako súčasť 

programov na zníženie telesnej 
hmotnosti. Zlepšené trávenie 
poskytuje telu viac energie 
a odstraňuje pocit únavy spo-
jený s nadmernou potrebou jesť.

Dĺžka užívania
Nástup účinku Gurmar čaju 
je na rozdiel od iných rastlin-
ných prostriedkov pomalý, 
zlepšenie nastáva obvykle po 3 
až 4 týždňoch užívania, pre 
nástup plného účinku sa odpo-
rúča užívať min. počas 6 mesia-
cov. Pri začínajúcej cukrovke 
u dospelých sa zaznamenali 
najlepšie liečebné úspechy ob-
vykle po dlhodobom podávaní 
v období 1 roka.

Ako užívať Gurmar čaj?
Odporúča sa piť denne 2 – 3 
šálky čaju po jedle. Po zlepšení 
výsledkov 1 šálka čaju denne. 
Užívanie Gurmaru sa dobre 
znáša s užívaním všetkých 
liekov proti cukrovke.

Užívanie Gurmaru proti cukrovke je známe z tradičnej 

indickej medicíny tisíce rokov. Jeho pravidelné užívanie 

zvyšuje tvorbu inzulínu, znižuje zvýšenú hladinu cukru. 

Je to najúčinnejší prírodný prostriedok na liečbu cukrovky. 

Ako jediný dokáže obnoviť bunky pankreasu vytvárajúce 

inzulín. Gurmar chráni organizmus pred následkami striedavo 

zvýšenej a potom zníženej hladiny cukrov.
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Pri príležitosti 100. výročia narodenia nášho otecka,

Jána Mečiara
z Prievidze, si na neho s láskou a úctou 
spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

SPOMÍNAME POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, suse-
dom, bývalým spolupracov-
níkom a známym za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary 
na poslednej rozlúčke s na-
šou milovanou mamou, pani 
Violou Homolovou, ktorá nás 
navždy opustila dňa 7. 4. 
vo veku nedožitých 76 rokov.

Osobitne ďakujeme MUDr. L. 
Gerlichovi, MUDr. A. Mihá-
lovi, MUDr. H. Cigaňákovej 
a zdravotnému personálu ne-
urologického oddelenia, odde-
lenia dlhodobo chorých NsP 
v Bojniciach a onkologickému 
oddeleniu Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne za starostlivosť po-
čas jej ťažkej choroby.

Naše poďakovanie vyjadruje-
me p. poslankyni H. Dadíkovej 
za dôstojnú rozlúčku v mene 
mesta Prievidza a prejavenú 
sústrasť.

synovia Bohumil 
a Peter s rodinami
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novinky12 ARČIHO SVET/DETSKÝ KÚTIK 

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

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

LINDA a BENGIE – cca 3-mesačné šteniatka, krížence, čierna – Linda, 

biely so škvrnami – Bengie

JUCKY – cca 4-ročný psík, kríženec bígla

BADY – cca 3-ročný psík, kríženec

BLACK – cca 4-ročný, psík, kríženec labradora

Sme ešte len šteniatka, 
a preto sme veľmi hraví. 
Sme veľmi milí a chceli 
by sme si nájsť majiteľov, 
ktorí nás všetko naučia 
a budú nás ľúbiť.

Som veľmi milý a tomu, 
kto mi dá lásku, budem 
veľmi vďačný. Som 
vhodný do rodinného 
domu.

Som veľmi po-
slušný, ale aj veľ-
mi hravý. Budem 
vďačný za každú 
chvíľku, ktorú mi 
môj majiteľ venu-
je. Chcel by som 
žiť pri rodinnom 
dome.

Som trošku plachý, 
ale veľmi posluš-
ný. Vedel by som si 
predstaviť pokojný 
život pri rodinnom 
domčeku.

„Arči, Arči!“ začujem zrazu, keď si užívam slnečnú prechádzku. Zbystrím. „Arči!“ ozve sa znova, 
a tak sa otočím. Nestihnem sa ani spamätať a vyrúti sa na mňa akýsi pes. „Richi!“ okamžite v ňom 

spoznávam môjho kamaráta z útulku. „Ste na prechádzke?“ pýtam sa ho v očakávaní ostatných psíkov 
z útulku. Nikoho však nevidím. „Kde sú ostatní?“ Na moju otázku odpovedá Richi trochu nechápavo: 
„No... Som tu sám s mojím majiteľom!“ hrdo oznamuje. „Čože? Tak ty už máš majiteľa?“ prekvapene sa 

pýtam, a keď mi Richi porozpráva, ako si našiel pána a ako sa má vo svojom novom domove skvele, som 
šťastný, že aspoň jemu to vyšlo. „Aj Lujza a Lotka už majú domov!“ oznamuje mi natešene a ja si uvedomujem, 

že takéhoto spokojného som ho ešte nevidel. Áno, jeho nový majiteľ mu zmenil život. Urobil z neho šťastného psíka. 
Dal mu lásku, ktorú tak veľmi potrebuje každý živý tvor. V útulkoch však stále čaká veľa psíkov. Čakajú na toho, kto im dá 
trochu lásky. Na toho, kto zmení aj ten ich život...

Vymaľuj si zvieratká!
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Čakajú na vás ukážky výroby predmetov z kovu, dreva, 
kože, keramiky a ďalších prírodných materiálov.  

Okrem ukážok umeleckej tvorby  
30 remeselníkov sa môžete tešiť tiež  

na hudobné vystúpenie ľudovej muziky.
Tešíme sa na vašu návštevu!  

Príďte poznávať tradičné  
ľudové remeslá  

z česko-slovenského pohraničia,  
zo Zlínskeho,  

Moravskosliezskeho,  
Juhomoravského,  
Trenčianskeho,  

Žilinského  
a Trnavského kraja.

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ 
SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY

Pozývame vás na Májový jarmok  
remeselníkov na Trenčianskom hrade 

10. – 11. 5. 2012 
10:00 – 18:00

remesiel na Trencianskom hrade

S Vladimírom Borkom, 
konateľom spoločnosti 
T – 613 sídliacej na Veľko-
necpalskej ulici v Prievidzi, 
sme sa porozprávali na tému 
nože a krájanie.

 Ste fi rmou vlastniacou 
exkluzivitu zastúpenia 
značky DICK na Sloven-
sku. Prečo práve táto 
značka?
Dôvodov je niekoľko. Tradí-
cia od roku 1778 dáva tejto 
značke vážnosť, zaručenú 
kvalitu, servis, celosvetovú 
špičkovosť i takmer neob-
medzenú ponuku. Skôr, ako 
sme sa rozhodli pre spoluprá-
cu, navštívili sme výrobcu, 
u ktorého sme mali možnosť 
na vlastné oči vidieť a overiť 
si najvyššiu nemeckú kvali-
tu. Tento štandard garantu-
je originálnym materiálom, 
na ktorý vlastní patent. Ide 
o oceľové lisované a kova-
né nože, určené na domáce 
použitie i pre profesionálov. 

Pre prevádzky, v ktorých sa 
nevyhnutne vyžaduje naj-
vyššia hygiena, ponúkame 
nože s antibakteriálnym 
vyhotovením. Spotrebiteľ 
na každý kus z celého sor-
timentu dostáva doživotnú 
záruku a ceny nožov sa po-
hybujú už od troch eur.

 Ako ste sa zhostili úlohy 
odborného predajcu a čo 
všetko viete zákazníkom 
ponúknuť?
My sme začali úplne opačne, 
ako býva na Slovensku zvy-
kom. Najskôr nás vo fi rme 
DICK naučili nože brúsiť, 
k čomu sme si neskôr aj my 
zabezpečili profesionálnu 
brúsku. Až keď sme túto čin-
nosť zvládli, prišiel na rad 
predaj. V tomto smere radi 
poradíme pri výbere pod-
ľa účelu, na aký chcete nôž 
používať. Súčasťou nášho 
servisu je zaškolenie ľudí, 
ktorí budú s konkrétnymi 

nožmi pracovať. Sme lídrami 
na Slovensku nielen v predaji 
značky DICK, ale tiež v po-

skytovaní bezplatného brúse-
nia akéhokoľvek výrobku tej-
to renomovanej značky. Ak 
ju zatiaľ nevlastníte, môže sa 
tak stať veľmi jednoducho. 

 DICK nie sú iba nože. Čo 
sortiment dopĺňa?
Nemenej zaujímavým ar-
tiklom sú cenovo výhodné 
a vysoko kvalitné ocieľky 
pre domácnosti aj profesioná-
lov. Majú rovnako najvyššiu 
kvalitu a zabezpečený ser-
vis, ale o tom sa môže každý 
osobne presvedčiť pri náv-
števe v predajni na sídlisku 
Necpaly v Prievidzi.

-vrb, foto: autorka

Každý, kto i len sporadicky varieva, iste dosvedčí, že mať v kuchyni 

správne pomôcky je rovnako dôležité ako kvalita surovín. 

Krájanie je nevyhnutnou súčasťou procesu prípravy väčšiny 

jedál. Tradíciu a kvalitu v tomto smere prináša značka DICK.

Aj pri nožoch stavte na kvalitu

S Vladimírom Borkom, 

y , pj j y p p p y y

jedál. Tradíciu a kvalitu v tomto smere prináša značka DICK.

V súčasnosti sme pripra-

vili zaujímavú akciu. Ak 

donesiete do našej pre-

dajne akýkoľvek starý 

nôž, môže byť i hrdzavý 

a nefunkčný, dostanete 

na nový kvalitný výrobok 

značky DICK zľavu 20 %.
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V ďalších dvoch zápasoch V. 

ligy Sever si FC Baník Horná 

Nitra počínal so striedavým 

úspechom. V  domácom 

stretnutí deklasoval ho-

kejovým výsledkom Veľké 

Uherce. V regionálnom der-

by však zaváhal na ihrisku 

Zemianskych Kostolian.

22. kolo: FC Baník Horná 

Nitra – Veľké Uherce 8:2 

(3:0)

Hornonitranom to konečne 

začalo gólovo sypať. Od-

niesli si to Veľké Uherce, 

ktoré utŕžili málo vídaný 

debakel. Fanúšikovia domá-

cich si určite prišli na svoje.

Góly Hornej Nitry: Belák 

2, Krško, Bugár, Bublák, Pas-

tva, Petrucha, Hanus.

Zostava HN: Geráth – Ku-

rinec, Krško, Pekár, Sluka, 

Bublák, Černák, Belák, Frim-

mel, Hanus, Bugár, str. Pas-

tva, Petrucha, Ďureje.

23. kolo: Zemianske 

Kostoľany  – FC Baník 

Horná Nitra 1:0 (1:0)

Domácim hráčom sa v pr-

vom polčase podarilo šťast-

ne skórovať za vídatnej po-

moci silného vetra. Od toho 

momentu hru úmyselne 

kúskovali a nepustili „ba-

níkov“ do herného tem-

pa. Ich taktika sa vyplatila 

a Hornonitrania zaknihovali 

prvú jarnú prehru.

Zostava HN: Geráth – Ku-

rinec, Krško, Sluka, Petru-

cha, Pastva, Hanus, Bublák, 

Belák, Frimmel, Bugár, str. 

Kamdem, Ďureje, Lacko.

Tabuľka po 23. kole: 1. 

Horná Nitra 56 b, 2. Trenč. 

Teplice 46 b, 3. Malá Čausa 

43 b, 4. Podolie 42 b, 5. Ši-

monovany 41 b, 6. Zemian-

ske Kostoľany 39 b, 7. Veľké 

Uherce 34, 8. Kamenec p./

Vtáč. 34 b, 9. Ľuborča 30 b, 

10. Stará Turá 29 b, 11. Cígeľ 

29 b , 12. Horná Poruba 29 

b, 13. Ladce 23 b , 14. Ilava 

19 b, 15. Čachtice 14 b, 16. 

Tuchyňa 7 b.

Baníci deklasovali 
Veľké Uherce

Týždenný turnus s ubytova-
ním je v hodnote 125 eur. 
V cene je zahrnuté ubytova-
nie, strava (raňajky, desiata, 
obed, olovrant, večera a ne-
skorá večera po regenerácii), 
tréningový set (dres + tren-
ky s logom FC Baník Horná 

Nitra). Kemp pozostáva z 2 
až 3 tréningových jednotiek 
denne, poobedný oddych 
pri vonkajšom bazéne, rege-
nerácia vo wellness Hutira, 
využívanie ihrísk na plážový 
nohejbal a volejbal. Večere 
spestria rôzne súťaže a kvízy 

a taktiež teoretická výučba 
futbalu. Na izbách je k dis-
pozícii bezplatný internet.
Týždenný turnus bez uby-
tovania od 8.00 do 19.00 
hod. je za 80 eur. V cene je 
zahrnutá celodenná strava, 
tréningový set, tréningové 

jednotky, poobedný oddych 
pri bazéne a večerná regene-
rácia vo wellness.
Týždenný turnus bez uby-
tovania (skrátený) od 10.00 

do 16.00 hod. je za 40 eur. 
V cene je zahrnutý obed, tré-
ningový set, poobedný oddy-
ch pri bazéne a dve tréningové 
jednotky.

FC Baník Horná Nitra organizuje v mesiacoch júl a august futbalový kemp pre deti v Hutira 

relax clube v Handlovej. Pod dohľadom šéftrénerov mládeže FC Baník Patrika Mojžiša 

a Ladislava Nagya budú prebiehať tréningové jednotky a teoretická výučba futbalu. 

Kemp sa organizuje v týždenných turnusoch, a to od pondelka rána do soboty poobedia.

Letný futbalový kemp

Pre viac informácii kontaktujte Ladislava Nagya na tel. č.: 0905 753 435 alebo sekretariát klubu.

Tridsaťosemročný Patrik 
Mojžiš sa trénerstvu venuje 
už pätnásť rokov a je držite-
ľom I. triedy euro profi  licen-
cie. Dlhé roky pôsobil ako 
šéftréner mládeže v MFK 
Nováky, okrem toho tréno-
val aj mužstvá dospelých, 
naposledy v Bánovciach 
nad Bebravou. Taktiež vy-
konáva funkciu predsedu 
trénersko-metodickej ko-
misie v rámci Oblastného 
futbalového zväzu Prievidza, 
kde má na starosti školenia 
trénerov.

Šesť žiackych tímov
Momentálne pôsobí Mojžiš 
ako šéftréner mládeže v FC 
Baník Horná Nitra, v kto-
rom trénuje starších žiakov 
A a hrá s nimi 2. ligu Západ. 
„V rámci klubu pôsobí šesť 
žiackych družstiev, star-
ší a mladší žiaci A, B a C. 
Starší žiaci A momentálne 
fi gurujú na štvrtom mieste 
2. ligy Západ a mladší žiaci 
A s prehľadom vedú svoju 
súťaž. V kategórii žiakov 
však výsledky nie sú až také 
dôležité, skôr ide o predve-
denú hru a futbalový pokrok 

chlapcov,“ priblížil Patrik 
Mojžiš. Najlepší hráč star-
ších žiakov Ľuboslav Kopál 
odišiel v zimnom prípravnom 
období do útvaru talentova-
nej mládeže FC Nitra.

Štruktúra mládeže
Žiacke tímy prešli na nový 
herný systém 4 – 3 – 3, 
v rámci súťažných zápasov 
odohrali vyrovnané stretnu-
tia, ale viackrát doplácali 
na neefektívnu koncovku. 
„Družstvá žiakov B pôso-
bia v 3. lige a ich úlohou je 
pripraviť sa na to, že budú-
cu sezónu budú hrať o súťaž 
vyššie. Žiacke tímy C hrajú 
v okresnej súťaži a sú v nich 
futbalisti, ktorí nedostávajú 
dostatok priestoru v B tíme, 
a tu majú možnosť získať 
hernú prax,“ ozrejmil štruk-
túru žiackych tímov Patrik 
Mojžiš.

Spolupráca s AS Trenčín
FC Baník Horná Nitra má 
podpísanú dlhodobú part-
nerskú zmluvu s útvarom ta-
lentovanej mládeže pri klube 
AS Trenčín. Nadaní hráči tak 
majú dobrú možnosť napre-

dovať vo svojej futbalovej 
kariére, keď kvalitatívne 
prerastú možnosti súčasného 
tímu. „Je to výborná motivá-
cia pre mladých a talento-
vaných hráčov, keď vedia, 
že sa môžu ďalej zlepšovať 
vo svojej hre. Bodaj by sa 
nám darilo vychovávať čo 
najviac futbalistov, ktorí náj-
du uplatnenie v prvoligových 
tímoch,“ dodal Patrik Mojžiš.

Adepti na futbal
Patrik Mojžiš má dlhoročné 
skúsenosti s trénovaním žia-
kov, preto je na mieste otázka, 
ako prebieha nábor nových 
hráčov do klubu. „Všetci ro-
dičia, ktorí by mali záujem 
prihlásiť svoje dieťa do náš-
ho klubu, sú vítaní. Kontakt 
na mňa, ako aj ostatných 
trénerov nájdu na webovej 
stránke klubu. Čím je poten-
ciálny futbalista mladší, tým 
ľahšie sa s ním pracuje, ale, 
samozrejme, privítame všet-
ky vekové kategórie. Rodičia 
nemusia mať strach, že pre-
bieha nejaké výberové kona-
nie. Snažíme sa dať priestor 
každému jednému chlapcovi, 
aby sa mohol zdokonaľovať 
a futbalovo napredovať,“ po-
vedal na záver Patrik Mojžiš.

-stranu pripravil: 
 Jozef Fábrik, foto: autor

Patrik Mojžiš má pod palcom mládežnícke tímy v FC Baník 

Horná Nitra. Svoje pätnásťročné skúsenosti s trénovaním 

rôznych vekových kategórií sa snaží odovzdať a zúročiť 

v hornonitrianskom klube.

Mládež Baníka je v dobrých rukách

Nový fan predmet 
si môžete zakúpiť na inter-

netovej stránke klubu alebo 

priamo na štadióne. 
Cena minidresu je 5 €. 
Kúpou fan predmetov podporíte 
FC Baník Horná Nitra.

Klubový minidres v predaji

oríte
www.fcbanikhn.skwww.fcbanikhn.sk
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Športový servis

V druhom fi nálovom súbo-

ji proti Komárnu boli diváci 

v beznádejne vypredanej 

City aréne svedkami napí-

navého stretnutia. Osud 

vyrovnaného zápasu bol 

dlho na vážkach a o víťaz-

stve Prievidžanov rozhodla 

až posledná štvrtina. Zá-

pas číslo tri v  Komárne 

po  infarktovom závere 

vyhrali Hornonitrania 

a získali jedinečnú šan-

cu rozhodnúť celú sériu 

na domácej palubovke. 

Víťazstvo o  jeden bod 

im dal fi nálový mečbol. 

Štvrté fi nálové stretnutie 

pred 3 500 divákmi bolo 

nádherným vyvrcholením 

celej sezóny. Burácajúca 

aréna hnala „baníkov“ 

za  vytúženým titulom. 

BC Prievidza vyhral sériu 

proti Komárnu 3:1 na zá-

pasy a stal sa majstrom 

Slovenska.

Extraliga

Finále play-off 
BC Prievidza  – MBK 

Komárno 84:70 (38:43), 

najlepší strelci BC: Guede 

29, Phillips 21 a Godbold 

11. Stav série 1:1

MBK Komárno  – BC 

Prievidza 66:67 (34:35), 

najlepší strelci BC: Pelle 

18, Guede 12 a Davis 11. 

Stav série 1:2

BC Prievidza – MBK Ko-

márno 69:61 (36:33), naj-

lepší strelci BC: Godbold 

18, Phillips 13, Guede 10. 

Konečný stav série 3:1

Konečná 
tabuľka 
extraligy:
1. BC Prievidza

2. Komárno

3. Nitra

4. Svit

5. MBK Handlová

6. Spišská Nová Ves

7. Levice

8. Žilina

9. Banská Bystrica

Basketbal 
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Majstri, majstri, majstri – bu-
rácala nabitá City aréna po zá-
verečnom klaksóne štvrtého 
fi nálového zápasu medzi Prie-
vidzou a Komárnom. Kto by 
to bol pred začiatkom sezóny 
povedal? Asi málokto... A kto 
to tvrdil pred začiatkom posled-
ného fi nálového zápasu, keď 
sme viedli v sérii 2:1 na zápa-
sy a mali v rukách majstrov-
ský mečbal? Zrejme všetci... 
Elektrizujúca atmosféra v City 
aréne nenechala nikoho na po-
chybách, kto je tu doma. Viac 
ako 3 500 skvelých fanúšikov 
z plných hrdiel hnalo svojich 
za vytúženým cieľom. Boli ich 
šiestym, ba až siedmym hráčom 
na palubovke a dodávali svoj-
mu tímu psychickú silu.

Nespútaná radosť
Neskutočný gejzír radosti vy-
tryskol z tisícok hrdiel po po-
slednom hvizde rozhodcov. 
Hráči a realizačný tím boli 
doslova zavalení množstvom 
rozradostených fanúšikov. 
Po dekorovaní nových maj-
strov a prevzatí pohára urče-
ného pre víťaza sa mohla začať 
veľká párty. „Milujem týchto 
ľudí, milujem toto mesto. Nikdy 
predtým som nevyhral titul 
majstra a môžem povedať, že je 
to úžasný pocit. Som veľmi 
šťastný, že som sem v polovici 
sezóny prišiel a mohol byť sú-
časťou tohto skvelého mužstva. 
Klobúk dole pred trénerom 
Roijakkersom, dokázal zložiť 
skvelý tím,“ opísal svoje pocity 

Nicholas Livas, krídelník BC 
Prievidza.

Kvalitná obrana
Sezóna, ktorá mala na svojom 
začiatku viac otázok ako odpo-
vedi, je za nami. Mladý tréner 
Johan Roijakkers z Holand-
ska skladal mužstvo doslova 
na kolene a na poslednú chvíľu. 
Na prekvapenie všetkých však 
jeho tím šliapal ako hodinky 
a dotiahol to až do úžasného 
fi nále. „Celá fi nálová séria proti 
Komárnu bola veľmi vyrovna-
ná. Myslím, že rozhodla kvalit-
ná obrana, ktorá robila nášmu 
súperovi značné problémy. Aj 
cez polčas, keď sme viedli o tri 
body, som prízvukoval hráčom, 
že nesmú poľaviť vo svojom 
snažení,“ ozrejmil základ cel-
kového úspechu tréner Roijak-
kers. Na palubovke bolo vidieť 
súdržnosť tímu a všetci bojovali 
z celého srdca. „Celú sezónu 
som sa snažil zo seba, z tímu, 
a zo všetkých ľudí okolo mňa 
dostať to najlepšie. Zažil som 
už niekoľko fi nále vo svojej 
kariére a každé z nich je iné. 
O tomto sa mi pred niekoľ-

kými mesiacmi ani nesnívalo 
a o to viac sa teraz teším spolu 
s úžasnými fanúšikmi, ktorých 
tento klub má,“ prezradil Johan 
Roijakkers.

„Veterán“ Boor
Služobne najstarším hráčom 
BC je Daniel Boor, ktorý bol 
pri poslednej fi nálovej účasti 
Prievidze pred 16 rokmi. Síce 
vtedy bol vekom len junior, zís-
kaval už skúsenosti v mužskom 
basketbale. Nepatrí k hráčom 
základnej päťky, ale tréner sa 
spoliehal na jeho pevnú ruku 
najmä pri streľbe spoza trojko-
vého oblúka. „Táto skvelá par-
tia dosiahla výborný výsledok 
a som rád, že som mohol byť 

pritom. Mohol by to byť zlatý 
klinec za mojou basketbalovou 
kariérou, ale ja som ešte mladý, 
cítim sa zdravo a chcem ešte 
pokračovať,“ dodal s úsmevom 
Daniel Boor.

Vysoká latka
BC Prievidza a vedenie klubu 
bude teraz stáť pred nároč-
nou úlohou. Týmto skvelým 
výsledkom nastavilo latku 
poriadne vysoko. Všetci ich 
fanúšikovia budú chcieť budúci 
rok repete a zopakovať si tieto 
jedinečné okamihy. Už teraz 
sa nevedia dočkať štartu novej 
sezóny.

-Jozef Fábrik, foto: autor

  To, o čom mnohí fanúšikovia basketbalu v Prievidzi ani 

nesnívali, sa stalo skutočnosťou. Vypredaná prievidzská City 

aréna bola svedkom úžasného športového predstavenia, 

ktoré bude ešte dlho rezonovať v mysliach zúčastnených. 

BC Prievidza sa stal po sedemnástich rokoch opäť majstrom 

Slovenska v basketbalovej extralige mužov.

Sen sa naplnil –
BC je majster

Špička slovenskej kultu-
ristiky sa zišla v metropo-
le východného Slovenska. 
V košickej Infi nity aréne sa 
zúčastnilo päťdesiat borcov 
na majstrovstvách Sloven-
ska. Medzi nimi sa predstavil 
aj tridsaťročný Peter Čecho 
z North Gymu Prievidza. 
V hmotnostnej kategórii 
do 90 kg si počínal nadmieru 
úspešne a z Košíc si priviezol 
bronzovú medailu.

Úvodné roky
Ku kulturistike sa Peter 
Čecho dostal ako tínejdžer. 
„S posilňovaním som začal 
vo svojich štrnástich rokoch. 
Začiatky neboli veľmi vážne, 
s kamarátom sme sporadicky 
cvičili v pivnici. Až neskôr 
som prešiel do fi tnescentra, 
kde som to už začal brať 

vážne. Pravidelné cvičenie 
a úprava stravy sa čoskoro 
začali prejavovať na mojej 
postave,“ priblížil svoje za-
čiatky Peter Čecho. Na prvú 
súťaž sa prihlásil v roku 
2006. Boli to majstrovstvá 
Slovenska v kulturistike 
mužov a pri svojej premiére 
obsadil šieste miesto. O dva 
roky si na rovnakom podujatí 
zopakoval šiestu priečku.

Úspech v Košiciach
Po viacročnej súťažnej 
odmlke sa tento rok opäť 
predstavil na majstrovstvách 
Slovenska, ktoré v Koši-
ciach organizoval bývalý 
niekoľkonásobný majster 
sveta v kulturistike Jaroslav 
Horváth. V konkurencii dva-
nástich borcov vo svojej vá-
hovej kategórii obsadil Peter 

Čecho tretie miesto. „Celá 
súťaž bola organizovaná 
na vysokej úrovni a všetci 
súťažiaci boli výborne pri-
pravení. O to viac si cením 
moje umiestnenie a som 
rád, že som obstál v takej 
ťažkej konkurencii. Koneč-
ne sa všetky tie roky driny 
a odriekania podarilo pre-
taviť v medailový úspech,“ 
povedal k šampionátu Peter 
Čecho.

Princíp súťaže
Súťaž v kulturistike pozo-
stáva z niekoľkých častí. 
Na úvod sa všetci borci 
z rovnakej hmotnostnej ka-
tegórie predstavia na pódiu 
pred divákmi a rozhodcov-
skou porotou. Tá na základe 
vyvolávania a porovnávania 
jednotlivcov určí šesť borcov 
pre fi nále. To sa skladá z voľ-
nej zostavy v dĺžke jednej 
minúty a povinných póz, 
ktorých je šesť a kulturisti 
musia ukázať jednotlivé sva-

lové partie. Na úplný záver 
všetci fi nalisti spolu nastúpia 
na pódium a určí sa konečné 
poradie.

Tretie miesto
Ďalší úspech Peter Čecho 
zaznamenal na Veľkej cene 
Starej Ľubovne, na ktorej 
v hmotnostnej kategórii 
nad 80 kg obsadil tretie 
miesto. V kvalitnej konku-
rencii sa opäť nestratil a ší-
ril dobré meno North Gymu 
Prievidza, kde sa pripravuje.

-Jozef Fábrik, foto: archív P. Č.

Košice boli dejiskom majstrovstiev Slovenska v kulturistike 

mužov. Veľmi dobre si na nich počínal Prievidžan Peter 

Čecho, ktorý dosiahol svoj životný úspech a vo svojej 

hmotnostnej kategórii obsadil tretiu priečku.

Kulturista Peter Čecho s bronzom
mohol byť -Jozef Fábrik, foto: autor
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LÚŠTITE KRÍŽOVKU A VYHRAJTE!
novinky16 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte na koreš-
pondenčnom lístku s nalepeným kupónom 
do 18. 5. 2012 na adresu redakcie: 
14 press, spol. s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 
Prievidza. Fitness štúdio, Š Závodíka 18, 
Prievidza, venuje jednému výhercovi novinku 
na trhu – pšeničný elixír na očistu tela, 250 g 
balenie v hodnote 20 €.

Výherkyňou krížovky z č. 7 sa stala 
Ľudmila Frajtová, Nitrianske Pravno. 
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.

18. mája 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 

PD 09/2012ku
pó

n krížovka
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