
ŠPORT – STRANA 15

Víťaz 
memoriálu
 Z víťazstva na Memoriále Alexandra Schuta 
sa tešil tím Pouličná katastrofa, ktorý si 
vo fi nále poradil s Dart clubom.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 3

Rozlúčili 
sme sa
Vlani pri príležitosti životného jubilea sa 
Ondrej Čiliak vyjadril, že je so svojím 
životom spokojný a nič neľutuje. To, čo 
prežil, by stačilo aj na dva životy.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 2

Domy chcú 
stavať
Viacerí obyvatelia, bývajúci v prievidzskej 
lokalite Prepadliská pod sídliskom Sever, 
sa obrátili na našu redakciu s problémom 
možnej zástavby v tejto časti.

ŠPORT – STRANA 14

Nominačný 
kemp
V Prievidzi sa uskutočnil výber hráčov 
na Junior Cup Diabetes. Neofi ciálne 
majstrovstvá sveta sa koncom augusta 
uskutočnia vo švajčiarskom Lausanne.

číslo 10/2012 – ročník IV.www.14press.sk
51 800 kusovDvojtýždenník

PTH vrátilo 
odberateľom státisíce eur

Fo
to

: K
at

ar
ín

a 
V

rá
bl

ov
á

ROZHOVOR – STRANA 4 – 5 

Zástupca spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., Ľuboš Maxina odpovedal okrem 

iného na otázky o legislatíve a koncepčných zámeroch v oblasti tepelného hospodárstva v meste.
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Získal zlatého Amosa
Pedagóg Stanislav Malega z Obchodnej akadémie v Prie-
vidzi získal titul Zlatý Amos pre najlepšieho učiteľa 
na Slovensku. Cieľom ankety je predovšetkým populari-
zácia učiteľov, ktorí podľa hodnotenia žiakov prispievajú 
k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi. 
Týmto podujatím prispievajú k tradícii oceňovania učiteľov 
za aktívnej účasti žiakov. Prievidžan zvíťazil v konkurencii 
ďalších tridsiatich deviatich kolegov v rámci republiky. 
Okrem kráľovskej koruny a žezla mu prináleží fi nančná 
odmena 3 500 eur. Patrí mu tiež cena Amos sympaťák, 
získaná víťazstvom internetového hlasovania, do ktorého 
sa tento rok zapojilo vyše 390 000 žiakov. Úspešný bol aj 
pedagóg Miroslav Kozák z Gymnázia V. B. Nedožerského 
v Prievidzi, ktorý získal titul Naj učiteľ chémie.

Otvárajú 
opatrovateľský kurz
Slovenský Červený kríž v Prievidzi otvára 226 hodinový 
opatrovateľský kurz v termíne od 28. 5. – 29. 6. V cene 
kurzu je zahrnutá odborná literatúra a samozrejmosťou 
je odborná prax.

Ponúka výučbu nemeckého jazyka, úradný preklad do-
kumentov. Prináša aj možnosť uhradiť poplatok za kurz 
v dvoch splátkach. Bližšie informácie dostanete osobne 
na adrese: Slovenský Červený kríž, Staničná č. 2, Prie-
vidza, tel. č.: 046/542 28 19, 0903 558 925.

Spokojnosť bloguje
Nezisková organizácia Spokojnosť, ktorá sa venuje verej-
noprospešnej a sociálnej práci v meste Prievidza, spustila 
blogovanie na viacerých portáloch: www.spokojnost.www.
spokojnost.blogwww.spokojnost.blog.sme.skwww.spo-
kojnost.blog.sme.sk a www.spokojnost.www.spokojnost.
blogwww.spokojnost.blog.skwww.spokojnost.blog.sk. 
Prostredníctvom nich môžete komentovať a vyjadrovať 
svoje názory na rôzne témy spadajúce do sociálnej oblasti.

Darujte krv
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza, vás 
pozýva pri príležitosti konania Dňa mestskej polície 
na odber krvi. Uskutoční sa na prievidzskom letisku 25. 
5. od 09.00 do 12.00 hod. So sebou si prineste preukaz 
totožnosti, preukaz poistenca a legitimáciu darcu krvi.

Prievidza spievala
Mesto Prievidza a Základná umelecká škola Ladislava 
Stančeka Prievidza v spolupráci s Kultúrnym a spolo-
čenským strediskom Prievidza, Regionálnym kultúrnym 
centrom v Prievidzi a Kolégiom piaristov v Prievidzi pri-
pravili už 11. ročník medzinárodnej prehliadky speváckych 
zborov Prievidza spieva, ktorá sa uskutočnila 27. – 28. 
apríla 2012. Podujatie sa konalo pod záštitou primátorky 
Kataríny Macháčkovej a realizovali ho s fi nančnou pod-
porou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pestrý 
program podujatia sa odohrával v koncertnej sále ZUŠ 
Ladislava Stančeka, v kostole Najsvätejšej Trojice Kláštora 
piaristov a ukončil sa záverečným koncertom pod názvom 
Zbory zborom vo veľkej sále Domu kultúry v Prievidzi.

-vrb

krátke správykrátke správy

Autorom webovej stránky je 
Vladimír Štrbík pod hlavič-
kou spoločnosti WEBkom-
plex. Nachádza sa na doméne 
codnes.sk, čo absolútne vy-
jadruje jej zameranie. Dô-
vodom vytvorenia bola 
myšlienka dať dohromady 
virtuálny priestor, kde by 
obyvatelia našli na jednom 
mieste komplexné informácie 
o pripravovaných a konaných 
akciách. Informuje o kultú-
re, športe, tipoch na výlety 
a iných. V rámci kultúrnych 
akcií sa ďalej delí na koncerty, 
divadlo, párty, výstavy a ďal-
šie. V súčasnosti sa vo veľkej 
miere aj na takéto informo-
vanie využíva sociálna sieť 
Facebook, ktorá je všal podľa 
autora Čodnes dosť chaotická 

a špeciálne regionálne pod-
ujatia môžu ľuďom unikať. 
Momentálne stránka denne 
perfektne mapuje podujatia 
lokality Prievidze a okolia. 
Neskôr sa teritórium rozší-
ri o zhruba 50 kilometrové 
okolie nášho mesta. Samo-
zrejme, dôraz „otec“ myš-
lienky i spracovania kladie 
na kvalitu. Aj preto v rámci 
stránky vytvoril možnosť 
pridania podujatia, ktoré 
mohlo monitoringu uniknúť 
a vy o ňom viete, prípadne 
ho organizujete. Toto však 
musí skôr ako sa na stránke 
objaví, prejsť autorizáciou. 
Pre jedného človeka by také 
množstvo informácií bolo ne-
zvládnuteľné, preto mu bude 
v činnosti pomáhať niekoľko 

spolupracovníkov pracujúcich 
alebo zaujímajúcich sa o voľ-
nočasové aktivity. Udalosti 
a špeciálne akcie, ktoré sa 
nepodarí dostať na web sa ob-
javujú i na rovnako pomeno-
vanej stránke na Facebooku.

QR kód
Stránka sa bude propagovať 
aj netradičným spôsobom 
pomocou unikátnej techno-
lógie špeciálnych qr kódov. 
Ide na prvý pohľad o chao-
tický obrázok, v ktorom sú 
zakódované informácie, pre-
dovšetkým odkazy na web. 
Nájdete ich na nálepkách 
umiestnených na miestach 
konania jednotlivých poduja-
tí. Je to unikátny spôsob, ako 
priniesť napríklad majiteľom 
smartfónov alebo mobilných 
telefónov rýchlu dostupnosť 
k danej stránke a informáci-
ám. V tomto spojení budú pre-
biehať tiež súťaže o zaujímavé 
ceny – vstupenky. Postupne 

budú qr kódy umiestnené 
na všetkých spolupracujúcich 
a monitorovaných miestach. 
Celá stránka sa bude po-
stupne vyvíjať a dopĺňať 
aj na základe pripomienok 
obyvateľov. Do budúcnosti 

sa už pripravujú informácie 
ohľadne reštauračných zaria-
dení, ubytovania, cvičenia 
atď. Okrem toho autor pri-
pravuje pokročilé funkcie, 
ktoré záujemcovi želanú ak-
ciu pripomenú.

-Katarína Vráblová

Kino, divadlo, koncert, športový zápas, turistika  – 

rozmýšľate, kam by ste sa vybrali? Matne sa vám zdá, kde 

by sa mohla konať akcia, na ktorú máte práve chuť? Stačí, 

keď si kliknete na www.čodnes.sk a vybalia sa vám akcie 

konané v Prievidzi a okolí.

Kliknite si na www.codnes.sk

V časti tzv. Prepadlísk je 
počas posledných dní ruš-
nejšie. Obyvatelia zazname-
nali sondážne vrty, pribudli 
tabuľky s rôznymi výzvami 
a oznamami. Kontaktoval nás 
Libor Čičmanec so slovami: 
„Bývam tu hneď na okraji 
a z domu vidím, ako sa ľu-
dia zastavujú pri tabuľkách 
s vykresleným územným 
plánom na zástavbu. Nezdá 
sa mi vôbec logické stavať 
tu a tvrdím, že za to musel 
niekto v minulosti poriadne 
lobovať, že takýmto spôsobom 
dokázal ovplyvniť územný 
plán mesta.“ O vyjadrenie sme 
požiadali príslušné odbory 
Mestského úradu v Prievidzi 
a tiež jeho hovorcu Michala 
Ďureje: „V danej lokalite sa na-
chádzajú súkromné pozemky, 
ktorých jednu časť nadobudli 
majitelia reštitúciami po roku 
1989. Druhá časť pozemkov 
bola odpredaná v rokoch 
2006, 2007 a 2008 mestom 
do súkromného vlastníctva. 
Prostredníctvom platného 
územného plánu spolu so za-
pracovanou zmenou číslo 10 

z roku 2006/2007 sa počíta 
so zástavbou týchto pozem-
kov, ktoré, pripomínam, sú 
v súkromnom vlastníctve. 
Niektorí vlastníci domov, ktorí 
už v tejto lokalite bývajú, po-
stavili svoje domy už v čase, 
kedy platil územný plán mesta 
spolu s doplnkom č. 10, teda 
tým, ktorý počíta s výstavbou 
v tejto lokalite.“ Informáciu 
doplnil stavebný úrad tým, 
že momentálne neeviduje 
žiadnu žiadosť o stavebné 
povolenie v tomto území.

Stavebná schizofrénia
Bude sa teda na Prepadliskách 
stavať alebo nebude? Jeden 
z obyvateľov priľahlej ulice 
Jaroslav Baniar sa vyjadril: 
„Viem, že sa v minulosti v tejto 
lokalite urobili násypy z odpa-
du búrania Dlhej ulice. Na ne 
sa naviezla zemina a takto 
vznikol park. Vtedy sme dáva-
li robiť geologický prieskum, 
podľa ktorého by sa v prípade 
budovania domov tieto museli 
stavať na vysokých pilotoch 
kvôli nestabilite pôdy. Nemám 
problém so stavbami ako ta-

kými, skôr ma trápia tieto 
technické veci.“ Z dvoch strán 
sa na situáciu pozerá aj Eva 
Juriková: „Ako Prievidžanke 
mi je ľúto zelene. Ale keby 
som tu vlastnila pozemok, tiež 
by som na ňom chcela dom. 
Takže je to naozaj podľa uhlu 
pohľadu.“ Za vlastníkov zmie-
nených pozemkov sa vyjadril 
Jaroslav Šimko: „Zámer tu 
máme jediný povolený – po-
staviť si na pozemkoch, ktoré 
sme pred tromi rokmi regulér-
ne kúpili, rodinné domy. Dali 
sme si urobiť prieskum, ktorý 
potvrdil šmykový podklad, 
s čím rátame. Okrem toho 
si tu vybudujeme na vlastné 
náklady osvetlenie, ako aj 
komunikáciu.“

Vyjadril sa aj architekt 
mesta
Obyvatelia podali žiadosť 
o zrušenie súhlasného stano-
viska s výstavbou rodinných 
domov a cesty v lokalite. Ar-
chitekt mesta Jaroslav Janes 
sa k nemu vyjadril: „Mesto 
Prievidza na základe predlo-
ženej dokumentácie a žiadosti 

vlastníkov pozemkov vydalo 
stanovisko č. s. 2.4.2-3966-
2011-73928 zo dňa 14. 6. 2011. 
Novostavba šiestich rodinných 
domov a prístupová komuni-
kácia sú navrhované v lokalite 
Kopanice, na p. č. 5400/26, 
5400/25, 5400/27, 3029/37, 
3029/106, 3029/107, 3029/128, 
838/2, 3029/53, 2571/2, 
3029/133 v k. ú. Prievidza.
Na základe podnetu sa odbor 
územného plánovania, sta-
vebného poriadku, výstavby 
a životného prostredia zaobe-
ral prehodnotením záväzného 
stanoviska mesta. Výsledkom 
prehodnotenia je potvrdenie 
platnosti stanoviska zo dňa 
14. 6. 2011.
Navrhované riešenie podstatne 
nezmení dopravnú situáciu 
na Včelárskej ulici. Umiest-
nenie predmetnej zástavby 
je riešené v súlade s platným 
územným plánom mesta Prie-
vidza (Zmeny a doplnky č. 
10 ÚPN M Prievidza, schvá-
lené uznesením č. 152/2008 
zo dňa 29. 4. 2008). Územ-
no-plánovacia dokumentácia 
bola obstaraná v období 3. 7. 
2006 – 29. 4. 2008 v súlade 
s platnou legislatívou. Navr-
hované funkčné využitie pred-
metného územia pre funkciu 
bývania nezníži kvalitu pro-
stredia ani hodnotu nehnuteľ-
ností v bezprostrednom okolí. 
Mesto Prievidza nemá a ne-
malo ambíciu poškodzovať 
záujmy obyvateľov a taktiež 
nemá záujem diskriminovať 
súčasných ani nových obyva-
teľov. Michal Ďureje doplnil, 
že na mestských pozemkoch 
park zostane a stavať sa 
na nich nebude.

-Katarína Vráblová, foto: autorka

Viacerí obyvatelia bývajúci v prievidzskej lokalite pod sídliskom Sever sa obrátili na našu 

redakciu s problémom možnej zástavby v tejto časti. Zaujíma ich, čo sa konkrétne 

v chystá – cesta, domy, čo bude so zeleňou?

Výstavba na Prepadliskách vyvolala vlnu nevôle

Libora Čičmanca aj Evu a Tibora Jurikovcov problematika zástavby zaujíma.
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Mgr. Ondrej Čiliak (*1. 9. 
1951 Nováky – † 7. 5. 2012 
Bojnice), básnik, spisovateľ, 
publicista, rodák z Novák, 
obyvateľ Prievidze. Absol-
voval Filozofi ckú fakultu 
UK, odbor žurnalistika. Bol 
dlhoročným predsedom Lite-
rárneho klubu Poet. Pracoval 
v Hornonitrianskej knižnici 
v Prievidzi. Vydal básnické 
zbierky: Ústami spravodli-
vých (1973), Podhorské hla-
diny (1977), Čistá po doty-
ku (1980), Tváre v zrkadle 
(1981), Cesta do nežnosti 

(1986), Aréna (1986), Pla-
netárium (1990), bibliofíliu 
Ostré ticho (1999), Dobrý 
vietor (2001), Hudba zo stro-
mov (2009).
Činnosťou v klube Poet sa 
snažil odovzdať časť svo-
jich skúseností začínajúcim 
autorom, a tak posúvať ich 
literárnu úroveň. Bol členom 
občianskeho združenia Be-
nedikty, ktoré má za úlohu 
okrem iného podporovať ta-
lentovaných členov klubu, 
a to predovšetkým pri vydá-
vaní samostatných debutov 

a zbierok. Získal o. i. oce-
nenie za publikáciu Cesty 
do minulosti Prievidze, 
vydanej mestom Prievidza 
v roku 2006. Slovenský syn-
dikát novinárov udelil knihe 
prvé miesto v kategórii naj-
krajší propagačný materiál 
o meste. Primátorka mesta 
udelila vlani v septembri On-
drejovi Čiliakovi pamätný 
list pri príležitosti životného 
jubilea 60 rokov za podiel 
na rozvoji mesta a jeho pro-
pagácii v roku 240. výročia 
Vzbury prievidzských žien.

Vlani pri príležitosti život-
ného jubilea sa vyjadril, že je 
so svojím životom spokojný 
a nič neľutuje. To, čo prežil, 
by stačilo aj na dva životy. 
Vyžarovala z neho pokora, 
vyrovnanie a plánoval vyda-
nie zbierky Vzkriesenie jese-
ne. Veríme, že sa tak stane.
S naším vzácnym spoluob-
čanom Ondrejom Čiliakom 
sme sa rozlúčili v piatok 11. 
mája na cintoríne v Prievidzi. 
Česť jeho pamiatke!

-Katarína Vráblová, foto: autorka

Básnik, publicista, bibliograf, manžel, otec, starý otec, 

priateľ, ale predovšetkým človek s láskavým srdcom – prvá 

veta článku, ktorý bol v septembri minulého roku venovaný 

Ondrejovi Čiliakovi pri  príležitosti jeho šesťdesiatin. 

Pokračovanie však prechádza, bohužiaľ, do minulého 

času. Takého sme ho poznali. Jeho srdce dotĺklo 7. mája 

v bojnickej nemocnici.

Rozlúčili sme sa s Ondrejom Čiliakom
Modré z neba

Takú ťa milujem 
v zelenej nahote záhrad 
pofŕkanú iskrami z pahreby 
popálenú vôňou slnečníc 
rastúcu do noci 
No ja sa strácam 
na dne dňa 
v závanoch jesene 

Nevieme?

veď aj tí bez krídel
chcú letieť na kraj sveta...

Tak vyplašené holuby 
letia vyzobávať modré z neba

Dobrý vietor (2001)

„Dnes odleteli lastovičky, nechali po sebe vyprázdnené hniezda 
a biele rozvlnenie po mávnutí krídel. To je čas odchodov? 
Keby som musel nečakane odísť-zvestuješ moju lásku aspoň 
týmto stromom? Čo povieš o mojej mladosti? Keby som musel 
nečakane odísť- nie tak po poslednom smiešnom potlesku-keby 
som musel vystúpiť zo seba a nebyť tvojím bytím, keby som 
musel...tvoje pekné oči budú si pamätať, ako som ich videl. 
Zostanú okná otvorené do svitania,aby sa slnečné poludnia 
a skoré súmraky dôstojne vznášali nad životom iných, aby si 
veci, s ktorými som mlčal,uchovali môj dotyk do jari...“ Cesta 
do nežnosti (1986) Námestie slobody v Prievidzi 

zaplavili počas dopoludnia 
7. mája nadšenci od päť 
do osemdesiat rokov. Väčšina 
z nich mala na sebe odporú-
čaný doplnok, páni modrej 
a dámy žltej farby. Podporiť 
tancujúcich prišla i poslan-
kyňa europarlamentu Anna 
Záborská. Za organizátorov 
nechýbala primátorka Kata-
rína Macháčková a riaditeľ 
obchodnej akadémie Ľubo-
mír Vida. Stanislav Malega, 
jeden z iniciátorov podujatia, 
sa stal moderátorom i pred-
tancujúcim a svojej úlohy sa 
zmocnil viac ako dobre. Igor 

Svítok zo Slovenských rekor-
dov sledoval správnosť údajov 
a v závere potvrdil vytvorenie 
rekordu v tancovaní kalamaj-
ky s počtom tanečníkov 1 820.
Akcii môžeme priradiť niekoľ-
konásobné „naj“ – najstaršou 
účastníčkou sa stala osemde-
siatročná členka Denného cen-
tra Necpaly Mária Petrášová, 
najmladším účastníkom bol 
päťročný Radko Rajčo z MŠ 
na Ulici Mišúta, najvzdiale-
nejšie miesto, odkiaľ účastníci 
prišli, je Valaská Belá.

-vrb, foto: autorka

Deň Európy Prievidza oslávila netradične a  naozaj 

masovo – vytvorením rekordu v  počte tanečníkov 

kalamajky. Iniciátorom akcie bola prievidzská obchodná 

akadémia a mesto Prievidza.

Vytvorili rekord

Ako sa tvoril rekord na námestí.
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23. 4.
  Pracovné rokovanie s vedúcim ekonomického odboru 

k fi nancovaniu opráv v budovách škôl a školských zariadení 
vo vlastníctve mesta,

  informatívne stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta 
ku kontrolám realizovaným v tomto období,

  účasť na slávnostnom otvorení kaviarne U šálky,
  stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 5 

obyvateľov mesta Prievidza.

24. 4.
  vedenie rokovania MsZ,
  pracovné stretnutie s poslancom B. Bucákom a riešenie 

prípravy a spracovania prevádzkových poriadkov na špor-
tových ihriskách v meste Prievidza.

25. 4.
  Účasť na zastupiteľstve TSK v Trenčíne,
  diskusia k aktuálnym problémom v meste Prievidza vo VVO 
č. II – Píly.

26. 4.
  Účasť na výberovom konaní na voľné pracovné miesto 

metodika pre školy a školské zariadenia,
  stretnutie s vedúcou oddelenia výstavby a životného pros-

tredia k aktuálnemu stavu rekonštrukcie pešej zóny na Ul. 
A Hlinku,

  účasť na prezentácii kosačiek zabezpečených spoločnosťou 
UNIPA, spol. s r. o., na úpravu verejnej zelene v meste 
Prievidza,

  porada vedenia mesta k aktuálnym problémom a úlohám 
samosprávy.

27. 4.
  Pracovné stretnutie s vedúcim ekonomického odboru 

k otázkam fi nancovania plánovaných podujatí a inves-
tičných akcií,

  pracovné stretnutie s vedúcou odboru školstva a starost-
livosti o občana k aktuálnej situácii v III. ZŠ na Ul. Sama 
Chalupku,

  rokovanie so zástupcami spoločnosti APF, s. r. o., o mož-
nosti, resp. záujme o kúpu objektu bývalej MŠ na Nedo-
žerskej ceste,

  stretnutie s predsedom Olympijského klubu Prievidza 
a rokovanie o možnosti podpory mesta a poskytnutia 
priestorov na sídlo organizácie.

30. 4.
  Stretnutie s riaditeľkou oblastného riaditeľstva pôšt a ro-

kovanie o otváracích hodinách a poskytovaní služieb 
pobočiek pôšt v meste Prievidza,

  pracovné stretnutie s hovorcom mesta a so splnomocnencom 
pre etiku a protokol s cieľom pripraviť program návštevy 
partnerských miest počas Prievidzských mestských dní,

  pracovné rokovanie s novým predsedom predstavenstva 
PTH, a. s.,

  stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 9 
obyvateľov mesta Prievidza,

  účasť na podujatí Majáles na Námestí slobody.

1. 5.
  Sviatok

2. 5.
  Stretnutie s riaditeľkou KaSS a prerokovanie prípravy 

Prievidzských mestských dní,
  účasť na rokovaní so zástupcom spoločnosti, ponúkajúcim 

umiestnenie slnečných kolektorov na budovách ZŠ a MŠ,
  stretnutie so zástupcom záhradkárov k pripravovanému 

podujatiu a riešenie možnej podpory zo strany mesta,
  stretnutie so súkromným investorom a rokovanie o možnosti 

výstavby bytov na území Prievidza,
  stretnutie s novým vedením Zápasníckeho klubu Prievidza.

3. 5.
  Stretnutie so zástupcami spoločnosti TESCO,
  rokovanie so štatutárnym zástupcom Regionálneho ob-

chodného centra, s. r. o., k realizácii dostavby a riešenia 
okolia budovy,

  stretnutie so zástupcom Trenčianskej regionálnej komory 
k pripravovanému stretnutiu primátorov a podnikateľov,

  pracovné stretnutie s riaditeľom Zariadenia pre seniorov 
k aktuálnym problémom v zariadení.

Z denníka primátorkyZ denníka primátorky

Už v decembri 2011 avi-
zovalo Prievidzské tepelné 
hospodárstvo, a. s., (PTH) 
zníženie cien tepla pre oby-
vateľov Prievidze na  rok 
2012. Ako reálne vidíte na-
plnenie zámeru, ktorý verej-
nosť vníma veľmi pozitívne?
Úradom pre reguláciu sieťo-
vých odvetví SR (URSO) bola 
pre rok 2012 schválená cena 
tepla, ktorou bolo dosiahnuté 
avizované zníženie o 5,6 % 
oproti roku 2011. Je výsledkom 
porovnania tzv. zmiešanej jed-
notkovej ceny tepla roka 2011 
(0,0820 €/kwh) so zmiešanou 
jednotkovou cenou tepla roka 
2012 (0,0774 €/kwh). Zmiešaná 
jednotková cena tepla je použitá 
pre zjednodušenie porovnania. 
Je výsledkom podielu všetkých 
plánovaných nákladov na výro-
bu tepla a celkového dodaného 
množstva tepla a predstavuje 
najjednoduchší a najprehľad-
nejší spôsob porovnania.

Medzi Prievidžanmi už 
niekoľko týždňov rezonuje 
informácia o preplatkoch 
v objeme takmer 700-tisíc 
eur. V slovenských korunách 
to predstavuje približne 21 
miliónov. To už je slušný 
obnos.
Vyúčtovanie skutočných ná-
kladov na teplo sa realizuje až 
po uplynutí regulačného ob-
dobia. Pre nás to bolo obdobie 
2009 – 2011. PTH vykonalo 
vyúčtovanie k 31. marcu t. 
r. Účelom celého procesu je 
vzájomne zúčtovať skutočné 
náklady vynaložené na vý-
robu tepla počas regulačné-
ho obdobia s uhradenými 
platbami odberateľov. Platby 
odberateľov boli za sledova-
né obdobie použité na úhradu 
plánovaných nákladov. Keďže 
skutočné náklady boli nižšie 
o 700-tisíc eur (bez DPH), 
tento rozdiel bol rozúčtovaný 
všetkým odberateľom podľa 

skutočne odobratého množstva 
tepla od PTH.

Môžete našim čitateľom 
bližšie vysvetliť, o aké penia-
ze ide a ako sa PTH podarilo 
dosiahnuť skutočnú cenu 
nižšiu ako schválenú?
Schválená cena tepla, v ktorej 
je v priebehu roka fakturovaná 
dodávka tepla, predstavuje len 
predpokladané, resp. plánované 
náklady. Teda náklady, o kto-
rých sa predpokladá, že prav-
depodobne vzniknú. Skutočná 
výška nákladov je ale zrejmá až 
po uplynutí zúčtovacieho ob-
dobia, kedy je možné vykonať 
riadne vyúčtovanie za uplynulé 
obdobie. Rozdiel plánovaných 
nákladov oproti skutočným 
môže vzniknúť z viacerých 
dôvodov: z dôvodu nižšej ceny 
nakupovaného tepla a ďalších 
primárnych vstupov, klima-
tických podmienok, menšieho 
počtu porúch a chýb na tech-
nologickom zariadení, úspor 
na investíciách, vysúťažených 
cien dodávok technológií, or-
ganizačných zmien, zníženia 
prevádzkových nákladov atď. 
Inými slovami, je to výsledok 
pozitívneho hospodárenia PTH 
a schopnosť spoločnosti udržať 
náklady na výrobu tepla na čo 
najnižšej možnej úrovni.

Je však zrejmé, že na tom-
to výsledku nemá zásluhy 
len spoločnosť PTH. Podiel 
na  potešujúcich číslach 
vo vzťahu k obyvateľom, 
týkajúcich sa zníženia ná-
kladovosti, majú aj horno-
nitrianski energetici.
Musíme zobrať do úvahy, 
že 97 % objemu dodávaného 
tepla nakupujeme od Slo-
venských elektrární, a. s., 
závod Nováky (SE-ENO) 
a že výška skutočných 
nákladov závisí najmä od ceny 
nakupovaného tepla. Veľmi nás 
teší výrazné zlepšenie vzájom-

ných obchodných vzťahov náš-
ho partnera v dodávke tepla 
pre prievidzské domácnosti 
a skutočnosť, že SE – ENO 
ochotne spolupracujú a spo-
lupodieľajú sa na tvorbe ceny 
tepla. Je príjemné konštatovať, 
že máme spoločný cieľ, t. j. 
dosiahnuť čo najnižšiu cenu 
tepla. Veríme, že doterajšia 
dobrá spolupráca bude pokra-
čovať aj naďalej a vyvinieme 
maximálne úsilie na stabili-
záciu ceny tepla budúcich ob-
dobí. Energetici vyrábajú teplo 
spaľovaním domáceho hnedého 
uhlia, dodaného práve z HBP. 
Do akej miery zohľadňuje cena 
tepla SE-ENO náklady na do-
dávku uhlia, to je skôr otázka 
na zástupcov SE-ENO.

Podľa obsahu činnosti je 
PTH v zásade len distribuč-
ná spoločnosť a cenu tepla 
v Prievidzi ovplyvňuje aj jej 
výrobca, t. j. SE – ENO a v ne-
poslednom rade HBP ako 
dodávateľ paliva.
Áno, veď 97 % tepla je naku-
pované a ďalej distribuované 
k odberateľom a len 3 % z cel-
kového dodaného objemu tepla 
je vyrábané v lokálnych plyno-
vých kotolniach. Pritom lokálne 
kotolne máme výlučne tam, kde 
nie je možné dodať nakupované 
teplo od SE – ENO.

Radového odberateľa te-
raz zaujíma najmä to, kedy 
a kto dostane preplatky, prí-
padne v akej výške.
Preplatky dostanú tí, ktorí sa 
na ich vytvorení podieľali. A to 
sú odberatelia. Prevod fi nanč-
ných prostriedkov priamym 
odberateľom zo strany PTH bol 
realizovaný následne po doru-
čení vyúčtovania. Musíme však 
rozlišovať konečných spotrebi-
teľov (predovšetkým vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov) 
od priamych odberateľov. Roz-
diel spočíva v tom, že PTH ne-

realizuje vyúčtovanie dodávky 
tepla priamo vlastníkom, ale 
správcom ich bytových domov 
alebo spoločenstvám vlastníkov 
bytov (SVB). Títo až následne 
po spracovaní ďalších potreb-
ných údajov vykonajú konečné 
vyúčtovanie. Termín predlo-
ženia vyúčtovania samotným 
vlastníkom a užívateľom bytov 
a nebytových priestorov je 31. 
máj 2012. Po tomto termíne 
bude realizované aj vzájomné 
fi nančné zúčtovanie.

Ale môže sa teda stať, 
že niekto bude mať aj ne-
doplatok a na preplatok 
márne čaká.
Stále hovoríme len o preplat-
ku za celkovú dodávku tepla. 
Preto nie je možné tento fakt 
paušalizovať pre všetkých 
odberateľov a už vonkoncom 
nie pre konečných spotrebite-
ľov, ktorými sú vlastníci by-
tov a nebytových priestorov. 
U každého je výsledok závislý 
od viacerých faktorov. Každý si 
musí zobrať do úvahy množstvo 
odobratého tepla vo vykurovaní 
alebo v teplej úžitkovej vode, 
zrealizované úsporné opatre-
nia, výšku zálohových platieb, 
platobnú disciplínu atď. Výsled-
kom vyhodnotenia všetkých 
vstupných údajov môžu byť 
nielen preplatky, ale dokonca 
aj nedoplatky. Výsledok zúčto-
vania je zásadne individuálny.

PTH sa podarilo dosiah-
nuť pozitívny výsledok. A čo 
ďalej? Máte predstavu, ako 
udržať zníženú cenu tepla 
pre Prievidžanov?
Cena tepla dodávaného pro-
stredníctvom PTH je súčtom 
nákladov potrebných na vý-
robu a distribúciu tepla. Pre-
to je nevyhnutné, aby každý 
zo subjektov zúčastnených 
na ich tvorbe prísne sledoval 
a reguloval každý nevyhnutný 
náklad a zabezpečil udržanie 
nákladov na čo najnižšej výške, 
a to aj pri niektorých narastajú-
cich vstupoch.

Aký dopad v oblasti vý-
voja cien môže mať na Prie-
vidžanov napríklad zmena 
ceny zemného plynu?
Dopad na cenu by bol minimál-
ny. Cena plynu sa od začiatku 
minulého roka zvyšovala dva-
krát. Celkový nárast dosiahol 
približne 12 %. Na začiatku 
tohto roka došlo najprv k zvý-
šeniu a následne k zníženiu ceny 
plynu o 5,5 %, čo sa v zásade 
prejavilo neutrálne. Je evident-
né, že cena plynu pomerne často 
kolíše najmä z dôvodu závis-
losti od svetového vývoja. Tu 
sa prejavuje podstatná výhoda 
domácej palivovej základne. 
Teplo je vyrobené z 97 % domá-
ceho hnedého uhlia, jeho cena 
je v zásade stabilná a nezávislá 

Koniec marca bol obdobím zúčtovania nákladovosti na teplo. Ľuboša Maxinu, zástupcu 

spoločnosti, ktorá dodáva teplo Prievidžanom, sme sa preto opýtali nielen na to, či 

boli prognózy z decembra správne, ale aj na legislatívu a koncepčné zámery v oblasti 

tepelného hospodárstva v meste.

Za teplo nám vrátia 
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 3 rôzne systémy kosenia: BioClip 
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Akcio á cena:
1.995 € / 1.840 €Be ná cena: 2.255 € / 2.055 €

700-tisíc eur
od diania na medzinárodných 
trhoch s plynom.

URSO ceny tepla stále 
reguluje. Ako dodávateľ 
vnímate toto zasahovanie 
do cien?
Dodávatelia tepla sú priro-
dzeným monopolným dodá-
vateľom. Preto je potrebné 
pre ochranu konečných spot-
rebiteľov cenu tepla regulovať. 
V tomto PTH prekážku nevidí. 
Otázny je však spôsob regu-
lácie. Tu je priestor na zlepše-
nie prostredia. Vieme, že bolo 
vyvinutých viacero aktivít, 
ktorých cieľom je zjednodu-
šenie a sprehľadnenie veľmi 
zložitého spôsobu regulácie. 
Pre odberateľa je stále málo 
zrozumiteľná. Je skutočne 
na škodu veci, že návrhy vý-
robcov tepla, ktoré predložili 
na URSO, zatiaľ neboli vy-
počuté. Pokiaľ by bolo URSO 
ochotné počúvať výrobcov 
a distribútorov, určite by bolo 
možné hovoriť aj o ďalších 
možnostiach na zníženie ná-
kladov na dodávku tepla a tým 
aj udržanie súčasnej ceny tepla.

Na  cenu tepla majú 
nesporne výrazný vplyv 
miestne podmienky, preto 

je objektívne hodnotenie 
ceny zložité. Ako sme s ce-
nou tepla v porovnaní s os-
tatnými dodávateľmi tepla 
v rámci regiónu a v rámci 
Slovenska?
Len prednedávnom boli verej-
ne publikované údaje o cenách 
tepla. Z nich je zrejmé že PTH 
má v rámci hornonitrianskeho 
regiónu aj naďalej najnižšiu 
cenu tepla spomedzi dodávate-
ľov tepla sídliskovým útvarom. 
V rámci Slovenska nastávajú 
medziročne zmeny, cena tepla 
v Prievidzi je trvale nižšia ako 
celoslovenský priemer.

Môžeme teda hovoriť 
o tom, že ste za posledný rok 
zlepšili svoje postavenie?
Určite áno, a určite na 
prospech bežných ľudí v Prie-
vidzi, a to z pohľadu ceny tepla 
nielen v regióne, ale aj v rámci 
Slovenska.

Ako vnímate váš osobný 
prínos na týchto výsledkoch?
Po posledných komunálnych 
voľbách som bol mestským 
zastupiteľstvom nominovaný 
za zástupcu mesta do predsta-
venstva spoločnosti PTH, a. s., 
kde v súčasnosti zodpovedám 
za obchodný úsek. Za všetky 

výsledky uvediem len dva 
najvýznamnejšie:
zníženie jednotkovej ceny tepla 
v Prievidzi pre rok 2012 o 5,6 %,
preplatky celkom vo výške 
700-tisíc € (21 mil. SK) za ob-
dobie do konca roka 2011.
Toto sú skutočné výsledky 
a usporené skutočné peniaze 
v peňaženkách bežných obyva-
teľov Prievidze, dosiahnuté od-
bornou a zodpovednou prácou.
Rád by som využil túto príle-
žitosť a poďakoval všetkým 
tým, čo sa výraznou mierou 
o tento výsledok pričinili. Po-
ďakovanie patrí mojim kolegom 
v PTH, a. s., osobitne kolegom 
z obchodného úseku. Za po-
diel na týchto výsledkoch patrí 
poďakovanie aj našim obchod-
ným partnerom zo SE – ENO, 
predstavenstvu spoločnosti, 
ďalej osobitne p. Ing. Darine 
Šnircovej a p. Ing. Oľge Soko-
lovej a riaditeľovi SE – ENO 
p. Ing. Bugárovi. Za mesto 
Prievidza patrí poďakovanie 
predovšetkým primátorke mes-
ta p. JUDr. Kataríne Macháčko-
vej, práve ona svojou osobnou 
prítomnosťou na rokovaniach 
s vrcholovými manažérmi 
Slovenských elektrárni dala 
zmenám k nižšej cene tepla 
pre Prievidzu v súčasnosti už 

nie predvolebnú, ale povolebnú 
zelenú.

Máte právnické vzdela-
nie. Ako vnímate legislatívu 
v oblasti teplárenstva?
Ako právnik konštatujem, 
že legislatíva pre tepelnú 
energetiku a reguláciu v sie-
ťových odvetviach je náročná 
a pre bežného občana ťažko 
zrozumiteľná. Dokonca v nie-
ktorých prípadoch ľudovo po-
vedané až zahmlená. Chýbajú 
v nej zreteľné prvky vládou 
opakovanej deklarácie o pod-
pore centrálnych zdrojov tepla. 
Pociťujem absenciu progra-
mu na obnovu alebo rekon-
štrukciu tepelných zariadení 
pre spoločnosti nášho typu, t. 
j. spoločnosti s majetkovým 
prepojením na samosprávu, 
kde práve takáto podpora by 
mala zmysluplnosť a priniesla 
by úžitok nepomerne väčšiemu 
počtu spotrebiteľov tepla, ako 

napr. pri poskytovaní podpory 
na inštaláciu zariadení pre so-
lárny ohrev vody na bytových 
domoch. Práve takýto prístup 
vytvára značnú nerovnováhu 
pri hospodárskej súťaži v tejto 
oblasti.

Má Slovensko prijatú 
vlastnú koncepciu v oblasti 
tepelnej energetiky? Ak áno, 
ako sa tento predpis dotýka 
miest a obcí, resp. samotnej 
Prievidze?
Žiaľ, všeobecné deklarovanie 
týkajúce sa podpory centrál-
nych zdrojov tepla, zakotvené 
v rôznych právnych dokumen-
toch, rôzneho stupňa a právnej 
sily, nevytvára právny rámec 
zakladajúci vymožiteľné náro-
ky výrobcov tepla. Prievidza 
má koncepciu rozvoja mesta 
v oblasti tepelnej energetiky 
schválenú mestským zastu-
piteľstvom ešte v roku 2006. 
Táto koncepcia podľa môjho 

názoru nezodpovedá nielen 
súčasným, ale ani budúcim 
a koncepčným potrebám Prie-
vidze a podľa môjho názoru je 
potrebné ju čo najskôr aktua-
lizovať. Musí byť totiž spôso-
bilá dať konkrétnu odpoveď 
na spoločenské potreby a roz-
voj mesta. Potreby Prievidze 
sú jasné: spoľahlivá, bezpečná, 
ekologická a ekonomicky prí-
stupná dodávka tepla.

Hovoríme o pozitívach 
z posledného obdobia, ale 
aký vývoj v oblasti dodávok 
tepla pre Prievidzu je možné 
očakávať v budúcnosti?
Smerovanie vývoja naznačujú 
doterajšie snahy PTH, čo je spo-
ľahlivá, kvalitná a cenovo udr-
žateľná dodávka tepla pre všet-
kých našich odberateľov.

-MD, foto: KV
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Mal som veľké problémy 
s vypadávaním vlasov. Vla-
sy mi tak redli, že na nie-
ktorých miestach na hlave 
mi už presvitala pokožka. 
Počas piatich rokov som 
vyskúšal niekoľko prepa-
rátov, ktoré mali padanie 

vlasov zastaviť. Výsledok 
bol vždy rovnaký – žiadna 
veľká zmena k lepšiemu. 
Minulý rok v októbri som 
vyskúšal na odporúčanie 
môjho kamaráta účinný prí-
pravok SALON TEXTU-
RES. Používam ho presne 

podľa návodu štvrtý mesiac 
a moje problémy prestali. 
Som rád, že som konečne 
natrafi l na kvalitný tovar, 
ktorý mi veľmi pomohol. 
Chcel by som sa týmto 
fi rme KVATROFIN s.r.o. 
poďakovať.

VAŠE LISTY NA 
TÉMU VLASY

Píše nám Tibor z Myjavy, ktorý by sa rád podelil o dojmy s užívaním vlasového prípravku SALON 
TEXTURES. Upresňujeme, že výrobok SALON TEXTURES stojí 23 € a môžete si ho kúpiť u výhradného 
predajcu v SR, fi rmy KVATROFIN s.r.o., Škarniclovská 1, 909 01 Skalica, tel.: 034-664 74 35. V súčasnosti 
je možné uvedený tovar objednať i s presným návodom na dobierku.

MsP zaznamenala

Nebezpečný pes
Na mestskej polícii bol o 8.20 hod. oznámený voľný pohyb 
psa bojového plemena, nad ktorým nikto nevykonával 
dohľad. Hliadka psa lokalizovala a privolala odchytovú 
službu. Pes medzitým stihol exkrementami znečistiť 
detské ihrisko. Po odchytení bol prevezený do útulku, 
pričom bol zistený jeho pravdepodobný držiteľ. Šetrenie 
ukázalo, že ide o obyvateľa mesta, ktorý si psa prevzal 
a za porušenie ustanovení nariadení o držaní psov na území 
mesta mu bola uložená bloková pokuta.

Poškodenie vozidla 
Obyvateľ mesta oznámil, že dvaja mladíci mu poškodili 
zaparkované motorové vozidlo. Hliadka mestskej polície 
zistila, že podozrivé osoby oznamovateľovi z auta odtrhli 
tabuľky s evidenčným číslom. Pátranie po osobách viedlo 
ku kladnému výsledku. Išlo o L. M. (1978) a J. R. (1978) 
z Prievidze. Práve J. R. sa priznal k poškodeniu vozidla 
a za priestupok mu bola uložená bloková pokuta. Škodu  
spôsobenú majiteľovi vozidla na mieste nahradil.

Nedovolená skládka
Na vyčistenom mieste, kde bol pred časom umiestnený veľ-
koobjemový kontajner na odpad, doviezol konáre zo stromov 
obyvateľ mesta (1948). Prítomní príslušníci mestskej polície 
mužovi vysvetlili, že svojím konaním sa dopúšťa priestupku 
a vytvára nedovolenú skládku. Priestupok bol prejednaný 
v zmysle zákona, obyvateľ mesta skládku odstránil a odpad 
je povinný zlikvidovať zákonným spôsobom.

-zdroj: MsP v Prievidzi

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

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti

v zmysle uznesenia MsZ č. 78/12 zo dňa 27. 3. 2012
1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

 Nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka – 

rekreačná chata Mraznica (budova 

zapísaná na LV č. 1) na parcele č. 1228, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

89 m2, súpisné č. V. 674, orientačné č. 13 

s príslušenstvom a vonkajšími úpravami. 

Pozemok pod budovou rekreačnej chaty 

a tiež okolité pozemky nie sú predmetom 

predaja.

2.  Podmienky pre výber najvhodnejšieho 

návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:

a) kúpna cena – minimálne vo výške 

34 032,44 €

b) termín zaplatenia kúpnej ceny – najneskôr 

do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

3.  Víťaz súťaže je povinný uhradiť správne 

poplatky súvisiace s podaním návrhu 

na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností vo výške 66,00 €, náklady 

za vypracovanie Znaleckého posudku č. 

10/2011 vo výške 278,32 € a Geometrick-

ého plánu č. 74/2011 vo výške 265,30 €.

4.  Obhliadka predmetnej nehnuteľnosti sa 

uskutoční dňa 31. 5. 2012. Stret-

nutie účastníkov bude o 13.00 hod. 

pred rekreačnou chatou Mraznica v k. ú. 

Veľká Lehôtka s možnosťou nahliadnutia 

do znaleckého posudku.

5.  Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, a to 

v písomnej forme, podpísaný fyzickou oso-

bou, u právnickej osoby jej štatutárnym 

zástupcom, je možné zasielať na adresu 

vyhlasovateľa súťaže:

Mesto Prievidza, Mestský dom

Právna kancelária, Námestie slobody č. 14, 

971 01 Prievidza,

doporučenou zásielkou alebo osobne 

prostredníctvom podateľne v zalepenej 

obálke s označením Súťaž (III.) – prevod 

nehnuteľnosti – NEOTVÁRAŤ v termíne 

do 13. 6. 2012 do 12.00 hod..

Na rovnakej adrese mesto poskytne záujem-

com (ktorí sa preukážu pri právnických 

osobách výpisom z obchodného registra 

a pri fyzických osobách občianskym 

preukazom) na požiadanie vzor súťažného 

návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje 

minimálne náležitosti platného návrhu 

zmluvy.

Návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať: 

  potrebné identifi kačné údaje – u fyzick-

ých osôb meno, priezvisko, titul, rodné 

meno, rodné číslo, dátum narodenia, 

trvalé bydlisko; u právnických 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 zastupovanie 

právnickej osoby,

  určenie spoluvlastníckych podielov 

žiadateľov v prípade podania jedného 

návrhu na prevod nehnuteľností do spo-

luvlastníctva,

  kúpnu cenu, 

  náležitosti požadované všeobecne 

záväznými právnymi predpismi 

a náležitosti uvedené v internej smernici 

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 pred-

kladanie návrhov.

7.  Do obchodnej verejnej súťaže nebudú 

zahrnuté návrhy, ktoré budú doručené 

po termíne vymedzenom v bode 5. vyh-

lásenia 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 vyhodnotenia 

súťažných návrhov .

10.  Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu 

nákladov spojených s účasťou na obchod-

nej verejnej súťaži.

11.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky doručené návrhy 

v prípade, ak to uzná za vhodné.

12.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pod-

mienky súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť.

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

 Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok 

parcela č. 7127/34, orná pôda o výmere 

455 m2 (v celosti) – pozemok priľahlý 

k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa, bytom 

Prievidza.

2.  Podmienky pre výber najvhodnejšieho 

návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:

a)  účel – individuálna bytová výstavba

b)  kúpna cena – minimálne vo výške 28 €/m2,

c)  termín zaplatenia kúpnej ceny – najneskôr 

do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

3.  Víťaz súťaže je povinný uhradiť správne 

poplatky súvisiace s podaním návrhu 

na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností vo výške 66,00 €

4.  Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, a to 

v písomnej forme, podpísaný fyzickou 

osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym 

zástupcom, je možné zasielať na adresu 

vyhlasovateľa súťaže:

Mesto Prievidza, Mestský dom

Právna kancelária, Námestie slobody č. 14

971 01 Prievidza, doporučenou zásielkou 

alebo osobne prostredníctvom podateľne, 

v zalepenej obálke s označením Súťaž 

(IV.) – prevod nehnuteľnosti – NEOTVÁRAŤ 

v termíne do 13. 6.2012, do 12.00 hod.

 

 Na rovnakej adrese mesto poskytne 

záujemcom (ktorí sa preukážu pri právnick-

ých osobách výpisom z obchodného 

registra a pri fyzických osobách občianskym 

preukazom) na požiadanie vzor súťažného 

návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje 

minimálne náležitosti platného návrhu 

zmluvy.

Návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať:

  potrebné identifi kačné údaje – u fyzick-

ých osôb meno, priezvisko, titul, rodné 

meno, rodné číslo, dátum narodenia, 

trvalé bydlisko; u právnických 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 zastupovanie právnickej osoby,

  určenie spoluvlastníckych podielov 

žiadateľov v prípade podania jedného 

návrhu na prevod nehnuteľností do spo-

luvlastníctva,

  kúpnu cenu,

  náležitosti požadované všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a náležitosti 

uvedené v internej smernici mesta Prievidza 

IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku 

mesta.

5.  Návrh doručený vyššie uvedeným 

spôsobom možno odvolať, doplniť alebo 

meniť len v termíne určenom na pred-

kladanie návrhov.

6.  Do obchodnej verejnej súťaže nebudú 

zahrnuté návrhy, ktoré budú doručené 

po termíne vymedzenom v bode 4. 

vyhlásenia súťaže a návrhy, ktoré nespĺňajú 

požiadavky uvedené vo vyhlásení súťaže.

7.  Najvhodnejší návrh podlieha schváleniu 

Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi 

na základe odporučenia Mestskej rady 

v Prievidzi. Výsledok výberu je záväzný.

8.  Výsledok súťaže vyhlasovateľ oznámi 

písomne všetkým navrhovateľom, a to v ter-

míne do 15 dní od vyhodnotenia súťažných 

návrhov .

9.  Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu 

nákladov spojených s účasťou na obchod-

nej verejnej súťaži.

10.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 

všetky doručené návrhy v prípade, ak to 

uzná za vhodné.

11.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pod-

mienky súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť.

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
1.

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností

v zmysle uznesenia MsZ č. 79/12 zo dňa 27. 3. 20122.

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
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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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Voľba vhodného bývania nie 
je jednoduchá otázka a je po-
trebné dobre zvážiť niekoľko 
aspektov. V prvom rade sa 
veľmi dobre zamyslite nad 
tým, kde si predstavujete 
svoje bývanie, či je to v byte 
v centre pulzujúceho mesta 
s veľkou občianskou vybave-
nosťou, alebo preferujete kľud 
vidieku mimo mesta, prípadne 
skĺbenie týchto spôsobov bý-
vania na okraji mesta. Možno 
máte pocit, že v tom máte úplne 
jasno, no pri výbere spôsobu 
bývania sa nezabúdajte pozerať 
5 až 10 rokov do budúcnosti, 
teda na to, či forma zvoleného 
bývania vám bude vyhovovať 
i po tom, čo prídu na svet deti, 
alebo keď odídete do dôchod-
ku, alebo zmeníte prácu.

Dôležitý vnútorný pocit
Pri výbere nehnuteľnosti je, 
samozrejme, dôležitá poloha, 
cena, stav atď. No v prvom rade 
je najdôležitejší pocit, ktorý 
získate pri obhliadke nehnu-
teľnosti. K pocitu domova vám 
nepomôže vynikajúca cena 
alebo poloha hneď pri vašom 
aktuálnom pracovisku. Dajte 
najväčší dôraz na svoj vnútor-
ný pocit. Vlastné bývanie by 
mala byť vaša oáza, kam sa 
na konci dňa vrátite a načerpá-
te energiu, získate opäť pocit 
rovnováhy v dnešnom rýchlom 
životnom tempe. Pri výbere 
preto nemajte ako prioritu 
odpoveď otázky: Kupujem 
dobre? Keď to potom pre-
dám, zarobím alebo prerobím? 
Vývoj cien nehnuteľností je 

totiž v neustálom pohybe, 
prognózy vývoja cien sa nie 
vždy stretnú s realitou, najdô-

ležitejšia je prítomnosť a blízka 
budúcnosť.

Pýtajte sa na všetko
Ak už ste našli nehnuteľnosť, 
pri ktorej cítite, že chcete bývať 
práve tu, odložte ešte na chvíľu 
pocit nadšenia. Nechajte si pár 
dní na premyslenie a spravte 
si poriadne domácu úlohu. 
Spýtajte sa realitného maklé-
ra na všetko, čo vás napadne, 
konštrukciu, rok výstavby, 
inžinierske siete, občiansku 
vybavenosť atď. Na obhliad-
ke komunikujte s majiteľom 

nehnuteľnosti a položte mu vo-
pred pripravené otázky. Stáva 
sa, že vysnená nehnuteľnosť 
sa stane nočnou morou len 
preto, že máte neznesiteľných 
susedov alebo že dom vlhne, 
byt je chladný, pozemok má 
podzemné vody a pod.

Pokles cien je zrejmý
Ak sa necítite dobre tam, kde 
bývate dnes, s vlastným býva-
ním neváhajte. V posledných 
dvoch rokoch je dostupnosť bý-
vania na historickom maxime 
od roku 2002. Ceny nehnuteľ-

ností výrazne klesli, v niekto-
rých prípadoch až na úroveň 
spred 7 – 8 rokov. Financovanie 
kúpy nehnuteľnosti prostred-
níctvom hypotekárnych úverov 
je v porovnaní s predchádzajú-
cimi rokmi dostupnejšie, dobrý 
fi nančný poradca vám dnes 
vie zabezpečiť prefi nancova-
nie celej kúpnej ceny nehnu-
teľnosti bankou. Pri hľadaní 
vlastného bývania využite 
služby renomovaných realit-
ných kancelárií s dlhoročnými 
skúsenosťami. Pomôžu vám 
nielen vybrať správnu nehnu-
teľnosť, ale môžu dohodnúť 
lepšiu cenu, vybaviť hypotéku, 
dobrý znalecký posudok, geo-
metrický plán a zaplatia za vás 
poplatky spojené s prevodom 
vlastníctva.

-JUDr. Tomáš Nagy,
BeMi realitná kancelária, 

tomas@realitybemi.sk, 
www.realitybemi.sk

Život prináša neustále zmeny a smerovanie, preto v živote 

každého z nás nastáva v istom okamihu čas, kedy sa 

rozhodujeme riešiť otázku vlastného bývania.

Voľba vlastného 
bývania

K pocitu domova 

vám nepomôže 

vynikajúca cena

alebo dostupnosť 

pracoviska.

Patríme medzi národy, ktoré v priemere na jednotlivca pribrali 
na váhe, jednoducho stučneli, a hrozí nám pandémia obezity. 
Sme národ, ktorý má v Európe najnižšiu pôrodnosť, teda 
ohrozený druh. Krajina so solídnym sociálnym systémom 
a stabilnou politickou klímou. Ale sme spoločnosťou, ktorá 
schudobnela na hodnoty, ktoré dávali silu snívať, dúfať a po-
vstať aj v časoch najťažšieho útlaku. Opäť to staré, nikam 
nevedúce pokušenie, mať sa dobre, prevážilo nad tým, byť 
dobrý. Hoci máme tak veľa, cítime sa prázdni, nešťastní, 
neprijatí a nepochopení. Aké je pravé bohatstvo človeka? Je to 
v narastajúcich číslach osobných účtov bánk? Alebo spočíva 
v hĺbke samotného človeka? ...v dare života a jedinečnosti.

Prostredníctvom vody
Helena Kellerová ako jedenapolročná v dôsledku zápalu 
mozgových blán stratila zrak a sluch. Bola teda hluchá, 
nemá a slepá. Ako sa z tohto úbohého dieťaťa, ktoré bolo 
takpovediac pochované zaživa, mohla stať taká všetkému 
prístupná žena?

Sama rozpráva:
Keď som mala šesť rokov, sa moja túžba dorozumieť sa 
zo dňa na deň zväčšovala. Keďže som nemohla preraziť ten 
múr mlčania okolo seba, bola som z toho čoraz zúrivejšia. 
Akoby ma držali neviditeľné ruky a ja som sa zúfalo pokúšala 
vyslobodiť sa. Môj výbuch zlosti sa najčastejšie skončil tak, 
že som sa úplne vyčerpaná s plačom vrhla matke do náručia.
Moji rodičia boli nesmierne ustarostení a úplne bezradní. 
Ale po dlhom hľadaní pomoc našli. Najvýznamnejším dňom 
môjho života bol deň, keď ku mne prišla moja učiteľka, slečna 
Sullivanová. Bolo to 3. marca 1887, tri mesiace pred mojimi 
siedmimi narodeninami.
Ráno po svojom príchode ma slečna Sullivanová vzala 
do svojej izby a dala mi malú bábiku. Keď som sa s ňou 
chvíľu pohrala, slečna Sullivanová mi pomaly písala prstom 
hlásky d-o-l-l (bába) do dlane. Táto hra prstov ma hneď 
zaujala a začala som ju napodobňovať. Keď sa mi konečne 
podarilo presne napodobniť písmená, očervenela som od ra-
dosti a detskej hrdosti. Utekala som k matke, vystrela som 
ruku a ukázala som jej písmená, čo som sa práve naučila. 
Vtedy som ešte nevedela, že hláskujem slovo, ba ani len to, 
že slová vôbec existujú – jednoducho som pohybmi prstov 
napodobňovala naučené. Takto som sa naučila hláskovať 
veľa slov.
Ale ten skutočný zázrak sa stal až po niekoľkých týždňoch. 
Bolo to takto: medzi nami nastalo nedorozumenie pri slovách 
m-u-g a w-a-t-e-r. Slečna Sullivanová sa ma snažila naučiť, 
že m-u-g je pohár a w-a-t-e-r voda, ja som si ich však vytrvalo 
zamieňala. Bezmocne to nechala tak.
Priniesla mi klobúčik a ja som vedela, že sa ide von 
na teplé slniečko. Od radosti som poskakovala sem 
a tam. Sprevádzané vôňou orgovánu šli sme ku studni. 
Niekto pumpoval vodu a moja učiteľka mi podržala ruku 
pod rúrou. Kým mi chladný prúd stekal po jednej ruke, písala 
mi prstom hlásku za hláskou slova w-a-t-e-r najprv pomaly, 
potom rýchlo do druhej ruky. Ticho som stála a napäto 
sledovala pohyb jej prstov.
Odrazu ma zasiahlo poznanie ako blesk – a predo mnou jasne le-
žalo tajomstvo reči: každá vec má meno! Vedela som, že voda je to 
zázračné chladné čosi, čo mi stekalo po ruke. Toto živé slovo 
prebudilo moju dušu k životu, darovalo jej svetlo, nádej, ra-
dosť a oslobodilo ju od pút. Od studne som odchádzala plná 
túžby po učení. Každá vec mala svoje meno. V ten deň som 
sa naučila veľa nových slov. Už si všetky nepamätám, ale 
viem, že mother, father, sister (matka, otec, sestra) boli medzi 
nimi – slová, ktoré spôsobili, že svet okolo mňa rozkvitol.
Helena Kellerová bola vyslobodená zo svojho telesného vä-
zenia prostredníctvom vody, vody, ktorá jej stekala po ruke. 
Objavila veľké bohatstvo v dare života. Zdá sa mi, že mnohí, 
o ktorých si myslíme, že stratili veľa preto, že si nemôžu 
užívať tak ako my, sú omnoho bohatší, a skôr by sme si mali 
my požičiavať z toho bohatstva, ktorého sme sa my hlúpo 
a naivne vzdali. Život má aj svoje iné „krásy“ ako neustále 
rastúce čísla na osobných účtoch bánk a stále naháňanie sa 
za tým nenásytným „mať“!.
Nemali by toto všetko zvlášť poznať tí, ktorí už prešli 
vodou krstu?
Prajem vám, aby ste odhalili skutočné hodnoty a krásy života, 
ktorý je len váš a je jedinečný.

-Martin Dado, dekan; foto: archív

Duchovné zamyslenie: 

Cez vodu na slobodu

ilustračné foto

ilustračné foto
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V sortimente UNIMAT-u 
máte k dispozícii batérie pá-
kové i s kohútikom. Záleží 
iba na vašom vkuse. Ponúkajú 
obmedzovače vody v kartu-
šiach, perlátory aj obmedzo-
vače prietoku horúcej vody. 
Kartuše s keramickými doštič-
kami dokážu znížiť spotrebu 

vody umývadlovej batérie až 
o polovicu. Obmedzovač tep-
loty vody potom nielen šetrí 
energiu na jej ohrev, ale slúži 
aj na prevenciu proti obareniu, 
čo je veľmi vítané obzvlášť 
v rodinách s deťmi.
Výhodnou voľbou je tiež vo-
dovodná termostatická batéria. 

Má najrýchlejší nástup poža-
dovanej teploty vody, najľah-
šie ovládanie, nechýba poistka 
proti obareniu horúcou vodou. 
Dokonca automaticky zastaví 
prívod v prípade prerušenia 
dodávky studenej vody. Pokiaľ 
budete nakupovať v špecializo-
vanej predajni, odborníci vám 
radi poradia.

Správne vybraná vodovodná batéria nadchne atraktívnym 

dizajnom, bezproblémovým chodom s  jednoduchou 

údržbou aj úsporou vody. Navyše vám bude slúžiť roky. 

Výber z ponuky vodovodných batérií v správnej spoločnosti 

je istotou, že navyše získate päťročnú záruku i so záručným 

a pozáručným servisom. Pri výrobkoch KLUDI, ARMAL a JIKA 

so servisom priamo u zákazníka doma.

Vodovodné batérie: kvalita na mnoho rokov
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Agroporadňa

Spotrebiteľské okienko Preč s jarnou únavou

Odpoveď:
Jediným skutočne najúčin-
nejším spôsobom preven-
cie je nereagovať na takúto 
a podobnú ponuku. Letáky 
odporúčame hodiť do koša 
a na osobné a telefonické 
ponuky reagovať slušne, 
ale kategoricky, že nemáte 
záujem.

Hlavne pri predvádzacích 
akciách si treba uvedo-
miť, že ponúkané darčeky 
za účasť, prenájom miest-
nosti, dopravu, ako aj ďalšie 
náklady spojené s ich orga-
nizáciou musí niekto zapla-
tiť. A tým, kto platí, je vždy 
kupujúci. Ak sa predsa len 
rozhodnete zúčastniť sa, tak 
požiadajte nejakého priateľa 
či dobrého známeho, aby išiel 
s vami, aby vás včas dokázal 
„zabrzdiť“, alebo vám môže 
potom, v prípade potreby, 
dosvedčiť spôsob jednania 
a postup predávajúcich v prí-
pade, že vznikne podozre-
nie z používania nekalých 
obchodných praktík. Pozor 

aj na tzv. darčeky, ktoré sú 
podmienené kúpou niektoré-
ho výrobku. Upozorňujeme, 
že v prípade, ak sa neskôr 
rozhodnete výrobok vrátiť, 
musíte vrátiť aj darček. Ne-
zabudnite na to, lebo na tom 
by mohlo nakoniec strosko-
tať celé vaše vrátenie tovaru.

Keď sa napriek všetkému 
rozhodnete uzatvoriť a pod-
písať zmluvu, prečítajte si 
dobre všetko, čo podpisu-
jete. Čo nedokážete prečí-
tať, nepodpisujte! Nemáte 
dostatok času na prečítanie, 
nepodpisujte!

Predávajúci vám predložil 
len čiastočne vyplnené for-
muláre s tým, že to potom 
doplní, nepodpisujte! Pre-
dávajúci sa rozpráva s vami 
bez svedkov, nepodpisujte!

Keď ste aj napriek tomu pod-
ľahli, dávajte si pri podpi-
sovaní zmluvy a všetkých 
dokladov s ňou súvisiacich 
pozor. Trvajte vždy na samo-

statnom predkladaní každé-
ho podpisovaného listu. Len 
tak zabránite častej praxi, 
keď sa medzi listy zmluvy 
na podpis „nedopatrením 
vloží“ napríklad nevýhodná 
úverová zmluva alebo ne-
pravdivé tvrdenie, že ste to 
boli práve vy, kupujúci, ktorý 
ste si pozvali predávajúceho, 
aby ste si u neho objednali 
výrobok. V opačnom prípade 
sa zbavíte možnosti odstúpiť 
od zmluvy bez udania dôvo-
du do siedmich pracovných 
dní.

V prípade, že ste na zakú-
penie výrobku uzatvorili aj 
úverovú zmluvu, treba o od-
stúpení od kúpnej zmluvy 
do siedmich pracovných dní 
informovať aj poskytova-
teľa tohto spotrebiteľského 
úveru. Všetku písomnú 
poštu posielajte doporučene 
s doručenkou.
 

-Lýdia Ondrejková, ZSS-SP Prie-
vidza, msu.ondrejkova@prievidza.sk

Otázka:
Znova sme do poštových schránok dostali pozvánky na pred-
vádzaciu akciu. Ja o takéto letáky nemám záujem, ale man-
želka ma presviedča, že by sme to predsa len mali skúsiť. 
A práve toho sa bojím, sme dôchodcovia, a tak si myslím, 
že nám tam nejakým spôsobom budú „balamútiť hlavy“ 
a nakoniec neodoláme. Ako sa teda máme správať? Máme 
vôbec na nejakú predvádzaciu akciu ísť?

Ak chcete proti nim bojovať, 
najčastejšie siahnete po che-
mických prostriedkoch. Ich 
aplikácia a manipulácia 
s nimi je jednoduchá, po-
kiaľ sa budete pridržiavať 
návodu na použitie, ktorý 
nájdete na každom dostup-
nom prípravku. V našej pre-
dajni vám ponúkame nemalé 
množstvo produktov tohto 
zamerania: Biolit – mecha-
nický rozprašovač 
500 ml, 250 ml, ná-
hradná náplň; Biolit 
Plus Uni s vôňou cit-
rónu a účinnosťou 8 
hodín, 3D ochrana; 
Biolit P proti mrav-
com a lezúcemu hmy-
zu s vôňou citrónu; 
Biolit P s dezinfekčnou 
prísadou a vôňou citró-
nu, účinnosť minimálne 2 
týždne; Biolit Plus proti 
mravcom s účinnosťou 8 
týždňov; Biolit 2 ks domček, 
nástraha s dobou účinnos-
ti 6 mesiacov; Champion 
Almus na lietajúci a lezúci 
hmyz – EKO nezávadný, 

500 ml a 200 ml; BROS, 
FORMITOX, PROTECT – 
prášky na mravce, krieda 
na mravce, STOP mravec 
nový a FERDO PLUS na ni-
čenie hniezd – požerový 
prípravok.

Aplikácia
Všetky tieto prostriedky 
sú vhodné na použitie pro-
ti mravcom. Aplikovať ich 

môžete podľa potreby v zá-
hrade a ekologicky nezávad-
né aj v domácnosti. Je zná-
me, že za vošky v korunách 
stromov môžeme poďakovať 
mravcom. Aby ste zabránili 
ich zanášaniu, umiestnite 
na kmeň stromu lepový 
pás alebo nevysychavý lep 
CHEMSTOP ECOFIX.

Ďalším škodlivým čini-
teľom v záhradách sú sli-
máky a slizniaky. Na ich 
likvidáciu nájdete v našej 
predajni prípravok Mesu-
rol Alimax 50 g alebo 5 x 
50 g za zvýhodnenú cenu. 
Pre tých z vás, ktorí máte 
radšej BIO produkty, máme 
v ponuke Biolit Eco Garden, 
ktorý neobsahuje pesticíd, 
ale používa sa s pivom a láka 
slimáky až do vzdialenosti 
2 metrov.

Rada na záver
Na záver vám ponúkneme 
jeden z osvedčených recep-
tov. Modrá skalica v boji 
proti mravcom patrí medzi 

najúčinnejšie. Mrav-
ci si po ňu prídu aj 
samy. Zmiešame ju 
s cukrom, necháme 
na miske, mravce ho 
poznášajú do hniezda 
a po chvíli sa ním otrá-
vi celé mravenisko. 
Jednoduché a účinné.

Dúfame, že naše drobné rady 
v oblasti prípravkov vám 
prídu vhod a zároveň vám 
prajeme, aby ste ich museli 
aplikovať čo najmenej. S po-
zdravom prežitia krásnych 
a slnečných dní, kolektív 
AGRA.

-kolektív predajne Agro

Milí čitatelia a záhradkári, 

v poslednom vydaní našej Agroporadne sme sa venovali 

trávniku. Často býva dominantou a pýchou záhrady. 

Pohodové chvíle na ňom nám dokážu znepríjemniť drobné, 

húževnaté živočíchy, ktorými sú mravce alebo slizniaky. 

Ako a čím bojovať v záhrade proti nezvaným hosťom si 

napíšeme dnes.

Už nám je známe, že naším 
najdôležitejším zdrojom ener-
gie je práve Slnko. No slnečnú 
energiu nemôžeme jesť, ani piť 
a nemôžeme si ju zabaliť a od-
ložiť. Ale všetci vieme, že je 
uskladnené v každom kúsku 
prírody na Zemi a je pre nás naj-
dostupnejšie v potrave, hlavne 
v rastlinách. Príchod novej jari 
nám pripomína vôňu rozkvitnu-
tých stromov a prvých jarných 
kvietkov, ako je prvosienka, 
konvalinka či fi alka. Každý 
z nás určite pozná tú pastvu 
pre oči, keď sú lúky posiate žltý-
mi koberčekmi z púpavy, ktoré 
utkala sama Matka príroda.

Vyskúšali ste už blahodar-
né liečivé účinky púpavy?
Púpava pôsobí upokojujúco 
na slezinu, aktivuje lymfatický 
systém a pomáha pri rôznych 
pečeňových ťažkostiach. Med 
z púpavy je vhodný aj pre dia-
betikov a pre ľudí s ochoreniami 
obličiek. Na posilnenie imunit-
ného systému a pri nedostatku 
C vitamínu nám dobre poslú-
žia svieže jarné listy z púpavy, 
ktoré si môžeme pripraviť ako 
šalát, alebo denne môžeme 
zjesť 5 až 10 stoniek z púpavy 

ako prílohu k jedlu. Žltá far-
ba púpavy je farbou duševnej 
inšpirácie, podporuje činnosť 
žliaz a priaznivo pôsobí pri ner-
vovom a duševnom vyčerpaní. 
Je to vhodná farba do školských 
tried a študovní.

Prebudenie pečene – viac 
než prečistenie a chudnutie.
S príchodom jari sa spája aj to, 
že prichádza ideálny čas na re-
generáciu a očistu nášho orga-
nizmu. Životodarnú energiu 
si vytvára naše telo pomocou 
orgánu pečene, a tak si od nás 
zaslúži v tomto ročnom období 
viac pozornosti. Dodržiava-
nie pôstu pred príchodom jari 
je viac než užitočné, pretože 
práve pečeňová diéta spočíva 
v obmedzení príjmu živočíš-
nej bielkoviny, hlavne mäsa 
a mäsových výrobkov, mlieka 
a mliečnych výrobkov, vajec, 

čokolády i alkoholu. Vhodné 
je doplniť do nášho jedálnička 
aj pravidelné pitie z čerstvo na-
zbieraných byliniek podbeľu, 
púpavy a jarnej žihľavy. Ich 
blahodarné účinky sa rýchlo 
prejavia práve vtedy, keď ich 
vypijete nalačno pol hodinu 
pred jedlom.
Pečeň sa stáva prirodzeným 
katalyzátorom nielen pre naše 
fyzické telo, ale aj pre naše 
každodenné stresy a rôzne 
vzťahové problémy. Vhodné 
sú prechádzky jarnou prírodou, 
ktoré pôsobia ako katalyzátor 
pre naše myšlienky, pretože sa 
nadýchame čerstvého vzduchu 
a slnko v nás prebudí hormóny – 
endorfíny, ktorým sa hovorí 
hormóny šťastia.

-Mária Kollárová, 
www.harmoniazdravia.eu

S príchodom jari mnohí z nás vnímame, že čosi s naším zdravím nie je v poriadku. Fyzické 

telo neposlúcha tak, ako by sme si priali, klesá naša pracovná výkonnosť. Takéto prejavy sú 

aj dôsledkom jarnej únavy.
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Zoznam voľných nebytových 
priestorov v objektoch v správe 

SMMPD, s. r. o.
Adresa Využitie

Podlahová 

plocha
Poznám-

ka

T. Vansovej 24 
budova SMM-

PD,s. r. o. 
kancelárie 21,00 1 ks

Gorkého 1 Zdravotné stredisko kancelárie 365,00 21 ks

Gorkého 1 Zdravotné stredisko
garáže, skladové 

priestory
76,25 dvojitá

Bojnická cesta 43 Zubné oddelenie suterén – sklad 12,90 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  pavilon E, F 
samost. objekty 

a kotolňa
1 027,00 2 ks

M. Slovenskej podchod predajňa 16,00 1 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 

ilustračné foto
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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

PREDAJ
  Kúpim menší 2,5 až 3 – izbový 

byt na ulici Ivana Krasku, Mišúta 
alebo Dobšinského v Prievidzi. Plat-
ba v hotovosti. Možná aj výmena 
za 4-izbový byt + doplatok. Tel.: 
046 / 54 33 662

  Predám tmavohnedú koženú 
sedaciu súpravu 3 + 2 + 1. V za-
chovalom stave, cena 350 €. Treba 
vidieť, dohoda možná. Tel.: 046 / 
54 33 662

  Predám 2-izbový tehlový byt 
v OV, prerobený, širšie centrum 
mesta. RK nevolať. Prievidza. Cena 
dohodou. Tel.: 0918 638 289

  Predám 1–izbový byt na vyvý-
šenom prízemí v Prievidzi, na sta-
rom sídlisku. Tel.: 0905 835 075

  Predám 4-izbový byt v Poluvsí 
(osobné vlastníctvo), vlastné plynové 
kúrenie, garáž, pivnica, prístrešok – 
vysporiadaný. Tel.: 0911 546 354, 
0905 166 566

  Predám slnečný 2-izbový byt 
s balkónom v Novákoch, po re-
konštrukcii. Nové plastové okná, 
plávajúce podlahy, kuchynská linka. 
Cena dohodou. Tel.: 0908 519 345, 
0907 575 570

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

  Predám 2-izbový byt v Nová-
koch. Je po rekonštrukcii. Nové 
plastové okná, voľný ihneď. 
Tel.:0908519345

  Predám 170 litrové akvárium, 
pevný – vkusný stojan a komplet vy-
bavenie. Lacno. Tel.: 0908 500 452

  Predám lacno zachovalú kom-
binovanú chladničku Calex CCB 
345F, chladnička 201 l, mrazák 144 l. 
Tel. 0918 638 289

  Predám RD/chalupu 4 + 1 
na Remate. Pozemok 510 m2. 
Novostavba. Cena dohodou. Tel.: 
0905 350 902

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

  Predám garáž pri YAZAKI. 
Cena 1 800 €. Tel.: 0908 226 759

  Predám parný vysávač na čis-
tenie kobercov, podláh, dlažby, 
PVC, skiel, vodného kameňa. Sú-
časťou žehlička. Cena dohodou. Tel.: 
0907168068

  Predám 2-izbový byt v Nová-
koch. Je po rekonštrukcii. Nové 
plastové okná. Voľný ihneď. Tel.: 
0908 519 345

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

  Predám rodinný dom v cen-
tre Prievidze s ateliérom a gará-
žou. Vhodný i na sídlo fi rmy. Tel.: 
0908 399 755, 0908 731 739

  Predám 1-izbový byt v No-
vákoch. Je po kompletnej rekon-
štrukcii. Vstavaná šatníková skriňa, 
kuchynská linka a iné bytové do-
plnky zostávajú v byte po dohode 
s majiteľkou. Cena dohodou. Tel. 
0918 520 051

  Predám 4-izbový byt ( 95m2) 
s balkónom v Novákoch. K bytu 
patria aj 2 murované pivnice (cca 2 
x 9 m2). Tel.: 0905 471 618

  Predám chlapčenské topánky, 
značkové č. 22. Ako nové. Cena 10 
€. Tel.: 0902 226 655

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

  Predám málo používanú 3 
šufl íkovú mrazničku zn. BEKO. 
Ako nová. Cena 120 €. Handlová. 
Tel.:0907 073 363

  Predám 1krát použitý čierny 
dámsky kostým, trojkombinácia. 
Veľkosť 46. Handlová. Za 30 €. 
Tel.: 0907073363

  Predám lúpané orechy, 1 kg po 6 
€. Kúpim vonkajšie dvere – 90. Tel. 
0915 543 936

  Predám RD (4 + 1) v Handlo-
vej, v tichej lokalite, so záhradnou 
chatkou, krbom a bazénom.

  Cena: 85 000 €. Tel.: 046/547 
51 46

  Predám umývadlo zn. LAU-
FEN. Cena 20 €. Tel.: 046/547 51 46

  Predám po jednom dieťati za-
chovalý kočík – trojkombinácia. 
Oranžovo – šedej farby. Cena 60 €. 
Tel.: 0905 889 645

  Predám 100 l mraziak. Cena 
dohodou. Tel.: 0905 889 645

  Predám veľký – 6 miestny stan, 
s predsieňou. Zachovalý. Cena do-
hodou. Tel.: 0905 889 645

  49-ročný muž 170/65, hľadá 
úprimnú a milú priateľku na ces-
tu životom. Zn. Seriózne. Tel.: 
0944360 636

RÔZNE
  Kto daruje práčku – automa-

tickú, funkčnú a televízor – malý 
funkčný. Za odvoz. Tel.,SMS : 
0944 501 944

  Kuchár s 9 ročnou praxou 
v hoteli a pizerii hľadá brigádu 
v kuchyni. Som z Handlovej. Tel.: 
0908 783 665, 0907 073 363

  Poupratujem byt, rodinný dom, 
prípadne kancelárie. Dohoda. Tel.: 
0907 303 172

  Kúpim Pionier-a, moped alebo 
hocijakú motorku – aj nepojazdnú. 
Tel.: 0918 88 77 42, slape@pobox.sk

  Kúpim chatu, chalupu alebo 
dom vhodný na chalupu. Aj starší 
v okolí Prievidze. Prosím ponúknite. 
Tel.: 0905 187 200

  Upratujem byty, RD, prípadne 
kancelárie. Tel.: 0907 303 172

  Vymením 2 izbový byt v Han-
dlovej v OV, za 2-izbový byt s bal-
kónom v Handlovej v pôvodnom 
stave. Alebo predám a kúpim. Tel.: 
0907 073 363

Kto v srdci žije, neumiera.
23. mája si pripomenieme 10. výročie 
úmrtia našej mamičky

Anny Škrípovej.
Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú spomienku.
Dcéra Marta a synovia Ján, Štefan, Milan, 
Miroslav a Michal s rodinami

23. 5. uplynie už 5 rokov od smrti nášho 
milovaného manžela, otca a starého otca

Jána Gála.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Viera s deťmi a vnúčatami

„Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ.
Pustý je dom, osirel svet, smutný je život,
keď teba tu niet. Že si otec čestne žil,
to v pamäti máme stále, pamiatka 
na teba preto patrí chvále.“
Chýbaš nám…

29. 5. uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko

 Jozef Otto z Prievidze.

Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu s nami pripomínajú jeho pamiatku. 
S láskou a úctou manželka Anastázia, dcéra Marta, syn 
Jozef a dcéra Jarka s rodinami a známi

Spomíname
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D n e s 
to už 
trvá ne-

jako dlho. 
Zamýšľam sa 

v aute na mojom tradič-
nom mieste vzadu pod sedad-
lom. Cestujeme už večnosť. 
A tak vyskočím na sedadlo 
a pýtam sa posádky vpredu: 
„Tak, kedy tam už bude-
me?“ „Arčinko, neštekaj. Už 
za chvíľku vystupujeme, tak 
vydrž,“ odpovedá mi panička. 
Však len to som chcel vedieť, 
zamrmlem, a zaleziem naspäť 
na svoje miesto. A naozaj. 
Neprejde veľa času a my za-
stavíme. Natešený vyskočím 
z auta. Pohľad, ktorý sa mi 
naskytne, je krásny. Zelená 
trávička, stromy a... psíkovia! 
Hneď sa rozbehnem k nim. 
Ale čím som bližšie, tým sú 
väčší. Takých veľkých psíkov 

som ešte nevidel. Zastanem 
preto radšej trošku ďalej. 
„Ahoj!“ prihovorím sa a spra-
vím krok vpred. Jeden z nich 
ku mne skloní hlavu. Och, 
jeho hlava je taká ako celé 
moje telo. Priznám sa, že mám 
trochu strach. Neodvážim sa 
ani pohnúť. Keď sa odtiahne, 
zhlboka si vydýchnem. Takže 
prvý kontakt máme za sebou 
a teraz sa už môžeme hrať, 
pomyslím si. Ale oni si ma 
vôbec nevšímajú. „Haló! Tu 
som!“ snažím sa zaujať ich 
pozornosť. Nič. A tak sa roz-
hodnem, že sa jedného z nich 
dotknem. Spravím pár krokov 
a jeden psík opäť skloní hla-
vu až ku mne. Snažím sa ho 
dotknúť ňufáčikom, ale to som 
asi nemal robiť. Vydá čudný 
zvuk a silno na mňa fúkne. 
„Jáj!“ splašene utekám preč. 
„Čo je ty bojko! Páčia sa ti 
koníky?“ prihovorí sa mi pa-
nička, keď sa konečne zasta-

vím v bezpečnej vzdialenosti 
od nich. „To nie sú psíky?“ 
smutne sa na ňu otočím. Tak 
preto sú takí veľkí. A preto 
sa so mnou nechcú hrať. Ale 
sú krásni. Veľkí a určite aj 
silní. Z diaľky ich obdivujem 
a popri tom rozmýšľam, koľko 
rôznych zvieratiek je na svete. 

A možno ešte aj dnes nejaké 
spoznám, a preto sa rozbeh-
nem za paničkou, aby sme sa 
mohli vydať na prechádzku 
a objavovať krásy 
prírody.
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Pomôž slimáčikovi Jozefovi nájsť cestu k svojmu domčeku.

Vymaľuj si zvieratko!

Nájdi 5 rozdielov
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Dvadsaťdvaročná Norika 
Gogorová môže s minuloroč-
nou sezónou vysloviť maxi-
málnu spokojnosť. Podarilo 
sa jej opäť zvíťaziť v anke-
te o najlepšiu vzpieračku 
na Slovensku, zúčastnila sa 
na letnej univerziáde v čín-
skom Shenzene, kde obsadila 
deviatu priečku. Svoj životný 
úspech zaznamenala na maj-
strovstvách Európy junioriek 
a žien do 23 rokov, kde získa-
la dve bronzové medaily, a to 
v nadhode a v dvojboji. Aj 
za tieto úspechy ju nedávno 
po druhýkrát v kariére oce-
nili ako najlepšiu vzpieračku 
na Slovensku.

Majstrovstvá Európy
Túto sezónu odštartovala 
po Veľkej noci v Turecku 
na seniorských majstrov-
stvách Európy v Antalyi, kto-
ré boli zároveň aj posledné 
kvalifi kačné preteky pre let-
né olympijské hry v Londýne. 
Norika sa nepriblížila k svo-
jim maximálnym výkonom 
a obsadila konečnú trinástu 

priečku. „V príprave na maj-
strovstvá Európy ma dosť 
pribrzdili štúdijné povinnosti 
a príprava bakalárskej prá-
ce. Takže som neodchádzala 
na preteky v úplnej psychic-
kej pohode. Aj moja súťažná 
hmotnosť vplyvom stresu 
klesla, a to sa odzrkadlilo 
na fi nálnom výsledku. Boli 
to moje prvé seniorské maj-
strovstvá Európy, so svojím 
výkonom som však spokojná, 
na lepšie umiestnenie som 
za daných okolností nemala,“ 
prezradila Gogorová. Ako 
najmladšia členka sloven-
skej ženskej výpravy vidí 
reálnejšiu možnosť zabojo-
vať o účasť na olympiáde 
v brazílskom Riu de Janeiro 
v roku 2016.

Zmena klubu
Nová sezóna priniesla so se-
bou aj zmenu klubových fa-
rieb. Dres VK Kofi  Trenčín 
vymenila za klubovú prísluš-
nosť vo VŠC Dukla Banská 
Bystrica. Jej novým tréne-
rom sa stal Rudolf Lukáč, 

ktorý je zároveň aj koučom 
vzpieračskej reprezentácie. 
„V Trenčíne som pôsobila 
skoro sedem rokov a mala 
som pocit, že nastal čas 
na zmenu. Vyskytli sa aj 
určité nezhody s dnes už bý-
valým trénerom. V Banskej 

Bystrici sa chcem venovať 
aj štúdiu trénerstva, takže 
som nad ponukou z Dukly 
neváhala. Veľkým plusom je 
taktiež možnosť sa celý rok 
pripravovať pod dohľadom 
reprezentačného trénera,“ 
povedala Gogorová.

Vrcholy sezóny
Koncom roka čakajú Eleonó-
ru Gogorovú dve významné 
súťaže. V novembri sa v Izra-
eli uskutočnia univerzitné 
majstrovstvá sveta. A začiat-
kom decembra jej budeme dr-
žať palce na majstrovstvách 

Európy do 23 rokov, ktoré 
sa konajú taktiež v Izraeli. 
Na tomto šampionáte bude 
obhajovať dva cenné kovy.

-Jozef Fábrik, foto: E. G.

Eleonóra Gogorová z Čerenian obhájila minuloročné 

prvenstvo v ankete o najlepšiu vzpieračku na Slovensku. 

Tohtoročnú sezónu začala už v novom klube pod dohľadom 

nového trénera. V apríli sa zúčastnila na seniorských 

majstrovstvách Európy v tureckej Antalyi.

Gogorová opäť najlepšia vzpieračka na Slovensku
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Športový servis

V. liga Sever muži
„Baníci“ si po nevydare-

nom zápase v Zem. Kos-

tolanoch opäť napravili 

chuť. Na domácom tráv-

niku nedali šancu súperovi 

z Podolia a domov ho po-

slali s päťgólovou nádiel-

kou. Aj v ďalšom zápase sa 

predstavili pred vlastným 

publikom. Proti Ľuborči si 

schuti zastrieľali a súpera 

vyprevadili domov s po-

riadnym výpraskom.

24. kolo: 
FC Baník Horná Nitra – 

OŠK Podolie 5:0 (3:0)

Góly Hornej Nitry: Bublák 

2, Belák 2, Pastva.

25. kolo: 
FC Baník Horná Nitra – 

Družstevník Ľuborča 8:0 

(5:0)

Góly Hornej Nitry: Frim-

mel 3, Pekár 2, Bublák 2, 

Kamdem.

KVP Nováky obsadil štvrtú 

priečku v extralige mužov, 

keď nestačil na Akademik 

Košice.

Extraliga muži
o 3. miesto:

KVP NCHZ Nováky – Aka-

demik Košice 8:16 (1:4, 2:5, 

4:3, 1:4)

Strelci Nováky: T. Bielik 

a Baláž po 3.

Stav série 0:6.

Akademik Košice – KVP 

NCHZ Nováky 7:7 (3:1, 1:2, 

1:2, 2:2)

Strelci Nováky: M. Tkáč 3, 

T. Bielik a Baláž po 2.

Konečný bodový stav 

série 7:1.

Konečná tabuľka extra-

ligy mužov: 1. Hornets 

Košice, 2. Slávia UK Brati-

slava, 3. Akademik Košice, 

4. KVP NCHZ Nováky, 5. ŠKP 

Košice, 6. Nereus Žilina, 7. 

Pirana Topoľčany, 8. KVP 

Komárno.

TJ Sokol Prievidza zorga-

nizoval turnaj olympij-

ských nádejí. V početnej 

konkurencii sa nestratili 

ani domáci borci a získali 

tri prvé, štyri druhé a päť 

tretích miest. O zlaté me-

daily sa pričinili Filip Reis, 

Adam Kiepeš a Ján Ma-

tiaš. Striebro získali Matúš 

Matiaš, Alex Guláš, Denis 

Škultéty a Peter Volkov. 

Bronzové kovy vybojova-

li Daniel Diko, Jaroslav Píš, 

Zuzana Zacharová, Rebeka 

Bahulová a Matej Škultéty.

Džudo

Futbal

Volejbal v Prievidzi sa po roku 
1989 roztrieštil na mužský 
pod hlavičkou TJ Stavbár 
a ženský, ktorý reprezento-
vali TJ Severka, klub Balto 
a Klub športu, oddychu a kul-
túry Prievidza. Tieto ženské 
kluby sa zlúčili a v roku 1998 
vznikol Volejbalový klub žien 
Prievidza. Ten udržiava ženský 
volejbal v povedomí verejnosti 
v regióne, ale aj na Slovensku 
pomerne úspešne aj napriek nie 
veľmi priaznivým fi nančným 
podmienkam. V prievidzskom 
klube s volejbalom začínali aj 
súčasné reprezentantky Slo-
venska ako Monika Hrubinová, 

Nikola Radosová a Nina Here-
lová, ktoré sa v mládežníckych 
kategóriách zúčastnili na maj-
strovstvách Európy, a na po-
sledných majstrovstvách sveta 
v Peru boli dokonca Radosová 
a Herelová v základnej zostave 
slovenského tímu.

Práca s mládežou
Okrem dievčat, ktoré sa dotkli 
„veľkého volejbalu“, v klube 
vyrástla generácia dobrých 
hráčok. Viaceré sa však po pre-
chode na vysoké školy postup-
ne vytrácajú zo štruktúr klubu. 
Preto sa VKŽ Prievidza za-
meral hlavne na mládežnícku 

kategóriu. „Veľmi sme uvítali 
pozitívnu zmenu v prístupe 
mesta Prievidza vo fi nanco-
vaní mládežníckych klubov 
v minulom roku. Ak tento 
trend nebude len jednorazo-
vá akcia, svitá na lepšie časy 
v získavaní a zapájaní mládeže 
do športu a tým aj do volejbalu. 
Na základe podpory mesta 
sme mohli odohrať súťaže 
v kategóriách starších žiačok 
a kadetiek a podarilo sa nám 
rozšíriť hráčsku základňu,“ 
ozrejmil situáciu predseda klu-
bu Štefan Mrázik. Volejbalový 
klub žien Prievidza má snahu 

naďalej udržať mládežnícke 
družstvá v prvej triede (najvyš-
šie mládežnícke súťaže riadené 
Slovenskou volejbalovou fe-
deráciou) v kategórii kadetiek 
a starších žiačok. V nasledujú-
cej sezóne by sa mali predstaviť 
v majstrovskej oblasti Západ.

Podpora volejbalu
Klub trénuje a hráva svoje 
súťažné zápasy na ZŠ Šafá-
rika. „Naďalej chceme pod-
porovať záujmový volejbal 
organizáciou turnajov a aj našou 
aktívnou účasťou na nich v Prie-
vidzskom okrese. Spolupracuje-

me s nadšencami z Kanianky, 
Nitrianskeho Rudna a z Prie-
vidze, ktorí obetujú volejbalu 
svoj voľný čas. Za výdatnej po-
moci miestneho odboru Matice 
slovenskej pravidelne organizu-
jeme matičné turnaje. Sme radi, 
že môžeme reprezentovať Prie-
vidzu v zápasoch s talianskym 
družobným mestom Luserna 
San Giovanni a snažíme sa šíriť 
dobré meno volejbalu, mesta 
a športu vôbec,“ dodal na záver 
Štefan Mrázik.

-Jozef Fábrik, foto: Š. M.

Zlaté časy ženského volejbalu v Prievidzi pominuli zmenami 

v spoločnosti v roku 1989. Zlúčením viacerých menších klubov 

neskôr vznikol Volejbalový klub žien Prievidza, ktorý sa snaží 

udržať kvalitu mládežníckych družstiev na súťažnej úrovni.

Vychovali 
viacero 
reprezentantiek

Od roku 1995 vyhlasuje 
Slovenský olympijský výbor 
vedomostnú súťaž pre žiakov 
základných a stredných škôl. 
Aj tento rok Olympijský klub 
Prievidza pripravil regionál-
ne kolo súťaže, kde si zmeralo 
svoje sily osem trojčlenných 
družstiev žiakov zo základ-
ných škôl a štyri družstvá 
stredoškolákov. „Slovenský 

olympijský výbor má snahu 
šíriť myšlienky olympizmu 
na Slovensku, pretože deti 
a mládež celkovo strácajú 
záujem o šport. Poriadne ne-
vedia, kto je to Martikán, 
bratia Hochshornerovci či 
Gönci, nemajú prehľad o slo-
venských olympionikoch. 
Taktiež aj Olympijský klub 
Prievidza má záujem, aby sa 

nezabudlo, že z hornej Nit-
ry pochádzajú olympijskí 
medailisti ako Miloš Mečíř 
či Jozef Lohyňa,“ povedal 
za organizátorov Marián 
Grman, člen Slovenskej 

olympijskej akadémie. Táto 
súťaž sa skladala z dvoch 
častí, ktoré tvorili vedomost-
ný test a ústne odpovede. 
Otázky pozostávali z troch 
tematických okruhov – antic-

ké olympijské hry, novoveké 
olympijské hry a hry tridsia-
tej olympiády v Londýne. 
Obe súťažné kategórie ovlád-
li žiaci SŠ Nováky Gymno 
a s prehľadom zvíťazili nad 
svojimi súpermi. Oba ví-
ťazné kolektívy postúpili 
do celoslovenského fi nále, 
ktoré sa uskutoční v Koši-
ciach. Veľkou motiváciou 
pre fi nalistov je určite prvá 
cena, ktorú chystá Sloven-
ský olympijský výbor – výlet 
do Londýna na hry tridsiatej 
olympiády.

-Jozef Fábrik, foto: autor 

 Olympijský klub Prievidza v spolupráci so Slovenským 

olympijským výborom a  Slovenskou olympijskou 

akadémiou pripravili pre žiakov základných a stredných 

škôl vedomostnú súťaž. Pri  príležitosti blížiacich sa 

olympijských hier v Londýne prebehlo v Dome športu 

v Prievidzi regionálne kolo.

Žiaci súperili vo vedomostnej súťaži o olympizme

Ihrisko na ZŠ Energetikov 
v Prievidzi bolo dejiskom 
výberového kempu mladých 
futbalistov – diabetikov. Dia-
betes 1. typu nie je prekážkou 
športu. Dôkazom je medzi-
národný turnaj, ktorý nesie 
podtitul neofi ciálne majstrov-
stvá sveta vo futbale mladých 
diabetikov vo veku 8 – 12 
rokov. Je to športové poduja-
tie, ktorého cieľom je podpo-
ra aktívneho života mladých 
diabetikov a presvedčenia, 
že aj deti s diabetom môžu 

dosahovať športové úspechy. 
Skúsenosti ukazujú, že šport 
(špeciálne futbal) pomáha 
deťom povzniesť sa nad cho-
robu a podporuje pozitívne 
myslenie. Záštitu nad sloven-
ským tímom prevzal svetovo 
uznávaný futbalový odborník 
Jozef Vengloš. Výber hráčov 
na prievidzskom kempe mali 
na starosti tréneri s dlhoroč-
nými skúsenosťami Patrik 
Mojžiš, Roman Szabo a Filip 
Buday. Mladých hráčov prišli 
svojou účasťou povzbudiť aj 

futbalisti FC Baník Horná 
Nitra, ktorí s chlapcami ab-
solvovali súťaž v zručnos-
ti a mini turnaj. Na záver 
bolo vybraných 12 hráčov a 

náhradníci, ktorí koncom au-
gusta pocestujú do Švajčiar-
ska. Medzi nominovanými 
hráčmi je aj Alexej Putiška 
z Prievidze, ktorému gratu-

lujeme k nominácii a prajeme 
veľa športových úspechov.

-Jozef Fábrik, foto: M. P.

  V Prievidzi sa uskutočnil výber hráčov na Junior Cup 

Diabetes. Neofi ciálne majstrovstvá sveta vo  futbale 

vo vekovej kategórii osem až dvanásť rokov sa koncom 

augusta uskutočnia vo Švajčiarskom Lausanne.

Mladí futbalisti, diabetici, v nominačnom kempe

Študenti Gymnázia Nováky vyhrali súťaž stredných škôl.

Výber najlepších hráčov v nominačnom kempe.

Vodné pólo

Volejbalové družstvo kadetiek VKŽ Prievidza.
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Športový servis

1. liga mužov
Hádzanári HK Kúpele Boj-

nice ukončili prvoligovú 

sezónu na desiatom mieste 

v tabuľke. Nie veľmi úspeš-

ný súťažný ročník zakončili 

dvomi víťazstvami, keď si 

poradili doma s Levočou 

a  vyhrali aj v  Dunajskej 

Strede.

Malacky  – HK Bojnice 

41:30 (19:13)

Góly Bojnice: Briatka 10, 

Hepner 8, Klementovič 4, 

Hanzel 3, Herchl a Sivák 

po 2, Hasák 1.

HK Bojnice  – Levoča 

28:27 (15:11)

Góly Bojnice: Briatka 7, 

Sivák 6, Jadroň 5, Franko 4, 

Hasák a Hanzel po 2.

Dunajská Streda  – HK 

Bojnice 26:29 (11:18)

Góly Bojnice: Briatka 8, 

Hepner 6, Jadroň, Hasák 

a Klementovič po 4, Han-

zel 3.

Konečná tabuľka 1. ligy 

mužov: 1. Modra 37 b, 2. 

ŠKP Bratislava B 30 b, 3. 

Sečovce 27 b, 4. Považská 

Bystrica 25 b, 5. Malacky 24 

b, 6. Šaľa 21 b, 7. Levoča 19 

b, 8. Martin 17 b, 9. Stupava 

10 b, 10. Bojnice 10 b, 11. 

Dunajská Streda 0 b.

V sobotu 26. mája sa usku-

toční turistické podujatie 

s názvom 49. stretnutie 

čitateľov časopisu Krá-

sy Slovenska na vrchole 

Kľaku. Pre  účastníkov 

sú pripravené štyri trasy 

s  rôznou obtiažnosťou. 

Odchod z Vrícka je o 8.15 

hod., z Fačkovského sedla 

o 9.30 hod.

Reprezentanti ZK Baník 

Prievidza zápasili na voľ-

noštýliarskych majstrov-

stvách Slovenska.Denis Ne-

mec obsadil tretie miesto 

v hmotnostnej kategórii 

do 62 kg mladších žiakov 

a Patrik Pekár získal bronz 

v hmotnostnej kategórii 

do 85 kg starších žiakov.
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Olympijský klub Prievidza 
v spolupráci s City arénou 
a BC Prievidza pripravil ďalší 
ročník turnaja organizované-
ho na počesť Alexandra Schu-
ta, bývalého tajomníka Baní-
ka Cígeľ Prievidza. Na súťaži 
otvorenej pre všetkých nere-
gistrovaných basketbalistov 
sa tento rok zúčastnilo re-
kordných 29 tímov, ktoré boli 
rozdelené do kvalifi kačných 
skupín, z ktorých len víťaz 
postupoval do záverečného 
fi nálového turnaja. Tam sa 
prebojovali družstvá Dobrý 
ročník, Alfa omega, Dart 
club, ABS, ŠKP Prievidza 
a Pouličná katastrofa.

Známe tváre
Diváci v hľadisku nemohli 
prehliadnuť, že sa na palu-
bovke pohybovali aj známe 
tváre bývalých basketbalistov 
Prievidze. Mená ako Štefánik, 
Kotian, Pospíšil, Polerecký či 
bratia Bulíkovci si ešte mno-
hí pamätajú ako aktívnych 
hráčov. Ale jednoznačne naj-
väčšiu pozornosť pútal Oleg 
Meleščenko, hviezda prie-

vidzského basketbalu v 90. 
rokoch. „Osobne som poznal 
Alexandra Schuta, ktorý ma 
vlastne dotiahol do Prievidze. 
Veľmi mi pomohol po mojom 
príchode a pamätám si ho ako 
veľkého milovníka basket-
balu. Myslím, že to, čo sa 
tu na jeho počesť každý rok 
organizuje, určite stojí za to,“ 
povedal Oleg Meleščenko, 
ktorý nastúpil za Pouličnú 
katastrofu.

Napínavé fi nále
Finálový turnaj za účasti šies-
tich víťazov kvalifi kačných 
skupín priniesol kvalitný a za-
ujímavý basketbal. Presadili 
sa najmä tímy, v ktorých hrali 
prím bývalí ligisti. Tak asi 
nikoho neprekvapilo, keď sa 
do fi nále prebojovali družstvá 
Dart club a Pouličná katastro-

fa. Po vyrovnanom a napí-
navom zápase sa nakoniec 
z výhry 32:23 a celkového 
víťazstva v turnaji radovali 

hráči z Pouličnej katastrofy. 
„Turnaj bol výborne zorga-
nizovaný, zúčastnilo sa veľa 
kvalitných tímov a myslím 
si, že to bola výborná pro-
pagácia basketbalu pre Prie-
vidzu, ako aj veľmi dobrá 
ukážka pre mládež, že ešte aj 
my starší niečo vieme. Bolo 

pre mňa zážitkom zahrať si 
s takými legendami ako Jaro 
Štefánik či Oleg Meleščenko,“ 
prezradil člen víťazného tímu 

Radoslav Harmady.

Víťaz turnaja
O triumf družstva Po-
uličnej katastrofy sa 
postarali bratia Bu-
líkovci, Meleščenko, 
Pospíšil, Pondela, Har-
mady, Barta, Mečiar, 
Poliak a Bahna. „Som 
veľmi rád, že ma chlapci 

zavolali. Zišli sme sa tu vý-
borná partia a bolo pre mňa 
česť si tu zahrať. Skoro desať 
rokov som nehral basketbal, 
tak neviem posúdiť môj vý-
kon. Ale zahral som si naozaj 
schuti a mám dobrý pocit. 
Bolo príjemné opäť vybehnúť 
na prievidzskú palubovku, 

pretože najlepšie basketba-
lové roky som prežil práve 
tu a Prievidza bude navždy 
v mojom srdci,“ dodal Oleg 
Meleščenko.

Slovo organizátora
Priebeh celého turnaja mal 
pod palcom Jozef Dadík s tí-
mom svojich spolupracovní-
kov. „Na margo tohto ročníka 
môžem povedať, že účasťou 
prekročil už hranice nášho 
regiónu, keď sme tu mali 
aj tímy z Lučenca a Novej 
Dubnice. Úroveň turnaja 
kvalitatívne stúpla. Aj mladší 
hráči si boli vedomí, že hrajú 
na majstrovskej palubovke 
a nemohli si dovoliť zápas 
odfl áknuť. Pred niekoľkými 
dňami sa tu hrali ešte veľké 
zápasy o titul a teraz si to 
mohli naživo vyskúšať aj 
amatéri. Finálová skupina 
mala výbornú kvalitu a sa-
motné fi nále prinieslo napí-
navý basketbal a bolo naozaj 
dôstojným vyvrcholením tur-
naja,“ povedal na záver šéf 
organizátorov Jozef Dadík.

Najlepší hráči
Ako každoročne aj teraz or-
ganizátori vyhlásili all stars 
turnaja. Ocenenie pre najlep-
ších hráčov si tak prevzali To-
máš Bulík a Oleg Meleščenko 
(Pouličná katastrofa), Michal 
Bartuš (ŠKP Prievidza), Ju-
raj Goga (Dart club) a Jozef 
Treml ml. (Alfa omega).

-Jozef Fábrik, foto: autor 

 Už po devätnástykrát sa 

na palubovke prievidzskej 

City arény uskutočnil Me-

moriál Alexandra Schuta 

v basketbale neregistrova-

ných hráčov. Rekordných 29 

družstiev zápolilo v šiestich 

kvalifi kačných skupinách. 

Z víťazstva sa nakoniec tešil 

tím Pouličná katastrofa, kto-

rý si vo fi nále poradil s Dart 

clubom.

Pouličná katastrofa víťazom memoriálu

Mládežnícki hokejisti dostali 
na dopravu na ligové zápasy 
24-tisíc eur, na správu a pre-
vádzku zimného štadióna išlo 
230-tisíc eur. Futbalisti dostali 
dotáciu vo výške 14 500 eur, 
ktorú využili na dopravu na li-
gové zápasy a nákup nových 
dresov. Športovať mohli aj 
vďaka dotácii 104 700 eur, 
ktorá bola využitá na sprá-

vu a prevádzku futbalového 
štadióna. Plavci, súťažní, ale 
aj rekreační, využívali prie-
vidzskú plaváreň, ktorej pre-
vádzka a údržba v roku 2011 
stáli 200-tisíc eur. Na podporu 
mládežníckeho športu dostala 
spoločnosť City aréna, kto-
rá prevádzkuje prievidzskú 
športovú halu, spolu 154-ti-
síc eur. Spoločnosť vyčíslila 

náklady na gymnastiku v hod-
note 44-tisíc eur, na zápasenie 
takmer 27-tisíc eur, na bas-
ketbal 72-tisíc eur, volejbal 
13-tisíc eur, korfbal 7-tisíc eur, 
futsal viac ako 2-tisíc eur a fut-
bal viac ako tisíc eur.

Ďalšie dotácie
Mládežnícky basketbalový 
klub okrem toho dostal dotáciu 
8 500 eur určenú na dopravu 
na ligové zápasy, volejbalisti 
získali dotáciu určenú na rov-
naké účely vo výške 6-tisíc 
eur. Zápasníkom pomohlo 
mesto s dopravou na súťaže 

vo výške 2-tisíc eur. Futba-
listi Hradca dostali 2 300 eur, 
Olympijskému klubu Prie-
vidza udelila komisia športu 
dotáciu 1 200 eur, kickboxeri 
dostali vlani 1 180 eur. Nižší-
mi sumami ako tisíc eur boli 
podporení karatisti, netradiční 
športovci, džudisti, minigolfi s-
ta Radovan Struhár, zrakovo 
postihnutý športovec Milan 
Lackovič a viaceré športové 
podujatia, ktoré sa konali 
na území mesta Prievidza, 
ako aj projekt revitalizácie 
vonkajších športových ihrísk 
na území mesta Prievidza.

Celková suma
Celkovo mesto pomohlo klu-
bom priamou fi nančnou pod-
porou vo výške takmer 66-tisíc 
eur, kapitola šport v mestskom 
rozpočte bola vyčíslená vrátane 
nákladov na športoviská, kapi-
tálové výdavky na športoviská 
a splátky úveru na plaváreň 
vo výške 1 216 046 eur. Tento 
rok mesto podporuje športové 
aktivity mládeže aj prostred-
níctvom centra voľného času, 
v ktorom je vyčlenených 66-ti-
síc eur pre športujúcu mládež.

-pd

 Mesto Prievidza v minulom roku podporilo šport a športové 

aktivity v  meste viacerými spôsobmi: fi nancovaním 

športovísk, priamou finančnou podporou klubov 

prostredníctvom komisie športu a fi nančnou dotáciou 

určenou na podporu mládežníckeho športu.

Podpora športu zo strany mesta Prievidza v minulom roku

„Zišli sme sa tu 

výborná partia 

a bolo pre mňa česť 

si tu zahrať,“ povedal 

Oleg Meleščenko.

Víťaz turnaja Pouličná katastrofa.

Hádzaná

Turistika

Zápasenie



LÚŠTITE KRÍŽOVKU A VYHRAJTE!
novinky16 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte na koreš-
pondenčnom lístku s nalepeným kupónom 
do 1. 6. 2012 na adresu redakcie: 
14 press, spol. s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 
Prievidza. Fitness studio, Š. Závodíka 18, 
Prievidza, venuje jednému výhercovi 5-vstu-
povú permanentku do Fitness studia a poukaz 
na 30 minút do solária.

Výherkyňou krížovky z č. 8 sa stala Mar-
gita Haviarová, Poluvsie 57. 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.

1. júna 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 
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( es.) 

1. as  
tajni ky 

Pomôcky: 
ÁTOMO, 
COTTI, 
FOVEA 

matéria kryštalická 
bridlica 

hmyz 
podobný 

v ele 

písmeno 
gréckej 
abecedy 

Pomôcky: 
OPATA, 
TIANA,  
YSAR 

bývalý 
švaj iarsky 
prezident 

vatry kyselina 
ribonukleová existujú nech 

( es.) 

model áut 
Opel juliánsky 

kalendár 
(skr.) 

  africký 
cicavec     

bojovníkov 
štít (hist.) 

     

3. as  
tajni ky chem. zn. 

astátu   
jamka 

sietnice  

          

sicílska  
sopka nealkoholický 

nápoj       
povrch piva 

    4. as  
tajni ky 

jednotka 
d žky v Líbyi

ploché 
plavidlá 

chem. zn. 
neodýmu ústretovos       

obec na 
Slovensku 

    
športový  

ln 

  

potomkovia pohrebná 
hostina 

Signature 
Creation and 
Verification 
Application 

    
strom 

Slovanov 

    
opak 

   

mesiac 
(básn.) 

plochá 
morská rybaaj 

(nem.)    
zvratné 
zámeno 

    
nezrozumi- 
te ná re  

    

likvidovala 
požiar 

slovenský 
hokejista  

saudskoarab. 
minca 

      
Disneyho 

postavi ka 

     

starý otec 
(fam.) 

priemyselná 
rastlina ktorý, aký 

(hov.)   
ve komestský 

tulák 

   
papagáj 

     
bývalá 

lotyšská 
mena 

zliatina 
 irídia ty  v plote 

len    
ru ite  na 
zmenke 

     
indián. kme  

v Mexiku 

   

pracovalo 
s pluhom 

staroegypt. 
boh Slnka rapina 

(hov.)     
ernoch 
(rus.) 

     
rumunský 
futbalista 

  

druh básnic- 
kej stopy vylisovaná 

tekutina z 
ovocia 

     
zna ka 

objektívov 

       

kúzla tropické 
ovocie  pozývame 

2. as  
tajni ky 

    
udový  
lie ite  

      

talianske 
sídlo 

tiež 
(lat.) voltsekunda 

(zn.)   
indiánsky 

kme  

    
tér 

    domáce 
zviera 

horká lie ivá 
bylina 

MPZ 
Slovenska farba na 

vají ka    
indonézska 

hmotn. miera 

      
stojan na noty

  

ierne  
zlato isti v prá ke sibírsky 

ve tok     
sídlo vo 

Francúzsku 

    
ženské  
meno 

   

MPZ Panama zvieracia 
noha atóm 

(špan.)      
chránené 
nálezisko 

  
zn. 

nanometra 

    

knieža, 
panovník        nechytaj      

vydavate  
cenných 
papierov 

       kurilský 
ostrov      


