
ŠPORT – STRANA 15

Ďalší titul 
v basketbale
Pod trénerskou taktovkou bratov Mareka 
a Tomáša Bulíkovcov dokráčali mladší 
žiaci BC Prievidza mládež k titulu majstrov 
Slovenska.

TÉMA – STRANA 8

Financovanie 
kúpy bývania
Kúpa nehnuteľnosti je pre väčšinu z nás 
najväčšia a najdôležitejšia investícia 
v živote. Pri jej kúpe takmer vždy siahneme 
z väčšej či menšej časti po úvere.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 4

Presun 
žiakov
Deväťdesiat percent žiakov III. ZŠ na Ulici 
S. Chalupku bude pokračovať v plnení 
povinnej školskej dochádzky v susednej 
I. základnej škole.

ŠPORT – STRANA 14

Prievidzské 
zápasenie ožíva
Zo Zápasníckeho klubu Baník vzišli viacerí 
reprezentanti a medailisti z vrcholných 
podujatí. Jeho zašlú slávu sa snaží oprášiť 
nové vedenie s trénerským tímom.
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Prievidzské mestské dni 
žili aj hokejom
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RTV Prievidza po novom
Od piatku 11. mája má Regionálna televízia Prievidza novú 
webovú stránku s novým dizajnom a štruktúrou.

Na správy z nášho regiónu už nebudete musieť čakať dlhý 
týždeň – aktuálne správy nájdete na webe RTV každý deň. 
Televízia chce takýmto spôsobom vysielať stále aktuálne 
správy, dynamické a predovšetkým príťažlivé pre divákov. 
Nová stránka by mala prispieť k lepšej a aktuálnejšej infor-
movanosti. Viac sa dozviete priamo na internetovej stránke 
http://www.rtvprievidza.sk/.

Oznámenie o zmenách 
v platbách za sociálne služby
Mesto Prievidza oznamuje obyvateľom, že zákonom č. 
50/2012 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. marca bol no-
velizovaný zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon), v ktorom bola uložená 
všetkým obciam a mestám povinnosť stanoviť úhradu 
za poskytovanie sociálnych služieb vo výške najmenej 50 % 
ekonomicky oprávnených nákladov. Túto povinnosť sú 
povinné všetky obce a mestá upraviť vo svojom všeobecne 
záväznom nariadení (VZN) do 30. júna.

Aj mesto Prievidza je povinné upraviť v zákonom stanovej 
lehote svoje VZN o úhrade za poskytovanú sociálnu službu 
v zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu v rovna-
kom rozsahu.

Platby za sociálne služby sa budú upravovať v pripravovanom 
doplnku č. 1 k VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych 
služieb v meste Prievidza s účinnosťou od 1. júla. Zmeny 
poplatkov budú prerokované na júnovom mestskom zastu-
piteľstve a zverejnené obvyklým spôsobom.

Čo sú ekonomicky oprávnené náklady (EON):
V zariadení pre seniorov predstavujú EON sumu 572,48 
€/mesiac/klient, čo pri povinnosti platby minimálne 
50 % EON bude predstavovať pre klienta platbu vo výške 
287,00 €/mesiac.
V rámci poskytovania opatrovateľskej služby predstavujú 
EON sumu 4,08 €/hodina/klient, čo pri minimálne 50 % 
EON bude predstavovať pre klienta sumu 2,00 €/h/deň.

Multižánrový festival
Druhý ročník Svätojánskej noci je tu. Dva dni a dve noci 
plné kultových fi lmov, hudby a tvorivých workshopov nás 
čakajú v kine Baník. Príďte ukázať, že naše staré kino stále 
žije a všetko prežije!

I keď vlna digitalizácie prebehla i Prievidzou, kino Baník 
chceme využívať na kultúru. Preto všetci, ktorí smútia 
za atmosférou starého kina, budú mať počas Svätojánskej 
noci ideálnu možnosť nostalgicky si zaspomínať a užiť si 
multižánrový festival v jeho priestoroch. Ten odštartuje v pia-
tok 22. júna vernisážou výtvarných počinov k téme Create 
a fi lm poster a cez projekcie fi lmov, koncerty, workshopy sa 
prenesie až do nedeľného rána. Oslava fi lmu, hudby a tvo-
rivosti sa závratne blíži. O všetkých novinkách, hosťoch 
a sprievodných chuťovkách vás budeme informovať. Zatiaľ 
si môžete brúsiť zúbky na:

Music: Toni Granko, LOWII, Dead Janitor, H.I.N.T., Polite 
Weirdo, Aches. Film: Everything is illuminated (2005), Dom 
(2011), Anténa (2007). Workshop: Lomokino.

Multižánrový festival realizuje občianske združenie Ars 
Preuge vďaka fi nančnej podpore spoločnosti Telefónica 
Slovensko a v spolupráci s Nadáciou Ekopolis v rámci 
projektu Think big.

-vrb

krátke správykrátke správy

Okrem príležitostného trhu 
tovarov a služieb pripravili 
v Prievidzi pre návštevníkov 
tradičnú Uličku ľudových 
remesiel. Počas nej ľudoví 
remeselníci a umelci pre-
zentovali a predávali svoje 
výrobky, ktoré doposiaľ nesú 
punc tradičnosti a remesla. 
Slávnostné prijatie remesel-
níkov sa uskutočnilo v ob-
radnej miestnosti mestského 
úradu vo štvrtok 17. mája. 
Novinkou v rámci programu 
boli scénky a dramatizácia 
zaujímavých historických 
momentov v podaní DFS 

Malý Vtáčnik, FS Vtáč-
nik Senior a Divadla „A“ 
a Shanti pod názvom História 
v pohybe. Každú hodinu sa 
návštevníci mohli pobaviť 
na hraných scénkach, ktoré 
sa odohrávali priamo medzi 
nimi a dokreslili historické 
pozadie trhov, zaujímavých 
udalostí a predstavili osob-
nosti mesta Prievidza.

V piatok ofi ciálne 
otvorili
Kultúrny program na hlav-
nom pódiu mal ambíciu pri-
niesť hudobné, tanečné a dra-

matické vystúpenia tak, aby 
si každý návštevník vybral to 
svoje. Na slávnostnom otvore-
ní Prievidzských mestských 
dní primátorkou mesta sa zú-
častnili aj delegácie z part-
nerských miest z Poľska, 
Česka, Srbska a Nemecka. 
V piatok popoludní po ofi ci-
álnom otvorení patrilo hlavné 
pódium účinkujúcim zo ZUŠ 
L. Stančeka, Big Band Slo-
vakia Bojnice, SZUŠ Xoana 
a večer ho obsadilo spevác-
ke trio La Gioia. Piatkový 
program zavŕšila Video Disco 
Show DJ Caggy-ho.

Muzikálna sobota
Sobotňajší program začínal 
vystúpením DFS Malý Vtáčnik 
s hosťami, počas dňa javis-
ko obsadili hudobné skupiny 
Personic, Čoloband, Ježibaba, 
Golem, 2 + 2 kusy. Večerná 
časť sa niesla v podaní René-
ho Lacka a Downtown Band, 
skupiny Mango Molas a Latino 
Disco nocou DJ-a Mathiasa. 
Xoanou a Barmanskou Show 
Jantár Clubu s miešanými drin-
kami bol ofi ciálny program 
zavŕšený.

-vrb, ps, foto: autorka

Tohtoročné Prievidzské mestské dni sa niesli nielen v duchu osláv mesta, ale aj v očakávaní zisku majstrovského titulu. 

Pôvodnú dramaturgiu niekoľkodňového podujatia obohatili projekcie hokejových zápasov na veľkoplošnej obrazovke 

na Námestí slobody. Tam sa počas piatku a soboty uskutočnil aj nosný kultúrny program.

Mestské dni žili nielen tradíciami

Podľa odhadov sa na prie-
vidzskom námestí zišlo 
pri sledovaní fi nálového duelu 
medzi SR a Ruskom okolo 
troch tisícok ľudí. Atmosféru 
na námestí možno charakteri-
zovať za emotívnu, radostnú, 
súdržnú – nezameniteľnú. Fa-
núšik Šimon povedal: „Nikde 
si hokej nevychutnám tak, 
ako priamo na štadióne ale-
bo námestí. Atmosféra doma 
v obývačke či v pube sa s ta-
kýmto zážitkom nedá porov-
nať.“ Pôsobenie slovenských 
hokejistov bolo pre fanúšikov 
potešujúce, no Prievidžania sa 
najviac tešili úspechom nášho 
rodáka a odchovanca Andreja 
Sekeru. Stal sa najproduktív-
nejším hokejistom slovenskej 
reprezentácie na majstrov-
stvách sveta 2012. Dosiahol 
deväť bodov (2 + 7), a stal sa 

tak tretím najproduktívnejším 
obrancom turnaja.
Primátorka mesta Katarína 
Macháčková v súvislosti 
s prenosom hokejových zá-
pasov uviedla, že „aj týmto 
spôsobom sa snažíme oživiť 
naše hlavné námestie. Po ak-
ciách Kalamajka a mestských 
dňoch to bolo ďalšie podu-
jatie, ktoré vrátilo námestiu 
život. Do budúcna pripravu-
jeme už ďalšie podujatia.“
Podobným spôsobom prená-
šali naposledy hokej priamo 
na Námestie slobody pred de-
siatimi rokmi, kedy slovenská 
reprezentácia získala zlaté 
medaily.

-vrb, md, 
foto: Vanda Mesiariková

Fanúšikovia hokeja si prišli vychutnať hokejové zápasy našej 

reprezentácie a nezabudnuteľnú atmosféru na Námestie 

slobody v  Prievidzi. Rozhodujúce zápasy sledovali 

prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky umiestnenej 

priamo v centre mesta.

Hokej zblížil tisícky ľudí

Lahôdkou počas otvorenia mestských dní bolo baletné vystúpenie skupiny pod vedením Dáriusa Štrbu.
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Páčili sa mi. Asi by som prijala ešte viac remeselníkov. Všimla 
som si, že Ulička ľudových remesiel bola aj v piatok, aj v sobotu, 

čo kvitujem. Na dotvorenie atmosféry sa mi veľmi páčila ľudová 
muzika. Som maximálne spokojná. 

Anna Bartušová

Tohtoročné mestské dni boli omnoho lepšie, ako v minulých rokoch. 
Atmosféru veľmi dobre umocnilo premietanie hokeja. Páčilo sa mi 

viac remeselníckych stánkov, veľa tovaru. Program pekne dotváral ráz 
sviatočných dní.

Jozef Halaška

Zúčastnila som sa na nich len v rámci prechádzky, popozerala 
predajné stánky. Bolo veľa ľudí, počasie vyšlo, mala som dobrý 

dojem. Nechýbalo mi nič. 

Dagmar Višňovská

Som na PN, takže som si ich veľmi neužila, bola som sa poprechádzať 
len v rámci vychádzky. Páčilo sa mi viac remeselníckych stánkov. 

Kultúrny program som nemala možnosť vidieť.

Anna Matušáková

Páčili sa vám tohtoročné Prievidzské mestské dni? 
Ako hodnotíte výber predávajúcich 

a tiež programovú dramaturgiu?

Anketa

Počas dopoludnia priestor letis-
ka zaplnili príslušníci širokého 
spektra záchranných zložiek 
nielen z nášho okresu, ale z ce-
lého Slovenska aj zahraničia. 
Na svoje si tak ako po iné roky 
najviac prišli deti. Nielenže si 
vyskúšali zbrane, rôzne formy 
záchrany pri ohrození života, 
ale tiež si zasúťažili a vyhrali 
rôzne ceny. Svoje schopnosti 
si overili pri streľbe zo vzdu-
chovky na terč, zabavili sa 
pri zlaňovaní na lanovke, za-
jazdili na štvorkolke či kolo-
bežke a atrakciou bol aj odvoz 
na hasičskom automobilovom 

špeciále Scot 2000R. Nechýba-
lo obľúbené maľovanie na tvár 
a zábava so šašom.

Na zemi i vo vzduchu
Pôsobivé otvorenie odštarto-
vané zoskokom parašutistov 
s plagátom podujatia a vlajkami 
pokračovalo vzletom a pristá-
tím troch lietadiel Dynamic. 
Atrakciou, ktorú si radi po-
zreli i dospelí, bola letecká 
a pozemná ukážka dobových 
lietadiel a pozemných bojov. 
Nenahraditeľnými pomocník-
mi pri výkone služby sú slu-
žobné psy a kone. Ukážky ich 

výcviku a praktické situácie 
zaujali všetkých prítomných. 
Pozornosti sa však tešili i ďalšie 
činnosti. Evakuácia zranenej 
osoby na nosidlách či evaku-
ačnom trojuholníku, evaku-
ácie psov na šikmej lanovke, 
ukážka techniky využívanej 
Zborom väzenskej a justičnej 
stráže pri prevoze obvineného 
na súdne pojednávanie, výstro-
ja, výzbroje a špeciálnych ode-
vov jednotlivých zložiek. Tieto 
doplnili ukážky potápačskej 
techniky, lezeckého výstroja 
a nechýbala prezentácia obr-
neného transportéra. Hasičské 
zbory predviedli okrem najmo-
dernejšej techniky aj historic-
kú štvorkolesovú striekačku, 
sady hadíc, prúdnic a ďalšieho 
potrebného materiálového vy-
bavenia. Hraničná polícia tiež 
odprezentovala techniku použí-
vanú pri výkone služby – okrem 
iného i stacionárny monitoro-
vací systém dlhého dosahu, 
termokameru, infraprístroj, 
systém detekovania pohybu 
osôb v teréne. Milovníkov 
histórie zaujala miniexpozícia 
historických zbraní.
Lákadiel a zaujímavostí bolo 
v tento deň na letisku oveľa 
viac. Kto prišiel, videl, kto to 
nestihol, má šancu opäť o rok.

-vrb, foto: av

Posledný májový piatok už tradične patrí prievidzskému 

letisku a Dňu mestskej polície, ozbrojených a záchranných 

zložiek. Aj tento raz sa v jeho priestoroch zišli tisícky detí aj 

dospelých, aby sa zabavili, poučili, súťažili a získali prehľad 

i nové informácie o práci záchranných zložiek.

Deň polície opäť nesklamal
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 4. 5.
  Stretnutie so zástupcami basketbalového klubu a kon-

zultácia vzťahov medzi mestom a klubom,
  pracovné stretnutie s vedúcim ekonomického odboru 

k aktuálnemu stavu daňových dlžníkov mesta.

7. 5.
  Účasť na vytvorení slovenského rekordu v tancovaní 

kalamajky pri príležitosti Dňa Európy na Námestí slobody,
  stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 

6 obyvateľov mesta Prievidza.

8. 5.
  Sviatok

9. 5.
  Stretnutie s vedúcim ekonomického odboru k aktuálnemu 

stavu rozpočtu mesta,
  porada vedenia,
  stretnutie s konateľom spoločnosti SMMP, s. r. o., k aktu-

álnemu stavu opravy výtlkov na území mesta Prievidza,
  vedenie rokovania MsR.

10. 5.
  Rokovanie s vedúcou odboru školstva a starostlivosti 

o občana k stavu zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho 
procesu v súvislosti so zrušením III. ZŠ na Ulici Sama 
Chalupku,

  slávnostné prijatie slovenskej víťazky v súťaži Miss Uni-
verse 2012 Ľubice Štepánovej v obradnej miestnosti mesta,

  pracovné stretnutie so šéfredaktorkou dvojtýždenníka 
Pardón,

  stretnutie s dodávateľkou vreciek na psie exkrementy,
  účasť na oslavách ku Dňu matiek v ZO SZZP č. II v jedálni 

SOU na Ulici M. Falešníka,
  účasť na celomestských oslavách Dňa matiek v KaSS.

11. 5.
  Riadna dovolenka

14. 5.
  Vedenie porady primátorky s vedúcimi zamestnancami 

mesta a mestského úradu,
  účasť na porade poslancov TSK k problematike fi nan-

covania Nemocnice s poliklinikou Preividza so sídlom 
v Bojniciach,

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

  stretnutie s obyvateľmi mesta IV. volebného 
obvodu – Kopanice.

15. 5.
  Účasť na legislatívno-právnej komisii pri zastupiteľstve 

TSK v Trenčíne,
  stretnutie s vedúcim právnej kancelárie k aktuálnym 

právnym problémom v meste.

16. 5.
  Pracovné stretnutie s vedúcou odboru školstva a sta-

rostlivosti o občana a s riaditeľom I. ZŠ Sama Chalupku 
k riešeniu problémov súvisiacich so zrušením III. ZŠ 
na Ulici Sama Chalupku,

  stretnutie s konateľom spoločnosti SMMP, s. r. o., a ro-
kovanie o stave opráv miestnych komunikácií na území 
mesta Prievidza,

  stretnutie s architektom mesta a rokovanie o otázke 
možného využitia budovy hotela Magura,

  diskusia k aktuálnym problémom v meste s členmi Den-
ného centra Necpaly.

17. 5.
  Účasť na Sneme Združenia miest a obcí Slovenska 

v Bratislave.

18. 5.
  Pracovné stretnutie s vedúcim právnej kancelárie a so za-

mestnankyňou oddelenia výstavby k problematike riešenia 
čiernych stavieb na území mesta,

  pracovné stretnutie s riaditeľkou KaSS a so záujemcom 
o prevádzkovanie kina Baník k vyhlásenému návrhu 
mesta na prenájom kina Baník.

Z denníka primátorkyZ denníka primátorky

Napriek všetkým prípravám 
a prebiehajúcim organizač-
ným úkonom pri spájaní 
týchto dvoch škôl sa objavili 
informácie o nepripravenosti 
I. ZŠ prijať žiakov zo susednej 
školy, ako aj o nepripravenosti 
na nový školský rok. Výsled-
kom týchto informácií bol list 
zástupkyne III. ZŠ S. Chalupku 
zaslaný Ministerstvu školstva, 
vedeniu mesta, poslancom 
MsZ a médiám, ktorý obsaho-
val namiesto argumentácie jej 
vlastné subjektívne hodnotenia.
V prvom rade je potrebné 
uvedomiť si, že racionalizácia 
školstva v našom meste nemá 

len súvislosť so žiakmi. Tí 
všetci pokračujú vo vzdelávaní 
buď spôsobom, ktorý navrhlo 
mesto, teda presunom žiakov 
na susednú ZŠ, alebo podľa 
výberu a rozhodnutia samot-
ných rodičov. Racionalizácia 
školstva sa týka, samozrejme, 
aj pedagogických a nepedago-
gických zamestnancov rušenej 
školy, keďže zrejme nie všetci 
nájdu pracovné uplatnenie, je to 
citlivá a boľavá realita.

Triedy sú pripravené
V tejto veci poznamenal ria-
diteľ I. ZŠ Juraj Pasovský: 
„Naša škola mala v roku 

2002 dvojnásobne viac žia-
kov, ako má teraz. Dokonca 
mala v tom čase viac žiakov 
než obe súčasné školy I. ZŠ 
a III. ZŠ dokopy a nikdy sme 
problém s umiestnením ta-
kého počtu žiakov nemali. 
Aj preto nechápem reak-
cie na našu nedostatočnú 
kapacitu v školskom roku 
2012/2013.“
Presunom 90 percent žia-
kov zrušenej III. ZŠ na su-
sednú I. ZŠ sa v budúcom 
školskom roku vytvorí 11 
tried (4 športové triedy, 6 
klasických tried, otvorí sa aj 
nultý ročník). V súčasnosti 

je na tejto základnej škole 
19 tried. Mesto deklarovalo, 
že budú zachované triedne 
kolektívy športových tried 
zo zrušenej ZŠ, ako aj jej 
telocvične, čo aj dodržalo.
V súčasnosti vedenie I. ZŠ 
reaguje na podnety rodičov, 
ktorí navrhujú dať v škol-
skom roku 2012/2013 hlavný 
pavilón III. ZŠ do užívania I. 
ZŠ. Riaditeľ školy Pasovský 
uvádza, že „v takomto formá-
te by išlo len o výmenu budo-
vy za budovu. Odovzdali by 
sme budovu v parku s učeb-
ňami, jedálňou a dostali by 
sme do užívania budovu 
s učebňami a jedálňou.“
Vlasta Miklasová, vedúca 
odboru školstva a starost-
livosti o občana Mestského 
úradu v Prievidzi, zdôraz-
nila, že je potrebné poďako-
vať všetkým rodičom, ktorí 
zvážili nevynímať dieťa 
z triedneho kolektívu. „Aj 
ich rozhodnutím nepríde 
o prácu devätnásť pedago-
gických zamestnancov z 32, 
čo je možné iba pri modeli 
takéhoto presunu.“

-zdroj: MsÚ v Prievidzi

Od začiatku školského roka 2012/2013 prestáva existovať III. ZŠ na Ulici S. Chalupku. 

Deväťdesiat percent jej žiakov bude pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky 

v susednej I. základnej škole.

Na presun žiakov sú pripravení

Pivo má mnoho špecifi c-
kých podôb vymykajúcich 
sa z formátu bežných hy-
permarketových ležiakov. 
Podobne ako víno, môže 
zrieť, má svoje svetové sú-
ťaže s udeľovaním prestíž-
nych medailí. Disponuje 
tiež vzácnymi archívnymi 
ročníkmi a aj v pivnom žánri 
sa dá hľadať dokonalý súlad 
konkrétneho druhu s jedlom.

Degustáciu, zameranú práve 
na takzvané pivné špeciály 
a fľaškové pivá, pripravilo 
na 15. júna od 18.00 do 22.00 
hod. pre Prievidžanov aj mest-
ské Kultúrne a spoločenské 
stredisko v spolupráci s prie-
vidzskou Vínotékou a pivoté-
kou Noffry. Počas tohto dňa 
môžete v dome kultúry ochut-
nať takmer stovku vzoriek pív 
z vyše dvoch desiatok pivova-

rov z Anglicka, Belgicka, Ne-
mecka, Rakúska, Slovenska, 
Škótska a Ukrajiny. „Týmto 
podujatím chceme nepriamo 
nadviazať na úspešnú veľkú 
vínnu koštovku z konca marca 
tohto roka,“ doplnila zámer 
riaditeľka KaSS Petra Štefáni-
ková a pokračovala, „tentokrát 
sme načreli do menej tradič-
ného súdka v snahe využiť 
medzeru v uspokojovaní dopy-
tu po podobných podujatiach 
na Slovensku.“
Napriek skutočnosti, že de-
gustácie podobného typu sú 

vo svete celkom bežné, v Prie-
vidzi ide zatiaľ o jedinečné 
podujatie. Obsah degustačného 
katalógu je prísľubom mimo-
riadneho zážitku, ktorý by si 
nikto, kto miluje pivo, rozhod-
ne nemal nechať ujsť. Pivný 
mok doplní v dome kultúry 
aj degustácia kvalitných syrov 
a pivných chuťoviek (utopence, 
hermelín a podobne), ktoré 
k pivu patria úplne samozrejme 
a na takejto degustácii rozhod-
ne nesmú chýbať.

-vrb

Na uskutočňovanie vínnych degustácií sme si už zvykli a stali sa 

neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života. Málokto však 

tuší, že na vyššej spoločenskej úrovni sa dá degustovať aj pivo.

Pivári si na koštovke prídu na svoje

Parkovanie v centre Prievidze 
je už dlhodobo problémom. 
Preto vedenie mesta hľadalo 
riešenie, ktoré by nielen od-
búralo tento problém, ale tiež 
zefektívnilo dopravu v tejto 
časti. Parkovanie bude preto 
od 1. júla regulované spoplat-
nením v pracovných dňoch 
medzi 7.00 – 16.00 hod. Cena 
za prvú hodinu parkovania 
bude pri platbe cez SMS naj-
nižšia na Slovensku.

Systém spoplatnenia
Dôvodov pre zavedenie systé-
mu je niekoľko. V súčasnosti 

sú od skorých ranných hodín 
parkovacie miesta v centre 
obsadené dlhodobým stá-
tím vozidiel zamestnancov 
inštitúcií a fi riem. Majitelia 
nehnuteľností vo väčšine 
prípadov dlhodobo neriešia, 
resp. riešia v nedostatočnom 
rozsahu problém statickej do-
pravy pre svojich nájomníkov. 
Krátkodobí návštevníci centra 
vyhľadávajúci služby v pre-
vádzkach a inštitúciách sú 
preto nútení využívať platené 
parkoviská, čo zapríčiňuje zní-
ženú návštevnosť centra mes-
ta, ktoré tým stráca svoju spo-

ločenskú a obchodnú funkciu. 
Riešiť tento stav neustálym 
dobudovávaním bezplatných 
parkovacích plôch a rozširo-
vaním ciest nie je vo fi nanč-
ných, ale ani priestorových 
možnostiach mesta. Jedným 
z dôvodov sa stala aj skutoč-
nosť, že za posledných sedem 
rokov narástol počet vozidiel 
v okrese z 35 637 v roku 2003 
na 55 999 v roku 2010, teda 
o takmer 60 percent, pričom 
nové parkovacie miesta vzni-
kali v minimálnom množstve.

Parkovanie 
prostredníctvom sms
Platba pa rkov ného 
prostredníctvom sms je 
pre motoristov veľmi vý-

hodným a komfortným 
spôsobom. Po zaparkovaní 
vozidla je potrebné odoslať 
sms v predpísanom tvare 
na zverejnené telefónne číslo. 
Spätná sms slúži ako dôkaz 
o zaplatení parkovného. Prvá 
hodina tejto platby je výrazne 
cenovo zvýhodnená. Mysle-
lo sa i na skutočnosť, že nie 
každý musí vlastniť mobil-
ný telefón, prípadne môžu 
parkovné uhrádzať iní štátni 
príslušníci, preto bude možné 
zaplatiť za parkovanie tiež 
parkovacími kartami. Tie si 
motoristi budú môcť zakúpiť 
v stánkoch PNS.
Všetky potrebné informácie 
motoristi nájdu na http://www.
parkovanieprievidza.sk/

Od 1. júla čakajú motoristov, ktorí budú chcieť parkovať 

v prievidzskej centrálnej mestskej zóne, zásadné zmeny. 

Tie boli avizované už niekoľko mesiacov dopredu.

Motoristov čakajú zmeny v parkovaní
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Svetová značka
Globálnu veľkosť dosiahol 
vďaka spojeniu s výrobcom 
automobilov Nissan, kúpou 
rumunského výrobcu auto-
mobilov Dacia a založeniu 
Renault Samsung Motors 
v Južnej Kórei. Spoločnosť 
Renault má v súčasnosti 
takmer 130 000 zamest-
nancov po celom svete, 
ktorí vymýšľajú, navrhujú, 
vyrábajú a dodávajú na trh 
atraktívne, bezpečné a k ži-
votnému prostrediu ohľa-
duplné vozidlá.

Už 14 rokov je Renault eu-
rópskou jednotkou v pre-
daji úžitkových vozidiel. 
V roku 2011 sa v Európe 
predalo celkovo 342 482 
úžitkových vozidiel znač-
ky Renault, čo znamená 
15,6 % podiel na trhu. 
Na Slovensku sa najviac 
darilo modelu Trafi c a mo-
delu Master.

Záujem rastie
Renault Slovensko v roku 
2011 predalo na Slovensku 
celkovo 6 674 automobilov 

(zdroj: ZAP – Zväz auto-
mobilového priemyslu), čo 
znamená, že si aj napriek 
zložitej situácii, dokázal 
udržať predajné výsledky 
na úrovni predchádzajúceho 
roku. Za prvé štyri mesiace 
tohto roku skončil Renault 
v predaji nových osobných 
a úžitkových automobilov 
na 4. mieste. Modely Thalia 
a Clio zostávajú aj naďalej 
najpredávanejšími autami 
v ponuke značky.

Spomínané výsledky dosia-
hol vďaka tomu, že v roku 
2011 bolo na Slovensku 28 
predajných miest Renault. 
V tomto roku bude Renault 
Slovensko v trende pokračo-
vať a plánuje otvoriť novú 
prevádzku aj v Prievidzi.

Automobilku Renault, založili v roku 1899 Louis Renault, 

jeho bratia Marcel a Fernand a ich priateľ Thomas Evert, 

pod názvom Société Renault Freres. Po nečakanom úspechu 

prvého skúšobného vozidla, malého Renaultu Voiturette 1CV, 

účasti v závodoch, ktoré značku zviditeľnili a zapríčinili jej 

rýchly rozvoj, vstúpil Renault do povedomia širokých vrstiev.

Renault a Dacia
v Prievidzi

Už
čoskoro...

MsP zaznamenala

Napadnutie mladistvým
Hliadka MsP bola privolaná ku konfl iktu, ktorý začal hádkou 
a skončil napadnutím jedného z účastníkov. Podozrivým 
z útoku bol mladistvý F. M. (1994), ktorý mal poškodeného 
(1990) opakovane udierať päsťou do tváre, kde mu spôsobil 
zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Útočník bol 
zjavne pod vplyvom alkoholu a dychovou skúškou mu bolo 
namerané 3,60 promile. Poškodený skončil v nemocnici, 
a tak je vec v objasňovaní MsP až do presného stanovenia 
rozsahu jeho zranenia. Požitie alkoholu mladistvým je 
v riešení mesta Prievidza.

Manželské nezhody
Obyvateľka mesta oznámila, že jej manžel ju doma fyzicky 
napadol. Hliadka MsP vec preverila, pričom obidvaja aktéri 
konfl iktu boli zápisnične vypočutí. K zraneniu poškodenej 
nedošlo. Vec je v ďalšom objasňovaní MsP.

Nezhasená cigareta
Na MsP bolo oznámené, že z balkóna bytu na sídlisku 
Zapotôčky vychádza dym. Hliadka preverila oznámenie 
a s použitím výstražnej svetelnej a zvukovej signalizácie sa 
urýchlene dostavila k bytovému domu, kde boli o požiari 
vyrozumení nájomníci bytu a oheň bol následne spoločným 
úsilím príslušníkov MsP aj majiteľa bytu uhasený. Jeho 
príčinou bola zle uhasená cigareta, hodená do odpadkové-
ho koša. K zraneniu osôb ani väčšej škode na majetku tak 
v dôsledku včasného oznámenia nedošlo.

-zdroj: MsP v Prievidzi

Na 15. ročníku najstaršej stre-
leckej súťaže mestských polí-
cií na Slovensku sa zúčastnilo 
štrnásť družstiev zo Slovenska 
a jedno z Maďarska. Strelci si 
okrem športového zápolenia 
vymenili skúsenosti z nároč-
nej práce mestských policajtov 
nielen doma, ale i v zahraničí.
Víťazom turnaja sa stalo 
družstvo MsP Prievidza (585 
bodov), ktoré v napínavom sú-
boji predstihlo len o dva body 
favoritov súťaže a obhajcov 
vlaňajšieho titulu, družstvo 

MsP Nitra (583 bodov). Na 3. 
mieste sa umiestnilo domáce 
družstvo MsP Komárno s 548 
bodmi.
V súťaži jednotlivcov opäť 
dominoval domáci Karol 
Zsapka, 2. miesto obsadil Pa-
vol Šmelko z MsP Prievidza 
a na 3. mieste skončil Jozef 
Gajdošík z MsP Nitra.
V súťaži žien obsadila 1. 
miesto príslušníčka MsP 
Levice, M. Vrecková z MsP 
Prievidza sa umiestnila na 5. 
mieste.

Organizátori plánujú pozvať 
v ďalšom ročníku aj primáto-
rov zúčastnených miest, ktorí 
si budú môcť okrem bohatého 
programu vyskúšať aj presnú 
mušku na jedinečnej strelnici, 

vybudovanej v bývalej vodnej 
priekope komárňanskej vojen-
skej pevnosti.

-vz, foto: autor

V piatok 11. mája sa družstvo Mestskej polície Prievidza 

v  zložení M. Hrabaj, V. Zajac, P.  Šmelko a  I. Mikula 

zúčastnilo na 15. ročníku streleckej súťaže O putovnú cenu 

primátora mesta Komárno v streľbe mestských policajtov 

zo služobných zbraní – neofi ciálnych majstrovstiev SR 

v streľbe mestských polícií.

Mestskí policajti zožali úspech

ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi 

prijme od školského roku 2012/2013 do pracovného pomeru 

Požadovaným vzdelaním je absolutórium konzervatória v danom predmete.
Svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na info@centrum.sk alebo na adresu školy: 

ZUŠ Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza.

Viac informácii získate telefonicky na čísle 046/542 42 22 alebo na vyššie uvedenej emailovej adrese.

Tešíme sa na spoluprácu!

PEDAGÓGA HRY NA GITARE. 
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Víťazi streleckej súťaže.
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Máte pravdu, o fi rme KVAT-
ROFIN s.r.o. sa v poslednom 
čase veľa hovorí v spojení 
s problematikou vypadáva-
nia vlasov, a to v kladnom 
slova zmysle. Jeden prípravok 
SALON TEXTURES stojí 23 
€. Tento podľa ohlasu veľmi 

účinný a odskúšaný výrobok, 
ktorý vraj obnoví rast vlasov 
i na miestach, kde sme sa už 
zmierili s plešinou, si môžete 
buď kúpiť, alebo objednať 
i s presným návodom na do-
bierku. Pri väčších ťažkos-
tiach s vlasmi sa odporúča 

použiť aspoň dva tieto prí-
pravky za sebou.
Adresa:
KVATROFIN s.r.o.
Škarniclovská 1
909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35
www.vlasovakura.sk

VLASOVÁ
KÚRA 

POMÁHA
Dopočuli sme sa o fi rme KVATROFIN s.r.o., ktorá vraj ako jediná v našej republike predáva výrobky, 
ktoré skutočne odstránia problémy s vypadávaním vlasov a obnovia ich rast. Koľko to stojí a kde fi rmu 
nájdeme?

Laco a Jana z Bratislavy

2. júna
Podujatie: Kremnické prepadlisko

Poplatok: náklady si hradí každý 

samostatne

Doprava: autobusom z nást. č. 3 smer 

Žiar nad Hronom o 6.50 hod.

Prihlášky: na podujatie nie je potrebné 

prihlásiť sa

Trasa: Kremnica – Jama Ľudovíka – Štôl-

ňa Ondrej – Prepadlisko Šturec – Krem-

nické Bane, žel. st. – Kunešov – Sklené

Nenáročné, dĺžka trasy: 14 km, pre-

výšenie: 300 m

Vedúci podujatia: Mária Šulková, kontakt: 0918 056 249

16. júna
Podujatie: Rakytov

Doprava: zájazdový autobus, odchod o 6.00 hod. nást. č. 11

Poplatok: Člen KST HN: 5,85 €, nečlen: 6,85 €

Prihlášky: v TIK Námestie slobody Prievidza do 12. júna

Trasa: Liptovská Osada, Teplé – Teplá dolina – Severné Rakytovské sedlo – Rakytov – Južné 

Rakytovské sedlo – Sedlo Ploskej – Vyšná Revúca

Stredne náročné, dĺžka trasy: 15 km, prevýšenie: 930 m

Vedúci podujatia: Ing. Ján Gašparovič, kontakt: 0918 777 400

Poďte s nami do prírody
KST Horná Nitra, Olympionikov 4, v Prievidzi vás pozýva na turistiku:

Konkrétna realizácia pro-
jektu mala podobu hraných 
historických prehliadok 
a ciest do minulosti. Počas 

nich účinkujúci v dobových 
kostýmoch predstavili di-
vákom napríklad osobnosť 
kráľovnej Márie či postavu 

mestského hlásnika. Súčas-
ťou podujatia bol historický 
sprievod mestom za hudob-
ného doprovodu folklórneho 
súboru Vtáčnik Senior, DFS 
Malý Vtáčnik a nechýbalo 
Divadlo „A“ a Shanti.
Projekt bol realizovaný s fi -
nančnou podporou Minis-
terstva kultúry Slovenskej 
republiky.

-vrb

História mesta Prievidza ožila 17. – 19. mája 2012 priamo 

v jeho centre. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 

pripravilo pre obyvateľov a návštevníkov projekt pod názvom 

História v pohybe. Jeho cieľom bolo rozvíjanie živej miestnej 

kultúry prostredníctvom dramatických, speváckych či 

tanečných predstavení priamo v uliciach centra mesta, ktoré 

tvorivým spôsobom interpretovali zaujímavé momenty 

nielen z histórie mesta, ale aj jeho okolia.

Námestie ožilo históriou

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi 

pozýva záujemcov o štúdium

Odbory: hudobný tanečný výtvarný literárno-dramatický.

 Tešíme sa na vás!

mail: info@zuslstanceka.sk, tel.: 046/542 42 22  www.zuslstanceka.sk

TALENTOVÉ SKÚŠKY.
4. – 6. JÚNA OD 13.30 – 17.30 H NA

Kvalifi kačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

 odborná a pedagogická spôsobilosť   po-

žadovaná na stupeň a odbor vzdelania 

pre základné školy ročník 1-4 ,

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

 absolvovanie I. kvalifi kačnej skúšky alebo 

jej náhrady.

Kritériá a požiadavky: 
 osobnostné a morálne predpoklady, 

občianska bezúhonnosť, 

 orientácia v aktuálnych otázkach školskej 

výchovy a vzdelávania, 

 základná znalosť problematiky riadenia, 

 znalosť všeobecne záväzných právnych 

predpisov, 

 riadiace, komunikačné a organizačné 

schopnosti, 

 fl exibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

 základy práce s počítačom a schopnosť 

používať internet.

Požadované doklady:
 prihláška,

 overené kópie o vzdelaní, o absolvovaní 

I. kvalifi kačnej skúšky alebo jej náhrady, 

 profesijný životopis,

 odpis z registra trestov ( nie starší ako tri 

mesiace), 

 vypracovaný návrh koncepcie rozvoja 

školy, 

 pracovné hodnotenie zamestnávateľa 

za posledné tri roky, nie staršie ako tri 

mesiace, potvrdené čestným prehlásením 

o pravdivosti údajov, 

 písomný súhlas uchádzača k použitiu 

osobných údajov pre potreby výbero-

vého konania v zmysle zákona NR SR č. 

428/2002 o ochrane osobných údajov, 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

na výkon práce.

Prihlášku s požadovanými dokladmi 
v zalepenej obálke s označením-Výbe-
rové konanie (neotvárať) je potrebné 
poslať alebo osobne doručiť do 15. 6. 2012 
do 12,00 hod. na Obecný úrad Sebedra-
žie, ul. Hlavná č. 471, 972 05 SEBEDRA-
ŽIE Termín a miesto konania oznámi 
vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom 
najmenej 7 dní pred  jeho konaním.

Obec Sebedražie, dňa 21. 5. 2012 

 Ing. Peter Juríček starosta obce

Výberové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa ZŠ
Obec Sebedražie ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa Základnej školy v Sebedraž.
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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 

V súčasnosti sú oceľové streš-
né krytiny veľmi žiadané, 
pretože ich montáž je veľmi 
rýchla, tieto strechy sú nízke 
na náklady, majú veľmi pestrú 
farebnú škálu.
Pre výber oceľovej strechy 
bola oslovená spoločnosť Ruk-
kii, ktorá v tejto oblasti už fun-
guje 52 rokov a jej meno je už 
natoľko známe, že referencie 
sa šíria samé. Dlhoročná život-
nosť týchto striech je testovaná 
v extrémnych severských po-
veternostných podmienkach.

Čo viete poskytnúť klien-
tovi pre výber strechy k jeho 
spokojnosti?
Ku klientovi pristupujeme jed-
notlivo, každý klient vyžaduje 
osobitú starostlivosť pre to, 
aby bol spokojný, pre nás je 
takýto výsledok najdôležitej-
ší. Preto poskytujeme služby 
na zákazníka individuálne 
a šité priamo pre neho.

To znamená, že bude-
te prihliadať na viac vecí 
a na aké?
No v prvom rade je to o type 
domu, nie na každý dom by sa 

hodila rovnaká strešná kryti-
na, taktiež farba domu a okien 
by mala byť zladená v tónoch 
striech, na čo veľa samostatne 
vyberajúcich klientov nepri-
hliada. Profi l, farba strechy, 
odkvapový systém ako súčasť 
strechy. Tieto jednotlivé časti 
vedia urobiť krásny celok ale-
bo, naopak, celok nie lahodiaci 
oku.

Čo môžeme pri návšte-
ve vašej pobočky Ruukki 
Express, a záujme kúpiť si 
novú strechu, očakávať?
Poradíme vám s výberom sa-
motnej strešnej krytiny, ktorá 

je pre vašu strechu najvhod-
nejšia, rovnako vám vieme 
zabezpečiť montáž strešnej 
krytiny fi rmou alebo mon-
tážnikmi, ktorí absolvovali 
montážne certifi kované škole-
nia na to, aby celková montáž 
prebehla presne tak, ako má 
byť, bez komplikácií a v rám-
ci bezpečnosti z dlhodobého 
hľadiska.

Je potrebná návšteva va-
šej pobočky, alebo prvotný 
kontakt môžeme uskutoč-
niť aj telefonicky?
Osobne to je najideálnejšie, na-
koľko všetky informácie vám 

vieme poskytnúť na mieste. 
Ak ste časovo vyťažení, vieme 
zabezpečiť obhliadku, navští-
vime vás, strechu odmeriame 
a následne vám vypracujeme 
cenovú kalkuláciu.

A čo sa týka chýb pri stav-
be striech? Viete nás na tie-
to chyby upozorniť?
Samozrejme, je to hlavne 
o kvalite daného výrobku 
a taktiež o kvalite realizácie 
strechy. Po našich dlhoročných 
skúsenostiach vieme klientovi 
zabezpečiť aj všetky informá-
cie pre bezpečnú a kvalitnú 
strechu.

Pri výbere strechy je veľmi dôležité prihliadať na výber strešnej 

krytiny a taktiež na výber správneho dodávateľa a fi rmy, ktorá 

nám zabezpečí strešný materiál, alebo fi rmy, ktoré strechy 

realizujú. Treba dať pozor na dvojtvárnosť nízkych cien, čo 

spôsobí urýchlený záver pri výbere striech a následne je možné 

sklamanie z dlhodobého hľadiska. Pri prvotnom ušetrení 

na kvalitnom prevedení a materiáli v konečnom dôsledku 

príde zákazník na to, že jeho prvotná investícia po čase bude 

narastať a preplatí sa až niekoľkonásobne. Treba si zvážiť 

materiál strešnej krytiny a následne si môže klient vybrať 

možnosti. Je dobré si vyberať spoločnosť, ktorá má už svoje 

meno a stabilitu na trhu, keďže vám sama bude oporou a tým 

predídete mnohým problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Nová strecha – dizajn pre váš domov

Bezplatné poradenstvo – Poradca pre strechy: 

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

Ďalšie informácie žiadajte na telefónnom čísle 0915 291 241 alebo e-mailovej adrese: peter.suba@ruukkiexpress.com, 

alebo priamo v novootvorenej pobočke RUKKI EXPRESS Prievidza, Priemyselná 12.
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Systém centrálneho vysávania 
Thomas prináša do každého 
domova vysokú úroveň hygie-
ny za vynaloženia čo najmen-
šej energie. Realizáciou v do-
mácnosti si každý majiteľ šetrí 
zdravie v rôznych smeroch. 
Využívaním tohto systému 
nie je potrebné vysávať a utie-
rať prach tak často, ako sme 
bežne zvyknutí. Okrem toho 
štandardný vysávač väčšinou 
vyfukuje časť jemného prachu 
späť do interiéru, ktorý môže 
obsahovať roztoče a baktérie. 
Alergici na základe skúseností 
pocítia rozdiel ihneď. Keďže 

je centrálny blok umiestnený 
mimo obývacích priestorov, 
výhod má viac. Vysávanie je 
bezhlučné, nevyžaduje takmer 
žiadnu fyzickú námahu. Sys-

tém centrálneho vysávania je 
jednoduchý, no má vysokú 
výkonnosť. Ak ste ho raz vy-
skúšali, už nebudete chcieť 
vysávať inak.

Dnešná doba vyžaduje 

rýchle, hygienické a prak-

tické upratovanie. Vysáva-

nie je činnosť, bez ktorej 

asi nefunguje žiadna do-

mácnosť. Aj v tomto smere 

zaznamenávame vysokú 

modernizáciu.

Vysávanie môže byť pohodlné a ľahké
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Najčastejší a najvyhľadáva-
nejší spôsob fi nancovania 
kúpy nehnuteľnosti je hy-
potekárny úver. Tento typ 
úveru poskytujú všetky vý-
znamné banky. Každá má 
na poskytnutie a výšku úveru 
odlišné podmienky, preto 
pri výbere správnej banky 
využite služby fi nančného 
poradcu. Jeho služby sú 
pre vás bezplatné, keďže 
jeho odmenu hradí banka, 
ktorá vám úver poskytne. 
Nemusíte sa báť, že fi nančný 
poradca vás bude smerovať 
do jednej banky, jeho odme-
na za sprostredkovanie úveru 
býva rovnaká v každej ban-
ke. Finančný poradca vám 
ušetrí veľa času, nemusíte 
si brať dva dni voľno z práce 
a tráviť ho v bankách zis-
ťovaním podmienok, ktoré 
vám na záver i tak pomotajú 
hlavu. Spýtajte sa známych 
alebo priateľov, či poznajú 
dobrého fi nančného porad-
cu, snažte sa vybrať podľa 
referencií z vášho okolia, 
keďže nie každý fi nančný 
poradca má potrebný prehľad 
v hypotékach. Po predložení 
návrhov hypotéky od všet-
kých významných bánk 
si s fi nančným poradcom 
prejdite každý návrh, jeho 
výhody a nevýhody. Výška 
mesačnej splátky nemusí byť 
vždy jediný údaj, na ktorý by 
ste sa mali pri výbere poze-
rať. Vyberte si stabilnú banku 
s dlhou históriou pôsobenia 
na našom trhu.

Príspevok pre mladých
Spýtajte sa fi nančného po-
radcu na štátny príspevok 
pre mladých. Základný-
mi podmienkami je vek 
do 35 rokov, výška úveru 
do 50 000 eur a príjem za po-
sledný rok v maximálne výš-
ke 1,3 násobku priemernej 
mesačnej nominálnej mzdy 
zamestnanca v národnom 
hospodárstve Slovenskej 
republiky. Ak tie podmien-
ky spĺňate, tak na prvých 5 
rokov splácania hypotéky sa 
vám značne uľaví, pretože 
získate 3 % zľavu z každej 
mesačnej splátky, 2 % za vás 
zaplatí štát a 1 % banka.

Predčasné splatenie
Vďaka poklesu cien nehnu-
teľností v posledných ro-
koch je dnes možné získať 
od banky aj 100 % sumy, 
ktorú potrebujete na kúpu. 
Z celoeurópskeho pohľadu 
majú síce slovenské banky 
jedny z najvyšších úro-
kových sadzieb, no práve 
možnosť refi nancovať celú 
kúpnu cenu prostredníctvom 
úveru túto nevýhodu vyva-
žuje. Úrokové sadzby sa po-
hybujú približne v rozmedzí 
od 4,35 % až do 6,5 %. Výš-
ka úrokovej sadzby záleží, 
samozrejme od konkrétnej 
banky, ale i od vašej bonity 
a doby, na ktorú si úrokovú 
sadzbu zafi xujete. Čím dlhšia 
je doba fi xácie, tým nižšiu 
úrokovú sadzbu získavate. 
Čo vám v banke nepovedia, 

je fakt, že prvých približ-
ne 10 rokov splácate banke 
hlavne úroky, teda napríklad 
zo splátky 250 eur splácate 
približne 200 eur na úrokoch 
a len 50 eur slúži na splatenie 
požičanej sumy, tzv. istiny. 
Ak sa teda napríklad po 5 
rokoch splácania hypotéky 
rozhodnete hypotéku celú 
vyplatiť, môže vás zaskočiť, 
že ste za 5 rokov takmer nič 
neplatili a budete vyplácať 
banke takmer takú sumu, 
ktorú ste si pred rokmi po-
žičali. Ak budete chcieť 
úver splatiť mimo termínu, 
kedy máte ukončenú fi xáciu, 
banka vám vyčísli i pokutu 
za predčasné splatenie úveru.

Stavebné sporenie
Druhým najvýznamnejším 
spôsobom fi nancovania je 
stavebné sporenie. Jeho veľ-
kou výhodou je, že po spl-
není podmienok získate 
každoročne štátnu prémiu, 
teda dá sa povedať, že štát 
vám trochu so sporením 
každý rok pomôže. Ďalšou 
výhodou je, že pri splácaní 
stavebného sporenia sa ne-
musíte obávať pokút, ak sa 
rozhodnete úver splatiť skôr. 
Sú tu však aj isté nevýhody. 
Na rozdiel od hypotéky si 
pri stavebnom sporení musí-
te značnú časť požadovanej 
sumy nasporiť, aby ste mohli 
čerpať výhodný úver. Ak ne-
máte nasporenú požadovanú 
sumu, sporiteľňa vám môže 
poskytnúť medziúver, ktorý 

však už nemá také výhodné 
úrokové sadzby.

Nízke ceny 
nehnuteľností
Pokiaľ zvažujete kúpu 
vlastného bývania, nie je 
dôvod na vyčkávanie, ceny 
nehnuteľností sú na výrazne 
nižšej úrovni ako pred 3 – 
5 rokmi a banky sa takisto 
po roku 2009 uvoľnili a sú 
otvorenejšie k poskytovaniu 
hypotekárnych úverov.

-JUDr. Tomáš Nagy
BeMi realitná kancelária

tomas@realitybemi.sk
www.realitybemi.sk

foto: archív

Kúpa nehnuteľnosti je pre väčšinu z nás najväčšia a najdôležitejšia investícia v živote. Pri jej 

kúpe takmer vždy siahneme z väčšej či menšej časti po úvere. Pri voľbe úveru sa musíme 

správne rozhodnúť aký typ je pre nás najvýhodnejší. Ponuky úverov bánk a sporiteľní 

sa môžu v dlhodobom časovom horizonte veľmi líšiť a môžu významne ovplyvniť náš 

rozpočet. Orientovať sa v ponukách bánk a správne zvoliť najvhodnejšiu možnosť môže 

byť bez dostatočných skúseností veľmi zložité.

Financovanie kúpy 
nehnuteľnosti

o ynovinky

Ilustračné 
foto
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Najdôležitejšie je začať
Prvý krok, prihlásiť sa, je veľ-
mi jednoduchý. Nie je nutné 
nad tým ani premýšľať, veď 
maturitná skúška je v sú-
časnosti takmer základnou 
podmienkou pri výberových 
konaniach. ,,Mala som chuť 
študovať, lebo mi záležalo 
na tom, kde budem pracovať. 
Mala som záujem o lepšiu pra-
covnú pozíciu a chcela som 
profesionálne rásť. K tomu mi 
ale chýbala maturita,“ začína 
s opisom svojho rozhodnutia 
Silvia Matysová. ,,Na začiatku 
som mala aj ja obavy zo štú-
dia, či ho zvládnem popri prá-
ci. Lebo je niečo iné študovať 
dennou formou a iné externou. 
Vyhovoval mi však systém 
štúdia počas sobôt, hoci prí-
prave na skúšky som musela 
obetovať večery a dovolenky. 
Ale zvládla som ho.“

Kto chce, spôsob nájde
V tomto školskom roku otvo-
rila Súkromná obchodná 
akadémia Akadémie vzde-
lávania elokované pracovisko 
Prievidza triedu, v ktorej je 
momentálne 17 študentov. 

,,Prvú triedu externých štu-
dentov v maturitnom štúdiu 
sme otvorili v školskom roku 
2004/2005 s celkovým poč-
tom 28 prijatých študentov. 
Štúdium úspešne ukončilo 
maturitnou skúškou 17 štu-
dentov a medzi nimi bola aj 
Silvia Matysová,“ spomína 
riaditeľka Akadémie vzde-
lávania v Prievidzi Mgr. Jana 
Šimová. Ďalej dodáva: ,,Vy-
učovanie prebieha formou 
prednášok a konzultácií v so-
botu, podľa vopred schvále-
ného rozvrhu hodín. Externá 
forma je ideálna pre pracu-
júcich, ktorí si chcú doplniť 
svoje vzdelanie.“

Maturita z  obchodnej 
akadémie
Štúdium je určené dospelým 
absolventom učňovských 
škôl, ktorí si chcú dorobiť 
maturitu. Na predchádzajú-
com vzdelaní nezáleží, prijatí 
budú všetci uchádzači, ktorí 
splnia podmienky prijatia. 
Dokonca prijatí môžu byť aj 
študenti, ktorí už maturitnú 
skúšku majú z inej strednej 
školy.

,,Odporúčala by som všet-
kým, aby to skúsili. Maturi-
ta z obchodnej akadémie mi 
jednoznačne pomohla. Veď aj 
vďaka nej mi bolo ponúknuté 
miesto zástupkyne vedúcej 
v supermarkete Lidl v Prie-
vidzi, ktoré už viac ako dva 
roky vykonávam. Z tohto dô-
vodu som rada, že som študo-
vať začala a štúdium úspešne 
ukončila,“ dodáva spokojne 
Silvia Matysová.
Mgr. Jana Šimová, riaditeľka 
Akadémie vzdelávania poboč-
ky Prievidza, ktorá umožňuje 
vzdelávanie na Súkromnej 
obchodnej akadémii pripo-
mína: ,,Súkromná obchodná 
akadémia Akadémie vzdelá-
vania má svoju tradíciu. V mi-
nulom roku oslávila 15. vý-
ročie svojho vzniku. Celkovo 
k 1. septembru na jej šiestich 
elokovaných pracoviskách 
študovalo 227 študentov ex-
terného štúdia v maturitnom 
odbore obchodná akadémia, 
z toho 29 na elokovanom pra-
covisku Prievidza. Veríme, 
že ani tento školský rok ne-
bude iný a opäť v septembri 
otvoríme pomyselné brány 
školy pre nových študentov 
tu v Prievidzi.“

-jč, foto: archív AV

Vzdelanie je dôležité. S jeho pomocou je možné dosiahnuť 

lepšiu pracovnú pozíciu. Príkladom môže byť aj Silvia 

Matysová z Prievidze. Rozhodla sa pre maturitné štúdium 

na Súkromnej obchodnej akadémii Akadémie vzdelávania 

a úspešne ho zvládla popri práci a rodine.

Maturita jej zmenila život

Riaditeľka Akadémie vzdelávania v Prievidzi Mgr. Jana Šimová so Silviou Matysovou, jednou z prvých úspešných absolventiek 
maturitného štúdia Súkromnej obchodnej akadémie Akadémie vzdelávania.
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Stévia – prírodné sladidlo bez kalórií

Stévia a cukrovka
Stévia nespôsobuje zvýšenie 
hladiny cukru v krvi, ale, nao-
pak, ho pomáha v krvi a v pe-
čeni udržiavať v rovnováhe. 
Podporuje činnosť pankreasu, 
a pomáha tak pri liečbe cuk-
rovky II. typu. Je ale vhodná 
aj pre pacientov s diabetom 
I. typu, pretože sladí a nemá 
kalórie.

Stévia, štíhla línia 
a chudnutie
Je nekalorická, vyrovnáva 
hladinu cukru v krvi a zni-
žuje chuť na sladké. Taktiež 
zhutňuje svalovú hmotu, čím 

podporuje chudnutie. Znižuje 
túžbu po energeticky výdatnej-
ších pokrmoch.

Stévia a  jej pozitívny 
vplyv na naše zdravie
Pomáha pri vysokom krvnom 
tlaku a zvýšenom choleste-
role. Napomáha bunkovému 
metabolizmu, znižuje únavu 
a únavový syndróm. Zlepšu-
je imunitu, zlepšuje činnosť 
mozgu. Pomáha pri liečbe 
akné a ekzémov, urýchľuje 
hojenie rán a po zahojení nezo-
stáva jazva. Dokáže likvidovať 
vrásky a jamky po akné. Zni-
žuje chuť na alkohol a tabak. 

Na Ukrajine sa po havárii 
v Černobyle podával pracovní-
kom – záchrancom čaj sladený 
listami stévie, pretože steviozi-
dy napomáhajú vyplavovaniu 
rádionuklidov z tela. Zamedzu-
je tvorbe kvasných procesov 
v ústach, pôsobí pri aftách 
a paradentóze, obmedzuje 
zápaly ďasien a nepríjemný 
zápach z úst. Stéviu je možné 
použiť aj ako vlasovú vodu. 
Spomaľuje proces šedivenia, 
znižuje tvorbu lupín, zlepšuje 
stav vlasovej pokožky a lesk 
vlasov. 

Stévia ako sladidlo
Stévia je dostupná ako sušené 
lístky, vyrábajú sa z nej tekuté, 
práškové aj tabletkové extrak-
ty, všetko prírodné produkty, 
ktorými si môžete sladiť aj 
u vás doma. Všetky výrobky 
kúpite v predajni NATURela 
na námestí v Prievidzi.

Stévia cukrová, latinsky Stevia rebaudiana, je prírodné 

nekalorické sladidlo. Už dlho hľadáte zdravšiu náhradu 

rafi novaného cukru? Stévia je drobný kríček pochádzajúci 

z južnej Ameriky, ktorého lístky sú 200- až 300-krát sladšie než 

biely cukor. Listy tejto rastliny obsahujú zlúčeniny steviozidy, 

ktoré sú výrazne sladké, nemajú kalórie a, ako vedci dokázali, 

majú široké spektrum kladných účinkov na zdravie človeka.

Agroporadňa

Ako kolektív predajne Agro, 
ktorý vám ponúka chemické prí-
pravky na ochranu poľnohospo-
dárskych plodín, vás touto cestou 
upozorňujeme na tie, ktoré majú 
povolenú registráciu do 31. 12. 
a následne budú vyradené a na-
hradené inými prípravkami.

Vyradené prípravky a ich 
náhrada:

 BRAVO 500 (do 31. 12. 
2012) – proti plesniam – náhra-
da –ACROBAT MZ, KUPRI-
KOL 50, CHAMPION 50 WP, 
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 
WP, TANOS 50 WG, ALIET-
TE 80 WG, KOCIDE 2000.

 DISCUS (do 31. 12. 2012) – 
proti múčnatke a peronospó-
re viniča, proti chrastavitosti 
a múčnatke na jabloniach. – ná-
hrada – KARATHANE NEW, 
ZATO 50 WG.

  SULKA (do 31. 12. 2012) – 
proti erinóze a akarinóze viniča, 
proti kučeravosti broskyňových 
listov – náhrada – ZATO 50 
WG.

 QUADRIS MAX (do 31. 
12. 2012) – proti múčnatke 
a peronospóre viniča, pleseň 
sivá, biela hniloba. – náhrada – 
KARATHANE NEW, ZATO 
50 WG.

 HORIZON 250 EW (do 31. 
12. 2012) – proti bielej hnilobe 
na repke, monilióze kôstkovín, 
múčnatke viniča – náhrada – 
SPORGON 50 WP, BAYCOR 
25 WP (moniklové uschýnanie 
kvetov a výhonkov broskýň, 
marhúľ, višní).

 RIDOMIL GOLD MZ 68 
WG (do 31. 12. 2012) proti hu-
bovým chorobám (proti ples-
niam) – náhrada – ACROBAT 
MZ, KUPRIKOL 50, ALIET-
TE 80 WG.

  SHAVIT F 71,5 WP 
(do 31.12.2012) proti múčnat-
ke a peronospóre viniča, proti 
chrastavitosti jabloní – náhra-
da – ZATO 50 WG.

 ORTUS 5 SC (do 31. 12. 
2012) – proti roztočom na jab-
loniach, chmele, vlnovníkovi 
a halkovcovi viničnému. – 
náhrada – MERO STEFES + 
CALYPSO 480 SC.

  PIRIMOR 50 WG (do 31. 
12. 2012) – proti voškám – ná-
hrada – KARATE ZEON 5 CS, 
CALYPSO 480 SC, NUREL-
LE D, BI 58 EC – NOVÉ.

Radi by sme oslovili aj na-
šich zákazníkov – rybárov. 
V mesiaci máj sa pre vás za-
čala rybárska sezóna, ktorej 

ste sa určite nevedeli dočkať. 
V našej predajni podporuje-
me toto vaše hobby predajom 
tovaru, ktorý zabezpečí, aby 
rybky lepšie „brali“ a to: pše-
nicu, pšeničný šrot, kukuricu, 
kukuričný šrot, ako aj tekutú 
melasu, ktorá je vynikajúcim 
ochucovadlom a osvedčeným 
lákadlom pre všetky druhy 
kaprovitých rýb. Je veľmi 
sladká a jemne lepí. Pridáva 
sa do vody, ktorou vlhčíme 
vnadiacu zmes pre kaprovité 
ryby. Obsahuje aminokyseli-
nu, ktorá sa nachádza v priro-
dzenej potrave rýb. Ďalej sú to 
pelety vyrobené z kvalitných 
surovín, lisované pri vysokom 
tlaku a teplote. Ľahká stráviteľ-
nosť peliet udržiava ryby dlhý 
čas aktívne na zakrmovanom 
mieste. Vhodné sú pre všetky 
kaprovité ryby na podobnom 
princípe ako pelety funguje 
i sypká náhrada Kapre tren 
fi sh mix v 1,5 kg balení a má 
rôzne príchute.

Veríme, že naše rady v oblasti 
prípravkov na ochranu rastlín 
vám pomôžu pri správnej apli-
kácií pesticídov proti chorobám 
či škodcom. Rybárom prajeme 
pokojný, ničím nerušený lov 
rýb a už teraz sa kolektív pre-
dajne Agro teší na vašu ďalšiu 
návštevu.

Vážení čitatelia, milí záhradkári!

Na úvod by sme vás radi pozdravili a poďakovali sa za vašu 

priazeň. Sme spokojní, že našu Agroporadňu čítate, prichádzate 

si k nám po rady a nakupujete u nás. V dnešnej Agroporadni vás 

informujeme o aktuálnej téme, a tou je chemická ochrana rastlín. 

Nový  projekt regulácie statickej dopravy
v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) mesta Prievidza.

 Dátum spustenia

1. 7. 2012

w w w . p a r k o v a n i e p r i e v i d z a . s k
Všetky potrebné informácie nájdete na:

Text sms:
PD TN123XY 1

KÓD  HOD.

1. hodina                0,30 €/hod.
2. 
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PREDAJ
  Predám garáž v osobnom 

vlastníctve pri Yazaki v Prie-
vidzi. Cena: 1 700 €. kontakt: 
0908 226 759

  Predám mobilné domy 
v ATC Nitrianske Rudno o rozlo-
he 9 x 3 m. Zariadené, 2 x spálňa, 
obývačka, kuchyňa, WC, sprcha. 
Tel.: 0905 471 710

  Predám 170 l akvárium, pev-
ný vkusný stojan a komplet vyba-
venie. Lacno. Tel.: 0908 500 452

  Predám 4-izbový byt v Po-
luvsí (osobné vlastníctvo, vlastné 
plyn. kúrenie, garáž, pivnica, 
prístrešok – vysporiadaný). Tel.: 
0911 546 354

  Predám 1-izbový byt 
na vyvýšenom prízemí v Prie-
vidzi na starom sídlisku. Tel.: 
0905 835 075

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

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

  Predám rodinný dom v cen-
tre Prievidze s ateliérom a ga-

rážou, vhodný i na sídlo fi rmy. 
Tel.:0908 399 755, 0908 731 739

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

  Predám rodinný dom v Dlží-
ne na 1 220 m2 pozemku. Všetky 
inžinierske siete sú v dome. Treba 
vidieť. Tel.: 0903 859 616

  Predám drevenú zachovalú 
postieľku s matracom, kočiar 
BERTONI sporty – modrý, 
málo používaný. Cena 40 €. 
Tel.: 0905 813 849

  Predám ihlice na štrikovanie, 
aj okrúhle, dovoz zadarmo, rôzne 
čísla. Tel.: 0907 585 706

  Predám iplikátor Kuzne-
covka, „Ježko“ – veľký 38 x 
68 cm. Zbavuje bolesti chrbtice, 
kĺbov, svalov, nespavosti. Tel.: 
0907 585 706

  Predám poháre na zaváranie 
aj s viečkami, rôzneho obsahu. 
Tel.: 0907 585 706

  Predám fotoaparát zn PET-
RI, digitálny fotoaparát zn. 
OLYMPUS a mini optickú myš. 
Tel.: 0907 585 706

  Predám bezdrôtový digi-
tálny telefón zn. Sagem dect./ 

hovory, SMS, budík, časovač… 
Tel.: 0907 585 706

  Predám po jednom dieťati 
zachovalý kočiar – trojkombiná-
cia, pomarančovo – šedá farba. 
Cena 60 €. Tel.: 0905 889 645

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

  Predám veľký stan. 6 – 
miestny. Zachovalý. S pred-

sieňou. Cena dohodou. Tel.: 
0905 889 645

  Predám RD 4 + 1 v Han-
dlovej, v tichej lokalite, so zá-
hradnou chatou, krbom a bazé-
nom. Cena 85 000 €. Tel.: 046 
/ 547 51 46

  Predám umývadlo zn. Lau-
fen. Cena 20 €. Tel.: 046/547 
51 46

Duchovné zamyslenie: Povedzte nám niečo užitočné
2. júna si pripomíname 10 rokov 
od bolestného okamihu, kedy 
nás navždy opustila naša drahá 
manželka, mama a starká

Anna Unterfrancová 
z Prievidze.

Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami 
na ňu s láskou a úctou spomínajú.
Manžel a dcéry s rodinami

Spomíname
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VÝHODNÉ PÔŽIČKY
RÝCHLA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 50 000 EUR

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

AJ PRE KLIENTOV QUATRO A TRIANGEL

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

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

V jednej východnej kraji-
ne žili raz dve veľmi pek-
né sestry. Jedna sa vydala 
za sultána, druhá za kup-
ca. Časom sultánova man-
želka stále chudla, slabla 
a zosmutnievala.
Sestra, ktorá žila s kupcom 
blízko kráľovského paláca, 
zo dňa na deň opeknievala.
Sultán pozval kupca do svoj-
ho paláca a spýtal sa ho:
„Ako je to možné?“
„To je jednoduché, živím svo-
ju ženu jazykom.“

Sultán vydal rozkaz pripra-
viť metráky baraních, ťavích 
a kanáričích jazykov na diétu 
pre svoju ženu.
Ale nič sa nestalo. Žena bola 
stále bledšia a zádumčivejšia.
Rozzúrený sultán sa rozhodol, 
že ju vymení. Kráľovnú poslal 
kupcovi a vzal si za ženu jej 
sestru. V kráľovskom paláci 
kupcova žena ako kráľovná 
rýchlo vädla a starla. No sestra 
v kupcovom dome za krátky čas 
rozkvitla a opeknela.
Tajomstvo? Kupec sa každý 
večer so svojou ženou zhováral, 
rozprávali si príhody a spie-
vali si.

Láska začína v rodine
Svätá Terézia z Kalkaty (Matka 
Tereza) povedala:
„Všetci musíme pochopiť, 
že láska sa začína v rodine. 
Každý deň si musíme uvedo-
movať aj to, že najväčšie utr-
penia majú korene tiež v ro-
dine. Nemáme kedy pozrieť 
si do očí, vymeniť si pozdrav, 
podeliť sa o radosť a ešte menej 
byť tým, čo od nás očakáva-
jú naše deti, čo od manželky 
očakáva manžel a manželka 
od manžela. A tak deň čo deň 
patríme menej svojim rodinám 
a naše vzájomné kontakty stále 
viac slabnú.“

Jedna osobná spomienka Matky 
Terezy:
Prednedávnom prišla ku mne 
veľká skupina zo Spojených 
Štátov. Žiadali ma: „Povedzte 
nám niečo užitočné.“
Povedala som im: „Usmievajte 
sa na seba navzájom.“
Myslím, že som im to pove-
dala s prehnanou vážnosťou. 
Jeden z nich sa ma spýtal: „Ste 
vydatá?“
Odpovedala som mu: „Áno, 
a niekedy je pre mňa ťažké 
usmiať sa na Ježiša, lebo je 
veľmi náročný.“
Myslím, že láska sa začína 
v rodine.
Prajem a posielam požehnanie 
do vašich rodín. Nech v nich 
vládne dialóg sŕdc.

-Martin Dado, dekan

Často hľadáme pokoj, ktorý by ostal a nestrácal sa. Hľadáme ho 

rozlične. Niekto v športe, v hrách, v kultúre, v aktivite, v práci, 

v prírode a v mnohých iných veciach. V skutočnosti sú to len 

úniky v ktorých človek stretne zdanlivý pokoj a krátku radosť. 

Ale kde je prameň, ktorý sa nestráca a nevysychá? Možno tento 

príbeh a skúsenosť Matky Terezy poodhalí toto tajomstvo.
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námet, vizuál, produkcia: Petra Čavojská

www.rozpravkovyzamok.sk
réžia, scénar, hudba: Róbert Mankovecký

Podujatie podporiliMediálni partneriGenerálny partner Hlavný partner

www.grasshopper.sk

Prievidza

Generálny partner 
Slovenského národného

 múzea:

Mediálni partneri Slovenského 
národného múzea:

DURAMA 
s.r.o.

Poistíme aj nepoistiteľné
Rasťo Ďurica
0905 262 743

www.gasprid.sk

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Trenčianského samosprávneho kraja Mudr.  Pavla Sedláčka,  MPH
Organizátor:

Rozprávková Krajina

EURÓPSKA ÚNIA

INVESTÍCIA DO VAŠEJ  BUDÚCNOSTI!

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ERDF.
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V ďalších dvoch kolách V. ligy 

Sever FC Baník Horná Nitra 

získal iba jeden bod, ktorý mu 

však zabezpečil defi nitívny 

postup do IV. ligy. 

Kamenec p./Vtáčnikom – 
FC Baník Horná Nitra 1:1 

(1:1)

Domáci sa ujali vedenia hneď 

v úvode zápasu, ale „baníci“ 

vyrovnali ešte pred polčasom 

zásluhou Beláka. Hostia v dru-

hom polčase mali hernú pre-

vahu, ktorú však nedokázali 

pretaviť do gólového efektu. 

Gól za FC Baník: Belák.

Zostava HN: Geráth – Kuri-

nec, Krško, Pekár, Sluka, Bub-

lák, Černák, Belák, Frimmel, 

Hanus, Kamdem, str. Uríček, 

Bugár.

FC Baník Horná Nitra – TJ 
Malá Čausa 2:3 (1:2)

„Baníci“ nastúpili na tento 

zápas už s  istotou postu-

pu a z toho zrejme plynul 

ich laxný prístup k zápasu. 

Prebrali sa až za stavu 2:0 

pre hostí a do polčasu stihli 

znížiť. Ale aj po zmene strán 

viazla kombinačná hra do-

mácich, čo Maločausania 

šikovne využili na strelenie 

tretieho gólu. Hostitelia ešte 

stihli skorigovať, ale ich snahu 

o vyrovnanie zmarilo hlúpe 

vylúčenie Petruchu len päť 

minút po  jeho príchode 

na ihrisko.

Góly FC Baník: Hanus, Sluka

Zostava HN: Geráth – Pastva, 

Krško, Pekár, Sluka, Bublák, 

Uríček, Belák, Kurinec, Hanus, 

Kamdem, str. Lacko, Ďureje, 

Petrucha.

Poradie po 27. kole: 1. FC 
Baník Horná Nitra 63 b, 2. 

Malá Čausa 52 b, 3. Zemian-

ske Kostoľany 51 b, 4. Trenč. 

Teplice 51 b, 5. Šimonovany 

47 b, 6. Podolie 47 b, 7.Veľ. 

Uherce 39 b, 8. Kamenec p/

Vtáč. 38 b , 9. Stará Turá 35 b, 

10. Ľuborča 34 b, 11. Cígeľ 33 

b, 12. Horná Poruba 32 b, 13. 

Ladce 27 b, 14. Ilava 24 b, 15. 

Čachtice 20 b, 18. Tuchyňa 

12 b.

V. liga mužov

Posledný krok k zabez-
pečeniu postupu bolo tre-
ba spraviť v zápase v Ka-
menci pod Vtáčnikom. Ako 
ste vnímali a prežívali toto 
stretnutie?
Zápas som prežíval ako každý 
iný, keďže sme nemali infor-
mácie, ako sa vyvíjajú ostatné 
stretnutia, čiže sme nevedeli 
hneď po zápase, že náš naj-
bližší prenasledovateľ za-
kopol a vlastne spečatil náš 
postup.

Takže žiadne pozápa-
sové oslavy sa v  šatni 
nekonali?
O našom postupe som sa do-
zvedel asi hodinu po stretnutí 
v aute na ceste domov. Ale 
určite pripravíme pre hrá-
čov a realizačný tím dôstoj-
nú oslavu postupu, kde sa 
im poďakujem k splneniu 
vytýčeného cieľa – postupu 
po štvrtej ligy.

Chystá sa po poslednom 
domácom zápase sezóny 

niečo aj pre  fanúšikov 
klubu?
Budeme sa snažiť ako klub 
o dôstojné ukončenie sezóny, 
pretože postúpiť z akejkoľvek 
súťaže nie je rozhodne jedno-
duché. Treba si to vážiť, tak 
ako si treba vážiť partnerov 
a aj fanúšikov. Otázkou je 
tiež, či sa naši priaznivci budú 
chcieť zapojiť do osláv a uká-
žu, že si toto mužstvo vážili 
a fandili mu.

V  čom vidíte základ 
úspešného ťaženia v sú-
ťaži, ktoré vyústilo do za-
slúženého postupu?
Za úspechom sú určite napl-
nené očakávania od starších 
hráčov ako Juraj Pekár, Ivan 
Belák, Peter Černák, Peter 
Bugár a Milan Pastva, kto-
rí mali družstvo potiahnuť. 
Dobre sa prezentovala stred-
ná generácia hráčov, ktorú 
vhodne dopĺňala mladá krv 
na čele s Marekom Frimme-
lom. Je to úspech celého muž-
stva a vlastne celého klubu.

Ako by ste zhodnotili 
jarnú časť súťaže? Čakali 
ste postup v predstihu už 
štyri kolá pred koncom?
Ja osobne nie som veľmi 
spokojný najmä s predve-
denou hrou, okrem možno 
troch zápasov, čo je pre mňa 
veľkým sklamaním. Stratili 
sme viac bodov ako na jeseň, 
a to ešte zostáva odohrať tri 
zápasy. Takže nám výraznou 
mierou pomohli zakopnutia 
našich prenasledovateľov 
a ich straty bodov.

Už ste spomenuli hrá-
čov ktorí naplnili vaše 
očakávania. Je, naopak, 
niekto, kto vás vyslovene 
sklamal?
Tak trošku som sklamaný 
z Gabriela Kamdema, aj keď 
je pravda, že bol zranený 
a tých zápasových príleži-
tostí veľa nedostal. Na druhú 
stranu, kto ho videl na trénin-
gu, tak povie, že je to hráč 
s ligovými parametrami. Len 
sa mu nedarilo preniesť tré-

ningovú formu do súťažného 
zápasu. Niektorí chlapci sa 
nevedeli pobiť o miesto v zo-
stave, čo vyvolávalo úplne 
zbytočne nervóznu atmosféru 
v tíme. A totálnym sklama-
ním je pre mňa rozhodnutie 
Andreja Baláža, ktorý odišiel 
do nižšej súťaže, čím uškodil 
nielen klubu, ale najmä sebe.

Určite ste už myšlienka-
mi v štvrtej lige. V čom je 
táto súťaž náročnejšia?
Ja dúfam, že iná bude naj-
mä v prístupe súperov k na-
šim spoločným zápasom 
a že budú stretnutia viac 
otvorené. Čo sa týka zázemia 
a kvality ihrísk, očakávam 
lepšie podmienky, keďže 
mnoho hracích plôch v tejto 
sezóne nespĺňalo ani piato-
ligové kritéria. No a v nepo-

slednom rade ide aj o divácke 
zázemie a väčšiu fanúšikov-
skú podporu nielen u nás, ale 
aj na ihriskách súperov.

Akú budu mať hráči mo-
tiváciu v zostávajúcich zá-
pasoch, keď už je postup 
vo vrecku?
Toto je skôr otázka na hrá-
čov a trénera, ale je tu teraz 
priestor pre tých hráčov, ktorí 
možno nedostali toľko prí-
ležitostí počas roka, koľko 
by si sami priali, aby uká-
zali, že naozaj patria do tímu 
a dá s nimi počítať aj v bu-
dúcnosti. Naopak, tí starší 
a skúsenejší nemusia riskovať 
prípadné zranenia, keď už 
v podstate o nič nejde.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Už štyri kolá pred koncom sezóny sa rozhodlo, že FC Baník Horná Nitra dosiahne métu, 

ktorú si stanovil na začiatku súťaže. Hornonitrania postup do vyššej súťaže spečatili 

ziskom bodu na ihrisku Kamenca. O víťazstve v piatej lige, zhodnotení mužstva a ďalších 

témach sme sa pozhovárali s prezidentom klubu Robertom Šuníkom.

FC Baník môže oslavovať, 
splnil predsezónny cieľ
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Športový servis

V  Rimavskej Sobote sa 

uskutočnil 36. ročník me-

dzinárodného turnaja mini, 

mladších a starších žiakov 

v džude, na ktorom štarto-

vali aj chlapci a dievčatá 1. 

Judo klubu Prievidza. Na sil-

no obsadenom turnaji sa 

najviac z Prievidžanov darilo 

Júlii Švecovej v mini diev-

čatá, keď v hmotnostnej 

kategórii do 30 kg získala 

striebornú medailu. Laura 

Takačová obsadila piatu 

priečku, Jakub Halenár 

obsadil deviate miesto 

a  Marián Flimel skončil 

bez umiestnenia.

Členovia karate klubu 

FKŠ Prievidza sa zúčastnili 

na medzinárodnom turnaji 

Slovakia open v Stupave. 

V silnej konkurencii sa ne-

stratili a domov si priniesli 

peknú medailovú zbierku. 

Prvé miesta získali Marek 

Pavlák a Lukrecia Lachká 

v kumite a Kristína Huová 

v kata. Strieborné medaily 

vybojovali Dominika Šala-

monová v kata ženy, Kristína 

Huová v open kata a Lucia 

Hromadová v kobudo, a tre-

tiu priečku obsadili Adam 

Detko v kumite a Lucia Hro-

madová v kata.

Slovenská interkrosová 

liga vyvrcholila fi nálovým 

turnajom. Po napínavom 

a vyrovnanom priebehu ce-

lého podujatia sa prvenstvo 

v súťaži podarilo obhájiť mi-

nuloročnému víťazovi – Si-

bírskym tigrom Prievidza. Tí 

si vo fi nále poradili s tímom 

Choré vrany Vrbové. V súbo-

ji o bronz porazil Pampúch 

Prievidza ďalší prievidz-

ský tím IKP Býci. Na piatej 

priečke skončili LC Hammers 

a  šieste miesto obsadilo 

družstvo Maďarska.

Prievidzská City arena bude 

9. júna dejiskom fi nálového 

turnaja Slovenského pohára 

vo futsale. V prvom semi-

fi nále sa predstaví domáci 

FSC Prievidza a Gurmáni 

Bratislava, zápas začína 

o 10.00 hod. Druhé semifi -

nále o 12.00 hod. odohrajú 

Slov-matic Fofo Bratislava 

proti FK Prešov. Zdolaní se-

mifi nalisti sa stretnú o 17.00 

hod. v zápase o tretie miesto. 

Víťazi semifi nálových súbo-

jov si to rozdajú o Slovenský 

pohár vo futsale. Finále je 

na programe o 19.00 hod.

Interkros

Džudo

Futsal

Karate

Zápasnícky klub Baník Prie-
vidza momentálne zastrešuje 
sedemdesiatpäť registrova-
ných zápasníkov, od prípravky 
cez mladších a starších žiakov, 
kadetov, juniorov až po ka-
tegóriu dospelých a veteránov. 
Pod taktovkou troch hlavných 
trénerov, Libora Mokrého st., 
Jozefa Mendela a Libora Mok-
rého ml., a ich šiestich asisten-
tov sa pripravujú v zápasníckej 
telocvični v City aréne. Svoje 
skúsenosti klubu odovzdáva 
aj bývalý reprezentačný tréner 
a vo svete rešpektovaný odbor-
ník Mikuláš Timko.

Zastúpenie na zväze
Na aprílovom valnom zhro-
maždení klubu bol za predsedu 
ZK Baník Prievidza zvolený 
Vladimír Laco. Tento rok 
v marci na valnom zhromažde-
ní Slovenského zápasníckeho 
zväzu (SZZ) sa stal členom 

predsedníctva a zároveň aj 
členom športovo-technickej 
komisie SZZ. Ekonómka ZK 
Baník Prievidza Vlasta Švikru-
hová obsadila post predsedníč-
ky kontrolnej komisie SZZ. 
A šéftréner mládeže Libor 
Mokrý starší je členom tréner-
sko-metodickej komisie SZZ.

Práca s mládežou
„Potrebujeme vybudovať silnú 
a stabilnú mládežnícku základ-
ňu, z ktorej sa môžeme odrážať 
ďalej, v tom vidím našu budúc-
nosť. Prioritou ostávajú taktiež 
dorastenecká a seniorská liga. 
Je doslova našou povinnosťou 
mať v týchto vekových kategó-
riách najvyššiu súťaž,“ povedal 
Vladimír Laco. V nedávnej 
minulosti v ZK Baník vyrástli 
reprezentanti Peter Obžera ml. 
a Dan Pálinkás. V súčastnosti 
je to suverén mládežníckych 
žíneniek Patrik Pekár. „Dnešná 

mládež trávi veľa času pred po-
čítačmi a nejaví o šport záujem. 
Zápasenie nie je až tak atrak-
tívne v porovnaní napríklad 
s futbalom alebo basketba-
lom, ale na žinenke bojuješ 
sám za seba a víťazstvo je len 
tvoje,“ dodal Vladimír Laco.

Významný turnaj
V minulosti sa v prievidzskej 
športovej hale konalo niekoľ-
ko významných zápasníckych 
podujatí, či už to boli majstrov-
stvá Európy seniorov v roku 
1980, alebo majstrovstvá sveta 
juniorov v roku 1991. Nové 
vedenie ZK Baník má snahu 
opäť dotiahnuť na hornú Nitru 
špičku svetového zápasenia. 
„Chceli by sme v horizonte 
dvoch – troch rokov zorganizo-
vať vrcholné podujatie. V našej 
iniciatíve máme podporu SZZ, 
a preto sa chceme uchádzať 
o majstrovstvá sveta juniorov 
v roku 2014 alebo majstrovstvá 
sveta veteránov pre rok 2015. 
Určite by to bol prínos pre celý 
región aj po ekonomickej strán-
ke,“ prezradil Vladimír Laco.

Pomoc sponzorov
V súčasnosti je chod akéhokoľ-
vek športového klubu závislý 
či už od pomoci mesta, alebo 
podnikateľských subjektov. 
Bez ich podpory by už asi aj 

prievidzské zápasenie bolo 
dávno na lopatkách. „Veľmi 
sme vďační mestu za to, čo 
robí pre zápasenie. Sme snáď 
jediný zápasnícky klub na Slo-
vensku, ktorý môže zadarmo 
trénovať v športovej hale. 
Mesto tak isto hradí spotre-
bované energie, máme zrekon-
štruovanú šatňu a vytvorené 
výborné podmienky na šport 
a regeneráciu. Zásluhou mesta 
a centra voľného času máme 
aj fi nancie na našich trénerov. 
Taktiež nám mesto pomáha aj 

s organizáciou každoročné-
ho medzinárodného turnaja 
priateľstva,“ priblížil pomoc 
mesta Vladimír Laco. Od svoj-
ho vzniku klub nesie meno 
Baník ako znak svojho chle-
bodarcu. Aj v súčasnosti ho 
výrazne po fi nančnej stránke 
podporujú Hornonitrianske 
bane Prievidza, a. s., ktorým 
na oplátku klub robí dobrú 
reklamu svojimi výsledkami.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Prievidza bola baštou zápasenia na  Slovensku ale aj v  rámci bývalej federácie. 

Zo zápasníckeho klubu Baník vzišli viacerí reprezentanti a medailisti z vrcholných 

podujatí ako majstrovstvá sveta či olympijské hry. Zašlú slávu prievidzkého klubu sa 

snaží oprášiť nové vedenie v spolupráci s trénerským tímom.

Čerstvý vietor v prievidzskom zápasení

Mesto Partizánske sa na je-
den deň stalo hlavným 
mestom karate detí. V mest-
skej športovej hale sa zišlo 
455 pretekárov zo 60 klu-
bov Slovenska. Z prievidz-
skej športovej školy karate 
sa na slovenský šampionát 
detí v karate z postupových 
súťaží prebojovalo sedem 
nádejí. Mladšia kadetka Ema 
Brázdová si dokázala poradiť 
so všetkými svojimi súperka-

mi a bezchybným výkonom 
získala majstrovský titul 
v kata. Majstrom Slovenska 
v kata chlapcov sa stal Sa-
muel Dušička, ktorý pridal 
ešte aj striebro v kategórii 
kumite chlapcov v hmot-
nostnej kategórii do 24 kg. 
Ďalšie cenné kovy bronzo-
vého lesku pridali Michal 
Zaťko a Silvia Mišeje v ku-
mite. „Som veľmi rada, že sa 
naším zverencom podarilo 

nielen zvíťaziť v Slovenskom 
pohári, ale pridať aj dva ti-
tuly majstra Slovenska. Mu-
sím pochváliť všetky deti, 
ktoré nás reprezentovali, 
pretože po takom krátkom 
čase trénovania sa dokázali 
prebojovať medzi slovenskú 
špičku karate. Som veľmi 
šťastná, že sa nášmu klubu 
darí, a dúfam, že na budú-
coročných majstrovstvách 
Slovenska detí budeme ešte 
úspešnejší,“ doplnila vedúca 
klubu ŠŠK Prievidza Dušana 
Čierna.

-D.Č., foto: Ivan Valko

Víťazi Slovenského pohára Ema Brázdová a Samuel Dušička 

zo Športovej školy karate (ŠŠK) Prievidza potvrdili svoje 

kvality a získali tituly majstrov Slovenska. Pretekári ŠŠK sa 

podieľali na zisku dvoch zlatých, jednej striebornej a dvoch 

bronzových medailí.

Majstrami Slovenska v karate Brázdová a Dušička

Na nováckom jazere zápolili 
pretekári z 15 klubov o maj-
strovské tituly a zároveň aj 
o body do Slovenského pohá-
ra. Spolu sa predstavilo 185 
pretekárov v 26 disciplínach 
a súťažilo sa na neolympij-
skej 5 000 metrov dlhej tra-

ti. O najcennejšie kovy sa 
pre KRK Nováky postarali 
juniori Denis Myšák v K1 
a K2 a v C2 bratia Michal 
a Jakub Ďurišovci. Druhé 
miesto vybojoval v K1 mu-
žov Juraj Oršula, kadetky 
Veronika Mokrá v K1, Len-

ka Oršulová v K2 a junior-
ky Patrícia Drienovská 
a Nikola Zatlkajová v K2. 
Bronzové medaily pridali 
Tomáš Kleman v C1 a C2 
chlapcov, Michal Ďuriš v C1 
juniorov, Patrícia Drienovská 
v K1 junioriek a Veronika 
Mokrá v K2 kadetiek. „Po-
čas dvoch dní tu pretekali 
chlapci a dievčatá od trinásť 
rokov, kadeti, juniori a senio-
ri. Pre niektorých reprezen-

tantov to bol výborný tré-
ning v príprave na vrcholné 
podujatia. Predstavila sa nám 
tu v podstate celá ženská slo-
venská špička, muži v tomto 
čase zápolili o olympijské 
miestenky v Poľsku,“ pove-
dal Milan Oršula, prezident 
KRK Nováky, ktorý bol zá-
roveň riaditeľom pretekov. 
Pre divákov bol určite zau-
jímavý súboj nováckej od-
chovankyne Ivany Kmeťovej 

s Martinou Kohlovou v K1 
žien. Toto duo je naším ho-
rúcim želiezkom v ohni v K2 
na blížiacich sa olympijských 
hrách v Londýne. Na novác-
kom jazere zvádzali tuhý boj 
až do cieľa, z ktorého vyšla 
víťazne odchovankyňa no-
váckej rýchlostnej kanoistiky 
Ivana Kmeťová.

-Jozef Fábrik

Klub rýchlostnej kanoistiky (KRK) Nováky zorganizoval 

majstrovstvá Slovenska dospelých a mládeže na dlhej 

trati. Nestratili sa ani zástupcovia domáceho klubu, ktorí 

získali tri zlaté, štyri strieborné a päť bronzových medailí.

Nováčania vybojovali dvanásť medailí na dlhej trati
Samuel Dušička (v červenom)
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ZK BANÍK PRIEVIDZA 
ďakuje za podporu svojim hlavným partnerom:
Mesto Prievidza

Zápasnícka mlaď v tréningovom nasadení.Patrik Pekár v akcii.
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Plávanie

Pod trénerskou taktovkou 
bratov Mareka a Tomáša Bu-
líkovcov dokráčali mladší 
žiaci BC Prievidza mládež 
k titulu majstrov Slovenska. 
Finálový turnaj vyhrali suve-
rénnym spôsobom bez aké-
hokoľvek zaváhania a po pia-
tich víťazstvách sa radovali 
zo zlatých medailí. „Musím 
pochváliť celý tím. Chalani 
výborne kolektívne bránili 
a v útoku sa zase presadzo-
vali výrazne individuality. 
Družstvo strelecky potiahli 
Kadáši, Mikuláš a Gašparík 
a taktiež veľmi dobrý turnaj 
odohral Mokráň,“ povedal 
hlavný tréner prievidzských 
mladších žiakov Marek Bu-

lík. Hráči Dominik Mikuláš 
a Jakub Kadáši sa dostali 
do All stars „A“ zostavy ce-
lého turnaja. Matej Gašparík 
bol nominovaný do „B“ tímu 
All stars a tréner Marek Bu-
lík bol ocenený ako najlepší 
tréner podujatia.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Mladší žiaci BC Prievidza mládež získali zlaté medaily na majstrovstvách Slovenska v basketbale. Finálový turnaj sa 

uskutočnil v prievidzskej City aréne za účasti šiestich najlepších tímov súťaže. Prievidžania prešli turnajom bez jedinej 

prehry a zaslúžene zdvihli nad hlavy pohár pre víťaza.

Prievidza s ďalším titulom v basketbale

Výsledky BC: 
Prievidza – Spišská Nová 

Ves 63:46, Žilina – Prievidza 

45:57, Prievidza – Komár-

no 54:40, Košice – Prievidza 

34:68, Prievidza – Levice 

70:45

Konečné poradie: 
1. BC Prievidza mládež, 2. 

Spišska Nová Ves, 3. Žilina, 4. 

Levice, 5. Komárno, 6. Košice

BC Prievidza mládež – mladší žiaci, horný rad zľava: Lukáš Janíček, Marek Mičo, Matúš Gašparík, Jakub Kádaši, Dominik 
Mikuláš, Matúš Magdolen, Oto Petráš, Jakub Pondela, Jakub Mokráň. Stredný rad zľava: asistent trénera Tomáš Bulík, tréner 
Marek Bulík, vedúci družstva Pavel Pondela. Dolný rad zľava: Kristián Lukáč, Jozef Pitelka, Adam Čepko, Jozef Huljak, Tomáš 
Kračmer, František Kolár
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MBK Karlovka Bratislava 
zorganizoval záverečný tur-
naj basketbalovej ligy kade-
tov. Obaja zástupcovia náš-
ho regiónu zhodne porazili 
Žilinu a prehrali s domácou 
Karlovkou. Vzájomný zápas 
o striebro lepšie zvládli Han-
dlovčania a vyhrali ho o osem 
bodov 75:67. „Do fi nálového 
turnaja sme išli z druhého 
miesta v tabuľke po základ-
nej časti súťaže. Chceli sme 
túto pozíciu minimálne ob-
hájiť, čo sa nám aj podarilo. 
Sme veľmi spokojní s druhým 
miestom, je to pre nás veľký 
úspech. Môžem vyzdvihnúť 
zanietený a kolektívny výkon 
celého družstva,“ zhodnotil 
Milan Linkeš, tréner ŠBK 
Handlová. Naopak, Prievi-
džania postupovali na turnaj 
zo štvrtej priečky so snahou 
zaútočiť na medailové pozície. 

„Pred turnajom by som tretie 
miesto bral, ale po smolnom 
zápase s neskorším víťazom 
a zbabranom zápase s Han-
dlovou o druhú priečku som 
mierne sklamaný. Chcem 
vyzdvihnúť výkon Mareka 
Mäsiara, ktorý sa dostal aj 
do All stars turnaja. Príjemne 
ma prekvapili aj basketbalis-
ti Pasovský a Toráč, ktorí sú 
o dva roky mladší ako ostatní 
hráči,“ povedal Ivan Chrenka, 
tréner BC Prievidza mládež.
Do All stars „A“ tímu turnaja 
sa okrem Mäsiara dostali aj 
Michal Dolník a Miroslav 
Mátych z Handlovej. V All 
stars „B“ tíme sa objavili Han-
dlovčan Daniel Javúrek a Bra-
nislav Pipíška z Prievidze.

-Jozef Fábrik, 
foto: www.mbkkarlovka.sk

Basketbaloví kadeti BC Prievidza mládež a ŠBK Handlová sa 

zúčastnili na záverečnom fi nálovom turnaji majatrovstiev 

Slovenska v Bratislave. Handlovčania obsadili konečnú druhú 

priečku a Prievidžania sa umiestnili na bronzovom stupienku.

Handlová strieborná, Prievidza s bronzom

BC Prievidza: Marek Mäsiar, Samuel Hupka, Adam Pružinec, Martin Švarc, Branislav Pipíška, Daniel Hrubina, Radovan 
Struhár, Juraj Pasovský, Adam Toráč, Peter Sumer, Eduard Kmeť, Vladimír Kassa, Daniel Homola

ŠBK Handlová horný rad zľava: Andrej Matuškovič, Milan Linkeš, Daniel Javúrek, Michal Dolník, Jakub Krnčok, Peter 
Vantech, Tomáš Krč, Milan Linkeš – tréner. Dolný rad zľava: Maroš Minárik, Patrik Seleši, Miroslav Mátych, Jakub Papp, 
Juraj Šuník a Mário Ihring

Výsledky: 
Handlová – Žilina 87:73, Karlovka – Prievidza 82:68, Prie-

vidza – Žilina 88:48, Karlovka – Handlová 86:68, Handlo-

vá – Prievidza 75:67.

Konečné poradie: 
1. Karlovka Bratislava, 2. ŠBK Handlová, 3. BC Prievidza 

mládež, 4. Žilina.

Športový servis

Odchovanec nováckej ka-

noistiky Ľubomír Hagara 

si vybojoval miestenku 

na nadchádzajúce olympij-

ské hry, ktoré sa uskutočnia 

na prelome júla a augusta 

v Londýne. Na dodatko-

vej európskej kvalifi kácii 

v poľskej Poznani trium-

foval v C1 mužov na 200 

metrov. Hagara výborne 

odštartoval a už po prvých 

100 metroch bolo jasné, 

že si postup nenechá utie-

cť. Bude to jeho prvá účasť 

na najvýznamnejšom špor-

tovom podujatí pod olym-

pijskými kruhmi.

Pretekári gymnastického 

klubu Elán Prievidza sa zú-

častnili na druhom kole 

Slovenského pohára v Ban-

skej Bystrici. Jaroslav Ertl 

obhájil prvú výkonnostnú 

triedu, získal najvyššie bo-

dové ohodnotenie a po-

sunul sa na prvé miesto 

v priebežnom poradí. V sú-

ťaži družstiev Prievidžania 

v zostave Jaroslav Ertl, Niki-

ta Zubovský, Simon Kováč 

a Adrián Klement obhá-

jili prvenstvo v kategórii 

mladší žiaci B.

Členovia MPK Prievidza 

štartovali na  medziná-

rodných majstrovstvách 

Českej republiky a získali 

vo  svojich kategóriach 

štrnásť cenných kovov. 

Najviac sa darilo Márii 

Hausnerovej, ktorá si vy-

plávala štyri prvé miesta 

v 50 a 100 m voľný spô-

sob (VS) a  50 a  100 m 

znak. Nina Hlatká vyhrala 

v 100 m VS a 200 m polo-

hové preteky (PP) a pri-

dala bronz na  50 m VS. 

Jozef Krčík získal striebro 

v 400 m a 800 m VS a 200 m 

PP. Róbert Hlaváč skončil 

druhý na 200 m prsia, tre-

tie miesto obsadil na 50 m 

a 100 m prsia. Zmiešaná 

štafeta zvíťazila na 4 x 50 m 

polohové preteky.

Kanoistika

Gymnastika



novinky16 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte na koreš-
pondenčnom lístku s nalepeným kupónom 
do 15. 6. 2012 na adresu redakcie: 
14 press, spol. s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 
Prievidza. Fitness štúdio, Š. Závodníka 18, 
Prievidza, venuje jednému výhercovi balíček 
s doplnkami na štíhlu líniu v hodnote 20 €.

Výhercom krížovky z č. 9 sa stal Ľuboš 
Boško, Nedožery Brezany. 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.

15. júna 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 

PD 11/2012ku
pó

n krížovka
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LÚŠTITE KRÍŽOVKU A VYHRAJTE!
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