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Náročný program 
hokejistu
 Andrej Sekera je na roztrhanie. Od zisku 
cenného kovu vo fínskych Helsinkách 
strieda jednu spoločenskú, či športovú 
akciu za druhou.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 4

Rokovali 
o parkovaní
6. júna sa uskutočnilo mimoriadne 
rokovanie poslancov s vedením mesta 
a zástupcami spoločnosti Unipa, s. r. o., 
o používaní rezidentských kariet.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 3

Basketbalisti 
u primátorky
Obradná sieň Mestského domu v Prievidzi 
sa popoludní 6. júna stala miestom 
slávnostného prijatia mladších žiakov BC 
Prievidza mládež.

TÉMA – STRANA 8

Aktívny 
oddych
S dilemou ohľadom trávenia voľného času 
vašich ratolestí počas dvoch mesiacov 
letných prázdnin si ľahko poradíte aj vďaka 
našej dvojstrane.
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Tezas bude 
obhajovať ceny
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TEZAS je súkromná 
fi rma
V roku 1996 sa pôvodne 
mestská spoločnosť, ľudovo 
známa ako technické služ-
by, dostala do súkromných 
rúk. Spoločnosť TEZAS, 
spol. s r. o., vzápätí podpísa-
la s mestom komisionársku 
zmluvu na výkon komunál-
nych služieb. Obsahovala 
činnosti ako kosenie verejnej 
zelene, odhrabávanie snehu 
v zimných mesiacoch, údržbu 
ciest a chodníkov, hrabanie 
lístia, správu cintorínov a po-
dobne. Od roku 1996 však 
postupne k zmluve pribudlo 
štyridsaťpäť dodatkov, čím 
sa stala právne veľmi zloži-
tou a postupne sa menili jej 
zásadné ustanovenia.

Predmet sporu
Prievidza bola na prelome 
rokov 2010 a 2011 v zložitej 
fi nančnej situácii. Hrozila jej 
nútená správa. Vedenie mesta 
preto stanovilo komisiu, kto-
rá už začiatkom roka 2011 
začala prehodnocovať všet-
ky zmluvné vzťahy. Mesto 
v rámci šetrenia postupne vy-
povedalo viacero zmlúv, ktoré 
boli nevýhodné. Pri mnohých 
ďalších zmluvných vzťahoch 
sa podarilo dosiahnuť úsporu 
cez prehodnotenie zmluvných 
cien a dohodu o výhodnejších 
podmienkach.
Komisia sa zaoberala aj 
komisionárskou zmluvou 
so spoločnosťou TEZAS. 
Predstaviteľom súkromnej 
spoločnosti boli viackrát 
vysvetlené nepriaznivé fi -
nančné podmienky spôso-
bené enormnou zadĺženosťou. 
Boli vyzývaní k tomu, aby 
súhlasili s otvorením zmluvy, 
prípadne prehodnotením cien, 
účtovaných mestu za výkon 
služieb. Napriek viacerým 
pokusom a snahám sa vedeniu 
mesta až do májového zastu-
piteľstva nepodarilo dospieť 
pri najzásadnejších položkách 
k dohode.
Mestu stále išlo predovšet-
kým o to, aby boli služby 
dodávané za ceny porov-
nateľné s inými ponukami 
na trhu. A to najmä v záujme 
hospodárneho a efektívne-
ho nakladania s verejnými 
zdrojmi. Vo vedení stále 
pretrváva presvedčenie, 
že pri cenách je stále veľký 
priestor na ich znižovanie. 
Možnosť realizovať niektoré 
služby s podstatne nižšími 
nákladmi a vyššou kvalitou 
sa už potvrdila na niekoľkých 
konkrétnych príkladoch. Na-
príklad pri kosení mesta alebo 
drvení konárov. Iný dodáva-

teľ dokázal poskytnúť mestu 
služby omnoho lacnejšie, pri-
čom kvalita je porovnateľná, 
prípadne vyššia.

TEZAS na súde neuspel
Kritiku niektorých poslan-
cov si vyslúžila krátka doba 
na rozhodovanie sa a preve-
renie informácií uvádzaných 
v dôvodovej správe. Poslanci 
mali 23-stranový dokument 
k dispozícii od štvrtka 24. 
mája. O vypovedaní zmluvy 
sa malo hlasovať v utorok 29. 
mája. Dôležitým momentom 
bolo to, že TEZAS súbežne 
s tým, ako rokoval s predsta-
viteľmi mesta a deklaroval 
snahu o dohodu, podal na súd 
návrh na predbežné opatrenie, 
čo bolo mestu doručené 25. 
apríla. Podstatou predbež-
ného opatrenia bola snaha 
zabrániť mestu Prievidza ob-
jednávať si služby za trhovo 
nižšie ceny, a to aj u vlastných 
mestských spoločností. Podľa 
TEZAS-u malo dôjsť k po-
rušeniu zmluvy. Žiadal, aby 
si mesto objednávalo všet-
ky služby výhradne u neho 
a za zmluvné ceny.
Po tomto kroku už mesto 
nepredpokladalo reálnu 
možnosť dosiahnuť dohodu 
s TEZAS-om a rozhodlo sa 
zmluvu vypovedať. Zmlu-
va umožňuje v prípade jej 
porušenia podať výpoveď 
s účinnosťou k 31. decem-
bru 2012, ak bola doruče-
ná druhej zmluvnej strane 
najneskôr do 31. mája 2012. 
Z uvedeného dôvodu bola vec 
prerokovávaná na zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva 
(MsZ) v máji a nie neskôr.
Právna kancelária mesta 
spracovala dostatočne roz-
siahle podklady a dôvodovú 
správu. Dôvodom, prečo bola 
poslancom doručená päť dni 
pred rokovaním, bola snaha 
poskytnúť poslancom MsZ 
čo najkomplexnejšie infor-
mácie pre rozhodovanie. Je 
však nepochybné, že právna 
kancelária neeviduje žiadnu 
požiadavku poslancov MsZ 
o verifi káciu alebo poskyt-
nutie dôkazov o tvrdeniach 
v dôvodovej správe. Ani 
po doručení sa za päť dní 
do zasadnutia MsZ nikto 
z poslancov neobrátil na za-
mestnancov mestského úradu 
s požiadavkou o vysvetlenie 
alebo doplnenie informácií.
Okresný súd v Prievidzi dal 
za pravdu mestu, keď návrh 
na vydanie predbežného 
opatrenia TEZAS-u zamietol. 
V odôvodnení svojho roz-
hodnutia súd jasne uviedol, 
že zmluva neobsahuje prv-

ky výhradnosti. Podľa súdu 
teda môže mesto výkonom 
verejnoprospešných služieb 
poveriť aj iné osoby.

Závažné porušenie 
zmluvy popiera
Súčasné znenie komisionár-
skej zmluvy umožňuje i pred-
časné vypovedanie zo strany 
mesta v prípade podstatné-
ho porušenia jej ustanovení 
pred termínom jej uplynutia 
(31. december 2016). V rámci 
kontroly plnenia podmienok 

a preverovania dodržiava-
nia povinností TEZAS-u boli 
zistené viaceré jej porušenia. 
Z hľadiska závažnosti po-
rušenia zmluvy TEZAS-om 
vychádzala právna kancelária 
mestského úradu z interných 
i externých právnych analýz, 
z ktorých vyplynulo, že došlo 
k porušeniu zmluvy v tých 
ustanoveniach, ktoré môžu 
byť dôvodom na uplatnenie 
výpovede zmluvy. Mesto sa 
preto uplatnením výpoved-
ných dôvodov snažilo zmluvu 
vypovedať a vytvoriť pod-
mienky pre zabezpečenie 
služieb s cenami, ktoré vzídu 
z výsledkov súťaže na trhu.
Konateľ spoločnosti TEZAS 
Ladislav Chrenko na zasad-
nutí mestského zastupiteľstva 
prezentoval svoj nesúhlas 
s tým, že by išlo o závažné 
porušenie zmluvy. „Chcem tu 
čestne prehlásiť, že tie veci, 
ktoré tu boli ústnou formou 
prednesené, vieme hodno-
verne dokladovať, vieme ich 
vysvetliť a už na tomto mieste 

môžem povedať, že z môjho 
pohľadu nejde v žiadnom prí-
pade o porušenie dojednaných 
podmienok zmluvy obzvlášť 
závažným spôsobom, ako tu 
bolo konštatované. To nepri-
púšťam,“ uviedol.

Uviedli konkrétne fakty
V dôvodovej správe boli uve-
dené konkrétne informácie 
o tom, kedy a ako bola zmlu-
va porušená. Išlo napríklad 
o nesúlad stavu majetku 
zisteného fyzickou inventú-

rou so stavom účtovníctva, 
prípad, kedy boli vyfaktu-
rované práce, pri ktorých sa 
po kontrole zistilo, že neboli 
vykonané (realizácia vodo-
rovného značenia), nedodrža-
nie ustanovenia zmluvy, ktoré 
vyžaduje poistenie majetku 
v plnej sume alebo zásadné 
pochybnosti o hospodárnos-
ti, efektívnosti a účelovos-
ti nakladania s verejnými 
prostriedkami.
Takisto bol viackrát zistený 
nesúlad realizácií vyplývajú-
cich z komisionárskej zmluvy 
s požiadavkami štátnych no-
riem, napríklad pri osádzaní 
zvislého dopravného značenia 
na miestnych komunikáciách. 
Rozpor s predpismi bol ziste-
ný aj pri správe ihrísk, na kto-
rých bolo kontrolou nájdených 
251 nedostatkov. Dôvodová 
správa tiež uvádzala poruše-
nie riadenia BOZP na základe 
inšpekčného zistenia Inšpek-
torátu práce Trenčín a poruše-
nie integrovaného povolenia 
v prevádzke Skládka odpadov 

Prievidza – Ploštiny, ktoré 
po kontrole konštatovala Slo-
venská inšpekcia životného 
prostredia.
Ku koncu roka 2011 bola vy-
konaná inventarizácia hnuteľ-
ného majetku vo vlastníctve 
mesta Prievidza, ktorý má 
v nájme TEZAS, spol. s r. o. 
Výsledkom tejto kontroly boli 
zistené rozdiely: na účte 023 
chýbal majetok v celkovej 
obstarávacej cene 17 864,96 
€ a na účte 022 chýbal ma-
jetok v obstarávacej cene 
4 574,06 €.

Búrlivá rozprava
Diskusia poslancov zastupi-
teľstva bola aktívna a bohatá 
na argumenty. Poslanci Eleo-
nóra Porubcová a Richard Ta-
káč ako jeden z argumentov, 
prečo vypovedanie zmluvy 
nepodporia, uviedli hrozbu 
súdneho sporu. Obávali sa ne-
úspechu v spore a následného 
fi nančného plnenia, ktoré by 
mesto mohlo zasiahnuť. Ná-
sledne bolo vysvetlené, že ak 
by po schválení vypovedania 
zmluvy došlo k dohode, mesto 
môže až do konca roka 2012 
výpoveď zmluvy stiahnuť.
Dvojica poslancov argumen-
tovala aj obhajobou cien účto-
vaných spoločnosťou TEZAS. 
„Ja som si preveroval niektoré 
ceny, napríklad ceny odpadu. 
Myslím si, že sme jedni z naj-
lacnejších na Slovensku, čo 
sa týka tony odpadu, keď po-
rovnáme napríklad nejaké ob-
dobné mestá ako Martin alebo 
Trenčín, ktoré majú približne 
rovnaký počet obyvateľov, 
tie ceny sú tam porovnateľ-
ne vyššie,“ uviedol poslanec 
Richard Takáč. „Videla som 
cenníky miest Martin, Mi-
chalovce, Liptovský Mikuláš. 
Vo všetkých položkách bol 
TEZAS najlacnejší,“ tvrdila 
neskôr v rozprave Eleonóra 
Porubcová. Rozdielny po-
stoj vyjadril poslanec Martin 
Drozd: „Od začiatku počú-
vam, aký je vysoký poplatok 
za odpad v Prievidzi, ako je 
zle odhrabaný sneh, toto by 
sme mali vyriešiť,“ povedal.
Primátorka mesta Katarína 
Macháčková zareagovala 

pripomenutím troch kon-
krétnych príkladov z dôvo-
dovej správy, na ktorých bolo 
demonštrované, že služby je 
možné realizovať aj za vý-
razne nižšie ceny, než ceny 
podľa komisionárskej zmlu-
vy. Išlo o drvenie konárov, 
vodorovné značenie ciest 
a kosenie verejnej zelene. 
Zástupca primátorky Ľuboš 
Maxina tiež podporil vypo-
vedanie zmluvy, pretože je 
presvedčený, že mesto môže 
ušetriť tým, že si služby bude 
vykonávať svojpomocne a nie 
cez externé fi rmy.

Primátorka návrh stiahla
V diskusii sa poslanec Ján 
Šlapák zhostil pozície medi-
átora a snažil sa nájsť kom-
promis na oboch stranách. 
Vyzval konateľov TEZAS-u, 
aby boli prípustní otvoreniu 
zmluvy a vytvorili priestor 
pre možnosť zníženia cien 
za verejné služby.
Po viac ako dvojhodinovej 
diskusii L. Chrenko prisľú-
bil, že v prípade zachovania 
zmluvy bude TEZAS otvo-
rený úprave cien. Na priamu 
otázku primátorky Kataríny 
Macháčkovej, či bude akcep-
tovať cenu, ktorá vzíde zo sú-
ťaže, odpovedal: „Samozrej-
me, ak tá cena bude reálna.“ 
Takisto potvrdil, že spoloč-
nosť TEZAS stiahne zo súdu 
žalobu. Následne primátorka 
mesta návrh na vypovedanie 
zmluvy z programu stiahla.
Výsledok diskusie je jasný. 
Najlacnejšia ponuka, ktorá 
vzíde zo súťaže pri služ-
bách, ktoré mesto považuje 
za predražené, bude smerodaj-
ná pre fakturovanie zo strany 
TEZAS-u. Prispôsobí sa jej aj 
dohodnutý cenník. V tomto 
prípade by mohlo dôjsť k zní-
ženiu poplatku za komunálny 
odpad, cien zimnej údržby 
alebo správy cintorínov. Čas 
ukáže, či TEZAS dodrží slo-
vo, ktoré zaznelo vo verejnom 
prísľube.

-zdroj: MsÚ v Prievidzi

Na programe májového zastupiteľstva bol okrem iného 

aj návrh výpovede zmluvného vzťahu so spoločnosťou 

TEZAS. Hlavným dôvodom jeho predloženia boli viac 

ako rok trvajúce neúspešné rokovania o možnostiach 

prehodnotenia cien poskytovaných služieb.

Tezas bude obhajovať ceny
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Myslím si, že nezodpovedá. Ja osobne nie som spokojný. Naprí-
klad sa stravujem väčšinou v reštauračných zariadeniach, tým 

pádom produkujem minimum odpadu, nie je teda namieste, aby mi 
toľko účtovali. Cena sa mi zdá vysoká. Myslím si, že žijeme v ťažkej 
dobe, a preto by mali ľudia aspoň za podobné veci platiť menej.

Boris Borovica

Z mojej skúsenosti je to v poriadku. Pravidelne chodia odpad odvážať, 
u nás okolo kontajnerov nebýva neporiadok. Čo sa týka ceny, k nej 

sa neviem vyjadriť. Neviem, čo všetko likvidácia odpadu obnáša a pre-
dovšetkým s cenou asi nič neurobím. 

Dana Krajčovičová

Bolo by dobre, keby kompetentní viac sledovali poriadok okolo 
smetných nádob, pretože v niektorých častiach je to žalostné. 

Veľa si robia aj ľudia sami. Koľkokrát otvorím kontajner na zmiešaný 
odpad a sú v ňom nahádzané aj plasty a papier či iné. Netriedia teda 
odpad seriózne. 

Ján z Prievidze

Podľa mňa nezodpovedá. Keď sú napríklad vrecká s odpadom vedľa 
plného kontajnera, nikto to neodprace. Prídu, vezmú, čo je v kon-

tajneroch, a odídu. A ďalšia dôležitá vec je, či by sa nedali kontajnery 
aspoň v lete dezinfi kovať, lebo to je strašný zápach, ktorý sa odtiaľ šíri, 
nehovoriac o možných nákazách a premnožení hlodavcov. 

Alica Hudecová

Myslíte si, že cena za likvidáciu komunálneho 
odpadu zodpovedá poskytovaným službám?

Anketa

Vynikajúci úspech dosiahli dve 
družstvá BC Prievidza mládež. 
Mladší žiaci sa pod vedením 
Mareka a Tomáša Bulíkov-
cov stali majstrami Sloven-
ska. Kadeti s trénermi Ivanom 
Chrenkom, Olegom Meleš-
čenkom, a predtým Martinom 
Blahom, získali na fi nálovom 
turnaji majstrovstiev Slovenska 
bronzové medaily. Ich skve-
lé výsledky ocenila i primá-
torka Katarína Macháčková 
a vo svojom príhovore počas 
slávnostného prijatia povedala: 
„V našom meste je dlhoročná 

tradícia basketbalového športu. 
Mesto vždy aj napriek mnohým 
fi nančným problémom pod-
porovalo mládežnícky šport 
a stále ho podporuje. Napríklad 
tým, že fi nancuje z väčšej časti 
prevádzku najväčšieho stán-
ku športu, ktorý sa využíva 
predovšetkým na basketbal. 
City aréna zažívala v sezóne 
2011 – 2012 skvelú atmosféru, 
o ktorú sa postarali najmä vaši 
starší kolegovia, členovia druž-
stva dospelých, ktorí po ro-
koch priniesli do Prievidze 
cenné víťazstvo.“ Zdôraznila, 

že rovnakú, ak nie ešte väčšiu 
radosť priniesli do Prievidze 
mladší žiaci BC Prievidza, keď 
zabojovali medzi šiestimi naj-
lepšími tímami súťaže na maj-
strovstvách Slovenska v bas-
ketbale 11. – 13. mája a získali 
zlaté medaily. Turnajom prešli 
bez jedinej prehry a pohár ví-
ťazstva im teda právom patrí. 
Katarína Macháčková pri tejto 
príležitosti udelila a odovzdala 
pozvanému kolektívu a jeho 
vedeniu pamätný list a pri-
sľúbila, že mesto Prievidza 
bude hľadať možnosti, aby as-
poň malou čiastkou pomohlo 
pri fi nancovaní potrieb, najmä 
dopravy na zápasy a turnaje.

-vrb, foto: md

Obradná sieň Mestského domu v Prievidzi sa popoludní 

6. júna stala miestom slávnostného prijatia mladších žiakov 

BC Prievidza mládež – zlatých medailistov z majstrovstiev 

Slovenska v basketbale, a taktiež prievidzských kadetov, ktorí 

si na republikovom šampionáte vybojovali bronz.

Primátorka prijala úspešných 
basketbalistov
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19. 5. (sobota)
  Prijatie delegácií partnerských miest Šumperk (ČR), 

Ibbenbüren (SRN), Jastrzębie-Zdrój (Poľsko) a Valjevo 
(Srdbsko) spojené s programom detí MŠ na Ul. P. Benic-
kého a so zápisom do Pamätnej knihy mesta Prievidza 
v obradnej sieni mesta,

  zabezpečenie a účasť s obyvateľmi mesta na prenose z MS 
v ľadovom hokeji na veľkoplošnej obrazovske na Námestí 
slobody – zápas Slovensko – Česká republika,

  spoločenský večer a pracovná večera s delegáciami part-
nerských miest za účasti zamestnancov mesta a poslancov 
MsZ.

20. 5. (nedeľa)
  Rozlúčka s delegáciami partnerských miest, ktoré prijali 

pozvanie na Prievidzské mestské dni 2012.

21. 5.
  Stretnutie so zamestnankyňou právnej kancelárie k žia-

dostiam predkladaným na MsZ, konaného dňa 29. mája,
  stretnutie s vedúcim referátu pre strategický rozvoj mesta 

k možnostiam zapojenia sa do projektov a výziev,
  stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 

7 obyvateľov mesta Prievidza,
  stretnutie s obyvateľmi mesta IV. volebného obvodu 

v budove ZŠ na Ul. energetikov.

22. 5.
  Pracovné stretnutie s vedúcou odboru školstva 

a starostlivosti o občana k zabezpečeniu prechodu III. ZŠ 
na Ul. Sama Chalupku pod I. ZŠ na Ul. Sama Chalupku,

  stretnutie s poslancom B. Bucákom, predsedom komisie 
športu k aktuálnym otázkam a problémom v oblasti športu,

  vedenie rokovania MsR.

23. 5.
  Účasť na výberom konaní na voľné pracovné miesto 

vedúceho odboru územného plánovania, stavebného 
poriadku, výstavby a ŽP,

  účasť na rokovaní Združenia miest a obcí hornej Nitry,
  účasť na pracovnom rokovaní v NsP Bojnice k problema-

tike ďalšieho zabezpečenia chodu nemocnice.

24. 5.
  Stretnutie s riaditeľkou KaSS k príprave MDD na námestí 

a k prevádzkovým problémom KaSS,
  slávnostné prijatie speváckej skupiny JASS v obradnej 

miestnosti,
  účasť na oslavách 30. výročie MŠ na Ceste V. Clementisa.

25. 5.
  Účasť na 9. ročníku podujatia Deň mestskej polície, 

ozbrojených a záchranných zložiek, otvorenie podujatia, 
stretnutie s delegáciami hostí a účastníkmi.

28. 5.
  Vedenie porady vedenia mesta,
  rokovanie so štatutárnym zástupcom Regionálneho ob-

chodného centra, s. r. o., v súvislosti s podanou žiadosťou 
na zámenu majetku,

  stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 
7 obyvateľov mesta Prievidza;

29. 5.
  Vedenie rokovania MsZ.

30. 5.
  Pracovné stretnutie s vedúcim ekonomického odboru 

k aktuálnemu stavu plnenia príjmov a výdavkov v roz-
počte mesta,

  účasť na besede s predsedami základných organizácií 
zdravotne postihnutých na území mesta,

  účasť na rokovaní zástupcov mesta a iniciátorov k téme 
park Prepadliská.

31. 5.
  Stretnutie s vedúcim právnej kancelárie k aktuálnym 

majetkovo-právnym usporiadaniam,
  stretnutie so zástupcami BC Prievidza mládež,
  účasť na zasadnutí Rady školy na SOU na Ul. M. Falešníka.

Z denníka primátorkyZ denníka primátorky

Už niekoľko mesiacov sa 
v Prievidzi pripravuje a dis-
kutuje o projekte parkovania 
v centrálnej mestskej zóne, 
ktorý bude spustený od 1. júla 
tohto roku. Keďže bola kom-
petentným pracovníkom mest-
ského úradu 5. júna doručená 
petícia obyvateľov dotknutej 
zóny s požiadavkami, zišli 
sa poslanci s vedením mesta 
a spoločnosti Unipa na mimo-
riadnom pracovnom rokovaní, 
kde diskutovali a hľadali mož-
nosti riešení predložených po-
žiadaviek. Jednou bola požia-
davka pridelenia rezidentskej 
prenosnej karty na každý byt 
v zóne bez ohľadu na vlastne-
nie alebo nevlastnenie moto-
rového vozidla. Druhou bolo 
získanie karty bezplatne. Petí-
cia obsahovala 1 200 podpisov. 
Tieto sa v súčasnosti overujú. 
Prítomní sa požiadavkami za-
oberali veľmi podrobne a zva-
žovali všetky klady i zápory 
oboch možností. Nakoniec sa 
zhodli na tom, že s vydávaním 
prenosných kariet majú v iných 
mestách negatívne skúsenosti. 
Bývajú zneužívané a zapoži-
čiavané nerezidentom, opäť 
by to bola príležitosť na čierne 
obchodovanie s parkovacími 
kartami, takže po ich zave-
dení by nepriniesla regulácia 
statickej dopravy želaný efekt. 
Vyhovením tejto požiadavky 
by teda mohol byť ohrozený 
celý systém a jeho dopad. Prá-
ve na tento problém najviac 
upozorňujú odborníci zo Slo-
venskej parkovacej asociácie. 
Pokiaľ ide o vydávanie kariet 
s ročnou platnosťou na prvé 
auto v domácnosti, došlo 
k zhode na tom, že poplatok 
10 eur je symbolický, keďže ide 
mesačne o náklady 80 centov. 
V súčasnosti už bolo vydaných 
niekoľko sto rezidentských ka-
riet, a aj preto s bezplatným 

vydávaním kariet prítomní 
nesúhlasili.

Pripravovali ho odborníci
Parkovací systém vychádza 
zo skúseností v iných mestách. 
Z nich sa chce Prievidza najmä 
poučiť. Tvorila ho akreditova-
ná spoločnosť, ktorá do neho 
zakomponovala iba overené 
riešenia. Aj preto by dopĺňanie 
niektorých čiastkových po-
žiadaviek obyvateľov mohlo 
systém podstatne zmeniť a zne-
funkčniť. Zakladali by mož-
nosti rozsiahleho zneužívania, 
čo by v prvom rade postihlo 
obyvateľov širšieho centra. 
Parkovacie miesta, ktorých je 
málo, by boli opäť využívané 
dlhodobým parkovaním au-
tomobilov majiteľov v zóne 
trvale nebývajúcich.

Zdravotne postihnutí 
a žiaci
Osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím žiadali o možnosť 

parkovať bezplatne kdekoľvek 
v centrálnej mestskej parkova-
cej zóne. Takejto požiadavke 
však nie je reálne vyhovieť, 
keďže ide asi o 3 500 obyva-
teľov. Zdravotne postihnutým 
budú k dispozícii vyhradené 
bezplatné miesta, ich počet 
bude dokonca oproti súčasné-
mu stavu zvýšený. Obyvatelia 
so značne obmedzenou mobili-
tou budú môcť aj naďalej získať 
trvalo pridelené parkovacie 
miesto pri svojom obydlí. Sys-
tém prideľovania týchto miest 
sa nemení.
Rodičia, ktorých deti na-
vštevujú piaristickú školu, 
žiadali o vyriešenie krátko-
dobého parkovania vozidiel 
pri odvedení a vyzdvihnutí 
detí zo školy. Na tento účel je 
možné na parkovisku na Ul. 
A. Hlinku využiť bezplat-
ných 10 minút parkovania, 
kde Unipa prisľúbila nájsť 
kompromisné riešenie tým, 
že sa vo vybraných hodinách 

predĺži lehota bezplatného 
parkovania.

Vzniknú nové parkovacie 
miesta
Zjednosmernením časti Šum-
perskej ulice sa zvýši počet 
parkovacích miest v tejto časti 
o viac ako 40  %. Efekt sa do-
siahne i tým, že parkovacie 
miesta sa vyznačia aj vodo-
rovným dopravným značením, 
čím sa odstráni tzv. živelné 
parkovanie po chodníkoch 
a zeleni, existujúce parkova-
cie plochy sa budú využívať 
efektívnejšie.
Do budúcnosti sa počíta s tým, 
že výnos z vybratých poplat-
kov bude použitý prednostne 
na budovanie ďalších parko-
vacích miest. Spracovaná je 
už aj prvotná štúdia, na ktorej 
sú vytipované plochy v rámci 
širšieho centra s potenciálom 
na vybudovanie niekoľko sto 
nových parkovacích miest.

Systém prehodnotia 
po pol roku
Výsledkom stretnutia je roz-
hodnutie poslancov spustiť 
systém 1. júla tak, ako bolo 
deklarované a ako je navrh-
nutý. Zúčastnení poslanci sa 
zhodli na tom, že najväčšou 
výhodou systému je skutoč-
nosť, že bude plne v rukách 
mesta a nie externej súkrom-
nej spoločnosti. Je otvorený 
a v prípade potreby je ho možné 
upraviť a refl ektovať na jeho 
prípadné nedostatky. Prítom-
ní sa tiež dohodli, že po pol 
roku od spustenia systému 
vyhodnotia jeho fungovanie 
v praxi. Napriek tomu, že je re-
gulačným opatrením, ktoré sa 
spočiatku iba málokde stretáva 
s pochopením, sú presvedčení, 
že obyvatelia po jeho spustení 
zaznamenajú rýchle a zásad-
né zlepšenie situácie nielen 
v statickej, ale aj dynamickej 
doprave v centre mesta.

-vrb, foto: autorka

Na základe požiadaviek a petície obyvateľov prievidzskej centrálnej mestskej zóny týkajúcej 

sa spustenia nového systému parkovania a používania rezidentských kariet, sa uskutočnilo 6. 

júna mimoriadne rokovanie poslancov s vedením mesta a zástupcami spoločnosti Unipa, s. r. o.

Opäť rokovali o parkovacom systéme

Mesto Obyvateľ (€) Podnikateľ (€) €/h

Prievidza 10 – 180 150 – 300 0,3 – 0,7

Bratislava 50 – 300 840 0,8

Košice 100 150 – 700 1,0

Prešov 16,6 – 332 166 – 990 0,35 – 1,1

Zvolen 15 20 – 110 0,5 – 1,0

Trenčín 50 50 0,6 – 1,0

Poprad 20 200 0,72

SNV 35 100 1,0 – 1,4

Martin 15 20 – 110 0,7 – 1,0

Okrem internej smernice 
IS 70- štatút Rady mladých 
bol schválený aj doplnok 
č. 1 k VZN mesta Prievidza 
č. 103/2009 o podmienkach 
vylepovania plagátov na území 
mesta Prievidza, ktorým bola 
medzi výlepné plochy pridaná 
plocha na Nábreží sv. Cyrila 
pri predajni zeleniny.
Poslaním Rady mladých je naj-
mä zabezpečovať užší kontakt 
mladých ľudí do veku 30 ro-
kov s orgánmi mesta. Skupina 
zvolených mladých ľudí má 

pomáhať presadzovaniu zá-
ujmov, potrieb a požiadaviek 
tejto kategórie obyvateľov.
Poslanci MsZ v ďalšom 
programe rokovania zobrali 
na vedomie správy o činnosti 
neziskovej organizácie Harmó-
nia, n. o., spoločnosti Prievidza 
Invest, s. r. o., a spoločnosti 
SMMP, s. r. o., za rok 2011 
a tiež výročnú správu spoloč-
nosti BIC Prievidza, s. r. o., 
za rok 2011.

-vrb

Tento rok zasadalo prievidzské mestské zastupiteľstvo 

sedemkrát. Naposledy v utorok 29. mája. Poslanci okrem 

iného schválili štatút Rady mladých, vzali na vedomie správy 

o činnosti mestských organizácií a spoločností a tiež hlasovali 

o znížení platu primátorky a odmien zástupcu primátorky.

Poslanci rokovali

Poslanci MsZ schválili úpravu 
platu primátorky mesta, odme-
ny zástupcu primátorky mesta 
a platu hlavnej kontrolórky 
mesta v súvislosti so znížením 
počtu obyvateľov mesta Prie-
vidza. Zastupiteľstvo neschvá-
lilo vedeniu mesta žiadne od-
meny. Primátorka mesta má 
po úprave plat znížený o 300 
eur mesačne, zástupca primá-
torky o 200. Plat vedenia mesta 
schvaľujú poslanci mestského 
zastupiteľstva každoročne. 
Mesto už v minulosti dek-

larovalo, že nechce šetrenie 
presúvať na plecia obyvateľov, 
preto bude prehodnocovať tie 
rozpočtové kapitoly, ktoré sa 
budú Prievidžanov dotýkať čo 
najmenej. Momentálne nie sú 
žiadne iné návrhy na krátenie 
rozpočtu.

-vrb

Z dôvodu poklesu počtu obyvateľov a tým aj podielových 

daní je mesto Prievidza nútené šetriť, kde sa dá. Preto 

počas posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi poslanci znížili plat primátorke, zástupcovi 

primátorky a hlavnej kontrolórke mesta.

Znížili im platy
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MsP zaznamenala

Ja som tu doma!?
Nahnevaný obyvateľ mesta oznámil, že na sídlisku Za-
potôčky niekto vyzváňa na vchodové zvončeky. Vyslaná 
hliadka MsP na mieste zistila 39-ročného občana Rumun-
ska, ktorý si pomýlil číslo vchodu a napriek upozorneniu 
obyvateľov ich opakovane rušil zvonením. Priestupok 
na úseku občianskeho spolunažívania bol prejednaný 
uložením blokovej pokuty.

Rušenie hudbou
Oznámené rušenie nočného pokoja z podnikateľskej 
prevádzky bolo preverené príslušníkmi MsP. Tí zistili, 
že rušenie hlasnou hudbou pochádza z terasy reštaurácie. 
Za priestupok na úseku verejného poriadku bola uložená 
bloková pokuta osobe zodpovednej za prevádzku podniku.

Močil na brehu
Obyvateľka mesta oznámila, že oproti na zastávke MHD 
leží na brehu rieky Handlovka neznáma osoba, pričom 
čiastočne sa nachádza vo vode. Išlo o muža, ktorého 
pred príchodom hliadky z vody vytiahli okoloidúci obyva-
telia. 54-ročný obyvateľ mesta bol pod vplyvom alkoholu, 
premočený a komunikácia s ním bola obtiažna. Napokon 
bolo zistené, že sa šiel vymočiť na breh rieky, pričom sa 
skotúľal do jej koryta a odtiaľ vlastnými silami nevedel 
vyliezť naspäť. Opakovane padal do vody, v dôsledku čoho 
bol podchladený a bol potrebný jeho prevoz do nemocnice. 
Privolaná záchranná služba ho previezla na ošetrenie.

-zdroj: MsP v Prievidzi

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. 

2200

PLATBA
MOBILOM

Uskutočniť renováciu det-
ského pieskoviska nebolo 
jednoduché a predchádzala 
jej náročná príprava. Do sa-
motnej realizácie sa zapojili 

naši klienti, resp. obyvatelia 
sídliska, a pripravili si brigá-
du. Pomáhali všetci s myš-
lienkou urobiť niečo pre tých 
najmenších. Maminy s deťmi 

upratovali, zametali a sna-
žili sa, aby zveľadili svoje 
okolie. Chlapi sa nebáli ro-
boty a pustili sa do prípravy 
pieskoviska. Značnou časťou 
prispeli aj pracovníci akti-
vačnej činnosti, ktorým by 
sme chceli aj touto cestou 
poďakovať.

Otvorenie pieskoviska
Nasledujúci deň, a to 1. júna, 
sme teda mohli slávnostne 
otvoriť nové pieskovisko ši-
rokej verejnosti. Štatutárna 
zástupkyňa neziskovej orga-
nizácie Spokojnosť Monika 
Dessuet sa vo svojom prího-
vore poďakovala všetkým, 
ktorí sa podieľali na tomto 
projekte. Hlavná vďaka patrí 

mestu Prievidza, ktoré par-
ticipovalo na zabezpečení 
piesku spolu so S. Podolec-
kým. Pre deti bolo pripra-
vených niekoľko zábavných 
súťaží, štafeta a loptové hry. 
Tí najšikovnejší a najaktív-
nejší boli odmenení sladkou 
dobrotou.

Úspešný deň
Týždeň sme zakončili 
účasťou na dni otvorených 
dverí Elektrárne Nováky, 
člena skupiny Enel v Ze-
mianskych Kostoľanoch. 
Naši klienti sa už po tretí 
rok podieľali na kultúrnom 
programe a aj teraz zožali 
vytúžený úspech. Akcie sa 
zúčastnili celé rodiny, ktoré 
mali takto možnosť stráviť 
spoločne príjemný deň. Aj 
týmto projektom sme chceli 
docieliť mobilizáciu činnosti 
obyvateľov sídliska a prevza-
tie zodpovednosti za aktívne 
trávenie voľného času svojich 
detí.
Viac o našej činnosti sa do-
zviete na našom FB/Spokoj-
nosť alebo www.ispokojnost.
sk. Všetky príspevky a blogy 
si môžete prečítať na www.
spokojnost.blog.sme.sk.

-Miriam Mališová, Spokojnosť, n. o.,
foto: Spokojnosť, n. o.

Z  našej iniciatívy vzišiel nápad renovácie detského 

pieskoviska na Ciglianskej ceste. Túto myšlienku sme sa 

rozhodli zrealizovať pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

Medzinárodný deň detí Spokojnosti, n. o. 

N
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KST Horná Nitra, Olympionikov 4, v Prie-

vidzi srdečne pozýva:

17. júna
Podujatie: Temešská skala

Presun: horské, trekingové bicykle

Prihlášky: na podujatie nie je potrebné sa 

prihlásiť

Zraz: o 9.00 hod. na moste ponad rieku Nitra 

na Kútoch

Trasa: Prievidza – Lazany – Chvojnica – Obšiar – 

Malá Magura – Temešská skala – Nevidzany – 

Liešťany – Kostolná Ves – Dlžín – Šútovské 

sedlo – Bojnice – Prievidza = 60 km

Stredne náročné, prevýšenie: 1 050 m, čas 

príchodu: do 15.00 hod.

Vedúci podujatia : Eugen Bilčík, kontakt: 

0903 523 220

30. júna
Podujatie: Kasprov vrch – Svinica

Doprava: zájazdový autobus , odchod o 4.30 

hod. nást. č. 11

Poplatok: Člen KST HN: 11,35 €, nečlen: 13,35 €

Prihlášky: v TIK Námestie slobody Prievidza 

do 26. júna

Trasa A: Zakopane  – Kužnice  – Chata 

Murovaniec  – Czarný Staw  – Sedlo Za-

wrat  – Svinica  – Kasprov vrch  – Suchá 

Czuba – Kužnice – Zakopane

Veľmi náročné, dĺžka trasy: 21 km, prevýšenie: 

1 500 m

Trasa B: Zakopane  – Kužnice  – Cha-

ta Murovaniec  – Kasprov vrch  – Suchá 

Czuba – Kužnice – Zakopane

Stredne náročné, dĺžka trasy: 17 km, prevý-

šenie: 1 096 m

Vedúci podujatia: Stanislav Vakula, kontakt: 

0903 575 211

Poďte s nami do prírody

4. – 30. júna
Na potulkách po Slovensku a okolí

Výtvarné diela vystavuje Miloš Souček.

Miesto: DK Prievidza

13. – 16. júna
Veľký výpredaj kníh

Pre veľký záujem opäť pripravujeme výpredaj 

vyradených kníh rôznych žánrov a tematické-

ho zamerania. Výťažok z predaja bude použitý 

na obnovu knižného fondu v Mestskej knižnici 

M. Mišíka. Predaj bude prebiehať od 10.00 

do 17.30 h a v sobotu od 9.00 do 13.00 h.

Miesto: DK Prievidza

19. júna o 19.00 h
Talk show Miroslava Donutila s hosťom 

Božidarou Turzonovovou

Miesto: Kino Baník Prievidza

Vstupné: 13 €, predpredaj vstupeniek v po-

kladni DK Prievidza od 14. mája

20. júna o 18.30 h
Lollipop Monster

Réžia: Ziska Reimann, Nemecko, 2011

22. – 24. júna
Svätojánska noc v kine

Miesto: Kino Baník Prievidza

Organizátor: Ars Preuge, o. z. Viac informácií 

na plagátoch k podujatiu!

do 30. júna
60. výročie Sídliska Píly

Výstava je sprístupnená počas premietania 

v kine. V prípade záujmu veľkých kolektívov 

volajte prosím 046/541 22 09.

Miesto: Kino Baník Prievidza

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

-

 
-
-

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

VLASY AJ 
V STAROBE

Zomreli
Margita Považanová 79
Peter Krpelan 62
Paula Oršulová 72
Júlia Tuliková 93
Peter Augustín 68
Mikuláš Dobiáš 72
Ondrej Čiliak 60
Jaroslav Jánoška 71
Ľudmila Michalková 87
Stanislav Prostredný 52
Mária Hošoffová 88
František Svitok 81
Ján Gunda 72

Anastázia Čičmancová 89
Lukáš Machajdík 21
Ján Molnár 81
Jozef Mádel 73
Rudolf Michalec 67
Jozef Souček 84
Helena Bullová 86
Jozef Štifi l 90
Štefan Koreň 82
Ladislav Šipoš 68
Juraj Kubík 62
Eleonóra Lednická 72
Jozef Hrdý 85
Ľudovít Rigo 67

Ladislav Mikuš 56
Helena Konušová 84
Krškov Klára 69
Juliana Semančíková 34
Viliam Zábojník 73
Miroslav Procháska 56
Vladimír Važan 58
Emil Lapšanský 74
Ľubomír Hlinka 71
Anna Alušicová 83
Ján Súder 64
Helena Szalaiová 77

Narodili sa
Milan Bartakovič
Timotej Bartoš
Adam Bobocel
Tomáš Ducký
Ricardo Frnka
Ella Herman
Matej Hianik
Adam Holík
Natália Chlpeková

Marianna Jemalová
Matej Košecký
Andreja Kotlárová
Samuel Kuzma
Tomáš Ličko
Dalibor Lustig
Matilde Masa Tomero
Matúš Mečiar
Laura Mečiarová
Tamara Mečiarová

Andrián Nyilaš
Laura Poliaková
Matej Richter
Pavol Richter
Patrik Sedláček
Alexandre Stebnický
Eva Straňáková
Alex Šmida
Laura Volková

Z mestskej matriky od 1. do 31. mája

N
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NOVOOTVORENÝ PREDAJNÝ SKLAD STREŠNÝCH KRYTÍN
Minimum starostí so strechou

VV RuRuukkkkikikki EExpx reressss ppreredádádd vavaamemem vvvysysokokkokokokvavaalilililitntntntné é éé ococococeľeľeľeľovovovovéééé ststststrerererešnšnšnšné é é é krkrkrkrytytytytinininy,y,y  
ododkvk appovovo ý ý ý sysys stémém, bezpzpečeččnonoststnéné pprooduduuuktktktk y yy aaaa prprprpríísísíslululušešešeš nsnsnsnstvtvo.o.o
PoPoraradídíme s výberom samototneej krrytytiiny,y,y rrrrovovnananan kokoko ttttakakakak ss mmmmonontátážožou,u, kkkktottotorúrúrú 
VáVámm taktktieiežž zabezpečíme. Radi i VáVáss ajajaj nnnavavavštštš ívívimi e, strrecechuhu ooooodmdmdmdmdmdmereererereriaiaiaiaiaiamemememmme  
a bezplatne vyprracca ujeme ceenonovú ppononukuku.u.u www.ruukkistrechy.sk

Otváracie hodiny:
PoPoPondndndelelokok -- PPPiaiaaatotott k k k 7:7:7:7 303030-1-1-- 6:6:6::00000000

Tel.: 0091915 5 292911 24242,2, 00919191915555 292991111 242424241111
e-mail: pepepepeteteteter.r.r susubababa@r@ruuuuuu kkkkieiexpxpxpxprerereressssssss.c.comomomom

NaNaNavšvšvštítítítívtvtvtvte e e e nánánánássss v v v v prprprprededededajajajajnininini
RuRuRuukukukukkikikiki EEEExpxpxpxprerereressssssss PPPPririiievevevevididididzazazaza::::
PrPrPrieieiemymymymyseseseselnlnlnlnáááá 12121212
97979771111 01010101 PPPPririririevevevevididididzazazaza

SMER NOVÁKY

CENTRUM

SMER TOKU

Prievidza
ul. Priemyselná

Ko
šo

vs
ká

 c
es

.

N
ad

ja
zd

ov
áNábrežie J. Kalinčiaka

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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Dovolenku a prázdniny sme 
si zvykli využívať vo veľkej 
miere cestovaním za morom. 
V prímorských strediskách 
na nás pôsobí nielen morská 
voda. Vlhký, minerálmi nasý-
tený vzduch pôsobí rovnako 
blahodárne. Pohorie Bioko-
vo nakumuluje počas dní 
teplo s liečivými účinkami 
podobnými saune obohate-
nými aromaterapiou pínií. 
Thalasoterapiu aplikovali 
francúzski lekári už v mi-
nulom storočí a propagovali, 

že zloženie morskej vody je 
takmer identické s ľudskou 
krvnou plazmou. Vďaka Eu-
roprojektu detské zdravie si 
deti so svojimi rodičmi z náš-
ho regiónu môžu vychutnať 
účinky mora v chorvátskych 
strediskách, kde im odborný 
personál s neustálou prítom-
nosťou lekára pomôže pro-
stredníctvom besied, pred-
nášok, praktických ukážok 
a predovšetkým zábavno-od-
borného programu ukázať, 
ako najlepšie už vzniknuté 

zdravotné problémy zvládať 
a naučiť ich zdravému spô-
sobu života. V rámci tejto 
zábavnej terapie nezabúdajú 
ani na správne či špeciálne 
ozdravujúce aktivity, stravo-
vanie a diéty. Takýto zábav-
no-liečebný pobyt zabezpečí 
oddych, zlepšenie zdravia, 
získanie informácií, stme-
lenie rodiny i nadviazanie 
nových priateľstiev.

-vrb, foto: autorka

Liečivé účinky mora už nie sú v súčasnosti žiadnou novinkou. Obzvlášť alergici a ľudia 

s rôznymi chorobami kože, ktorí si thalasoterapiu vyskúšali, by iste vedeli veľa rozprávať. 

I keď more nemáme, to chorvátske považujeme za svoje a máme možnosti, ako si pomôcť. 

Jedným zo spôsobov sú prímorské pobyty cez Europrojekt detské zdravie.

More lieči, no pôsobí i preventívne

MUDr. Jarmila Čverhová zabezpečuje neustále poradenstvo a dozor aj počas ozdravných pobytov v Chorvátsku.
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Vo svojej praxi sa často stre-
távam s dilemou rodičov 
ohľadom trávenia voľného 
času ich ratolestí počas dvoch 
mesiacov letných prázdnin. 
Niektorí sú toho názoru, 
že deti majú cez prázdniny 
oddychovať, iní chcú tento 
čas využiť na ich ďalšie vzde-
lanie sa v rôznych oblastiach. 
Jedni sa tešia na toto obdo-
bie, ktoré strávia v rodinnom 
kruhu, iní potrebujú svojim 
deťom vymyslieť program, 
kým sú v práci.
Položme si však otázku, čo je 
pre dieťa oddych. Spomeňte 
si, či ste si ako dieťa lepšie od-
dýchli doma na gauči, pri te-
levízore, s babkou v záhrade, 
alebo v letnom tábore, na pla-
veckom kurze, letnej brigáde, 
či na kurze angličtiny plnom 
hier a zážitkov. Pre deti kaž-

dého veku sú chvíle strávené 
s rovesníkmi nielen zábavou, 
ale aj plnohodnotne stráve-
ným časom, ktorý pomáha 
k zdravému rozvoju a har-
monizácií osobnosti dieťaťa, 
k jeho socializácií, k budova-
niu vzťahov, k samostatnosti, 
ale aj k tomu, aby sa naučilo 
niečo nové z oblasti prírody, 
športu, jazykov a pod. Po-
chopiteľne, že deti potrebujú 
oddych od školských lavíc, no 
neznamená to, že dvojmesač-
né vysedávanie pri televízií 
a počítači ich urobí šťastnými 
a pomôže im načerpať nové 
sily do nasledujúceho škol-
ského roka. Deti potrebujú 
načerpať energiu v prírode, 
je dobré, ak rozhýbu svoje 
zlenivené telo pri športových 
aktivitách a zároveň nene-
chajú odumrieť nevyužité 

mozgové bunky tým, že ich 
dva mesiace nebudú používať.

Nové zážitky
Je ideálne ak rodič dokáže 
deťom zabezpečiť všestranný 
rozvoj tela, mysle i srdiečka. 
Keď mu rodič môže v lete 
dopriať to, čo má rád, s tým 
koho má rád a popritom mu 

to daruje v takej forme, aby 
si z toho dieťa odnieslo aj 
niečo pre budúcnosť. Deti 
napríklad milujú chodiť 
do táborov. I keď sa im v ur-
čitom veku už veľmi nechce 
zdvihnúť sa z gauča, sú ne-
skôr vďační, že zažili veľa 
nového, spoznali nových 
kamarátov, prvé lásky, nau-

čili sa nové športy, prípadne 
zistili, že učenie sa môže byť 
aj zábavou.

Samostatnosť dieťaťa
Veľa aktivít dokáže rodič 
pokryť aj sám, no hry s ka-
marátmi na sídlisku, víken-
dové výlety s rodinou, pobyt 
pri mori či prázdniny u babič-

ky v horách nie sú rovnako 
úderné ako mestský či poby-
tový tábor, kde je dieťa odká-
zané iba samo na seba. Svoje 
problémy musí riešiť samo-
statne, buduje si asertivitu, 
učí sa presadiť sa v známom 
či v menej známom kolektíve. 
Nemá pri sebe oporu v podo-
be rodiča, nanajvýš súrodenca 
či kamaráta. Takáto skúse-
nosť je veľmi dôležitou hrou 
na život.

Vhodný výber
Letný tábor sa však môže 
veľmi rýchlo stať aj nočnou 
morou pre rodiča i pre dieťa. 
Je veľmi dôležité, aby prvá 
skúsenosť dieťaťa bola pozi-
tívna. Je preto vhodné poslať 
dieťa do tábora s kamarátom, 
prípadne si vybrať inštitú-
ciu, ktorú poznáte alebo 
vám ju niekto dôveryhodný 
odporučil.
Väčšina cestovných kance-
lárií, centier voľného času, 
neziskových organizácií, 
jazykových škôl organizu-
júcich letné tábory má bohaté 
skúsenosti s takýmito podu-
jatiami. Na svojich stránkach 
ponúkajú informácie o lek-
toroch, programe, fotografi e 
z predchádzajúcich rokov, 
odporúčania od spokojných 
klientov.

-PhDr. Lucia Jechová, PhD., 
foto: archív, www.helendoron.sk

Veľké prázdniny mali deti pôvodne v septembri a októbri, 

no spoluvládca cisárovnej Márie Terézie – reformátor Jozef 

II. ich školskou reformou v roku 1787 presunul na letné 

mesiace júl a august.

Ako podporiť vývoj detí 
počas letných prázdnin

Pre deti každého veku sú chvíle strávené s rovesníkmi nielen zábavou, ale aj plnohodnotne stráveným časom.
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Agroporadňa: Bioprípravky

V našej predajni ponúkame 
okrem chemických aj prírod-
né prípravky na ošetrovanie 
a hnojenie.

 Polyversum – mikrobiál-
ny prípravok proti hubovým 
chorobám, obsahuje účinnú 
látku Phytium Oligandrum 
Drechsler. Prípravok je nut-
né aplikovať preventívne. 
Pri správnej aplikácii je možné 
udržať porast v dobrom zdra-
votnom stave.

  Soft Guard – prírodný 
extrakt z krabích a kvetných 
ulít. Je aktivátorom imunity 
pre ochranu voči hubovým, 
bakteriálnym a vírusovým 
chorobám zeleniny, ovocia 
a okrasných rastlín, trávnikov 
atď. Okrem toho podporuje rast. 
Funguje ako hnojivo a pesticíd, 
stimuluje tvorbu koreňov, zvy-
šuje klíčivosť a úrodu.

 Trifender – zvyšuje odol-
nosť koreňového systému proti 
pôdnym patogénnym hubám 
a podporuje odolnosť rastlín 
proti hubovým chorobám.

 Alga 600 – prírodné listové 
hnojivo z morských rias s bios-
timulačným a protistresovým 
účinkom, vhodné pre ekologic-
ké poľnohospodárstvo a pesto-
vanie bioproduktov.

 Alginure – kvôli obsahu vý-
ťažkov z morských rias zvyšuje 
odolnosť jadrovín proti chrasta-
vitosti a múčnatke; viniča proti 
perenospóre a plesni sivej; uho-
riek, rajčiakov a zemiakov proti 
hubovým chorobám.

 Biokompost – je prírod-
ný bioenzymatický výrobok 
pre urýchlenie (spravidla o 3 
mesiace) dozrievania záhrad-
ného kompostu pri kompletnom 
zachovaní živín. Vhodný je 
pre všetok rastlinný a domáci 
bioodpad. Odpudzuje dotieravý 
hmyz. Balenie: 500g a 100g. 
Ponúkame taktiež prírodné bak-
térie do ČOV, suchého WC, 
latrín, sifónu, jazierok.

 Prírodné hnojivá – sú 
(na rozdiel od minulosti) upra-
vené, a teda pozbavené všetkých 
škodlivých látok. Zo širokej po-
nuky sú to napríklad: kravský, 
konský a slepačí hnoj a taktiež 
guáno – trus z morských vtákov. 
Všeobecné využitie (na kvety aj 
zeleninu) má aj Darina 4.

Proti nevítaným návštevníkom 
v záhradkách – hrabošom a krt-
kom – môžeme použiť biody-
movnice s ricínovým olejom, 
ktorý sa po zapálení uvoľňu-
je vo forme dymu a vytvára 

na povrchu stien chodbičiek 
tenkú vrstvu znemožňujúcu im 
prístup k potrave.
Do skleníkov môžeme použiť 
biodymovnice s cesnakovým 
olejom – uvoľňujúci sa dym 
v tomto prípade zvyšuje dys-
perziu živín a dodáva rastlinám 
látky, ktoré zvyšujú ich obrany-
schopnosť a odpudzuje široké 
spektrum škodlivého hmyzu 
a roztočov.
Za vývoz septika či žumpy nám 
ušetrí peniaze Bactisan septik. 
Je to prírodný bioenzymatický 
výrobok pre likvidáciu zápachu 
a organických usadenín, kto-
rý mení tuhý organický odpad 
na vodu. Balenie: 500g a 100g.
Záhradkárom môže dať zabrať 
aj početná populácia mravcov. 
Tie nie sú také neškodné ako 
sa na prvý pohľad zdá. Rady 
totiž vynášajú do korún stro-
mov vajíčka vošiek, ktoré sú 
pôvodcom nebezpečných ví-
rusových ochorení ovocných 
drevín. Dobrou prevenciou sú 
lepové pásy, ktoré sa omotávajú 
okolo kmeňov stromov.
Veríme, že vám tieto príprav-
ky pomôžu (v záhradkách aj 
v domácnostiach), pestovanie 
vám prinesie radosť a úroda 
vás naplní spokojnosťou.

-kolektív predajne Agro

Vážení záhradkári a chovatelia, v dnešnej agroporadni sa budeme 

venovať prípravkom biologického pôvodu a ich efektívnemu 

využitiu. Všeobecný názor „čo neošetrím postrekom, to sa 

neurodí“, sa zakladá na hlbokej pravde. Bez postreku a pravdaže 

aj priaznivého počasia námaha jednoducho vyjde nazmar. 

Plní očakávaní sme nastú-
pili do autobusu a vydali sa 
na dlhú 16-hodinovú ces-
tu. Po príchode na miesto 
činu únava opadla. Prispeli 
k tomu milí ľudia, slneč-
né počasie a, samozrejme, 
nádherné mesto. Budovy 
boli prekrásne, udržiavané 
a dýchali históriou. Všade 
sa rozprestierali koberce ze-
lene a rozkvitnutých kvetov 
všakovakých farieb. Spôsob 
života obyvateľov Štrasburgu 
sa mi naozaj zapáčil. Myslím 
si, že je v ňom viac pohybu, 
zdravšie jedlá plné vitamí-
nov, viac úsmevu.
Ako prvú sme absolvovali 
návštevu katedrály Notre-
-Dame. Je to vysokánska 
a veľkolepá historická 
stavba. Keď sme vstúpili 
dovnútra, zaplavilo nás ti-
cho – majestátne ticho. Len 
jemné tóny zvonivej hudby 
sa predierali k našim ušiam 
cez husté mĺkvo. Pri so-
chách nadľudskej veľkosti 
som sa cítila nesmierne ma-
ličká. V katedrále svietili 
len sviečky a pár malých 
svetielok, čo vo mne vzbu-

dzovalo ešte väčšiu pokoru. 
Pri soche Ježiša Krista som 
pocítila obrovskú povinnosť 
pokľaknúť a pomodliť sa. 
Ešte teraz mám zimomriav-
ky pri spomienkach na tú 
chvíľu. So spolužiačkami 
sme zapálili sviečku a želali 
si niečo. (Mimochodom, mne 
sa neskôr prianie aj splnilo.) 
Po prehliadke chrámu sme sa 
vybrali na výstup do hornej 
veže katedrály. Prekonali 
sme vyše 300 schodov, ale 
stálo to za námahu. Čakal 
na nás očarujúci výhľad. 
Celé mesto nám ležalo ako 
na dlani.

Hlavný bod programu
Druhou zastávkou bol Európ-
sky parlament. Som veľmi 
rada, že som sa tam mohla 
pozrieť, pretože nie každý 
človek má možnosť vstúpiť 
do centra európskej politiky. 
Pri vchode sa trochu čakalo, 
ale to nám vôbec nevadilo, 
pretože sme všetky voľné 
chvíle využívali na fotogra-
fovanie. Museli sme prejsť 
bezpečnostnou kontrolou 
a až potom sme mohli vkro-

čiť do dverí, ktoré sme zatiaľ 
videli len v televízii.
Stretnutie s pani poslanky-
ňou A. Záborskou bolo veľmi 
príjemné. Poukazovala nám 
rôzne zákutia parlamentu 
a zahrnula nás množstvom 
zaujímavých informácií. 
Potom sme sa spoločne na-
obedovali a v rezervovanej 
miestnosti sme s pani Zá-
borskou diskutovali o spolo-
čenských problémoch, ktoré 
sa nás dotýkajú. Neskôr sme 
nahliadli do rokovacej sály, 
kde sme videli poslancov 
priamo v akcii.
Po dni strávenom v katedrále 
a Európskom parlamente sme 
sa vysilení vybrali do hotela 
ETAP, kde sme zažili tiež pár 
pekných a hlavne vtipných 
chvíľ.
Ďalší deň sme si prezreli 
centrum mesta podrobnej-
šie. Nakúpili sme typické 
francúzske suveníry pre na-
šich blízkych a tešili sme sa 
na plavbu loďou. Bolo fas-
cinujúce plaviť sa po rieke 
Rýn a sledovať nádhernú ar-
chitektúru budov, ktoré nás 
uchvátili už na prvý pohľad.
No a tretí deň? Ten sa mne 
a mojim spolužiakom páčil 
asi najviac. Možno preto, 
lebo som bola sama pre seba 
veľkou hrdinkou. Nezľak-
la som sa totiž obrovských 
a strach naháňajúcich hor-
ských dráh v zábavnom 
Europaparku.
Ísť domov sa nám teda sku-
točne nechcelo, ale doma je 
doma.
Tento poznávací výlet by sme 
si všetci radi zopakovali.

-Ivana Miháliková, 
IX. A, Piaristická spojená 

škola F. Hanáka, Prievidza

Ten najlepší výlet zo všetkých sa uskutočnil v dňoch 18. – 21. 

apríla. Vďaka pozvaniu MUDr. Anny Záborskej, poslankyne 

Európskeho parlamentu pochádzajúcej z nášho regiónu, 

mala naša trieda možnosť navštíviť centrum európskeho 

diania – mesto Štrasburg.

Piaristi v Štrasburgu

S myšlienkou usporiadať ak-
ciu pod holým nebom prišla 
spoločnosť Weber, ktorá vy-
rába grily pod rovnomennou 
značkou. Na akcii ju zastupo-
val Ján Vengřinovič. ,,Myš-
lienka usporiadať grilaka-
démiu vznikla pred štyrmi 
rokmi. Jej cieľom je zvý-
šenie povedomia o griloch 
príjemným spôsobom. S fi r-
mou Urbis v Prievidzi spo-
lupracujeme len dva mesiace 
a už si stihli za tak krátky 
čas zákazníci zakúpiť grily 
a príslušenstvo k nim.
Odborným garantom gastro-
nómie bol Lukáš Vokrouhlík, 
šéfkuchár, ktorý svoje skúse-

nosti odovzdával účastníkom. 
,,Koncept akadémie pochádza 
z Nemecka a je určený tak 
pre odbornú, ako aj laickú 
verejnosť. Projekt ma oslovil 
svojou bezprostrednosťou, 
a keďže ma grilovanie už 
dávnejšie bavilo, neváhal 
som.“ Menu pozostávalo 
z viacerých chodov, ktoré sa 
následne tepelne pripravovali 
na griloch. ,,Akadémia live 
slúži hlavne na to, aby si ľudia 
sami vyskúšali nielen grilo-
vanie, ale aj samotnú prípra-
vu jedál,“ vysvetlil podstatu 
projektu šéfkuchár.
Dušan Madaj, konateľ spoloč-
nosti, v areáli ktorej sa akcia 

konala na záver dodal: ,,Som 
rád, že nám prialo počasie 
a že účastníci získali nové 
odborné znalosti v grilova-
ní, vrátane nových trendov 
v oblasti gastronómie, tipov 
a trikov z prvej ruky.“

-jč, foto: Dušan Madaj

V  areáli spoločnosti Urbis v  Prievidzi sa uskutočnila 

Grilakadémia live pod  vedením šéfkuchára Lukáša 

Vokrouhlíka známeho aj z televízie. Účastníci si mohli 

na vlastnej koži vyskúšať prípravu pokrmov na grilovanie 

za prítomnosti odborníkov.

Grilovanie trochu inak

Lukáš Vokrouhlík pri praktickej ukážke 
grilovania. 
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Ako uhradiť náklady z poistky

Odpovede Ing. Jozefa Kollára 
z K Finance, s. r. o., na naše 
otázky môžu aj vašu spoloč-
nosť uchrániť pred ekono-
mickým úpadkom, hroziacim 
vtedy, keby by ste mali hradiť 
spôsobenú enviromentálnu 
škodu.

Pan inžinier, množstvo 
spoločností netuší, že sa 
z poistky dajú hradiť nie-
len následky škôd, ktoré 
spôsobia, ale aj náklady 
na preventívne opatrenia. 
Je to tak?
Máte pravdu. Firmy si môžu 
uplatniť náklady na znalca, 
na právne služby, havarijných 
komisárov a tak ďalej. Najjed-
noduchšie je obrátiť sa na nás 
a nechať sa podrobne informo-
vať vyškolenými pracovníkmi.

Na čo všetko sa vzťahuje 
enviromentálna poistka?
Na ovzdušie, vodu, pôdu, ale aj 
chránené biotopy nielen na Slo-
vensku, ale aj európskeho vý-
znamu. Investičné náklady 
do preventívnych opatrení voči 
životnému prostrediu stúpajú 
a v ťažších časoch nepatria me-
dzi priority. Je to pochopitelné, 
ak si treba vybrať medzi udr-

žaním ako-takej ekonomickej 
stability podniku alebo neustá-
lymi fi nančnými investíciami 
do niečoho, čo zatiaľ nikoho 
nepáli. Preto je práve v tomto 
čase naozaj vhodná poistka 
voči spôsobeniu enviromentál-
nej škody. Problematika krytia 
je jasná, je jednoducho a pre-
hľadne defi novaná. Venujeme 
sa jej dlhodobo, máme na ňu 
vyškolených pracovníkov, stačí 
sa obrátiť na nás so základný-
mi požiadavkami.
Všetko vieme dotiahnuť 
za klienta, a uchrániť ho tak 

pred obrovským ekonomickým 
problémom.

Ktorých fi riem sa to naj-
viac týka?
Zaoberajúcich sa odpadmi, 
uskladnovaním nebezpeč-
ných látok, ale napríklad aj 
prepravných spoločností. Je 
ich veľa a navyše stále je veľa 
takých, ktoré ani netušia, aké 
fi nančné výhody im toto pois-
tenie prinesie.

-Linda Košírerová,
foto: archív JK

Nevynakladajte vlastné náklady za enviromentálne škody, spôsobené vašou spoločnosťou. 

Uhraďte si ich jednoducho z poistky.
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Dominikovi Krpelanovi
k 10-tim rokom.

Všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia 
zo srdca prajú rodičia.
„Ľúbime ťa!“

Aďovi Szibillovi
k 24-tým narodeninám.

Všetko najlepšie, zdravie, šťastie, lásku 
a pohodu praje celá rodina a priatelia.

Doominikovi Krpelanovi
k 100-t-timim rrokokomom..

Všetko nnajajlelepšpšieie, vev ľa zdravia a šťastia 
zoo ss drdca prajú rodičia.
„Ľ„Ľ„ úbúbbimmmmeee ťťaa!“

Aďďďďooooooovvii Szibiiiiillllllllllovvii
kkk k 2242424-tt-tt-týmýmmmmm nnnnararrararodoododododoododo eneniinámmmm.

VšVšetetkoko nnajajlelepšie, zddddddddrarrarararr viviviivvie, ššťastie, lááááskskkkskkskks u
a aaaaa popohohhodudud pprarajeje cellllllááá á á á rrrorororororroroddina aa pppriririattateleleleliaia.

INZERCIA

Duchovné zamyslenie: Slovo urobí veľa Blahoželáme

Múdrosť alebo vypočítavosť 
v nás prezradia často naše slo-
vá. Rovnako ich zasahuje to, 
čo vnútorne obsiahlo priestor 
ľudského ducha. Aj preto 
často obchodujeme slovom. 
Zhadzujeme slovom cenu nie-
koho v očiach počúvajúceho 
alebo zvyšujeme cenu toho, 
čo cenu nemá, a tak sa stáva, 
že vzťahy ľudí sú plné falošnej 
ceny. Múdrosť toto nerobí. Je 
zhovievavá a trpezlivo skúma 
vnútro človeka. Ide do hĺbky, 
lebo mnohé je pravdivé až tam, 
na dne ľudskej duše. Rýchle 
súdy sú povrchné a nepravdi-
vé. V kmeni Siuxov si bojov-
níci z pokolenia na pokolenie 
odovzdávajú múdrosti star-
cov, medzi ktorými je i toto 
príslovie: „Nikdy nehovor 
o spolubojovníkovi, kým si 

nešiel niekoľko dní v jeho 
mokasínach.“
Slovo urobí veľa. Môže potešiť, 
rozveseliť, rozplakať i zaraziť, 
ale predovšetkým odkryje ľud-
ského ducha.

Cesta vlakom
Slávna herečka a speváčka 
Wilhelmína Schröderová 
už prekročila svoje najlepšie 
roky. Jedného dňa cestovala 
vlakom z Hamburgu do Frank-
furtu v oddelení prvej triedy. 
Rozhovor v kupé sa krútil 
okolo nej. Jedna z cestujú-
cich povedala, že jej hlas už 
nie je taký sýty a jej herecká 
hviezdička už zhasína. Vraj 
pribrala ako kŕmna hus. Pán, 
čo sedel oproti a počúval túto 
kritiku, pobavene odpovedal: 
„Môžete to povedať osobne 

spievajúcej herečke, lebo sedí 
vedľa vás!“ Tá dáma zbledla 
a jachtala ospravedlnenia jedno 
za druhým. Konečne našla spás-
nu výhovorku: „Madam,“ pove-
dala herečke, „moje hlúpe reči 
zavinil ten novinár z večerníka. 
Človek sa vždy dá ovplyvniť 
jeho jedovatými článkami o di-
vadle. Strašné, taký novinár.“ 
Herečka sa usmiala a odvetila: 
„Nechcete mu to povedať radšej 
sama? Sedí totiž oproti vám.“
Najväčšími chybami proti múd-
rosti sú: nepozornosť v myslení, 
nerozvážnosť v rozhodovaní 
a nerozhodnosť v konaní. Ale 
v čom teda spočíva dokonalá 
múdrosť? V tom, že nikdy ne-
zabúdame na cieľ celého života. 
Takáto múdrosť pomáha robiť 
veci tak, aby sme ich nemuseli 
ľutovať.

Čo je úspech
Veľký španielsky spisovateľ 
Lope de Vega ležal na smrteľ-
nej posteli. Jeho život mu ako 
fi lm prechádzal pred očami. 
Mal veľa úspechov a celý život 
ho ľudia zahŕňali potleskom. 
Žil iba pre úspech – a nemal 
byť na konci takého úspešné-
ho života spokojný? Keď sa 
blížila jeho posledná hodina, 
videl veci odrazu inakšie. Ale 
ošetrujúci lekár mu plný obdi-
vu povedal: „Môžete zomrieť 
šťastný. Svet na vás nezabud-
ne, vojdete do dejín ako veľký 
človek.“ „Pán doktor,“ povedal 
zomierajúci, „teraz už uznávam, 
že pred Bohom je iba ten veľký, 
kto má dobré srdce. Ako rád by 
som teraz dal všetky úspechy 
svojho života za to, aby som 
mohol urobiť o jeden dobrý 
skutok viac.“

-Martin Dado, dekan

Všimol som si, že je zvykom zamieňať si múdrosť s vypočítavosťou. Akoby byť múdrym 

znamenalo byť šikovným vo využívaní či zneužívaní príležitostí. Kým múdrosť je vnútorný 

charakter, akási dispozícia správne objavovať cieľ a voliť si priame a dobré prostriedky, 

vypočítavosť volí ciele podľa chuti bez ohľadu na cestu i dôsledok. Jednoducho povedané, 

vypočítavosť obchoduje i bezočivo kradne.

PREDAJ
  Predám nové zrkadlo. Cena 

dohodou. Tel.: 0904 103 181
  Predám stavebný pozemok 

655m2 v Nitr. Rudne. Tel.0918 
492 056

  Predám digitálny foto-
aparát zn. OLYMPUS. Tel: 
0910 689351

  Predám 3-izb. Byt, 70m2, 
OV, Zapotôčky, 31 500 €, RK 
nie. Tel.: 0908 553 005

  Predám RD, Z. Kostoľany, 3 
+ 1, 1 308m2, 35 000€, RK nie, 
0918 647 142

  Predám Škodu Forman 
r. v. 92 benz/LPG. Dohoda. 
0905 710 179

  Predám malotraktor 2-kole-
sový s pluhom, rotavátor, kosa, 
vyorávač. Tel.: 0902 245 030

  Predám novostavbu bunga-
lov v Hradci. Cena 80 000 €. Tel.: 
0911 245 668

  Predám alebo prenajmem 
garáž s montážnou jamou 
na starom sídlisku pri čističke. 
Bez elektriny. Tel.: 0905 984 545

  Predám počítač s operač-
ným systémom WINDOVS 98 
aj s tlačiarňou HP. Cena doho-
dou. Tel.: 0902 226 079

RÔZNE
  Hľadám prácu na doma. tel. 

0915 416 451
  Výroba nábytku a vstava-

ných skríň na mieru teraz so zľa-
vou 15 % pre slobodných oteckov 
a mamičky! 0908 737 466

  Hľadám prácu ako vyuče-
ný klampiar alebo ako šofér. 
0915 094 858

  Naučím a doučím deti 
od maličkých až po maturantov 
anglický a slovenský jazyk. Tel.: 
0918 103 781.

  Kúpim záhradu s chatkou 
(voda, elektrina) v Prievidzi, 

Handlovej, Lehote pod Vtáčni-
kom, Hlbokom, a okolí. Za prija-
teľnú cenu. Volať po 19.00 hod. 
Tel.: 0944 595 000

  Vymením 3-izbový byt 
v OV, Prievidza – Zapotôčky 
(pôvodný stav, zateplený dom) 
za menší, najradšej na 1. vyvý-
šenom poschodí a logiou, orien-
tovaný južne. Alebo predám. 
Nie RK. Volať po 19. hod. Tel.: 
0944 595 000

  Kúpim dom alebo chatu 
v PD a okolí. Platba v hotovos-
ti, aj vopred. Ponúknite. Tel.: 
0911 245 668,

  Kúpim 1-izbový alebo 
2-izbový byt v Prievidzi alebo 
v blízkom okolí. Platba vopred, 
v hotovosti. Tel.: 0911 245 668

  Práca pre ľudí so ZŤP v PD. 
Tel.: 0904 374 181

  Predám novostavbu bunga-
lov v Hradci. Cena 80 000 €. Tel.: 
0911 245 668

  Kúpim lúpané orechy, hľa-
dám zamestnanie – upratovanie. 
Tel.: 0904 682 191
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Koneč-
ne vy-
k u k l o 

slniečko. To 
mi predzname-

náva, že budem môcť 
tráviť viac času vonku, v prí-
rode. A moje tušenie sa napl-
ní, keď vidím pobalené veci, 
pripravené v aute a panička ma 
poháňa, aby som zaujal svoje 
miesto. Ide sa na chatu! Cesta 
je dlhá, a keď nakoniec zasta-
neme, nedočkavo vyskočím 
z auta a nadýcham sa čerstvé-
ho vzduchu. Najskôr ale treba 
pomôcť vybaľovať veci, a tak 
nelením, a keď je už všetko 
vybalené, pozorne skontro-
lujem, či sme nič nezabudli. 
Hm, hračky sú tu, miska s vo-
dou na svojom stálom mieste, 
granulky pripravené na obed... 
okej, mám všetko. Teraz si už 
môžem začať bezstarostne uží-

vať slniečko a krásnu prírodu. 
Párkrát obehnem okolo chatky, 
či je všetko v poriadku a potom 
sa už rozbehnem na záhradu. 
Svojím štekaním sa zvítam 
so susedmi. „Arčinko, ne-
vyštekuj už!“ zahriakne ma 
panička. „Ja len všetkých upo-
zorňujem, že som tu,“ snažím 
sa vysvetliť, ale keď sa otočím, 
vidím, ako sa už chystá ohník, 
a to môže znamenať len jedno 
– bude sa papať! A tak, aby to 
bolo čo najskôr, rozhodnem 
sa, že pomôžem. Vbehnem 
do drevárničky, vezmem driev-
ko a bežím ho podať paničke. 
„Ďakujem, Arčinko,“ poďaku-
je mi, ale ja už bežím po ďal-
šie. Keď sa to však opakuje 
už po niekoľkýkrát, prestane 
ma to baviť. A tak radšej zo-
beriem drievko, po ktoré sa 
naťahuje panička a utekám 
s ním preč. „Arči, daj to sem!“ 
kričí za mnou. Ja naradostene 
zavrtím chvostíkom a utekám 

pred ňou tak ďaleko, ako sa 
len dá. Chvíľku sa naháňame, 
keď zrazu môj ňufáčik zacíti 
príjemnú vôňu. Nič iné ma už 
nezaujíma. Okamžite pustím 
drievko a idem si ukradnúť 
nejakú dobrôtku. Niet nad gri-
lované mäsko! Pobyt na chate 
si neuveriteľne užívam. Veď 
kde inde môžem celý deň behať 
vonku a vychutnávať si slnieč-

ko a prírodu. Som tu taký šťast-
ný. Dúfam, že každý letný, sl-
nečný víkend strávim v takejto 
pohode.

Obecný úrad Nitrianske Pravno pripravuje pre všetkých 

obyvateľov širokého aj blízkeho okolia tradičný Pravniansky 

jarmok. O viac informácií sme požiadali Zdenku Žillovú, 

referentku kultúry pri OcÚ v Nitrianskom Pravne.

Pozvánka: 
Pravniansky jarmok

Kedy a kde sa uskutoční jarmok?
Všetkých návštevníkov radi privítame v sobotu 23. júna na ná-
mestí v Nitrianskom Pravne. Otvorenie jarmoku je naplánované 
na 10.00 hod.

Na čo všetko sa môžu tešiť návštevníci?
Bude pripravená tzv. ulička remesiel, stánky s občerstvením, veľká 
jarmočná tombola a bohatý kultúrny program.

Akí interpreti vystúpia v rámci kultúrneho programu?
Divákom sa predstaví hudobno-tanečný krúžok z materskej školy, 
spolok dychovej hudby Pravňanka, kapela Tuláci, bubnová show. 
Hlavnými hosťami bude kapela Kmeťoband a fi nalistka česko-
-slovenskej Superstar Dominika Mirgová.

Máte pripravené aj nejaké atrakcie pre deti a mládež?
Samozrejme, býva u nás už zvykom, že súčasťou každoročného 
jarmoku je aj malý lunapark s kolotočmi.

Na záver každého dobrého jarmoku býva aj zábava.
Áno, od 20.00 hod. to spoločne roztočíme priamo na námestí 
na spoločenskej zábave.

-Jozef Fábrik, foto: archív
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Vymaľuj si plachetnicu!

Vymaľuj si potápača a pomôž mu nájsť cestu k pokladu!
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Už po dvadsiatykrát vycesto-
vali športovci z Prievidzkého 
okresu do talianskeho družob-
ného mestečka Luserna San 
Giovanni. Tam sa zúčastnili 
na tridsiatom prvom roční-
ku Dní športu. Náš región už 
tradične zastupovali gymnasti 
z Elánu Prievidza, volejba-
listky do 18 rokov, hádzanári 
z Bojníc a taktiež mužskí vo-
lejbaloví veteráni. Prievidzskú 
delegáciu dopĺňali viceprimá-
tor mesta Ľuboš Maxina, pred-
seda komisie športu Branislav 
Bucák a šéf mestskej polície 
Ľubomír Pomajbo.

Volejbalistky bojovali
„Volejbalistky v rámci svoj-
ho programu odohrali štyri 
stretnutia. Hrali sme v dosť 
oklieštenej zostave, viacerým 
dievčatám nedovolili vyces-
tovať študijné povinnosti. 
Dievčatá však podali bojovný 
výkon a môžem vyzdvihnúť 

hru Martiny Mikloškovej. 
Všetky svoje stretnutia sme 
síce prehrali, ale pri takomto 
podujatí ako sú Dni športu, 
nejde ani tak o výsledok ako 
o prezentáciu volejbalu a špor-
tu celkovo,“ povedal k vystú-
peniu mladých volejbalistiek 
tréner Richard Fodor, ktorý má 
veľkú zásluhu na neustále sa 
rozvíjajúcich vzťahoch medzi 
partnerskými mestami.

Hádzanári opäť víťazne
Bojnickí hádzanári pri svo-
jej deviatej účasti získali 
ôsme prvenstvo na turnaji. 
„Odohrali sme tri stretnutia 
a zo všetkých sme vyšli ako 
víťazi. Talianski hádzanári 
praktizujú odlišný štýl hry, 
je omnoho dynamickejší 
a temperamentnejší. Pre naše 
družstvo starších žiakov bol 
tento turnaj vhodnou prípra-
vou pred blížiacimi sa maj-
strovstvami Slovenska, kto-

ré odohráme v polovici júna 
v Prešove,“ prezradil Martin 
Kočner, tréner bojnických 
hádzanárov.

Volejbaloví veteráni
Volejbalový klub Prievidza za-
stupovalo družstvo veteránov, 
ktoré v exhibičnom zápase 
porazili talianskych súperov 
hladko 3:0 na sety. „Chceli 
sme tento rok pripraviť pôdu 
pre našu budúcoročnú účasť, 
keď by sme okrem veteránov 
chceli vycestovať aj s druž-
stvom mladších žiakov nášho 
klubu. Zvažuje sa aj účasť tímu 
mužov, ktorý by bol taktiež 
spestrením tohto festivalu 
športu,“ zhrnul člen družstva 
veteránov Peter Štepánek.

Šport je súčasťou života
„Snažíme sa našu spoluprácu 
s Talianmi rozšíriť aj o ďalšie 
športy, aby v ďalších rokoch 
mohlo čo najviac mladých 

ľudí, ktorí sú našou budúcnos-
ťou, vycestovať do mestečka 
ležiaceho v blízkosti Turína. 
Okrem získania nových skú-
seností tak môžu spoznať no-
vých ľudí, kultúru či krajinu. 
Pre Talianov je šport dôle-
žitou súčasťou života, čo je 

cítiť vo veľkých mestách, ale 
aj v menších mestečkách. Je 
na nás, aby sme hľadali ďal-
šie možnosti, aby aj v Prie-
vidzi mala športujúca mládež 
v rámci možností čo najlepšie 
podmienky na svoju realizá-
ciu,“ dodal na záver predseda 

komisie športu pri Mestskom 
zastupiteľstve v Prievidzi 
a člen družobnej delegácie 
Branislav Bucák.

-Jozef Fábrik, 
foto: Michaela Protušová

Talianske mestečko Luserna San Giovanni po roku opäť privítalo zástupcov a športovcov 

z partnerského mesta Prievidza.

Oslavy športu v talianskom družobnom meste

Športová škola karate Prievidza 
pri Centre voľného času Spek-
trum vyslala do vzdialených 
Košíc tri družstvá, aby súťažili 
v kategóriách kata. Celkovo 
sa na súťaži prezentovalo 115 
tímov z 29 klubov Slovenska. 
Najväčší úspech zaznamenalo 
družstvo dorasteniek (12 – 14 
rokov), tvorené Nikoletou Me-
rašickou, hosťujúcou Ľudmilou 
Bačíkovou a Emou Brázdovou. 
V napínavom fi nále si poradilio 
s mladými Trenčankami v po-
mere 3:2. Družstvo chlapcov 
(5 – 8 ročných) v zložení: čer-
stvý majster SR v kata Samuel 
Dušička, Boris Ivanko a nová-
čik Lukáš Loch podľahlo až 
vo fi nále chlapcom z „A“ tímu 
Bánoviec n./Bebr., a obsadi-
lo tak konečné druhé miesto. 
Družstvo dievčat (5 – 8 roč-
ných), ktoré nastúpilo v zostave 
Romana Oboňová, Romana 

Árvová a začiatočníčka Simo-
na Franková, získalo bronzové 
medaily, keď v súboji o tretie 
miesto porazilo rovesníčky 
z Topoľčian.
„Som veľmi šťastná, že sa kaž-
dému nášmu družstvu podarilo 
získať medaily a krásny pohár, 
a to aj napriek tomu, že v kaž-
dom tíme sa nachádzal nejaký 
začiatočník. Simona Franková 
a Lukáš Loch trénujú karate 
len od septembra. Najväčšiu 
radosť mám z výkonu druž-
stva dorasteniek, ich fi nále 
som sledovala so zatajeným 
dychom. Nie každý karate klub 
sa môže popýšiť rovno troma 
skvelými pretekárkami v kata 
v tejto vekovej kategórii,“ po-
vedala trénerka ŠŠK Prievidza 
Dušana Čierna.

-D. Č., foto: archív klubu

Tri tímy zo Športovej školy karate Prievidza sa predstavili 

v  Košiciach na  majstrovstvách Slovenska družstiev, 

organizovaných Slovenským zväzom karate. Z majstrovskej 

súťaže si priniesli kompletnú medailovú zbierku a v konečnom 

hodnotení klubov sa ŠKK umiestnil na deviatej priečke.

Tri medaily

„Po náročnej príprave 
na majstrovstvá Sloven-
ska v karate som spokojný 
s výsledkami našich prete-
károv. Najúspešnejší borci 
sú príkladom a inšpiráciou 
pre ostatných, že tvrdý tré-
ning a príprava prinesú za-
slúženú odmenu,“ povedal 
tréner FKŠ Prievidza Miro-
slav Šenk. Najúspešnejším 
prievidzským karatistom sa 
stal so štyrmi zlatými me-
dailami Adrián Záborský. 

Cenné kovy si z Martina pri-
viezlo aj ďalších jedenásť 
členov FKŠ Prievidza.

Umiestnenie karatistov 
FKŠ Prievidza:
Adrián Záborský – 4 x 1. 
miesto. Kristína Huová – 2 
x 1. miesto, 2. miesto. Lucia 
Hromadová – 4 x 2. miesto. 
Barbora Novotná – 1. 
miesto a 2. miesto. Domini-
ka Šalamonová – 3. miesto. 
Lukáš Martiš – 2. miesto. 

Marek Pavlák – 2. miesto 
a 3. miesto. Matej Hatvá-
nyi – 2. miesto. Lukrécia 
Lachká – 1. miesto a 2. 
miesto. Patrik Presselé-
nyi – 3. miesto. Veronika 
Martišová – 1. miesto. He-
lena Švecová – 3. miesto. 
Tím dorasteniek – 1. miesto.

Štvorica pretekárov Lukrécia 
Lachká, Kristína Detková, 
Adrián Záborský a Marek 
Pavlák sa navyše stali aj ví-
ťazmi Slovenského pohára.

-Jozef Fábrik, foto: M. Š.

V Martine sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska seniorov 

a mládeže organizované Slovenskou federáciou karate. 

Veľkou medailovou žatvou sa skončil tento turnaj 

pre pretekárov Karate klubu FKŠ Prievidza, keď si domov 

priniesli desať titulov majstra Slovenska, deväť strieborných 

a päť bronzových medailí.

Desať titulov pre karate klub FKŠ

Už štyridsiate deviate stretnu-
tie čitateľov časopisu Krásy 
Slovenska sa konalo tento raz 
na Kľaku. Podujatie organi-
zovala regionálna rada klubu 
slovenských turistov Prie-
vidza, obecný úrad v Kľačne 
a redakcia časopisu Krásy Slo-
venska. Za krásneho slnečného 
počasia si cestu na vrchol na-
šlo vyše dvetisíc turistických 
nadšencov. „Počet účastníkov 
sme prestali počítať pri dvoch 
tisícoch. Hore na Kľaku taktiež 
prebehlo odovzdanie štafety 
tohto stretnutia. Po Prievidzi 

si ju prevzali Topoľčany, ktoré 
zorganizujú jubilejný päťdesia-
ty ročník. Stretnutie sa v roku 
2013 uskutoční v pohorí Tríbeč 
na Michalovom vrchu,“ pove-
dal člen organizačného výbo-
ru Milan Lomnický. O dobrú 
náladu všetkých účastníkov 
vo Fačkovskom sedle sa sta-
rala folklórna skupina Bu-
kovec z Diviak nad Nitricou 
a program na vrchole spestril 
svojím vystúpením fujarista.

-Jozef Fábrik, foto: M. L.

Čitatelia a fanúšikovia časopisu Krásy Slovenska sa tento rok 

stretli na vrchole Kľaku (1 352 m n. m.) v pohorí Malá Fatra. 

Veľký záujem turistov o toto podujatie tiež podčiarkuje 

nový rekord počtu zúčastnených na tejto akcii.

Stretnutie turistov na Kľaku

Volejbalové tímy dievčat a veteránov Prievidze.

Stretnutie nadšencov turistiky na Kľaku.

Trénerka Dušana Čierna so svojimi zverencami.

Výprava karatistov FKŠ Prievidza na turnaji v Martine.
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ŠK Kickbox Idranyi Prievidza 
sa môže hrdiť svojou dvad-
saťtriročnou históriou. Počas 
týchto rokov jeho zástupcovia 
získali stovky ocenení na do-
mácej, ale aj medzinárodnej 
scéne. Klub je registrovaný 
ako člen Slovenského zvä-
zu kickboxu, ktorý združuje 
cez štyridsať slovenských 
klubov. Prievidzskému klu-
bu dlhé roky šéfoval Ladislav 
Idranyi st., od ktorého pre-
vzal vedenie jeho syn Vla-
dimír Idranyi, viacnásobný 
majster Slovenska, medai-

lista z majstrovstiev Európy, 
sveta či svetových pohárov. 
A aktuálne aj držiteľ opasku 
pre šampióna Európy a sveta 
v low-kicku organizácie 
WKA.

Gala night v Žiline
Na marcovej Gala night 
kickboxing v Žiline sa 
predstavil Vladimír Idra-
nyi. Svojho súpera, doteraz 
na území Slovenska a Čiech 
nezdolaného Rakúšana Da-
vida Keclika porazil 3:0 
na body. „Po prvom taktic-

kom kole z oboch strán sa 
súboj poriadne rozbehol až 
v druhom kole. Podaril sa mi 
ťažký zadný úder na bradu, 
keď súper zostal otrasený a asi 
aj dosť prekvapený. Od toh-
to momentu sa protivník už 
nepúšťal do otvoreného boja 
a súboj som takticky doviedol 
do víťazného konca,“ povedal 
k zápasu.

Novodobí gladiátori
Prievidzskí borci sa pravidel-
ne zúčastňujú na profesionál-
nej K1 Empress lige, v ktorej 

si najúspešnejší bojovníci 
rozdelia fi nančné prémie a tí 
najlepší získajú titul profesi-
onálneho majstra Slovenska 
v štýle K1 podľa pravidiel 
WAKO PRO. Na májovom 
kole v Poprade sa predstavili 
štyria Prievidžania. V súbo-
joch K1 Martin Pánis porazil 
svojho súpera technickým 
k. o. v 1. kole, Juraj Šu-
ňal vyhral RSC v 2. kole, 
Vladimír Idranyi zvíťazil 
technickým k. o. v 3. kole. 
V kategórii MMA bojoval 
Marián Paroha, ale svoj zá-
pas prehral na body. Taktiež 
v máji boli do Viedne po-
zvaní na Figh Night Martin 
Pánis a Vladimír Idranyi. 
Obaja si počínali úspešne, 
keď prvý menovaný vyhral 
na body a druhý porazil 
k. o. v 3. kole domáceho maj-
stra sveta WAKO.

Profíci v Prievidzi
Projekt Empress ligy je na ten-
to rok naplánovaný na 4. kolá 
a záverečný fi nálový gala 
večer. V sobotu 30. júna sa 
v prievidzskej City aréne 
uskutoční štvrté kolo tejto 
ligy a zúčastnia sa na ňom 
aj niekoľkí borci z klubu ŠK 
Kickbox Idranyi. Na progra-
me je desať súbojov v štýle K1 

a MMA a fanúšikovia kickbo-
xu sa môžu tešiť na kvalitné 
súboje. Finálový gala večer sa 
uskutoční v septembri v Bra-
tislave ako súčasť programu 
počas WAKO majstrovstiev 
sveta v kickboxe junio-
rov a kadetov vo všetkých 
disciplínach.

-Jozef Fábrik, foto: archív klubu

Bojovníci ŠK Kickbox Idranyi Prievidza šíria dobré meno svojho klubu. V poslednej dobe 

sa zúčastnili na niekoľkých podujatiach, z ktorých sa domov nevracali s prázdnymi rukami. 

Momentálne prievidzskí borci ladia formu na blížiace sa majstrovstvá Slovenska, ktoré privíta 

v polovici júna Bardejov. Poslednú júnovú sobotu sa Prievidza môže tešiť na kickboxový 

sviatok. V miestnej City arene sa uskutoční štvrté kolo profesionálnej K1 Empress ligy.

Kickboxeri v úspešnom ťažení

FSC Prievidza bol povere-
ný Slovenským futsalovým 
zväzom organizáciou záve-
rečného turnaja Slovenského 
pohára vo futsale. Kvarteto 
semifi nalistov okrem Prie-
vidžanov doplnili družstvá 
FK Prešov, Gurmáni Bra-
tislava a Slov-Matic Fofo 
Bratislava – niekoľko ná-
sobný majster Slovenska 
a účastník futsalovej Ligy 
majstrov. Tento tím v podsta-
te tvorí slovenskú futsalovú 
reprezentáciu.

Semifi nálové boje
V prvom semifi nále sa stretli 
domáci FSC Prievidza a Gur-
máni Bratislava. Vo vyrov-
nanom stretnutí mali mierne 
navrch hostia a po výsledku 
2:3 (1:1) odsunuli Prievidža-
nov do boja o tretie miesto. 
Za FSC skórovali Patrik Ke-
lemen a Marek Madarász. 
„Náš tím prešiel výraznou 
hráčskou obmenou a niektorí 

chlapci sa stretli na ihrisku 
prvýkrát v súťažnom zápase. 
Prvý polčas sme hrali dobre, 
pokiaľ sme dodržiavali zvo-
lenú taktiku. V závere sme 
už odchádzali aj kondične 
a na prípadný zvrat nám už 
nezostali sily,“ povedal k zá-
pasu asistent trénera FSC 
Miroslav Janek.
Druhé semifi nále medzi 
Slov-Matic Fofo Bratatislava 
a FK Prešov predstavovalo 
hru mačky s myšou. Polčaso-
vých 10:0 hovorí jasne o prie-
behu hry. V druhom dejstve 
sa tempo hry už zvoľnilo 
a skóre sa zastavilo na ko-
nečných 18:4 pre Bratislavu.

Súboj o bronz
V zápase o tretie miesto na-
stúpil FSC Prievidza proti 
FK Prešov. Po opatrnom 
úvode sa hostia ujali vede-
nia, za domácich vyrovná-
val kapitán Pavol Kolodzej. 
Súper však kontroval dvomi 

presnými zásahmi a na ta-
buli svietilo skóre 1:3. Po-
tom však prišli veľké chvíle 
Mareka Madarásza, ktorý 
v rozmedzí piatich minút do-
siahol čistý hetrik. Domáci 
tak šli do šatní za stavu 4:3. 
Hneď po zmene strán však 
udreli hostia a vyrovnali. 
Ešte poslednýkrát dostal FSC 
do vedenia Pavol Kolodzej, 
prišla však šesťgólová smršť 
Prešovčanov a o výsledku 

zápasu bolo prakticky roz-
hodnuté. V samom závere 
skóre upravil Pavol Kolodzej 
a uzavrel výsledok na ko-
nečných 6:10. „Tento zápas 
by som rozdelil na dve fázy, 
v prvom polčase sme hrali 
poctivý futsal a darilo sa nám 
vytvárať si strelecké príleži-
tosti. V druhom dejstve sme 
odišli takticky, keď chalani 
svojou nedisciplinovanos-
ťou neudržali súpera na diš-

tanc od našej bránky. Štvrté 
miesto je reálnym odrazom 
našich možností. Pre nás bol 
úspech už samotný postup 
na fi nálový turnaj,“ povedal 
Dalibor Franko, tréner FSC 
Prievidza.

Víťazný Slov-Matic
Finálový súboj zaobstarali 
dva bratislavské tímy. Slov-
-Matic obhájil bez problémov 
víťazstvo v Slovenskom po-

hári po výsledku 9:3 a do-
kázal, že momentálne nemá 
na slovenských palubovkách 
konkurenciu.

Slovo organizátora
V prievidzskej City aréne sa 
odohrali štyri kvalitné fut-
salové zápasy, ktoré však 
prebiehali pred riedko obsa-
deným hľadiskom. „Trochu 
sme sklamaní diváckou účas-
ťou. Rozdali sme vstupenky 
aj do škôl, aby sme vzbudili 
záujem o futsal u detí a mlá-
deže. V náš neprospech tiež 
hralo, že sa v rovnakom čase 
ako medailové zápasy konalo 
na okolí ďalších päť športo-
vých podujatí, ale kto chcel, 
ten si cestu do City arény 
našiel. Po úspešnom zorga-
nizovaní fi nálového turnaja 
sme predložili Slovenskému 
futsalovému zväzu náš záujem 
zorganizovať v blízkej budúc-
nosti kvalifi kačné stretnutie 
našej futsalovej reprezentá-
cie,“ prezradil na záver za or-
ganizátorov Dalibor Franko.

-Jozef Fábrik, foto: autor

V  prievidzskej City aréne sa odohral fi nálový turnaj 

Slovenského pohára vo futsale. Prievidžania aj napriek 

veľkej snahe a bojovnosti obsadili konečnú štvrtú priečku.

Futsalisti FSC Prievidza štvrtí v Slovenskom pohári

Družstvo FSC Prievidza, horný rad zľava: masér Július Pánis, Marek Madarász, Patrik Kelemen, Stanislav Gendiar, Jozef 
Čampiš, Ladislav Trnka, Matúš Sobota, Pavol Kolodzej, tréner Dalibor Franko. Dolný rad zľava: vedúci mužstva Miroslav 
Mašan, Miroslav Šaray, Roman Mihalička, Martin Svitek, Lukáš Hrehuš, Michal Kalaba, asistent trénera Miroslav Janek
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V. Idranyi (vľavo) počas súboja v ringu.
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Športový servis

V. liga Sever
28. kolo: Trenč. Teplice – 

FC Baník Horná Nitra 2:3 

(1:1)

Zásluhou oboch súperov sa 

odohral jeden z najkrajších 

zápasov sezóny. O svojom 

víťazstve baníci rozhodli až 

v závere stretnutia.

Góly HN: Uríček, Bublák, 

Belák.

29. kolo: FC Baník Horná 

Nitra – Stará Turá 8:0 (4:0)

V poslednom domácom zá-

pase tejto sezóny baníci roz-

drvili svojho súpera a s do-

mácim publikom sa rozlúčili 

vysokým víťazstvom.

Góly HN: Pastva 3, Pekár, 

Bublák, Frimmel, Krško, 

Kamdem.

Tabuľka po 29. kole: 1. 

FC Baník HN 69 b, 2. Malá 

Čausa 58 b, 3. Šimonovany 

53 b, 4. Zem. Kostoľany 52 

b, 5. Trenč. Teplice 51 b, 6. 

Podolie 47 b, 7. Veľ. Uherce 

43 b, 8. Kamenec 41 b, 9. 

Stará Turá 38 b, 10. Ľuborča 

37 b, 11. Cigeľ 35 b, 12. Hor. 

Poruba 35 b, 13. Ladce 33 b, 

14. Ilava 25 b, 15. Čachtice 20 

b, 16. Tuchyňa 13 b.

CK Pravenec a CyS Žilina 

dňa 17. júna organizujú 

Slovenský pohár mládeže 

v cestnej cyklistike. Štart 

pretekov bude o 9.00 hod. 

pred Kultúrnym domom 

v Tužine. Súťaž bude pre-

biehať na verejnej komu-

nikácii, preto usporiadatelia 

žiadajú všetkých vodičov 

motorových vozidiel o zvý-

šenú pozornosť a trpezlivosť 

v cestnej premávke.

21. ročník NONSTOP bas-

ketbalu medzi Nedožersko-

-brezanskými amatérmi a 

tímom PD basketu odštartu-

je v sobotu 30. júna o 10.00 

hod. na ihrisku ZŠ v Nedože-

roch – Brezanoch. V prípade 

nepriaznivého počasia sa 

hrá v telocvični ZŠ. 

Dvadsaťšesťročný hokejo-
vý obranca Andrej Sekera je 
odchovancom prievidzského 
hokeja. Cez juniorský tím 
Dukly Trenčín sa dostal do zá-
moria, kde si ho v roku 2004 
vo vstupnom drafte NHL vy-
bralo družstvo Buffalo Sabres. 
V NHL debutoval v decembri 
2006 a v súčasnosti má stabilné 
miesto v drese „šablí“. Tento 
rok sa zúčastnil na svojich 
tretích majstrovstvách sveta 
a stal sa najproduktívnejším 
hráčom slovenského výberu. 
Domov si priniesol striebornú 
medailu a bol vyhlásený za jed-
ného z trojice najlepších hráčov 
Slovenska na šampionáte.

Beseda v škole
Od strieborného úspechu na-
šej reprezentácie už prešlo 
niekoľko týždňov a Andrej 
Sekera za ten čas absolvoval 
mnoho akcií. Na Deň detí 
zavítal do telocvične na III. 
ZŠ S. Chalupku v Prievidzi, 

kde na neho čakalo približne 
štyristo zvedavých žiakov. 
Andrej trpezlivo odpovedal 
na ich otázky a najväčšiu 
odozvu mala jeho odpoveď, 
že je momentálne nezadaný 
a bez priateľky. Nasledova-
lo rozdávanie podpisových 
kariet a nekonečné fotogra-
fovanie. Nik z prítomných 
si nechcel nechať ujsť prí-
ležitosť siahnuť si na strie-
bornú medailu či dotknúť sa 
vicemajstra sveta.

Na olympijskej pôde
Predseda Olympijského klubu 
Prievidza Vladimír Revický 
spolu s ďalšími členmi klu-
bu privítal Andreja Sekeru 
na pôde svojej organizácie. 
Ako úspešný reprezentant 
a účastník olympijských hier 
2010 v kanadskom Vancou-
veri sa podpísal do pamätnej 
knihy určenej pre olympio-
nikov pochádzajúcich z Prie-
vidzského okresu. Taktiež bol 

ocenený za príkladnú repre-
zentáciu a šírenie myšlienok 
olympionizmu.

Cena mesta
V obradnej sieni Mestského 
domu v Prievidzi, za účasti 
pozvaných hostí a poslancov 
mestského zastupiteľstva, sa 
uskutočnil slávnostný akt 
odovzdania Ceny mesta. 
Primátorka Prievidze Kata-
rína Macháčková vyzdvihla 
športový, ale aj spoločenský 
úspech dosiahnutý Andrejom 
Sekerom a slovenským ho-

kejovým tímom. „Túto cenu 
vám udeľujem za príkladnú 
propagáciu a šírenie dobrého 
mena Prievidze a taktiež za do-
siahnutie skvelého úspechu 
v podobe striebornej medaily 
na majstrovstvách sveta. Som 
rada, že ste aj popri tomto vy-
nikajúcom triumfe zostali 
skromným človekom, ktorý 
je príkladom aj pre našich mla-
dých športovcov,“ povedala 
vo svojom príhovore. Násled-
ne sa Andrej Sekera zapísal 
do Pamätnej knihy mesta ako 
jej 74. osobnosť.

Autogramiáda
Nabité popoludnie Andrej 
Sekera zakončil na Námestí 
slobody. Pri príležitosti Dňa 
detí sa tu konali rôzne špor-
tové aktivity. Stovky detí, ale 
aj dospelých privítali možnosť 
vidieť úspešného hokejistu. 
O Andrejovej popularite sved-
čí dlhý rad záujemcov o jeho 
podpis či možnosť sa s ním 
odfotografovať.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Držiteľ striebornej medaily z posledných majstrovstiev 

sveta v hokeji je na roztrhanie. Od zisku cenného kovu 

vo  fínskych Helsinkách strieda jednu spoločenskú či 

športovú akciu za druhou. Na Deň detí stihol absolvovať 

besedu so žiakmi základnej školy, zápis do pamätnej knihy 

na pôde Olympijského klubu Prievidza, prevzatie Ceny mesta 

v mestskom dome a autogramiádu na Námestí slobody.

Náročný program hokejistu Andreja Sekeru

Po dlhej a náročnej se-
zóne na klubovej úrovni 
prišlo krásne a nečakané 
vyvrcholenie v národnom 
tíme, pravda?
V NHL sa nám tento rok s Buf-
falom moc nedarilo a nespra-
vili sme play-off. Tak som si 
išiel napraviť hokejovú chuť 
na majstrovstvá sveta a som 
veľmi rád, že som si mohol 
vychutnať náš trochu nečakaný 
úspech.

O  medaile sa vám 
pred turnajom asi ani ne-
snívalo. Aký je to pocit mať 
ju teraz zavesenú na krku?
Je to naozaj úžasný pocit, naj-
mä keď zo začiatku tomu veril 
ozaj iba málokto. Ale potom 

sme sa chytili nielen psychicky, 
ale aj fyzicky a dokázali sme 
uhrať dobré výsledky. Skon-
čili sme až vo fi nále, čo bude 
pre mňa celoživotný zážitok.

Po  prehratom finále 
s Ruskom určite zavládlo 
sklamanie. Titul bol doslova 
na dosah.
Určite ma fi nálová prehra 
mrzela, ale po niekoľkých 
minútach prišlo uvedomenie 
si, že sme druhí na svete. Skla-
manie po chvíli vystriedala 
eufória a s chalanmi sme si to 
poriadne užívali.

Aké máte plány na leto? 
Chystáte sa niekam 
na dovolenku?

Od polovice júna začnem let-
nú prípravu pod dohľadom 
kondičného trénera Romana 
Švantnera v Banskej Bystrici 
tak ako posledné dva roky. 
Termín na dovolenku mám 
stanovený na koniec júla, ale 

ešte nie som rozhodnutý, kde 
ju strávim.

Ako vnímate a  čo 
pre  vás znamená zís-
kanie Ceny mesta 
Prievidza?

Je to veľká pocta, ale je pek-
né gesto od mesta pre špor-
tovcov, ktorí niečo dokázali 
vo svojom odvetví, že si ich 
mesto váži a uvedomuje si, 
že šíria dobré meno nášho 
regiónu. A ja som poctený, 
že som rozšíril počet ocene-
ných občanov.

A ešte otázka pre mla-
dých alebo začínajúcich 
športovcov. Čo musia 
urobiť, aby to v športovej 
kariére dotiahli aspoň tak 
ďaleko ako vy?
Je to veľa driny a odrieka-
nia, netreba sedieť doma, ale 
makať vonku alebo na klzis-
ku. Treba byť vytrvalý a ísť 
za svojím cieľom a skôr či 
neskôr sa úspech dostaví.

-Jozef Fábrik, foto: autor

V olympijskom klube si našiel Andrej Sekera niekoľko minút čas 

vo svojom nabitom programe a poskytol nám krátky rozhovor, 

v ktorom sme sa vrátili ešte k nedávnym majstrovstvám sveta 

v hokeji, ale tiež k jeho súčasnému programu.

Na konci dlhej sezóny si vychutnal úspech

Andrej Sekera v obklopení žiakov ZŠ S. Chalupku.

Cenu mesta prevzal A. Sekera z rúk primátorky Prievidze K. Macháčkovej.

Futbal
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Vylúštenie krížovky posielajte na koreš-
pondenčnom lístku s nalepeným kupónom 
do 6. 7. 2012 na adresu redakcie: 
14 press, spol. s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 
Prievidza. Fitness studio, Š. Závodníka 18, 
Prievidza, venuje jednému výhercovi mesač-
nú permanentku do fi tness studia v hodnote 
22 €.

Výhercom krížovky z č. 10 sa stal Daniel 
Nemec, Prievidza. Gratulujeme!

Ceny si môžu prevziať v redakcii na Ulici G. 
Švéniho 8 v Prievidzi oproti Okresnému súdu 
v budove bývalej okresnej vojenskej správy
na 1. poschodí.

6. júla 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 
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