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Nová posila 
v Prievidzi
Prvým hráčom s podpísanou zmluvou 
na extraligovú sezónu 2012/2013 sa stal 
Milan Žiak. Po šesťročnom pôsobení 
v drese Nitry sa rozhodol pre zmenu.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 3

Parkovné 
cez SMS
Hlavným benefi tom takejto úhrady je 
zvýhodnená cena za parkovanie počas prvej 
hodiny, ktorá stojí motoristov 30 centov. 

SPRAVODAJSTVO – STRANA 2

Dlžníci 
platia
Začiatkom tohto roku zverejnilo mesto 
zoznam daňových dlžníkov. Aktivita 
priniesla úspech. Po zverejnení získalo 
mesto z nedoplatkov viac ako 32-tisíc eur.

KULTÚRA – STRANA 6

Projekty 
Romana Turcela
Veľkým projektom, ktorý začal ešte dávno 
predtým a stále pokračuje, je Podajme si 
ruky a v súčasnosti sa k týmto aktivitám 
pridružil i projekt na záchranu kina Baník.
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Parkovanie 
dlhodobých návštev
Dlhodobé návštevy v meste Prievidza môžu požiadať o re-
zidentskú kartu – návšteva (ďalej len RK-N).Cena tejto 
karty bude vo výške 6 eur s DPH. Tento druh parkovacích 
kariet si bude možné zakúpiť v Turisticko-informačnej 
kancelárii na Námestí slobody. RK-N môže byť vydaná 
iba obyvateľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľovi) s tr-
valým pobytom v centrálnej mestskej parkovacej zóne. 
Systém rezidenstkých kariet pre návštevy je spustený 
od 1. augusta. Platnosť RK-N bude 7 dní. Právo držiteľa 
RK-N je obmedzené na dobu platnosti karty a po uply-
nutí tejto doby nebude držiteľ naďalej oprávnený kartu 
používať. RK-N môže byťvydaná za jeden kalendárny 
rok maximálne 4-krát na bytovú jednotku, resp. 4-krát 
pre to isté evidenčné číslo vozidla. Konkrétne podmienky 
pre vydanie rezidenstkej karty – návšteva nájdete na www.
parkovanieprievidza.sk.

Voda opäť tečie
Na Námestí slobody v centre mesta sa obyvatelia i náv-
števníci môžu osviežiť pri fontánke s pitnou vodou. Te-
čúca voda bude k dispozícii na osvieženie počas celého 
leta. Fontánka v časti pred mestským úradom už bola 
v minulosti k dispozícii, ale neskôr sa stala nefunkč-
nou. Teraz znova funguje a je príjemným osviežením 
v horúcich dňoch. 

V opravách pokračujú
Mesto Prievidza postupne rekonštruuje cestné komunikácie 
zničené po zimných mesiacoch. V jarných mesiacoch sa 
uskutočnila plošná kontrola a monitorovanie stavu mest-
ských komunikácií, kde stanovili prioritu a rozsah opráv 
jednotlivých mestských komunikácií. „Problém zničených 
ciest považujeme za jeden z najväčších problémov nášho 
mesta,“ povedal hovorca mesta. Zlá kvalita povrchu 
vozoviek bola zapríčinená okrem iného aj dlhoročným 
podhodnotením rekonštrukcie ciest v meste. Okrem asfal-
tovania výtlkov na cestách dôjde v najbližších týždňoch 
k výmene asfaltového povrchu na Cesta Vl. Clementisa 
a Andreja Kmeťa. Treťou cestou, na ktorej bol vymenený 
asfaltový povrch je Ulica M. Falešníka. Výšku fi nančných 
prostriedkov preinvestovaných na opravu ciest bude možné 
presne vyčísliť až po ukončení prác. V rozpočte na rok 
2012 je však na údržbu ciest vyčlenená fi nančná čiastka 
vo výške 90-tisíc eur.

Podozrivá zbierka
Všetkých obyvateľov upozorňujeme na podozrivú ak-
tivitu, ktorá sa vydáva za zbierku pre hluchonemých 
dobrovoľníkov Spolku pre hluchonemých. Odporúčame 
túto podozrivú aktivitu fi nančne nepodporovať. Mest-
ská polícia v Prievidzi zaznamenala v týchto dňoch 
podozrivých ľudí cudzej národnosti. Tí na verejných 
priestranstvách, napríklad pred obchodným domom 
Prior, prijímali od okoloidúcich ľudí fi nančné príspevky. 
Zámienkou pre nadviazanie rozhovoru bolo podpisova-
nie hárkov. Hárky boli označené logami organizácií ako 
OSN, UNICEF alebo Červený kríž. Podľa dostupných 
informácií sa tieto osoby predstavovali ako hluchonemí 
dobrovoľníci rumunskej národnosti. Všetkým obyvate-
ľom odporúčame túto aktivitu fi nančne nepodporovať. 
Vyzývame tiež obyvateľov, aby akýkoľvek kontakt s po-
dozrivou zbierkou preventívne ohlásili na čísle mestskej 
polície 159. Od aktivity sa na svojej internetovej stránke 
dištancuje aj organizácia UNICEF. Upozorňuje na to, 
že jej dobrovoľníci, ktorí vykonávajú verejné zbierky, 
musia byť označení na viditeľnom mieste a musia mať 
zabezpečenú pokladničku na fi nančné dary.

-vrb

krátke správykrátke správy

Začiatkom roka 2012 mesto 
Prievidza zverejnilo v súlade 
s § 52 zákona č. 563/2009 Z. 
z. o správe daní (daňový po-
riadok) a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznamy daňo-
vých dlžníkov podľa stavu 
k 31. 12. 2011. Zoznamy 
mohli byť podľa zákona uve-
rejnené počas prvého polroka 
2012, po tomto dátume boli 
zoznamy dlžníkov stiahnuté.
„Po zverejnení zoznamu da-
ňových dlžníkov boli v obdo-
bí od 7. marca do ich stiah-
nutia zaplatené nedoplatky 
na dani z nehnuteľnosti 
a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady vo výške 32 243 eur,“ 

zhodnotila dopad tohto opat-
renia Katarína Macháčková, 
primátorka Prievidze.
Je potrebné pripomenúť fakt, 
že niektorí dlžníci splatili 
svoje podlžnosti voči mestu 
ešte v čase pred samotným 
zverejnením zoznamu dlž-
níkov, teda v období, kedy 
radnica mesta Prievidza 
informovala, že zoznamy 

dlžníkov budú zverejnené. 
Jedna spoločnosť si v období 
medializácie zámeru zve-
rejňovať zoznamy dlžníkov 
uhradila podlžnosť vo výške 
70-tisíc eur.

Mesto Prievidza zverejnilo 
zoznamy daňových dlžní-
kov podľa stavu k 31. 12. 
2011, u ktorých úhrnná výš-
ka daňových nedoplatkov 
presiahla u právnickej osoby 
1 600 eur, u fyzickej osoby – 

podnikateľa 160 eur a u fy-
zickej osoby 160 eur. Radnica 
mesta sa rozhodla zverejniť 
zoznamy dlžníkov potom, čo 
ku dňu 31. 12. 2011 boli cel-
kové nedoplatky daňových 
dlžníkov v sume 1 464 146 
eur. Nedoplatky dlžníkov, 
ktorí i naďalej nesplatili svoje 
podlžnosti, budú vymáhané 
v exekučnom konaní.

-vrb

Začiatkom tohto roku zverejnilo mesto Prievidza zoznam 

daňových dlžníkov. Ako sa ukázalo, aktivita priniesla 

úspech. Po zverejnení získalo mesto z nedoplatkov viac 

ako 32-tisíc eur.

Dlžníci zaplatili viac ako 32-tisíc eur
Údaje o úhradách na základe zoznamu 
daňových dlžníkov

  Poplatok za komunálny odpad 

 – právnické osoby 2 017 €

  Poplatok za komunálny odpad 

 – fyzické osoby 17 806 €

  Daň z nehnuteľnosti 

 – právnické osoby 3 247 €

  Daň z nehnuteľnosti 

 – fyzické osoby 9 173 €

Spolu 32 243 €

„Dnešným dňom mesto Prie-
vidza zaznamenáva výrazný 
krok vpred. Napriek tomu, 
že pretrváva fi nančná hos-
podárska kríza a z iných 
miest odchádzajú zahranič-
ní investori, my sa môžeme 
tešiť, že k nám prichádzajú, 
i keď ide o starší investičný 
zámer,“ povedal okrem iného 
zástupca primátorky Ľuboš 
Maxina pri príležitosti za-
čatia výstavby priemyselnej 
haly spoločnosti Rübig SK 
v areáli priemyselného parku 
Prievidza Západ. Zdôraznil, 
že toto je významný krok 
k prilákaniu ďalších investo-
rov, keďže ide tiež o prejav 
dôvery od investora, ktorý 
dáva záruky i pre ďalších 
potencionálnych investorov. 
„Začíname s najväčším pi-
lierom nášho podnikania, 
ktorý tvoria kaliareň a ko-
váčňa. V prvej etape plánu-

jeme s výstavbou kaliarne 
s celkovými investičnými 
nákladmi v tejto časti vo výš-
ke 3 milióny eur,“ vysvetlil 
prvé zámery majiteľ spoloč-
nosti Günter Rübig. Začatá 
výstavba výrobnej haly sa 
bude rozkladať na ploche 
1 200 metrov štvorcových 
a jej dokončenie je napláno-
vané na koniec tohto roka. 
S produkciou v nej sa ráta 
od začiatku roku 2013, 
kedy sa bude ešte dolaďo-
vať technológia. „Čo sa 
týka zamestnanosti, projekt 
je naplánovaný tak, ako bol 
predstavený už pred niekoľ-
kými rokmi. Do roku 2015 
by mal poskytnúť v regióne 
155 pracovných miest v troj-
zmennej prevádzke. Potom sa 
spoločníci dohodnú, v akom 
rozsahu sa uskutoční dru-
há etapa,“ doplnil Jaroslav 
Sklenár, riaditeľ Rübig SK.

„Mesto Prievidza má záu-
jem na rozvoji podnikania,“ 
podotkol viceprimátor. Už 
1. júla začala svoju činnosť 
v prievidzskom priemysel-
nom parku spoločnosť Gewis 
Slovakia, ktorá presunula 
časť výroby z Handlovej. 
Ide o dlhodobých stabilných 
zahraničných investorov, kto-
rí ponúkajú nové pracovné 
príležitosti a realizujú svoje 
investičné zámery. Vedenie 

mesta je pripravené s každým 
potencionálnym investorom 
rokovať a ponúknuť čo najlep-
šie podmienky. Zaviazalo sa 
napríklad vytvoriť podmienky 
pre zabezpečenie hromadnej 
dopravy a rokovali i o ďal-
ších možnostiach zlepšujú-
cich podnikateľské prostredie. 
Podobné možnosti ponúka aj 
spoločnosti Rübig SK. Mo-
mentálne v prievidzskom prie-
myselnom parku prevládajú 
menšie domáce spoločnosti, 
no k nim by v budúcnosti 
mohli pribudnúť ďalšie za-
hraničné. Ľuboš Maxina vy-
zdvihol ako veľmi pozitívnu 
prítomnosť zástupcu rakúskej 
obchodnej komory, cez ktorú 
vidí možnosti rokovaní o bu-
dúcom pôsobení medzinárod-
ných investorov u nás. „Mo-
mentálne je v našom regióne 
viac ako dvanásťpercentná 
nezamestnanosť a toto je prvý 
signál k jej zníženiu, na čo sa 
tešíme,“ dodal Radko Gavliak, 
riaditeľ ÚPSVaR v Prievidzi.

-vrb, foto: autorka

Od začiatku budúceho roka dostane v prievidzskom priemyselnom parku pracovnú 

príležitosť viac ako 150 ľudí. Spoločnosť Rübig SK v ňom 30. júla začala s výstavbou kaliarne 

a montážnej časti kováčne. Na slávnostnom akte poklepania základného kameňa sa 

okrem majiteľa a ďalších významných osobností zúčastnil aj zástupca rakúskej obchodnej 

komory, čo môže priniesť do Prievidze ďalších zahraničných investorov.

Prinesú nové pracovné miesta
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Dôvodom pre zjednosmer-
nenie ciest po zavedení sys-
tému parkovania je najmä 
zvýšenie počtu parkovacích 
miest na týchto cestách, ako 
aj zvýšenie bezpečnosti a pre-
hľadnosti cestnej premávky 
na nich. Pri uliciach J. Je-
senského, Medzibriežkovej 
a Hrnčiarskej bola okrem toho 
aj nedostatočná šírka oboj-
smerných komunikácií.
Pri zavádzaní systému par-
kovania v centrálnej zóne 
mesta začiatkom júla boli 
na spoplatnených plochách 
vyznačené parkovacie mies-
ta. Základným predpokla-
dom efektívneho využívania 
plošných parkovísk uličného, 
ale aj mimouličného typu je 

práve dôsledné vyznačenie 
jednotlivých parkovacích 
plôch pomocou vodorovného 
dopravného značenia. Podľa 
viacerých odborných názorov 
klesá pri nevyznačení využi-
teľnosť plochy parkoviska až 
o 60 %. Všetky informácie 
o zavedenom systéme par-
kovania získate aj na stránke 
www.parkovanieprievidza.sk

-Katarína Vráblová

V súvislosti so zavedením systému parkovania v centrálnej zóne 

mesta Prievidza boli prijaté viaceré zmeny v dopravnom režime. 

Patrí k nim i zjednosmernenie viacerých cestných komunikácií.

Nové jednosmerky

Zjednosmernenie sa dotklo týchto ciest:
  Šumperská ulica – časť komunikácie v smere k železničnej 

stanici,

  Ulica A. Škarvana,

  spojnica medzi ulicami G. Švéniho a M. Mišíka v smere 

do Ulice M. Mišíka,

  účelová komunikácia pri bytovke na Košovskej ulici,

  Ulica J. Hollého  – časť komunikácie na  úseku 

od Rastislavovej ulice k Ulici Matici slovenskej,

  Ulica J. Jesenského,

  Medzibriežková ulica,

  Hrnčiarska ulica.

Návštevníci centrálnej mest-
skej parkovacej zóny v Prie-
vidzi môžu parkovné uhradiť 
aj prostredníctvom krátkej 
textovej správy (SMS) z mo-
bilného telefónu. Hlavným 
benefi tom takejto úhrady je 
zvýhodnená cena za parkova-
nie počas prvej hodiny, ktorá 
stojí motoristov 30 centov. 
Za druhú a ďalšie hodiny 
zaplatia strhnutím kreditu 
vo výške 70 centov.

Správny tvar vrátane 
medzier
Dôležité pri úhrade parkovné-
ho cez SMS je dodržať správ-
ny tvar správy a v texte SMS 
nechať medzi jednotlivými 
parametrami medzery. SMS 
sa posiela na jednotné krátke 
číslo 2200 v tvare PD medzera 
evidenčné číslo vozidla (napr. 
TN123XY), medzera a počet 
hodín parkovania (napr. 2).
Príklad úhrady dvoch hodín 
parkovania:
text SMS: PD TN123XY 2

správu poslať na číslo: 2200
Vysvetlenie:
PD je parameter (kód) mies-
ta – v našom prípade centrál-
na mestská parkovacia zóna 
v Prievidzi,
TN123YX je evidenčné čís-
lo vozidla, treba ho uvádzať 
bez medzier alebo pomlčiek,
2 je parameter času – teda 
počet hodín, na ktoré chce po-
užívateľ uhradiť parkovné. 
V prípade že parameter času 
nie je uvedený, automaticky 
je odoslanej SMS pridelený 
parameter 1, čo znamená, 
že parkované je zaplatené 
na 1 hodinu.

Správa upozorní na ko-
niec platnosti
Do 30 sekúnd od odoslania je 
doručená potvrdzujúca SMS 
s uvedenými informáciami 
o uhradenom parkovanom. 
Bez potvrdzujúcej SMS par-
kovné nebolo uhradené. Pre-
dĺženie parkovacieho času 
o ďalšiu hodinu je možné 

opätovným odosla-
ním SMS. Desať mi-
nút pred uplynutím 
platnosti parkovného 
dostane motorista 
SMS, ktorá upozorní 
na blížiaci sa koniec 
platnosti zaplateného 
parkovného. Okrem 
tohto sa parkujúci 
obávajú skutočnosti, 
že z kreditu im bude 
okrem zaplatenej ceny 
parkovania strhnutá 
aj suma za doručenú 
sms, čo nie je pravda. 
Každý zaplatí len 
cenu parkovného.
Daňový doklad mož-
no získať na web 
stránke www.parko-
vanieprievidza.sk. Úhrada 
parkovného cez SMS je ce-
novo zvýhodnená pre prvú 
hodinu parkovania. Mož-
nosť opätovného cenového 
zvýhodnenia SMS úhrady 
je možné až po uplynutí 60 
minút od vypršania platnosti 
naposledy zaplateného SMS 
parkovacieho lístka.
V dobe mimo prevádzkovej 
doby spoplatnenia (ponde-
lok – piatok od 7.00 do 16.00 

hod.) je na týchto parkova-
cích miestach parkovanie 
bezplatné.

-parking.mediatex.sk/pd/,
foto: vrb

Nový parkovací systém v prievidzskej centrálnej mestskej 

zóne funguje v praxi asi mesiac. Jedným z problémov, ktoré 

sa počas tohto obdobia ukázali, je nesprávne zadávanie 

SMS pri úhrade parkovného. Ako správne postupovať?

Ako uhradiť parkovné 
cez SMS

-
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13. 6.
  Pracovné stretnutie s hovorcom mesta k pripravovanej 

prezentácii na stretnutie podnikateľov s primátormi 
Bojníc, Handlovej a Prievidze,

  rokovanie so zástupcom spoločnosti SPEKTRUM, s r. o., 
k problematike parkovania pred objektmi vo vlastníctve 
spoločnosti,

  stretnutie s poslankyňou Helenou Dadíkovou k pripravo-
vanému otvoreniu pešej zóny na Ul. A. Hlinku,

  stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta ku kontrole fi -
nancovania oprávnených nákladov na MHD vykonanej 
v SAD Prievidza, a. s.,

  účasť na diskusii v dennom centre Bôbar.

14. 6.
  Účasť na slávnostnom oceňovaní žiakov v obradnej 

miestnosti MsD,
  stretnutie s architektom mesta k otázke rozširovania 

starého cintorína a k ostatným aktuálnym problémom,
  pracovné rokovanie VÚC v Trenčíne k aktuálnej proble-

matike NsP so sídlom v Bojniciach a k otázke vyradenia 
SOŠ polytechnickej zo siete stredných škôl,

15. 6.
  rokovanie so spoločnosťou TEZAS, s. r. o.,
  pracovné rokovanie k parkovaniu v meste Prievidza,
  rokovanie s konateľom mestskej spoločnosti SMMP, s. r. o., 

k aktuálnemu stavu údržby a opráv cestných komunikácií,
  stretnutie s konateľom City arény a rokovanie o prevádz-

kovaní športovej haly.

25. 6.
  Účasť na valnom zhromaždení Regionálnej televízie 

Prievidza, s. r. o.,
  stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 

7 obyvateľov mesta Prievidza.

26. 6.
  Vedenie rokovania MsZ.

27. 6.
  Účasť na rokovaní zastupiteľstva TSK v Trenčíne.

28. 6.
  Stretnutie s vedúcou odboru územného plánovania, 

stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia 
k aktuálnym problémom na odbore,

  pracovné stretnutie s vedúcim právnej kancelárie k pri-
pravovanému spoplatneniu parkovania v meste Prievidza.

29. 6.
  Účasť na výberovom konaní na pozíciu vedúceho odde-

lenia výstavby a životného prostredia,
  pracovné stretnutie s vedúcim ekonomického odboru MsÚ 

k pripravovanej II. úprave rozpočtu mesta v roku 2012,
  stretnutie s poslancom Branislavom Bucákom k analýze 

športovísk na území mesta Prievidza.

2. 7.
  Vedenie porady primátorky s vedúcimi zamestnancami 

mesta a mestského úradu,
  Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti SMMP, s. r. 

o., k otázke ekonomickej efektívnosti objektov v správe 
SMMP, s. r. o.,

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

3. 7.
  Stretnutie s podnikateľmi z centra mesta a rokovanie 

o možnostiach oživenia námestia,
  účasť na besede v základnej organizácii zrakovo 

postihnutých,
  porada na úrovni vedenia mesta.

4. 7.
  Pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí 

hornej Nitry k aktuálnym problémom v regióne horná 
Nitra,

  stretnutie so zástupcami záhradkárskej osady,
  pracovné rokovanie s riaditeľkou oblastného riaditeľstva 

pôšt k výške nájomného v priestoroch Pošty 3, na Ul. M. 
R. Štefánika.

Z denníka primátorkyZ denníka primátorky

Oživením verejných priesto-
rov vysadením rastlín, ma-
ľovaním kvetináčov a po-
dobnými činnosťami sa 
rozhodli mladí ľudia z Ars 
Preuge vniesť do mesta akti-
vitu, ktorá sa pomaly celkom 
vytráca. Ako si zaumienili, 
tak i urobili. Vyzvali verej-

nosť, aby sa tiež zúčastnila 
a konkrétne pomohla skrášliť 
svoje mesto. V treťom júlovom 
týždni sa plány naplnili. Ak-
tivity začali výsadbou kvetín 
v centre Prievidze s myšlien-
kou, že prostredie je impulzom 
pre tvorivú fantáziu a radosť 
z objavovania. Podnecuje 

k intenzívnej aktivite, inému 
mysleniu a cíteniu, človek sa 
rozpamätáva na svoju bytost-

nú schopnosť konať, myslieť 
a vnímať tvorivo – kreatívne. 
Na prekvapenie sa na aktivite 
zúčastnilo asi pätnásť ľudí 
s vekovým priemerom dvad-
sať rokov. Je to málo? Veľa? 
Dobrá správa je, že predovšet-
kým mladým nie je ľahostajné 
prostredie, v ktorom žijú. O to 
nemilejšie je, že už o pár dní sa 
objavili čerstvo vysadené kve-
tiny ležiace na dlažbe, keď ich 
ktosi úspešne prešiel autom. 
Čo myslíte, je to motivácia 
k ďalšej dobrovoľnej činnosti?

-vrb, foto: autorka, archív AP

Urban gardening je projekt pre všetkých, ktorí by Prievidzu 

radi skrášlili, ale doteraz neprišli na to, ako. Nápad vzišiel 

od ľudí zorganizovaných v Ateliéri Ars Preuge. Snaha sa 

ale nie vždy stretne s pochopením.

Keď sa aktivita nestretne 
s pochopením

Aktivisti z Ars Preuge skrášľovali centrum mesta.

Jej hlavným zámerom je 
vytvoriť z regiónu hornej 
Nitry lákavú destináciu 
cestovného ruchu s trvalo 
udržateľnou a konkurencie-
schopnou základňou pri ma-
ximálnom využití všetkých 
daností regiónu. Zaujíma-
vé, oku lahodiace a často 
i neznáme prírodné danosti 
i ľudským umom vytvorené 
atraktivity chce organizácia 
optimálne spojiť a vytvoriť 
kvalitnú ponuku rôzne ča-
sovo a finančne náročných 
produktov cestovného ruchu 
hornej Nitry.

Snahou OOCR RHNB je, aby 
pre svojich členov a partne-
rov plnila úlohu silnej, dobre 
fungujúcej centrály, aby koor-
dinovala rozvojové aktivity 
v oblasti cestovného ruchu 
na území svojho pôsobenia 
(marketing, manažment, 
identita, zaujímavé, moderné, 
trendové produkty a pod.), 
aby získavala fi nančné zdroje 
z rôznych fondov a grantov, 
aby sa zvýšila návštevnosť 
územia a počet prenocovaní.
Sú to nie malé ciele, lebo pri-
tom musí klásť veľký dôraz aj 
na kvalitu a komplexnosť po-

skytovaných služieb. Organi-
zácia má záujem prezentovať 
pozitíva a výhody regiónu, 
aby motivovali nielen turis-
tov, ale aj účastníkov kon-
gresovej turistiky k dlhším 
pobytom u nás.
V záujme zjednotenia síl 
v oblasti cestovného ruchu 
bola vykonaná delimitácia 
činností Regionálneho zdru-
ženia cestovného ruchu horná 
Nitra do OOCR RHNB vrá-
tane materiálno-technické-
ho zabezpečenia a transferu 
finančných prostriedkov. 
Na základe uvedenej skutoč-
nosti sa môžu členovia býva-
lého Regionálneho združenia 
cestovného ruchu horná Nitra 
registrovať v novej oblastnej 
organizácii cestovného ruchu 

a využívať tak všetky výhody 
z plynúceho členstva. Pozý-
vame aj ďalších záujemcov, 
mestá, obce, podnikateľov 
i fyzické osoby, ktoré pod-
nikajú alebo chcú podnikať 
v oblasti CR, aby sa stali člen-
mi novej organizácie. Všetky 
dôležité informácie nájdete 
na www.hornanitra-info.sk. 
Je evidentné, že len spoločný 
prístup a postup podnikateľ-
skej sféry a miestnej správy, 
ako aj systém spolupráce a sú-
činnosti záujmových skupín 
zabezpečí koordinované vyu-
žitie primárnej a sekundárnej 
ponuky destinácie HORNÁ 
NITRA – BOJNICE na ná-
rodnom a medzinárodnom 
trhu cestovného ruchu.

-Lýdia Ondrejková

Začiatkom marca 2012 bola na Ministerstve dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR zaregistrovaná 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ 

NITRA – BOJNICE (OOCR RHNB).

Nová organizácia vás pozýva

Mesto Prievidza hľadá záujemcov o budovu Kina 

Baník. Radnica zverejnila koncom minulého týždňa 

zámer prenechať do nájmu majetok mesta – budovu 

bývalého kina.

VÝZVA

Zverejnenie konkrétneho zámeru, ako aj ďalšie zámery 

prenechať majetok mesta do nájmu môžete vidieť na tomto 

linku: http://www.prievidza.sk/predaj-a-prenajom-majetku/.

  Predpokladaná doba nájmu je 5 rokov. 

  Účel nájmu je kultúrne a spoločenské využitie neby-

tových priestorov bývalého Kina Baník spolu s doplnk-

ovými službami k hlavnému účelu – gastronomické 

služby, predaj doplnkového umeleckého sortimentu. 

Po zimných mesiacoch za-
znamenali pracovníci mesta 
niekoľko podnetov zo strany 
obyvateľov na nevyhovujúci 
stav dopravných ostrovčekov 
na cestách. V týchto týždňoch 
mestská spoločnosť Správa 
majetku mesta Prievidza za-
bezpečila ich údržbu. Rekon-
štrukcie sa dočkali iba ostrov-

čeky situované na mestských 
komunikáciách. Je potrebné 
dodať, že mesto zaznamenáva 
mnoho podnetov na zlý stav 
ostrovčekov nachádzajúcich 
sa na cestách v správe Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja.

-vrb

Kruhové objazdy v  Prievidzi v  uplynulých dňoch 

zrekonštruovali a vysadili v nich kvety. V centre mesta 

na Ulici A. Hlinku sa tejto úlohy zhostili študenti Strednej 

odbornej školy obchodu a služieb bezplatne. Celkovo 

boli zrekonštruované a skrášlené štyri kruhové objazdy 

v mestskej časti Zapotôčky a v centre mesta.

Upravili kruhové objazdy
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melting cool mobile apps

Mesto Prievidza, Mestský úrad, 

Námestie slobody 14, Prievidza, vyhlasuje obchodné verejné súťaže:

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
1. o  najvhodnejší návrh na  uzavretie kúpnej 

zmluvy na  prevod nehnuteľností v  zmysle 

uznesenia MsZ č. 191/12 zo dňa 26. 6. 2012

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, bývalý areál MŠ na Nedožerskej 

ceste, zapísané na liste vlastníctva č. 1:

- pozemok, parcela č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria, 

vo výmere 4 334 m2,

- budova, súpisné číslo 30192, na pozemku, parcela č. 6577/3, 

popis stavby – materská škola.

2. Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavre-

tie kúpnej zmluvy:

a) účel využitia nehnuteľnosti – sociálne služby alebo zariadenie 

školského prípadne

zdravotníckeho typu alebo na bytové účely,

b) kúpna cena – minimálne vo výške 232 840,80 €,

c) termín zaplatenia kúpnej ceny – najneskôr do 15 dní od pod-

písania kúpnej zmluvy.

2. o  najvhodnejší návrh na  uzavretie kúpnej 

zmluvy na  prevod nehnuteľností v  zmysle 

uznesenia MsZ č. 192/12 zo dňa 26. 6. 2012

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, oplotený areál na Ul. Hollého č. 2, 

zapísané na liste vlastníctva č. 1:

- administratívna budova súp. č. 10418 na parcele č. 1889, garáž 

súp. č. 10769 na parcele č. 1891/7, garáž súp. č. 10769 na parcele 

č. 1891/6 a garáž súp. č. 10769 na parcele súp. č. 1891/5 

s príslušenstvom,

- pozemky: parc. č. 1889 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

278 m2, parc. č. 1891/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

18 m2, parc. č. 1891/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 

m2, parc. č. 1891/5 – zastavané plochy

a nádvoria o výmere 29 m2 a časti z parc. č. 1891/1 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 605 m2, odčlenené Geometrickým 

plánom č. 11/2011 zo dňa 5. 5. 2011

ako parcela č. 1891/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

378 m2 a parc. č. 1891/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

2 m2, t. j. pozemky spolu o výmere 724 m2.

2. Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavre-

tie kúpnej zmluvy:

a) účel využitia nehnuteľnosti – objekt bude využívaný 

na taký účel, ktorý nebude obmedzovať vlastníkov okolitých 

nehnuteľností,

b) kúpna cena – minimálne vo výške 168 216,00 €,

c) termín zaplatenia kúpnej ceny – najneskôr do 15 dní od pod-

písania kúpnej zmluvy.

3. o  najvhodnejší návrh na  uzavretie kúpnej 

zmluvy na  prevod nehnuteľností v  zmysle 

uznesenia MsZ č. 193/12 zo dňa 26. 6. 2012

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, zapísaná na liste vlastníctva č. 

1 – pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda s výmerou 455 m2 

(v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána 

Filipa, bytom Prievidza.

2. Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavre-

tie kúpnej zmluvy:

a) účel – individuálna bytová výstavba,

b) kúpna cena – minimálne vo výške 21 €/m2,

c) termín zaplatenia kúpnej ceny – najneskôr do 15 dní od pod-

písania kúpnej zmluvy.

4. o  najvhodnejší návrh na  uzavretie zmluvy 

o  nájom nehnuteľného majetku v  zmysle 

uznesenia MsZ č. 190/12 zo dňa 26. 6. 2012

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na liste vlastníctva č. 1, 

a to:

- pozemky: parcela č. 1184/81 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 27 m2,

parcela č. 2374/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1546 

m2 (bez prenajatej plochy pre taxislužbu), t. j. pozemky spolu 

vo výmere 1 573 m2.

2. Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavre-

tie nájomnej zmluvy:

a) účel využitia nehnuteľnosti – zachovanie účelu autobusového 

nástupišťa,

b) minimálna výška nájomného – 9 000,00 €/rok,

c) doba nájmu – podľa dohody.

Úplné znenie vyhlásení obchodných verejných súťaží je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 

Bližšie informácie poskytne právna kancelária mesta Prievidza, Mestský dom, Námestie slobody č. 6, č. dverí 217, 215, tel. 046/51 79 528,-529, e- mail: právne@prievidza.sk. 

Termín na predkladanie cenových ponúk končí dňa 12. 9. 2012 o 12.00 hod.
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3. – 6. augusta vždy o 21.00 h
Bažant Kinematograf

Premietanie vynikajúcich českých a slovenských 

fi lmov pod holým nebom. Zabaľte deky, kari-

matky a strávte príjemný letný večer na námestí. 

O predaj občerstvenia postarané!

3. augusta o 21.00 h – Cigán

4. augusta o 21.00 h – Nevinnosť

5. augusta o 21.00 h – Czech Made Man

6. augusta o 21.00 h – Perfect Days

Miesto: Námestie slobody

10. – 12. augusta
Prievidzské hody

Hodovať budeme tento rok počas troch dní.

Program:

10. augusta o 16.00 h
Vernisáž výstavy Prievidzské cechy

Výstava venovaná tradičným prievidzským ce-

chom z archívnych materiálov Štátneho archívu 

v Nitre – pobočka Bojnice.

Miesto: Mestský dom

Výstava v Mestskom dome potrvá do 31. augusta. 

Po tomto termíne si výstavu môžete pozrieť 

v Dome kultúry v Prievidzi v termíne 3. – 14. 

septembra.

11. augusta
Stretnutie Klubu rodákov hornej Nitry

Na prievidzskom rínku - Historická rekonštrukcia 

tradičného prievidzského jarmoku

Námestie slobody ožije v čase 10.00 – 18.00 h 

tradičným jarmokom spojeným s tematickým 

programom a scénkami z histórie jarmokov.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore 

Nadácie SPP.

Mariánska púť

16.30 h – slávnostný sprievod z Farského kostole 

sv. Bartolomeja na Mariánsky vŕšok

18.00 h – sv. omša na mariánskom vŕšku

19.00 – 22.00 h – program pre mladých

22.00 h – sv. omša pre mladých

12. augusta
Program Farnosti Prievidza – mesto

7.30 h – ranná sv. omša v Mariánskom kostole

10.00 h – slávnostná sv. omša na mariánskom 

vŕšku (hlavný celebrant Mons. Marián Bublinec, 

diecézny administrátor)

16.00 h – program pre rodiny s deťmi (športový 

areál SOŠ T. Vansovej). V programe je súťažné 

popoludnie pre deti, futbalový zápas ženatých 

proti slobodným a posedenie pri guláši. Hudob-

ne bude sprevádzať celé podujatie hudobná 

skupina Necpalanka.

Hody pri dychovke

Organizátori: KaSS Prievidza, K-2000, o.  z., Rím-

skokatolícky farský úrad – Prievidza – mesto, RKC 

v Prievidzi, Hipo Máčov, o.  z., Štátny archív v Nitre, 

pobočka Bojnice, Hornonitrianske múzeum.

Miesto: Námestie slobody

Projekt Podajme si ruky 
bol už niekoľkokrát prezen-
tovaný v súvislosti s viace-
rými svetovo významnými 
osobnosťami. V poslednom 
období pribudla ďalšia. Ke-
ďže je to prvý Slovák v ňom, 
aká bola cesta k naplneniu?
Ďalší známy svetoobčan, 
ktorý sa k projektu Podajme 
si ruky alebo Uniting hands 
pripojil, je rodák z hornej Nit-
ry, maestro Peter Dvorský. Je 
jediným Slovákom v projekte. 
Prečo? Pôvodne som nepláno-
val do neho zahrnúť žiadnu 
slovenskú osobnosť, čo mi 
ale verejnosť vyčítala. Preto 
som hľadal Slováka, ktorého 
by som oslovil. Medzi kandi-
dátmi bol pôvodne napríklad 
i Pavol Demitra.

Ako Peter Dvorský na vý-
zvu reagoval? Bol prekva-
pený, komentoval nejako 
samotný projekt?
Projekt ho zaujal, ale trvalo 
nám asi tri roky, kým sme sa 

stretli. Nakoniec sa to poda-
rilo 18. júla. Stretli sme sa 
v Piešťanoch, porozprávali. 
Stretnutie bolo veľmi príjemné 
a počas neho vpísal maestro 
svoje posolstvo.

Čo to znamená, zúčast-
niť sa na tomto projekte 
pre osobnosť, ale aj pre vás. 
Vyplývajú z účasti nejaké 
práva, povinnosti?
Účasť nie je nijako zaväzujú-
ca. Výstupom má byť putovná 
výstava, kde na každom obra-
ze, ktorý je svojím spôsobom 
subjektívny abstraktný portrét 
osobnosti z môjho pohľadu 
doplnený o posolstvo – vlast-
noručne písané konkrétnou 
osobnosťou. Obsahuje postoje, 
pohľady, myšlienky k svetu. 
Z tohto celého by mal byť prie-
nik, z ktorého by divák mal 
získať svoj náhľad na názory 
týchto ľudí.

V rámci projektu sa zú-
častnilo už niekoľko osob-

ností. Cesta k nim nebýva 
jednoduchá. Koho sa vám 
už podarilo osloviť, prípad-
ne máte tam srdcovky?
Do projektu mám v pláne za-
pojiť 24 osobností. Obrazy už 
pochodili celý svet. Doposiaľ 
sa mi podarilo, čo si veľmi 
cením, získať posolstvá spe-

váka Stinga, Miloša Formana, 
jeho svätosť Dalajlámu a Petra 
Dvorského. Pre mňa je cenný 
každý jeden. Keď spomeniem, 
že s kanceláriou Václava Hav-
la som komunikoval sedem ro-
kov a výsledok nie je, je jasné, 
že je to komplikovaná cesta.

Toto však nie je jediná 
aktivita. Momentálne pil-
ne pracujete na projekte, 
ktorý, ak sa podarí, bude 
prospešný pre každého 
jedného obyvateľa Prie-
vidze a okolia.
Založili sme občianske zdru-
ženie s cieľom  zachrániť Kino 
Baník pre kultúru. Nosnou by 
mala byť mestská galéria, ale 
vzniká tu možnosť pokračova-
nia fi lmového klubu, priestor 
pre divadlo, výchovné koncer-
ty, komorné projekty, diskusie 
a rôzne spoločenské udalosti.

Môžu nejakým spôso-
bom záchranu podporiť aj 
obyvatelia? Ak áno, akým 
spôsobom?
Môžu a priam je to potrebné. 
Vypracovali sme projekt, s kto-
rým sme sa zapojili do výzvy 
SPPoločne. Boli sme vybraní 
zo 700 projektov do akého-
si fi nále, kde je 80 projektov 
pre západné Slovensko. Tu už 
je ale potrebná účasť a aktív-

na pomoc všetkých. Pomôcť 
zachrániť kino Baník pre kul-
túru má teraz možnosť každý 
formou odovzdania svojho 
hlasu. Urobiť tak treba pro-
stredníctvom stránky www.
sppolocne.sk za projekt Dob-
ré SPPrávy z Air point centra 
(http://www.sppolocne.sk/sk/
prihlasene-projekty/detail-pro-
jektu/682?1=1&region=2&or-
der=votes).
Preto, aby ste pomohli, kliknite 
na hlasovať, vpíšte svoje tele-

fónne číslo v medzinárodnom 
tvare, vzápätí vám príde sms 
s kódom, ktorý vložíte do for-
mulára. Hotovo, prispeli ste 
k záchrane kultúrneho stánku. 
Dôležité upozornenie: operácia 
je bezplatná. Veríme, že spo-
ločnými silami sa nám podarí 
kino Baník zachrániť a pripra-
viť v ňom veľa zaujímavých 
akcií.

-vrb, foto: archív rt

Roman Turcel je známy prievidzský výtvarník, ktorého verejnosť pozná predovšetkým v súvislosti s poslednou netradičnou 

výstavou cyklu jeho obrazov Priestor pre desatoro. Veľkým projektom, ktorý začal ešte dávno predtým a stále pokračuje, 

je Podajme si ruky a v súčasnosti sa k týmto aktivitám pridružil i projekt na záchranu kina Baník.

S Romanom Turcelom 
o projektoch pre našu kultúru

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
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MsP zaznamenala

Cirkus v centre
Hádka medzi mladým mužom a ženou, ku ktorej došlo 
v centre mesta vyvrcholila vulgárnymi nadávkami, opľutím 
a poškodením motorového vozidla. 21-ročný mladík najskôr 
vulgárne nadával dievčaťu (1991), ktoré mu preto kľúčami 
poškriabalo zadnú časť karosérie na aute. Keď s vozidlom 
odchádzal, počas jazdy ženu opľul a tá za ním v afekte ho-
dila kľúče, ktoré trafi li zadné okno na aute a to sa rozbilo. 
Privolaní príslušníci MsP po objasnení okolností uložili 
pokutu P. D. (1991) za priestupok na úseku občianskeho 
spolunažívania a rovnako obišla aj R. N. (1991) za priestu-
pok proti majetku, pričom spôsobená škoda bola predbežne 
odhadnutá na 100 eur.

Ako z hororu
Obyvateľka mesta oznámila, že na Ul. Ľ. Ondrejova sedí 
na lavičke pod prístreškom zastávky MHD bezdomovec, 
ktorý má krvácajúcu ranu na nohe, pričom mu z nej doslo-
va vyliezajú červy. Hliadka MsP na mieste zistila, že išlo 
o bezprístrešného 67-ročného obyvateľa mesta, ktorý mal 
na pravej nohe nad členkom krvácajúcu ranu s larvami 
hmyzu. Muž bol prevezený na ošetrenie, vec je v riešení 
MsP a MsÚ Prievidza. 

Zvláštna starostlivosť
Hliadka MsP preverila oznámenie o konfl ikte medzi obyva-
teľmi bytu na Ciglianskej ceste. Hliadka MsP bola svedkom 
prudkej hádky medzi druhom a družkou, ktorej dôvodom 
aj svedkom bolo maloleté dieťa. Zjavne podnapití rodičia 
sa totiž nevedeli dohodnúť, kto sa o dieťa postará. Zistené 
skutočnosti boli dôvodom na privolanie pracovníčok „so-
ciálky“, pretože v byte zjavne neboli vytvorené pre dieťa 
vhodné podmienky. Namiesto hračiek sa v okolí postieľky 
dieťaťa nachádzali len cigaretové ohorky a prázdne fľaše 
od alkoholu. Navyše matka dieťaťa v rozčúlení opakovane 
skolabovala a musela byť prevezená do nemocnice. O dieťa 
sa nakoniec postarala jej matka, ktorá prišla až z Topoľčian. 
Vec je v riešení ÚPSVaR Prievidza. 

Vrana k vrane
Obyvateľ mesta oznámil neprístojné správanie svojej pria-
teľky, ktorá sa v stave pod vplyvom alkoholu mala váľať 
po zemi, bola agresívna a dokonca ho fyzicky napadla. 
Hliadka MsP bola svedkom správania ženy, ktorá ležala 
na zemi a prítomnému oznamovateľovi nadávala, v čom 
pokračovala aj po výzve hliadky, aby od svojho konania 
upustila. Navyše oznamovateľa opäť napadla, v čom jej bolo 
za použitia donucovacích prostriedkov zabránené. Pri jej 
predvádzaní na MsP zrazu hliadku napadol oznamovateľ, 
ktorému sa zrazu znepáčil postup príslušníkov MsP, ktorým 
sa snažil predvedenie svojej priateľky znemožniť. Nakoniec 
boli predvedení obidvaja. Po overení totožnosti bola podo-
zrivá z priestupku z MsP prepustená a bude vypočutá až 
v triezvom stave, jej priateľovi bola za priestupok na úseku 
verejného poriadku uložená bloková pokuta.

Zvláštna zbierka
Kamerový systém MsP zaznamenal podozrivé správanie 
osoby, ktorá na námestí obťažovala obyvateľov mesta a evi-
dentne žiadala fi nančné prostriedky. Preverenie ukázalo, 
že ide o občianku Rumunska, ktorá pod zámienkou fi ktívnej 
organizácie žiadala peňažné prostriedky na charitatívny účel. 
Na tlačive s hlavičkou UNICEF, WHO a Červeného kríža 
zapisovala fi nančné príspevky od obyvateľov napriek tomu, 
že na uvedenú činnosť nemala zákonné povolenie. Uvedená 
činnosť jej preto bola zakázaná, zistený priestupok na úseku 
verejného poriadku bol prerokovaný v blokovom konaní.

-zdroj: MsP v Prievidzi
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Narodili sa
Natália Balážová
Jakub Bátora
Hana Benková
Kristína Benková
Tomáš Beseda
Viktória Fuleková
Vivien Hlavatá
Lukáš Homola
Nina Hrabovská

Lia Ištoková
Nicol Jašková
Daniel Mark Kavanagh
Matúš Krázel
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Adam Magdin
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Benjamín Matúš
Nikolas Medera
Tomáš Michálek
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Natália Nováková
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Alex Pavlenda
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Ema Sochorová
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Z mestskej matriky od 1. do 30. júna

Lokalita plážového kúpaliska 
sa nachádza v katastri mesta 

Bojnice. Akciu Letná Párty 
Welcome Summer bola povo-

lená Mestským úradom v Boj-
niciach, nie Mestským úradom 
Prievidza. Naša mestská polí-
cia preto nemohla zasiahnuť 
a akciu ukončiť. V katastri 
iných miest a obcí neplatia 
všeobecno-záväzné nariadenia 
mesta Prievidza, ktoré upra-
vujú čas, v rámci ktorého sa 

môže konať hudobná produk-
cia na verejnom priestranstve.
Mestská polícia Prievidza 
upovedomila mestskú políciu 
so sídlom v Bojniciach, kto-
rá vo veci postupovala podľa 
predpisov mesta Bojnice.

-zdroj: MsP v Prievidzi

Bojnice-Prievidza: V noci zo soboty 30. 6. na nedeľu 1. 7. sa 

v nočných hodinách konala Letná Párty Welcome Summer 

v priestoroch plážového kúpaliska. Obyvatelia mesta Prievidza 

sa vo veľkom počte telefonicky obrátili na Mestskú políciu 

Prievidza s tým, že hudobná produkcia je neprimerane 

hlučná, čím je v tejto lokalite rušený nočný pokoj.

K akcii na plážovom kúpalisku

„Hlavnou doménou, vďaka 
modernej dýchacej a meracej 
technike, do ktorej v ostat-
nom období investovali viac 
ako 1,7 milióna eur, je práca 
v nedýchateľnom, zdraviu 
škodlivou prostredí, predo-
všetkým pre potreby priemy-
selných podnikov,“ uviedol 
Stanislav Paulík, riaditeľ 
Hlavnej banskej záchrannej 
stanice v Prievidzi.
Dôkazom sú podľa jeho slov 
náročné projekty realizované 
pri likvidácii dioxínov v se-
verných Čechách, jednej 
z najväčších ekologických 
záťaží v Európe a práce vy-
konané v trvalo výbušnom 
alebo hygienicky závadnom 
prostredí. Podľa Paulíka je 
pozoruhodné, že dokážu skĺ-
biť a využívať prednosti jed-
notlivých druhov špeciálnej 

techniky. „Nie je ničím ne-
zvyklým, že kombinujú tech-
niku priemyselného lezectva 
s prácou v nedýchateľnom 
prostredí, napr. práca na hlave 
priemyselného komína za pl-
nej prevádzky,“ podotkol.
Špeciálne osobné pracovné 
prostriedky v kombinácii 
s dýchacou technikou a špič-
kovou meracou technikou 
umožňujú práce pri čiste-
ní, diagnostike a renovácii 
mobilných a stacionárnych 
nádrží na PHM, práce v bio-
plynových staniciach, zásob-

níkoch ropy, plynu, ale aj prá-
ce s nebezpečným odpadom, 
ako je azbest.
Špeciálnou oblasťou je kry-
ogénna a inertizačná tech-
nika, kde na zmrazovanie 
alebo inertizáciu prostredia 
(dusíkové čistenie nádrží 
s výbušným prostredím) 
využívajú tekutý dusík s tep-
lotou – 192° C a kryogénnu 
techniku, ktorou disponujú.
„Ak pripočítame práce 
pod vodnou hladinou, v kon-
taminovanej vode, pod ľadom, 
vyjde nám súbor činností, 

ktoré hlavne v priemyselnej 
výrobe eliminujú na mini-
mum straty spôsobené vynú-
tenými odstávkami vo výrobe 
v rôznych oblastiach národ-
ného hospodárstva,“ dodal 
Paulík. Všetky tieto práce sú 
zabezpečované a koordinova-
né prostredníctvom Hlavnej 
banskej záchrannej stanice 
v Prievidzi, ktorá je súčasťou 
akciovej spoločnosti Horno-
nitrianske bane Prievidza.

-TASR, foto: TASR

Banskí záchranári, ako 

jedna z hlavných zložiek 

integrovaného záchranné-

ho systému, sú verejnosti 

známi zo záchranných prác 

pri haváriách rôzneho dru-

hu v  hlbinných baniach. 

Vďaka špeciálnej technike, 

ktorou disponujú a dôklad-

ne vybratému a vycvičené-

mu 300-člennému kolektí-

vu, však dokážu pracovať aj 

vo výškach a pod vodnou 

hladinou, a to často v ex-

trémnych podmienkach.

Banskí záchranári zdolávajú extrémy 
v bani i na povrchu
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Ktoré sú hlavné lákadlá 
tohto ročníka?
Určite je to účasť špičkovej 
vojenskej talianskej akroba-
tickej skupiny Frecce Tricolori, 
ktorá k nám zavíta po druhý 
raz. Prvýkrát sme ich na Slo-
vensku privítali v roku 2004 
na leteckom dni SIAD. Ďalšou 
veľkou atrakciou pre návštev-
níkov tohtoročných leteckých 
dní na Sliači bude účasť americ-
kého strategického bombardéra 
B-52, ktorý priletí zo Spojených 
štátov amerických. Nesmiem 
zabudnúť na historické lie-
tadlá, konkrétne lietadlo Spit-
fi re, YAK-3UM, Mustang P51 
a Lisunov Li-2. Fakt, že medzi-
národné letecké dni SIAF 2012 
na Leteckej základni Sliač budú 
pre všetky vekové kategórie 
bez rozdielu, s dôrazom na ro-
diny s deťmi, potvrdzujeme aj 
zriadením tzv. detskej a rodin-
nej zóny. Práve v nej napríklad 
vytvoríme, vďaka spolupráci 
so spoločnosťou Microsoft, 
exkluzívnu X-box Fun arénu. 
Priamo v leteckých hangároch 
sa budú môcť deti zabávať 
na X-boxoch a simulátoroch, 
ktoré tam budú rozmiestnené.

V  čom bude SIAF 2012 
iný, ako bol vlaňajší roč-
ník? Príde viac leteckých 
akrobatov? Budú atraktív-
nejší hostia? Viac zábavy 
pre fajnšmekrov či rodiny 
s deťmi?
Prvým rozdielom je účasť 
zahraničných hostí. Tento rok 
to bude určite o prestížnych 
menách a špičkových strojoch. 
Zo strany Veliteľstva vzduš-
ných síl SR a hlavného progra-
mového partnera, Ministerstva 

obrany SR, boli včas adresova-
né pozvánky mnohým hosťom 
z celej Európy. Väčšina z nich 
sa rozhodla prísť aj na základe 
dobrých referencií z vlaňaj-
šieho ročníka. Zároveň sme 
radi, že v septembri na letisku 
pristanú aj vzdušní akrobati 
z trinástich krajín sveta.

Medzinárodné letecké dni 
sú z pohľadu návštevníka 
udalosťou, ktorú si mnohí 
cielene vyberajú ako víken-
dové podujatie sľubujúce 
zábavu a nezabudnuteľné 
zážitky. Z pohľadu organi-
zátorov však môžu byť aj 
jedinenčou šancou zviditeľ-
niť náš región i celú krajinu, 
keďže o zahraničných účast-
níkov zrejme nebude núdza. 
Dokážete využiť núkajúcu 
sa šancu?
Som presvedčený, že všetci za-
interesovaní urobia maximum 
preto, aby v plnej miere využili 
šancu na zviditeľnenie spoluor-
ganizátorských miest, regiónu 
i celého Slovenska. Niet divu, 
veď hovoríme o najväčšom me-
dzinárodnom leteckom sviatku 
na Slovensku. SIAF 2012 je ob-

rovská udalosť, ktorej prípravy 
sa začali s ročným predstihom. 
Ide o zložité organizačno-logis-
tické súkolie, ktoré musí fungo-
vať tak, aby splnilo očakávania 
stotisíc náštevníkov. Eviduje-
me nebývalý záujem zo strany 
zahraničných účastníkov a aj 
preto sme hrdí, že tento letecký 
sviatok môžeme organizovať 
práve v srdci Slovenska. Am-
bíciou je udržať SIAF stabilne, 
každoročne v našom regióne, 
pričom letecké dni by mali úzko 
korešpondovať s ofi ciálnymi 
celoslovenskými oslavami 
SNP, oslavami Dňa Ústavy 
SR, resp. ďalšími kľúčovými 
dátumami, napríklad Dňom 
vojenského letectva či Dňom 
ozbrojených síl. K prestíži 
tohtoročných Medzinárodných 
leteckých dní prispieva aj fakt, 
že záštitu nad podujatím pre-
vzali mnohí kľúčoví predsta-
vitelia štátu, vrátane prezidenta 
Slovenskej republiky, J. E. Ivana 
Gašparoviča, ministra dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR Jána Počiatka, ministra 
obrany Slovenskej republiky 
Martina Glváča a podpred-
sedu vlády a ministra vnútra 

Roberta Kaliňáka. Práve po-
sledne menovaný vo svojom 
liste, potvrdzujúcom záštitu 
nad podujatím, zdôraznil, 
že Medzinárodné letecké dni 
vníma ako atraktívne z hľa-
diska súčasnosti a zároveň ako 
hodnotové z hľadiska histórie. 
Tento pohľad je aj pre nás kľúčo-
vý. Ak hovoríme o prestíži pri-
pravovaných Medzinárodných 
leteckých dní, nesmiem zabud-
núť ani na ofi ciálne stretnutie 
veliteľov letectiev krajín V4, 
Rakúska a Švédska, ktoré sa 
uskutoční v rámci SIAF 2012. 
MLD majú aj nezanedbateľný 
ekonomický a hospodársky be-
nefi t pre celý náš región. Fakt, 
že stovky zahraničných hostí 
budú ubytovaní v tunajších 
hoteloch, že im ponúkneme 
miestne turistické atraktivity, 
že využijú služby miestnych 
reštaurácií, to všetko je jedi-
nečná reklama pre Slovensko, 
Banskú Bystricu a okolie.

Atraktivita vzdušných 
kreácií a výkony pilotov, 
neraz na  hranici nemož-
ného, však musia na letec-
kých dňoch ísť ruka v ruke 
s  garanciou bezpečnost-
ných opatrení. Mysleli ste 
na všetko? Môžu mať diváci 
stopercentnú istotu?
Bezpečnosť návštevníkov 
a účastníkov SIAF 2012 je 
pre nás absolútnou prioritou. 
Všetky kroky súvisiace s prí-
pravou podujatia sú podriadené 
tomu, aby bola bezpečnosť vždy 
na prvom mieste. Ako organi-
zátor najväčšej leteckej udalosti 
roka sme si vedomí nedostatkov 
z minulosti, veľmi zodpovedne 
sme vyhodnotili slabé miesta 
z vlaňajších leteckých dní a ro-
bíme maximum preto, aby sa 
chyby nezopakovali. Už som 
spomínal, že tím participujúci 
na príprave SIAF 2012 začal 
pracovať s ročným predstihom 

a v tomto období už fi nišujú 
práce na zabezpečení dopravy, 
logistiky, parkovania, občer-
stvenia, kyvadlovej dopravy 
a pod. Keď už hovoríme o bez-
pečnosti, absolútnou novinkou 
bude v tomto roku využitie 
upravenej časti špeciálneho 
softwaru AVIS, ktorý mimo-
chodom využívajú aj Vzdušné 
sily OS SR pre svoju každoden-
nú činnosť. Cieľom aplikácie 
tohto softwaru bude zabezpe-
čenie korektnosti plánovania 
jednotlivých letových vystú-
pení, čo prispeje k zvýšeniu 
bezpečnosti letovej prevádzky 
a informovanosti o prevádzke 
v reálnom čase, či už samot-
ných účastníkov, rovnako ako 
návštevníkov podujatia. V ce-
lom procese prípravy intenzívne 
spolupracujeme so zložkami 
príslušných rezortov vnútra 
a obrany. Veľmi efektívne ko-
munikujeme s Banskobystric-
kým samosprávnym krajom, 
s mestami Banská Bystrica, 
Zvolen a Sliač, ktoré nám po-
dávajú pomocnú ruku a podľa 
svojich možností participujú 
na príprave leteckých dní. Oce-
ňujeme prístup samospráv, kto-
ré prisľúbili pomoc aj na úrovni 
posilnenia hliadok mestských 
polícií, aby sme počas dvoj-
dňového podujatia zabezpečili 
poriadok nielen na letisku, ale aj 
v samotnom meste Sliač.

Krása strojov križujúcich 
oblohu, vôňa leteckého 
benzínu, adrenalín pri krko-
lomných akrobatických kús-
koch, pohľad na svet z vtáčej 
perspektívy. Čo z toho vám 
učarovalo najviac? Prečo je 
lietanie a veci s tým spojené 
pre vás životnou vášňou?
Ide o pocit slobody. Vedomie, 
že keď ste hore vo vzduchu, 
nič vás neobmedzuje a ste slo-
bodný. Zároveň sa však musí-
te a môžete spoliehať iba sám 

na seba. Lietanie je pre mňa 
synonymom slobody, a preto 
ma tak fascinuje. Netajím sa 
mojou ambíciou byť pilotom 
a ovládať stroj vo výškach, ale 
som si vedomý toho, že v mo-
jom veku je už na podobné ciele 
neskoro. Práve preto sa venujem 
aspoň činnosti, ktorá úzko súvi-
sí s lietadlami, lietaním a vôňou 
leteckého benzínu. Moja práca 
ma baví, napĺňa ma a je pre mňa 
najväčším koníčkom.

Pre  návštevníkov sú 
Medzinárodné letecké dni 
na  Sliači jednorazovou 
akciou, ktorá im spestrí 
septembrový program. 
Pre vás sú to takmer celo-
ročné povinnosti a s tým 
spojená neľahká práca. 
Napriek stresu z príprav, 
čo si na  tohtoročnom 
SIAF-e nenecháte ujsť?
Už teraz sa teším a určite si 
nenechám ujsť svetoznámeho 
pilota a majstra sveta v letec-
kej akrobatike Zoltána Vere-
sa, skvelú akrobatickú skupinu 
Frecce Tricolori z Talianska 
a letové kreácie lietadla Spitfi re 
z Veľkej Británie. V každom 
prípade, prvé dva septembrové 
dni budú na leteckej základni 
Sliač nabité lákavým a atrak-
tívnym programom pre všet-
ky vekové kategórie od nula 
do deväťdesiatdeväť rokov. Som 
presvedčený, že každý, kto hľa-
dá zaujímavý program, dobrú 
zábavu, kus histórie, ukážky 
leteckej akrobacie a chce sa 
na vlastné oči presvedčiť, že lie-
tanie a všetko s tým spojené je 
ozajstná vášeň, mal by zaví-
tať na Medzinárodné letecké 
dni SIAF 2012. Stretneme sa 
na sliačskom letisku. Všetkých 
srdečne pozývam.

-mp, foto: internet

Nebo nad sliačskym letiskom bude začiatkom septembra preplnené. Od  štartu 

Medzinárodných leteckých dní nás síce delia ešte letné mesiace, no organizátori pracujú 

na tomto podujatí rok dopredu a už teraz vedia, že o zábavu pre tisícky návštevníkov 

bude postarané. Čo všetko nás čaká na tomto leteckom sviatku, sme sa opýtali riaditeľa 

MLD SIAF 2012 Huberta Štoksu.

Medzinárodný letecký sviatok očakáva stotisíc návštevníkov

Taliansky národný tím Frecce Tricolori.

Americký strategický bombardér B-52.
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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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Spotrebiteľské okienko: Predaj z auta

Odpoveď
Predajcovia potravín musia 
spĺňať veľké množstvo hy-
gienických a veterinárnych 
požiadaviek a na akúkoľvek 
formu ich predaja musia mať 
vydané rozhodnutia a povo-
lenia, tzn. aj na predaj z auta. 
Ambulantný predaj potravín 
musí spĺňať požiadavky a na-
riadenia o hygiene potravín, 
platné jednak v Európskej únii, 
ale aj ustanovené v našich plat-
ných všeobecno-záväzných 
právnych predpisoch. Každý 
prevádzkovateľ pojazdnej 
predajne aj predajne mäsa 
a mäsových výrobkov (či už 
zo Slovenska, alebo z inej kra-
jiny EÚ) je povinný predložiť 
príslušnému orgánu verejného 
zdravotníctva žiadosť na uve-

denie priestorov do prevádzky 
a súčasne k žiadosti priložiť 
aj príslušnú dokumentáciu. 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva po pozitívnom 
posúdení vydá rozhodnutie 
na súhlas s uvedením priesto-
rov do prevádzky.

Nevyhnutnou súčasťou vyba-
venia stánku, resp. pojazdného 
auta na predaj mäsa a mäso-
vých výrobkov, hydiny, mlieka 
a mliečnych výrobkov by mal 
byť chladiaci alebo mraziaci 
box podľa toho, či ide o pre-
daj chladených, alebo mraze-
ných výrobkov. Medzi ďalšie 
povinnosti prevádzkovateľa 
uvedeného ambulantného 
predaja patrí aj to, že predaj 
môže vykonávať len na po-
volených trhových miestach, 
ktoré zriaďuje obec, pretože tá 
musí následne oznámiť takýto 
predaj aj miestnym prísluš-
ným orgánom úradnej kontroly 
potravín – regionálnej veteri-
nárnej a potravinovej správe, 
aby bol prístupný prípadnej 
kontrole.

Ďalšou z podmienok je, 
že označenie výrobku musí byť 
v slovenskom jazyku, že pre-
dávajúci musí mať registračnú 
pokladnicu i úradne overené 
váhy a závažia a že musí kupu-
júcemu vydať doklad o kúpe. 

Uvedené náležitosti musí 
skontrolovať správca trhovis-
ka ešte predtým, ako umožní 
takémuto predajcovi predaj. 
Pokiaľ zistíte, že predávajúci 
nemá požadované vybavenie 
pojazdnej predajne, resp. ne-
spĺňa ďalšie povinnosti, ktoré 
vyplývajú z trhového poriadku 
trhového miesta, odporúčame 
Vám, aby ste nič nekupovali, aj 
napriek lákavej cene v porov-
naní s iným prevádzkami. Ak 
predsa len podľahnete a tovar 
si „dobre poobzeráte“, je to iba 
Vaše subjektívne senzorické 
hodnotenie. Často sa stáva, 
že predávajúci predáva z po-
jazdnej predajne každý deň 
alebo aj každé 2 – 3 hodiny 
na inom mieste, ba aj v inej 
obci a kupujúci sa sám takto 
jednoducho zbavuje možnosti 
akejkoľvek prípadnej reklamá-
cie tovaru.

  -Lýdia Ondrejková, 
ZSS-SP Prievidza, 

msu.ondrejkova@prievidza.sk

Otázka:
So znepokojením sledujem 
v médiách stále sa viac roz-
máhajúci predaj potravín, 
hlavne mäsa a hydiny na trž-
niciach. Pre mňa ako zákaz-
níčku – dôchodkyňu je predaj 
z auta výhodný nákup, lebo 
tovar je podstatne lacnejší 
ako v normálnom obchode, 
čo je to dosť rozhodujúci 
dôvod.

Tak ako to vlastne je, môžu 
takýto tovar predávať alebo 
nie?

ta

Agroporadňa: Cibuľoviny

Tak ako každý rok, aj tento sme 
sa snažili riadiť vaším dopy-
tom. Na prelome letných prázd-
nin v našej predajni nájdete 
cibuľoviny vašich obľúbených 
kvetov, ako aj ich nové variácie. 

Z ponuky vyberáme: 
  cyklámen,

  iris  – rôzne farebné 

variácie,

  iris botanický,

  snežienky,

  eremurus,

  amarylis,

  fritilária mix,

  narcis plnokvetý,

  narcis botanický,

  tulipán viackvetý,

  veternice,

  krokus záhradný,

  ľalia ázijská,

  ľalia orientálna,

  freesia mix atď. 

Mnohé z nich sú tak obľúbe-
né, že nechýbajú asi v žiadnej 
záhradke. Jarné cibuľoviny naj-
viac vyniknú v skupinách. Čím 

viac ich vysadíte, tým krajší 
efekt dosiahnete. Pri plánovaní 
rôznych kombinácií by začí-
najúci záhradkári mali pamätať 
nielen na farbu kvetov, ale aj 
na ich tvar a výšku. Dobre sa 
kombinujú s trvalkami. Naj-
vhodnejšie obdobie na vysá-
dzanie je od konca septembra 
až do konca októbra, aby sa 
stihli zakoreniť a pripraviť 
na zimu. Dôležitým aspek-
tom pri samotnej výsadbe je 
aj teplota pôdy – musí byť ešte 
trochu teplá. Plesnivé alebo 
mechanicky poškodené cibu-
le zásadne nevysádzame. Tí 
z vás, ktorí majú chuť experi-
mentovať, môžu skúsiť vysá-

dzanie do nádob. Vhodné sú 
tie najnenáročnejšie cibuľo-
viny – šafrán, narcis, tulipán. 
Pôdu, do ktorej budeme vysá-
dzať cibuľoviny, porýľujeme 
a zapravíme do nej kompost. 
Dosiahneme tým prevzdušne-
nie pôdy a zároveň ju zbavíme 
burín. Po jej uľahnutí môže-
me začať vysádzať. Pomôcky, 
ktoré budete potrebovať, sú 
lopatka, vysadzovač, dreve-
ný kolík, plastový košík. Ako 
presne postupovať pri výsad-
be, ako hlboko zapraviť cibule 
a ako ich chrániť pred zimou 
sa dočítate v ďalšom pokra-
čovaní článku, venovaného 
jarným cibuľovinám. Na záver 
by sme vás ešte radi upozor-
nili na novinku, ktorú sme si 
pripravili pre vás – našich ver-
ných zákazníkov. Ako dôkaz, 
že sa spoločne s vami tešíme 
vašim pestovateľským a cho-
vateľským úspechom, sme 
v predajni vyhradili priestor 
na ich ukážku. Radi privítame 
každý váš poznatok či osobnú 
skúsenosť, o ktorú ste ochotní 
sa podeliť.

S pozdravom 
kolektív predajne Agro

Letná príroda poskytuje nespočetné množstvo farieb. Je 

ako umelec, ktorého štetcom sú slnečné lúče a plátnom 

rozkvitnuté záhrady plné rozmanitých kvetov. Zachovávame 

si v nich moment radosti, smútku, lúčenia, ale aj zvítania či 

vyznania lásky. Sú dokonalé tvarom, farbou, štruktúrou. 

Vďaka trpezlivosti, estetickému a kompozičnému cíteniu, 

si každý z vás, vážení čitatelia a záhradkári, môže vytvoriť 

svoju vlastnú kompozíciu kvetov. Keďže prichádza čas 

predaja jarných cibuľovín, radi by sme vás prostredníctvom 

našej Agroporadne oboznámili s našou ponukou.
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Rekonštrukciou a úpravou 
priestorov v nemocnici Han-
dlová vzniklo zatiaľ osem-
násť miest pre poskytovanie 
sociálnych služieb. Klienti 
budú bývať v jednolôžkových 
a dvojlôžkových izbách. Izby 
sú štandardne vybavené, vrá-
tane umývadla a TV prijíma-
ča. Senior centrum poskytuje 

komplexné sociálne služby 
pre ľudí, ktorí nie sú schopní 
postarať sa o seba, pripraviť 
si stravu, v stanovenom čase 
si zobrať predpísané lieky 
a vyžadujú dohľad skúsených 
odborníkov.
Budova je umiestnená v par-
ku s možnosťou prechádzok 
a oddychu.

,,Na rozdiel od iných centier 
pre seniorov majú klienti 
v našom centre zabezpeče-
nú dvadsaťštyrihodinovú le-
kársku starostlivosť a okrem 
sociálnych služieb zabezpe-
čujeme aj pracovnú terapiu 
a záujmovú činnosť. Vytvá-
rame podmienky na vzde-
lávanie seniorov i úschovu 
cenných vecí,“ uviedol Ivan 
Gašparovič, riaditeľ Nemoc-
nice Handlová.

-ts

V Nemocnici Handlová, 2. súkromná nemocnica, s. r. o., 

slávnostne otvorili v pondelok 30. júla Senior centrum 

sv. Kataríny. Je prvým centrom na území hornej Nitry, kde 

je dostupná dvadsaťštyrihodinová lekárska starostlivosť 

v rámci areálu.

Nové Senior centrum v Handlovej
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Duchovné zamyslenie: Na dovolenku
3. augusta uplynulo 10 rokov, 
čo nás náhle opustil

Mgr. Ján Murín
vo veku nedožitých 69 rokov.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka 
Marta a deti s rodinami

Napriek skutočnosti, že od úmrtia 
nášho otca, deda a manžela

Jozefa Makaru
uplynulo 13. augusta 
už dvanásť rokov,
v našich srdciach a mysliach 
je stále s nami.

Ak ste ho poznali, venujte mu svoju spomienku.
Manželka, synovia Peter, Ľuboš 
a dcéra Eva s rodinami

Spomíname

  Predám babetu 210 dvojrychl. 
za 120 eur. Tel.: +421903 132 399

  Predám šteniatka Maltezákov, 
tel.: 0944 29 73 75

  Predám novostavbu v Hradci 
s poz. 420m2 za 76 000 eur. Tel.: 
0911 245 668

  Predám 2-izbový prerobený byt 
v Novákoch. Tel.: 0908 519 345

  Predám 1-izb. byt v Handlovej. 
Tel.: 0907 404 389

  Predám kočík fusak vanička + 
športový k tomu pridám detské va-

jíčko po jednom dieťati. Suma 55 eur. 
Telefón: 0907 583 332

  Vymením 3-izb. byt v Handlovej 
za 1-izb. + doplatok. T. č.: 0948 745 070

  Šamotové tehly a polystyrén, 
lacno, tel.: 0908 221 794

  Opravujem a predávam šijacie 
stroje.+421907129671

  Vybavím najlacnejší úver na bý-
vanie. Tel.: 0911 245 668

  Poskytujem bezúčelovú pôžičku 
od 100 – 1500 € . Stačí prezvoniť a za-
volám naspäť . 0948 730 209

  Úver pre živnostníkov, podni-
kateľov, ktorí nemajú príjem, žiadna 
nebankovka. Info: 0911 245 668

  Kúpim 2- alebo 3-izb. byt 
v Prievidzi, alebo blízke okolie, v ho-
tovosti, vyplatím podlžnosti. Tel.: 
0911 245 668

  Kúpim dom alebo poze-
mok v Prievidzi alebo okolí. Tel.: 
0918 097 441

  Veštenie, výklad budúcnosti, lieč-
ba v PD. Objednávky na tel. +421911 
245 668

  45-r. štíhla žena hľadá ženu, 

pár do 3-4-ky na stretká, tel.: 

+436508951355,0904 857 296

  Milý, inteligentný, veselý muž (43) 

by rad spoznal žienku (37 – 42) priamo 

z PD na seriózne zoznámenie. Skúsime 

najskôr ako kamaráti? 0949209049 

sms, ozvem sa.

  44-r. štíhla rozvedená farmár-

ka-spoločníčka z NZ ponúka služ-

by na farme pánom nad 45-r. Tel.: 

0911 089 289

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

 Stará rímska múdrosť hovorí, 
že história je učiteľkou živo-
ta. Aj nám by určite prospelo, 
keby sme sa naučili rešpekto-
vať skúsenosti ľudskej histó-
rie. Zaručene by sme sa vyhli 
mnohým nezmyslom spolo-
čenským i osobným.
Človek sa až tak veľmi neme-
ní, aspoň vo svojej podstate 
nie. Aj to je jeden z dôvodov, 
prečo robí tie isté chyby, zápasí 
stále s tými istými problémami 
a stále hľadá niečo nové, aby 
zistil, že to už tu bolo.

Niekedy sa podobáme jednej 
vojnovej lodi.
V mimoriadne nebezpečnej 
oblasti Stredozemného mora 
hliadkovala vojnová loď. 
Vo vzduchu viselo napätie. 
Viditeľnosť bola slabá, hmla 
hustá, a tak kapitán ostal 
na mostíku a dozeral na čin-
nosť posádky.
Keď sa zotmelo, hliadka 
oznamovala:
„Na pravoboku svetlo!“
„Stojí alebo sa vzďaľuje?“ kri-
čal kapitán.

„Stojí, kapitán,“ odpovedala 
hliadka. „Hrozí nám nebez-
pečenstvo, že sa s tou loďou 
zrazíme.“
Kapitán vydal rozkaz signalis-
tovi: „Oznámte tej lodi, že nám 
hrozí zrážka, nech zmení kurz 
o 20 stupňov.“
Úsečná odpoveď, ktorú vyslala 
druhá strana znela: „Radím 
vám, aby ste kurz o 20 stupňov 
zmenili vy.“
Kapitán povedal signalistovi: 
„Vysielaj: Tu je kapitán, zmeňte 
smer o 20 stupňov.“
„Tu je námorník druhej triedy. 
Urobili by ste lepšie, keby ste 
zmenili kurz o 20 stupňov vy.“
Kapitán sa rozzúril. „Vysielaj!“ 
zareval, „Tu je vojnová loď. 
Zmeňte smer o 20 stupňov!“
Odpoveď bola jednoduchá: „Tu 
je maják!“

A vojnová loď zmenila smer.
Vyzeráme sebaisto, bojov-
ne a hrdinsky? Toto všetko 
môže byť fajn, ale bez múdrosti 
a skúsenosti, teda bez pozna-
nia je to nanič. Odignorovať 
základné hodnoty sa môže stať 
osudným rovnako nám, ako sa 
to stalo osudným mnohým, 
ba ešte väčším národom, ako 
je ten náš.
Nezdá sa vám, že začíname 
útočiť na to, bez čoho nebude 
možné prežiť?
Prajem všetkým čitateľom 
krásny dovolenkový čas a ak 
budete mať chuť urobiť si prie-
van v myšlienkach, tak skúste 
prevetrať aj tú dnešnú. :)

-Martin Dado, dekan

Každá doba má svoje trendy. Ovplyvňujú módu, robia 

dobrý biznis, stávajú sa hitom v hudbe. Ak chce byť niekto 

„in“, nesmie ich obísť. V skutočnosti nič nové pod slnkom. 

Aj trendy sú len zopakovanou myšlienkou, len v inom 

čase a pre iných ľudí. Stačí sa obzrieť pár storočí a zistíme, 

že nový trend nie je až tak nový a to, čo je teraz moderné, 

minimálne už raz z módy vyšlo.

Občianska inzercia
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Tak toto 
je prav-

depodobne 
najchladnejšie 

miesto široko-ďaleko, 
pomyslím si, keď si po dlhom 
hľadaní konečne ľahnem 
v chodbe ku dverám. „No 
poď, Arčinko, ideme von.“ 
Ale nie, v takomto teple sa 
mi vôbec nechce ísť von – 
tam je ešte teplejšie. Žiaľ, asi 
nemám na výber. Ešte len 
vyjdeme pred dvere a už ma 
začnú objímať slnečné lúče. 
Všetko by bolo fajn, keby ne-
boli také horúce. Mám pocit, 
že ma úplne spaľujú. Aha, 
tieň! Už dávnejšie som zistil, 
že v týchto tmavších miestach 
je chladnejšie, a tak ich využí-
vam počas celej prechádzky. 
Rád behám von po trávičke 
a užívam si slniečko. Ale teraz 
je ho už akosi priveľa. Ledva 
fučím, a tak sa hodím do trávy 
na znamenie, že ďalej už nej-
dem. „Už toho máš dosť, však? 
Neboj, za chvíľočku sa trošku 
osviežiš.“ Osviežim? To znie 
zaujímavo. A tak pozbieram 
ešte zvyšné sily a s vypla-

zeným jazykom nasledujem 
paničku. „No poď sem Arči.“ 
„To rozhodne nie,“ namietam, 
keď ju zbadám stáť pri poto-
ku. „Do vody ja teda určite 
nejdem. Veď sme sa kúpali 
len nedávno! Tak často ma 
do vody nedostaneš!“ snažím 
sa jej dohovoriť. „Poď hneď 
sem!“ rázne panička prika-
zuje a zdá sa, že budem mu-
sieť poslúchnuť. A tak si len 
vzdychnem a pomaly sa pribli-
žujem k potôčiku. Panička ma 
chytí a položí priamo do vody. 
Labky mám už ponorené, ale 
to, čo sa na mňa chystá sa mi 
vôbec nepáči. Tak len zavriem 
oči a dúfam, že nejako snáď 
zvládnem tú vodu, ktorá sa 
mňa rúti. Panička ma celého 
poliala vodou z potôčika a mne 
sa to vôbec nepáči. No, v sku-

točnosti to nie je až také zlé, 
ako som predpokladal. Voda je 
úplne studená a v tomto teple je 
to veľmi príjemné. Keď vyle-
ziem z potoka, zisťujem, že sa 
vlastne cítim oveľa lepšie. Už 
mi nie je tak teplo. A tak mám 
skvelý recept, ako zvládnuť 
prechádzku v takejto horúča-
ve. Vždy, keď mi je teplo, ne-
dočkavo skočím do potôčika. 
Odteraz mi už nevadí teplo, 
ani voda a slnečnú a horúcu 
prechádzku si naplno užívam.

H ako hroch

Pomôž Jurkovi nájsť cestu k lopte!

Vymaľuj si zvieratko!

NOVOOTVORENÝ PREDAJNÝ SKLAD STREŠNÝCH KRYTÍN
Minimum starostí so strechou
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Mesto Prievidza pripravuje 
koncom septembra jedno 
zaujímavé športovo-spolo-
čenské podujatie. V piatok 
28. septembra sa na prie-
vidzskom námestí uskutoční 
charitatívny beh mesta Prie-
vidza na podporu oddelenia 
anestéziológie a intenzívnej 
medicíny Nemocnice Prie-
vidza so sídlom v Bojniciach.
„Nedávno ma navštívila pri-
márka oddelenia ARO Mária 
Šramková, ktorá ma informo-
vala o stave oddelenia, ako 
aj potrebe kúpy nových prí-
strojov. Samozrejme, chceli 
sme nejakou formou pomôcť 
a rozhodli sme sa preto zor-
ganizovať charitatívny beh 
spojený s fi nančnou zbierkou 
na zakúpenie nových prístro-
jov. Oslovíme aj podnikateľ-
ské subjekty a ľudí, ktorí by 
nám mohli pomôcť. Veríme, 
že sa nám aj takýmto spô-
sobom aspoň sčasti podarí 
skvalitniť zdravotnú starost-
livosť pre obyvateľov z nášho 
mesta i regiónu,“ prezradila 
primátorka mesta Prievidza 
Katarína Machačková.

Potrebné prístroje
Primárka oddelenia anesté-
ziológie a intenzívnej medi-
cíny Nemocnice Prievidza 

so sídlom v Bojniciach Mária 
Šramková priblížila, ako budú 
vyzbierané peniaze použité: 
„Nič nežiadame pre seba. Pa-
cienti na našom oddelení sú 
v bezvedomí. Ich život závisí 
nielen od našich odborných 

vedomostí a zručností, ale aj 
od kvalitného prístrojového 
vybavenia, v ktorom zaostáva-
me. Okrem potrebnej obnovy 
anestéziologických prístrojov 
nám chýba najmä prenosný 
sonografi cký prístroj, ktorým 

je možné presne určiť miesto, 
kadiaľ môžeme pacientovi 
zavádzať špeciálne katétre 
priamo do srdca, dialyzačné 
katétre k zapojeniu na ‚umelú 
obličku‘ či katétre na meranie 
vnútrosrdcových tlakov u pa-

cientov so zlyhávaním srdca. 
Momentálne to robíme nasle-
po. Taktiež by sme potrebova-
li prenosný prístroj na umelú 
ventiláciu pľúc, ktorým je 
možné dýchať s pacientom, 
ktorý má túto životnú funkciu 
dočasne vyradenú, napríklad 
počas cesty na CT vyšetrenie 
mozgu či prevoz do sanitky.“

Morálna i  finančná 
podpora
Zapojiť sa do charitatívneho 
behu bude môcť ktokoľvek. 
Stačí sa v daný deň zaregis-
trovať na prievidzskom ná-
mestí a prebehnúť či prejsť 
jeden okruh po námestí, 
a podporiť tak myšlienku 
podujatia. Samozrejme, pod-
poriť ju bude možné nielen 
morálne svojou účasťou, ale 
aj fi nančne. Zbierka na tie-
to životne dôležité prístroje 
bude prebiehať už skôr. Za-
mestnankyne oddelenia ARO 
s pokladničkami bude možné 
stretnúť aj 11. – 12. augusta 
na Prievidzských hodoch, 
18. augusta na streetbalovom 
turnaji na prievidzskom ná-
mestí, 31. augusta na Beton 
Grill párty na prievidzskom 
námestí, 7. – 9. septembra 
na Baníckom jarmoku, ale aj 
na iných podujatiach.
„Kým pri iných zbierkach 
darca nevie, kde peniaze 
presne skončia, tu je to adres-

né. Zapojením sa do zbierky 
podporí vlastnú nemocnicu 
a pomôže dostať kvalitnej-
šiu zdravotnú starostlivosť 
svojím blízkym, priateľom 
či známym. Veď každý z nás 
sa môže kedykoľvek, často 
aj nie vlastným pričinením 
ocitnúť na oddelení anesté-
ziológie a intenzívnej medi-
cíny. Myšlienku podujatia 
svojou účasťou podporia aj 
žiaci prievidzských škôl, 
prievidzskí športovci, ale aj 
rodáci z nášho okresu. Verí-
me, že naša snaha osloví čo 
najširšiu verejnosť,“ dodal 
Branislav Bucák, predseda 
komisie športu v Prievidzi, 
ktorá spoločne s Olympij-
ským klubom Prievidza 
a niektorými zamestnanca-
mi nemocnice pripravuje toto 
podujatie.

Dražba
S charitatívnym behom bude 
spojená aj dražba, výťažok 
ktorej bude rovnako určený 
na zakúpenie už spomínaných 
prístrojov. Prezradíme, že zá-
ujemcovia si budú môcť vy-
dražiť aj dres a hokejku hráča 
Buffala Sabres a slovenského 
reprezentanta v ľadovom ho-
keji Andreja Sekeru.

-MP, foto: TASR 

Prievidzské námestie ožije v septembri charitatívnym behom spojeným s fi nančnou zbierkou. Jej výťažok je určený 

na zakúpenie prístrojov na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Mesto Prievidza chystá charitatívny beh 
na podporu nemocnice

Ďalšie preteky svetového 
pohára cestných motocyklov 
v kategórii Superstock 1000 
sa uskutočnili na Masaryko-
vom okruhu v Brne v rámci 
podujatia svetového šampio-
nátu superbikov. Slovenský 
reprezentant Tomáš Svitok 
dúfal na takmer domácej pôde 
v umiestnenie v prvej desiatke. 
Pretekárovi slovenského tímu 
SK Energy sa darilo v kvali-
fi káciách, v ktorých si vďaka 

výbornému času vyjazdil tri-
nástu štartovú pozíciu. To mu 
dávalo nádej pre naplnenie cie-
ľa. Nepríjemné počasie, ktoré 
však vládlo na okruhu v deň 
pretekov, mu cestu k úspechu 
prekazilo. V cieli mu nakoniec 
patrilo 21. miesto v konečnom 
hodnotení. „Po tréningoch som 
bol veľmi spokojný, zajazdil 
som svoj osobný rekord na kolo 
brnianskeho okruhu a pláno-
val som v pretekoch zabojovať 

o prvú desiatku, ku ktorej mi 
tu už vlani veľa nechýbalo. 
Výborne rozbehnutý víkend 
pre mňa nakoniec ale nedopa-
dol dobre. Ja a dážď, to nejde 
dokopy, vôbec som spočiatku 
pretekov nemal na vode isto-
tu. Získal som ju až ku koncu, 
ale to už bolo zasa cítiť stratu 
kondície motora. Je to škoda, 
darilo sa nám a celý tím praco-
val výborne, dobrého výsled-
ku sme sa však v pretekoch 
nedočkali,“ dodal k pretekom 
Tomáš Svitok. V priebežnom 
poradí Svetového pohára, 
po odjazdení šiestich pretekov 

patrí slovenskému jazdcovi 
21. miesto so získanými jede-
nástimi bodmi.

-motomedia,
foto: autor

Tomáš Svitok sa v rámci pretekov Svetového pohára predstavil 

na okruhu v Brne. Pretekár pochádzajúci zo Sebedražia však 

nenaplnil svoje predsavzatie o umiestnení v prvej desiatke.

Svitkov nenaplnený sen o prvej desiatke
ý p p , j

patrí slovenskému jazdcovi 
21. miesto so získanými jede-
nástimi bodmi.

-motomedia,
foto: autor

Tomáš Svitok 
na okruhu v Brne.

Do charitatívneho behu sa môžu zapojiť všetky vekové kategórie. 
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Dvadsaťtriročný rodák zo Žia-
ru nad Hronom Milan Žiak 
od roku 2006 pôsobil v Nitre 
na poste rozohrávača. Pri výš-
ke 190 cm a hmotnosti 90 kg 
má ideálne basketbalové pa-
rametre. V lete minulého roku 
obliekol aj dres slovenského 
reprezentačného „áčka“ v kva-
lifi kačných zápasoch. Po jeho 
príchode do Prievidze sme mu 
položili niekoľko otázok.

Kedy vznikol prvý kon-
takt s predstaviteľmi BC 
Prievidza?
Po skončení sezóny 2011/2012 
ma oslovili Branko Jašš a Ma-
roš Pavlenda z vedenia BC. Do-
hodli sme sa, že sa neskôr stret-
neme, a tak sa aj stalo. Oslovil 
ma ich postoj a prístup k tímu, 
tak dúfam, že ich nesklamem 
a obe strany budú spokojné.

Čo bolo to hlavné, čím vás 
presvedčili, aby ste prišli 
do Prievidze?

Rozmýšľal som nad zmenou, 
ale nechcel som ísť ďaleko kvô-
li škole, kde musím dokončiť 
posledný ročník. Vážnejšie 
som sa s ponukou BC začal 
zaujímať až po vypočutí si ná-
zorov vedenia, ktoré mi boli 
blízke nielen ako hráčovi, ale 
aj po osobnej stránke. Pocítil 
som vážny záujem z ich stra-
ny a snažili sa mi maximálne 
vyhovieť, čo ma presvedčilo. 
V Prievidzi to žije basketbalom 
a myslím si, že aj to ma bude 
posúvať dopredu, aby som sa 
zlepšoval a vyhrával.

Mali ste aj ponuky aj 
z iných tímov?
Rokoval som ešte s Nitrou, ale 
po šiestich rokoch v ich tíme 
som už cítil, že potrebujem 
zmenu.

S akými ambíciami pri-
chádzate do Prievidze?
Posledný rok v Nitre som si 
vyskúšal zápasy, v ktorých 

som ťahal svoj tím a chalani 
sa vedeli na mňa spoľahnúť. 
V tomto by som chcel pokračo-
vať aj v Prievidzi a stále sa po-
súvať na vyššiu úroveň. Chcem 
hrať v tíme, ktorý bude na čele 
tabuľky a ak nie, tak spravím 
všetko preto, aby sme sa tam 
dostali.

Čo očakávate od svojho 
pôsobenia v drese BC?
Očakávam najmä kvalitné 
tréningy pod americkým tré-
nerom. Ďalej sa chcem hlavne 
baviť basketbalom, zapadnúť 
do kolektívu, byť zdravý a po-
vedať si, že som mal úspešnú 
sezónu ako hráč, tak aj klub.

Hneď prvý extraligový 
zápas Prievidze bude proti 
vášmu bývalému tímu z Nit-
ry. S akými pocitmi budete 
vstupovať na palubovku?
Určite bude vo mne veľa 
emócii, ale budem ich musieť 
potlačiť a hrať naplno. Som 
profesionál, tak urobím všetko 
pre víťazstvo BC.

-Jozef Fábrik, foto: TASR

Prvým hráčom s podpísanou zmluvou na extraligovú sezónu 

2012/2013 sa stal v tíme basketbalového majstra Slovenska 

Milan Žiak. Po šesťročnom pôsobení v drese Nitry sa rozhodol 

pre zmenu a dohodol sa s predstaviteľmi BC Prievidza.

Milan Žiak novou 
posilou BC Prievidza

Letný basketbalový kemp bol 
určený pre hráčov vo veku 
od osem do sedemnásť rokov. 
Pod hlavičkou Basket – live 
Camp 2012 sa zišlo 47 detí, 
z toho 18 detí z Prievidze 
a blízkeho okolia a 29 účast-

níkov z rôznych kútov Slo-
venska. Mladí hráči boli roz-
delení do dvoch skupín podľa 
veku a trénovali dvojfázovo 
v hale, ale aj vonku v teréne. 
V hale sa tréneri venovali 
väčšinou herným činnostiam 

jednotlivca a v teréne zas 
rozvoju bežeckej gramotnos-
ti a kondícii. Na záver úspeš-
ného kempu sa uskutočnila aj 
zaujímavá basketbalová ex-
hibícia. Hral sa tzv. mix bas-
ketbal, v ktorom proti sebe 
nastúpili zmiešané družstvá 
chlapcov a dievčat. Veľkú 
radosť spôsobili svojim prí-
chodom medzi deti bývalí 
aj súčasní extraligoví hráči 

a hráčky: Marek Jašš, Martin 
Biňovský, Viliam Ridzoň, 
Ľuboš Štorcel, Monika Baré-
nyiová, Marek Kozlík, Peter 
Pipíška a hviezda ženského 
basketbalu Zuzana Žirková. 
V priebehu podujatia však 
prišli trénerom pomôcť a tiež 
ukázať svoje basketbalové 
umenie aj Roman Vido 
a Gabriel Szalay. „Chceli 
sme sa zamerať na vyplne-

nie voľnočasových aktivít 
detí počas letných prázdnin. 
Aby sa mohli zdokonaľovať 
v herných činnostiach, ale 
taktiež aby nadviazali nové 
kontakty a priateľstvá. Nad-
šenie detí ma milo prekvapilo 
a bolo vidieť, že ich basketbal 
baví. Taktiež spätná väzba 
od rodičov nám hovorí, 
že sme sa vybrali správnym 
smerom a pripravili sme dob-

ré podujatie, ktoré by sme 
radi o rok opäť zopakova-
li. Naše poďakovanie patrí 
mestu Prievidza a I. ZŠ S. 
Chalupku, ktoré nám vyšli 
v ústrety pri všetkých našich 
požiadavkách,“ povedal tré-
ner a spoluorganizátor Ľuboš 
Jelačič.

-J. F., foto: archív Ľ. J.

Pod dohľadom skúsených trénerov sa v prievidzskej City 

aréne uskutočnil basketbalový kemp mládeže. Pre mladých 

športovcov bol pripravený zaujímavý program aj s účasťou 

známych extraligových hráčov a hráčok.

Mladí basketbalisti sa pripravovali v letnom kempe

 Milan Žiak v súboji s Prievidzou, ktorej dres bude obliekať od budúcej sezóny.

Spokojní účastníci letného basketbalového kempu.
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Bratislava privítala 8. aka-
demické majstrovstvá sveta 
v karate organizované WKF 
(World Karate Federation) 
a FISU (International Uni-
versity Sport Federation). 
Počas troch dní sa na tatami 
predstavilo vyše päťsto pre-
tekárov zo 43 krajín. V druž-
stve žien v kata nastúpila 
Prievidžanka Dušana Čierna, 
karatistka a vedúca Športo-
vej školy karate Prievidza. 
Po návrate na hornú Nitru 
sme jej položili pár otázok.

Gratulujeme k zlatu. Ve-
rili ste, že sa môžu pre vás 
skončiť akademické maj-
strovstvá sveta takým 
úspechom?
Boli sme novozložené druž-
stvo a na prípravu sme mali 
iba dva mesiace. Nemali sme 
si kedy otestovať našu vý-
konnosť oproti konkurencii, 
takže sme do súťaže vstu-

povali s viacerými otáznik-
mi. O nejakých ambíciách je 
ťažko hovoriť, keďže sme 
nevedeli, akí súperi na nás 
čakajú a vôbec koľko druž-
stiev bude štartovať.

Takže víťazstvo v súťaži 
muselo byť pre vás príjem-
ným prekvapením?
Mali sme skutočne veľmi 
málo času na prípravu a vte-
dy je ťažko predpokladať, ako 
to celé vypáli. Ziskom zlatej 
medaily sme šokovali samé 
seba a ešte stále sa z toho 
neviem spamätať.

Ako prebiehali boje 
na majstrovstvách sveta?
Boli sme pripravené na štyri 
kolá, ale nakoniec sme išli 
iba dve. Niektoré krajiny 
mali problém so vstupný-
mi vízami, iné zase nespĺ-
ňali podmienku, že všetci 
štartujúci musia študovať 

na vysokej škole. V prvom 
kole sme mali voľný žreb, 

v druhom kole sme porazili 
tím z Nového Zélandu. Vo fi -
nále na nás čakalo družstvo 
z Alžírska, ktoré sme porazili 
jednoznačne 5:0.

Aj ste patrične oslávili 
zisk najcennejších kovov?
Určite nejaké oslavy pre-
behli, ale v rámci normy 
a slušnosti (smiech).

Na ktoré miesto v reb-
ríčku svojich úspechov by 
ste zaradili tento triumf?
Predchádzajúce úspechy som 
získala v súťažiach organizo-
vaných WTKA alebo WKC, 
ale víťazstvom na podujatí 
organizovanom WKF som 

si otvorila dvere do sveta 
„veľkého“ karate. Takže 
určite radím tento úspech 
medzí tie najväčšie, ktoré 
som dosiahla.

Aký program vás ešte 
čaká v tejto sezóne?
Prekvapivým víťazstvom 
sme oslovili Slovenský 
výkonný výbor a reprezen-
tačného trénera a koncom 
novembra pocestujeme 
do Paríža na seniorské maj-
strovstvá sveta v karate. 
Od septembra máme skoro 
každý víkend nejaké podu-
jatie, chystáme sa na karate 
Premier league do Frankfur-
tu, turnaj v Budapešti atď.

Vieme, že ste aj úspeš-
ná trénerka. Ako vás na-
pĺňa táto práca s deťmi 
a mládežou?
Mojím prvým zverencom 
bola dnes už veľmi úspeš-
ná Ema Brázdová. V klube 
momentálne pôsobí 45 čle-
nov vrátane detí a dospe-
lých. Počítam, že aktívne sa 
od jesene bude na súťažiach 
zúčastňovať 17 pretekárov. 
Deti sú veľmi snaživé a ve-
dia sa tešiť z akéhokoľvek 
úspechu.

-Jozef Fábrik, foto: archív D. Č.

Karatistka Dušana Čierna bola súčasťou družstva žien 

v kata, ktoré získalo zlaté medaily na 8. akademických 

majstrovstvách sveta v karate. Spolu s Erikou Hrušeckou 

a Katarínou Liptákovou sa predstavili v bratislavskej športovej 

hale Mladosť a získali jedinú zlatú medailu pre slovenské farby.

Dušana Čierna so životným úspechom

Zverenci trénera Ľudovíta 
Škultétyho z džudistického 
klubu TJ Sokol Prievidza sa 
predstavili na 22. ročníku 
medzinárodného turnaja 
Judo kup Jadrana v Splite. 
Vo veľkej konkurencii pre-
tekárov z trinástich krajín 

získali dve zlaté, dve strie-
borné a tri bronzové medai-
lové umiestnenia. „Naši si 
počínali v početnej konku-
rencii výborne a opäť, tak 
ako po minulé roky, si domov 
odniesli cenné kovy. Niekto-
rých pretekárov som nechal 

štartovať aj vo vyšších veko-
vých kategóriách, v ktorých 
sa tiež nestratili a dosiahli aj 
na medaily. Celkovo hodno-
tím výkon mojich zverencov 
ako výborný, urobili dobré 
meno klubu, mestu Prievidza 
a aj Slovensku,“ priblížil Ľu-
dovít Škultéty.

-J. F., foto: Ľ. Š.

Už tretí rok po sebe sa džudisti TJ Sokol Prievidza zúčastnili 

na medzinárodnom turnaji v džude v chorvátskom meste Split. 

Po výborných výkonoch sa domov vrátili so siedmimi medailami.

Medailový výlov džudistov v Splite

Po úspešnom ťažení v uply-
nulom ročníku korunova-
ným víťazstvom v V. lige 
Sever a postupom do IV. ligy 
nastali na lavičke baníkov 
zmeny. „S trénerom Duša-
nom Uškovičom sme boli 
dohodnutí na ročnej spolu-
práci a po našom rozhovo-
re na konci sezóny sme sa 
na jej predĺžení nedohodli,“ 
povedal prezident klubu Ro-
bert Šuník. Trénerské žezlo 
prebral na hornej Nitre už 
po niekoľkýkrát 64-ročný 
Viliam Ilko, ktorému bude 
robiť asistenta Peter Černák. 
Bývalý tréner Dunajskej 

Stredy, Martina či Zvolena 
by chcel nadviazať na vy-
darenú poslednú sezónu 
hornonitrianskeho klubu. 
V kádri mužstva nenastali 
výrazne zmeny, keď odišiel 
Marek Frimmel a s aktív-
nou činnosťou skončil Pe-
ter Bugár. Naopak, do tímu 
pribudli viacerí odchovanci 
z juniorky a z hosťovania 
v Myjave sa vrátil Dominik 
Mokrý. „V príprave som mal 
k dispozícii 26-členný káder 
a postupne sa vykryštalizo-
vala základná jedenástka. 
Chcem sa spoliehať na skú-
sených hráčov ako Ivan 

Belák alebo Milan Pastva, 
ktorí môžu pomôcť mladým 
a menej skúseným hráčom. 
V súťaži nás čaká niekoľko 
regionálnych derby zápasov, 
ale tiež mužstvá, ktoré vôbec 
nepoznáme. Určite sa bude 
chcieť proti nám každý vy-
tiahnuť a znepríjemniť nám 
ako nováčikovi súťaže život,“ 
prezradil Viliam Ilko, tréner 
FC Baník Horná Nitra.

-Jozef Fábrik, foto: archív klubu

Vedenie FC Baník Horná Nitra počas letnej prestávky 

vymenilo hlavného trénera A-mužstva. Svoje účinkovanie 

v IV. lige Severozápad baníci štartujú pod taktovkou 

staronového kouča Viliama Ilka.

Baníci v štvrtej lige 
pod novým tréneromMedailové výsledky 

džudistov TJ Sokol 
Prievidza:
1. miesto Štefan Matiaš 

(juniori a muži do 60 kg), 

2. miesto Denis Škultéty 

(starší žiaci do  38 kg) 

a Adam Kiepeš (mladší 

žiaci do 55 kg), 3. miesto 

Filip Reis (mini žiaci do 24 

kg), Matej Škultéty (dorast 

a juniori do 60 kg).

Úspešná výprava TJ Sokol Prievidza.

V družstve žien v kata sa predstavila Prievidžanka Dušana Čierna (vľavo).

Viliam Ilko
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Vylúštenie krížovky posielajte na koreš-
pondenčnom lístku s nalepeným kupónom 
do 24. 8. 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 nápoj 
na kĺby Artrox v cene 21 €.

Výhercom krížovky z č. 12 sa stal Marek 
Janík z Prievidze. Gratulujeme!

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

24. augusta 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 

PD 15-16/2012ku
pó

n krížovka



N
PD

 0
36

4/
12

N
PD

 0
36

5/
12

N
PD

 0
36

6/
12

N
PD

 0
36

7/
12

LÚŠTITE KRÍŽOVKU A VYHRAJTE!
výrok
Jima

Rohna
rameno 
(nem.) 

3. as  
tajni ky 

autor: 
Pav©l 

Surovec 
škandinávsky 

boh 
rieka v 

Pakistane 
Nová scéna

(skr.) 
americká 
ma kovitá 

šelma 

Pomôcky: 
ALAKA, 

MARABU, 
AHAR, AMAT

smeruj švédska 
d žková miera tamtí mužské 

meno 
spracovaná 

ropa 

diabol, ert milánsky 
futbalový 
ve koklub 

  oblok     
krá am 

     

1. as  
tajni ky japonská 

d žková 
miera 

  
uzbecká 

flauta 

          

raj ozn. liet. 
Islandu vymie al      

sídlo v 
Portugalsku

    
látka na 

vyšívanie 

  

úžitková 
rastlina 

mastná 
tekutina 

výlu ok  
z tela 

Pomôcky: 
URÍSA, 

TAUNUS, 
OLAS, ULÁN 

okrasná 
rastlina  

   
rieka  

v Rusku 

    
plochá 

morská ryba 

   

sídlo  
v Nigérii poranenie priate   

(franc.)    
modrohnedý 

nerast 

    
africký  
bocian 

    

indonézska 
hmot. miera vazal 

existuješ   
vojenský 

jazdec (hist.) 

    
väzenie 
(hov.) 

   2. as  
tajni ky 

mesto v 
Turecku 

rozprávkový 
princ nemecké 

pohorie       
sumerský 

názov Zeme

      

pálený  
cukor trias  sa 

(špan.)      
opera J. 

Massenetta 

       

plytká  
nádoba 

jap. lovky a 
perál polodraho- 

kam     
jednotka 

magn. odporu

    
pracovalo s 

pluhom 

   

zvieracia 
skrýša  

alebo 
(básn.) v poriadku 

 utneme  
4. as  
tajni ky 

    
chvos  
( es.) 

   
slabina 
(lek.) 

  

usušená 
tráva 

lenský štát 
Indie 

kód 
Spojených 

štátov 
amerických 

  
rieka v 
Maroku 

    
divadelný 

záves 

     

na mieste 
(z lat.) 

hlboký 
ženský hlasbelgické 

kúpele    
sídlo v Iráne 

    
jednotka 

elekt. odporu

   opa ne 

francúzsky 
cisár taliansky 

ostrov     
Rachmanino-

va opera 

        

štvr  v 
Londýne E V Malackyliterárne  

dielo      
automobil 

    
pazúr 
(kniž.) 

  

zn. 
nanometer 

Direct Mode 
Operation nevenovala       

juhokórejská 
drobná minca

  
starší typ 

auta Škoda 

   

choroba k bov 
a salov 

citrusový  
plod kód Anglicka   

tam 
     

druh ínskej 
drogy 

    

vlastni  
( es.)    opytovacie 

zámeno    otava      

ženské  
meno    vají ko 

(lek.)    huspenina, 
rôsol      


