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OBCHVAT TOPOĽČIAN SA STAL SKUTOČNOSŤOU!
va k začatiu projektovej prípravy preložky cesty I/64 v blízkosti
mesta Topoľčany zabezpečením spracovania projektovej úlohy
v roku 1987. Výstavba obchvatu bola realizovaná v troch častiach.
Prvá časť od obce Chrabrany po začiatok kruhovej križovatky bol
dokončený v roku 1993, druhá časť pozostávala z vybudovania
kruhovej križovatky ukončenej v roku 2006. V rokoch 2008, 2009,
2010 bola zrealizovaná tretia a posledná časť obchvatu od kruhovej
križovatky po koniec trasy s napojením pred Krušovcami. Táto
časť bola spustená do premávky v roku 2011. Preložka cesty I/64
je z hľadiska jej šírkového usporiadania vybudovaná v kategórii
S 11,5/80. Okrem trasy cesty I/64 stavba pozostáva tiež zo 6-tich
mostných objektov, z ktorých 4 sa nachádzajú na hlavnej trase. Ide
nielen o premostenie toku rieky Nitry a jeho mŕtveho ramena, ale aj
o preklenutie trasy železnice v jej dvoch úsekoch. Súčasťou stavby
sú i vykonané prekládky pomerne veľkého množstva inžinierskych
sietí, ktoré boli v kolízii s vedením hlavnej trasy.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

Od 11.októbra 2011 široká motoristická verejnosť využíva obchvat Topoľčian, ktorý pomôže odkloniť dopravu z centra mesta. Ide
o preložku štátnej cesty I/64 v časti vedúcej z juhu od obce Chrabrany, kde sa napája na pôvodnú trasu cesty vedúcej z Nitry, pričom
východnou stranou obchádza mesto Topoľčany na sever do obce
Krušovce. Celý obchvat mesta je zrealizovaný v dĺžke 8,1 km.
Obchvat mesta nielen uľahčuje spojenie medzi Nitrou a Prievidzou,
ale zároveň odkláňa tranzitnú dopravu z centra mesta.
Tu bývajúci obyvatelia zaiste ocenia pokles hustoty cestnej
premávky, väčšiu bezpečnosť a tým čiastočné zníženie hluku, exhalátov a otrasov z dopravy. Zrod topoľčianskeho obchvatu nebol
jednoduchý. Cesta I/64, spájajúca priemyselnú oblasť horného
Ponitria s južným Slovenskom, je jednou z najfrekventovanejších
ciest I. triedy u nás. Trasa tejto cesty najmä v okrese Topoľčany prechádza husto obývaným územím a prieťah cez mesto Topoľčany
bol jedným z najnevhodnejších úsekov celej trasy. V záujme riešenia
tejto nežiaducej situácie pristúpila Slovenská správa ciest Bratisla-

MESTO ZABEZPEČILO BÝVANIE PRE ĎALŠÍCH 32 RODÍN
Mesto Topoľčany v septembri tohto roka skolaudovalo ďalší bytový dom s 32 bytovými jednotkami, ktorý sa začal stavať ešte
v roku 2010, čím zakončilo výstavbu bytov s ekonomickým nájomným. Dodávateľom stavby bola stavebná spoločnosť ZUKEP s. r.o.
Urmince, ktorá odviedla kvalitnú prácu a dobu výstavby skrátila
takmer o dva mesiace, čo je dobrou správou najmä pre nových nájomníkov, ktorí už tohtoročné Vianoce môžu stráviť v novom byte.
Byty boli pridelené na základe poradovníka navrhnutého Komisiou
sociálnou, bytovou a zdravotníctva MsZ a schváleného Mestským
zastupiteľstvom Topoľčany dňa 21. 9. 2011.

Podľa tradície zavedenej primátorom mesta Ing. Petrom Balážom
už po tretíkrát si nájomníci sami určili losovaním, do ktorého
bytu sa nasťahujú. Takto si losovali z 2 garsónových bytov, 14
jednoizbových a 16 dvojizbových bytov, ktoré sú v dvoch vchodoch nového bytového domu na Ul. Jurkoviča 4484. Losovanie sa
uskutočnilo v zasadačke mestského zastupiteľstva dňa 3. 10. 2011
v popoludňajších hodinách a noví nájomníci tu dostali aj príslušné
informácie o ďalšom postupe vybavovania administratívnych
záležitostí, ako je uzatvorenie nájomnej zmluvy a tiež zmluvy
o odbere elektriny a plynu. Výstavba 32 bytových jednotiek
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sídlisko JUH nábrežie bola ﬁnancovaná zo štyroch zdrojov Mesto
Topoľčany z vlastných zdrojov ﬁnancovalo prípravu stavby, projektovú dokumentáciu, celú inžiniersku činnosť, technickú vybavenosť
a prevažnú časť inžinierskych sieti. Prípojku elektriny a plynu realizovali na svoje náklady distribuční dodávatelia jednotlivých médií.
Na výstavbu bytového domu bol Mestu Topoľčany poskytnutý úver
vo výške 70% zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácia vo výške
30% z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na
ﬁnancovaní bytového domu sa mesto podieľalo doﬁnancovaním
vzniknutého rozdielu DPH. V rámci tejto stavby okrem prípojok
vody, kanalizácie, plynu, elektriny, verejného osvetlenia a prípojky vykurovania bola vybudovaná komunikácia a parkoviská s 38
odstavnými miestami a sadové úpravy s detským ihriskom.
Bytový dom je osadený mimo rušných ulíc mesta na sídlisku Juh
pri rieke Nitra a neďaleko novo vybudovanej oddychovej zóny
a zároveň neďaleko od nákupných centier. Celkový náklad stavby
bol 1 446 tisíc eur. Výška nájomného za 1 m2 obytnej plochy bola
schválená všeobecne záväzným nariadením mesta Topoľčany

v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. a s Opatrením MF SR
č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov, pričom nebola využitá
horná hranica výšky nájomného.
Ing. Eva Jančeková
vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikat. činností a školstva

OBČANIA TOPOĽČIAN VĎAKA NOVEJ ELEKTRÁRNI NA BIOMASU BUDÚ VYUŽÍVAŤ LACNEJŠIE TEPLO
Po Bardejove sú Topoľčany druhým mestom na Slovensku, kde
stojí najmodernejšia elektráreň na biomasu. Jej investorom
a prevádzkovateľom je spoločnosť BIOENERGY TOPOĽČANY, s.r.o.,
v súčasnosti je elektráreň v skúšobnej ročnej prevádzke a okrem
samotnej výroby elektriny zásobuje vyše 8 500 topoľčianskych
domácností teplom vyrobeným z ekologických zdrojov.
Rakúske technológie, použité v elektrárni sú špičkou vo svojej oblasti, ich dodávateľom je ﬁrma RIEGLER & ZECHMEISTER GmbH, ktorá
už viac ako 20 rokov vyvíja vysoko moderné kotlové zariadenia pre
tepelné elektrárne a elektrárne na biomasu.
Celý proces spustenia elektrárne do prevádzky , zavŕšený slávnostným otvorením 29. septembra tohto roku, sa začal už v marci 2010,
kedy Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch schválilo zmluvu na
podporu investície pre BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. Ako sa
vyjadril primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž: „Dlhodobo sa
zaoberáme vylepšovaním dodávok a distribúcie tepla v meste, za
8 rokov sme zrekonštruovali primárne tepelné rozvody, vymenili
sme staré kotly a ponuku dodávať ekologické teplo mestu sme prijali veľmi radi. Bioenergiu treba využívať“, zdôraznil.
Samotná výstavba začala v septembri 2010 a skončila v máji 2011,
generálnym dodávateľom stavby bola ﬁrma URBAS GmbH. Výstavbu objektu realizovala ﬁrma FORMAT - PM, s.r.o. z Bardejova, ktorá
tu zúročila skúsenosti z realizovaných stavieb elektrární v Bardejove
a Rumunsku. Okrem samotnej stavby budovy a sprevádzkovania technológie súčasťou diela bolo aj vybudovanie 1,5 km
horúcovodného potrubia, ktorý bol pripojený na jestvujúcu
distribučnú horúcovodnú sieť ﬁrmy TOMA s.r.o. V júni 2011
začala elektráreň na biomasu v Topoľčanoch produkovať
ekologickú elektrickú energiu. Okrem toho zásobuje 20 000
obyvateľov Topoľčian teplom, vyrobeným z obnoviteľných
zdrojov a od januára 2012 aj o 10% lacnejším ako zo zemného plynu. Už aj v tomto roku prináša elektráreň beneﬁt pre
obyvateľov mesta – vďaka efektívnejšej výrobe tepelnej energie
ostáva pre obdobie do konca roka 2011 cena tepla nezmenená,
nezvyšuje sa tak ako v iných slovenských mestách. Znižuje sa
tiež závislosť Topoľčian na dodávkach zemného plynu.
Elektráreň na biomasu v Topoľčanoch sa rozprestiera na ploche
takmer 40 000 m² a ročne spracuje cca 100 000 m³ drevnej hmoty (štiepky), čo predstavuje dennú spotrebu 11 – 13 kamiónov
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dreva. Tepelný výkon zariadenia je 29 MW, vyrobí a dodá cca 200 000
– 250 000 GJ tepla ročne pre svojich zákazníkov. Elektrický výkon je
8,2 MW, ročne vyrobí 65 000 MWh elektrickej energie. Popol, vznikajúci spaľovaním drevnej štiepky je enviromentálne nezávadný,
je zachytávaný v rôznych častiach technologického procesu do 4
kontajnerov a odvážaný. Skládka popola sa v areáli elektrárne na
biomasu nevytvára. Môže byť využívaný v poľnohospodárstve
ako hnojivo, resp. na rekultiváciu starých skládok a kameňolomov.
Skúšobné merania emisií počas doterajšieho fungovania elektrárne
preukázali podlimitné hodnoty , napr. NOx a CO2.
Biomasa je neutrálnym palivom, pri jej spaľovaní sa uvoľňuje takmer rovnaké množstvo CO2, ako je pri raste biomasy fotosyntézou
spotrebované, spaľovanie biomasy na rozdiel od spaľovania fosílnych palív nezvyšuje koncentráciu organických uhľovodíkov v atmosfére. Na obsluhu elektrárne na biomasu postačujú 6 ľudia, no
elektráreň vytvára takmer 300 sekundárnych pracovných miest,
ktoré treba na čistenie lesov po ťažbe, prípravu paliva a na logistiku.
Okrem lacnejšieho tepla elektráreň zabezpečí každoročne ohrev
vody v bazénoch letného kúpaliska za symbolické 1 euro. Ako informoval primátor mesta Ing. Peter Baláž, na ročnej prevádzke ušetrí
mesto asi 30 000 eur a ušetrené prostriedky plánujú späť investovať
do letného kúpaliska.
Toma, s.r.o.

MŠ ŠKULTÉTYHO
Školský rok nás zastihol práve v čase rekonštrukcie budov MŠ na
ulici Škultétyho v Topoľčanoch. A hoci okolie MŠ nevyzerá lákavo,
interiér sa môže popýšiť zrekonštruovanou kuchyňou. Môžeme sa
pýšiť aj novou jedálňou i telocvičňou, ktoré sme zriadili svojpomocne. Telocvičňu vybavíme v priebehu školského roka rôznym
cvičebným náradím, náčiním a pomôckami. Pre rozvoj pohybových aktivít detí doplníme vybavenie školského dvora novými
hojdačkami a preliezačkami. I napriek sťaženým podmienkam sa
vďaka práci zamestnancov MŠ v čase letných prázdnin mohol načas
a naplno rozbehnúť výchovno - vzdelávací proces dopĺňaný a obohacovaný rôznymi záujmovými krúžkami a akciami.
V tomto školskom roku pokračujeme v interných projektoch
poznaj počítač, spievaj a tancuj s nami, krúžkovej činnosti v ktorej
si deti rozvíjajú svoj talent vo výtvarnej oblasti a športovej činnosti.
Deti majú možnosť získavať základy anglického jazyka. Trieda 4-5
ročných detí pokračuje v dlhoročnej tradícii na jeho výučbu, ktorá
sa prelína celým dňom a všetkými činnosťami. Základy anglického
jazyka získavajú aj deti v ďalších triedach pod vedením externého
pedagóga. Externý pedagóg zabezpečuje aj hudobno - pohybovointonačnú výchovu najstarších detí.
V MŠ už tradične prebieha náboženská výchova na základe
požiadaviek rodičov a záujmu ich detí, ktorej cieľom je veku primerane a pútavou formou vybudovať základ kresťanskej výchovy

dieťaťa v predškolskom veku. A v spolupráci s rodičmi vytvárať prijatie, lásku, vysoké hodnotenie, všestrannú a jednotnú starostlivosť
o každé dieťa, ktoré uzrelo svetlo sveta. Krúžok spolupracuje
s miestnym farským úradom. V tomto období pripravujeme tvorivé
dielne, ktoré nám umožňujú nielen poukázať na krásy jesennej
prírody, ale aj dotvárať jej plody do rôznych podôb a tvarov, čím
rozvíjame detskú predstavivosť, fantáziu, zručnosť a tvorivosť.
A v neposlednom rade dnes tak prepotrebný kladný a ochranársky
postoj detí k prírode a jej hodnotám.
Oľga Babicová – riaditeľka

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM V TOPOĽČANOCH

INVENTARIZÁCIA

Súkromné gymnázium v Topoľčanoch sa zameriava na vyučovanie
cudzích jazykov, predovšetkým na bilingválne štúdium nemeckého jazyka a rozšírené vyučovanie anglického jazyka. Svojim
študentom poskytuje možnosť každodennej komunikácie v cudzom jazyku. Dôraz kladie predovšetkým na prepojenie reálneho
života so školou. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bol
preto aj výmenný študijný pobyt v partnerskej škole Bundesrealgymnasium Horn v Dolnom Rakúsku, ktorého sa zúčastnili všetci
študenti Súkromného gymnázia koncom októbra 2011. Študijný
pobyt nielen preveril schopnosť študentov komunikovať v nemeckom jazyku počas vyučovania a v reálnom živote, ale umožnil im aj
poznať tradície, kultúru a život v rakúskych rodinách partnerských
študentov. Súčasťou pobytu bol „Slovenský deň“, počas ktorého
predstavili rakúskym študentom mesto Topoľčany – jeho históriu
i súčasnosť, svoju školu a slovenské tradície a zvyky – nechýbal

ani tradičný slovanský zvyk - vítanie chlebom a soľou. Svojich
rakúskych priateľov privítajú študenti Súkromného gymnázia na
pôde mesta Topoľčany na jar budúceho roku.

Koniec roka je časom inventarizácie majetku v každej organizácii. Túto povinnosť v zmysle Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov si plní aj mesto Topoľčany. Príkazom primátora číslo 4/2011 na vykonanie riadnej inventarizácie
majetku bol stanovený harmonogram prác a boli vymenované
inventarizačné komisie a vyraďovacia komisia. Inventarizačné
komisie majú povinnosť skontrolovať všetok dlhodobý hmotný
majetok mesta ku dňu 31.10.2011 za účasti hmotne zodpovedných osôb, ktoré môžu v prípade technicky alebo morálne
opotrebovaného majetku požiadať o jeho vyradenie.
Zároveň musia preveriť jeho využívanie a zabezpečenie pred
poškodením alebo odcudzením. Správa o vykonaní inventarizácie, ktorej súčasťou je aj návrh na vyradenie neupotrebiteľného
majetku, bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva
v Topoľčanoch začiatkom budúceho roku. V predchádzajúcich
štyroch rokoch si mohli občania majetok odkúpiť za ceny stanovené MsZ s ohľadom na jeho fyzické a morálne opotrebenie. Takáto možnosť bude občanom umožnená aj v nasledujúcom roku.
Zoznam vyraďovaného majetku s predajnými cenami občanom
bude zverejnený v priebehu 2.štvrťroka 2012 na vývesnej tabuli
v podbráni radnice a na webovej stránke mesta.
Majetok, o ktorý nikto neprejaví záujem do stanoveného termínu, bude fyzicky znehodnotený a následne zabezpečený jeho
odvoz na skládku odpadov. Na navrhovaný spôsob likvidácie
budú dohliadať v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta
Topoľčany členovia vyraďovacej komisie.

PaedDr. Ingrid Paulovičová – riaditeľka školy

Ing. Jana Krajčírová, referent ekonomického odboru
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ZMOS
Primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž Vám dáva do pozornosti list predsedu Združenia miest a obcí Slovenska s cieľom
vysvetliť občanom dopady rozhodnutia vlády SR na rozpočet
miest a obcí v budúcom roku. List uverejňujeme v plnom znení.
Vážení obyvatelia miest a obcí,
poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpečovať všestranný
rozvoj na svojom území. Úlohou samosprávy a Združenia miest
a obcí Slovenska je preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš
dôstojný život. Na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo
kompetencií a štátnych úloh. Disponujú s viac ako 4 000 rozhodovacími právomocami, na ktoré sú potrebné ﬁnancie. Údržba ciest
a chodníkov, prevádzka verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, kosenie a čistenie verejných priestranstiev, ale aj správa a údržba
cintorínov, prevádzka školy či domova sociálnych služieb si žiadajú
nemalé ﬁnancie.
Od roku 2004 platí nový model ﬁnancovania, v rámci ktorého už
mestá a obce nie sú závislé od vôle poslancov v parlamente, lebo
podľa jasných kritérií získavajú podiel z daní pracujúcich. Zároveň
majú k dispozícií miestne dane, ktoré sa prispôsobujú domácim
špeciﬁkám. Pri ich stanovovaní poslanci mestských a obecných
zastupiteľstiev prihliadajú na potreby svojho mesta alebo obce, ale
aj na Vaše reálne možnosti ich zaplatiť. Vytvárajú tak systém výberu

peňazí, ktoré používajú na zabezpečenie verejnoprospešných služieb
alebo investičných akcií. Vláda Slovenskej republiky avizuje zmeny,
v rámci ktorých do Vašej spoločnej pokladnice príde podstatne
menej ﬁnancií a zároveň budú samosprávy nútené zvyšovať miestne
dane, čo nezlepší životnú situáciu obyvateľov ani podnikateľov.
Chceme, aby zostal zachovaný súčasný model ﬁnancovania, naviazaný na jednu daň – daň z príjmu fyzických osôb, ktorej výnos je
korektným spôsobom prerozdeľovaný medzi mestá a obce a vyššie
územné celky. Považujeme za neseriózne, aby štát riešil svoje problémy tak, že ich presunie na občanov miest a obcí. Odmietame postup vlády šetriť spôsobom, že samosprávam zoberie to, na čo majú
nárok ich obyvatelia z daní, ktoré zaplatili. Preto Združenie miest
a obcí Slovenska, ako reprezentatívna organizácia miest a obcí, ktorá
zastupuje viac ako 95 % samospráv, zvolila túto formu a informuje
občanov, že zásadne nesúhlasí s ﬁškálnym experimentom na úkor
občanov, navyše uskutočňovaným v čase ﬁnančnej a hospodárskej
krízy. Dôrazne varujeme a upozorňujeme, že zmeny vo ﬁnancovaní
samospráv môžu vážne ohroziť nielen princípy samosprávy, ale aj
paralyzovať základné funkcie, úlohy a služby, ktoré mestá a obce
musia poskytovať svojim obyvateľom.
Jozef Dvonč

VOLIŤ SA DÁ AJ ZO ZAHRANIČIA, O VOĽBU POŠTOU TREBA POŽIADAŤ DO 20. JANUÁRA 2012
Do marcových predčasných volieb sa môžu zapojiť aj občania SR,
ktorí v deň konania hlasovania 10. marca budúceho roka nebudú
na Slovensku. A to aj tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku.
O voľbu poštou však musia požiadať. Čas majú do 20. januára
2012. Volič s trvalým pobytom na Slovensku musí žiadosť o voľbu
poštou zaslať na adresu obecného (mestského) úradu v mieste
svojho trvalého bydliska. Záujemca o hlasovanie zo zahraničia,
ktorý je občanom SR, no nemá trvalý pobyt na Slovensku, musí
o voľbu požiadať na Miestnom úrade mestskej časti BratislavaPetržalka. Mestská časť na základe doručenej žiadosti so všetkými
požadovanými náležitosťami dopíše voliča do osobitného zoznamu voličov. Príslušné obce, ako aj Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Petržalka zašlú záujemcom o takýto spôsob hlasovania na ním uvedenú adresu v cudzine materiály, prostredníctvom

ktorých sa budú môcť zapojiť do marcových volieb. Urobiť tak majú
najneskôr do 4. februára 2012. Voliči zo zahraničia zašlú vyplnené
hlasovacie lístky späť v obálke označenej heslom „Voľba poštou”. Tie
musia byť doručené volebným okrskom alebo na spomínaný úrad
v Petržalke najneskôr deň pred konaním hlasovania, teda v piatok
9. marca 2012. K voličovi sa zoznamy kandidátov spolu s oznámením o čase a mieste konania volieb dostanú do 14. februára. Tým,
ktorí požiadajú o voľbu poštou, obec zašle obálky, hlasovacie lístky a
poučenie o spôsobe hlasovania. Právo voliť do Národnej rady SR má
podľa zákona každý občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil
18 rokov. Predčasné parlamentné voľby sa na Slovensku uskutočnia
v sobotu 10. marca 2012.
Mgr. Janetta Kadliečková
vedúca organizačného odboru

ZIMNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV
Mesto Topoľčany zabezpečuje zimnú údržbu komunikácii a chodníkov v zmysle § 9, zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, ods. 2,
zákona č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciach. Závady
v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách
a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti
miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní
odstraňovať správcovia miestnych komunikácií, to znamená, že
tieto závady odstráňuje mesto Topoľčany.
Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré
sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci,
správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli
znečistením, poľadovicou alebo snehom. V zmysle nariadenia mesta Topoľčany č. 3/1991 - tvorba a ochrana životného prostredia
v meste Topoľčany, organizácie, ktoré spravujú bytový fond alebo
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iný nehnuteľný majetok, ako aj vlastníci takéhoto majetku a majitelia rodinných domov sú povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci
s nehnuteľnosťou, tiež schody /po celej šírke/, keď nie je chodník,
tak pás široký 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku
chôdzi, boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu čistené, v zime bol
z nich odstránený sneh a pri poľadovici posypané hmotami, ktoré
zdrsňujú námrazu, t.j. pieskom a inertnými materiálmi /nie škvarou
a popolom/ a to po celej šírke. Informácie o zabezpečovaní zimnej
údržby mestom Topoľčany nájdete na internetovej stránke mesta
Topoľčany a na informačnej tabuli mesta Topoľčany, na ktorej sa
nachádza aj situačný výkres.

Ing. Jozef Mikula, vedúci OSMS

PROJEKT Z EURÓPSKYCH FONDOV – KLASTER TOPOĽČANY
Rozvoj regiónov je v súčasnosti jednou z aktuálnych tém, ktorým sa
venuje veľká miera pozornosti a to nielen na úrovni vnútroštátnej, ale
i v kontexte Európskej únie. Hlavnou úlohou by mal byť, čo možno
najefektívnejší spôsob využitia potenciálu, ktorý miestna krajina v kombinácií so svojou sídelnou štruktúrou a environmentálnymi pomermi
ponúka. V súlade s touto ideou sa rozhodlo mesto Topoľčany zvýšiť
úroveň propagácie celého okresu zriadením KLASTRA Topoľčany,
ktorého vznik ﬁnančne podporí i Európska únia do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov vo výške 200 000 €.
Toto združenie bude mať za úlohu zvýšiť záujem návštevníkov, ale
i samotného domáceho obyvateľstva o prírodné krásy, bohaté kultúrne
tradície, historické pamiatky, ale i kultúrne podujatia, či možnosti oddychu v Topoľčianskom regióne.
Projekt tvorí celkovo 12 partnerov, ktorí sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri spĺňaní stanovených cieľov. Partnermi projektu KLASTER
Topoľčany sú: Mesto Topoľčany, Obec Bojná, Obec Krušovce, Obec
Nemečky, Obec Nitrianska Blatnica, Obec Oponice, Obec Prašice,
Obec Radošina, Obecný úrad Podhradie, Vítkovské stajne, spol. s.r.o.,
Dušan Beláň BESAI, Ing. Viliam Uhlár. Ťažiskovou fázou je otvorenie
komplexného informačného internetového portálu (www.klastertopolcany.sk), ktorý bude poskytovať informácie o najvýznamnejších
zaujímavostiach, turistických atrakciách, kultúrnych podujatiach, ale
i dostupných službách a jednotlivých členoch združenia. Súčasťou
portálu by mala byť i interaktívna mapa regiónu s vyznačenými turistickými trasami a cyklotrasami, spestrená panoramatickými fotkami
vybraných objektov regiónu. Popri informačnom portále je súčasťou
projektu i vytvorenie publikácie, ktorá by mala zvýšiť informovanosť

domáceho, ale i zahraničného obyvateľstva o okrese Topoľčany
a predstaviť ho širokej verejnosti ako región s bohatým prírodným,
kultúrnym, ale i historickým potenciálom. Pre milovníkov turistiky
mesto pripravuje turistickú mapu oblasti, spolu s vyznačenými cyklotrasami. Popri tom sa uvažuje i so spracovaním maľovanej mapy
okresu, ktorá poslúži ako vhodný nástroj propagácie, čím sa zvýši
záujem širokého spektra obyvateľov o územie KLASTRA. Keďže
najvhodnejším nástrojom pre vytvorenie reklamy je bezpochyby ﬁlm,
aj z tohto dôvodu sa mesto rozhodlo pre natočenie krátkeho dokumentu o Topoľčianskom okrese, ktorý by ukázal návštevníkom jeho
najzaujímavejšie zákutia, historické pamiatky, ale i kultúrne akcie.
Súčasťou DVD by mala byť i fotogaléria celého okresu spolu so základnými informáciami, o jeho histórii, kultúre, ale i prírodných krásach
a ostatných zaujímavostiach, ktoré môže svojim návštevníkom jeho
územie ponúknuť. Pre široké spektrum obyvateľstva budú bezpochyby najzaujímavejšou časťou projektu kultúrne akcie, ktoré budú
realizovať jednotlivé subjekty KLASTRA. V Topoľčanoch sa predpokladá s organizovaním kultúrneho podujatia s názvom „Dni regiónu“,
sprevádzané každoročným otváraním turistickej sezóny, ktoré by
malo prebiehať vždy v inej obci okresu. Čo dodať na záver? Veríme, že
po úspešnom ukončení projektu v roku 2014 si všetci jeho účastníci
povedia, že všetko to vynaložené úsilie stálo za to a obyvatelia okresu
Topoľčany budú spokojní s výsledkom ich práce a kladne ohodnotia
zrod nového potrebného subjektu v oblasti cestovného ruchu.
Mgr. Janetta Kadliečková, Mgr. Vladimír Grežo

KDE JE VÁŠ POKLAD, TAM BUDE I VAŠE SRDCE...
Týmito slovami sme
srdečne pozvali hostí
na priateľské stretnutie pri príležitosti osláv
20. výročia založenia
ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch. Už od
rána sa v piatok 23.
septembra nad ZŠ
sv. Ladislava v Topoľčanoch vznášala slávnostná
atmosféra.
Brány farského kostola sv. Ladislava vítali
pozvaných hostí, ktorí prišli spolu so
zamestnancami školy
sláviť sv. omšu pri
príležitosti 20. výročia
jej založenia. Hlavným
celebrantom votívnej sv. omše bol nitriansky pomocný biskup
Mons. Marián Chovanec, ktorý odovzdal slávnostnému
zhromaždeniu srdečný pozdrav od nitrianskeho biskupa Mons.
Viliama Judáka.
Slávnosť potom pokračovala privítaním riaditeľky školy Mgr. Emílie Andelovej, príhovormi riaditeľa Diecézneho školského úradu
v Nitre Ing. Augustína Hriadela, správcu farnosti pátra Dominika a tiež slávnostným príhovorom primátora mesta Topoľčany
Ing. Petra Baláža. Stretnutie pozvaných hostí pokračovalo kultúr-

nou akadémiou, v
ktorej vystúpili žiaci
školy s hudobno – dramatickými vstupmi
o živote sv. Ladislava,
patróna školy, a umeleckým spracovaním
motta školy: „ Komunikáciou so svetom
a umením na základoch viery k trvalým
hodnotám.“ Príjemné
predpoludnie
vyvrcholilo
priateľským
stretnutím bývalých
i súčasných zamestnancov školy, ktorí si
zaspomínali na chvíle
prežité v ich spoločnej
Alma Mater, ktorá na
nich dýchla slávnostnou atmosférou podporenou farbami jesene
a slnečnými lúčmi, ktoré nám všetkým dodali nádej a vieru
v úspešnú budúcnosť existencie ZŠ sv. Ladislava. Chceme touto
cestou ešte raz poďakovať všetkým zúčastneným našej slávnosti za
príjemné chvíle s nimi strávené a pozdraviť aj tých, ktorí nemohli
z pracovných alebo osobných dôvodov prijať naše pozvanie. Náš
pozdrav patrí aj všetkým absolventom ZŠ sv. Ladislava, ktorí prešli
bránami našej školy, ale aj našimi srdcami.
PaedDr. Katarína Korecová
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VYHODNOTENIE POTRAVINOVEJ POMOCI
V júlovom čísle Radničných zvestí sme informovali občanov, že mesto Topoľčany sa zapája do projektu „potravinová pomoc“ a uviedli
sme podmienky nároku na túto potravinovú pomoc a tiež aj kde je
potrebné doniesť príslušné potvrdenia o nároku na 20 kg cestovín
a 20 kg múky. Tieto potvrdenia sme zbierali do 12. 9. 2011, kedy
už bol hraničný termín na podanie objednávky na dodanie potravinovej pomoci. Táto bola mestu dodaná zo skladu v Prievidzi prostredníctvom Potravinovej banky - organizácie poverenej štátom na
zabezpečenie dodávok. Keďže išlo o takmer 50 ton týchto potravín
a bolo potrebné ich uskladniť vo vhodných priestoroch, mesto to
riešilo uskladnením v budove bývalej ZŠ Tovarnícka ul. Následne
sme dostupnými spôsobmi informovali občanov o vydávaní po-

travín a v snahe urýchliť celý proces bolo vydávanie zabezpečené aj
cez deň pracovného pokoja dňa 15. 9. 2011 a tiež v dennom čase do
18.00 h. Mesto zapojením sa do projektu potravinovej pomoci pomohlo občanom v počte 214 osôb - poberateľov dávky v hmotnej
núdzi a 1 018 občanom – dôchodcom s dôchodkom nižším ako 305
eur. Potravinová pomoc v meste Topoľčany pomohla spolu 1232
občanom. Veríme, že poskytnutá pomoc padla na úrodnú pôdu
a ak predmetný projekt bude pokračovať v budúcnosti, mesto sa
doň opätovne zapojí, pretože má záujem pomôcť svojim občanom.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

VÝCHOVA JE VECOU SRDCA
Základná škola sv. Don Bosca začala 5. septembra 2011 už dvadsiaty
školský rok. Pri tomto okrúhlom jubileu sme sa ohliadli za seba.
Ako sme tie dve desiatky rokov prežili, čo sme dosiahli, ako sme sa
etablovali v prostredí mesta Topoľčany? Zamysleli sme sa nad tým,
čo by sme v budúcnosti urobiť mali, v ktorých veciach pokračovať
a ktoré veci zmeniť alebo inovovať. Cieľom zamyslenia však nechce
byť hodnotenie materiálneho vybavenia školy. Ono je len prostriedkom na dosiahnutie výsostného poslania školy. Jej hlavným
poslaním je formovanie dieťaťa v hodnotovo vyzretú osobnosť vyzbrojenú vedomosťami potrebnými pre plnohodnotné zaradenie sa
do života.
Cirkevné školstvo malo v meste Topoľčany dlhoročnú tradíciu.
Vďaka snahe a obetavosti vtedajšieho správcu farnosti ThDr. Ladislava Dorušáka sa podarilo krátko po zmene politických podmienok
založiť dve cirkevné základné školy, cirkevnú strednú zdravotnícku
školu a cirkevné gymnázium. Neskôr k týmto školám pribudla aj
cirkevná umelecká škola a stredná škola úžitkového výtvarníctva.
Dr. Dorušák nám často pripomínal: „Vychovajte zo žiakov dobrých
ľudí, ostatné nechajte na Pána Boha.“
Škola prijíma všetky detí, ktorých rodičia sú ochotní akceptovať jej
štatút. ZŠ sv. Don Bosca si za patróna školy zvolila talianskeho svätca
Jána Bosca, ktorý sa v 19. storočí venoval opustenej mládeži v talianskom Turíne. Vo svojej práci sa opieral o preventívny pedagogický
systém založený na troch výchovných pilieroch: rozum – viera –
láskavosť. Postupnými krokmi sme sa snažili zapracovať tieto zásady
do nášho výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom dôraz sme kládli výchovné pôsobiť na našich žiakov. Myslíme si, že vychovaný žiak
sa ľahšie a najmä omnoho samostatnejšie dopracuje ku vzdelaniu.
Nie vždy sa toto snaženie stretlo s pochopením verejnosti a sme si
vedomí aj chýb, ktorých sme sa pri tom dopustili. Súčasné výsledky

6

a charakter školy nám však dávajú za pravdu, že smerovanie bolo
správne. Škola sa musela etablovať v prostredí typického sídliska,
so všetkými kladnými i zápornými črtami. Napriek tomu sme sa
stali školou, ktorú nemusia navštevovať príslušníci polície alebo
iných poriadkových zložiek. Síce nás navštevujú , ale to len vtedy,
ak k nám prídu na besedu. Postupne sme sa stávali školou, ktorá je
bezpečným miestom pre všetkých jej žiakov, ale aj učiteľov a ostatných zamestnancov.
Hlavným cieľom bolo vytvorenie pravého rodinného prostredia,
kde každý člen spoločenstva má svoje práva a povinnosti prislúchajúce jeho veku a postaveniu. Mladší majú právo byť chránení,
ale aj povinnosť poslúchať starších a dospelých. Dospelí a starší žiaci
majú právo rozhodovať, ale zároveň povinnosť prijať zodpovednosť
za svoje rozhodnutia. Je pravdou, že vyžadovanie plnenia povinností
nie je vždy chápané s porozumením. Dnešná doba je nastavená
na vyzdvihovanie len práv jednotlivca, zvlášť dieťaťa. Deti, ktoré
postupne prešli bránami našej školy počas 20 rokov jej existencie,
pochádzali z rôzneho sociálneho a spoločenského prostredia. Boli
to deti mestské i deti pochádzajúce z okolitých obcí.
Napriek tomu sa väčšinou podarilo vytvoriť jednotné spoločenstvo.
Dôkazom toho sú kontakty s bývalými žiakmi a najmä osobné
návštevy bývalých žiakov, z ktorých mnohí sú už vysokoškoláci alebo majú svoje rodiny. Radi spomínajú na kurz spoločenského tanca
a na Venček, ktorý začala organizovať naša škola ako prvá základná
škola v meste. Deviatackí absolventi tanečného kurzu potom svojím vystúpením každoročne otvárajú Ples rodičov. Ten má u nás už
dvanásťročnú tradíciu. Hlboko do pamäti sa im vryli i spomienky na
súťaže „Škola hľadá Superstár“. Práve tu sa objavili spevácke talenty,
ktoré by sa možno inak ani nerozvíjali. Dnes viacerí z nich študujú
hudbu alebo spev, prípadne spievajú s hudobnými skupinami.
Chlapci si prišli na svoje pri účinkovaní v školskej kapele, ktorá je
stále živá, vystupuje na mnohých kultúrnych podujatiach. Vydali
už niekoľko CD, ktoré nahrali spolu so školským spevokolom. Ich
veľkým dielom bol muzikál. S ním vystúpili i v niektorých základných školách. Kultúrne cítenie sa rozvíja i na poli recitácie. Škola je
už 15 rokov organizátorom krajského kola recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“ I tu naši žiaci obsadzujú popredné miesta i v celoslovenských kolách, podobne ako i v iných recitačných súťažiach
ako napr. Hviezdoslavov Kubín či Slovom o Tvojej láske.
Voľný čas majú možnosť tráviť v niektorom z približne dvadsiatich
záujmových krúžkov. V obľube sú najmä športové krúžky (ﬂorbal, futbal, stolný tenis) a turistické krúžky, kedy žiaci počas sobôt
spoznávajú prírodné krásy nášho regiónu spojené s obľúbenými
opekačkami alebo s varením guláša. Vyvrcholením býva štvordňový
pobyt turistov na chate počas letných prázdnin. Ruka v ruke s roz-

vojom výchovného pôsobenia sme rozvíjali aj vzdelávanie na našej
škole. Nie vždy bolo dopriate našim deťom, aby sa ich vynikajúce
výsledky objavili v tlači, TV alebo rozhlase, pričom nám to najmä
kvôli nim bolo veľmi ľúto. Ale sú veci, ktoré sa ukážu až s odstupom
času a ten čas prišiel. Počas všetkých ročníkov testovania žiakov
deviateho ročníka cirkevné školy dosiahli najlepšie výsledky a predstihli školy v meste. Ostatná komplexná inšpekcia vykonaná na škole
skončila s nasledovným hodnotením: „Celkové výsledky školy sú
veľmi dobré, výrazne lepšie v porovnaní s výsledkami základných škôl v SR a v pôsobnosti Školského inšpekčného centra
Nitra.“ Zamerali sme sa aj na mimoškolskú činnosť a vzdelávanie
našich žiakov. A znovu sme s našimi deťmi dosiahli pozoruhodné
výsledky na obvodnej, krajskej i celoštátnej úrovni. V hodnotení
predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré každoročne
vyhodnocuje Krajský školský úrad v Nitre, sa naša škola umiestňuje
už niekoľko rokov do 15. miesta spomedzi približne 300 škôl Nitrianskeho kraja. V školskom roku 2010/2011 to bolo 11.miesto a
druhé miesto v okrese i v meste Topoľčany. Škola sa už od svojho
vzniku zameriava na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov s dôrazom na anglický jazyk. I tu sa dosahujú pozoruhodné výsledky. Žiaci
v olympiáde anglického jazyka získavajú popredné umiestnenia v
krajských i celoslovenských kolách. Z uvedených riadkov by mohlo
vyplývať, že je všetko ideálne. Sme si vedomí, že to tak nie je. Máme
rezervy, o ktorých vieme a budeme s nimi bojovať a postupne ich

odstraňovať. Napriek tomu je isté, že sme výborná škola, ktorá má
čo ponúknuť rodičom i žiakom. Sme školou, ktorá napriek tomu, že
nemá rovnaké materiálne podmienky ako iné školy, ponúka kvalitné vzdelanie. Sme školou, ktorá dokáže konkurovať iným školám. Ba
mnohé školy prekonáva vo viacerých ohľadoch.
Sme alternatívou, ako z malého dieťaťa v spolupráci s rodinou a farským spoločenstvom vychovať mladého človeka orientujúceho sa v
dnešnom postmodernom svete.
Autor: Mgr. Andrej Sitár – zástupca riaditeľa školy

BUDÚ V TOPOĽČANOCH PROMOVAŤ AJ INŽINIERI ?
Začiatok akademického roka 2011/2012 bol opäť sviatočným
dňom pre študentov a učiteľov Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity (OF-EU) na pedagogickom pracovisku v Topoľčanoch.
Dňa 10. septembra 2011 dekan Obchodnej fakulty Ing. Štefan Žák,
PhD. za účasti primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža,
viceprimátora JUDr. Milana
Lisého a riaditeľa Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra
(VNĽŠ) Ing. Jozefa Dalloša
ako aj prítomných študentov
slávnostne otvoril nový akademický rok. Šestnásťročná
tradícia
vysokoškolského
vzdelávania v meste Topoľčany v oblasti obchodnovedných disciplín umocňuje
jeho význam a imidž v
rámci celého Slovenska
ako pedagogického pracoviska, napomáhajúceho
budovaniu znalostnej ekonomiky. Ekonomická univerzita v Bratislave bola
Akreditačnou komisiou MŠ
SR zaradená medzi vysoké
školy univerzitného typu a Obchodná fakulta bola zaradená do
A kategórie, t.j. medzi fakulty dosahujúce medzinárodnú úroveň.
Je to potvrdením toho, že EU v Bratislave bude aj v budúcnosti
ako jediná univerzita v SR zabezpečovať komplexné vzdelávanie
v oblasti ekonómie a manažmentu na všetkých stupňoch štúdia.
Od 1. februára 2011 nastúpil do funkcie dekana OF-EU v Bratislave
Ing. Štefan Žák, PhD. Nový dekan už naznačil perspektívu vzdelávania na OF –pedagogickom pracovisku v Topoľčanoch. Ako prvé sa

zmenili prijímacie kritériá na bakalárske štúdium OF tak, že poradie študentov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov
z matematiky, ekonómie a 1. cudzieho jazyka.
V budúcnosti sa uvažuje o zriadení 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania na pedagogickom pracvisku v Topoľčanoch. Druhý stupeň
štúdia(dvojročné) je ukončený štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce.
Jeho absolvent získa titul
„inžinier“ („Ing.“).
Tým by bolo umožnené záujemcom o externé štúdium
OF-EU získať vysokoškolský
diplom v Topoľčanoch. Uvedomme si, že Topoľčany sú
vysokoškolským mestom,
že Vy a Vaše deti môžete
v dnešnej ekonomickej
a ﬁnančnej kríze študovať
v Topoľčanoch na vysokej
škole aj s podporou mesta.
Informácie o štúdiu môžete
získať jednak na webovej
stránke www.nadacials.sk,
prípadne na číslo telefónu
038 / 5324033, alebo osobne na pedagogickom pracovisku OF na
1. posch., č. dverí 105 na Bernolákovej ul. č. 28 v Topoľčanoch.

Ing. Jozef Dalloš
riaditeľ VNĽŠ
Foto: Fotoexpres ateliér
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ČLOVEK A PRÍRODA
Naša materská škola sa nachádza v okrajovej časti mesta Veľké
Bedzany. Je umiestnená v budove bývalej základnej školy, ktorá je
prispôsobená pre potreby materskej školy. Súčasná kapacita školy
je 21 detí vo veku od 2,5 do 6 rokov. Výchovno-vzdelávací proces
v materskej škole prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe – „Škôlka plná záhad“, ktorého hlavnou myšlienkou je prostredníctvom aktivít s environmentálnou tematikou podporovať
osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej, rozvíjať schopností a zručností
detí, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí a pripraviť deti
na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými
osobitosťami. Prostredie okrajovej časti mesta, jednotriedne heterogénne zariadenie, blízka spojitosť s prírodou sú ideálnou kombináciou pre intenzívny rozvoj počiatkov environmentálneho cítenia.
Environmentálnu výchova v našej materskej škole uskutočňujeme:
• vo vzťahu k sebe
• vo vzťahu k iným ľuďom
• vo vzťahu k prostrediu
V mesiaci október sme sa s deťmi venovali téme Človek a príroda.
Cieľom bolo vytvoriť u detí zodpovedný postoj k životnému prostrediu, skvalitniť vnímanie prírody, ktorá ich obklopuje, rozvíjať u
nich pocit spolupatričnosti s prírodou a naučiť sa chrániť prírodu.
Zamerali sme sa na priblíženie a zdôraznenie významu a dôležitosti
ovocia a zeleniny pre zdravie človeka, na podporu a rozvíjanie
kľúčových kompetencií - pozorovaním, objavovaním a experimentovaním, pri triedení a spracovávaní ovocia a zeleniny. U detí sme
formovali pohľad na svet prírody a naučili sme sa chrániť životné
prostredie, rozvíjať pozitívny vzťah k prírode - objavovaním tajomstiev v lese, v jeho rastlinnej a živočíšnej ríši počas vychádzok do
prírody ako aj počas turistických vychádzok do blízkych lesíkov
a k vodnej nádrži. Deti si rozšírili elementárne poznanie o vtákoch,
ktoré musia odletieť do teplých krajín, a o tých vtákoch, ktoré
dokážu prezimovať v našich podnebných podmienkach. Na základe
získaných poznatkov deti vedia určovať charakteristické znaky je-

senného počasia a ako sa správne obliekať vzhľadom na jesenné
počasie. Po jesenných radovánkach sa začneme venovať príprave
zimných radovánok. Deti sa pri spoločnej príprave osláv zimných
sviatkov prirodzeným spôsobom oboznámia s vianočnými zvykmi
a tradíciami. Všetky činnosti a aktivity budú motivačne prepojené a vyvrcholia aktívnym zapojením detí do vianočnej výzdoby
triedy, pečenia a zdobenia medovníkov, deti sa budú zúčastňovať
na výrobe darčekov a prekvapení, budú spievať koledy, zúčastnia sa
besiedky s Mikulášom, budú sa pripravovať na spoločné radostné
prežívanie vianočného obdobia. Chceme deťom bližšie priblížiť

domov ako pojem, ale i ako miesto, kde nám je dobre. Domov znamená nielen dom, byt, ale aj bytosti - ľudia, zvieratká, s ktorými
žijeme. Domov je aj mesto, dedina, vlasť.
Andrea Ševčíková, Mariana Duchová
pedagogickí zamestnanci MŠ vo Veľkých Bedzanoch

250 ROKOV ŠTÁTNEJ KONTROLY NA SLOVENSKU
Vznik kontroly sa historicky na našom území datuje od roku 1761
keď cisárovná Mária-Terézia zriadila Účtovnú komoru (die RechenCammer). Bol to orgán s pomerne širokými právomocami nielen
v oblasti kontroly účtov, ale aj samotného riadenia účtovníctva.
Jeho osobitnou črtou bolo tzv. právo preventívnej kontroly - vo
všetkých dôležitých ﬁnančných záležitostiach tento úrad vypracovával dobrozdanie s odkladným účinkom až do rozhodnutia
cisárovnej. Po viacerých a historických zmenách v štátoprávnom
a politickom usporiadaní na našom území a po vzniku Slovenska
ako samostatného zvrchovaného štátu sa dňa 19. januára 1993
Národná rada SR uzniesla na zákone č.39/1993 o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. V novelizovanom znení je
platný aj v súčasnosti. V súčasnosti si teda pripomíname 250 rokov štátnej kontroly na Slovensku. NKÚ SR ako člen medzinárodných kontrolných organizácií plní nezastupiteľnú úlohu pri implementácii zásad Limskej deklarácie INTOSAI a v súlade so zákonom
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách
združujúcich členské štáty. Úrad má delegovaných zástupcov vo
viacerých výboroch a pracovných skupinách medzinárodných organizácií najvyšších kontrolných úradov INTOSAI a EUROSAI. NKÚ SR
kontroluje hospodárenie s ﬁnančnými prostriedkami a majetkom:
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štátu, územnej samosprávy, Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na ﬁnancovanie projektov na
základe medzinárodných zmlúv. Kontrolná činnosť NKÚ SR bola na
územnú samosprávu rozšírená zákonom č. 261/2006 Z.z.
Dôvodom na rozšírenie kontrolnej pôsobnosti NKÚ SR bola reforma verejnej správy a nový systém jej ﬁnancovania. Do oblasti
samosprávy bol prenesený značný objem ﬁnančných prostriedkov, čo znamenalo, že štát sa nemohol zbaviť zodpovednosti za
efektívne fungovanie verejnej správy a za hospodárne nakladanie
verejných ﬁnancií. Vnútorná kontrola na úrovni územnej samosprávy bola nedostatočná z dôvodu, že niektoré obce nemali
a ešte stále nemajú hlavného kontrolóra, pričom tam, kde ho majú,
existuje jeho závislosť od obecného zastupiteľstva, ktoré ho volí
a odvoláva, určuje mu plat, stanovuje aj jeho pracovný úväzok. Po
prvotnej nedôvere a obave zo strany budúcich kontrolovaných
subjektov územnej samosprávy sa rozšírenie kontrolnej právomoci
NKÚ SR ukázalo ako veľmi prínosné. NKÚ SR im svojou kontrolnou činnosťou napomáha v identiﬁkovaní, odstraňovaní, ale i predchádzaní nedostatkov v hospodárení s ﬁnančnými prostriedkami
a majetkom samospráv už piaty rok. Expozitúra NKÚ SR v Nitre
vznikla 1.7.2006. V kontrolnej pôsobnosti nitrianskej expozitúry je

cca 1116 subjektov, fyzické a právnické osoby poberajúce dotácie
zo štátneho rozpočtu a EÚ fondov. Kontroly boli zamerané najmä
na kontrolu hospodárenia úradov územnej samosprávy, oblasť
miestnych daní a poplatkov, prostriedky európskych fondov, oblasť
školstva, sociálnu starostlivosť, dopravu, činnosť príspevkových
a rozpočtových organizácií zriadených mestami a obcami, podnety
a informácie od občanov a inštitúcií a kontrola plnenia opatrení prijatých na základe predchádzajúcich kontrol. Expozitúra priemerne
v roku vykonaná 45 kontrol v štátnych a samosprávnych, ale aj
v podnikateľských subjektoch. (napr.: poberatelia dotácií EÚ fondov). Za obdobie rokov 2006 – 2009 prijali kontrolované subjekty
v rámci celej SR na základe výsledkov kontrol NKÚ SR, týkajúcich sa
hospodárenia a majetku subjektov územnej samosprávy spolu 4 906
opatrení. V roku 2009 bolo na základe výsledkov kontrol expozitúry
Nitra prijatých 295 opatrení. Opatrenia boli v mnohých prípadoch
systémového charakteru a ich trvalé plnenie by malo napomôcť
zlepšeniu dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri výkone verejnej
správy. Najčastejšie zistené nedostatky v rokoch 2006 – 2009 sa
týkali nedodržiavania rozpočtových pravidiel pri vykonávaní zmien
rozpočtu, pri používaní návratných zdrojov ﬁnancovania, pri vypracovaní záverečného účtu, nesprávneho poskytovania dotácií
právnickým osobám z vlastných prostriedkov miest a obcí, nesprávneho ﬁnancovania obstarania majetku, ktorý nespĺňal podmienky deﬁnované v zákone o dani z príjmov, ako aj ﬁnancovania
opráv a údržby dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
z prostriedkov kapitálového rozpočtu, nedôsledného uplatňovania
rozpočtovej klasiﬁkácie, procesu evidencie a inventarizácie majetku, záväzkov, nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom, nedodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, rezervy
v činnosti obcí ako správcov dane z nehnuteľností, nedôsledného
uplatňovania sankcií za porušenie ﬁnančnej disciplíny zo strany

hlavných kontrolórov. Expozitúra v Nitre sa zameriava aj na rozvoj
medzinárodnej spolupráce a pre rok 2012 expozitúra pripravuje
spoločnú paralelnú cezhraničnú kontrolu s NKI Maďarska. Záverom
je treba uviesť, že NKÚ SR nemá v kompetencii a to aj napriek tomu,
že dostávame na tieto oblasti podnety:
• všeobecné vybavovanie sťažností,
• meniť rozhodnutia súdov a správnych orgánov,
• prešetrovať podozrenie zo spáchania trestného činu,
• riešiť občianskoprávne a obchodnoprávne spory,
• riešiť pracovnoprávne spory,
• riešiť problematiku nehnuteľností, vrátane bytov a služieb
spojených s bývaním,
• kontrolovať hospodárenie s majetkom súkromných
spoločností, posudzovať priznávanie výšky dôchodkov a iných
sociálnych dávok,
• riešiť spotrebiteľské reklamácie,
• posudzovať porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám inými orgánmi verejnej správy,
• podania týkajúce sa tejto problematiky patria do pôsobnosti
iných orgánov verejnej správy, ktoré ich riešia podľa osobitných
predpisov.
S výsledkami jednotlivých kontrol vykonaných v územnej samospráve sa dá bližšie sa oboznámiť na webovom sídle NKÚ SR
www.nku.gov.sk.
Ing. Peter Kapuscinský
riaditeľ expozitúry Nitra

BEDZANY - OKIENKO HISTÓRIE
Predchodcami dnešného inštitútu sčítania obyvateľstva boli
daňové súpisy, ktoré sú cennými historickými dokumentmi. Ten
prvý - celouhorský pochádza až zo začiatku 18. stor., predtým však
skoro na každom panstve z iniciatívy majiteľov vznikali urbáre, kde
sa zaznamenávali povinnosti poddaných. Jednotnosť pri zápisoch
nebola stanovená (až do regulácie Márie Terézie v r. 1767). Jeden
z roku 1753 sa týkal obce Malé Bedzany. Spomína sa časť obce
Majerček, väčšinou obývaný nemeckými osadníkmi. Hovoria o tom
názvy lokalít – nemecká lúka (dnes záhradkárska osada), potok Illus (illusorisch-iluzórny, fantastický) a základ niektorých priezvísk
– Belag /Belán/, Holba, Binarovzky /Binarovský/, Matyeka. Starší
ľudia dodnes používajú slová: gruntovník, jager, štok, kasňa, štupel,
gebeľ... Miery boli stanovené plošnou Pošoňskou mericou (Bratislavská merica). Merica bola dutá nádoba zo slamy s objemom 54,52 l,
čo stačilo na zasiatie o výmere 0,5 ha pôdy.
O niektorých činnostiach sa dozvedáme iba z týchto prameňov,
kde boli zaznamenané včelie úle, lisy na konopný a ľanový olej
a kotle na pálenku. Obyvatelia vlastnili takmer 1/4 výmery poddanskej pôdy, najväčšie gazdovstvá boli „ nemecké“ (vlastnili okrem hovädzieho dobytka 40 ks oviec, 8 ošípaných a 2-3 páre koní). Vzťah
užívateľa k pôde je vyjadrený ako: pôda vlastná, opustená, pôda
získaná vyklčovaním drevených porastov a poddanými obrábaná
poľnohospodárska pôda (pôda urodzených).
Daňový súpis nitrianskej župy pre okres Obdokovce, dedina M.Bedzany z r.1753

autori: Ladický, Koprda, Gabajová
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ŠTUDENTI POZOR!
Maturitná skúška z cudzieho jazyka?
Nahraďte ju, urobte si štátnicu ešte pred maturitou!
Jazyková škola Humboldt IDŠ Bratislava v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom v Topoľčanoch otvára vo februári 2012
dvojsemestálne ﬁlologické štúdium anglického jazyka. Štúdium je
určené pre študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o náhradu
maturitnej skúšky z AJ v maturitnom termíne 2013, prípadne i 2014.

Ide o študentov, ktorí sú v súčasnej dobe v 3. ročníku strednej školy.
Výkon štátnice je naplánovaný v jesennom termíne 2012, kedy
budú študenti už v maturitnom ročníku a následne do marca môžu
požiadať vedenie školy o uznanie náhradnej skúšky z cudzieho jazyka. Štátna jazyková skúška je devízou i počas univerzitného štúdia.
Informácie: Spoločenský dom, odd. KVA
Č. tel.: 038/5369 427

mail: mskskva@naex.sk

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU JE TU PRE VÁS....
VIETE AKO TRÁVIA VAŠE DETI VOĽNÝ ČAS?
Centrum voľného času má v meste Topoľčany dlhoročnú tradíciu.
Nadväzuje na prácu svojich predchodcov - Domu pionierov a
mládeže resp. Centrum voľného času Mladosť.
Do dnešnej podoby bolo zriadené Mestom Topoľčany, pôsobí ako
školské zariadenie s výchovno - vzdelávacou činnosťou, záujmovou,
rekreačnou a prázdninovou činnosťou prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej činnosti na úrovni mesta a okresu. Pojem voľný
čas- je to časový úsek, ktorý školákom zostáva po učení v škole a
doma. Dnešným deťom chýba nielen zdravý pohyb vôbec, ale aj
záujem oň. Nemyslím tým len šport a mimoškolské aktivity, určite
vaše dieťa takýto koníček má, ale ani to nie je všetko. Vo voľno
časových aktivitách nepoužívajte slová ako „nevieš“, „nejde ti to“...
Skúste skôr niečo, čo dieťa povzbudí. Nečakajte so záujmovými aktivitami až na obdobie, keď dieťa začne navštevovať základnú školu.
Je potrebné oboznamovať vaše potomstvo s iným prostredím už
v predškolskom veku, školákov zas poteší na krúžku aj prítomnosť
spolužiakov.
Väčšina mladých ľudí využíva iné možnosti trávenia voľného času,
ako to, čo sa im prostredníctvom rôznych zastrešovateľov ponúka. Z tohto pohľadu je zrejmé, že súčasná ponuka je pre mladých
ľudí neatraktívna a svoj čas a energiu vkladajú do iných činností.
Zámerom tohto príspevku je dostať činnosť Centra voľného času
Topoľčany do povedomia verejnosti a prispôsobovať ponuku našej
činnosti meniacim sa záujmom detí a mládeže. V súčasnosti využíva
naše služby takmer 900 detí z Topoľčian a okolia.
Našou úlohou je, aby deti mali príležitosť aktívne a zmysluplne
využívať svoj voľný čas. Preto pripravujeme množstvo záujmových
krúžkov a aktivít. V súčasnosti prevádzkuje 48 záujmových útvarov. Medzi najpopulárnejšie patria tie, ktoré vznikli spoluprácou zo
športovými klubmi v meste a venujú sa rozvoju mladých športových
talentov. Populárny je tenis, ľadový hokej, plávanie, karate, malý futbal, ﬂorbal a hokejbal. Športové krúžky vedú odborníci – tréneri,
ktorí sú externými pracovníkmi CVČ. Úspešné sú aj záujmové útvary digitálneho fotografovania, základy hry na gitare, modelársky,
autodráha, anglický jazyk v materských školách, športový krúžok

MŠ či tanečné krúžky - zumba a hip - hop. Deti aj rodičov zaujala
jazdecká škola na ranči vo Veľkých Bedzanoch, kde sa môžu v sobotu učiť jazdiť na koňoch. Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je
aj prázdninová činnosť, kedy okrem voľno časových aktivít - stolný
tenis, stolný futbal, cvičenie v mini ﬁtnes, internetové centrum, organizujeme v lete denné tábory pre deti od 6 do 15 rokov. Centrum
voľného času sa nachádza na Gagarinovej ulici č. 2490/13 v budove
bývalej Základnej školy.
Otvorené je denne: pondelok - piatok od 11:00 hod. do 19:00 hod.
Podrobnejšie a aktuálne informácie o činnosti Centra nájdete na novozriadenej webovej stránke CVČ: www.cvctopolcany.webnode.sk
Mgr. Jozef Breza, riaditeľ CVČ

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY - KINO SPOLOČENSKÝ DOM • december 2011

30.XI. a 1.XII. – streda, štvrtok o 19.00 h

7.,8.XII. – streda, štvrtok o 19.00 h

27.,28.,29.XII. – utorok, streda, štvrtok o 19.00 h

LOVE

REAL STEEL: OCEĽOVÁ PASŤ

MR. NICE

Slovensko – česká romantická dráma, Vstupné: 2,30 €

Americké akčné sci – ﬁ, Vstupné: 2,30 €

Anglická dráma,Vstupné: 2,30 €

2.,3.,4.XII. – piatok, sobota, nedeľa o 19.00 h

20.,21.XII: - utorok, streda o 19.00 h

BLÁZNIVÁ, HLÚPA LÁSKA

PARANORMAL ACTIVITY 3

Americká komédia, Vstupné: 2,30 €

Americký horor, Vstupné: 2,30 €
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GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY PRIPRAVUJE

VÝSTAVA M. MARCIŇU

10. 11. 2011 – 2. 12. 2011
Výstava dokumentárnych fotograﬁí
Projekt „Mestské konfrontácie“
Mgr. art. Matúš Zajac a Michal Fuliér

Galéria mesta Topoľčany v mesiaci október odkryla čistý a úprimný svet
akademického sochára Milana Marciňu s výstavou pod názvom „Čo príroda
naznačila“. Drevo a kameň. Materiály blízke jeho tvorivému naturelu. Drevo
čitateľné, preciťujúce, homogénne. Ušľachtilý prírodný materiál pod rukami
tvorcu a inventnej myšlienky rozpráva umelcovou dušou. Prostredníctvom
tvorby autora je možné vnímať jedinečné umelecky stvárnené ľudské situačné
momenty – lásku, smútok a radosť. Pre Topoľčany vytvoril v minulosti reliéf,
ktorý je osadený v budove okresného súdu. Je tiež autorom keramického
reliéfu umiestneného na objekte obchodného strediska Topoľčany - sídlisko
Východ.
Pri príležitosti mesiaca fotograﬁe si môžete v novembri v Galérii mesta
Topoľčany prezrieť zaujímavú fotograﬁckú výstavu Michala Fuliéra a Matúša
Zajaca pod názvom „Mestské konfrontácie“.

8. 12. 2011 – 13. 1. 2012
akademický maliar Mikuláš Klimčák - VIANOCE
Tvorba inšpirovaná byzantským ikonopisom
-monumentálno-dekoratívna tvorba
-tkaná viazaná tapiséria
19.12.2011 – 22. 12. 2011
„ Vianoce v ľudových tradíciách“
- tradičné podujatie zamerané na ukážky
vianočných zvykov, remeselnícka tvorba
Otváracie hodiny pre verejnosť:
19. 12. 2011 - 13.00 - 18.00 hod. • 20. 12. 2011 - 10.00 - 18.00 hod.
21. 12. 2011 - 10.00 - 18.00 hod. • 22. 12. 2011 - 10.00 - 16.00 hod.

TERMÍNY PLESOV NA ROK 2012
13.1.2012 • MESTSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
14.1.2012 • POĽOVNÍCKY PLES PZ BEBRAVA
20.1.2012 • RYBÁRSKY PLES
21.1.2012 • PLES - ELEKTROKARBON
27.1.2012 • PLES SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA
28.1.2012 • PLES STRANY KDH
3.2.2012 • PLES FRANCÚZSKEJ SPLOČNOSTI
10.2.2012 • PLES VOJSKA
11.2.2012 • POLOVNÍCKY PLES
18.2.2012 • PLES STRANY SMER-SD
Vstupenky predávajú organizátori jednotlivých plesov.

Mgr. Janetta Kadliečková – vedúca org. odboru
Foto: Ing. Martin Drgoňa – referent org. odboru
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MESTO TOPOĽČANY – VIANOCE 2011

3.12.2011 o 19,00 hod.
• Vianočné stretnutie osamelých (Dom kultúry)
5.12.2011 – 1.1.2012
• Vianočné trhy so sezónnym tovarom (Nám. M. R. Štefánika)
4. 12. 2011 od 16,15 - 17,45 hod. • Mikulášsky karneval na ľade (Zimný štadión – verejné korčuľovanie)
Najkrajšie masky budú odmenené.
5.12.2011 o 15,30 hod.
• Vítanie sv. Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka
(Nám. M. R. Štefánika)
12.12.2011 o 16,00 hod.
• beseda s prof. PhDr. Petrom Libom, Dr.Sc., vysokoškolským profesorom,
literárnym vedcom, kritikom, kulturológom z UKF v Nitre (Tríbečská knižnica)
12.12. 2011 o 19,00 hod.
• Vianočný koncert Cigánskych diablov (Spoločenský dom)
13.12. 2011 o 16,30 hod.
• Rozprávkové Vianoce (Spoločenský dom), ZUŠ L. Mokrého
13.12. 2011 od 17,00 - 22,00 hod. • Vianoce pre seniorov (Dom kultúry)
15.12. 2011 o 16,30 hod.
• Hudobné Vianoce – koncert žiakov ZUŠ L. Mokrého (kaplnka sv. Alžbety)
16.12. 2011 od 9,00 hod.
• Ukážka domácej zabíjačky, primátorsky punč (Nám. M. R. Štefánika)
17.12. 2011 o 19,00 hod.
• Vianočný študentský ples (Dom kultúry)
18.12. 2011 o 10,00 hod.
• Vianočný koncert (Radnica – balkón)
18.12. 2011 o 13,00 hod.
• Vianočný detský tanečný festival (Spoločenský dom)
19. – 22.12. 2011
• Vianoce v ľudových tradíciách (Galéria mesta Topoľčany)
20.12. 2011 o 17,00 hod.
• Vianočný koncert SUTO (Galéria mesta Topoľčany)
21.12. 2011 o 15,00 hod.
• Betlehemci – folklórne pásmo (Nám. M. R. Štefánika)
24.12. 2011 o 23,00 hod.
• Vianočný koncert (Radnica – balkón)
25.12. 2011 o 10,00 hod.
• Vianočný koncert (Radnica – balkón)
Vianočný festival detských ﬁlmov v kinosále Spoločenského domu:
27.12. 2011 o 17,00 hod.
Macko Pú
28.12. 2011 o 17,00 hod.
Autá 2
29.12. 2011 o 17,00 hod.
Šmolkovia
31.12. 2011 o 19,30 hod.
31.12. 2011 o 20,00 hod.

Veľký silvestrovský ohňostroj (letné kúpalisko)
Silvestrovský program (Nám. M. R. Štefánika)

Bližšie informácie o vianočných akciách nájdete na www.topolcany.sk

Pokojné prežitie vianočných sviatkov
Vám zo srdca želá primátor mesta
Topoľčany Ing. Peter Baláž
Radničné zvesti – noviny pre občanov mesta Topoľčany • vydáva: Mestský úrad Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom • Námestie
M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany • tel. : 038/53 40 101, fax: 038/53 40 111, www. topolcany. sk, e-mail: janetta. kadlieckova@topolcany. sk • zostavila:
Mediálna rada MsZ Topoľčany v zložení: JUDr. Milan Lisý – predseda, Ing. Peter Žembera, Mgr. Július Krajčík, Bc. Rudolf Chovanec, Štefan Grach, Mgr. Janetta
Kadliečková, Mgr. Katarína Katonová • tlač a graﬁcká úprava: Prima-Print, a. s. Tovarníky, Jozef Matúš • foto: archív MsÚ • náklad: 10 500 ks • za vecnú
správnosť príspevkov zodpovedajú autori • mediálna rada MsZ si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť, zostručniť, prípadne neuverejniť.
12 jazykovou a štylistickou úpravou.
Neprešlo

