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SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011
Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické
zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011
sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz
uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej
únie naraz. Z tohto dôvodu budú výsledky sčítania
obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike aj
medzinárodne porovnateľné.
K 21. máju 2011 sa vykoná na celom území Slovenskej
republiky sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Podľa
zákona č.263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov sa toto štatistické zisťovanie týka všetkých obyvateľov,
okrem cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imunitu. Do
sčítania budú zaradení aj cudzinci, ktorí budú v rozhodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej republiky a ak sa zdržia menej
ako 90 dní, poskytnú údaje len v obmedzenom rozsahu. Sčítanie
sa ďalej vzťahuje na každú budovu určenú na bývanie alebo na inú
budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítania a na byty.
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorí začnú od 13.
mája 2011 navštevovať domácnosti. Počas svojho výkonu činnosti
sú povinní preukazovať sa osobitným poverením a sú povinní
zachovať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámili. Sčítací
komisár, ktorý nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete,
odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Poučí ich
o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie im na otázky.
Od sčítacieho komisára občan prevezme tieto sčítacie tlačivá:
A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena rodiny
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý
dom – za každý dom jedno sčítacie tlačivo.
Údaje občan zaznamená do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na
sobotu 21. mája 2011. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací
komisár opäť navštívi domácnosť a pokiaľ ho o to občan požiada,
sčítacie tlačivo pomôže vyplniť. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby občana vyzve, aby si doplnil alebo spresnil údaje a vyplnené sčítacie tlačivá od občana prevezme.
Po prvý raz v histórii si bude môcť občan vybrať, či sčítacie

tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo elektronicky. Ak sa občan
deﬁnitívne rozhodne vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, musí
o tom informovať sčítacieho komisára. Sčítať sa elektronicky bude možné prostredníctvom identiﬁkátora
na internetovej stránke www.scitanie2011.sk, ktorý
do domácnosti v obálke doručí sčítací komisár. Záujemcovia o elektronické sčítanie však musia rátať
s kratším časom na vyplnenie sčítacích formulárov.
Podľa nariadenia o čase sčítania, ktoré schválila vláda, bude Štatistický úrad SR údaje v elektronickej
podobe zisťovať od 21. mája 2011 do 29. mája
2011. Klasické formuláre bude možné vyplniť do 6. júna 2011.
Štatistický úrad SR bude vďaka pridelenému identiﬁkátoru vedieť
odkontrolovať, či sa občania, ktorí si vybrali možnosť sčítať sa elektronicky, naozaj sčítali. Ak by tak do 29. mája 2011 neurobili, ich
domácnosť opätovne navštívi sčítací komisár a budú sa musieť
vyplniť klasické papierové formuláre.
Pre obec je osobitne dôležité, aby vedela čo najpresnejšie preukázať
počet obyvateľov na svojom území. Tento údaj ovplyvňuje výšku
ﬁnančných prostriedkov, ktoré plynú do obecných rozpočtov
vo forme podielovej dane (daň z príjmu fyzických osôb). Obec
tieto peniaze vynakladá na ﬁnancovanie služieb obyvateľom a na
verejnoprospešné projekty, medzi ktoré patrí napríklad doprava,
sociálne služby, opatrovateľské služby, kultúrny rozvoj, výstavba bytov, oprava a údržba budov vo vlastníctve obcí a pod.
Na základe štatistických údajov zo sčítania sa dá koncepčne pracovať
v rôznych sférach života - od najvyšších miest v spoločnosti až po
najnižšie, čiže štatistické údaje z tohto najrozsiahlejšieho zisťovania
neslúžia len ako podklady na vypracovanie dlhodobých stratégií,
ale môžu pomôcť aj v takých celkom konkrétnych veciach, ako
napríklad rozmiestniť stanovištia záchrannej služby a hasičského
zboru, aby pomoc prišla čo najskôr. Zo sčítania obyvateľov, domov
a bytov majú teda v konečnom dôsledku prospech všetci občania.
V súvislosti so sčítaním prebehne aj propagačná a informačná
kampaň, obyvatelia získajú základné informácie o sčítaní aj prostredníctvom letákov pre obce a domácnosti. Viac informácií sa
občan dozvie na stránke Štatistického úradu SR.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

DOTRIEĎOVACÍ DVOR ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA TOPOĽČANY
Dňa 1.4.2011 primátor mesta Topoľčany, Ing. Peter Baláž
spolu Ing. Eleonórou Brannou pracovníčkou ObÚ ŽP Topoľčany
slávnostne otvorili Dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva
Topoľčany. Tento projekt bol spoluﬁnancovaný Európskou úniou
z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie. Projekt sa začal realizovať 10/2007 a ukončený bol 04/2011.
Na realizáciu projektu bola mestu Topoľčany pridelená nenávratná dotácia z EÚ z OPŽP vo výške 1 388 888,35 EUR. Novovybu-

dovaný dotrieďovací dvor sa nachádza v meste Topoľčany na ul.
Pivovarníckej. Dotrieďovací dvor bude slúžiť aj ako zberový dvor.
V dotrieďovacom dvore sa dotrieďujú na triediacej linke a upravujú
v dvojkomorovom lise zložky komunálneho odpadu vyzbierané
v rámci sparovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta
Topoľčany a v mestských častiach Malé Bedzany a Veľké Bedzany.
Jedná sa o sklo, papier, plasty, viacvrstvové kombinované materiály
– tetrapak a kovové obaly.
pojračovanie na str.2
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V rámci zberového dvora občania a podnikatelia môžu v prevádzkovej dobe odovzdať: starý nábytok, opotrebované pneumatiky
osobných automobilov, kovové obaly a iné obaly, starú elektroniku
/elektroodpad/, drevený odpad, sklo a sklenené obaly, papier a papierové obaly, plasty a plastové obaly, jedlé oleje a tuky, viacvrstvové
kombinované materiály – tetrapak, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, batérie a akumulátory, drobný stavebný odpad, pesticídy
a obaly z nich.

Prevádzkovateľom Dotrieďovacieho dvora je SCHWARZ-Eko spol.
s r.o., Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany, tel. : 038/5324751
Prevádzková doba dotrieďovacieho dvora je:
pondelok – piatok : 8,00 – 18,00 hod., sobota : 6,00 – 14,00 hod.
Tešíme sa, že využijete novo vybudované zariadenie odpadového
hospodárstva a prispejete ku skvalitneniu životného prostredia.
Ing. Ladislav Bakič
vedúci OVŽP a VK

MLÁDEŽNÍCI NEZAHÁĽAJÚ ANI V TOMTO ROKU ...

workshop mládežnícka participácia

workshop participácia v praxi

Veľkonočná kvapka krvi
2

Mládežnícky parlament mesta Topoľčany si aj na prvý polrok roku
2011 naplánoval množstvo aktivít. V mesiaci marec sa zúčastnili na
výnimočnom školení „efektívna komunikácia a tímová práca“, kde
hlavným cieľom bolo umožniť mladým ľuďom oboznámiť sa s problematikou mládežníckej participácie, tímovej práce, úspešnej komunikácie a predovšetkým byť v roli aktívnych mladých ľudí. Dvojdňové
školenie sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva školstva SR
a IUVENTY v rekreačnom zariadení na Duchonke. Školenie malo
veľký úspech, pretože hneď po návrate sa vrhli do tímovej práce
a prvým krokom bolo zorganizovanie Veľkonočnej kvapky krvi
2011, ktorá sa konala pod záštitou primátora mesta Ing. Petra Baláža
v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územným spolkom
v Topoľčanoch. Na
uvedenej
kvapke
krvi sa zúčastnilo 70
účastníkov. Túto vzácnu tekutinu mohlo
darovať 59 darcov,
z ktorých bolo 41
prvodarcov aj z radov
Mládežníckeho parlamentu. Medzi ďalšie
charitatívne aktivity už
pravidelne patrí Deň
Deň narcisov
narcisov, do ktorého
sa ako spoluorganizátori zapájajú. Mnohí prišli na tento významný deň v boji proti onkologickým ochoreniam a pomohli tak tým, ktorí sú odkázaní na pomoc, aj napriek tomu, že mali v škole riaditeľské voľno. Mládežnícky
parlament mesta Topoľčany vyzbieral počas Dňa narcisov sumu
1 867,33 €. Do konca školského roka si naplánovali ešte niekoľko
zaujímavých aktivít: zapojenie sa do Týždňa modrého gombíka pre
UNICEF SLOVENSKO, pomôžu zorganizovať súťaže počas Festivalu
hier a zábavy, zorganizujú volejbalový turnaj stredných škôl a opäť
sa stretnú so svojimi rovesníkmi z Nemecka a Francúzska počas konania mládežníckeho stretnutia EUROCAMP v Topoľčanoch.
Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca org. odboru
Foto: Ing. Martin Drgoňa, referent org. odboru

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA – ZÁKLADNÝ PILIER SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V MESTE TOPOĽČANY
Mesto Topoľčany poskytuje sociálne služby v intenciách zák. č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Druhy poskytovaných sociálnych
služieb sú nasledovné:
- základné sociálne poradenstvo
- jednorazové dávky sociálnej pomoci
- denné centrá
- poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodkov
- tvorba úspor pre deti v detských domovoch
- mestské detské jasle
- požičiavanie zdravotníckych pomôcok
- zabezpečovanie sociálnych pohrebov
- opatrovateľská služba.
Jednorazové dávky sociálnej pomoci sa poskytujú v zmysle Smernice
poskytovania príspevkov na riešenie zložitých sociálnych situácií.
V prípade potreby je možné bližšie informácie a podmienky možného
poskytnutia tejto dávky získať na č. dv. 203 u p. Chotárovej.
Mesto prevádzkuje 5 denných centier s počtom členov 370 osôb.
V dvoch denných centrách sú založené spevokoly, ktoré sa podieľajú
na kultúrno-spoločenských akciách mesta. Pravidelne každý rok mesto
poskytuje členom denných centier peniaze na ﬁnancovanie jedného
poznávacieho zájazdu. Celkové náklady na prevádzku denných centier
v roku 2010 predstavovali čiastku 16 700 €.
Ďalšou sociálnou službou ﬁnancovanou v plnom rozsahu z rozpočtu
mesta je príspevok na stravovanie vo forme stravovacích poukážok, čo
je nadštandardnou službou sociálnej pomoci a v roku 2010 sme na ňu
vynaložili z rozpočtu mesta 35 200 €.
Ďalej je mesto povinné podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele tvoriť úspory deťom umiestneným
v detských domovoch po 1. 1. 2006. Táto povinnosť mestu vznikla od
II. polroka 2010, úspory sú tvorené piatim deťom a v r. 2010 bolo na
túto oblasť vynaložených 2 600 €.
Od 1. 1. 2006 mesto prevádzkuje mestské detské jasle ako sociálnu
službu na podporu rodín s deťmi a na vytváranie možnosti uplatnenia
sa mladých rodičov na trhu práce, ktorú taktiež doﬁnancováva zo svojho rozpočtu a v roku 2010 to bolo v sume 9 976 €.
Mesto zapožičiava aj zdravotnícke pomôcky, a to chodúľky, barle, hygienickú stoličku a polohovateľné postele. Polohovateľné postele sú
k dispozícii odkázaným občanom v prípade riešenia akútnej situácie.
Tieto všetky zdravotnícke pomôcky mesto poskytuje svojim občanom
zdarma.
Okrem vyššie uvedených služieb mesto zabezpečuje sociálne pohreby. Pre počítačovú gramotnosť seniorov mesta sme v rokoch 2009
a 2010 zabezpečili 6 počítačových kurzov pre začiatočníkov, pokročilých
a hendikepovaných za celkový objem 5 055 €.
Základným pilierom sociálnych služieb je opatrovateľská služba. Poskytovanie opatrovateľskej služby pokladáme za náročnú sociálnu službu
poskytovanú v prirodzenom prostredí občana, t. j. v jeho byte alebo
rodinnom dome. Opatrovateľské činnosti nemožno nahradiť strojom, automatom, počítačom, ale potrebujú láskavú ruku, pochopenie
a takúto starostlivosť môže poskytnúť len človek. Za tým účelom mesto
zamestnáva opatrovateľov, ktorí majú riadne pracovné zmluvy a reálny náklad na poskytovanie jednej hodiny opatrovateľskej služby činil
4,24 € v roku 2010 a celkový náklad na zabezpečenie opatrovateľskej
služby v danom roku bol 399 024,54 €.
Kompetencia stanovovania poplatku za poskytovanie tejto služby je
riešená vo všeobecne záväznom nariadení. Každé mesto a obec pri
stanovovaní poplatku vychádza z tej skutočnosti, že táto služba je
ﬁnančne najnáročnejšou sociálnou službou. Mesto doﬁnancováva zo
svojho rozpočtu v roku 2011 túto službu sumou 3,24 € na jednu
hodinu. Pre porovnanie a najmä informovanosť občanov uvádzame aj

poplatky z iných miest.
Sadzbu 1,00 € a viac za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby
majú mnohé mestá a obce zavedenú už od roku 2009 alebo od roku
2010. Mesto Senec má 1,30 €, mesto Leopoldov má tiež 1,30 € od
r. 2009, obec Madunice má 1,33 €, obce Trakovice, Bojničky, Dvorníky
(okolie mesta Hlohovec, ktorý má s nimi spoločný obecný úrad na
opatrovateľskú službu) majú 1,00 €, mesto Prievidza a Partizánske majú
tiež 1,00 €, mesto Trnava má 1,50 €.
Máme za to, že v médiách sa mnohokrát objavujú informácie, ktoré
nie sú dostatočne objektívne a môžu zviesť širokú verejnosť k mylným
názorom na túto problematiku. Médiá nedostatočne informujú o reálnych nákladoch na jednu hodinu opatrovateľskej služby a porovnávajú

neporovnateľné a mnohokrát zabudnú uviesť základnú morálnu
povinnosť starostlivosti detí o svojich rodičov. Je potrebné si uvedomiť,
keď mesto doﬁnancováva poskytovanie opatrovateľskej služby sumou
3,24 € na hodinu, že týmto spôsobom prispieva na opateru osôb odkázaných na poskytovanie tejto dôležitej sociálnej služby.
Pri pohľade na problémy okolo ﬁnancovania opatrovateľskej služby by
sme chceli informovať občanov, že túto službu pôvodne ﬁnancoval štát.
Od roku 2003 ju presunul na samosprávu a od roku 2005 sa táto služba
stala samosprávnou pôsobnosťou. O nedostatku ﬁnančných prostriedkov v samosprávach na opatrovateľskú službu svedčí aj tá skutočnosť,
že v tomto roku aj iné mestá prikročili k úprave poplatku od opatrovaných, nakoľko nie sú schopné už túto službu doﬁnancovávať v takom
rozsahu ako doteraz.
Topoľčianska samospráva pokladá za účelné a veľmi nutné, aby
príslušné ministerstvo spracovalo kompletnú analýzu poskytovania
a ﬁnancovania sociálnych služieb tak, ako to mestám a obciam určil
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý nám určil mnohé
povinnosti, ale nedoriešil ich ﬁnancovanie.
Samotné mesto Topoľčany sa venuje možnosti rozširovania ďalších sociálnych služieb pre svojich obyvateľov a preto dúfa, že Vláda SR bude
hľadať systémové riešenia pre zlepšenie celej oblasti sociálnych služieb,
mesto bude hľadať riešenia a kompenzácie, ktoré umožní poskytnúť
rozpočet mesta.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta
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ŠKOLSKÁ KNIŽNICA DOKORÁN
V Základnej škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch si deti zvykli,
že v školskej knižnici majú každý deň možnosť vypožičať si knihy.
V marci a apríli boli pre žiakov pripravené okrem kníh na čítanie aj
mnohé zaujímavé podujatia.
Všetko začal „Pavol Dobšinský“, prezlečená ôsmačka Kristínka,
spolu s deťmi z Hevi klubu Kvapky rozprávala v triedach rozprávky.
Rozprávkara s truhlicou rozprávok 16. marca 2011 radi privítali
na prvom stupni. Deti do tried nosili knihy previazané remeňom
tak, ako ich kedysi nosili žiaci v časoch Pavla Dobšinského. Vyberali z upravených rozprávok len tie, ktoré samy považovali za zaujímavé. Rozprávanie dopĺňali tvorivými otázkami, ktoré preverili
pozornosť a porozumenie poslucháčov. Koniec marca bol venovaný
aktivitám v rámci Týždňa slovenských knižníc, kedy si už pravidelne
naša knižnica pripravuje zábavné popoludnia pre deti zo školského

klubu detí. V utorok sa čitáreň otvorila pre tri oddelenia prvákov
a druhákov, ktorí sa stretli pri rozprávkových hádankách a rébusoch
i prezentácii o H.Ch.Andersenovi. Deti kreslili a písali priania škole,
maľovali srdiečka, omaľovánky s rozprávkovou tematikou a starší
žiaci hrali literárne kvarteto. Rozprávkovo naladení zvládli všetky
úlohy a hlavne nenásilnou formou pracovali s informáciami, ktoré
im prinášajú knihy.
V stredu 30. marca 2011 sa školská knižnica premenila na vysielacie štúdio. Druháci z dvoch oddelení školského klubu sa zahrali na
moderátorov a prostredníctvom webkamery súťažili v moderovaní
televíznych programov. Mnohí mali svoje prehovory vopred pripravené, no napriek tomu pred kamerou vládli počiatočné obavy
a tréma. Porota hodnotila smajlíkmi výkony odvážlivcov. Publikum
bolo výborné, smiechu dostatok, takže ďalší deň sa vydaril.
Posledný marcový deň sa aktivity preniesli z čitárne na školský dvor.
Druháci z ŠKD tu zdobili strom Rozprávkovník. Srdiečka v triedach
vymaľovali, napísali na ne priania, uviazali ich na pestré stužky a potom spoločne vešali na halúzky. Aby sa želania splnili, Rozprávkovník
začarovali veršíkmi: „Čarujeme čáry-máry, nech sa škole dobre darí,
nech má dobrých žiakov veľa, to jej každý druhák želá.“
Ani 1. apríla sme v knižnici nezabudli na našich žiakov. A keďže je tento deň považovaný za veselý, aj nám bolo v čitárni veselo. Štvrtáci sa
dobre bavili pri kvíze Rekordy z ríše zvierat. Potom si vyskúšali svoju
pohotovosť v počítačovom teste o vynálezoch a ich zoraďovaní
v historickom slede. Ku koncu mali však aj pomerne náročnú úlohu.
Vyhodnocovali výtvarnú súťaž o reklamu na knihu. Týždeň slovenských knižníc ukázal deťom, že knižnica je miestom, kde je priestor
nielen na učenie, ale aj na zábavu a spoločné hry. A v práci s knihou
sme pokračovali v Týždni hlasného čítania od 2. do 8.apríla 2011,
ktorý každoročne vyhlasuje Združenie Orava pre demokraciu vo
vzdelávaní pri príležitosti narodenia Hansa Christiana Andersena. Je
to podujatie, v rámci ktorého deti čítajú spolu s rodičmi a učiteľmi,
riešia rôzne úlohy a na konci týždňa získavajú certiﬁkát. V školskej
knižnici sme Týždeň hlasného čítania začali 4. apríla besedou so
spisovateľkou Zdenkou Lacikovou. Stretli sa s ňou žiaci šiesteho
ročníka, ktorí jej verše poznajú z hodín literárnej výchovy. Pani
spisovateľka je rodáčka z nášho regiónu, pochádza z Prašíc. Je tiež
autorkou veršovaných povestí z okolia Topoľčian. Žiaci sa na besede dozvedeli veľa nových informácií o práci spisovateľa, vypočuli
si povesti v podaní autorky. Nechýbalo rozdávanie autogramov
a spoločné fotografovanie.
Ani školský klub detí nezaostáva v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti
našich žiakov, čoho dôkazom bola beseda 6. apríla v školskej čitárni.
V popoludňajších hodinách sa druháci stretli so spisovateľkou
PaedDr. Ruženou Smatanovou. Na besedu sa vopred pripravili.
Prečítali si knihy a vymysleli zvedavé otázky. Dozvedeli sa, že pani
spisovateľka je vlastne tiež učiteľkou. Písanie ju vždy lákalo, rada
vymýšľala príbehy pre svojich žiakov. Jej knihy sú zábavné, poučné,
často čerpajú námet z jej vlastného života.
Text a fotograﬁe: Mgr. Daniela Vystrčilová

Topoóäiansky
de÷
detí,
festival
hier
a
zábavy
5. jún 2011

o 15.00 h - Nám. M.R. Štefánika v programe vystúpia: deti z MŠ Ul. Škultétyho, ﬁnalisti prehliadky TOP TALENT
2011, tanečný súbor TOSUMA, tanečný klub NOVUM, tanečný krúžok CVČ, Divadlo Úsmev: Veľkí herci malým deťom, tanečný orchester
a speváčky ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch, hry, zábava, súťaže o ceny...
5. jún 2011 o 18.00 h - zábavný park Margarétka na sídlisku JUH (pri rieke Nitra) Stražanovo bábkové divadlo:
Aladinová lampa
V prípade nepriaznivého počasia sa bábkové predstavenie uskutoční v divadelnej sále Spoločenského domu.
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VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY PRIJÍMA ŠTUDENTOV
Už druhý rok pôsobí v Informačno-konzultačnom
stredisku v Topoľčanoch (ďalej IKS) Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy (ďalej VŠEMvs).
Súkromná Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave v akademickom roku
2011/2012 ponúka atraktívne vysokoškolské
vzdelanie v týchto akreditovaných študijných programoch:
• trojročný bakalársky študijný program „Verejná správa“ v externej forme štúdia
• trojročný bakalársky študijný program „Manažment malého
a stredného podnikania v regiónoch“ v externej forme štúdia.
Ide o externé bakalárske štúdium (1. stupeň vysokoškolského vzdelania) a štúdium možno ukončiť 2. stupňom vysokoškolského vzdelania, získaním titulu Mgr. (magister).
VŠEMvs je súkromná vysoká škola, ktorá ponúka nielen topoľčancom, ale aj občanom celej Hornej Nitry ďalšiu možnosť vysokoškolského štúdia.
VŠEMvs sídli v budove na Bernolákovej ulici č. 28 v Topoľčanoch. V akademickom roku 2010/2011 navštevuje VŠEMvs IKS v Topoľčanoch 144 študentov. Výučba na externom diaľkovom štúdiu
sa uskutočňuje na základe študijných plánov akreditovaných študijných programov „VEREJNÁ SPRÁVA“ a „MANAŽMENT MALÉHO

A STREDNÉHO PODNIKANIA V REGIÓNOCH“.
Externé štúdium prebieha formou konzultácií v sobotu v IKS Topoľčany, ktorých sa zúčastňujú pedagógovia z Bratislavy zabezpečujúci priebeh výučby.
Prijímanie na štúdium
•
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium sa
uskutočňuje bez prijímacích skúšok na základe
výsledkov z maturitných skúšok všetkých typov stredných škôl
(bez osobnej účasti uchádzača o štúdium). O prijatí uchádzačov
rozhoduje rektorka školy na základe návrhu prijímacej komisie.
Termín podania prihlášok:
• do 30. júna 2011 – 2. termín
Povinnou prílohou príhlášky je:
• overená fotokópia maturitného vysvedčenia (na Bc. Štúdium)
• štruktúrovaný životopis
• doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie
konanie
Podrobné informácie o podmienkach štúdia sú uvedené na
www.vsemvs.sk, prípadne kontaktujte IKS v Topoľčanoch
038/5324033 alebo osobne v sídle na ul. Bernolákovej 28, Topoľčany – 1. poschodie, č. dv. 105.
Ing. Jozef Dalloš, riaditeľ

REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY
Po zimnej prestávke skupina dodávateľov Združenie TopoľčanyRegenerácia, naplno rozbehla práce na výstavbe stavby Regenerácia
centra mesta Topoľčany. Práce pokračujú v súlade so schváleným
harmonogramom postupu prác. Momentálne dokončujú práce
na Škultétyho ulici v úseku od ulice sv. Cyrila a Metóda po
Úrad práce, soc. vecí a rodiny a chodníka na ulici Moyzesovej aj
s verejným osvetlením. Okrem toho bola urobená rekonštrukcia
verejného osvetlenia pred gymnáziom a v parku A. Dubčeka.
V roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia ulice Škultétyho
v úseku od pošty po ulicu Bernolákovu. Doteraz na stavbe bolo
prestavaných 350 000 Eur, z ktorých 95% ﬁnančných prostriedkov bude uhradených z poskytnutého nenávratného ﬁnančného
príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Regenerácia
sídel.
Ing. Jozef Guláš
oddelenie výstavby a ŽP

EUROCAMP 2011
Základom medzinárodného stretnutia mládeže pod názvom Eurocamp bol podpis partnerskej zmluvy medzi mestami Topoľčany
a Artern 2.10.1992. Od tohto dňa sa uskutočnilo niekoľko oﬁciálnych návštev, stretnutí a výmenných pobytov. Už v roku 1995 boli
prvé návrhy mesta Artern na organizovanie výmenných pobytov
mládeže striedavo v každom meste v intervaloch jedného roka,
dnes už pod tradičným názvom, Eurocamp.
K tomuto vzťahu pribudlo ešte ďaľšie nemecké mesto Einbeck
a francúzske mesto Mazingarbe, ktoré sú partnerskými mestami Artern. Partnerská zmluva medzi mestami Topoľčany a Mazingarbe bola podpísaná 27.6.1998. Podľa navrhnutého harmonogramu sa minuloročný Eurocamp konal vo francúzskom meste
Mazingarbe, preto tento rok pripadá usporiadateľská povinnosť
mestu Topoľčany.

Na pozvanie mesta Topoľčany reagovali všetky partnerské
mestá pozitívne a prisľúbili účasť na akcii Eurocamp 2011, ktorá
sa uskutoční v meste Topoľčany v dňoch 24. júna 2011 – 27. júna
2011. Stretnutia sa okrem mladých ľudí vo veku 15 – 18 rokov
z Nemecka a Francúzska zúčastnia aj členovia oﬁciálnych delegácií
z partnerských miest Rybnik ( Poľská republika), Luhačovice (Česká
republika) a Jászberény (Maďarská republika). Pre účastníkov je
pripravený bohatý program, na tvorbe ktorého sa podieľalo mesto
Topoľčany a Mládežnícky parlament mesta Topoľčany.
Pre zástupcov mladých ľudí je pripravený program v oblasti kultúry
a športu, pre členov oﬁciálnych delegácií sú pripravené poznávacie
zájazdy, ktoré predstavia zaujímavosti nielen mesta Topoľčany, ale
aj jeho okolia.
Ing. Martin Drgoňa, referent org. odboru
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OKIENKO HISTÓRIE MESTSKÝCH ČASTÍ MALÉ A VEĽKÉ BEDZANY
Prvý písomný doklad o obci nájdeme
v listine Bela IV. z 12. júna 1245. Bedzany - Malé aj Veľké, predtým patrili
Malšovmu synovi Mikulášovi z rodu
Branč. Darovaním (donáciou) ich
spomínanou listinou získal krajinský
sudca Štefan Gut- Kelet. Obec je staršia
ako jej písomné doloženie a jej súčasná
poloha nezodpovedá pôvodnej lokalizácii. Obec patrila zemanom z Branča,
Krušoviec, neskôr Kálnayovcom a od
roku 1641 Berényiovcom. Tí sídlili
v miestnom kaštieli. Okrem Bedzian im budova bývalého kaštieľa vo Veľkých Bedzanoch
patrili Krušovce s Dolnými a Hornými
Chlebanmi, Nemečky a Norovce. V roku
1656 dostali titul barónov. V r.1799 bol už v rukách Illesházyovcom, ktorí ho dostali záložne
od baróna Neﬀeczera. Známe sú názvy:1245- Belgyan, 1387- Bulgen ; Kysbulgen 1773- Horní
Bezany; Dolní Bezany 1920 -Veľké Bedzany; Malé Bedzany. Názov je odovdený z označenia
obyvateľov osady s kríkmi bazy. Obe mestské časti ležia v strednej časti Nitrianskej sprašovej
pahorkatiny na hornom toku pravostranného prítoku Bedzianskeho potoka.
Autori článku: Ladický, Koprda, Markovičová, Gabajová

škola v Malých Bedzanoch postavená v r.1909

Erb – Malé Bedzany

Erb – Veľké Bedzany

VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL

Dňa 7. apríla 2011 sa v Galérii mesta Topoľčany, konala vernisáž
výstavy prác žiakov Spojenej školy internátnej, Tovarnícka 1632
a Špeciálnej základnej školy internátnej pre žiakov s NKS, Pod
kalváriou. Dve špeciálne základné školy sa spojili, aby občanom
Topoľčian predstavili výtvarné a priestorové práce svojich žiakov.
Na otvorení výstavy sa spolu so žiakmi, pedagógmi, rodičmi a ostatnou verejnosťou, zúčastnil aj primátor Ing. Peter Baláž, prednostka
MsÚ JUDr. Edita Brősztlová, vedúca kancelárie prednostky KŠÚ
v Nitre PhDr. Soňa Šestáková a poslanci mestského zastupiteľstva.
Výstava prezentovala zručnosť, šikovnosť a kreatívnosť detí s mentálnym a rečovým postihnutím, ktorých viedli skúsení a oduševnení
pedagógovia. Na výstave dominoval najmä papier rôzneho druhu,
textil, prútie, plasty a prírodniny. Nechýbali ani typické symboly jari
ako vajíčka zdobené stužkami a nitkami, zajace, pestrofarebné kvety
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a iné motívy. Za pomoci rôznych techník, dokázali ,,malí umelci“
vyčariť pestrú paletu obrazov, farieb a vzorov, do ktorých premietali
svoju fantáziu. Prezentácia prác žiakov špeciálnych základných
škôl, je výpoveďou o ich výtvarnom nadaní a emóciách, ktoré sú
verejnosti málo známe. Okrem manuálnej zručnosti sa deti z obidvoch škôl predstavili aj umeleckým slovom a spevom. Básničkami
a piesňou potešili všetkých prítomných a spríjemnili im chvíle
spoločného stretnutia. Práca so zdravotne znevýhodnenou populáciou prináša svoje ovocie keď vidíme, čo všetko deti dokážu. Radosť
nad výtvormi detí a spokojnosť neskrývali ani ich rodičia. Zámer
organizátorov sa vydaril. Aktivity tohto druhu sú povzbudením
pre pedagógov v ich úsilí a ponúkajú školám možnosť vzájomne sa
inšpirovať.
PaedDr. M. Fabšíková, SŠI Tovarnícka 1632, Topoľčany

SLOVENSKO VYSIELA DIGITÁLNE
Už onedlho pôvodné analógové televízne prijímače nebudú
schopné prijímať digitálny televízny signál. Po tom, ako sa analógový
terestriálny signál vypne, nebude tento prijímač schopný dekódovať
a zobrazovať nový druh signálu. DVB –T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je európsky systém, určený na pozemské digitálne
televízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa televízne programy
spracúvajú a prenášajú k divákom v digitálnej forme. Pri systéme
DVB-T sa lepšie využije frekvenčné spektrum a na jednej frekvencii, kde sa doteraz šíril jeden program (napríklad Jednotka STV)
dostaneme v rámci tzv. digitálneho multiplexu viacero programov
(napríklad vo verejnoprávnom multiplexe všetky tri programy STV).
V roku 2011 dôjde k vypnutiu analógového pozemského vysielania na väčšine územia Slovenska, pretože bez vypínania súčasných
analógových vysielačov sa nedá rozširovať pokrytie digitálnym
signálom. Po masívnom vypínaní analógových vysielačov najmä
na strednom a východnom Slovensku v marci a apríli 2011, budú

v nasledujúcich mesiacoch postupne vypínané analógové vysielače
na celom území Slovenska. Preto sa tento rok tie domácnosti,
ktorých sa to týka, budú musieť vybaviť zariadením, ktoré im
umožní digitálny príjem televízneho vysielania. Tých domácností,
ktoré prijímajú televízny signál buď individuálnymi anténami
alebo kolektívne cez spoločné televízne antény. Pre domácnosti,
ktoré prijímajú televízne programy zo satelitu, cez sieť niektorého
z káblových operátorov alebo cez telekomunikačné siete (IPTV) sa
na ich doterajšom spôsobe príjmu nič nezmení.
Všetky ostatné informácie ohľadom digitálneho vysielania nájdete
na bezplatnej infolinke 0800 168 500 počas pracovných dní od
09.00 do 16.00 hod. alebo na stránkach: www.digimedia.sk, www.
dvbt.towercom.sk, www.vus.sk, prípadne sa pýtajte na e-mailovej
adrese: info@digimedia.sk.
Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca org. odboru

FUTBALOVÝ TURNAJ BEZPEČNOSTNÝCH ZLOŽIEK

Dňa 11. 03. 2011 primátor mesta s náčelníkom a príslušníkmi
mestskej polície zorganizovali už 9. ročník halového futbalového turnaja bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území mesta
Topoľčany o Putovný pohár primátora mesta, ktorého sa zúčastnili
okrem usporiadateľa – mestskej polície mužstvá OR PZ, OO PZ, vojenskej polície, okresného súdu a prokuratúry, oddelenia železničnej
polície PZ, hasičského a záchranného zboru a colného úradu.
Turnaj prebiehal pod záštitou primátora mesta Topoľčany, ktorý
v príhovore vyjadril podporu spoločensko-športovým aktivitám
všetkých bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území mesta
Topoľčany v prvom rade k zlepšeniu ich fyzickej kondície a zdravotného stavu, ďalej ocenil tú skutočnosť, že takéto aktivity pomáhajú
k naviazaniu nových kontaktov a k zlepšeniu vzájomných vzťahov
potrebných pri plnení každodenných spoločných úloh pri
zabezpečení verejného poriadku, ochrane majetku a bezpečnosti
našich občanov.
Podľa vyjadrenia zúčastnených mal turnaj už tradične vysokú
športovú, ale aj spoločenskú úroveň, za čo patrí poďakovanie
všetkým sponzorom turnaja, ktorí materiálne, ale aj ﬁnančne podporili jeho konanie ako aj zúčastneným mužstvám. Vysokú úroveň

športového vystupovania hráčov opäť potvrdzovala tá skutočnosť,
že na palubovke boli tí, ktorí na slušnosť a poriadok denne dozerajú
pri plnení svojich náročných úloh.
Víťazom turnaja sa tento raz stalo mužstvo okresného riaditeľstva
PZ na druhom mieste sa umiestnil minuloročný víťaz obvodné
oddelenie PZ, tretí skončili príslušníci hasičského a záchranného
zboru, ktorí v zápase o tretie miesto porazili prekvapenie turnaja
mužstvo okresného súdu a prokuratúry. Na ďalších miestach sa
umiestnili mužstvá v poradí 5. vojenská polícia, 6. mestská polícia, na 7. mieste skončili príslušníci colného úradu, ktorí v zápase
o umiestnenie porazili až na pokutové kopy mužstvo oddelenia
železničnej polície PZ. Ocenení boli aj najlepší jednotlivci, ako
najlepší hráč bol vyhodnotený Milan Gašparík z OR PZ, najlepší
brankár Tomáš Mokoš z mužstva okresného súdu a najlepší strelec
Viliam Selecký z OO PZ. Po skončení turnaja sa všetci zhodli na
tom, že víťazmi boli všetci zúčastnení, ktorí urobili niečo pre svoje zdravie, ktoré budú potrebovať pri zabezpečovaní bezpečnosti
a poriadku na území mesta.
Ing. Ľudovít Duša
náčelník MsP
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POZVANIE NA VÝSTAVU: Z

DEJÍN ŽIDOVSKEJ KOMUNITY V TOPOĽČANOCH

Motto výstavy:

Na pamiatku minulým a pripomienku budúcim generáciám...
28. októbra 2010 bola v priestoroch Židovského cintorína na
Krušovskej ulici v Topoľčanoch slávnostne otvorená výstava Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch. Výstavu pripravili žiaci
a učitelia Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180 v Topoľčanoch. Vznikla
ako výsledok niekoľkoročnej činnosti ľudí, ktorí sa zaujímajú o regionálnu históriu a zároveň chcú prezentovať výsledky svojej
práce. Autorkami scenára sú Mgr. Helena Kopecká, Mgr. Katarína
Beňová a Dominika Bačíková, študentka FF UKF v Nitre. Na realizácii sa podieľali viaceré organizácie: Ústredný zväz židovských
náboženských obcí na Slovensku, Mesto Topoľčany, Tribečské
múzeum v Topoľčanoch, MV SR, Štátny archív v Nitre pobočka
Topoľčany a Krúžok historikov pri SHS v Topoľčanoch. Cieľom
výstavy je priblížiť život židovskej komunity v Topoľčanoch, ktorá
v minulosti výrazne dotvárala kolorit mesta, jej kultúru a osudy.
Výstava pozostáva z 15 tematických okruhov, ktoré sú prehľadne
rozpracované na samostatných paneloch:
1. Titulný panel - organizátori a spoluorganizátori výstavy,
ﬁnančné dary
2. Z histórie židovstva
3. Príchod Židov na Slovensko a do Topoľčian
4. Židovská kultúra, symboly, sviatky
5. Hospodársky a spoločenský život v 1. polovici 20. stor.
v Topoľčanoch – zapojenie Židov do politického a spoločenského
života v meste
6. Hospodársky a spoločenský život v 1. polovici 20. stor.
v Topoľčanoch – židovské spolky, športové združenia, dobové
fotograﬁe

7. Židovské školstvo v Topoľčanoch – dobové fotograﬁe učiteľov
a žiakov
8. Židovské stavby v Topoľčanoch – synagógy, cintoríny, rituálny
kúpeľ, židovský starobinec, rabínske učilište
9. Obdobie 2. svetovej vojny – riešenie židovskej otázky, židovský
kódex, holokaust
10. Obdobie 2. svetovej vojny – obmedzovanie ľudských
a občianskych práv
11. Obdobie 2. svetovej vojny – židovské pracovné tábory a strediská
12. Obdobie 2. svetovej vojny – deportácie Židov, obete holokaustu, pogrom v Topoľčanoch
13. Vyrovnávanie sa s minulosťou – odhalenie pamätnej tabule
obetiam holokaustu, ospravedlnenie Mestského zastupiteľstva
v Topoľčanoch za udalosti počas pogromu po vojne v roku 1945,
udelenie čestného občianstva židovským rodákom z Topoľčian
14. Topoľčianski rodáci – ich spomienky, osudy, osobné výpovede
15. Nezabúdame – prednášky a besedy pre študentov, projekty
a práce študentov o židovskej komunite, exkurzie na pamätné
miesta
Výstavu je možné navštíviť v pracovné dni (pondelok – piatok)
v čase od 9. 00 – 17. 00 hod. Návštevu je potrebné vopred nahlásiť
na t. č. 038/ 5323328 u pána Mokráňa, správcu Židovského cintorína v Topoľčanoch.
Mgr. Helena Kopecká
Mgr. Katarína Beňová

NÁČELNÍCI MESTSKÝCH A OBECNÝCH POLÍCII SA STRETLI V TOPOĽČANOCH
Mestské a obecné polície Nitrianskeho kraja 6. apríla 2011 rokovali
v Topoľčanoch na svojom riadnom zasadnutí regionálnej sekcie
Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska (RS
ZNOMPS). Významnou poctou tohto zasadnutia bola osobná účasť primátora mesta
Topoľčany, ktorý vytvoril pre zasadnutie
veľmi dobré podmienky, vyjadril podporu
všetkým aktivitám združenia a ocenil prínos
mestských a obecných polícii pri zabezpečovaní úloh samospráv nie len v oblasti
bezpečnosti, ale tak ako aj v Topoľčanoch
i v oblasti prevencie kriminality vo všetkých
jej formách. Na zasadnutí bol prítomný aj
náčelník MsP z Prešova Mgr. Ján Andrejko,
ktorý je zároveň prezident združenia
náčelníkov v rámci SR. Vo svojom príspevku zoznámil prítomných o vykonaných
aktivitách v súvislosti s návrhmi na úpravu právnych noriem súvisiacich s prácou
mestských a obecných polícii ako aj o pripravovaných ďalších opatreniach. V diskusii reagoval na otázky prítomných, kde mimo iného vyjadril presvedčenie,
že pre efektívne zabezpečovanie verejného poriadku v mestách
a obciach je potrebné zvyšovať ich počty tak, aby bol jeden policajt
na tisíc obyvateľov. Ďalej sa všetci zhodli na tom, že registrované
útoky proti mestským a obecným políciám sú v absolútnej väčšine
zo strany osôb, ktoré porušujú zákony. Mgr. Andrejko na to reagoval slovami „zatiaľ je to tak, že po zistení nerešpektovania záko8

nov nasleduje sankcia, ak bude v zákone nariadené za priestupky
rozdávať sladkosti, tak to budeme robiť, ak sú dnes v platnosti sankcie, tak ich budeme ukladať v súlade so zákonmi. Slušní ľudia sa ne-

musia obávať, že budú nespravodlivo postihnutí, naopak môžu sa
spoľahnúť, že im dokážeme účinne pomôcť v prípadoch, keď o pomoc požiadajú“.
Podľa vyjadrení účastníkov zasadnutia z návštevy mesta Topoľčany
a mestskej polície si náčelníci mestských a obecných polícii odniesli
veľmi dobré dojmy.
Ing. Ľudovít Duša, náčelník MsP

...NIEČO MEDZI...

LETNÉ KÚPALISKO - PREVÁDZKOVÁ DOBA A CENNÍK
Prevádzka: od 04. júna do 31. augusta 2011
Otváracie hodiny:
Mesiac
pondelok - piatok
sobota - nedeľa
Jún
13.00 - 19.00
10.00 - 19.00
Júl – August
10.00 - 19.00
10.00 - 19.00
CENNÍK pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch na rok 2011
PONDELOK  PIATOK
Dospelí .............................................................................................................................2,00 €
Deti 6 – 15 rokov........................................................................................................1,20 €
Deti do 6 rokov ....................................................................................................... zdarma
/Ostatní/ - ZŤP, študenti, darcovia krvi, dôchodcovia ..........................1,20 €
Dospelí po 16.00 hod. ..............................................................................................1,20 €
Deti 6 – 15 po 16.00 hod. ......................................................................................0,80 €
Deti do 6 rokov po 16.00 hod. ........................................................................ zdarma
/Ostatní/ - ZŤP, študenti, darcovia krvi, dôchodcovia po 16.00 ......0,80 €
SOBOTA  NEDEĽA  ŠTÁTNE SVIATKY
Dospelí .............................................................................................................................2,30 €
Deti 6 – 15 rokov........................................................................................................1,50 €
Deti do 6 rokov ....................................................................................................... zdarma
/Ostatní/ - ZŤP, študenti, darcovia krvi, dôchodcovia ..........................1,50 €
Dospelí po 16.00 hod. ..............................................................................................1,30 €
Deti 6 – 15 po 16.00 hod. ......................................................................................1,00 €
Deti do 6 rokov ....................................................................................................... zdarma
/Ostatní/ - ZŤP, študenti, darcovia krvi, dôchodcovia po 16.00 ......1,00 €
Hromadný vstup ........................................................................................................0,70 €
Vstupné prvý deň .................................................................................................. zdarma
PERMANENTKY 10 VSTUPOVÉ
Dospelí .......................................................................................................................... 14,00 €
Deti 6 – 15, ZŤP, študenti, darcovia krvi, dôchodcovia .........................8,00 €
SLUŽBY
Šatňa .................................................................................................................................0,50 €
Bezpečnostná skrinka ..............................................................................................1,00 €
Ležadlo, športové potreby ....................................................................................0,70 €

Galéria mesta Topoľčany svojou vernisážou s názvom ...Niečo
medzi... ponúkla priestor pre mladú autorku Alexandru Geschwandtnerovú. Svojimi dielami nám autorka priblížila svet plný
radosti, smútku, hrdosti, ale i pretvárky, ktorá je v kontraste so
snovými víziami iracionálnych dimenzií sveta tam, niekde, medzi
niečím. Vo svojich dielach sprítomňuje ľudské príbehy, osudy
smutné i šťastné. Je hľadačkou šťastia, mimovoľných chvíľ a momentov naplnených láskou a vzájomným porozumením, tak ako
ich život so sebou prináša.
Svoje kolorované kresby tvorí prevažne v technike ceruza – pastel
a ceruza- akvarel, pero. Dokumentujú jej profesionálnu kresebnú
zručnosť a brilantnosť maliarskeho prejavu, ktorú nadobudla na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v ateliéroch akad. maliara
Stanislava Balku a Roberta Bruna. Svojou tvorbou sa prezentuje
od roku 1998 na Slovensku, v Čechách, v Poľsku. V roku 2008 sa
zúčastnila na V. Medzinárodnom bienále miniatúry v poľskom
meste Czestochowa, o dva roky neskôr, v roku 2010 získala
špeciálnu cenu poroty na XII. ročníku Internationale D´arte premio San Crispino. V súčasnosti autorka pôsobí na Základnej
umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topoľčanoch.
Text: Mgr. Janetta Kadliečková – vedúca org. odboru
Foto: Ing. Martin Drgoňa – referent org. odboru

Ing. Peter Baláž
primátor mesta
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

KINO SPOLOČENSKÝ DOM • máj 2011
Pivovary TOPVAR, a. s. hlavný partner podujatí MsKS

4.,5., V. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Americký akčný ﬁlm. České titulky.
105 min.

13.,14.,15. V. – pi, so, nedeľa o 19,00 h.
Americký psychologický
Slovenské titulky. 114 min.

25.,26. V. – streda, štvrtok o 19,00 h.

31. V. a 1.VI. – utorok, streda o 19,00 h.

thriller. Španielsko – mexická dráma. České Americká širokouhlá romantická kotitulky. 147 min.
média. Slovenské titulky. 112 min.

AMERIČAN

RITUÁL

6.,7.,8. V. – pi, so, ne o 19,00 h.

17.,18. V. – utorok, streda o 19,00 h.

BEAUTIFUL

SKÚS MA ROZOSMIAŤ

Vstupné: 2,30 €
Vstupné: 2,30 €
Vstupné: 2,30 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov nevhodné pre maloletých do 15 rokov nevhodné pre maloletých do 15 rokov Vstupné: 2,50 €

27.,28.,29. V. – pi, so, nedeľa o 17,00 h. nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Americký thriller. České titulky. 98 Americká rodinná komédia. Český Americká animovaná rodinná komémin.
dabing. 100 min.
dia. Slovenský dabing. 107 min.

HON NA ČARODEJNICE

GULLIVEROVE CESTY

RANGO

Vstupné: 2,30 €
Vstupné: 2,30 €
Vstupné: 2,30 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov nevhodné pre maloletých do 12 rokov nevhodné pre maloletých do 7 rokov

11.,12. V. – streda, štvrtok o 19,00 h.

21.,22. V. – sobota, nedeľa o 19,00 h.

SKUTOČNÁ GURÁŽ

ČIERNA LABUŤ

Vstupné: 2,60 €
Vstupné: 2,30 €
Vstupné: 2,30 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov nevhodné pre maloletých do 12 rokov nevhodné pre maloletých do 12 rokov

MsKS PRIPRAVUJE

NA MESIAC J Ú N 2011

MARHUĽOVÝ OSTROV • ILU-

27.,28.,29. V. – pi, so, nedeľa o 19,00 h. ZIONISTA • DECKÁ SÚ V POHODE

Americký širokouhlý akčný thriller. Americký širokouhlý western. Sloven- Americký širokouhlý thriller. České
Slovenské titulky. 116 min.
ské titulky 109 min.
titulky 101 min.

SVETOVÁ INVÁZIA

P R I P R AV U J E M E

• ŠTYRI LEVY• PIRÁTI KARIBIKU
V NEZNÁMYCH VODÁCH • BELLA
• SOM ČÍSLO ŠTYRI • TÝŽDEŇ
BEZ ZÁVÄZKOV

NÁVRAT RALLY TRIBEČ

7.5. a 4.6.2011 spoločenská zábava
Stretnutie osamelých

8.5.2011 Deň matiek
Spoločenský dom o 15.00 h
15.5.2011 Hodové slávnosti IBV
kostol sv. Gorazda a Ladislava
od 15.00 h
19.5.2011 divadelný tanečný projekt
„Z ulice hore“ tanečná skupina
Old School Brothers
Spoločenský dom o 19.00 h
22.5.2011 Hodové slávnosti
Veľké Bedzany o 17.00 h
27.5.2011 Kajzerparády
zábavné podujatie pre seniorov,
DK o 17.00h
2.6.2011 koncert skupiny Fragile
Spoločenský dom o 19.00 h
4.6.2011 otvorenie letnej sezóny
na Letnom kúpalisku, LK o 10.00 h

Po 24 rokoch sa do Topoľčian a okolia
vráti v dňoch 20. – 21. mája 2011 Rally
Tribeč ako súčasť Majstrovstiev Slovenskej republiky v rally.
Pre automobilových
nadšencov je to
určite potešujúca
správa.
Veď
To p o ľ č a n y
boli od roku
1976
známe
nielen pivovarom, ale medzi
priaznivcami
motoristického
športu aj Rally Tribeč, ktorá sa od svojho
prvého podujatia zaradila medzi najťažšie
rally súťaže v strednej Európe. Organizátor súťaže M. R. T. Slovakia spolu s mestom
Topoľčany sa rozhodli vrátiť a oživiť túto
tradíciu a znovu ju zaradiť medzi najlepšie
súťaže slovenského rally šampionátu. Rally
Tribeč je pripravovaná ako súťaž s celkovou

dĺžkou rýchlostných skúšok
približne 100 kilometrov.
Ako je bežné, trať by sa mala
skladať z troch úsekov, ktoré
sa pôjdu trikrát. Súťažiaci
sa môžu tešiť na zaujímavé
úseky vedúce po úzkych
aj širších cestách a pre
skalných fanúšikov je
pripravený aj atraktívny
mestský okruh priamo v centre Topoľčian.
Na štarte určite uvidíme okrem slovenských posádok aj posádky z Čiech, Rakúska
a Maďarska.
Všetkých vás srdečne pozývam na nový
štart tohto automobilového podujatia,
na ktorom určite nebude chýbať správna
miera adrenalínu.

16. – 18.6.2011 Petro – Pavlovský jarmok

Ing. Peter Baláž, primátor mesta

Máj 2011

Jún 2011

„ZEM SLOVENSKO X.“ Výstava Združenia umelcov stredného „DIELO TVOJICH RÚK“ Celoslovenská výstava výtvarných
Slovenska (Kresba, kombinovaná technika, olej, koláž, počítačová prác žiakov umeleckých škôl zameraných na výtvarnú tvorbu
graﬁka, morené drevo, akryl)
Bližšie informácie o konaných výstavách a iných akciách sa dozviete na
www.topolcany.sk, v časti Galéria mesta Topoľčany.
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Bc. Rudolf Chovanec

GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY PRIPRAVUJE:

Zima končí, rodinný futbal znova začína!
...aby futbal spájal celé rodiny
ZSE aj vo vašom regióne vlani podporila grantové projekty
na skultúrnenie futbalového prostredia. V tomto roku sa máte
možnosť opäť zapojiť do II. ročníka celoeurópskeho projektu Rodinný
futbal, v rámci ktorého bude znova prerozdelených vyše 300 000 eur.
Viac sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk
partneri

mediálni partneri

www.zse.sk
www.eon.com

ZSE DODÁ ENERGIU RODINNÉMU FUTBALU AJ V TOMTO ROKU
RF_2011_inz_148x210_A5_Radnicne_zvesti_na_sirku.indd 1

Po minuloročnom úspešnom uvedení do života sa grantový program Rodinný futbal rozrastie v tomto roku o ďalšie desiatky
projektov. Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON
v roku 2011 prerozdelí medzi úspešných žiadateľov rovnakú
sumu ako v minulom roku – 300 000 eur.
Minulý rok stál projekt na troch pilieroch
podpory – budovaní infraštruktúry, organizácie rodinných podujatí a podpore
futbalovej mládeže. V roku 2011 pribudne
na základe prieskumu a požiadaviek aj
štvrtá oblasť podpory – zvyšovanie kvality a motivácie futbalových trénerov pre
najmladšie vekové kategórie.
„Nemecký energetický koncern E.ON sa
v minulom roku zaviazal, že minimálne
počas 3 rokov podporí na Slovensku projekt, ktorý má vo verejnosti
naštartovať nové vnímanie futbalového prostredia. A práve preto je
orientovaný na rodiny a vybudovanie takého futbalového zázemia,
aby sa čas strávený s rodinou mohol stať aj vďaka futbalu plnohodnotným pre každého člena rodiny. Na základe skúseností z mnohých
európskych krajín vieme, že je to dlhoročný proces, no je krásne
vidieť, ak verejnosť pochopí, že futbal je tu pre nich, a že môže byť
aktivitou, ktorá spája. Takmer milión eur počas troch rokov je naša
podpora tomuto regiónu, preto verím, že ak sa k nám pridajú aj ostatní, spoločnou synergiou dokážeme ponúknuť našim zákazníkom
viac ako čakajú,“ povedal Konrad Kreuzer, predseda predstavenstva
ZSE. V roku 2010 sa o grant úspešne uchádzalo 54 žiadateľov, ktorí
na základe predložených projektov získali podporu pre svoje projekty až do výšky 40 000 eur. Medzi najväčšie projekty sa pochopiteľne

4/26/11 11:53 AM

zaradili corgoňligové kluby FK Senica, ViOn Zlaté Moravce, Spartak Trnava či FC Nitra. Základnou požiadavkou na udelenie grantu
bolo predloženie zmysluplnej a kontinuálnej koncepcie pri výchove
mládeže a podpore futbalového prostredia. Výnimočnosťou
grantového programu Rodinný futbal je dostupnosť a otvorenosť
užitočným a skvelým nápadom. Okrem
masívnej podpory cez prvoligové kluby, sa desiatky projektov zrealizovali
v aj v menších mestách a obciach, kde
výsledok spoločného úsilia energetickej
spoločnosti a samosprávy, bude slúžiť
verejnosti po dlhé roky. Rekonštruované
tribúny, nové striedačky a lavičky, osvetlenie futbalových plôch, či detské
ihriská vo futbalových areáloch – to boli
najčastejšie aktivity, ktoré sa podarilo v minulom roku zrealizovať.
Viac o minuloročných projektoch sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk.
ZSE talent liga
V rámci napĺňania základných cieľov programu a dlhodobého posolstva, ktoré má za úlohu podporiť zmenu pohľadu na futbalové
prostredie, sa ZSE rozhodla začať práve tam, kde sa tvoria a vyrastajú
budúce hodnoty slovenského futbalu. Od ročníka 2011/2012 sa preto ZSE stane oﬁciálnym partnerom ligy všetkých futbalových prípraviek v bratislavskom a západoslovenskom regióne (U9 – U11) pod
názvom ZSE talent liga (55 družstiev).
Partnermi projektu sú Alpine Pro a Respect Sport, mediálnymi partnermi azet.sk a rádio Viva.
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VEĽKÁ NOC V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH V GALÉRII MESTA TOPOĽČANY
Príchod jari a tradícií s týmto krásnym obdobím nám pripomína
podujatie „Veľká noc v ľudových tradíciách“, ktoré sa každoročne
koná v Galérii mesta Topoľčany. Za účasti ľudovoumeleckých
výrobcov, maľovania kraslíc, ukážok zdobenia veľkonočného pečiva
až po rôzne techniky veľkonočných výzdob si mohli návštevníci
pozrieť a inšpirovať sa rôznymi pestrými nápadmi, ktoré k tomuto
jarnému obdobiu patria. Slávnostné otvorenie sa konalo v ponde-

Text: Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca org. odboru
Foto: Ing. Martin Drgoňa, referent org. odboru

66. výročie oslobodenia mesta

Foto: Ladislav Gulika

koncert THJ - Chris Bayrs Quartet

ocenenie TK NOVUM cenou mesta Topoľčany

Foto: Ing. Martin Drgoňa

ocenenie TK NOVUM cenou mesta Topoľčany

Foto: Ladislav Gulika

veľká noc v ľudových tradíciách

Foto: Ing. Martin Drgoňa

veľká noc v ľudových tradíciách

lok 18. 4. 2011 za účasti primátora mesta Topoľčany, ktorý spolu
s vystúpením žiakov ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch kultúrne
podujatie zahájil.
Celá atmosféra sa niesla v predjarnom duchu a v dobrej nálade
vďaka všetkým, ktorí svojou zručnou prácou a šikovnosťou prispeli
ku krásnemu a zmysluplnému podujatiu.

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, Bc. 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

