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TOPOĽČANY OPÄŤ V CENTRE POZORNOSTI

foto: Mgr. Jozef Just

Topoľčany po niekoľkoročnej odmlke sa v dňoch 22.- 24. januára
2010 opäť dostali do centra pozornosti európskeho mládežníckeho
stolného tenisu. Turnaj TOP 10 juniorov a kadetov bol prehliadkou najväčších talentov Starého kontinentu - budúcich majstrov
Európy, majstrov sveta a možno aj olympijskch víťazov. A treba
hneď na úvod povedať, že organizátori sa zhostili svojej úlohy na
jednotku. Turnaj pravdy, ako sa zvykne toto podujatie medzi stol-

Slávnostné otvorenie TOP 10

notenisovými odborníkmi nazývať, zavítal do Topoľčian už po prvý
raz. Pravda, v r. 1987 sa tu hral turnaj TOP 12 juniorov, teraz sa počet
štartujúcich zredukoval na desať, ale za to pribudla aj kategória kadetov. Počas troch hracích dní si každý účastník zahral s každým
súperom a výsledkom bolo spravodlivé zrkadlo desiatky najlepších
z najlepších. V silnej konkurencii malo Slovensko štyri želiezka v ohni.
Najväčšie nádeje sme vkladali do Topoľčianky Barbory Balážovej,
ktorá sa pokúšala napodobniť víťazného Milana Grmana z prvého
TOP-u v Topoľčanoch. Napriek veľkej snahe sa jej to nepodarilo.
Prílišná zodpovednosť a nervozita sa prejavila na hre a výsledkom
bolo 8. miesto, ktoré je však stále miestenkou medzi európskou

elitou. Ďalší traja slovenskí reprezentanti –
Michal Pavolka, Lucia Truksová a Samuel
Novota potvrdili svoje postavenie na európskych rebríčkoch a ich výkony sú prísľubom
Europe Youth TOP 10
Topolcany 2010
do budúcnosti.
Organizačný výbor prestížneho turnaja TOP 10 na
čele s primátorom Topoľčian Petrom Balážom vytvoril všetkým
účastníkom výborné podmienky. Zrekonštruovaná mestská
športová hala, ale aj dobrá organizácia turnaja, podobne ako
ubytovanie v topoľčanských hoteloch Kaštiel, Koruna, Zara
a v bošanskom hoteli David, dobrá strava, presná doprava a najmä
srdečná atmosféra, prispeli k hladkému priebehu súťaží. Spokojný
s nimi boli aj predstavitelia ETTU (Európska stolnotenisová únia) –
Stefano Bosi, jeho prezident a Dieter Steﬀen, predseda mládežníckej
komisie. Ocenili bezchybnú organizáciu, ale aj sprievodný program. V telocvični neďalekej základnej školy na Škultétyho ul. sa
súbežne odohrali tri turnaje: súťaž neregistrovaných detí, súťaž
veteránov a turnaj registrovaných minikadetov. Na oﬁciálnom prijatí na topoľčianskej radnici prvý muž európskeho stolného tenisu
Stefano Bosi nešetril slovami chvály a primátorovi Topoľčian Petrovi
Balážovi odovzdal najvyššie vyznamenanie ETTU - Zlatú raketu.
Význam podujatia podčiarkuje aj fakt, že záštitu nad ním prevzal
premiér SR Robert Fico a medzi čestnými hosťami boli okrem iných
i Tibor Cabaj, podpredseda Národnej rady SR, Marián Kukumberg,
prezident Konfederácie športových zväzov a predseda Slovenského
združenia telesnej kultúry i Pavol Swiec, riaditeľ Odboru ﬁnancovania Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ SR. Ceny odovzdali aj
dve legendy topoľčianskeho a slovenského stolného tenisu Milan
Grnam a Renáta Kasalová.
Štvrtý januárový víkend potvrdil, že nie náhodou sú Topoľčany už
od roku 1926 baštou slovenského i európskeho stolného tenisu!
PhDr. Zdenko KRÍŽ, predseda Slovenského stolnotenisového zväzu

OCENENIE CENOU MESTA
Na 25. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci ocenili doc. Mgr. art. Pavla Procházku, vynikajúceho hudobného skladateľa a pedagóga, brilantného dirigenta a zbormajstra,
pyšného rodáka nášho mesta, cenou mesta Topoľčany - striebornou plaketou. Udialo sa tak pri príležitosti jeho životného jubilea 60.
narodenín.
V priebehu svojej úspešnej umeleckej, koncertnej činnosti na
domácej umeleckej scéne majster Procházka získal i vynikajúce
umelecké ocenenia v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku,
Taliansku, Anglicku a Česku. Svoje umenie predviedol i v ďalekej
Južnej Kórei a Brazílii, čím významnou mierou prispel nielen
k prezentovaniu dobrého mena Slovenska v zahraničí, ale aj
k propagácii nášho mesta.
Samotné ocenenie si oslávenec z rúk primátora mesta prevzal pred
festivalovým koncertom (Topoľčianská hudobná jeseň) súboru
TECHNIK-AKADEMIK, ktorý sa pod jeho vedením na sklonku
minulého roka uskutočnil v Kostole Nanebovzatia Panny Márie

Pavol Procházka pri preberaní ceny mesta

v Topoľčanoch. Skutočnosť, že je vynikajúci umelec potvrdzujú
i slová Ing. Daniela Valentoviča, CSc, poslanca MsZ BratislavaLamač a člena umeleckého súboru TECHNIK-AKADEMIK, ktoré
pokračovanie na str. 2
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v plnom znení citujeme: „My Paľa Procházku, ktorý sa narodil a získal lásku k hudbe vo
Vašom meste Topoľčany, máme veľmi radi a veľmi si ho vážime nielen ako hudobného
génia, ale aj ako výborného človeka a myslím, že aj priateľa, ktorý ako keby rozdávaním
šťastia z peknej muziky patril do všetkých našich rodín. Je u nás hosťom zakaždým,
keď si pustíme jeho krásnu hudbu. Bývalý eurokomisár Ján Figeľ ho po jeho jubilejnom
koncerte z úcty nazval pseudonymom Majster Pavol z Topoľčian. To si pán Procházka
plne zaslúži a je ozdobou našej krajiny. Sme všetci presvedčení, že jeho hudba bude mať
dôstojné miesto v Zlatom fonde slovenskej vážnej hudby“.
PaedDr. Ján Emila, zástupca primátora
Foto: Ing. Daniel Valentovič, CSc.

CENTRUM MESTA OPÄŤ KRAJŠIE
Koncom uplynulého roka sa podarilo Mestu Topoľčany prostredníctvom projektu Regenerácia centra mesta Topoľčany získať
nenávratný ﬁnančný príspevok z európskych fondov Regionálneho
operačného programu (ROP), prioritná os 4- regenerácia sídiel,
opatrenie 4.1. regenerácia sídiel. Projekt navrhuje riešenie zlého
stavu technickej infraštruktúry v centre mesta s cieľom zvýšenia
kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev. Ide o rekonštrukciu
ciest, chodníkov a verejných priestranstiev v centrálnej časti mesta a to na Ul. 17. novembra vrátane plochy pred gymnáziom, Ul.
kpt.Jaroša, Mozesovej, Škultétyho ulici a v parku A.Dubčeka (viď.
priloženú mapku). Rekonštrukcia ulíc predstavuje výmenu krytu
vozoviek a chodníkov, šírkové usporiadanie súčasných a vytvorenie nových parkovacích miest, rekonštrukciu a doplnenie prvkov
verejného osvetlenia a verejnej zelene. K dotvoreniu príjemnej mestskej atmosféry prispeje návrh nových prvkov mestského mobiliáru,
ako sú lavičky, odpadové koše a stojany na bicykle s kvalitnou povrchovou úpravou a spôsobom upevnenia, zabezpečujúcim dobrú
odolnosť voči poveternostným vplyvom a vandalizmu. Súčasťou
projektu je tiež rekonštrukcia parku A.Dubčeka, v rámci ktorej dôjde
k rekonštrukcii pôvodných a návrhu nových chodníkov a zelene,
dotvorené prvkami drobnej architektúry ako sú lavičky, odpadové
koše a umiestnením prvkov detského ihriska. Práce na regenerácii
centra mesta sa uskutočnia v tomto a budúcom roku v celkovom

náklade približne 1 660 000 €, pričom 85 % oprávnených nákladov
bude ﬁnancovaných formou nenávratného ﬁnančného príspevku
z ROP a zvyšok z rozpočtu štátu a mesta.
Veríme, že zrealizovaním spomínaných prác prispejeme ku spríjemneniu a zatraktívneniu centra pre jeho obyvateľov ako i návštevníkov
nášho mesta.
Ing.Katarína Francová, referent OVŽP MsÚ

KOGENERAČNÁ JEDNOTKA - NOVÝ ZDROJ VÝROBY TEPLA V NAŠOM MESTE
Mesto Topoľčany v roku 2007 dalo vypracovať strategický materiál Koncepcia rozvoja mesta Topoľčany v tepelnej energetike. Na
rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) v decembri 2007 poslanci
schválili tento materiál, ktorého hlavným zmyslom je akútna potreba zabezpečiť výrobu tepla pre občanov aj iným spôsobom, ako
len prostredníctvom spaľovania čoraz drahšieho zemného plynu
dovážaného z Ruska. Koncepcia odporúča zabezpečiť výrobu tepla
pre občanov mesta aj na báze spaľovania drevoštiepky. Hlavnou
myšlienkou popri lacnejšej výrobe tepla je aj diverziﬁkácia výroby
tepla na základe obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len OZE), čo

je v súlade so zámerom Európskej únie. V súlade so zámermi zasadnutia Európskej rady v marci 2007 je, že do roku 2020 by sa mal
dosiahnuť 20%-ný podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej
konečnej spotrebe. V súčasnosti Slovensko má iba 5,3%-ný podiel OZE na domácej spotrebe energie a 8,7%-ný podiel na hrubej
konečnej spotrebe. Záväzok Slovenska pre rok 2020 je 14%-ný podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe energie v roku 2020.
V mesiaci máj 2009 na rokovaní MsZ bola prvý raz poslancom
MsZ predložená ponuka ﬁrmy R-GES, s.r.o., Prešov na vybudovanie
kogeneračnej jednotky v meste Topoľčany. Kogeneračná jednotka
by okrem výroby elektriny, čo je jej hlavný výrobný produkt, dodávala aj teplo do centrálneho tepelného zdroja (CTZ) a prostredníctvom jeho tepelných rozvodov i následne konečným spotrebiteľom
v bytových domoch. Súčasťou tejto ponuky bola každoročná garancia ceny tepla pre konečných spotrebiteľov v bytových domoch,
ktorá je nižšia o 10% ako by bola výroba tepla v danom roku na báze
plynu. Od tohto dátumu prebehli mnohé rokovania k danej problematike, ktoré vyústili do zmluvných vzťahov s ﬁrmou Bioenergy
Topoľčany, s.r.o. (predtým R-GES, s.r.o., Prešov) a ktorá sa zaviazala:
1. na svoje náklady vybudovať v meste Topoľčany kogeneračnú
jednotku,
2. garantovať konečným spotrebiteľom v bytových domoch

Schéma kogeneračnej jednotky
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počas dodávania tepla z kogeneračnej jednotky cenu tepla
nižšiu o 10% ako by v danom kalendárnom roku bola cena
tepla vyrobená na báze zemného plynu,
3. za cenu 1,- € bude ohrievaná voda v bazénoch na mestskom
letnom kúpalisku na teplotu 26 - 28°C.
Teplo bude dodávané prostredníctvom ﬁrmy TOMA, s.r.o, ktorá
bude plniť úlohu distribútora tepla. Investícia na vybudovanie
kogeneračnej jednotky nie je malou investíciou, jej hodnota je
podľa projektovej dokumentácie viac ako 30 mil. €. V záujme

zabezpečenia ponuky, t. j. o 10% lacnejšie dodávané teplo vyrobené
na báze drevoštiepky oproti výrobe na báze plynu, je toto riešené
zmluvnými vzťahmi, kde sú dohodnuté sankčné mechanizmy v prípade neplnenia záväzku.
Výroba a distribúcia tepla je oblasť, ktorá sa dotýka mnohých
obyvateľov nášho mesta a sme presvedčení, že po zrealizovaní
investičnej akcie bude teplo dodávané konečným spotrebiteľom
v bytových domoch bezproblémovo a za podmienok výhodnejších
ako by bolo teplo vyrobené zo zemného plynu.
Peter Baláž, primátor mesta

NOVÉ VEDENIE NEMOCNICE
V súvislosti so vznikom napätej situácie v topoľčianskej
a levickej nemocnici, by som rád objasnil niekoľko skutočností v čo
najjednoduchšej forme. V novembri 2009 poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) vypovedali nájomnú zmluvu neziskovým
organizáciám, ktoré prevádzkovali dve nemocnice. Výpovedná lehota nájomných zmlúv uplynie 28. februára 2010. Inými slovami
povedané: doterajšie neziskové organizácie v oboch nemocniciach
končia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti občanom. Čo
je však dôležité, že týmto poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v dotknutých nemocniciach nekončí. Od 1. marca 2010 bude zdravotnú starostlivosť pacientom poskytovať, teda v oboch nemocniciach sa aj naďalej budú liečiť pacienti. Zdravotnú starostlivosť bude
poskytovať nová organizácia, ktorú pre tento účel zriadil Nitriansky
samosprávny kraj. Od 1. marca 2010 bude v oboch nemocniciach
poskytovať zdravotnú starostlivosť a obe nemocnice bude riadiť
organizácia, ktorú zriadil Nitriansky samosprávny kraj a ktorú hlasovaním schválili poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (teda
nemocnice budú patriť pod „Nitriansku VÚC-ku“). Nová organizácia, dostala názov: Nemocnice s poliklinikami n.o.. Riaditeľom
a štatutárnym zástupcom tejto organizácie je MUDr. Gabriel
Mančík z Levíc.
Na tomto mieste treba zodpovedať otázku, prečo Nitriansky samosprávny kraj vypovedal nájomnú zmluvu obom terajším organizáciám? Bolo to na základe dlhodobého a postupne narastajúceho dlhu týchto organizácii voči NSK. Tento dlh enormne narástol
najmä za energie (teplo a elektriku). Dlhy neboli uhrádzané, narastali a zo strany vedenia oboch doterajších neziskových organizácii nebola vôľa túto situáciu konštruktívne riešiť. Preto po dlhých
úvahách a rokovaniach sa poslanci NSK rozhodli tieto nájomné
zmluvy vypovedať.
Treba zodpovedať aj otázku: Aký je rozdiel medzi neziskovou
organizáciou, ktorá končí a neziskovou organizáciou, ktorá od
1. marca 2010 začína svoju činnosť? Rozdiel je diametrálne odlišný.
Organizácia ktorá končí, bola založená a patrila piatim súkromným
osobám. Organizáciu ktorá začína a to: Nemocnice s poliklinikami
n.o., založil a bude spravovať Nitriansky samosprávny kraj. Je nevyhnutné zdôrazniť, že topoľčianska ani levická nemocnica neprestane
fungovať ani na jeden jediný deň, čo znamená že ani jedna z nemocníc nebude zatvorená ani na jednu jedinú minútu. Priestory nemocníc a množstvo prístrojov a zariadení v nich patria nitrianskemu
samosprávnemu kraju, preto sa netreba báť tej situácie, že nebude

kde a nebude s čím pacientov liečiť. Možné však je, že novšie zakúpené liečebné prístroje si obe neziskové organizácie budú chcieť
so sebou odniesť. Sme pripravení aj na takúto nepríjemnú eventualitu a v súčasnosti rokujeme s mnohými obchodnými partnermi,
ktorí sú nám ochotní určité prístroje zapožičať a určité prístroje
ihneď predať. Taktiež rokujeme so susednými fakultnými nemocnicami, ktoré nám prisľúbili pomoc, či už materiálno-technického,
alebo odborného rázu. Pripomínam aj to, že vedenie novej neziskovej organizácie sa snaží stretnúť a rokovať o odkúpení zdravotníckej techniky a prístrojov od doterajších neziskových organizácií,
čím by sa prechod od jedného prevádzkovateľa ku druhému maximálne zjednodušil a bol by plynulejší, čo by v maximálnej miere pomohlo najmä pacientom. Bohužiaľ naše snahy o rokovanie a o odkúpenie majetku od terajšieho prevádzkovateľa sú márne a doposiaľ
k takémuto stretnutiu oboch prevádzkovateľov, nie z našej viny, ani
nedošlo.
Niekoľko pripomienok ku zdravotníckemu personálu. Nové vedenie
nemocníc bude veľmi rado ak súčasní zamestnanci budú i naďalej
pracovať v doterajších dobre zohratých tímoch. Je mimoriadne
dôležité zdôrazniť fakt, že ani v jednej nemocnici (v topoľčianskej
ani v levickej) neplánujeme rušiť ani jedno oddelenie, ani jednu prevádzku. Je našou prvoradou snahou aby nemocnice naďalej fungovali v takom režime a pracovnom nasadení ako doteraz. Pripúšťame
však, že v prvých dňoch pod novým vedením niektoré oddelenia
budú fungovať len v akútnych režimoch, čo bude zapríčinené
predovšetkým spôsobom a promptnosťou s akou predchádzajúca
nezisková organizácia, či už v Leviciach alebo Topoľčanoch odovzdá
majiteľovi, Nitrianskemu samosprávnemu kraju majetok oboch nemocníc.
Záverom by som rád vyslovil presvedčenie, že vznik novej organizácie, ktorá bude riadiť, spravovať a prevádzkovať obe nemocnice v Topoľčanoch i v Leviciach prinesie stabilizáciu a ukľudnenie
nikomu neprospievajúcich dezinformácií a emócií, nastolí nové
pracovné podmienky a navodí tvorivú pracovnú atmosféru na
všetkých pracoviskách oboch nemocníc. Pevne veríme, že v prvom
rade, z pohľadu pacienta, nedôjde k zhoršeniu kvality a dostupnosti
zdravotnej starostlivosti. Všetko nasvedčuje tomu, že pričinením
všetkých zdravotníckych pracovníkov dôjde k skvalitneniu
a rozšíreniu poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom, ktorí
sú v súčasnosti na ňu odkázaní.
MUDr. Gabriel Mančík

EUROFONDY V TOPOĽČANOCH
Po úspešnom roku 2008 v oblasti schválených projektov
pre čerpanie nenávratných ﬁnančných prostriedkov (NFP) zo
štrukturálnych fondov EÚ (ŠF EU) a Kohézneho fondu (KF) nasledoval tiež nie menej úspešný rok 2009, kedy sa mestu podarilo
spracovať a predložiť veľké projekty na vyhlásené výzvy riadiacich
pokračovanie na str. 4

orgánov pre Regionálny operačný program (ROP) a Operačný
program konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).
V rámci dvoch výziev ROP boli predložené a úspešné tri projekty: Zateplenie a modernizácia MŠ 2 Ul. tribečská Topoľčany
a Stavebné úpravy (rekonštrukcia) a modernizácia ZŠ,
3
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Ul. Hollého Topoľčany. U týchto dvoch školských projektov momentálne prebiehajú verejné obstarávania na dodávateľa prác,
vykonávanie stavebného dozoru, služby na implementáciu projektu
a sumarizácia podkladov na preukázanie splnenia podmienok pre
poskytnutie pomoci. Všetky tieto materiály sú nevyhnuté k podpisu zmluvy o čerpaní NFP medzi mestom a riadiacim orgánom.
Na výzvu v rámci prioritnej osi 4 – Regeneráciu sídiel mesto podalo tretí rozsiahly projekt Regenerácia centra mesta Topoľčany,
cieľom ktorého je zvýšiť kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev, vybavenosť územia prostredníctvom investície do hmotnej
infraštruktúry v centrálnej mestskej zóne. Projekt bol vyhodnotený
ako úspešný a tiež už prebiehajú činnosti ohľadne zabezpečenia
verejného obstarávania (podrobnejšie informácie o projekte sú uve-

dené na str. 2 týchto novín). Na výzvu Sektorového operačného pro-

gramu KaHR bol predložený projekt Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia v Malých a Veľkých Bedzanoch. Tento
má za cieľ výmenu existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za
energeticky menej náročné, zrekonštruovanie káblových rozvodov
súvisiacich s budovaním a modernizáciou systému verejného osvetlenia a vytvorenie nových vetiev verejného osvetlenia v mestských častiach v Malých a Veľkých Bedzanoch. Projekt bol úspešný
a momentálne prebiehajú prípravné práce na zmluve na čerpanie
NFP medzi mestom a Ministerstvom hospodárstva SR. Celkové
výdavky projektov, schválené dotácie nenávratných ﬁnančných
prostriedkov a tiež výšku spoluﬁnancovania projektov mestom
uvádzame v prehľadnej tabuľke.

Dotácie pre mesto Topoľčany zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu
Rok 2008 a 2009
EF

Názov projektu

Celkové výdavky

Oprávnené výdavky

Dotácia

Doﬁnancovanie mestom

1 843 012,04 €

1 370 644,93 €

1 302 112,68 €

540 899,36 €

55 522 580,72 SK

41 292 049,16 SK

39 227 446,60 SK

16 295 134,12 SK

1 529 595,55 €

1 461 987,74 €

1 388 888,35 €

140 707,20 €

46 080 595,54 SK

44 043 842,66 SK

41 841 650,43 SK

4 238 945,11 SK

479 855,84 €

385 049,44 €

365 796,97 €

114 058,87 €

14 456 137,13 SK

11 599 999,43 SK

11 019 999,46 SK

3 436 137,67 SK

511 796,75 €

484 413,97 €

460 193,27 €

51 603,48 €

15 418 388,84 SK

14 593 455,26 SK

13 863 782,45 SK

1 554 606,39 SK

ERDF Zateplenie a modernizácia ZŠ Ul. tribečská Topoľčany

1 876 457,99 €

1 612 497,00 €

1 531 872,15 €

344 585,84 €

2008

56 530 173,39 SK

48 578 084,62 SK

46 149 180,39 SK

10 380 993,00 SK

ERDF Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v Malých a
2009 Veľkých Bedzanoch

197 963,46 €

197 963,46 €

188 065,28 €

9 898,18 €

5 963 847,20 SK

5 963 847,20 SK

5 665 654,63 SK

298 192,57 SK

ERDF
Zateplenie a modernizácia MŠ 2 Ul. tribečská, Topoľčany
2009

511 382,03 €

461 262,04 €

438 198,94 €

73 183,09 €

15 405 895,04 SK

13 895 980,22 SK

13 201 181,27 SK

2 204 713,77 SK

ERDF Stavebné úpravy (rekonštrukacia) a modernizácia ZŠ, Ul. Hol2009 lého Topoľčany

1 351 145,21 €

1 324 964,61 €

1 258 716,37 €

92 428,84 €

40 704 600,60 SK

39 915 883,84 SK

37 920 089,36 SK

2 784 511,24 SK

ERDF
Regenerácia centra mesta Topoľčany
2009

1 659 999,99 €

1 659 999,99 €

1 576 999,99 €

83 000,00 €

50 009 159,70 SK

50 009 159,70 SK

47 508 701,70 SK

2 500 458,00 SK

9 961 208,86 €

8 958 783,18 €

8 510 844,00 €

1 450 364,86 €

300 091 378,16 SK

269 892 302,09 SK

256 397 686,29 SK 43 693 691,87 SK

ERDF
2008
KF
2008
ERDF
2008
ERDF
2008

ZŠ Ul. Škultétyho Topoľčany stavebné úpravy a prístavba

Dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva Topoľčany

Zateplenie a modernizácia MŠ Ul. Škultétyho Topoľčany

Zateplenia a modernizácia MŠ Ul. J. Kráľa Topoľčany

Spolu za mesto:
ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
KF - Kohézny fond

ZŠ - základná škola
MŠ - materská škola

Ing. Katarína Krajčovičová, projektová manažérka MsÚ

ZÁSADY PARKOVANIA V MESTE TOPOĽČANY
Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch
na svojom 26. riadnom zasadnutí dňa 9.decembra 2009 schválilo Zásady parkovania
v meste Topoľčany. V schválenom dokumente
sú zohľadnené zmeny vyplývajúce zo zákona
č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých predpisov, ktorý
je účinný od 2. februára 2009. Nadobudnutím
účinnosti Zásad parkovania... sa od 1.1.2010
ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia

č. 6/2008 o statickej doprave, nakoľko otázky
statickej dopravy kompletne upravuje priamo zákon č.8/2009 Z.z. a dodatok č.1/2009
k VZN č.18/2003 o Štatúte mestskej polície
v Topoľčanoch. Nové Zásady parkovania...
zohľadňujú skutočnosť, že parkoviská v meste
prevádzkujú Mestské služby Topoľčany, s.r.o.,
ktoré sú 100 %-nou dcérskou spoločnosťou
mesta Topoľčany.
Ing. Alžbeta Melicherová, vedúca OSMS MsÚ

HĽADÁME KOLPORTÉROV
na roznášanie novín Radničné zvesti po meste Topoľčany
informácie: tel. 038/53 40 101, e-mail: janetta.kadlieckova@topolcany.sk
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PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA
Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch na svojom zasadnutí dňa
9. decembra 2009 schválilo Programový rozpočet mesta Topoľčany
na roky 2010 – 2012 (ďalej PR). PR pre rok 2010 bol zostavený ako
vyrovnaný, to znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami
vrátane ﬁnančných operácií je nula. Celková výška rozpočtu je
21 952 800 € tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti. Bežné príjmy
predstavujú 13 372 800 €, kapitálové 4 917 000 € a príjmové ﬁnančné
operácie 3 663 000 €. Bežné výdavky predstavujú 13 650 700 €, kapitálové 7 928 000 € a výdavkové ﬁnančné operácie 374 100 €.
Takýmto spôsobom zostavený rozpočet zdôrazňuje najmä vzťah
medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi, čiže
službami, ktoré mesto poskytuje predovšetkým s ohľadom na ich
kvalitu, kvantitu a včasnosť. Ďalej ide o vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výsledkami, čiže ekonomickými alebo
spoločenskými zmenami dosiahnutými práve realizáciou aktivít
a programov. Z daného systému rozpočtu vyplýva, že za splnenie
cieľov a postupné dosahovanie zámerov toho ktorého programu
zodpovedá príslušný odbor v zmysle organizačnej štruktúry mesta.
PR obsahuje vytvorenie programovej štruktúry, formulovanie cieľov
a zámerov jednotlivých programov a podprogramov a následne
vytvorenie merateľných ukazovateľov plnenia konkrétnych cieľov.
Zmapovali sa hlavné oblasti činnosti mesta, ktoré sa tak stali výdavkovými programami. Následné zámery a výsledkové ciele vyjadria významné spoločenské a ekonomické zmeny, ktoré mesto
plánuje dosiahnuť. Pri programovom rozpočtovaní je vytvorený

zároveň aj silný tlak na následné hodnotenie a monitorovanie
jeho plnenia. Informačná hodnota týmto spôsobom zostaveného
rozpočtového dokumentu sa podstatne zvýšila. Aj napriek dopadom ﬁnančnej a hospodárskej krízy, pri tvorbe rozpočtu cieľom
mesta bolo zachovať rozsah a kvalitu verejných služieb na miestnej úrovni. V rámci celej SR samospráva sa musela a bude musieť
vysporiadavať s dopadmi krízy v dôsledku zvýšenej miery nezamestnanosti, čo spôsobí najmä zníženie daňových príjmov do rozpočtov
miest a obcí. Preto mesto tento rok môže počítať s výrazne nižšími
príjmami z podielových daní oproti minulému roku. Prvoradou
snahou mesta je však skvalitňovať svoju činnosť s cieľom lepšie
uspokojovať potreby svojich občanov.
Medzi významnejšie investičné akcie, ktoré sa plánujú realizovať
v tomto roku patrí najmä: výstavba 32 bytových jednotiek na
sídl. JUH, regenerácia centra mesta, prístavba výťahu pre telesne postihnutých v spoločenskom dome, verejné osvetlenie
M. a V. Bedzany, opravy, resp. dobudovanie chodníkov na Ul. pionierskej, Družby, Krušovskej, Šafárikovej, spevnené plochy a parkoviská na
Ul. M. Benku, Tribečskej, Streďanskej, dostavba dotrieďovacieho
dvora, rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia (prepojenie sídl.
Východ-Juh), odvetranie severnej strany šatní na zimnom štadióne,
rekonštrukcia bazénovej fólie a plôch okolo bazéna na letnom kúpalisku, realizácia oddychovej zóny JUH, rekonštrukcie základných
a materských škôl na Ul. Škultétyho, J. Kráľa, Tribečskej atď.
Ing. Ľuboš Štrba, vedúci ekon. odboru MsÚ

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2010
Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov (ďalej len za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady) sa platí mestu Topoľčany miestny
poplatok. Poplatok platia občania, podnikatelia a právnické osoby
za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na
území mesta. Sadzba poplatku za stanovuje každoročne ako súčet
priemerných nákladov mesta na zabezpečenie činnosti nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi mesta.
V roku 2009 v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní sa
uskutočnila verejná súťaž na poskytnutie služby Zber a preprava
komunálneho a triedeného odpadu v Topoľčanoch. Víťazom súťaže
sa stala spoločnosť, ktorá dovtedy vykonávala túto službu a to ﬁrma
SCHWARZ – EKO, spol. s r.o. Topoľčany. Výsledky verejnej súťaže
tvorili podkladový materiál pri stanovovaní jednotlivých sadzieb
miestneho poplatku.
V Dodatku č.5/2009 k VZN Mesta Topoľčany č. 2/2006 o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý

bol schválený na 26. zasadnutí MsZ v Topoľčanoch dňa 9.12.2009
a nadobudol účinnosť dňa 1.1.2010 boli stanovené nasledovné
sadzby poplatkov:
• Sadzba poplatku je 0,0573 € za osobu a kalendárny deň (v roku
2009 bola sadzba 0,0589 € za osobu a kalendárny deň).
• Pre množstvový zber, ktorý môžu využiť (za presne stanovených
podmienok zákona o odpadoch) právnické osoby alebo podnikatelia sú stanovené nasledovné sadzby poplatkov:

1 100 litrová nádoba
0,0100 €/l (v roku 2009 bola sadzba 0,0063 €/l)
110 litrová nádoba
0,0100 €/l ( v roku 2009 bola sadzba 0,0165 €/l)
5 m³ a 7 m³ nádoby
0,1000 €/l ( v roku 2009 bola sadzba 0,1161 €/l)
Úplné znenie Dodatku č.5/2009 k VZN Mesta Topoľčany
č. 2/2006 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad nájdete na internetovej stránke mesta Topoľčany,
www.topolcany@topolcany.sk, v časti: Všeobecne záväzné nariadenia platné na území mesta Topoľčany.
Ing. Zdenka Švajdleníková, OVŽP MsÚ

STRAVOVANIE POBERATEĽOV DÔCHODKOV
Mesto Topoľčany aj v roku 2010 pokračuje v poskytovaní
príspevku na stravovanie poberateľov dôchodkov formou stravných
lístkov. Nárok na poskytnutie príspevku na stravné lístky majú poberatelia dôchodkov, ktorých príjem nepresahuje 1,5-násobok
životného minima (ŽM). Prepočítavanie nároku občanov na stravné
lístky sa robí dvakrát ročne, a to začiatkom kalendárneho roka kedy
sú valorizované dôchodky a v polovici roka kedy je upravovaná
výška ŽM. V prípade, že poberateľovi dôchodku vznikne nárok na
stravné lístky, vydá sa mu rozhodnutie na dobu trvania podmienok
a na príslušnú výšku príspevku. Príspevky sa upravili na násobky
základnej sadzby. Základná sadzba je 0,50 € pre tých, koho príjem

nepresahuje 1,5-násobok ŽM a ňou sa nahradila predošlá sadzba
0,66 €. Príspevok 1 € poberajú občania, ktorých príjem nepresahuje 1,4-násobok ŽM. Príspevok 1,50 € poberajú občania, ktorých
príjem nepresahuje 1,3-násobok ŽM a touto sadzbou bol nahradený
predošlý príspevok vo výške 1,33 €. Stravné lístky je potrebné si
prevziať na mestskom úrade v kancelárii č. 326 vždy v posledný
pracovný deň kalendárneho mesiaca. Ak tak poberateľ neurobí do
piatich pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
stravné lístky mu nebudú vydané.
Ing. Jančeková, vedúca OSO MsÚ
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PRIJATÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA PLATNÉ V ROKU 2010
Predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Topoľčany
v mesiaci december 2009 boli aj mnohé všeobecne záväzné nariadenia (VZN) platné v roku 2010. Prijaté VZN alebo ich dodatky
s účinnosťou od 1. 1. 2010 upravujú niektoré oblasti života občanov
nášho mesta. V krátkosti uvádzam niekoľko základných informácii:
Dodatok č. 5/2009 k VZN č. 2/2006 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Ročný poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu pre rok 2010 je 20,89 €/osoba a v r. 2009 bol
21,50 €/osoba, čiže teraz je poplatok nižší o 0,61 €/osoba.
Nároky na poskytnutie zákonnej úľavy a to aj zníženie, prípadne
odpustenie poplatku je možné uplatniť do 30. 11. 2010 pri splnení
podmienok podľa článku 9 a článku 10 Dodatku č. 5/2009 k VZN
č. 2/2006 o miestnom poplatku za komunálny odpad.
Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 4/2008 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
V tomto dodatku sa rieši len ukončenie duálneho zobrazovania cien.
VZN č. 4/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb
Mesto týmto VZN všeobecne upravilo podmienky prevádzkového času podnikateľských subjektov. Všeobecný čas predaja
v obchode a čas prevádzky služieb je upravený nasledovne:
1. Podnikateľ si sám určí dobu, kedy sa v prevádzkarni bude
prevádzkovať živnosť podľa nasledovných kritérií:
a) v rozpätí od 6,00 h. do 22,00 h. v prevádzkarňach s predajom tovaru alebo poskytujúcich služby, v maloobchodných predajniach (potraviny, rozličný tovar a pod.),
b) v rozpätí od 6,00 h. do 24,00 h. v obchodných domoch
typu supermarket, hypermarket a pod.,
c) v rozpätí od 5,00 h. – 22,00 h. v prevádzkarňach s predajom tovaru periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,
d) v rozpätí od 6,00 h. do 02,00 h. v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s prísluchovou
hudbou, vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou
v obytnej zóne,
e) v rozpätí od 00,00 h. do 24,00 h. v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v centrálnej
mestskej zóne a na uliciach ohraničujúcich centrálnu mestskú zónu vrátane integrovaných a špecializovaných herní,
f) v rozpätí od 00,00 h. do 24,00 h. v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou
služieb ubytovania,
g) v rozpätí od 00,00 h. do 24,00 h. v prevádzkarňach s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach
pohonných hmôt,
h) v rozpätí od 6,00 h. do 05,00 h. nasledujúceho dňa v kasínach a v špecializovaných herniach v obytných zónach
určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami,

i)

v rozpätí od 00,00 h. do 24,00 h. v prevádzkarňach poskytujúcich služby erotického salónu.
2. Prevádzková doba v prevádzkarňach určených v ods. 1., ktoré
majú zriadené sezónne exteriérové priestory na predaj tovaru
alebo poskytovanie služieb (terasy, pódiá a pod.), je pre časť
takto využívanej prevádzkarne určená v rozpätí od 6,00 h. do
22,00 h. a v centrálnej mestskej zóne do 24,00 h..
3. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb
v meste v čase vianočných sviatkov, t. j. od 15. 12. príslušného
kalendárneho roka na 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka
je neobmedzená.
Okrem toho predmetné VZN stanovuje podmienky aj pre
jednorazové predĺženie prevádzkovej doby, ktoré je možné z dôvodu konania mimoriadnej akcie a v ďalšom rieši VZN prípadnú
dočasnú úpravu prevádzkovej doby ak sa preukáže konanie v rozpore s verejným poriadkom.
VZN č. 7/2009 o cenách nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
Toto VZN rieši podmienky prenajímania nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Mesto je rozdelené do 3 lokalít, sú riešené
podmienky nájmu ak nájomca je napojený svojimi príjmami na
rozpočet štátu, alebo VÚC.
VZN č. 8/2009 o výške príspevku za pobyt v MŠ, ZUŠ, školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach zriadených mestom
Úlohou tohto VZN je stanoviť výšku príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiom alebo pobytom detí v týchto zariadeniach. Poplatky boli stanovené na základe prieskumu
realizovaného na ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a sú
vypočítané na 2 desatinné miesta.
VZN č. 1/2010 o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 1/2010 upravuje dane z nehnuteľností a to daň
z pozemkov, stavieb a bytov. Jednotlivé sadzby daní sú upravené na
dve desatinné miesta, týmto došlo k zaokrúhleniu daní, ktoré boli
v minulom roku prepočítavané konverzným kurzom. Táto úprava
znamená zvýšenie dane od 0,30% do 1,61%.
VZN č. 2/2010 o miestnych daniach
Predmetné VZN upravuje oblasť tzv. miestnych daní, a to daň
za psa, užívanie verejného priestranstva, daň za výherné, predajné
automaty a daň za výherné hracie prístroje. Dane sú zaokrúhlené
na 2 desatinné miesta a pri jednotlivých typoch daní sú stanovené
podmienky registrácie a lehoty na zaplatenie.
Na základe pripomienok občanov bola upravená sadzba dane za
druhého psa zvýšená o 50% a za tretieho psa o 100%.
Pokiaľ sa občania chcú oboznámiť s konkrétnymi zneniami VZN, tieto je možné nájsť na web stránke mesta Topoľčany
www.topolcany.sk

JUDr. Edita Brösztlová, prednostka MsÚ

OZNAM – KANCELÁRIA SPRÁVCU CINTORÍNOV V TOPOĽČANOCH JE PRESŤAHOVANÁ
Z dôvodu lepšej dostupnosti pre občanov správca cintorínov
v Topoľčanoch presťahoval svoju kanceláriu z nového cintorína (Ul.
cintorínska) na starý cintorín (Ul. Krušovská). Sídlo kancelárie sa
v súčasnosti nachádza v prevádzkovej budove pri bočnom vchode
na starý cintorín z Ul.Gogoľovej (sídlisko „F“). Úradné hodiny zo6

stávajú v nezmenenom čase a to v utorok a štvrtok od 9,00 do 13,00
hodiny. V tomto čase si môžu občania uhradiť poplatky za prenájom hrobového miesta. Poplatky sú stanovené vo VZN č.5/2009
o pohrebníctve.
Ing. Zuzana Nikodémová, referent OSMS MsÚ

Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M.R.Štefánika č.1 v Topoľčanoch
organizuje akciu

JARNÉ UPRATOVANIE
v dňoch 1.3.2010 –28.3.2010
V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta
na odpad z domácností, údržby záhrad a podobne. Jarné upratovanie sa
nevzťahuje na likvidáciu nebezpečného odpadu, ako napr. neónové
trubice, chladničky, televízory, autobatérie a pod. Nebezpečný odpad
je možné odovzdať bezplatne po celý rok v priestoroch ﬁrmy SchwarzEko na Ul.Pod kalváriou 2616/32, alebo počas akcie jarné upratovanie na
špeciálne označených zberných miestach.
Žiadame Vás, aby ste využili vytvorené podmienky zo strany mestského
úradu. Akékoľvek požiadavky a pripomienky nahláste na Mestský úrad
Topoľčany, odbor správy majetku a služieb p. L. Novotnému, číslo telefónu 5340142.

Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov:
1) 1.3.2010 – 7.3.2010
Mestské výbory č. 1,2,4 t.j. sídliská Juh, Východ, Stred I. a II., sídl.F.
2) 8.3.2010 – 14.3.2010
Mestský výbor č.5 – ohraničený ulicami: Pod kalváriou, Odbojárov,
Tovarnícka, Puškinova, Kalinčiakova.
3) 15.3.2010– 21.3.2010
Mestský výbor č.7 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany.
4) 22.3.2010– 28.3.2010
Mestský výbor č.6, ohraničený ulicami: Tovarnícka, Brezová, Malinová, A.Hlinku, Jilemnického.
Mestský výbor č.3, ohraničený ulicami: Stummerova, Záhradnícka,
Pavlovova, Fraňa Kráľa, Športovcov, Dr.Adámiho, Čsl..armády
Stanovištia kontajnerov:
1) Sídl. JUH
- Ul.M.Benku - pri novinovom stánku,
- Ul.Fullu - vedľa ZŠ pred činž. č.2699,
Sídl. Východ
- Ul. P.O.Hviezdoslava – pri hokejbalovom ihrisku,
- Ul.J.Matušku – stanovište smetných nádob
vedľa činž. č.2178,
Sídl. Stred I. a II. - Ul.Palárikova na rohu s Ul.J.Bottu,
- Ul.Bernolákova – pri činž.č.2037,
Sídl. F
- Ul.Gogoľova – pred garážami,
- Ul.Podjavorinskej – pri činž. č.1942,
2) Ul.Inovecká
- 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom
konci, ulice a budú sa každý deň k sebe približovať,
Ul. jaselská
- 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom
konci, ulice a budú sa každý deň k sebe približovať,
Ul.budovateľská - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom
konci, ulice a budú sa každý deň k sebe približovať,
Ul.družby
- zástavka MAD,
Ul.topoľova
- roh s Ul.A.Grznára,
3) Malé Bedzany - pod cintorínom, parčík a za mostom,
Veľké Bedzany - požiarna zbrojnica, Ul.čerešňová – časť Kubrická
a Ul.broskyňová – otoč autobusu,
4) Ul.sedmikráskova
- oproti obchodu pri trafostanici,
Ul.Rastislavova - na rohu s Ul.Sládkovičovou,
Ul.malinová
- na rohu s Ul.brezovou,
Ul.nezábudkova - pri tenisových kurtoch,
Ul.Mojmírova - 2 ks kontajnerov pri garážach na rohu s Ul.Rastislavovou,
Ul.Timravy
- sídl. „Topoľ“,
Ul.Stummerova - za autoservisom.
Tento rozpis pristavenia kontajnerov platí vždy v prvé 2 dni v týždni.
Niektoré kontajnery budú potom presúvané na iné miesto podľa potreby
občanov, alebo na základe požiadaviek jednotlivých mestských výborov.
Ing. A. Melicherová, vedúca OSMS MsÚ

ZASADNUTIA VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ
MESTA TOPOĽČANY NA I. POLROK 2010
Mestský výbor č. 1 (mestská časť Stred a sídlisko „F“)
poslanci: Štefan Grach - predseda, MUDr. Alfonz Fábik, PaedDr.Pavol
Goga, Ján Cabaj, MUDr.Ľudovít Teťák, RNDr.Pavel Valach.
občan: Mgr. Valéria Balogová
Termíny zasadnutí:
18. januára 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
15. februára 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
15. marca 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
19. apríla 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
24. mája 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
21. júna 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
Mestský výbor č. 2 (mestská časť sídlisko Východ)
poslanci: JUDr. Milan Lisý - predseda, MUDr. Ján Paulík, MUDr. Ján Mičúnek, Peter Bačík, PaedDr. Ján Emila, Mgr. Dušan Jedinák.
občan: Vladimír Bujna
Termíny zasadnutí:
28.januára 2010 o 18,00 hod.
v Spoločenskom centre Východ TO
18. februára 2010 o 18,00 hod.
v Spoločenskom centre Východ TO
18. marca 2010 o 18,00 hod.
v Spoločenskom centre Východ TO
22. apríla 2010 o 18,00 hod.
v Spoločenskom centre Východ TO
20. mája 2010 o 18,00 hod.
v Spoločenskom centre Východ TO
17. júna 2010 o 18,00 hod.
v Spoločenskom centre Východ TO
Mestský výbor č. 3 (mestská časť IBV pri nemocnici)
poslanec: Ing. Jozef Kotleba - predseda
občania: Mgr. Slavomír Banáry, Ing. František Zaťko
Termíny zasadnutí:
14. januára 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
17. februára 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
24. marca 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
21. apríla 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
26. mája 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
23. júna 2010 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
Mestský výbor č. 4 (mestská časť sídlisko Juh)
poslanci: Kvetoslava Markovičová – predsedníčka, Mgr. Katarína Katonová, Július Krajčík, Ing. Peter Žembera, Mgr. Branislav Goča, Jozef Ligocký
občan: Tibor Fodor
Termíny zasadnutí:
11. januára 2010 o 18,00 hod.
v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
8. februára 2010 o 18,00 hod.
v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
8. marca 2010 o 18,00 hod.
v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
12. apríla 2010 o 19,00 hod.
v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
10. mája 2010 o 19,00 hod.
v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
14. júna 2010 o 19,00 hod.
v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
Mestský výbor č. 5 (mestská časť IBV za Zimným štadiónom)
poslanci: Beáta Lobotková - predsedníčka, Ing. Ľudmila Vozárová,
občania: Ing. Ján Feješ, Ing. Jozef Ďurík, Magdaléna Bajcárová
Termíny zasadnutí:
7. januára 2010 o 16,00 hod.
v miestnosti č.252 MsÚ Topoľčany
4. februára 2010 o 16,00 hod.
v Obchodnej akadémii Topoľčany
4. marca 2010 o 16,00 hod.
v miestnosti č.252 MsÚ Topoľčany
8. apríla 2010 o 16,00 hod.
v Obchodnej akadémii Topoľčany
6. mája 2010 o 16,00 hod.
v Obchodnej akadémii Topoľčany
3. júna 2010 o 16,00 hod.
v Obchodnej akadémii Topoľčany
Mestský výbor č. 6 (mestská časť IBV za kasárňami)
poslanci: Janka Krahulíková – predsedníčka, MUDr. Tibor Pavlík, Miroslav Gieci,
občania: PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Pavel Kraus
Termíny zasadnutí:
4. januára 2010 o 19,00 hod.
v Materskej škole Lipová ul. TO
1.februára 2010 o 19,00 hod.
v Materskej škole Lipová ul. TO
1. marca 2010 o 19,00 hod.
v Materskej škole Lipová ul. TO
6. apríla 2010 o 19,00 hod.
v Materskej škole Lipová ul. TO
3. mája 2010 o 19,00 hod.
v Materskej škole Lipová ul. TO
7. júna 2010 o 19,00 hod.
v Materskej škole Lipová ul. TO
pokračovanie na str. 8
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pokračovanie zo str. 7

Mestský výbor č. 7 (mestská časť Malé a Veľké Bedzany)
poslanci: Pavol Ševela – predseda
občania: V. Bedzany – Jaroslav Ladický, Stanislav Koprda
M. Bedzany – Ing. Peter Čaniga, Peter Gabaj
Termíny zasadnutí:
16. januára 2010 o 16,00 hod.
v budove KD M. Bedzany
20. februára 2010 o 17,00 hod.
v budove bývalého MNV V.Bedzany
13. marca 2010 o 18,00 hod.
v budove KD M. Bedzany
17. apríla 2010 o 19,00 hod.
v budove bývalého MNV V. Bedzany
15. mája 2010 o 20,00 hod.
v budove KD M. Bedzany
19. júna 2010 o 19,00 hod.
v budove bývalého MNV V.Bedzany
Zasadnutia mestských výborov sú verejné a prebiehajú podľa nasledovného programu:
• otvorenie
• kontrola plnenia úloh
• informácie zo zasadnutia MsZ
• podnety, pripomienky, návrhy a stanoviská pre prácu MsZ a MsÚ
• diskusia, záver.
Topoľčany, 21. decembra 2009

vyššieho veku, v preferencii menej početných domácností, krajne
jednočlenných domácností a pod.
V prognóze vývoja počtu obyvateľov mesta dokument uvažuje
s tromi variantmi vývoja počtu obyvateľov pre obdobie do r.2025.
„Degresívny“ variant predpokladá pokračujúci trvalý pokles
počtu obyvateľov vzhľadom na prevažujúci počet vysťahovaných
osôb nad prisťahovanými, „stabilizačný“ variant berie na zreteľ
pomerne stabilizujúci sa stav v prirodzenom pohybe obyvateľstva
(počet narodených, zomretých, migrácia) a „progresívny“ variant
uvažuje so vzrastom slovenskej ekonomiky za predpokladu vytvorenia priestorových podmienok v meste pre rozvoj priemyslu
a tým vytvoreniu nových pracovných príležitostí aj pre obyvateľov
z okolia mesta. Stav vo vývoji počtu obyvateľstva mesta Topoľčany
uvádza nasledujúca tabuľka.

PaedDr. Ján E m i l a, zástupca primátora

PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA MESTA
TOPOĽČANY
V záujme zabezpečenia vhodných predpokladov pre rozvoj
podmienok bývania v meste bol na decembrovom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch schválený dokument
Program rozvoja bývania mesta Topoľčany, vypracovaný spol.
UEOS-Komercia, a.s. Bratislava. Program rozvoja bývania je dokumentom strednodobého charakteru s koncepčným návrhom na
obdobie cca 15 rokov, pričom bude každoročne prehodnocovaný
a aktualizovaný v nadväznosti na sociálno-ekonomický vývoj
spoločnosti. Schválený dokument je jednou zo základných podmienok poskytnutia štátnych dotácií mestám a obciam v oblasti
rozvoja bývania.

Program rozvoja bývania mesta Topoľčany pozostáva z analytickej
a programovej časti. Analytická časť hodnotí súčasný stav bytového fondu s dôrazom na byty v obytných domoch v závislosti od
demograﬁckého vývoja mesta ako i sociálnych aspektov. Z analýzy
vyplýva, že počet a štandard bytov je vzhľadom k znižujúcemu sa
počtu obyvateľov relatívne priaznivý v porovnaní s celoslovenským
priemerom. Podľa výsledkov posledného sčítania domov a bytov
z r.2001 pripadalo v meste Topoľčany na tisíc obyvateľov cca 330
trvalo obývaných bytov, kým v rámci SR to bolo necelých 310 bytov. Rozhodujúci podiel skoro 92 % z celkového počtu bytov tvoria byty I..kategórie. Priemerný vek domového fondu je 31 rokov
a z pohľadu izbovitosti sú najpočetnejšie zastúpené 3-izbové byty
cca 41%. Avšak dochádza k poklesu priemernej veľkosti cenzovej
domácnosti (pozn. cenzovú domácnosť tvoria osoby, spoločne
bývajúce v jednom byte na základe ich rodinných alebo iných
vzťahov), čo je sprievodným javom vznikania nových domácností
silných ročníkov mladých ľudí, zmenou vo vývoji „v rodinnom
správaní“ sa obyvateľstva, prejavujúceho sa v uprednostňovaní
menšieho počtu detí, v odkladaní sobášov a najmä pôrodov do
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Program rozvoja bývania... sa vo svojej programovej časti sústreďuje
na spôsoby zabezpečovania ďalšej výstavby bytov, s dôrazom na
výstavbu bytov v bytových domoch, s určením vhodných lokalít
výstavby, pričom vychádza zo schváleného Územného plánu mesta
Topoľčany vrátane jeho poslednej zmeny č.1 ako i z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007 – 2013. Program rozvoja bývania... potvrdil potrebu pokračovania výstavby
malometrážnych bytov s dôrazom na výstavbu mestských nájomných bytov, ďalej bytov s nižším štandardom pre nízkopríjmové
obyvateľstvo ako i sociálnych foriem bývania napr. pre seniorov.
Vízia koncepcie bytovej politiky mesta Topoľčany je postavená
na nasledovných postupových krokoch v záujme zabezpečovania
výstavby bytov v bytových domoch:
- Mesto bude podporovať súkromný sektor pri výstavbe bytov
do osobného vlastníctva tak, že pripraví vhodné pozemky
(možnosť zahustenia existujúcich sídlisk) a ich odpredaj bude
realizovať za primeranú cenu.
- V rokoch 2009 – 2010 realizovať pokračovanie výstavby bytov
s ekonomickým nájomným.
- V rokoch 2010-2011 realizovať výstavbu 36 bytových jednotiek (b.j.) s nižším štandardom pre občanov s príjmom na
hranici životného minima.
- V roku 2012 postaviť 15 b.j. s nižším štandardom, ako náhradné byty pre nájomcov z bytov vylúčených z odpredaja a po ich
presťahovaní zvážiť zrušenie VZN č.10/1995 o prevode vlastníctva.
- V roku 2012 spracovať plán obnovy bytového fondu vo vlastníctve mesta.
- V roku 2013 pristúpiť k rekonštrukcii objektov „cukrovar“ na
Ul.Pod kalváriou č.295 a 296 (69 b.j.) a „Palanda“ na Ul.Pod
kalváriou č.942 (9 b.j.).
- V roku 2013 ďalej rozhodnúť o 64 bytoch na Palárikovej ulici
4082.
Prehľad o priemernej potrebe výstavby bytov v päťročných obdobiach s výhľadom do roku 2025 pre mesto Topoľčany vyjadruje
nasledujúca
p
p tabuľka.
y yj
j
j

Ing.Katarína Francová, referent OVŽP MsÚ Topoľčany

ODKRÝVANIE RUÍN – ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM TOPOĽČIANSKEHO HRADU.
V apríli 2009 sa vďaka snahe a záujmu Občianskeho združenia
Topoľčiansky hrad začala komplexná obnova a revitalizácia významnej národnej kultúrnej pamiatky, ktorá sa týči nad obcou Podhradie.
Cieľom obnovy je konzervácia hradnej ruiny a úprava jej priestorov na bezpečnejšie a kultúrnejšie využívanie širokou verejnosťou.
Prvou fázou obnovy bol archeologický výskum tzv. hradného
jadra, najstaršej časti celého areálu, ktorej dominantou je hradná

okno na severnej strane, ktoré budú súčasťou plánovanej vyhliadkovej terasy. Na terasu sa návštevník dostane od vstupnej brány
priestorom pôvodného schodiska, ktoré však zostane z dôvodu masívneho poškodenia ukryté pod novou konštrukciou. Nový dojem
bude tvoriť aj brána, ktorá bola odkrytá v celom pôdoryse a po
rekonštrukcii získa späť svoju pôvodnú mohutnosť. Na parkane sa
podarilo odkryť zvyšky strážnice, či „mostovej“ veže, ktorá sa nachádzala v mieste vyústenia vstupného mosta,
a o ktorej existencii neboli najmenšie informácie. Zároveň boli preskúmané aj násypy, ktoré
pôvodne slúžili posádke hradu ako ochodze,
a vyčistená bola aj delová bašta na severozápadnom ukončení parkanu. Množstvo nálezov
dokladajúcich každodenný život na hrade musí
byť ešte dôkladne odborne spracované. Avšak už
dnes vieme, že niektoré úplne zmenia pohľad na
dejiny a vývoj hradu. Napríklad z násypov na parkane pochádzajú zlomky kachlíc z pece, ktoré sú
zdobené erbom Stibora zo Stiboríc. Prítomnosť
tohto šľachtica (ako hodnostár cisára Žigmunda
Luxemburského sa zučastňoval na bojoch proti
husitom) na hrade priamo vylučuje prítomnosť
husitskej posádky, ktorá v skutočnosti ovládala
mesto Topoľčany. Mladšie obdobie, keď hrad
vlastnili Forgáčovci z Gýmeša, je charakteristické
množstvom veľmi kvalitného hrnčiarskeho
materiálu (kachlice, úžitková keramika), ale
aj sklenených predmetov, ktoré dokladajú
vysokú úroveň komfortu v prostredí jedného zo

Arkierové okno s pôvodnou dlážkou, severovýchodné krídlo paláca

veža - donžon. Hlavné snaženie odborníkov
podieľajúcich sa na výskume bola príprava podkladov pre nasledujúcu rekonštrukciu. Konkrétne bolo potrebné preskúmať mohutné vrstvy
sutín, ktoré za posledných približne 280 rokov
pokryli celý areál, výrazne zmenili jeho charakter a ukryli pod sebou zvyšky hradných budov
a ďalších súčastí hradu. Zároveň bolo potrebné
zistiť historické úrovne nádvoria a komunikácií
hradného jadra, aby zrekonštruovaný hrad získal
väčšinu pôvodných priestorových dimenzií, a aby
ho návštevník mohol vnímať vo svojej takmer
pôvodnej mohutnosti. Počas výkopových prác
na výskume, ktoré trvali od apríla do augusta sa
väčšinu cieľov podarilo naplniť a výskum priniesol
aj mnohé prekvapenia. Veľký význam má komplexné odkrytie celého pôdorysu renesančného
plášťového paláca, s ktorého výstavbou sa začalo
niekedy okolo roku 1600. Palác, ktorý sa nachádza v južnej časti nádvoria, predstavoval vo svojej dobe najreprezentatívnejšie obytné priestory.
Skutočným prekvapením bol objav takmer
neporušených priestorov suterénu, do ktorých
archeológovia vstúpili po vyše dvoch storočiach. Zrekonštruované
a sprístupnené priestory suterénu sa určite stanú jedným z lákadiel
pre návštevníkov hradu. Na omietke oporného piliera paláca sa
našiel vyrytý nápis s menom Stephanus Stretz a rokom 1681. Okrem
renesančného paláca zamerali archeológovia svoje snaženie aj na
severovýchodný trakt staršieho, gotického paláca. Tu sa podarilo
zachytiť a preskúmať zvyšky dlážky prvého poschodia a arkierové

Pohľad na výskum z hradnej veže

sídiel magnátskeho rodu. Zostáva len dúfať, že minimálne rovnaké
výsledky bude mať aj ďalšia etapa archeologického výskumu, ktorá
sa bude realizovať tento rok. A tiež, že po úspešnej obnove pamiatky sa návštevníci budú môcť oboznámiť s veľkou väčšinou nálezov
priamo v areáli hradu.
Text a foto: Mgr. Robert Daňo, PhD., vedúci archeologického výskumu
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Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Pivovary TOPVAR, a.s. hlavný partner podujatí MsKS

K I N O SPOLOČENSKÝ DOM • MAREC 2010 č. t. 5325250
2.,3.,4. III. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.

HALLOWEEN II.
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 18 rokov

5.,6.,7. III. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.

ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 7 rokov

5.,6.,7. III. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

MILUJEM ŤA VIAC
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

9.,10.,11. III. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.

SAW VI.
Vstupné: 2,30 €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

12.,13.,14. III. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.

ASTRO BOY

Vstupné: 2.- €
nevhodné pre maloletých do 7 rokov

12.,13.,14. III. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD

25. III. – štvrtok o 19,00 h.

MOJ ŽIVOT V RUINACH
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do12 rokov

Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

26.,27.,28. III. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

16.,17.,18. III. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.

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

GALIMATIÁŠ

VALENTÍN

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

30.,31. III. a 1. IV. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.

19.,20.,21. III. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

STARÍ PSI
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

23.,24. III. – utorok, streda o 19,00 h.

AVATAR
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

MALÍ ŠIBALI

PRIPRAVUJEME NA MESIAC APRÍL 2010 :
MORGANOVCI • NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE • LIETAM V TOM • DOKTOR OD
JEZERA HROCHU • ZOUFALCI • PRINCEZNÁ
A ŽABA • KNIHA PREŽITIA • VLKOLAK •
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV

MSKS TOPOĽČANY pripravuje:
MDŽ Spoločenský dom
Stretnutie osamelých Dom kultúry
Koncert Lenky FILIPOVEJ Dom kultúry
Tanečný kurz spoločenského tanca
pre dospelých (páry) Dom kultúry
16.3.2010
Divadlo Maska Zvolen:
predstavenie FOTROVCI A TÍNEDŽERI
17.3.2010
Divadelné centrum Martin:
predstavenie KLASICI
18.3.2010
Divadlo bez opony Banská Bystrica:
predstavenie NA SKLE MAĽOVANÉ
10. 4. 2010 19, 00 h. Stretnutie osamelých Dom kultúry

18.4. 2010 14, 00 h. TOP TALENT Spoločenský dom
20.4. 2010
koncert Honzu a Františka Nedvědovcov
23. 4. – 24. 4. 2010 TOP DANCING 2010
súťaž v modernom tanci Dom kultúry
30. 4. 2010 19, 30 h. Stavanie mája Nám. M.R. Štefánika
8. 5. 2010 o 18,00 h. Koncert dychovej hudby Dom kultúry
NADLIČANKA hosť koncertu Hradištská
kapela, pri príležitosti uvedenia a vydania
nového CD č. 6 a 130. výročia založenia
dychovej hudby
PREDAJ VSTUPENIEK PRED KONCERTOM

GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY PRIPRAVUJE:

OZNAMY

Marec 2010
• Viliam Šulík a Ján Kurinec (perokresby, ilustrácie, maľba)
4. 3. - 1. 4. 2010
• Prezentácia ľudových remesiel a zvykov súvisiacich
s príchodom jari a osláv Veľkej noci, 29. - 31. 3. 2010 vždy
v čase od 12.00 do 17.00 hod.
Apríl 2010
• „Jarný salón„ - vystavovateľky: Ing. Jolana Palajová - maľba,
Mária Šeﬀerová a Oľga Lacušková - abstraktná maľba,
glazovaná keramika, ﬁgurálna tvorba, 8. - 30. 4. 2010
Máj 2010
• Výstava prác študentov a doc. akad. sochár Milan Lukáč
STU Bratislava, katedra architektúry - Bratislava
(plastiky, sochy, reliéfy), 6. - 31. 5. 2010

• ZUŠ L.Mokrého 26. marca 2010 na Nám. M.R.Štefánika, v čase od
15,15 do 16,00 hodiny organizuje ľudovo-umelecké pásmo VÍTANIE JARI.

Mgr. J. Kadliečková, vedúca org. odboru MsÚ
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• Centrum voľného času, Gagarinova 2490/13, Topoľčany
od 1. do 5. marca 2010 v čase jarných prázdnin vždy od 8.00 do
16.00 hod. organizuje pre deti mestský tábor (každý účastník
tábora si hradí cestovné, vstupenky a stravu)

Bližšie informácie a prihlášky získate osobne v CVČ Topoľčany,
Gagarinova 2490/13, alebo na tel. čísle 038/53 250 75.
• Mesto Topoľčany, Mládežnícky parlament mesta Topoľčany,
Slovenský červený kríž územný spolok v Topoľčanoch organizujú
Veľkonočnú kvapku krvi pod záštitou primátora mesta, ktorá
sa uskutoční dňa 24. marca 2010 v čase od 8,00 – 11,00 hod. v predsáli Mestského úradu v Topoľčanoch. Stačí si priniesť občiansky
preukaz a kartu poistenca. Bližšie informácie Vám poskytnú
v podateľni Mestského úradu alebo na tel. čísle 5340101.

Bc. Rudolf Chovanec

4. 3. 2010 15, 00 h.
6. 3. 2010 19, 00 h.
12. 3. 2010 19, 00 h.
7.3 –16. 5 .2010

ČO ZISTILI ARCHEOLÓGOVIA PRI VÝSTAVBE OBCHVATU CESTY I/64?
Archeologický ústav Slovenrôzne archeobotanické vzorky, ktoré
skej akadémie vied v Nitre v spopotvrdili existenciu a používanie
lupráci s Tribečským múzeom
skoro všetkých obilnín a strukovín,
v Topoľčanoch sledoval celú výstavtak ako ich poznáme aj v súčasnosti.
bu obchvatu mesta Topoľčany
Zastúpenie rôznych druhov drevín,
v smere na Krušovce, tzv. cestu
kríkov a plano rastúcich rastlín zase
I/64, ako aj výstavbu malej okružnej
prispeje k rekonštrukcii krajiny a k dokrižovatky III/064060. Archeologické
tvoreniu dejinného obrazu uveobjekty sa však nachádzali iba medzi
dených období v tomto priestore.
polohou Hrad a Pri kaplnke. V tomStrieborná minca, ktorá je zhotovená
Strieborná minca-averz
to úseku sa v mesiacoch máj až
skoro z čistého striebra, si zaslúži
august 2009 uskutočnil záchranný
samostatnú pozornosť, preto sa jej
predstihový výskum. Z objektívnych
venujeme podrobnejšie. Je to denár
dôvodov sa obmedzil iba na priestor
uhorského kráľa Bela III. (1172ohrozený stavebnou činnosťou. Zis1196), ktorý numizmatici i historici
tilo sa, že ide o polohu osídlenú od
považujú zhodne za mimoriadny
mladšej doby kamennej, kedy tu žili
nález. Je to prvý exemplár tohto typu
prví poľnohospodári (4. tisícročie
denárov Bela III. z nášho územia.
pred. Kr.). Predmety dennej potreby,
Ostatné
razby
spomenutého
zlomky nádob, kamenné nástroje
panovníka sa na Slovensku naStrieborná minca-reverz
nám hovoria o tom, že obyvatechádzajú pomerne často. Koncom
lia tejto osady mali veľmi dobré kon12. storočia už boli mince vtedajších
takty s okolitým svetom. Surovina na
vládcov Uhorského kráľovstva medzi
výrobu rôznych nástrojov pochádza tak
obyvateľmi štátu veľmi rozšírené.
z okolitých vrchov, ako aj z územia východVyužívali sa na uskutočňovanie miestného Slovenska (obsidián, tzv. sopečné
nych aj väčších obchodov. Dokonca sa
sklo) a z Poľska (pazúrik). V mladšej dobe
mohla nimi platiť aj povinná ročná daň.
železnej, okolo 2. stor. pred Kr. tu žili Kelti.
Predtým sa platila iba naturáliami, ako
Vo všeobecnosti ide o prvé známe etnirôznymi poľnohospodárskymi a remeselkum severne od Dunaja, o ktorom sú píníckymi výrobkami. Na rozdiel od svojich
Zlomky stredovekých hlinených nádob.
somné správy. Antickí autori opisujú ich
predchodcov Bela III. výrazne skvalitnil
expanziu v rámci Európy a v Malej Ázii, ich bojovnosť, šikovnosť vtedajšie peňažné pomery. Strieborné denáre vyrábané pred roa zvyky. Kelti obývali aj územie Slovenska, hlavne úrodné oblasti kom 1172 mali nízky obsah striebra, väčšinou iba 20-30 %, zvyšok
juhozápadu, kde povodie rieky Nitry patrí k najhustejšie osídleným. bola meď. Po roku 1172 sa začali raziť mince obsahujúce miniPočas výskumu sa podarilo preskúmať iba jeden ich príbytok, ale málne 70 až 80 % striebra. K nim patrí i nález z Topoľčian. Ľudia ich
ďalší poznáme z polohy Hrad (výskum E. Wiedermann v r. 1991). z pochopiteľných dôvodov aj oveľa radšej používali. Takéto platidlá
Je to typický nížinný dom, čiastočne zahĺbený pod úroveň terénu sa kedykoľvek mohli porovnať s mincami okolitých štátov, napr.
o ploche 15 m². Z jeho obsahu je početný súbor hlinených na kruhu z Nemecka, Rakúska, Čiech. To výrazne pomohlo obchodníkom
točených nádob, kde vyniká hlavne tzv. graﬁtová keramika. Graﬁt kupujúcim určitý tovar v zahraničí. Zlepšil sa aj obchod medzi
ako surovina v keramickej hmote zlepšoval technologické vlast- rôznymi štátmi. Na nové platidlá sa začali dávať aj nové námety,
nosti nádob. Na územie Slovenska sa dovážal z ložísk na Morave, čiže vyobrazenia. Nie je vylúčené, že časť motívov sa priniesla zo
v Českom Krumlove a z oblasti Passau. O kontaktoch tu žijúcich Kel- zahraničia, napr. zo západnej Európy. Bela III. mal ďalekosiahle politov s okolitým svetom svedčí aj fragment modrého skleného náram- tické a spoločenské kontakty. Na východe s panovníkmi Byzancie
ku, typickej ženskej ozdoby tohto obdobia. Najviac preskúmaných a Poľska. Na západe a juhu s vládcami z Nemecka, Rakúska, Čiech
objektov datujeme do stredoveku. Osídlenie je potvrdené od 10. až a Moravy, aj z rôznych častí Talianska. Dobre sa poznal dokonca
do 14. storočia. Ide o príbytky, hospodárske objekty, zásobnicové aj s francúzskym a anglickým kráľom. Prostredníctvom nich získal
jamy a k výrobným objektom patrí sústava pecí na vypaľovanie svoje dve manželky. S nimi prišli desiatky ľudí, ktorí reprezentovali
keramiky. S najväčšou pravdepodobnosťou patrili osade Illuš, ktorá ich dvor. Tak sa preniesla tzv. dvorská kultúra zo západnej Európy
tu mohla fungovať vo veľkomoravskom a poveľkomoravskom ob- do Uhorska. Odrazila sa v celkovom správaní, obliekaní, v heraldidobí. Jej presná lokalizácia nebola doteraz známa. Predpokladalo ckých zvyklostiach, a tiež v konaní rytierskych turnajov. Aj denár
sa, že bola niekde medzi polohou Hrad a obcou Krušovce. Výs- z Topoľčian odráža tieto skutočnosti. Pravdepodobne bol vyrokum priniesol rad fragmentov nádob, mnohé predmety súvisiace bený okolo roku 1190, lebo až vtedy sa na uhorské mince začala
s bežným životom obyvateľov osady (nožíky, ostroha s kolieskom, dávať úradná podoba štátneho znaku: dvojitý kríž položený na
kamenné brúsky a pod.), predovšetkým však nálezy keramiky zdo- včasnogotickom štíte. Na druhej strane je kruh vytvorený zo štyroch
benej vlnovkami, obvodovými líniami, rôznymi typmi vrypov, ako guliek a štyroch hviezdičiek. V strede mince je rozeta. Takýto námet
i značkami na dne, ktoré sú znakom výrobcu. Výnimočným ná- sa predtým na minciach neobjavil. Takže musel prísť do Uhorska zo
lezom však zostáva strieborný denár razený panovníkom Belom zahraničia. Z najnovšej literatúry vieme, že aj v Maďarsku je tento
III (1172-1196), ktorý sa našiel v zásype jedného z výrobných, resp. typ denárov mimoriadne vzácny. Našli sa iba jeden-dva kusy.
obytných objektov. Celý súbor predmetov z predpokladanej osady
Text a foto: PhDr. Gertrúda Březinová, PhD., Archeologický ústav SAV Nitra
Illuš je možné rámcovo datovať od 10. do 14. stor. Odobraté boli aj
Numizmatický posudok: PhDr. Ján Hunka
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ZÁPIS DETÍ DO ZÁKLADNÝCH A MATERSKÝCH ŠKÔL
V zmysle § 20 ods.2 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zákonný
zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky. Zároveň § 20 ods.5 hovorí, že žiak plní povinnú
školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú
základnú školu. Ak však rodič pre svoje dieťa vyberie inú základnú
školu, riaditeľ takejto školy oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy.
Podľa § 8 ods.1 Zákona NRSR č.596/2003 mesto Topoľčany určilo
svojim Všeobecne záväzným nariadením (VZN) č.15/2005 školské
obvody základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Topoľčany. V zmysle § 5 ods.7, písm. a) Zákona č.596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej
kompetencii mesta Topoľčany predkladajú zriaďovateľovi, po
prerokovaní v radách škôl, na schválenie návrhy na počty prijímaných žiakov do prvých ročníkov nasledujúceho školského roka.
Pri stanovení počtu žiakov riaditelia prihliadajú na materiálnotechnické zabezpečenie školy, priestorové vybavenie, počet detí
v 9. ročníkoch a demograﬁcký vývoj. Uznesením č.27/2009, XVIII
mestské zastupiteľstvo schválilo návrhy riaditeľov ZŠ na počty prijímaných žiakov do nultého ročníka a prvých ročníkov základných
škôl v zriaďovateľskej kompetencii mesta Topoľčany na školský rok
2010/2011 nasledovne:
ZŠ Gogoľova 2143/7, Topoľčany:
16 žiakov (0. ročník)
ZŠ Gogoľova 2143/7, Topoľčany:
44 žiakov (1. ročník)
ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany:
44 žiakov (1. ročník)
ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany: 44 žiakov (1. ročník)
ZŠ Tovarnícka 1641/57, Topoľčany: 40 žiakov (1. ročník)
ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany:
66 žiakov (1. ročník)
Na základných školách, v súlade s prijatým VZN č.11/2008 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených mestom Topoľčany, v čase od
13,00 do 17,00 hod. a v priebehu troch pracovných dní sa od 15.
januára 2010 konal zápis detí do prvých ročníkov v ZŠ. V zmysle
Zákona č.245/2008 Z.z. od 15. januára do 15. februára 2010 rodičia
mali ešte možnosť svoje dieťa prihlásiť na plnenie povinnej školskej
dochádzky. Riaditelia škôl sa pri rozhodovaní o prijatí alebo neprijatí detí riadili vopred stanovenými kritériami zápisu, a to prijať deti:
•
•
•
•
•
•
•

kalendárneho roka. Vo výroku rozhodnutia bude výrok „prijímam“
alebo výrok „neprijímam“. Z analýzy stavu základných škôl v meste
Topoľčany so zameraním sa na počty žiakov a to najmä štatistickoevidenčná analýza počtu žiakov vykonávajúcich si povinnú školskú
dochádzku v meste Topoľčany s prognózou do r.2014, analýzy
výsledkov zápisu detí do 1.ročníka ZŠ v meste Topoľčany a zistenia
skutočných počtov žiakov 1.- 9. ročníka všetkých základných
škôl vyplýva, že nie je potrebné meniť stanovené školské obvody
pre jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Topoľčany.
Zápis detí do materských škôl v meste Topoľčany sa uskutoční
v období od 1. marca do 15. marca 2010. Pripomínam, že všetky
materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany od
1. januára 2010 majú právnu subjektivitu a podrobnejšie informácie
o činnosti jednotlivých materských škôl a zápise detí rodičia nájdu
na webovej stránke mesta Topoľčany: www.topolcany.sk v časti
školstvo.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa vypíše Žiadosť o prijatie dieťaťa
do materskej školy na predprimárne vzdelávanie a k žiadosti priloží
potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa. O prijatí dieťaťa
rozhoduje riaditeľka materskej školy. V prípade, že je počet prihlásených detí vyšší, ako je kapacita materskej školy, riaditeľka uprednostní päťročné deti a tie, ktoré majú odloženú povinnú školskú
dochádzku. V zmysle § 28 ods.10 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je stanovený najvyšší počet detí v triede materskej školy. Riaditelia materských škôl nesmú tieto počty prekročiť. Zároveň prijatím dieťaťa
mladšieho ako tri roky sa znižuje najvyšší počet detí o jedno dieťa,
z toho dôvodu riaditeľky pri zápise uprednostňujú deti staršie ako
3 roky.
Pre deti mladšie ako 3 roky sú v meste Topoľčany otvorené Mestské
detské jasle, ktoré deťom tejto vekovej kategórie prostredníctvom
kvaliﬁkovaných pedagógov a študentov strednej zdravotnej školy
poskytujú kompletnú celodennú veku primeranú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Mestské detské jasle navštevujú deti od 1 roka do 3
rokov. Zapísať dieťa majú možnosť rodičia počas celého školského
roka pričom neprídu o rodičovský príspevok.
Ďalej uvádzame niekoľko štatistických údajov zistených z Evidencie
obyvateľov mesta Topoľčany k 12. februáru 2010:

patriacich do obvodu školy,
s odloženou školskou dochádzkou patriacich do obvodu školy,
zamestnancov školy,
osôb činných v školskej samospráve,
ktoré majú na škole súrodenca,
s odloženou školskou dochádzkou mimo obvod školy,
z iných obvodov.

Predpokladaný počet žiakov 1. ročníka ZŠ (deti s trvalým pobytom v Topoľčanoch)

Na troch základných školách, situovaných v centre mesta, sa
v tomto roku zapísalo viac detí ako bolo schválené mestským
zastupiteľstvom. Riaditelia škôl majú povinnosť vydať rozhodnutie
o prijatí dieťaťa v danej škole na základné vzdelávanie do 31. mája

* Vysvetlivky: Deti s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky k septembru
2010.

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Deti s trvalým
pobytom v TO

251 (+32)*

235

251

243

PaedDr. M. Mazáňová, vedúca odd. školstva MsÚ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MŠ
„Nech je každý deň v materskej škole pre dieťa otvorenou knihou,
z ktorej čerpá radosť, pozitívne zážitky a múdrosť“.
Z tejto krásnej myšlienky sme vychádzali pri tvorbe školského vzdelávacieho programu a v jej duchu sa nesie celá výchovno-vzdelávacia
činnosť v materskej škole na ulici Gagarinovej v Topoľčanoch. Naša
materská škola sa nachádza v príjemnom prostredí na okraji mesta,
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v areáli bohatom na zeleň, ktorý poskytuje vhodné podmienky aj na
rôzne športové aktivity. Špeciﬁckou súčasťou programu našej školy
sú cvičenia a činnosti zamerané na prevenciu horných dýchacích
ciest u detí ako sú napríklad inhalácie, dychové cvičenia, zdravotné cvičenia s prvkami jógy, arómaterapia pod. Pre ich kvalitnú
realizáciu je MŠ vybavená modernými ultrazvukovými inha-

látormi, zvlhčovačmi, čističkami vzduchu. S deťmi pri týchto
cvičeniach a činnostiach pracuje vyškolený pedagogický personál.
Doplnkom projektu podpory zdravia detí je zaradenie zdravotných cvičení oslabených nožných svalov, na ktoré naša MŠ získala
prostredníctvom realizácie projektu MŠ SR moderné, materiálno
– technické vybavenie, ako sú akupresúrne podložky, opierky,
rehabilitačno-ortopedické chodníky. V záujme efektívneho rozvoja osobnosti detí venujeme pozornosť individuálnej diagnostike.
V triede 5-6 ročných detí sa dôraz kladie na rozvíjajúci program
pre deti s odloženou školskou dochádzkou, intenzívne spolupracujeme so základnými školami a odbornými inštitúciami (Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva, Detské integračné
centrum atď.). Výchovný a vzdelávací proces v MŠ je obohatený
o výlety, exkurzie, besedy, návštevu plavárne, športové a kultúrne
aktivity. Veľkej obľube u detí, ale aj u rodičov sa teší tradičná oslava
medzinárodného dňa detí a tvorivé dielne. Rodičia spolu s deťmi si
môžu vybrať aj z pestrej ponuky záujmových krúžkov, ako je výučba
anglického jazyka 2 krát týždenne, počítačový a výtvarný krúžok,

tanečný krúžok, krúžok šikovných rúk, malých mažoretiek a enviromentálny krúžok. Naša materská škola ponúka deťom množstvo
kvalitných hračiek, vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívame
moderné učebné pomôcky. Škola má počítačovú učebňu, ktorá
nám pomáha pri rozvíjaní počítačovej gramotnosti detí. V proﬁlácii
vlastného projektu našej MŠ sme sa zamerali aj na prosociálne aktivity, ktoré nám umožňujú jednak rozvoj empatického a prosociálneho správania, ale aj korigovanie nevhodných prejavov v správaní
detí. Osvedčila sa nám tiež aktívna spolupráca so vzdelávacími
inštitúciami, zameranými na umelecký rozvoj dieťaťa. Dôležitou
súčasťou našej výchovno-vzdelávacej činnosti je aj enviromentálna výchova, ktorú integrujeme do rôznych edukačných aktivít,
ktorými zároveň vo veľkej miere podnecujeme myslenie, zvedavosť
a tvorivosť detí. Keďže v marci sa uskutoční zápis detí do MŠ, chceli
by sme týmto pozvať rodičov spolu so svojimi deťmi predškolského
veku dňa 10. marca 2010 do našej materskej školy na Deň
otvorených dverí, na ktorom ste všetci vítaní.
Bc. Henrieta Ondrušová, uč. MŠ Gagarinova ul.

SOŠ DREVÁRSKA V TOPOĽČANOCH
Dňa 19. januára 2010 sa v priestoroch Galérie mesta Topoľčany
uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom: FAREBNÉ SPEKTRUM II.,
ktorá bola zostavená z prác žiakov Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch. Mladé talenty prezentovali svoje diela prostredníctvom dizajnérskej činnosti, využili rôzne formy techník, či už
priestorové alebo plošné. Celá výstava bola rozdelená na dve časti.
V prvej časti boli prezentované študentské práce ako ich tvorivý pro-

ces, druhú časť výstava divákom sprístupnila problematiku dotvárania interiéru výtvarnými prácami, umeleckými a úžitkovými predmetmi žiakov lukratívnych odborov ako tvorba nábytku a interiéru,
umelecký stolár, či čalúnnik. Pri svojej práci študenti používali také
techniky, ako pastel, ceruzka, koláž a kombinovanú techniku. Mladí
autori sa pohrali s farbami a ukázali zmysel pre priestor a tvar.
Mgr. J.Kadliečková, vedúca org. odboru MsÚ

VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V čase od 1. do 5. 2. 2010 v priestoroch Galérie mesta
Topoľčany vystavovala práce svojich žiakov Špeciálna základná
škola s narušenou komunikačnou schopnosťou, Ul. Pod kalváriou Topoľčany. Intelekt týchto detí sa nachádza v pásme ľahkého
mentálneho postihnutia (oneskorený vývin reči, mutizmus, nesprávna výslovnosť sykaviek, zlé porozumenie reči a pod.). Triedu
pre autistov navštevuje 10 žiakov. Aj napriek týmto hendikepom títo žiaci ukázali a vo svojich prácach vyjadrili svoje pocity,
nálady a svoju vynaliezavú šikovnosť. Žiaci sa zúčastňujú mnohých výtvarných súťaží, nezriedka i zahraničných. Takmer pravidelne sa umiestňujú na popredných miestach vo výtvarných
súťažiach. Najčastejšie ocenenými žiakmi v minulom roku boli
P. Trúchly, J. Bartoš, no zahanbiť sa nedali ani M.Jankech, M.Spišák
a R.Štefánik. Interiér Galérie mesta Topoľčany sa zmenil na roz-

právkovú miestnosť plnú farebných obrázkov, kombinovanej
techniky, vertikálnych plastík a zaujímavých ručných výtvarných
prác.
Mgr. Janetta Kadliečková – vedúca org. odboru MsÚ
Foto: Ing. Martin Drgoňa – referent org. odboru MsÚ

JOZEF VYDRNÁK – QUERCUS ET POPULUS

Quercus et Populus

Quercus et Populus alebo
duby a topole je symbolické
spojenie toho, čo chcel Jozef
Vydrnák, autor tejto výstavy
povedať nielen obyvateľom mesta Topoľčany, ale aj svojho rodného mesta Dubnici nad Váhom,
kde autor žije, tvorí a kde má aj
svoj ateliér. Aj z tohto dôvodu
záštitu nad touto výstavou prevzali Ing. Peter Baláž - primátor
mesta Topoľčany a Ing. Jozef
Gašparík - primátor mesta Dub-

nica nad Váhom. Na vernisáži sa zúčastnil aj primátor mesta Novej
Dubnice Ing. Ján Šušaník a veľa vzácnych hostí.
Autor sa vo svojich výtvarných dielach venuje nepravidelnej voľnej
eseistickej tvorbe. V maľbách vertikálnymi líniami rozkladá základné atribúty ľudského života, človeka i prostredie v ktorom žije do
akýchsi sekvencií, abstrahovaných do symbolov a znakov. V týchto
subjektívnych algoritmoch sa ukrýva proces, ktorý sa odohráva
v postupne plynúcich časových úsekoch. Z jeho diel zaznievajú
poetické príbehy človeka i celého ľudstva. Stali sa úprimnými vyznaniami umelca, pre ktorého tvorba stále zostáva emotívnou a radostnou hrou, vyžarujúcou energiu a optimizmus, dnes tak často
chýbajúce v súčasnej ľudskej pospolitosti.
Mgr. J. Kadliečková, vedúca org. odboru MsÚ
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NOVOROČNÝ KONCERT
Nový rok oslavujú ľudia na celom svete. Radosť z jeho príchodu býva často sprevádzaná a podfarbovaná hudbou. No a hudba
je jeden z najstarších a najkrajších vyjadrovacích prostriedkov
ľudských emócií, ktorá často dotvára slávnostnú atmosféru vítania
nového roka. Stalo sa už milou tradíciou, že príchod nového roka
hudbou oslavujú spolu s občanmi mesta aj učitelia a žiaci ZUŠ
Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. V podvečer 21. januára 2010, sa
tak udialo vo výstavných priestoroch Galérie mesta Topoľčany, kedy
na slávnostnom, v poradí už treťom, novoročnom koncerte prostredníctvom hudobných tónov rozdávali radosť. Učitelia a žiaci hudobného odboru, ktorý je najpočetnejší zo všetkých odborov ZUŠ
Ladislava Mokrého, vnímavému publiku v galérii svojou hrou predstavili rôzne hudobné štýly. Diváci si v ich podaní vypočuli skladby
svetových autorov klasickej i populárnej hudby. V dobrých akustických priestoroch galérie zaznievali tóny rôznych nástrojov. Klavír
zaznel v podaní Janky Budzelovej a Kristíny Lucii Krogmannovej,
džezovú pieseň zaspievala Lenka Pavlíková a hrou na klarinete sa
predstavil Pavol Kúdela. Strunové nástroje boli zastúpené v podaní
Žoﬁi Varényovej hrou na violončele, husľovou hrou sa predstavila
Mária Streďanská a Dávid Thomas na gitare brilantne zahral pieseň
Yesterday. Záverečná skladba patrila dychovému duu, zloženému
z dvoch hobojov v podaní Barbory Šišmičovej a jej učiteľky Dagmar Bobulovej. Slávnostnú atmosféru koncertu umocňovali aj

Komorná atmosféra novoročného koncertu

novoročné vinše, ktoré medzi hudobnými číslami zazneli v podaní
žiačok literárno-dramatického odboru.
Na záver koncertu riaditeľka ZUŠ Ladislava Mokrého predniesla
slávnostný prípitok, v ktorom všetkým prítomným, okrem iných
želaní, zaželala úspešný nový rok 2010. Koncert svojou atmosférou
a zázračným, pomyselným hudobným kľúčom otvoril dvere do
nového roka, tak ako to svojou silou dokáže len umenie.
Mgr. Mária Máliková, uč. ZUŠ L.Mokrého
Foto: P. Lauko, uč. ZUŠ L.Mokrého

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ „TOP ORIEŠKY“
Tak ako aj po iné roky aj na sklonku kalendárneho roka

2009 sa uskutočnil v poradí už 3. ročník vedomostnej súťaže
družstiev žiakov prvého stupňa základných škôl o putovný
pohár primátora mesta Topoľčany Top oriešky, ktorého

Slávnostné otvorenie súťaže

tradičným organizátorom je Mesto Topoľčany. Toho roku sa
súťaž uskutočnila v ZŠ sv. Don Bosca Topoľčany.
Jednotlivé družstvá riešili súbory súťažných úloh v piatich
súťažných kolách (zahrievacie, obrázkové, matematické, hry
so slovíčkami a hry s farbičkami spojené s detským kvízom).
Medzi úlohami nechýbali skrývačky, číselné hlavolamy, zrakový klam, doplňovačka, osemsmerovka, fotohádanka, rébus, prešmyčky, oprava diktátu, poznávanie dopravných
značiek, či priraďovanie správnych farieb symbolom EÚ, SR
a mesta Topoľčany. Na priebeh súťaže dohliadala trojčlenná
odborná porota. Jej čestným predsedom bol bývalý riaditeľ
ZŠ, Tribečská ul. Mgr. Slavomír Banáry. Členmi poroty bola
Ing. Eva Jančeková (vedúca odboru starostlivosti o občanov,
podnikateľských činností a školstva MsÚ) a PaedDr. Martina
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Mazáňová (vedúca oddelenia školstva MsÚ).
Súťaž odzrkadlila kvalitné schopnosti, vedomosti a úsudok
žiakov. Priebeh podujatia bol mimoriadne dramatický. Do
posledných chvíľ boli šance na dobré umiestnenie veľmi vy-

Víťazné družstvo zo ZŠ Tríbečská ul.

rovnané. Najúspešnejším družstvom 3. ročníka vedomostnej
súťaže Top oriešky sa napokon stalo súťažné družstvo ZŠ,
Tribečská ul., ktoré získalo 85,5 b. Na 2. mieste sa umiestnilo
súťažné družstvo ZŠ, Ul. J. Hollého, ktoré získalo 83,5 b. a 3.
miesto obsadili žiaci domáceho súťažného družstva - ZŠ sv.
Don Bosca so ziskom 78 b... Víťazné družstvo si prevzalo putovný pohár primátora mesta Topoľčany. Súťažné družstvá na
prvých troch miestach dostali diplomy a vecné ceny. Všetkým
zúčastneným žiakom venoval organizátor súťaže upomienkové predmety s emblémom mesta Topoľčany a samozrejme
i sladkú odmenu. Riaditeľstvo ZŠ sv. Don Bosca odmenilo na
záver všetkých súťažiacich za predvedený výkon a vynaloženú
námahu pravým „toporieškovým“ medovníkom.
Mgr. Tibor Mócik, Mgr. Soňa Šilhárová, Spoločný školský úrad Topoľčany
Foto : Mgr. Andrej Sitár, učiteľ ZŠ sv. Don Bosca

BENEFIČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Záverom roka 2009 primátor mesta Ing. Peter Baláž
s náčelníkom MsP Ing. Ľudovítom Dušom a príslušníkmi mestskej
polície zorganizovali 2. ročník beneﬁčného Vianočného stolnotenisového turnaja družstiev bezpečnostných zložiek pôsobiacich na
území mesta Topoľčany o putovný pohár primátora mesta, ktorého
sa zúčastnili okrem usporiadateľa – mestskej polície družstvá
okresného riaditeľstva a obvodného oddelenia policajného zboru,
železničnej polície, vojenskej polície, colného úradu, hasičského
a záchranného zboru, družstvá pedagógov a detí z detského
domova na Ul. Kalinčiakova v Topoľčanoch, pre ktorých sa tento
turnaj organizoval. Pred začatím turnaja všetkých prítomných
hráčov i hostí potešil svojim vystúpením s vianočnou choreograﬁou
tanečný súbor TOSUMA. Turnaju predchádzali dobrovoľné zbierky

Z ﬁnálového zápasu MsP proti OR PZ

v jednotlivých organizáciách štátnej správy a samosprávy –
účastníkoch turnaja, ktoré zorganizovali ich riaditelia a vedúci.
K zorganizovaniu turnaja prispeli ďalej ﬁnančne ale aj rôznym materiálom podnikatelia a ﬁrmy pôsobiace na území mesta. Z výťažku
ﬁnančných darov boli zakúpené hračky a školské potreby, ktoré
primátor mesta s náčelníkom MsP spolu s ﬁnančným darom vo
výške 485 eur (primátor mesta 50,- €, HaZZ - 35,- €, OR PZ s OO PZ
– 190,- €, ŽP – 70,- €, CÚ – 65,- €, VP – 35,- € a MsP 40,- €) odovzdali

riaditeľke a deťom v detskom domove na Ul. Kalinčiakova 21. 12.
2009. Deti neskrývali prekvapenie a úprimnú radosť z darčekov
a krásnej vianočnej torty a spolu s pedagogickým zborom prisľúbili
účasť aj na budúcom - treťom ročníku tohto turnaja.
Stolnotenisový turnaj mal dobrú športovú a vysokú spoločenskú
úroveň, za čo patrí poďakovanie sponzorom, všetkým príslušníkom
zúčastnených družstiev, predsedovi stolnotenisového klubu,
hlavnému rozhodcovi a aj všetkým, ktorí turnaj zabezpečovali.
Úroveň herného prejavu a vystupovanie športujúcich príslušníkov
zodpovedali skutočnosti, že v stolnotenisovej hale súperili tí, ktorí
na slušnosť a poriadok denne dozerajú pri plnení svojich úloh.
Po ocenení najlepších kolektívov a jednotlivcov primátor mesta
poďakoval všetkým zúčastneným zložkám za ochotu venovať
čas a aj ﬁnančné prostriedky na charitatívny dar deťom, ktorým
chýba rodina a čo najintenzívnejšie pociťujú vždy na konci roka
v čase vianočných sviatkov. Vyjadril presvedčenie, že tento turnaj
bude mať pokračovanie aj v budúcnosti a všetkých prítomných
pozval na konanie 3. ročníka v roku 2010. Na záver poďakoval aj
ﬁrmám Topvar, Topec, Coop jednota, Eko stavín, Colorspol, Trachea,
Meissen a hotelu Zara za sponzorské dary, ktorými prispeli k vysokej
spoločenskej úrovni turnaja.
Celkovým víťazom sa stalo družstvo okresného riaditeľstva policajného zboru v zložení Dušan Senčík, Mária Pašková a Branislav
Krahulík, ktorí v dramatickom ﬁnálovom zápase porazili družstvo
mestskej polície v zložení Ľudovít Duša, Mária Dekyšová, Bohumil
Krahulík a Ľuboš Barborík tesne v pomere 4:3 na zápasy, čím obhájili
vlaňajšie prvenstvo:
Tretie miesto obsadilo družstvo vojenskej polície v zložení Ivan
Štubňa, Stanislava Hubačová-Golská a Štefan Gajdoš. Ceny za
najúspešnejších jednotlivcov v turnaji si z rúk primátora mesta prevzali: v kategórii mužov riaditeľ OR PZ Dušan Senčík, medzi ženami
bola najúspešnejšia Mária Dekyšová z mestskej polície a najviac
bodov v družstvách z detského domova získala Žanetka Rafaelová.
Ing. Ľudovít Duša, náčelník MsP, foto: PhDr. Juraj Krajči

VI. ROČNÍK SÚŤAŽE MESTSKÁ POLÍCIA OČAMI DETÍ
Mestská polícia naša pomoc a ochrana - bola téma VI. ročníka výtvarnej súťaže žiakov topoľčianskych základných škôl, ktorú koncom minulého
roka pod záštitou primátora zorganizovalo mesto Topoľčany a mestská
polícia.
Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých základných škôl mesta, osemročného
gymnázia, špeciálnej základnej školy internátnej a spojenej školy Pod
kalváriou a bola určená pre deti do 15 rokov pričom sa súťažilo sa v troch
vekových kategóriách. Vyhodnotenie súťaže sa konalo na sklonku roka
2009 v priestoroch Centra voľného času v Topoľčanoch, kde si deti z rúk
primátora mesta, náčelníka mestskej polície a preventistu MsP prevzali
hodnotné vecné ceny venované primátorom mesta a ﬁrmou Tristanpress,
ako aj diplomy a čestné uznania. Poradie v jednotlivých kategóriách:
I. kategória 6 – 8 rokov
1. miesto – Marek Janček, ZŠ Don Bosca, 3. A
2. miesto – Sebastián Chmelár, ZŠ Škultétyho, 3. B
3. miesto – Darina Pašeková, ZŠ Tríbečská, 3. B
Čestné uznania:
– Tomáš Gábriš, ZŠ Tríbečská, 3. N
– Barborka Kochanová, ZŠ Hollého, 3. A
– Adriana Töröková, ZŠ Gogoľova, 2. A
II. kategória 9 – 11 rokov
1. miesto – Marek Bartoš, ZŠ Gogoľova, 6. A
2. miesto – Janka Hatalová, ZŠ s. Ladislava, 6. A
3. miesto – Patrik Eliáš, ZŠ Škultétyho, 4. A
Čestné uznania:
– Renáta Rácová , Spojená škola Pod kalváriou, 4. trieda

Primátor mesta s náčelníkom MsP a niektorými ocenenými deťmi

– Natália Dominová, ZŠ Hollého 4. A
– Filip Martiška, ZŠ Škultétyho, 4. A
III. kategória 12 – 15 rokov
1. miesto – Barbara Ďurišová, ZŠ Škultétyho, 7. C
2. miesto – Anna Mokrá, špeciálna základná škola internátna Ul. Tovarnícka,
3. miesto – Patrik Kobida, špeciálna základná škola internátna Ul. Tovarnícka,
Čestné uznania:
– Lenka Hamarová, Gymnázium, 4. OG
– Simona Novotná, ZŠ sv. Ladislava, 7. A
– Viktória Dunková, špeciálna základná škola internátna Ul. Tovarnícka,
Ing. Ludvík Duša, náčelník MsP, foto: Mgr.Jozef Just
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NAŠE MESTO – DISKUSIA
Vážení občania, na
internetovej stránke mesta v časti
diskusia sa oprávnene dožadujete
čistejšieho prostredia v našom meste.
Máte úplnú pravdu, pritom je sympatické, že dávate konštruktívne
návrhy na to ako dosiahnuť vyššiu kvalitu životného prostredia v našom
meste. Za to sa Vám patrí poďakovať. Pokúsim sa podrobnejšie rozobrať
podstatu tohto aktuálneho problému. Úvodom si položme otázku kto
je hlavným znečisťovateľom našich sídlisk. Ako naučiť naše deti aby
nepotrebný odpad (rôzne papiere, obaly z cukríkov a iné predmety)
odhadzovali tam kam patria, teda do odpadových košov, respektíve do
vrecka a následne do koša na odpadky. Skúsme sa spoločne zamyslieť
nad možnosťami trvalého udržania poriadku a čistoty na našich sídliskách a svoje námietky uverejniť na internetovej stránke mesta v časti
diskusia prípadne prostredníctvom schránky primátora, ktorá je
umiestnená v pod bránou mestského úradu.
Je verejne známy fakt, že medzi najväčších znečisťovateľov našich sídlisk
patria bezdomovci a rôzni neprispôsobiví občania. Viem, že ich situácia je zlá, že hľadajú spôsob zabezpečenia svojej obživy. Ak by však po
sebe prehrnutý odpad v kontajneroch a mimo nich pozbierali a dali
naspäť do kontajnera nemal by nikto voči ich činnosti žiadne námietky. Pri tom ma napadá myšlienka, či im my sami nedávame dôvod na

rozhadzovanie smetí tým, že domový odpad nechávame voľne vedľa
kontajnerov? Veď takto „vyseparovaný domový odpad“ nakoniec skončí
na iných miestach nášho mesta ako divoké skládky odpadu, ktorých
odstránenie stojí mesto ďalšie ﬁnančné výdavky na ich odstránenie.
Ďalšími nežiaducimi znečisťovateľmi sú nezodpovední fajčiari, ktorí
nedopalky cigariet odhadzujú na zem. Fajčiari bývajúci na činžiakoch
sú nezodpovední v tom, že nedopalky cigariet nekontrolovateľne odhadzujú na trávniky a chodníky pod svojimi oknami a takto nepriamo
učia deti k neporiadku. Je to dávanie zlého príkladu mladej generácii.
Odpadových košov v našom meste je možno menej ako by sme chceli,
ale je to taký problém ten kúsok nepotrebného papiera odniesť o pár
metrov ďalej a dať ho tam kam patrí?
Vážení spoluobčania, skúste pouvažovať o mojich myšlienkach
vyslovených pomocou týchto novín nahlas. Ak máte iný názor,
poznatky zo znečisťovania verejných priestorov nášho mesta a máte
konštruktívne návrhy na zlepšenie tohto nežiaduceho stavu vyzývam
Vás na ich zverejnenie už spomenutým spôsobom. Veď drvivá väčšina
občanov mesta má prirodzený zmysel pre udržiavanie poriadku. Verím,
že nás je viac ako tých čo nám svojim neprípustným konaním znehodnocujú naše spoločné životné prostredie a tým nám znepríjemňujú
život. Skúsme sa kritickejšie poobzerať po tých ktorí hádžu svoj
odpad na zem. Skúste sa aj nebáť osloviť a napomenúť takýchto
občanov, aby neznečisťovali naše spoločné životné prostredie a tým
neznepríjemňovali život nám, poctivým občanom.
Ján Cabaj, poslanec MsZ, foto: L.Novotný, ref. OSMS, MsÚ

DOTRIEĎOVACÍ DVOR ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA - INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI
Pre zefektívnenie a optimalizáciu vytvoreného systému separácie odpadov mesto buduje dotrieďovací dvor. Celkový náklad projektu je 1 529,6 tis. €. Rozhodujúcu časť ﬁnančných prostriedkov na
jeho vybudovanie 1 242,6 tis. € (t.j. 81,24 % z oprávnených nákladov)
získalo mesto v rámci Operačného programu pre životné prostredie
na obdobie rokov 2007 – 2013 z Kohézneho fondu EU a 146,2 tis.
€ (t.j. 9,56 % z oprávnených nákladov) získalo zo štátneho rozpočtu
SR. Dotrieďovací dvor sa bude nachádzať na Ul. pivovarníckej
v Topoľčanoch. Dodávateľom stavby je ﬁrma EURO-BUILDING a.s.,
Bratislava. Dotrieďovací dvor by mal byť uvedený do prevádzky
začiatkom druhého polroka 2010 a občanom bude slúžiť aj ako
zberový dvor, ktorý v meste doteraz nemáme. Zmyslom a hlavným
cieľom zberných dvorov je občanom uľahčiť riešenie problémov so
zneškodňovaním odpadov akými sú napríklad: papier a lepenka,
sklo, PET-fľaše, kovy, pneumatiky, drobné stavebné odpady, objemný odpad (vyradený nábytok, koberce, matrace a pod.), elektrický
a elektronický odpad a niektorých druhov nebezpečných odpadov.
Zberné dvory sú určené na sústreďovanie odpadu, ktorý vznikne
v domácnostiach (napríklad pri likvidácií starého nábytku,
elektrospotrebičov, menších rekonštrukciách a prestavbách bytov
a pod.). Za zneškodnenie privezeného odpadu občan neplatí žiaden
poplatok. Uvedenie dotrieďovacieho dvora do prevádzky by sa
malo prejaviť predovšetkým znížením počtu nelegálnych skládok
a tiež nárastom množstva vyseparovaných druhotných surovín.
Na záver uvádzame pár príkladov, prečo treba triediť odpad
z domácností. Viete, že:
- 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov,
- ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených ﬂiaš a pohárov, ušetrí
sa pri výrobe nových sklenených ﬂiaš až 300 ton sklárskeho piesku,

1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76 mil. m³ zemného
plynu a mnoho elektrickej energie,
- z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy,
- základnou surovinou pre výrobu plastov je ropa, ktorej zásoby pri
súčasnom tempe spotreby vydržia už len asi na 40 rokov,
- ortuť z jednej neónovej trubice môže otráviť až 30 000 litrov vody,
- spálením jedného kilogramu PVC sa vyprodukuje také množstvo
prudko jedovatých plynov dioxínov, ktoré by stačilo na vyvolanie
rakoviny u 50 000 laboratórnych zvierat?!
Preto aktívne a čo najviac minimalizujme množstvo a škodlivosť
odpadov z našich domácností a pritom sa riaďme heslom, že
najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne.
VÝSKYT ODPADOV V MESTE TOPOĽČANY
V ROKOCH 2005  2010 (údaje sú uvedené v tonách):
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