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VIANOČNÝ A NOVOROČNÝ PRÍHOVOR
Milí spoluobčania,
čas rýchlo beží a opäť nás posunul na prah
vianočných sviatkov. Vianoce to sú spomienky na
detstvo, tradície, vôňa medu a ihličia, ale aj otvorené
srdcia, spoločné stretnutia rodín a tiež duchovné
naplnenie z posolstva, ktoré je späté s Vianocami.
Počas adventu je život v našom meste celkom iný. Naše námestie ožije vianočným stromčekom a betlehemom, čo je len vonkajšia
zmena. Podstatné je, že v tomto čase sa snažíme zabudnúť na
všetky krivdy, spomíname si len na pekné okamihy života, tešíme sa
z maličkostí, je nám dobre, pretože máme okolo seba svoju rodinu
a blízkych. Tieto sviatky v nás vyvolávajú pocit šťastia, pohody
a spolupatričnosti.
V dnešnej uponáhľanej dobe a tiež v čase, keď celú našu
spoločnosť trápia dopady ekonomickej krízy sú Vianoce malým

pozastavením sa so snahou zabudnúť
a aspoň na okamih si oddýchnuť od problémov. Dúfam, že k tejto snahe prispeje
aj pestrý vianočný program, ktorý mesto
Topoľčany aj v tomto roku pripravilo.
Milí Topoľčanci, želám Vám krásne,
štedré a lásky plné vianočné sviatky,
veľa zdravia, životnej iskry a potešenia
z najbližších. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom
našli to čo si vysnívali.
A keďže sa pomaly blížime aj k oslavám Nového roku, dovoľte
mi, aby som Vám z celého srdca zaželal, aby rok 2010 mal viac
krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti
a radosti ako smútku a trápenia.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky a celý budúci rok!
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

VERNISÁŽ OBRAZOV MAJSTRA
LADISLAVA SCHOVANCA
Pod záštitou prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča, veľvyslankyne
Talianskej republiky na Slovensku Brunella
Borzi Cornacchia a predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milana Belicu sa dňa
22. 10. 2009 v Galérii mesta Topoľčany (GMT)
Majster Ladislav Schovanec
uskutočnila vernisáž „Umenie – zrkadlo
duše“ – L´Art – Miroir de l´Ame majstra Ladislava Schovanca.
Majster Ladislav Schovanec je francúzsky maliar moravského

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MIESTNEJ DEMOKRACIE
Počas Európskeho týždňa miestnej demokracie, ktorý vyhlásila Európska komisia na tento rok s termínom od 12. októbra
do 16. októbra 2009, miestna samospráva uskutočnila niekoľko
zaujímavých aktivít pre občanov mesta Topoľčany. Poslankyňa
Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová prijala pozvanie
primátora mesta a spolu s ním uskutočnila prednášky a diskusné
fóra na stredných školách v meste Topoľčany, kde sa študenti
mali možnosť dozvedieť informácie ohľadom fungovania Európskeho parlamentu, možnosti spolupráce Európskeho parlamentu
a samosprávy, ale aj zaujímavosti zo zákulisia Európskeho parlamentu. Prednášky sa uskutočnili aj na základných školách, kde sa

Europoslankyňa Katarína Neveďalová beseduje so študentmi gymnázia.

pôvodu, ktorý prezentuje v prevažnej miere artefakty so sakrálnou tématikou. Popri maľbe sa venuje ilustračnej práci, scénograﬁi
a reštaurovaniu umeleckých pamiatok. Za svoju maliarsku tvorbu
získal mnoho prestížnych cien, vyznamenaní a uznaní. V Galérii
mesta Topoľčany sa predstavil so súborom takmer 35 olejomalieb
a veľkorozmerných gvašov.

tematicky zaoberali predovšetkým problémami mladých školákov
v našom meste. Nezabudlo sa samozrejme ani na diskusiu s organizáciami a združeniami pôsobiacimi v treťom sektore, ktoré
boli pozvané na Radnicu a diskutovali o najdôležitejších otázkach v oblasti pôsobenia jednotlivých organizácií. Mládežnícky
parlament mesta Topoľčany zasadal aj počas tohto týždňa, kde si
povedali význam Európy a Európskej únie, v dňoch 12.10. – 16.10.
2009 uskutočnili charitatívnu zbierku „Dni nezábudiek“, kde sa im
podarilo vyzbierať celkovo 493,64 € pre Ligu za duševné zdravie.
Pre občanov mesta Topoľčany a ich otázky na predstaviteľov samosprávy bol vyhradený „Deň otvorených dverí“.

Mgr. J. Kadliečková, vedúca org. odb. MsÚ, foto: Ing. M.Drgoňa

Mgr.Janetta Kadliečková, vedúca org. odboru MsÚ, foto: Ing. M. Drgoňa

GMT poctil svojou návštevou prvý prezident SR Michal Kováč s manželkou.

MALÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA, RIEŠENIE VEĽKÉHO DOPRAVNÉHO PROBLÉMU
Dňa 15.10.2009 sa na Obecnom úrade v Krušovciach uskutočnilo
Schéma budúcej okružnej križovatky
odovzdanie a prevzatie staveniska stavby Cesta I/64 a III/064060
v lokalite HRAD
Ul. Krušovská
Krušovce, malá okružná križovatka. Týmto aktom vyvrcholila zdĺhavá a komplikovaná príprava stavby, ktorá komplexne rieši
súčasný, dlhodobo nevyhovujúci, stav križovatky štátnej cesty I/64
(tvorí dve ramená križovatky), štátnej cesty III/064060 a miestnej
komunikácie Ulice Jilemnického. Križovatka sa nachádza na vstupe
Ul. Jilemnického
do mesta Topoľčany, prevažne v katastrálnom území Krušoviec.
V tesnom susedstve sa nachádza železničné priecestie, ktoré križuje
štátnu cestu I/64. Celková plocha kríženia komunikácií bola natoľko
veľká, neprehľadná s vytváraním množstva kolíznych situácií, že
so stúpajúcou automobilizáciou ako aj rozvojom výstavby pozdĺž
železničná trať ,
cesty do Bedzian nastala nutnosť celkového preriešenia križovatky.
smer Prievidza
Problematickým bodom bolo aj odvodnenie križovatky, pohyb
chodcov a najmä dopravnú situáciu komplikovala bezprostredná
blízkosť železničného priecestia. Výsledným riešením je malá okružná
križovatka (MOK), ktorej výstavba začala odovzdaním a prevzatím
staveniska. Samotnú prípravu stavby MOK začala obec Krušovce
už v roku 2007. Následne v roku 2008 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. V decembri 2008 vstúpilo do prípravy
aj Mesto Topoľčany, keď MsZ schválilo zmluvu o spolupráci medzi
Mestom Topoľčany a Obcou Krušovce o spoluﬁnancovaní nákladov
na vypracovanie projektovej dokumentácie. Príspevok mesta bol
7 966,54 € (240 000,- Sk). Stavebníkom je Obec Krušovce, investorom
smer Krušovce
smer Bedzany
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
a zhotoviteľom stavby je ﬁrma Cesty Nitra, a.s..
Veríme, že stavbou MOK sa výrazne zlepší dopravná situácia
v danej lokalite ako aj v samotných Topoľčanoch, k čomu v nemalej miere prispela aj oprava Krušovskej ulice (cesty I/64) a isto prispeje aj
ukončenie obchvatu Topoľčian, ktorý v súčasnom období je vo výstavbe. V náväznosti na stavbu MOK mesto projektovo pripravuje stavbu
chodníka pre chodcov na Krušovskej ulici vedľa štátnej cesty, ktorého realizácia je navrhnutá do rozpočtu na rok 2010.
Ing. Ladislav Bakič, vedúci OVŽP MsÚ

PRÍNOS ZATEPLENIA BYTOVÝCH DOMOV - SÍDLISKÁ FAREBNE OŽÍVAJÚ
Priemerný vek bytových domov v meste Topoľčany sa pohybuje
nad 25 rokov. Tie najstaršie ťahajú už na päťdesiat rokov a adekvátne
tomu zodpovedá aj stav fasády týchto domov. Na tomto má zjavnú
príčinu aj ﬁlozoﬁa bývalého režimu, hlavne v oblasti energetiky, že nič
a nikto nemotivoval užívateľov bytov vtedy štátnych, podnikových
a družstevných do investovania obnovy už užívaných bytových
domov. Až po zmene režimu v posledných rokoch nás výrazný cenový nárast v oblasti energetiky donútil začať rozmýšľať a hlavne konať.
Tí vlastníci, resp. nájomníci ktorí zavčasu pochopili výhody investovania do zateplenia bytového domu (hoci postupného) na základe
predloženého návrhu správcu, dnes už pociťujú pozitívne výsled-

Naše sídlištia ožívajú novými farbami
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ky. V dôsledku zateplenia štítových stien, strechy, výmeny okien
a dverí v spoločných priestoroch za plastové dochádza k výraznému
zlepšeniu tepelnej zotrvačnosti a akumulačnej schopnosti bytového
domu, čo má vplyv na nižšiu spotrebu tepla. Konečný spotrebiteľ
v takomto bytovom dome má: lepšie tepelné pohodlie v bytoch
(i v lete), ustálené platby za teplo, zvýšenie životnosti bytového domu,
zhodnotenie ceny bytov v prípade predaja. V neposlednej miere bytové domy začínajú farebne ožívať a tak sa začína vytrácať šedosť
z našich sídlisk (viď záber zo sídliska Juh). Stavebné bytové družstvo
(SBD) spravuje v našom meste 3792 bytov, z tohto počtu je napojených na centrálny tepelný zdroj (CTZ) 3504 bytov. V začiatkoch
tvorba fondu opráv bola na veľmi nízkej priemernej úrovni, bolo
veľmi ťažké presvedčiť fyzických vlastníkov o potrebe zvýšenia tvorby fondu opráv, aby bolo z čoho investovať do obnovy bytového
domu. Nakoniec vlastníci bytov sami prišli nato, že pri požiadavke
o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) resp.
bankového sektoru je to jedna zo základných podmienok. Samozrejme, výsledky ku ktorým sme sa dopracovali, sa dostavili postupne
a to v závislosti na doplnení technického vybavenia (TZB) bytových
domov a bytov. Bolo to najmä:
• hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému,
• inštalácia termostatických ventilov s automatickou reguláciou
v závislosti na teplote v miestnosti,
• montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (veľmi
sa osvedčili elektronické).
V rámci postupnej modernizácie tepelného hospodárstva, ktoré
pokračovanie na str. 3

pokračovanie zo str. 2

realizuje mesto, prebehla výmena primárnych rozvodov tepla za moderné tepelne pred izolované dvojrúrkové rozvody. V rámci celkovej
modernizácie boli inštalované i nové domové výmenníkové stanice
(DVS), ktoré umožňujú prípravu teplej úžitkovej vody v danom
bytovom dome vrátane zabezpečenia tepla v bytoch v závislosti na
vonkajšej teplote v lokalite umiestnenia bytového domu. Pokiaľ niektoré z týchto technických vybavení v dome chýba, rozdiel je vidieť
na množstve výslednej energie za príslušný rok s porovnateľným
domom. Samozrejme nemožno nespomenúť aj postupné výmeny
starých netesných okien za modernejšie plastové, čo takisto prináša
nemalé úspory, hoci okná sú kvalitou mnohokrát neporovnateľné.
Pre lepšiu názornosť uvádzam rozdiel v GJ/m² (gigajouloch na meter
štvorcový) vykurovanej plochy medzi vybranými šiestimi navzájom
porovnateľnými bytovými domami v troch najčastejšie používaných
stavebných sústavách v našom meste. Vybrané a porovnané dvojice bytových domov sa nachádzajú vždy v tej istej lokalite mesta.
Údaje v prvom riadku sú z bytových domov, kde boli splnené všetky

spomínané podmienky vrátane zatepľovania, hoci postupného.
V druhom riadku sú údaje bytových domov bez technického vybavenia resp. s minimálnym technickým vybavením bez zateplenia. Tieto
bytové domy sú v správe iného subjektu. V treťom riadku je uvedený
nárast spotreby tepla v percentách vzhľadom na zateplené byty.
Tieto údaje vychádzajú za sledované obdobie roku 2008, kedy
priemerná teplota počas vykurovacieho obdobia bola 6,7˚C a vykurovacie obdobie trvalo 233 dní. Priemerná spotreba za uvedené
obdobie na CTZ za celé bytové družstvo bolo 0,2117 v GJ/m². Dosiahnutá priemerná merná spotreba tepla na vykurovanie radí naše
družstvo medzi najlepšie výsledky dosiahnuté v rámci celej Slovenskej
republiky. Samozrejme v konečnom dôsledku sú to čísla, na základe
ktorých sú vypočítané platby preddavkov v jednotlivých bytových
domoch. Som presvedčený, že tieto čísla hovoria za všetko, vložené
ﬁnančné prostriedky prinášajú značný prínos pre obyvateľov bytov
v správe SBD.
Tibor Fodor, predseda predstavenstva SBD Topoľčany

Stavebná sústava:
P.č.

Správca bytov:

PV-2

T06BNAb.

T06BNA r.

T06BNA r.

PI 14 r.

T06BNA r.

Celkový priem. rozdiel:

1.

SBD

0,2946

0,2094

0,1592

0,1357

0,2036

0,1903
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2.

Toma s.r.o.

0,4593

0,2642

0,2031
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0,2935

0,4038
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3.

Nárast o %

+55,91

+26,17

+27,58

+72,73

+44,16

+112,19

+55,78

ODOVZDANIE BYTOVÝCH JEDNOTIEK DO UŽÍVANIA OBČANOM
Mesto Topoľčany-Mestský úrad Topoľčany v tomto období Mgr. Katonovej a MUDr. Lukáča. V prípade, že nebol prítomný
ukončilo na sídlisku Juh druhú etapu výstavby bytov s ekonomic- uchádzač o byt a taktiež nemal ani splnomocneného svojho zástupkým nájomným v počte 44 bytových jednotiek (obytné bloky cu, ktorý by žreboval za neho, žrebovanie bytu za takého uchádzača
uskutočnil predseda komisie
č. 4698/7 a 4699/3,5). V tomto
MUDr. Fábik. Byty boli rozdelené
štádiu je potrebné zabezpečiť
do kategórií podľa veľkosti na:
zavedenie elektrickej energie
garsónové, 1-izbové, 2-izbové
a plynu a k tomu treba určiť náveľkometrážne (pre uchádzačov
jomcov v konkrétnych bytoch
s 3 až 6 osobami v rodine), 2-iztak, aby sa po nasťahovaní do
bové malometrážne i s väčšou
bytov dalo uskutočniť pripojeobytnou plochou (žrebovali
nie na odber médií konkrétnym
uchádzači s 1 až 2 osobami
nájomcom. Uchádzačom o byty
v rodine) a nakoniec uchádzači
zo schváleného a platného požrebovali 3-izbové byty. Záverom
radovníka boli rozposlané pozboli budúci nájomcovia bytov
vánky. Žrebovanie sa uskutočnilo
Žrebovanie bytov prebehlo verejne a transparentne
oboznámení, že postup o zložení
verejne, monitorované regionálnou televíziou CE TV, dňa 18.11.2009 o 16.30 hod. v zasadačke MsÚ ﬁnančnej zábezpeky a všetky náležitosti spojené s uzatvorením náTopoľčany. Žrebovanie konkrétneho čísla bytu a poschodia sa udia- jomnej zmluvy im budú písomne zaslané dodatočne až po vydaní
lo za prítomnosti primátora mesta Ing. Baláža a členov Komisie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Gabriela Herdová, bytový referent MsÚ, foto: Ing.M.Drgoňa
sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ Topoľčany MUDr. Fábika,

ZIMNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV
Mesto Topoľčany – Mestský úrad, odbor správy majetku a služieb
(OSMS) upozorňuje občanov mesta Topoľčany a mestských častí
na povinnosť zabezpečovania zimnej údržby chodníkov a verejných priestranstiev pred rodinnými domami a prevádzkovými budovami v zimnom
období. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach,
§ 9, ods. 2, závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní
odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území
a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov
odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto
závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 3/1991 o tvorbe a ochrane

životného prostredia v meste Topoľčany organizácie, ktoré spravujú bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj vlastníci takéhoto majetku
a majitelia rodinných domov sú povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci
s nehnuteľnosťou, tiež schody (po celej šírke), keď nie je chodník, tak pás
široký 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi boli riadne,
včas a v potrebnom rozsahu očistené. V zime bol z nich odstránený sneh
a pri poľadovici posypané hmotami, ktoré zdrsňujú námrazu, t.j. pieskom
a inertnými materiálmi (nie škvarou a popolom) a to po celej šírke.
Podrobnejšie informácie o zabezpečovaní zimnej údržby mestom Topoľčany nájdete na internetovej stránke mesta Topoľčany (www.topolcany.sk)
a informácie spolu so situačným výkresom sú zverejnené na informačnej tabuli mesta Topoľčany.
Ing. Alžbeta Melicherová, vedúca OSMS MsÚ
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POD TOPOĽČIANSKYM HRADOM, AJ V JEHO ŠIRŠOM OKOLÍ
Spomienka
Svojim študentom som i na vyučovacích hodinách matematiky
pripomínal aj toto: Hazardné hry s kockami sú známe už z obdobia
pred štyrmi tisícami rokov. Hracie kocky
z kostí ulovených zvierat, aj s početným
označením, sa našli z obdobia starovekej
Mezopotámie i Egypta. Známe sú aj nálezy
hracích kociek z obdobia Veľkej Moravy.
Z rímskeho obdobia zostalo Caesarovo:
Aleae iacta est – Kocky sú hodené. V okolí
rímskeho tábora Gerulata (dnes Rusovce)
sa tiež našli hracie kocky. K stredovekým
nálezom hracích kociek bude patriť aj kocka z Topoľčianskeho hradu (pozri obr.), nedávno (r. 2009) tam nájdená. V dnešnej dobe je
známa nielen hra s kockou pod názvom Človeče, nehnevaj sa, ale aj
Rubikova kocka.
Súčasnosť
Predchádzajúci spomienkový úvod je zasadením problematiky hracích kociek do širších súvislostí. Niektoré ďalšie konkrétne výsledky archeologického výskumu Topoľčianskeho hradu
(vedúci R. Daňo, AA Terra
Antiqua) boli prezentované (do
23.10.2009) v Tribečskom múzeu
v Topoľčanoch. Nielen v Podhradí,
ale aj obyvatelia Topoľčian by
mali vedieť aspoň čosi o svojom
blízkom hrade. Z archeologicko–
historických úvah sa usudzuje,
že Topoľčiansky hrad vybudovali Čákovci v rokoch 1283 až 1318.
Sečéniovci, ktorým patril hrad od roku 1389, urobili zásadnú
prestavbu dostavaním trojpodlažného paláca... V súčasnosti je
hrad pamiatkovo reštaurovaný, aby sa stal trvalejšou a možno aj
zmysluplnejšou dominantou.

Pripomienka
Ľudská kultúra je neodmysliteľne spojená s pamäťou a tým
aj históriou. Poeta A. S. Puškin (1799–1837) pôsobivo upozornil
na význam dejín: Úcta k minulosti – to je vlastnosť, ktorá odlišuje
vzdelanca od divocha. Ak si chceme
pripomínať históriu kraja, v ktorom žijeme, asi je potrebné viac sa
zoznamovať s dostupnými faktami
a odstraňovať mýty. Vieme, že Kto sa
obmedzuje len na súčasné, bez vedomostí o minulom, ten nikdy súvislosti
nepochopí (G.W. Leibniz, 1646–1716).
Výzva
Pre trvalejšiu a systematickejšiu spomienku na bohatú históriu
nášho mesta a jeho okolia, by bolo
možno vhodné vytvoriť a udržiavať
neveľkú trvalú expozíciu z histórie
Mesta Topoľčany, predovšetkým
s ukážkami zachovaných dobových materiálov (pozoruhodné
artefakty, kópie vzácnych listín
a originálnych písomností, hodnoverné informácie o významných
udalostiach a význačných osobnostiach). V spolupráci so Štátnym
archívom a Tribečským múzeom
by mohla vzniknúť naozaj podnetná príležitosť pre zoznamovanie
sa s historickými faktami, ktoré
môžu upútať nielen mladých či skôr narodených Topoľčancov, ale
aj všetkých príležitostných návštevníkov. Dúfam, že nielen sám si
želám trvalé a systematickejšie informácie z histórie nášho kraja.
Dušan Jedinák

PIJEM ZDRAVÚ VODU, NÁPOJ Z VODOVODU
Asociácia vodárenských spoločností v spolupráci s Minister- sme kreslili kvapky, tvorili vety o vode, počítali príklady a rozprávali
stvom zdravotníctva SR sa rozhodla zrealizovať propagačný pro- o ochrane životného prostredia. Boli sme v ŠvP v Prašníku, kde sme
jekt zameraný na podporu produktu pitná voda z vodovodu. Jeho zrealizovali literárnu súťaž (vlastnú tvorbu) o vode. Víťazné práce
cieľom bolo odprezentovať vodu z vodovodu a všetky jej kvalitné sme uverejnili v školskom časopise. Spoločne sme zložili báseň
parametre formou celoplošnej reklamnej kampane s názvom PIJEM o vode, ktorá sa stala heslom dňa v ŠvP a ktorá znie nasledovne:
ZDRAVÚ VODU, NÁPOJ Z VODOVODU. Projekt
Pocítil som smäd,
bol zameraný na všetkých odberateľov vody na
napil som sa hneď.
Slovensku, ale predovšetkým na deti základných
Cola, sprite, či limonáda,
a strených škôl, pretože jeho iniciátorom záležalo
žiadnu vodu nenahradia.
Nekúpim si viac veru,
a naďalej záleží na zdravom pitnom režime detí.
žiadnu sladkú potvoru!
Propagačná kampaň prebiehala v čase od 15.
Radšej pijem zdravú vodu,
septembra do 31. októbra 2009 vo vybraných
nápoj z nášho vodovodu.
televíznych a rozhlasových staniciach a taktiež vo
Výsledok snaženia našich žiakov nenechal na
vybraných tlačových médiách. Súťaž odštartovalo
seba dlho čakať. Dňa 9. októbra 2009 našu triedu
FUN rádio dňa 16. septembra 2009. Aj naša škola
navštívil kontrolný tím z asociácie vodárenských
sa zapojila do tohto projektu, ktorého ambíspoločností, ktorému sme kompletne odprezenciou bolo zmeniť pohľad žiakov na pitnú vodu
tovali činnosť projektu a všetci žiaci za odmenu
z vodovodu, odporúčať ju ako správnu voľbu pitOceňovanie víťazov projektu. získali MP4 TEAC prehrávače. A nám celému
ného režimu pre ľudské zdravie a informovať o jej
kvalitách aj ostatných. V triedach si každý žiak k umývadlu nalepil kolektívu žiakov sa splnil veľký sen, byť osožní a úspešní v presasvoju nálepku. Následne sme v jednotlivých triedach a aj centrálne dzovaní zdravého životného štýlu.
Mgr. Anna Kováčová, triedna učiteľka III. C triedy, ZŠ Škultétyho Topoľčany
na chodbách školy zhotovili nástenky na tému voda. Celú činnosť
foto: Mgr.Adriána Šüdiová
žiakov našej triedy sme zamerali na tento projekt. Počas vyučovania
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IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV
V Základne škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch už po piatykrát deviataci, učitelia prvého a deviateho ročníka v spolupráci
s vedením školy pripravili Imatrikuláciu prvákov. 21.októbra 2009
sa za zvukov slávnostných tónov zišli v telocvični žiaci 1.A, 1.B a 1.C,
aby zložili slávnostný sľub, ktorým sa zaväzujú, že sa budú dobre
učiť a šíriť dobré meno svojej školy, na ktorú budú vždy hrdí. Pani
riaditeľka, Mgr. Mária Bezáková, potom všetkých prvákov slávnostne
pasovala za riadnych žiakov našej školy. Aby sa naši najmladší školáci
mali v svojich začiatkoch školskej dochádzky o koho oprieť, získali
v tento deň každý svojho krstného rodiča z radov deviatakov. Krstní
rodičia sa budú po celý školský rok zaujímať o svojho prváka, budú
mu radiť a pomáhať prekonávať neistotu počas získavania prvých
skúseností v školskom prostredí.
Slávnostná časť Imatrikulácie, ktorej sa zúčastnili aj rodičia a pozvaní hostia, pokračovala voľnou zábavou a diskotékou. Nálada bola
dobrá, prváci sa odvážili zanechať rodičov v úzadí a baviť sa spolu so
svojimi krstnými rodičmi, ktorí sa naozaj čestne a s vážnosťou ujali
svojej zodpovednej úlohy. Sme radi, že sa takéto podujatie stáva
v našej škole tradíciou a získava si pozornosť širokej rodičovskej
verejnosti.
text a foto: Mgr. Daniela Vystrčilová, učiteľka ZŠ

Noví prváci pri skladaní imatrikulačného sľubu.

RODIČIA OCEŇOVALI
V Základnej škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch je dlhodobo dobre rozvinutá spolupráca rodičov žiakov s učiteľmi, vedením
školy a s predstaviteľmi mesta. Rodičia prostredníctvom Rady
rodičov pri ZŠ priamo ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces,
podporujú kultúrne, športové a spoločenské aktivity detí
a učiteľov, podieľajú sa na realizácii projektov.
Naša škola každoročne organizuje Európsky deň
rodičov a škôl, kde deti prostredníctvom tvorivých
dielní, konferencií, kultúrnymi a športovými aktivitami prezentujú pred rodičmi a širokou
verejnosťou svoju kreativitu, talent a šikovnosť.
Rodičia sú tí, ktorí vedia najlepšie zhodnotiť
prácu učiteľov, ktorí ich deti pripravujú pre
život. Dôkazom toho bol aj tohtoročný celoslovenský 8. Európsky deň rodičov a škôl, ktorý sa
konal 20. októbra 2009 v Žiline.
Rada rodičov pri ZŠ Škultétyho
navrhla na ocenenie primátora
mesta Topoľčany Ing. Petra
Baláža, ktorému otázka školstva,
spokojnosti rodičov s výchovou a vzdelávaním ich detí, či
celkové zvyšovanie vzdelanosti
obyvateľstva mesta Topoľčany
nie je cudzie. Ing. Peter Baláž sa
zaujíma o dianie v našej škole,
podporuje jej rozvoj a súčasnú
rekonštrukciu, zúčastňuje sa
na spoločenských podujatiach
organizovaných školou. Rada
rodičov navrhla na čestné ocenenie riaditeľku Základnej školy na
Škultétyho ulici v Topoľčanoch
Mgr. Máriu Bezákovú za jej odovzdanosť učiteľskému povolaniu,
snahu poskytnúť všetkým deťom školy rovnaké podmienky na

vzdelávanie, za jej vytrvalosť a hlboké presvedčenie, že keď sa chce,
cesta k úspechu sa vždy nájde. Vďaka jej entuziazmu a ústretovosti
je škola na veľmi dobrej úrovni a zaraďuje sa medzi najúspešnejšie
školy v okrese. Na ocenenie boli za svoju prácu s deťmi navrhnutí aj učitelia tejto školy: Mgr. Mária Dobrovodská, Mgr.
Štefan Smolinský, Mgr. Daniela Vystrčilová, Zuzana
Gašparíková a Mgr. Lýdia Oravcová (viď na obr.).
Slovenská rada rodičovských združení (SRRZ)
každoročne oceňuje aj úspešných žiakov
školy. Rada rodičov pri ZŠ Škultétyho navrhla
bývalého žiaka Jakuba Dolinského, ktorý neraz
úspešne reprezentoval svoju základnú školu.
Celoslovenský Európsky deň už
po ôsmykrát zorganizovala Slovenská rada
rodičovských združení pod záštitou predsedu
Konferencie biskupov Slovenska
J. E. Františka Tondru v spolupráci s Kanceláriou prezidenta
SR, Úradom vlády SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR
a Ministerstvom školstva SR.
Z rúk prezidentky SRRZ Ing.
Júlie Lindtnerovej si navrhnutí
kandidáti prevzali medaily
s podobizňou významného slovenského básnika Milana Rúfusa
a poďakovanie za svoju výchovno-vzdelávaciu prácu.
Všetci ocenení aj touto cestou ďakujú rodičom za prejavenú dôveru a ocenenie ich
práce v oblasti výchovy a vzdeOcenení pedagógovia so svojou riaditeľkou.
lávania.
text: Mgr. Daniela Vystrčilová, foto: Mgr. Mária Bezáková, ZŠ Škultétyho, Topoľčany
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
Zdá sa, akoby to bolo iba včera, kedy do našej Materskej školy na
ulici Škultétyho v Topoľčanoch s novým školským rokom prichádzali nové deti. Ich tváričky odzrkadľovali radosť, kde tu i slzičky
a obavu z odlúčenia od mamy, ale vo všetkých sa zračili iskričky
zvedavosti. Dnes sú z nich skutoční
škôlkári a za tých pár mesiacov
stihli naozaj veľa. Veď výchovnovzdelávací proces v našej MŠ je
obohatený o krúžkovú činnosť,
výlety, exkurzie, športové, kultúrne
aktivity, tvorivé dielne a besiedky.
Deti navštevujú krúžky, a to: výtvarný, tanečný, spevácky, anglického jazyka a náboženskej výchovy.
Na škole sú deti zapojené do projektov: Poznaj počítač, Angličtina
pre malých, Evička a deti, Bezpečná
škôlka. Spolupracujeme s rôznymi inštitúciami – so SÚS SČK
Topoľčany, ZUŠ L. Mokrého, ZŠ
Škultétyho, CVČ ABC, Tribečskou knižnicou, Tribečským múzeom
v Topoľčanoch. Deti mali možnosť doposiaľ vidieť tri divadelné
predstavenia, ako aj ukážku práce so služobným psom, prehliadku
policajného vozidla, sanitky, bojových vozidiel a techniky, ukážku
bojového umenia a to počas exkurzie do kasární. Tri triedy navštívili
expozíciu v Tribečskom múzeu a Tribečskú knižnicu v Topoľčanoch,
kde získavajú predčitateľské zručnosti a návyky. Predškoláci z dvoch
tried sa zúčastnili kurzu korčuľovania na zimnom štadióne.
V rámci jesenných aktivít v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi
boli organizované tvorivé dielne, kde zúčastnení uplatnili svoju

tvorivosť a fantáziu. Jesenné plody sa akoby zázrakom premenili
na zvieratká, šípkové náhrdelníky, či bezzubé strašidlá. Dve triedy
sa stali domovom množstva krásnych šarkanov. Vyvrcholením
mesiaca úcty k starším bolo vystúpenie najstarších detí, z ktorého
mali radosť nielen naše deti, ale
i babičky a deduškovia z našej MŠ.
Iskričky v detských očiach sa násobia s blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Znovu sa rozkrúti kolotoč
tvorivých dielní, kde deti s rodičmi
i starými rodičmi vyrobia vianočné
ozdoby, pozdravy, upečú a vyzdobia sladké medovníky. Každá trieda sa popýši svojím stromčekom
a originálnou výzdobou. Deti sa
pripravia na vianočné vystúpenie
a divadielko pre rodičov i verejnosť.
Vystúpenie, posedenie i maškrtenie
pri vianočných stromčekoch, ako aj
Deti z našej MŠ so svojimi pedagógmi. spoločné darčeky budú vyvrcholením Vianoc a uzavretím kalendárneho roka. Spevácky a tanečný
krúžok v blízkej budúcnosti svojím programom spestrí Vianoce seniorov a počas sviatkov sa predstaví na Jasličkovej slávnosti v kostole.
Touto cestou chceme z celého srdca poďakovať všetkým rodičom
a organizátorom, s ktorými spolupracujeme, za ich pomoc a dúfame, že v našich aktivitách budú naďalej s nami pokračovať a tým
podporovať deti v našom predškolskom zariadení.
text a foto: Antónia Krajčíková, uč. MŠ Škultétyho

PRIMÁTOR MEDZI TRIBEČSKÝMI DEVIATAKMI
Predposlednú októbrovú stredu zavítal medzi žiakov troch la niekoľko slov PaedDr. Martina Mazáňová, vedúca oddelenia
deviatych tried Základnej školy na Tribečskej ulici v Topoľčanoch školstva Mestského úradu v Topoľčanoch: ,,Táto beseda sa konala
primátor tohto mesta Ing. Peter Baláž, čo možno pokladať za v rámci celomestskej akcie Európskeho týždňa miestnej demokracie.
Je to nová aktivita organizovaná vo
dôležitú udalosť každej školy.
všetkých členských štátoch EU. Je
Prišiel na besedu, ktorú začal už
zameraná na posilnenie povedonajstaršou históriou Topoľčian
mia občanov o miestnej demokraa ich súčasnosťou, venoval sa urcii a tiež na propagáciu myšlienky
banizmu, volebným obvodom,
demokratickej účasti občanov na
investičnej oblasti, cyklotrase
spoločenskom živote v danom mesa rýchlostnej komunikácii do Nitry
te, danej obci. Táto iniciatíva teda
i plánovaniu ďalších projektov do
sleduje neformálny a skôr voľnejší
budúcnosti. Po tomto úvode doskontakt predstaviteľov samosprávy
tali priestor otázky žiakov a beses občanmi, ktorí sa podieľajú na
da, ktorá sa dotkla najrôznejších
životnosti miestnej demokracie.“
oblastí života občanov Topoľčian.
Stretnutie pána primátora s deZačali hospodárskou krízou a jej
dopadmi na mesto a jednotlivé
viatakmi našej školy splnilo svoj
podniky v ňom. Prišli na rad akúčel. Pán primátor mal na túto
tuálne témy: rieka Nitra a jej ekobesedu vyhradenú jednu hodinu,
logická ochrana, kultúrne vyžitie
ale otázky žiakov ho zaujali a oslosa mladých ľudí formou hudobnej
vili natoľko, že tento limit ďaleko
Primátor zodpovedal všetky všetečné otázky žiakov.
produkcie, ozvučenie v mestskom
prekročil pričom ocenil hlavne to,
kine, možnosti zlepšovania dopravy vrátane kruhového objazdu pri že žiaci školy ukázali taký prehľad o veciach verejných a probléBaránku. Priestor bol venovaný aj aktuálnym otázkam o oddychovej moch našej súčasnosti, akoby už boli maturanti.
zóne na sídlisku Juh. Žiaci neobišli ani topoľčiansky šport a pestrosť
Mgr. Gejza Sitkey, učiteľ ZŠ Tríbečská ul.
besedy dotvorili aj osobnejšie otázky pre pána primátora.
foto: Ing. R. Gaži
Táto beseda nebola náhodná a k jej realizácii nám poveda6

EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKÔL
V ZŠ GOGOĽOVA
Streda 21. 10. 2009 sa v našej škole niesla v duchu 8. ročníka
Európskeho dňa rodičov a škôl (ďalej len EDRaŠ). Je to projekt
Európskej asociácie rodičov so sídlom v Bruseli. Jeho hlavným cieľom
je v spolupráci rodičov, škôl a školských zariadení vytvoriť zdravé sociálne prostredie pre oblasť výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Aby
sme stanovený cieľ dosiahli, otvorili sa triedy a priestory našej školy
pre každého z rodičov a príbuzných žiakov počas celého vyučovania.
Pripravili sme otvorené hodiny vo všetkých triedach 1. - 9. ročníka,
aby rodičia mohli porovnať spôsoby vyučovania kedysi a dnes – v čase
moderných postupov. Tvorivé dielne presvedčili, že o zručné a tvorivé
Zručnosť a tvorivosť vládne v učebniach ZŠ. deti nie je núdza ani v dnešných časoch. V športových i zábavných
súťažiach si prišli na svoje takmer všetci. Minikonferenciu žiakov II. stupňa, ich videoprezentácie projektov v multimediálnej čitárni si so
záujmom pozreli nielen rodičia, členovia rodičovskej rady a rady školy, ale aj hostia z MsÚ Topoľčany. Aktivity v rámci dopravnej výchovy
začali besedou v čitárni pre žiakov 1. a 2. ročníka a vyvrcholili súťažou O najkrajšie vyrobenú dopravnú značku. Na školskom dvore nás
potom čakalo prekvapenie v podobe policajných áut OR PZ Topoľčany, ktoré sme si mohli zblízka dôkladne prezrieť. Ochutnávka zdravej
výživy a občerstvenie v školskej kuchynke, ktoré pripravili šikovné ruky našich dievčat, padli dobre každému z nás. Do súťaže O najkrajší
školský projekt bolo zapojených vyše 200 prác, z ktorých bolo veľmi ťažké vybrať tie najlepšie, pretože pekné boli naozaj všetky. Tí, ktorí sa
nemohli EDRaŠ v tomto školskom roku zúčastniť, si mohli na našej webovej stránke (www.zsgogolovato.edupage.org) pozrieť aspoň fotograﬁe. Dúfame, že sa s nimi stretneme v budúcom ročníku.
Mgr. Zuzana Jenisová, foto: PaedDr. Eva Dzurková

OCENENIE Z RÚK MINISTRA ŠKOLSTVA SR
Podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky ocenil 3. novembra 2009 v Bratislave
v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2009 víťazov výtvarnej a publicistickej súťaže,
ktorá sa tento rok spájala s témou Čo by som najradšej objavil(a) vo vesmíre? Cieľom tejto súťaže bolo
zvýšiť záujem žiakov základných škôl a študentov stredných škôl o vedu a techniku. Do súťaže sa zapojili
žiaci slovenských základných škôl a žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií. Vynikajúce umiestnenie
získala žiačka Základnej školy sv. Ladislava v Topoľčanoch, piatačka Kristína Lauková, ktorá so svojou výtvarnou prácou zvíťazila v I. kategórii: žiaci 5.- 6. ročníkov ZŠ, príma a sekunda osemročných gymnázií.
Text a foto: Mgr.Janka Lauková, učiteľka CZŠ

Ocenená víťazka so svojou prácou

Základná škola Tovarnícka Topoüêany
Riaditeü základnej školy
Mgr. Vozár Rudolf

Riaditeü základnej školy Tovarnícka T
Topoüêany srdeêne
deên
de
deê
deêne
pozýva budúcich prváêikov so svojimi rodiêmi
na stretnutie nádejných športových i nešportových
h
talentov (hokej, hokejbal, florbal, tenis, stolný tenis, futbal)
al).
miesto: ZŠ Tovarnícka Topoüêany
dátum: 4. december 2009
êas:
15.30 hod.
Program:

1. Privítanie rodiêov a detí
2. Príhovor riaditeüa školy
3. Exkurzia po odborných uêebniach
a priestoroch školy
4. Aktivity detí (športové, výtvarné,
prírodovedné)

5. Odovzdávanie darêekov deČom
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TOPVEDAM

PaedDr. Kytnárová s primátorom mesta pri hodnotení žiackych projektov.

Pri slove vedec si najskôr každý predstaví staršieho muža
s prešedivelou bradou, ktorý zamyslene stojí nad skúmavkou
alebo nad knihou a dumá nad nastoleným problémom. Realita
v súčasnosti však býva iná. Presvedčili sme sa o tom všetci, ktorí sme
sa zúčastnili na prvom ročníku podujatia TOPVEDAM, Topoľčianski
vedátori–amatéri. Zo žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v Topoľčanoch sa stali vedci, ktorí spracovali malé odborné
diela a prezentovali ich na verejnosti.
Podujatie inicioval Spoločný školský úrad pod vedením PaedDr.
Martiny Mazáňovej, zorganizovalo ho Mesto Topoľčany – Mestský úrad Topoľčany v zastúpení primátorom mesta Ing. Petrom
Balážom. A tak sa v priestoroch Základnej školy na Gogoľovej ulici
v utorok 3. októbra 2009 zišlo 45 mladých amatérskych vedátorov.
Na svojich stanovišiach upútali svojimi prezentáciami, pokusmi
a konkrétnymi výtvormi. Hodnotiaca porota v zložení Ing. Peter
Baláž (primátor Mesta Topoľčany), PaedDr. Rozália Bezáková (KŠÚ
Nitra), RNDr. Pavel Valach (predseda Komisie školstva, mládeže,
kultúry a športu MsZ), PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD (Trnavská
univerzita) a PaedDr. Soňa Kytnárová (riaditeľka ZŠ na Gogoľovej ul.
v Topoľčanoch) to nemala ľahké. Pri každom projekte sa členovia
poroty zhovárali s mladými autormi. Ich práce boli rôznorodé –
od environmentálnych projektov cez skúmanie slnečnej sústavy
až po pozorovanie vesmírnych objektov. Historicko-vedecké ob-

javy aj programátorské konštrukcie, ďalej to boli skúmania rôznych
fyzikálnych javov až po chov myší a škrečkov v domácom prostredí.
Každý autor alebo autorská skupina boli prínosom do mozaiky
tejto jedinečnej súťažnej prehliadky aktivity mladých vedátorov.
Po predbežnom určení piatich projektov, ktoré najviac zaujali, sa
uskutočnila ďalšia časť podujatia v multimediálnej čitárni. Malá vedecká žiacka konferencia zaujala nielen porotcov, ale aj početných
divákov a na záver TOPVEDAM-u prišlo očakávané vyhlásenie
výsledkov:
1. miesto: ROBOCUP - Jakub Krošlák, Adrián Matejov, Marek
Šuppa, ZŠ Tribečská ul.
2. miesto: Chov myši v podmienkach bytu - Rastislav Pavlík
ZŠ sv. Don Bosca, Ul. Ľ. Fullu
Slnečná aktivita – Tibor Kuna, ZŠ Ul. Škultétyho
3. miesto: Z lavíc do terénu – Marek Kotlár, Petra Tešíková,
ZŠ Tovarnícka ul.
Internetová stránka – Denis Naňo, Daniel Hatala,
ZŠ Tribečská ul.
Cenu primátora získali žiaci Michal Antala a Nikolas Valter zo ZŠ
Gogoľova ul. za prácu Vznik vesmíru. V priebehu súťaže zúčastnení
diváci mohli hlasovať o najlepšie prezentovaný projekt z ich
pohľadu, pohľadu diváka. Cenu divákov získal Michal Fulín, žiak
ZŠ sv.Don Bosca Ul.Ľ.Fullu s projektom Chov škrečka zlatého. Cenu
hostiteľa (teda riaditeľky školy) získal projekt: Dreviny v areáli ZŠ
sv.Don Bosca v Topoľčanoch, ktorého autorkou je Nikola Bezáková,
žiačka tejto školy.
Súťaž TOPVEDAM ukázala, že žiaci našich škôl nie sú len pasívni
vykonávatelia učiteľských pokynov a príkazov. Naopak, bola dokonalou prehliadkou toho, že dnešní mladí ľudia sa dokážu hodnotne zapojiť do procesu rozvoja vedy a techniky. Pod vedením svojich pedagógov aj na verejnosti ukázali, že v mladých ľuďoch je veľa
tvorivého potenciálu. A tak sa prvý ročník podujatia stal výzvou
pre ďalších talentovaných žiakov i naďalej pokračovať v myšlienke
prezentácie tvorivosti mladých ľudí.
PaedDr. Eva Dzurková, zást.riad. ZŠ Gogoľova ul., foto: Ing. M.Drgoňa

ROZMANITOSŤ NÁS SPÁJA
Mesto Topoľčany, Centrum voľného času v spolupráci so ZŠ spevu, športu a najmä im poskytuje možnosť prezentovať sa a podŠkultétyho zorganizovalo dňa 10. novembra 2009 vo svojich prie- porovať tak rovnosť príležitostí medzi deťmi v oblasti pohybových
aktivít a kultúry. Projekt bol
storoch na Gagarinovej ul. prerealizovaný prostredníctvom
zentáciu multikultúry mesta
informačných panelov, živých
Topoľčany pod názvom Rozknižníc, detských prehliadok
manitosť nás spája. Tento
národných kultúr, zvyklostí
projekt bol ﬁnancovaný s prosa folklóru v spojení s multikultriedkov nadácie COOP Jednota
túrnym programom. Súčasťou
a mestom Topoľčany. Jeho cieprehliadky bola aj ochutnávka
ľom bolo prezentovať talentotypických gurmánskych špeciavané deti, ktoré bývajú v našom
lít z rozmanitých krajín sveta,
meste, ktoré však pochádzajú
akými sú: Čína, Vietnam, Taz iných krajín, akceptovať ich
liansko, Rusko, Spojené arabako občanov nášho mesta a doské emiráty, Rumunsko, Česko
siahnuť aby sa občianska vereja v neposlednom rade aj Slonosť na nich pozerala z pohľadu
vensko. Hlavnou myšlienkou
ich kultúry, aby pochopila odlišRozmanité a pestrofarebné kreácie žiačok tanečného súboru.
tohto projektu je dostať deti
nosti a tak bola prístupnejšia ku
z ulíc, motivovať ich aby našli cestu k svojim záľubám a cestu ku svovzájomnej tolerancii.
Prezentácia taktiež poukázala na nové možnosti využitia voľného jim rovesníkom a súčasne tým prezentovali aj svoj talent a nadanie.
času detí, ktoré im umožňuje prežívanie radosti z pohybu, tanca,
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Ľudmila Filipova, poverená vedením CVČ
foto: Mgr. Daniela Vystrčilová, uč. ZŠ Škultétaho ul.

CELOSLOVENSKÁ TYFLOPEDAGOGICKÁ KONFERENCIA
Tyﬂopedagogická konferencia sa konala 8. októbra v zasadačke
Mestského úradu v Topoľčanoch, pod záštitou Ministerstva školstva SR. Organizátormi podujatia boli Spoločnosť pre liečebnú
a špeciálnu výchovu a Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Topoľčanoch. Na konferencii sa zišli odborníci
k danej problematike z centier špeciálnopedagogického poradenstva z celého Slovenska, ďalej z Pedagogickej fakulty UK, špeciálni
pedagógovia zo špeciálnych škôl, z Únie nevidiacich, i nevidiaci
študenti vysokých škôl
a profesionáli ďalších
zainteresovaných organizácií. Konferencia
si kládla za cieľ oboznámiť
prítomných
so špeciﬁkami práce
terénneho špeciálneho
pedagóga, ktorý vykonáva odbornú špeciálnopedagogickú, diagnostickú, poradenskú,
preventívnu, výchovno-vzdelávaciu, metodickú činnosť pre deti
a žiakov so zdravotným postihnutím spravidla v škole, v školskom
zariadení a v rodine. Príspevky prednášajúcich boli zamerané hlavne
na pomoc žiakovi so zrakovým postihnutím v škole. Hovorilo sa nielen o skúsenostiach s integrovaným vzdelávaním zrakovo postihnutých žiakov v základných školách, ale tiež o priestore cestujúceho
učiteľa v ranom veku i pri integrovanom vzdelávaní stredoškolákov.
Ďalej bola predstavená holandská metodika, ktorou sa diagnostikuje
funkčnosť zraku. Prednášajúci odovzdávali prítomným svoje skúsenosti zo svojej terénnej práce. Práca mobilného špeciálneho pedagóga a vzťahuje na žiakov so všetkými druhmi zdravotných postihnutí.
Postavenie terénneho špeciálneho pedagóga je zakotvené i v novom
školskom zákone, kde sa dostalo vďaka priekopníckej aktivite 3 –
ročného holandského projektu MATRA pod názvom Skvalitňovanie

DÁVKOVACÍ AUTOMAT NA MLIEKO
Po vzore z iných miest aj v našom meste bol v uplynulých dňoch
inštalovaný dávkovací automat na mlieko, ktorý je občanom k dispozícii v obchodnom centre JUH na Ul. M. Benku.
PaedDr. Ján Emila, zást.primátora

podporovaného integrovaného vzdelávania detí so zrakovým postihnutím v bežných základných školách v Slovenskej republike. Projekt
bol ﬁnancovaný Holandským kráľovstvom a podporený Ministerstvom školstva SR a neziskovou organizáciou pre zrakovo postihnutých v Levoči. V projekte sa vyškolilo 13 špeciálnych pedagógov
– tyﬂopédov z poradenských zariadení celého Slovenska, medzi
ktoré bolo vybrané aj Súkromné centrum špeciálnopedagogického
poradenstva v Topoľčanoch (Detské integračné centrum). Centrum
má vo svojej starostlivosti 20 integrovaných
zrakovo
postihnutých žiakov okolitého regiónu, ktorým
zabezpečuje potrebný
odborný terénny servis.
Integráciu žiakov so
zdravotným
postihnutím a špeciálnymi
potrebami umožňuje
právo rodiča slobodne
zvoliť spôsob vzdeláPohľad do auditória. vania pre svoje choré
dieťa . Integrácia výrazne pomáha takto znevýhodnenému žiakovi
predovšetkým v tom, že nemusí opustiť svoj domov a vzdelávať sa
v špeciálnej škole často veľmi ďaleko od svojho bydliska. Zároveň
má na bežnej škole zabezpečený špeciálny servis. Nie všetky školy
však majú vytvorené podmienky na integráciu žiakov so špeciálnymi potrebami, a preto je daná škola priamo závislá od vyjadrenia
a pomoci príslušného poradenského zariadenia. Porucha zraku prináša postihnutému človeku a jeho rodine veľa komplikácií. Buďme
vďační i za to, že máme možnosť dobre vidieť svet okolo seba. Zvýšme preto svoju pozornosť voči deťom i dospelým s bielou paličkou
a ľuďom so zvyškami zraku, ktorí môžu našu pomoc potrebovať
nielen v škole, ale aj v obchode, v autobuse, či hocikde na ceste...
text+foto: PhDr. Jana Merašická, zriaďovateľka SCŠP

Pobočka Súkromnej jazykovej školy HUMBOLDT IDŠ Bratislava pri
Mestskom kultúrnom stredisku v Topoľčanoch ponúka:

· jazykové kurzy (akreditované MŠ SR)
· PRÍPRAVA NA ŠTÁTNU JAZYKOVÚ SKÚŠKU – angličtina,
nemčina, francúzština, ruština, taliančina, španielčina
· UROBTE SI ŠTÁTNICU! Žiak, ktorý získa jazyková certiﬁkát
najmenej na úrovni B2 a vyššej úrovni, môže riaditeľa školy
písomne požiadať o uznanie príslušného certiﬁkátu ako
náhradu maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzích jazykov
• ZÁKLADY NEMECKEJ A ANGLICKEJ FILOLÓGIE
Záver štúdia: výkon jazykovej skúšky C1 - všeobecná
• SEMESTRÁLNE KURZY: angličtina, nemčina, taliančina,
ruština...
• KONVERZÁCIA: nemčina, angličtina, francúzština,
taliančina...
• KURZY VO FIRMÁCH – angličtina, nemčina, taliančina,
španielčina...
ﬁremné vyučovanie s dochádzkou lektora do vašej ﬁrmy
Informácie a kontakt:
Spoločenský dom, odd. kultúry, II. posch. č. tel.: 038/53 25 250,
www.humboldt.sk, e-mail: mskskva@naex.sk
Bc. Rudolf Chovanec

9

DECEMBER 2009

K I N O SPOLOČENSKÝ DOM

č. t. 5325250

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany

Pivovary TOPVAR, a.s. hlavný partner podujatí MsKS

27.,28.,29. XI. – piatok, sobota, nedeľa
o 19,00 h.

Kanadský mysteriózny thriller. Antarktída.
Najchladnejšie a najopustenejšie miesto na
Zemi.

Český thriller

NORMAL
Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 18 rokov
––––––––––––––––––––––––––

BIELA SMRŤ

1.,2.,3. XII. – utorok, streda, štvrtok o
19,00 h.
Nemecko – anglická širokouhlá komédia.

PIRATI NA VLNÁCH

4.,5.,6. XII. – piatok, sobota, nedeľa o
19,00 h.
Americký širokouhlý thriller.

NEZVRATNÝ OSUD 4

Americký širokouhlý akčný ﬁlm.

G. I. JOE

ZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠ 2

Vstupné: 2.- € / 60,25 Sk
vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých
––––––––––––––––––––––––––

Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov
––––––––––––––––––––––––––

Americká animovaná rodinná komédia.
Slovenský dabing. 94 min.

HORE

30. XII. – streda o 17,00 h.

DOBA ĽADOVÁ 3 :
ÚSVIT DINOSAUROV

22.,23. XII. – utorok, streda o 19,00 h.

Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov
––––––––––––––––––––––––––

ŽENA CESTOVATEĽA V ČASE

11.,12.,13. XII. – piatok, sobota, nedeľa
o 17,00 h.
Americká širokouhlá animovaná komédia.

OBLAČNO, MIESTAMI FAŠÍRKY
Vstupné: 2,20 € / 66.28 Sk
vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých
––––––––––––––––––––––––––

11.,12.,13. XII.- piatok, sobota, nedeľa
o 19,00 h.

Vstupné: 2.- € / 60,25 Sk
vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých

PRIPRAVUJEME NA MESIAC
J A N U Á R 2010 :

27.,28.,29.,30. XII. – nedeľa, pondelok,
utorok, streda o 19,00 h.
Americká romantická dráma.

Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov
––––––––––––––––––––––––––

COCO CHANEL

18.,19.,20. XII. – piatok, sobota, nedeľa
o 19,00 h.

ROZORVANÉ OBJATIA

––––––––––––––––––––––––––
8.,9.,10. XII. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.

Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

29. XII. – utorok o 17,00 h.
Americká animovaná komédia. Slovenský
dabing. 96 min.

Španielsky širokouhlý thriller.

Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Francúzsky širokouhlý romantický ﬁlm.

Vstupné: 2.- € / 60,25 Sk
vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých
––––––––––––––––––––––––––

Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov
––––––––––––––––––––––––––

Americká akčná komédia.

Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov
––––––––––––––––––––––––––

MADAGASCAR 2

––––––––––––––––––––––––––

15.,16. XII. – utorok, streda o 19,00 h.

Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov
––––––––––––––––––––––––––
VIANOČNÝ FESTIVAL DETSKÝCH FILMOV :
27. XII. – nedeľa o 17,00 h.
Finsko- dánsko – nemecko – írsky animovaný rodinný ﬁlm. Slovenský dabing. 80
min.

NIKO A CESTA KU HVIEZDAM
Vstupné: 2.- € / 60,25 Sk
vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých
––––––––––––––––––––––––––

28. XII. – pondelok o 17,00 h.
Americká animovaná komédia. Slovenský
dabing. 100 min.

––––––––––––––––––––––––––
2012, OPERACE DUNAJ, ČÍSLO 9, TWILIGHT SAGA: NOV, LÍŠTIČKY, VIANOČNÁ
KOLEDA, MUŽI V RUJI, KLONY
.
5.12.2009 od 19.00 do 04.00 h. v Dome
kultúry spoločenská zábava
STRETNUTIE OSAMELÝCH
vstupné: 3 € / 90,37 Sk
Vstup len v spoločenskom oblečení!
hudobná skupina: M - trio
––––––––––––––––––––––––––
5.12.2009 - MIKULÁŠ K VÁM DOMOV
balíčky pre deti si môžete objednať:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany podateľňa od 25. 11. do 2.12.2009 v čase
od 9, 00 h. –11, 00 h. a 13, 00 h. – 15, 00 h.
Bc. Rudolf Chovanec

PROGRAM GALÉRIE MESTA TOPOĽČANY

• 3. 12. 2009 – 21. 1. 2010 Ladislav Záborský „ Radosť z krásy“, Vernisáž: 3. 12. 2009

o 17, 00 hod.
Akademický maliar – Ladislav Záborský bude v Galérii mesta Topoľčany prezentovať svoje diela, ktoré sú sakrálneho charakteru. Majster
Ladislav Záborský je autorom 42 krížových ciest realizovaných v rôznych výtvarných technikách. Za jeho výtvarnú tvorbu mu bolo udelené
uznanie a zlatá medaila Ústredia Slovenskej kresťanskej inteligencie, v roku 2006 udelené uznanie a medaila mesta Martin a v roku 2005 mu
Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila cenu Fra Angelica 2005.
Srdečne Vás všetkých pozývame v predvianočnom období na túto výstavu, ktorá sa bude niesť v kresťanskom duchu.

• 21. 1. 2010 o 16.30 hod. Novoročný koncert detí ZUŠ L. Mokrého
• Ďalšie výstavy budú od januára 2010 zverejnené na webovej stránke mesta: www.topolcany.sk
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„NOČNÉ HAVRANY“
pomáhajú deťom, mládeži a aj ostatným občanom na území mesta mládeži ale aj iným občanom mesta bez nároku na honorár s cieľom
Topoľčany už viac ako rok.
zvýšiť bezpečnosť hlavne detí a mládeže ako aj pocit bezpečia
Podľa vzoru Starej Turej a na základe iniciatívy primátora mes- pri pohybe po uliciach mesta v nočných hodinách sa nezmenila,
ta Ing. Petra Baláža, poslancov MsZ, komisie verejného poriadku, naopak podľa vyjadrení ich členov sú ochotní svoje aktivity ešte
verejno-prospešných služieb a životného prostredia, náčelníka rozširovať. V roku 2009 vykonali takmer 20 hliadok, počas ktorých
a príslušníkov MsP, „Nočné havrany“ pomáhajú deťom, mládeži a aj poskytovali pomoc, informácie o svojom poslaní a v poslednom obostatným občanom na území mesta Topoľčany od 20. 06. 2008, čiže dobí aj s rozdávaním propagačných materiálov. V dvoch prípadoch
dlhšie ako rok a napriek snahám o rozšírenie týchto aktivít aj v iných svojou prítomnosťou v uliciach mesta predišli vážnejším následkom
mestách SR zostávajú Topoľčany
– na Ul. Bernolákova zabránili
so Starou Turou jedinými, kde
úplnému zničeniu reklamnej
sú občania ochotní venovať
tabule, kedy vandali po sposvoj voľný čas pomoci iným. Sú
zorovaní hliadky z miesta ušli
k dispozícii všetkým, ktorí to
a v druhom prípade zabránili
potrebujú v nočných uliciach
bitke medzi dvomi mladými
mesta v dobe ich nepravidelmužmi na Ul. S. Chalúpku, ktorá
ného pôsobenia vždy však
bola motivovaná láskou k jedv nočných hodinách v niektorý
nej spoločnej priateľke a spor
piatok alebo sobotu. Je posa im podarilo doriešiť bez nutzoruhodné, že táto iniciatíva
nosti zásahu policajnej hliadky.
nie len že nezanikla ale sa aj rozPod výzvou na plagáte „AJ
Najaktívnejší členovia „Nočných havranov“ zľava Ľudovít Lipovský,
víja, čoho dôkazom je rozšírenie
VY TO MÔŽETE ZMENIŤ“
Ing. Ľudmila Vozárová, Beáta Lobotková a JUDr. Milan Lisý.
pôvodného počtu 9 na 16
pokračuje
iniciatíva
na
aktívnych členov, na činnosť
rozšírenie našich dobrovoľných
ktorých boli získané aj ﬁnančné prostriedky z úspešného projektu členov s textom „Načo sedieť doma a tŕpnuť, čo sa deje s našimi
s názvom „Nočné havrany“ a to vo výške 1 200 eur (36 000,- Sk). deťmi vonku? Poďte tam aj vy a presvedčte sa aká je skutočnosť.
Podpora vytvárania projektov primátorom mesta aj na mestskej Do projektu „Nočné havrany“ sa môže zapojiť každý dospelý
polícii v oblasti prevencie kriminality mala pozitívny výsledok v roku občan. Čakáme vás, zavolajte nám, ktorý nočný piatok alebo so2009 v získaní celkovo 3 940 eur (119 000,- Sk) na realizáciu aktivít botu sa chcete so svojimi priateľmi prejsť hodinku, dve nočnými
podľa troch schválených projektov, okrem „Nočných havranov“ to Topoľčanmi ako nočný havran“.
sú projekty „Nie sme tovar“ a „Školenie a výcvik koordinátorov pre- Kontakt: 0904 997 657 (náčelník MsP), 0904 997 382 („preventista“
vencie ZŠ a SŠ v meste Topoľčany“.
MsP).
text + foto: Ing. Ľudovít Duša
Pôvodná ochota „Nočných havranov“ venovať voľný čas pomoci

VEĽKÝ TOPOĽČIANSKY JARMOK - FOTOREPORTÁŽ
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MESTO TOPOĽČANY – VIANOCE 2009
1. 12. 2009 – 6.1.2010 Vianočné trhy so sezónnym tovarom (Nám. M. R.
Štefánika)
1.12. 2009 - 6.1.2010 Vianočný betlehem (Nám. M. R. Štefánika)
1.12.2009 Sviečkový pochod (Nám. M. R. Štefánika o 17.00 h.)
3.12. Vernisáž výstavy: Ladislav Záborský Radosť z krásy
(Galéria mesta Topoľčany o 17.00 h.)
4.12 - 18.12. Predaj živých vianočných stromčekov (Nám. M. R. Štefánika)
4.12. Zdobenie vianočných medovníkov
(Galéria mesta Topoľčany v čase 10.00 - 12.00 h. a 14.00 - 17.00
h.)
4.12. Vítanie sv. Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka,
(Nám. M. R. Štefánika o 16.00 h.)
5.12. Vianočné stretnutie osamelých (Dom kultúry o 19.00 h.)
6.12. Vianočný detský tanečný festival - VI. ročník (Spoločenský dom
o 15.00 h.)
6.12. Mikuláš na ľade (Zimný štadión o 13.00 – 15.30 h.)
7.12. Koncert orchestra Cigánski diabli
(Spoločenský dom o 19.00 h.; vstupné 8 €, v deň koncertu 10 €)
8.12. Vianočný pozdrav detí - kreslenie vianočnej pohľadnice deťmi
zo ZŠ (Tríbečské osvetové stredisko od 9.00 do 14.00 h.)
8.12. Vianočný hosť - P. Pavol Kruták SVD - beseda s redaktorom
časopisu Hlasy z misií (Tríbečská knižnica o 16.00 h.)
9.12. Vianočný čas - ZUŠ L. Mokrého (Spoločenský dom o 16.30 h.)
9.12. Adventný koncert a adventná výstava žiakov z Cirkevnej ZUŠ sv.
Lukáša (kaplnka sv. Alžbety o 16.30 h.)
10.12. Vianočný beneﬁčný turnaj v stolnom tenise bezpečnostných
zložiek O pohár primátora mesta Topoľčany (stolnotenisová
hala v čase 9.00 - 15.00 h.)
10.12. Koncert THJ - Spevácky zbor TECHNIK – AKADEMIK
(kostol Nanebovzatia panny Márie o 19.30 h.)
11.12. Ukážka domácej zabíjačky (Nám. M. R. Štefánika o 8.30 h.)
12.12. Daruj radosť kamošovi (Spoločenský dom o 14.00 h.)
12.12. Kultúrne Vianoce 2009 (nádvorie Tríbečského osvetového
strediska o 15.00 h.)
13.12. ADRA DEŤOM, organizátori: Humanitná organizácia ADRA

a MSKS (Spoločenský dom o 14.00 h.)
13.12. Vystúpenie speváckeho zboru NÁDEJ (Nám. M. R. Štefánika
o 18.00 h.)
14.12. Verejný koncert SKDK (Spoločenský dom 18.00 h.)
15.12. Koncert ANIMA UNA a deti (Galéria mesta Topoľčany o 16.30
h.)
16.12 Vianočný koncert študentov hudobno-dramatického odboru
(budova SKDK o 16.30 h.)
17.12. Hudobné Vianoce-deti zo ZUŠ L. Mokrého (Galéria mesta
Topoľčany o 16.30 h.)
17.12. Vernisáž výstavy nežijúcich maliarov regiónu Topoľčian: Návraty (Tríbečské múzeum o 15.00 h., výstava potrvá do 15. 1. 2010)
18.12. Beneﬁčný koncert Petra Hečku a žiakov ZUŠ L. Mokrého
Topoľčany
(športová hala HC o 16.30 h.)
18.12. Rozprávka Vianoc 2009–galaprogram (športová hala o 17.00 h;
vstupné: 3 €)
19.12. Varenie a podávanie kapustnice bezdomovcom a širokej
verejnosti
(Nám. M. R. Štefánika o 11.00 h.)
19.12 Vianočný študentský ples (Dom kultúry o 19.00 h.)
20.12. Vianočný koncert (Radnica - balkón o 10.00 h.)
20.12. Vystúpenie speváckeho súboru JESEŇ (Nám. M. R. Štefánika
o 18.00 h.)
24.12. Vianočný koncert (Radnica - balkón o 23.00 h.)
25.12. Vianočný koncert (Radnica - balkón o 10.00 h.)
25.12. Dobrá novina - koledovanie do domácností
(domácnosti mesta Topoľčany od 14.00 h.)
26.12. Koledovanie pri detskej svätej omši spojené so zbierkou na Dobrú novinu (kostol Nanebovzatia panny Márie o 9.00 h.)
26.12. Jasličková pobožnosť (kostol Nanebovzatia panny Márie
o 15.00 h.)
31.12. Veľký silvestrovský ohňostroj (letné kúpalisko o 19.30 h.)
31.12. Silvestrovský program 2009 (Nám. M. R. Štefánika od 20.00 h.)
Pivovary TOPVAR, a. s. hlavný partner podujatí MsKS Topoľčany

Plesová sezóna 2010
Topoľčany - Dom kultúry

8. 1. 2010 IV. mestský reprezentačný ples
9. 1. 2010 Poľovnícky ples – PZ Bebrava

Kolektív Mediálnej rady pri MsZ
Topoľčany občanom mesta do nastávajúceho sviatočného obdobia želá:
tajuplné, ničím nerušené adventné očakávanie,
bohaté ježiškovské nadelenie,
príjemné silvestrovské šantenie
a do nového roka 2010 šťastlivé vykročenie.
PaedDr. Ján Emila, predseda mediálnej rady.

16. 1. 2010 Poľovnícky ples - OV PZ
22. 1. 2010 Ples učiteľov
29. 1. 2010 Ples SČK
30. 1. 2010 Ples KDH
5. 2. 2010 Ples I. mechanizovanej brigády
13. 2. 2010 Ples SMER
19. 2. 2010 Rybársky ples
20. 2. 2010 Ples Francúzsko - slovenskej spoločnosti
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